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• ت�س��عى ال�س��بكة الإقليمي��ة للم�س���ؤولية الإجتماعي��ة، وم��ن خ��ال مبادراته��ا، ووحداته��ا الإداري��ة، ومكاتبها 

التمثيلية، و�سركائها الأ�سرتاتيجي�ن، اإلى تعزيز ثقافة امل�س�ؤولية املجتمعية، والتنمية امل�ستدامة، والقت�ساد 
الأخ�سر يف عم�م املنطقة العربية.

• وت�سعى ال�سبكة الإقليمية للم�س�ؤولية الإجتماعية، اأن ت�ؤ�س�س منظ�مات رفيعة امل�ست�ى والإتقان يف �سيا�ساتها، 

واأعمالها، ومنتجاتها املهنية.

نحن نخ�سع لقيم اأدائنا املهني، ونزاهتنا واحرتافيتنا ملعايري علمية حمددة املعامل. و�سيا�ستنا يف ال�سبكة، 
هي ال��س�ل اإلى اأعلى معايري ال�س��ل�كيات الأخاقية يف جميع اأن�س��طة العمل بداخل دولة املقر، ويف خارجها. 
وتتطلع �سبكتنا اأن حتقق �سراكات مهنية مع م�ؤ�س�سات و�سركات، ومنظمات تتقاطع معها يف الإهتمام مبجالت 

امل�س�ؤولية املجتمعية والتنمية امل�ستدامة، والقت�ساد الأخ�سر.

وبهذه املنا�سبة، ي�سرفنا اأن نقدم لكم تقرير اجنازات ال�سبكة الإقليمية للم�س�ؤولية الإجتماعية خال عام 
2015 ميادي. اآملني من اهلل �سبحانه وتعالى اأن يبارك يف هذا العمل، ويحقق مان�سب�ا اليه من ت�فري ان�سطة 

وخدمات ت�ساهم يف التنمية املجتمعية، يف املنطقة التي تك�ن ال�سبكة فيها. 

وختام��ا ، ل ميك��ن اأن حتق��ق ال�س��بكة الإقليمي��ة للم�س���ؤولية الإجتماعية اجن��ازا تل� الآخ��ر، ال بف�سل اهلل 
�سبحانه وتعالى، ثم بدعم ال�سركاء واحللفاء من امل�ؤ�س�سات الر�سمية، واخلا�سة ، والأهلية يف املنطقة العربية 

ويف خارج حدودها.

الربوف�سور يو�سف عبدالغفار ولنـــا كلـــمة
رئي�س جمل�س الإدارة
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جمـلـ�س اإدارة
ال�سبكة الإقليمية للم�س�ؤولية الإجتماعية

�سعادة الربفي�سور يو�سف عبدالغفار
رئي�س جمل�س الإدارة

الربوفي�سور على اآل اإبراهيم
نائب الرئي�س للبح�ث والتط�ير

الأ�ساذة منى داود �سلمان
نائب الرئي�س للمتابعة

الدكتور عادل اأحمد املرزوقي
نائب الرئي�س لل�س�ؤون املالية

الدكتور �سالح الإبراهيم
نائب الرئي�س لل�س�ؤون التنفيذية

�سعادة الأ�ستاذ عبداللطيف العلي
نائب الرئي�س لا�ستثمار الإجتماعي

الأ�ستاذ ح�سن اجلا�سم
الرئي�س التنفيذي

الدكتور اأ�سلم ب�سري حممد
نائب الرئي�س ل�س�ؤون الت�س�يق
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ال�سفراء الدولي�ن للم�س�ؤولية الإجتماعية
بال�سبكة الإقليمية للم�س�ؤولية الإجتماعية

فخامة امل�سري عبد الرحمن حممد ح�سن �سوار الذهب
 رئي�س جمل�س اأمناء منظمة الدع�ة الإ�سامية

جمه�رية ال�س�دان

معايل ال�سيخ دعيج بن خليفة اآل خليفة
الرئي�س الفخري للجمعية اخلليجية لاإعاقة - رئي�س جمل�س 

اأمناء جمعية املنار لرعاية ال�الدين - مملكة البحرين

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

دولة الإمارات العربية املتحدة

معايل ال�سيخ الدكتور
عبدالعزيز بن عبدالرحمن اآل ثاين

رئي�س جمل�س اأمناء ال�سناديق الإن�سانية مبنظمة التعاون الإ�سامي دولة قطر

معايل ال�سيخة ملياء بنت حممد اآل خليفة
رئي�س جمل�س اإدارة جمعية الن�ر للرب

مملكة البحرين

�سمو ال�سيخ خليفة بن علي اآل خليفة
الرئي�س الفخري جلمعية البحرين لرعاية ال�الدين 

 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

�سعادة الدكتور عبدالرحمن اجلواهري
ع�س� جمل�س ال�س�رى البحريني، رئي�س �سركة اخلليج 

ل�سناعة البرتوكيماويات
مملكة البحرين.
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�سعادة الأ�ستاذ حممد علي القائد
الرئي�س التنفيذي - هيئة احلك�مة اللكرتونية

مملكة البحرين

�سعادة الدكتور ح�سن ابراهيم كمال
رجل اأعمال، نائب الرئي�س ورئي�س املكتب التنفيذي باللجنة 

ال�طنية للم�سنني،الأمني العام جلمعية البحرين اخلريية
 مملكة البحرين.

�سعادة الدكتور حممد بن �سيف الكواري
وكيل وزارة البيئة امل�ساعد ل�سئ�ن املختربات والتقيي�س

وزارة البيئة - دولة قطر

�سعادة الأ�ستاذ عدنان اأحمد يو�سف
الرئي�س التنفيذي ملجم�عة الربكة امل�سرفية

رئي�س احتاد امل�سارف العربية
مملكة البحرين

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

اململكة العربية ال�سع�دية

�سعادة الدكتور حممد بن غامن املعا�سيد
رئي�س جمعية الهال الأحمر القطري

نائب رئي�س الإحتاد الدويل للهال وال�سليب الأحمر
دول����ة قط����ر

�سعادة الدكتورة فاطمة بنت حممد البلو�سي
رئي�سة جمل�س اإدارة �سركة بامل لا�ست�سارات - م�ؤ�س�سة ورئي�سة تر�ست 

فاوندي�سن.
�ساحبة مبادرة املن�سة الذكية للم�ؤ�س�سات الن�سانية - مملكة البحرين

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

اجلمه�رية اللبنانية
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�سعادة ال�سيخ الدكتور م�ساعد حممد مندين
رئي�س جمل�س اإدارة جمعية التكافل الإجتماعي لرعاية 

ال�سجناء املع�سرين 
دولة الك�يت.

�سعادة الربوفي�سور يو�سف عبدالغفار
عميد �سفراء امل�سوؤولية الإجتماعية

رئي�س جامعة اململكة مبملكة البحرين، رئي�س جمل�س اإدارة 
ال�سبكة الإقليمية للم�س�ؤولية الإجتماعية

مملكة البحرين.

�سعادة الأ�ستاذ جمال بن عبيد البح املطرو�سي
رئي�س منظمة الأ�سرة العربية
دولة الإمارات العربية املتحدة

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

ع�س� جمل�س اإدارة جمعية �سيدات الأعمال
مملكة البحرين

�سعادة الدكتورة انت�سار اأحمد فلمبان 
م�ست�سارة كر�سي الأمري حممد بن نايف لل�سامة املرورية، ورئي�سة 

جلنة املراأة والأ�سرة باملنظمة العربية لل�سامة املرورية
اململكة العربية ال�سع�دية.

�سعادة الدكتور �سيف بن علي احلجري
م�ؤ�س�س ورئي�س مركز اأ�سدقاء البيئة

 دولة قطر.
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�سعادة الدكتور ها�سم �سليمان ح�سني
رئي�س مكتب ترويج ال�ستثمار والتكن�ل�جيا التابع ملنظمة 

الأمم املتحدة للتنمية ال�سناعية » الي�نيدو« يف مملكة 
البحرين

�سعادة الدكتورعبدالعزيز �سعود البابطني
رئي�س م�ؤ�س�سة عبدالعزيز �سع�د البابطني لاإبداع ال�سعري 

 دولة الك�يت

ف�سيلة ال�سيخ عدنان بن عبداهلل القطان
رئي�س جمل�س اإدارة جمعية ال�سنابل لرعاية الأيتام 

مملكة البحرين

�سعادة الفريق طيار  الفاحت عروة
الع�س� املنتدب والرئي�س التنفيذي ل�سركة زين ال�س�دان

جمه�رية ال�س�دان

�سعادة الدكتور نا�سر القدوة
رئي�س م�ؤ�س�سة يا�سر عرفات

دولة فل�سطني

معايل الفريق الركن طالل عبداهلل الكوفحي
مدير الإدارة العامة للدفاع املدين

اململكة الأردنية الها�سمية

�سعادة الدكتور طالل بوغزالة
رئي�س جمل�س اإدارة جمم�عة طال اأب�غزاله

جامعة الدول العربية



9

�سعادة امل�ست�سار حممد عبدالرحمن ال�سيد
املمثل الدويل لل�سبكة الإقليمية للم�س�ؤولية الإجتماعية ل�س�ؤون 

الإعاقة

الدكتور ح�سن علي دبا
امل�ست�سار الإعامي لل�سبكة الإقليمية للم�س�ؤولية الإجتماعية

الأ�ستاذة لطيفة الفودري
املمثل املعتمد لل�سبكة الإقليمية للم�س�ؤولية الإجتماعية ل�س�ؤون 

الإعام بدولة الك�يت

ف�سيلة ال�سيخ الدكتور اأ�سامة حممد بحر
امل�ست�سار ال�سرعي لل�سبكة الإقليمية للم�س�ؤولية الإجتماعية

امل�ست�سارون بال�سبكة الإقليمية للم�س�ؤولية 
الإجتماعية
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�سعادة الدكت�ر
ه�سام عبدالرحمن الفالح

نائب امل�سرف على كر�سي الأمري حممد بن نايف لل�سامة املرورية

�سعادة الأ�ستاذ
مبارك بن عبدالعزيز اآل خليفة

املدير العام للم�ؤ�س�سة القطرية لرعاية امل�سنني »اح�سان«

�سعادة الدكت�ر
مي�سر �سديق

الرئي�س التنفيذي ل�مجم�عة اإبهار للم�ساريع العقارية

الأع�ساء الفخري�ن
 بال�سبكة الإقليمية للم�س�ؤولية الإجتماعية
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الربوفي�س�ر
يو�سف عبدالغفار

الدكت�رة
حياة يو�سف مالوي

الربوفي�س�ر
علي عبداهلل اآل ربراهيم

الدكت�رة
منار حممود غمراوي

الربوفي�س�ر
نزار الربواري

رحمه اهلل

الدكت�ر
�سالح الإبراهيم

الأ�ستاذة
اأ�سواق بوعلي

الأ�ستاذ
حممد عبدالرحمن ال�سيد

الـمدرب�ن والـخرباء  بال�سبكة الإقليمية للم�س�ؤولية 
الإجتماعية لعام 2015م
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الدكت�رة
اأمل حممد عبيد

الدكت�ر
عدنان الـحداد

امل�ست�سار الدويل الأ�ستاذ
عبداملجيد ر�سوان

الدكت�ر
زهري الـمزيدي

الدكت�ر
بهاء الدين جالل

الـمـدرب�ن والـخبـراء الـمتعاونــ�ن  بال�سبكة 
الإقليمية للم�س�ؤولية الإجتماعية لعام 2015م
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روؤ�ساء الربامج
بال�سبكة الإقليمية للم�س�ؤولية الجتماعية

�سعادة الأ�ستاذة منال العويف
رئي�س برنامج ال�سع�دية للم�س�ؤولية الإجتماعية

�سعادة الأ�ستاذ حممود الوائلي
رئي�س برنامج عمان للم�س�ؤولية الإجتماعية

�سعادة الدكتورة حياة يو�سف ماْلوي
امل�سرف العام للمدينة الرقمية لكبار ال�سن 

يف الدول العربية

�سعادة الأ�ستاذة اإميان التميمي
رئي�س برنامج قطر للم�س�ؤولية الإجتماعية

�سعادة الأ�ستاذ فواز حممد الدخيل
رئي�س الأكادميية الرقمية مل�ؤ�س�سات الأ�سخا�س ذوي 

الإعاقة
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الـمركـــــــزالأ�ســـــمت
الأكادميية الدولية للم�س�ؤولية الإجتماعيةالأ�ستاذة �سما عبداحلميد العل�ي1
املركز اخلليجي لأبحاث امل�س�ؤولية املجتمعيةد. منار حمم�د غمراوي2
مركز اجنازات م�س�ؤولة للج�ائز املهنيةاملهند�س عاطف اأحمد املرزوقي3
مركز الفعاليات امل�س�ؤولةالأ�ستاذ عارف ابراهيم املحرم4
مركز اخلدمات الإ�ست�سارية امل�س�ؤولةد. ا�سلم ب�سري حممد5
مركز اإجال خلدمات كبار ال�سن واملتقاعديند. حياة ي��سف ماوي6
مركز الع�س�يات املهنيةالأ�ستاذة خديجة بابكر7
مركز ت�ثيق املمار�سات امل�س�ؤولةد.عادل اأحمد املرزوقي8
املدينة العربية امل�س�ؤولة اإجتماعيًابروفي�س�ر ي��سف عبدالغفار  9

مركز ا�ستدامة العمل اخلريي وال�قفيبروفي�س�ر علي عبداهلل اآل اإبراهيم10
مركز »اأنا م�س�ؤول« لبداعات الأطفالالأ�ستاذة كلث�م علي م�ؤذن11
مركز معل�مات ال�سبكةالأ�ستاذة خديجة بابكر12
املركز الدويل للت�س�يق املجتمعيالأ�ستاذ طارق حممد القدوة13
مركز اأخاقيات العمل والأعمالالأ�ستاذ ا�س�اق اأحمد ب�علي14
مركز خدمات م�ؤ�س�سات ذوي الإحتياجات اخلا�سةد.جياب زيد النقيب15
املدينة الرقمية للم�س�ؤولية املجتمعيةالأ�ستاذ عبدالرحمن يعق�ب �سيادي16
مركز املراأة للم�س�ؤولية املجتمعيةد.جن�ى بالطيف17
برنامج �سفراء دولي�ن للم�س�ؤولية الإجتماعيةالربوفي�س�ر ي��سف عبدالغفار18
م�ؤ�س�سة العمل الإن�ساين لدول جمل�س التعاون اخلليجيالأ�ستاذ ح�سن جا�سم اجلا�سم19
مركز املعايري امل�س�ؤولةالربوفي�س�ر علي عبداهلل اآل اإبراهيم20
رئي�س حترير وكالة »م�س�ؤولية» الإلكرتونية لاأنباءاملهند�سة اآمال عي�سى املهندي21
رئي�سة قناة »م�س�ؤولية« املهند�سة اآمال عي�سى املهندي22
رئي�سة مركز امل�س�ؤولية الجتماعية يف التعليمالأ�ستاذة منرية احلربي23
رئي�سة حترير دورية التزامالأ�ستاذة عبري اجل�در24
نائبة رئي�س مركز خدمات ذوي الحتياجات اخلا�سةالأ�ستاذة حنان ماوي25
جمل�س امل�ؤ�س�سات املانحةد. ا�سلم ب�سري حممد26

روؤ�ساء املراكز وال�حدات الإدارية بال�سبكة الإقليمية 
للم�س�ؤولية الإجتماعية لعام 2015م
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ال�س��بكة الإقليمي��ة للم�س���ؤولية الإجتماعي��ة ه��ي م�ؤ�س�س��ة ا�ست�س��ارية ومهني��ة م�س��تقلة، لها ف��روع ومكاتب 
واتفاقي��ات متثيلي��ة يف مملكة البحري��ن، ودولة قطر، والك�يت، واململكة العربية ال�س��ع�دية، وجمه�رية م�سر 

العربية، وجمه�رية ال�س�دان، ومملكة ه�لندا، وتركيا، بالإ�سافة اإلى دول املغرب العربي.

وته��دف ال�س��بكة الإقليمي��ة للم�س���ؤولية الإجتماعي��ة اإل��ى رفع م�س��ت�ى ال�عي ح���ل امل�س���ؤولية الإجتماعية 
لل�سركات وامل�ؤ�س�سات، والعمل على تعزيز امل�س�ؤولية الإجتماعية لل�سركات وامل�ؤ�س�سات، والقطاعات احلك�مية 

والأهلية. 

وت�سعى ال�سبكة لتحقيق اأهدافها من خال تقدمي اخلدمات ال�ست�سارية، وتنفيذ الربامج التدريبية وور�س 
العمل. وكذلك تنظيم امللتقيات وامل�ؤمترات املتخ�س�سة يف جمالت امل�س�ؤولية الإجتماعية. 

اإ�ساف��ة اإل��ى م�س��اعدة ال�س��ركات وامل�ؤ�س�س��ات عل��ى اأن ت�سبح ممار�س��اتها واأعمالها واأن�س��طتها م�س���ؤولة 
ومت�افقة مع معايري التنمية امل�ستدامة.

كم��ا تعم��ل ال�س��بكة الإقليمي��ة عل��ى تنفي��ذ درا�س��ات وبح���ث متخ�س�س��ة، اإ�ساف��ة اإل��ى اإ�س��دار دوري��ات 
ومطب�ع��ات متن�ع��ة لتثقي��ف قطاعات الأعمال وامل�ؤ�س�س��ات الأخرى مبمار�س��ات امل�س���ؤولية الإجتماعية وفقا 

للمقايي�س العاملية املعتمدة. 

وكذلك ت�سعى ال�سبكة الإقليمية لت�فري مر�سد مهني ملمار�سات امل�س�ؤولية الإجتماعية الفاعلة يف املنطقة.

وت�س��عى كذلك ال�س��بكة الإقليمية لدعم امل�ؤ�س�س��ات املانحة من خال تقدمي ا�ست�س��ارات وخدمات تدريبية 
ودرا�سات متخ�س�سة ت�ساهم يف حت�يلها اإلى م�ؤ�س�سات تدار مبعايري عاملية.

وتهتم ال�س��بكة الإقليمية مب�ؤ�س�س��ات القطاع الثالث، وخا�سة امل�ؤ�س�سات واجلمعيات اخلريية، والتط�عية، 
ومنظمات املجتمع املدين من خال تقدمي خدمات، مت ت�سميمها بعناية وفق حاجاتهم املهنية.

كم��ا تعم��ل ال�س��بكة الإقليمية، عل��ى التعري��ف باملبادرات واملمار�س��ات امل�س���ؤولة لل�س��ركات، وامل�ؤ�س�س��ات، 
والقطاع��ات احلك�مي��ة، والأهلية، وكذلك منظم��ات املجتمع املدين، وتقدير اأ�سحابه��ا، والقائمني عليها من 

خال فعاليات تكرميية وتقديرية مهنية معتربة.

ال�سبكة الإقليمية يف �سط�ر



17

رسالتنـا
نحن يف ال�ســبكة الإقليمية للم�ســوؤولية الجتماعية نعتمد مبادئ التميز يف الإجناز، واملهنية يف الأداء، لرت�سيخ ثقافة 
امل�ســوؤولية املجتمعيــة، وتقــدمي الدعــم ال�ست�ســاري والتدريبــي واملعلوماتي لل�ســركات واملوؤ�س�ســات يف الــدول العربية 
وال�ســرق الأو�ســط، ومبا يج�ســد مبادئ ومعايري تلك امل�ســوؤولية يف ا�ســرتاتيجياتها وعملياتها وخدماتها الأ�سا�ســية مبا 
يحقق التنمية امل�ســتدامة لها وللمجتمعات التي تعمل �سمنها، من خالل خرباء احرتافيني، وبرامج معتمدة، وحتالفات 

و�سراكات وطنية، واإقليمية، ودولية.

رؤيتنــا 
نتطلع اأن نكون منظومة متميزة يف جمال امل�سوؤولية املجتمعية، من خالل تقدمي اأف�سل املمار�سات، وفقا للمعايري العاملية 

لل�سركات واملوؤ�س�سات، مبا يخدم التنمية امل�ستدامة، والقت�ساد الأخ�سر يف املجتمعات التي تعمل �سمنها.
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املراكز وال�حدات الإدارية التابعة لل�سبكة
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الأكادميية الدولية للم�س�ؤولية الإجتماعية

    اأن�سطـة الـمركز خـالل العام 2015م

• م�ؤ�س�سة اأكادميية مهنية متخ�س�سة يف تقدمي دورات تدريبية، وور�س عمل متخ�س�سة، ودبل�مات مهنية يف جمالت امل�س�ؤولية املجتمعية، 
والتنمية امل�ستدامة، والقت�ساد الأخ�سر.

• تعمل الأكادميية على ت�سميم وتنفيذ برامج تدريبية متخ�س�سة، وم�جهة للم�ؤ�س�سات املانحة، واجلمعيات اخلريية، واملجتمعية، ومنظمات 
املجتم��ع امل��دين، وكذلك لل�س��ركات وامل�ؤ�س�س��ات احلك�مية، والأهلي��ة، واخلا�سة يف جمالت امل�س���ؤولية املجتمعية، والتنمية امل�س��تدامة، 

والقت�ساد الأخ�سر.

• ور�س��ة عم��ل متقدم��ة بعن���ان »تاأهي��ل اخ�سائ��ي 
م�س�ؤولية جمتمعية« ، 15 فرباير 2015

• اط��اق الربنام��ج ال�طني لدعم التدريب امل�س���ؤول 
»بناء« ، 18 فرباير2015

• الربنامج التدريبي »العمل امل�ؤ�س�س��ي وتطبيقاته يف 
منظم��ات الأ�س��خا�س ذوي الإعاقة بدول جمل���س 

التعاون اخلليجي«،  23 - 25 فرباير 2015
الجتماع��ي  والبح��ث  اخلدم��ة  اأ�س���س  ملتق��ى   •
للم�س��تفيدين يف املنظمات اخلريي��ة واملجتمعية، 

10 - 11 فرباير 2015
• ال�ر�س��ة التخ�س�سي��ة املتقدم��ة »تاأهي��ل اخ�سائي 

م�س�ؤولية جمتمعية«، 1 مار�س 2015
والبح��ث  اخلدم��ة  اأ�س���س  بعن���ان«  عم��ل  ور�س��ة   •
الجتماعي للم�س��تفيدين م��ن املنظمات اخلريية 

واملجتمعية«، 11 مار�س 2015م
• ور�س��ة عم��ل« ا�س��رتاتيجيات �سناع��ة الرم���ز م��ن 
خ��ال برامج وخط��ط املنظم��ات املجتمعية«، 19 

مار�س 2015
»امل�س���ؤولية  بعن���ان:  تدريبي��ة  ور�س��ة  تق��دمي   •
املجتمعي��ة.. مفاهيم وتطبيقات وجت��ارب دولية« 

،20 - 22  مار�س 2015
املنظم��ات  امل�ؤ�س�س��ي يف  »العم��ل  تدريبي��ة  ور�س��ة   •

اخلريية«، 22 مار�س 2015م
• ور�س��ة عمل بعن�ان »ت�س���يق امل�س��اريع الإجتماعية« 
وال�س��تدامة«  التنمي��ة  »م�ؤمت��ر  فعالي��ات  �سم��ن 

)احت�اء(، 4 ابريل  2015
• ال�ر�س��ة التدريبي��ة »بن��اء ف��رق العم��ل الفاعل��ة يف 

املنظمات املجتمعية«، 28 ابريل 2015
• ور�س��ة »اع��داد اخ�سائ��ي م�س���ؤولية اجتماعي��ة يف 
جمال منظمات الأ�س��خا�س ذوي الإعاقة«،  17 - 

21 ماي� 2015
• ور�سة تدريبية بعن�ان »بناء فرق العمل يف املنظمات 

اخلريية«، 20 ماي� 2015م
• ور�س��ة عم��ل »بن��اء ال�س���رة الذهني��ة للم�ؤ�س�س��ات 

اخلريية، 25 ماي�  2015
• ور�س��ة عم��ل بعن���ان« اآلي��ات ال��س�ل اإل��ى العامة 

التجارية امل�س�ؤولة«، 4 ي�ني� 2015 م
• ور�سة عمل »امل�س�ؤولية الجتماعية ومعايري العامة 
التجارية امل�س���ؤولة يف القط��اع التجاري«، 4 ي�ني� 

2015م
• ال�ر�س��ة املتقدمة يف ت�سمي��م املبادرات املجتمعية« 
للم�س���ؤولية  الدولي��ة  الأكادميي��ة  تنظي��م  م��ن 

الإجتماعية، 9-11اأغ�سط�س 2015
• ور�س��ة عم��ل بعن���ان »ت�سمي��م وت�س���يق املبادرات 
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املجتمعي��ة مل�ؤ�س�س��ات التعلي��م الع��ايل اخلليجية« 
بجامعة باملجمعة،  23 ن�فمرب  2015

• تقدمي ور�ستي عمل بعن�ان »مهارات كتابة البح�ث 
العلمية والر�سائل اجلامعية« ،  28 ن�فمرب2015م
• ور�س��ة عمل اعداد اخ�سائي م�س�ؤولية جمتمعية، 1 

- 3 دي�سمرب2015
• ور�س��ة عمل مه��ارات ت�سميم املب��ادرات املجتمعية 

مبعايري البناء امل�ؤ�س�سي، 1 دي�سمرب 2015
• ور�سة عمل بعن�ان« امل�س�ؤولية املجتمعية والعاقات 
العام��ة« �سم��ن دبل�م العاق��ات العامة، 19- 20  

ابريل 2015م

امل�ؤ�س�سات  يف  القدرات  بناء  »برنامج  ا�سدار   •
املانحة«، 20-21 دي�سمرب 2015م.

ال�س��رتاتيجي  التخطي��ط  بعن���ان  عم��ل  ور�س��ة   •
للم�ؤ�س�سات، 21 - 22 مار�س  2015

• ور�سة عمل حت�سريية مل�ؤمتر امل�ؤ�س�سات املانحة غري 
احلك�مية يف الدول العربية2015م. بعن�ان »نح� 
�س��راكة م�س��تدامة للم�ؤ�س�س��ات العربية املانحة«، 

20 ن�فمرب2015م
• ور�س��ة عم��ل بعن���ان« القي��ادة امللهم��ة يف القط��اع 

اخلريي«، 28 دي�سمرب 2015
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م�ؤ�س�سة بحثية متخ�س�سة يف جمال تنفيذ درا�سات وبح�ث تطبيقية، وا�ستطاعات راأي عام يف جمالت 
والعامة،  اخلا�سة،  وامل�ؤ�س�سات  لل�سركات  الأخ�سر،  والقت�ساد  امل�ستدامة،  والتنمية  املجتمعية،  امل�س�ؤولية 

واملنظمات وامل�ؤ�س�سات املجتمعية، واحلك�مية.

املركز الـخليجــي لأبحـاث امل�س�ؤولية املجتمعية

    اأن�سطـة الـمركز خـالل العام 2015م

• تقدمي ورقة عمل يف امل�ؤمتر الدويل للم�س�ؤولية املجتمعية: »الإ�ستدامة وو�سائل حتقيقها يف املنظمات الغري 
ربحية«، 9 - 11 فرباير 2015م.

• ا�سدار كتاب » بحرين العطاء«، 10 ي�ني� 2015م .
• تقدمي ورقة عمل »املتقاعدون وكبار ال�سن نح� ال�ستثمار الأمثل خلرباتهم« �سمن فعاليات »منتدى خرباء 

امل�ستقبل«، 17�سبتمرب 2015م. 
• تقدمي ورقة عمل »حتديات وتطلعات تطبيقات امل�س�ؤولية بدول جمل�س التعاون« بجامعة باملجمعة، 24-22 

ن�فمرب 2015م .
 23 باملجمعة،  بجامعة  التعليم.  يف  املجتمعية  املبادرات  مركز  تاأ�سي�س  مقرتح  بعن�ان«  عمل  ورقة  تقدمي   •

ن�فمرب  2015م.
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تت�افق عملياتها، ومبادراتها، وم�ساريعها مع معايري  التي  العربية  •  هي مبادرة �سن�ية يتم من خالها اختيار املدينة 
امل�س�ؤولية املجتمعية والتنمية امل�ستدامة، والقت�ساد الأخ�سر، ويتم تن�سيق فعاليات هذه املبادرة مع امل�ؤ�س�سات الر�سمية 
يف الدول العربية، على اأن يتم اختيار مدينة عربية م�س�ؤولة يف كل عام، ويتم تن�سيق فعاليات تلك املدينة العربية، لتربز 
اجنازات تلك املدينة امل�س�ؤولة، ويتم اختيار تلك املدينة العربية امل�س�ؤولة، من قبل هيئة ا�ست�سارية متخ�س�سة، ووفق 

معايري مهنية م�س�ؤولة.

كل��ف الفري��ق الإداري للمدينة العربية امل�س���ؤولة مركز الإ�ست�س��ارات امل�س���ؤولة بال�س��بكة الإقليمية للم�س���ؤولية 
الإجتماعية لإجناز معيار املدينة العربية امل�س�ؤولة.

لتط�ير  املعل�مات  نظم  ا�ست�سارات  متخ�س�سة يف  �سركة  املجتمعية  للم�س�ؤولية  الرقمية  للمدينة  الإداري  الفريق  كلف   •
خارطة وهيكلة املدينة الرقمية للم�س�ؤولية املجتمعية.

• ر�سد فعاليات )املنامة املدينة امل�س�ؤولة اجتماعيا لعام 2015م.
• اإعان )اخلرط�م املدينة العربية امل�س�ؤولة اجتماعيا لعام 2015م.

الـمدينـة العربيـة امل�س�ؤولــة اجتماعيا

• هي اإحدى املبادرات التابعة للمدينة العربية امل�س�ؤولة، والتي تهدف اإلى التعريف باأف�سل املبادرات امل�س�ؤولة يف املدن العربية 
عرب ال��سيط الرقمي، بهدف الرتويج لثقافة ومبادئ امل�س�ؤولية املجتمعية والتنمية امل�ستدامة، والقت�ساد الأخ�سر.

• كذلك تقدم املدينة الرقمية للم�س�ؤولية املجتمعية خدمات تدريبية، وتعليمية، وا�ست�سارية، وبحثية، واإعامية للقطاعات 
املتعددة يف جمالت امل�س�ؤولية املجتمعية، والتنمية امل�ستدامة، والقت�ساد الأخ�سر، عرب الف�ساء الإلكرتوين، وال��سيط 

الرقمي.
• كما ت�سرف املدينة الرقمية للم�س�ؤولية املجتمعية على قناة »م�س�ؤولية« الرقمية التي تبث انتاجها عرب ال��سيط الإلكرتوين 

والرقمي.

املدينة الرقمية للم�س�ؤولية املجتمعية

اأن�سطة املدينة العربية خالل الن�سف ال�سن�ي الأول من عام 2014م

  اأن�سطة املدينة الرقمية خالل الن�سف ال�سن�ي الأول من عام 2014م
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• تد�سني امل�قع الإلكرتوين ملجل�س امل�ؤ�س�سات املانحة  20 دي�سمرب  2015م.

• تد�سني »املركز العربي الذكي للمبادرات املجتمعية«، 20-21 دي�سمرب 2015م.

• تد�سني املن�سة الذكية لربنامج ال�سفراء الدوليني للم�س�ؤولية الجتماعية،  28 دي�سمرب  2015م.

• تد�سني الب�ابة الذكية لربنامج ال�سفراء الدوليني للم�س�ؤولية الجتماعية،  27 دي�سمرب  2015م.

• تاأ�سي�س ح�سابات الت�ا�سل الجتماعي :
 https://facebook.com/regionalcsr             1( الفي�س
 https://twitter.com/regionalcsr        /2( ت�تري
https://soundcloud.com/regionalcsr     /3( �ساوند كاود
http://www.slideshare.net/csr_arb         / 4( �سايد �سري

 107381976394176481312/0/https://plus.google.com/u        / 5( ق�قل بل�س
 https://www.youtube.com/channel/         6(الي�تي�ب
 UCqjJsnduEmvQ64bhhPU-CDA         
 https://www.instagram.com/regionalcsr         / 7( ان�ستقرام
 https://telegram.me/regionalcsr                / 8( تليقرام

• ا�سدار تقارير الفعاليات التالية 
1( تقرير منتدى البحرين للعمل اخلريي والإن�ساين .

2( تقريرجائزة العمل الإن�ساين 2015م.
3( تقرير العربي الأول للم�ؤ�س�سات املانحة غي احلك�مية.

4( تقرير ملتقى ال�سفراء 2015م.
5( تقرير ال�سبكة لعام 2015م.

ه� مركز معل�ماتي متخ�س�س، يق�م بتزويد املدينة الرقمية للم�س�ؤولية الإجتماعية، ووكالة م�س�ؤولية لاأنباء، بالدرا�سات 
والأبح��اث، واأخب��ار امل�س���ؤولية الإجتماعي��ة، والتنمي��ج امل�س��تدامة، والقت�س��اد الأخ�س��ر، م��ن خ��ال ر�سيده��ا يف الدوريات 

الإعامية، وامل�اقع الإلكرتونية، والتقارير الر�سمية، ويتبع املركز اإداريًا للمدينة الرقمية للم�س�ؤولية الإجتماعية.

مركز معل�مات ال�سبكة

اأن�سطة مركز معل�مات ال�سبكة خالل العام 2015م
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)injazat( مركز انـجازات م�س�ؤولـة للج�ائـز الـمهنيـة 
مرك��ز اجن��ازات م�س���ؤولة ي�س��رف عل��ى تنفيذ ع��دد من اجل�ائ��ز وامل�س��ابقات املهنية وف��ق معايري امل�س���ؤولية 

املجتمعية والتنمية امل�ستدامة، والقت�ساد الأخ�سر.

 اأن�سطة مركز اجنازات م�س�ؤولة خالل العام 2015م

• ملتقى املنامة العا�سمة العربية امل�س�ؤولة اجتماعيا، 15 ابريل 2015م.

• جائزة العمل الن�ساين لدول جمل�س التعاون اخلليجي الدورة الرابعة - 2015م، 10 ي�ني� 2015م.

• اطاق اجلائزة ال�طنية »جائزة البحرين للقيادات املجتمعية املعطاءة« »عطاء«، 10 ي�ني� 2015م.

دي�سمرب   21  -  20  ، العربية 2015  الدول  املانحة غري احلك�مية يف  للم�ؤ�س�سات  )مانح(  اطاق جائزة   •
2015م.

• تاأ�سي�س اأول »جمل�س للم�ؤ�س�سات املانحة غري احلك�مية يف الدول العربية«، 20-21 دي�سمرب 2015.
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مرك��ز متخ�س���س يف تنظيم امل�ؤمترات، والفعاليات، واحللقات النقا�س��ية املهني��ة، واملعار�س املتخ�س�سة يف 
جم��الت امل�س���ؤولية املجتمعية والتنمية امل�س��تدامة، والقت�ساد الأخ�سر، والعمل اخل��ريي، واملجتمعي،بهدف 

ن�سر هذه الثقافة امل�س�ؤولة للقطاعات املجتمعية املتعددة.

مركــز الفعاليـــات امل�س�ؤولــــة

اأن�سطة مركز الفعاليات امل�س�ؤولة خالل العام 2015م

• امللتقى الثالث ل�سركاء ال�سبكة الإقليمية للم�س�ؤولية الجتماعية »�سراكة 3«، 22 يناير  2015م.
• م�ساركة يف املعر�س امل�ساحب للمنتدى العاملي الثاين للم�س�ؤولية املجتمعية، 9 - 11 فرباير 2015م.

• امللتقى الرابع ل�سركاء ال�سبكة الإقليمية للم�س�ؤولية الجتماعية »�سراكة 4« 18 مار�س 2015م.
• منتدى البحرين للعمل اخلريي والإن�ساين 2015م بالتعاون مع جمعية البحرين اخلريية، 25 ماي�  2015م.

• القمة اخلليجية للعمل الإن�ساين 2015م، 10 ي�ني� 2015م.
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  مركز ا�ستدامة العمل اخلريي وال�قفي
يقدم مركز ا�ستدامة العمل اخلريي والوقفي خدماته عرب ثالث جمالت رئي�سية:

• خدمات ال�اقفني واملانحني.
• خدمات اأف�سل ممار�سات العمل اخلريي.

• خدمات »ا�ستدامة« لاإ�ست�سارات املالية وامل�ؤ�س�سية للمنظمات املجتمعية.

اأن�سطة مركز ا�ستدامة العمل اخلريي وال�قفي خالل العام 2015م

• امللتقى اخلليجي للج�دة يف القطاع اخلريي واملجتمعي 2015م، 5 - 7 ابريل 2015.

• ملتقى تط�ير مراكز حتفيظ القران الكرمي الثاين، بالتعاون مع مركز ماك�س��مايز للتدريب وال�ست�س��ارات، 
9 - 10 ي�ني� 2015م.

• امللتقى الثاين لا�ستدامة املالية ملنظمات اخلريية واملجتمعية، 23 - 25  اأغ�سط�س 2015م.

• م�ؤمتر امل�ؤ�س�سات املانحة غري احلك�مية يف الدول العربية 2015 ، 20 - 21 دي�سمرب 2015 م

• ملتقى �سركاء العمل الإن�ساين،  28 دي�سمرب  2015م.
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ه��ي وكال��ة اخباري��ة، تر�س��د اأف�سل املمار�س��ات للم�ؤ�س�س��ات وال�س��ركات، وكذل��ك للمنظم��ات املجتمعية، 
وامل�ؤ�س�س��ات الر�س��مية، يف جم��الت امل�س���ؤولية املجتمعي��ة والتنمية امل�س��تدامة، والقت�ساد الأخ�سر، و�س��تبث 
ال�كال��ة اأخباره��ا وتقاريرها، وبح�ثها، ودرا�س��اتها ال�س��تطاعية، من خال من�سة اإلكرتونية على ال�س��بكة 

العنكب�تية. 

• مت و�سع خمطط هيكلي ل�كالة »م�س�ؤولية« الإلكرتونية لاأنباء.
• مت الت�ا�سل مع �س��ركات متخ�س�سة يف نظم املعل�مات وتط�ير امل�اقع الإلكرتونية ومت ا�س��تام العرو�س 

املالية والفنية.

اأ�س��درت ال�س��بكة الإقليمي��ة للم�س���ؤولية الإجتماعية، العدد اخلام���س م��ن دورية »التزام« ال�س��هرية، وهي 
ن�سرة ت�ع�ية، اإخبارية متخ�س�سة يف جمالت امل�س�ؤولية املجتمعية والتنمية امل�ستدامة، والقت�ساد الأخ�سر.
الرتخي�س الر�سمي لدورية »التزام« ال�سهرية من وزارة �س�ؤون الإعام البحرينية مع زيادة عدد �سفحاتها 

لتحقق م�ساهمة معرفية يف جمال الإعام املتخ�س�س.

وكالــة »م�س�ؤوليـة« الإلكرتونيـة لالأنبـاء 

ن�ســرة »التــزام« - �سهريــة 
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ه� مركز متخ�س�س يف تط�ير معايري م�س�ؤولة يف جمالت ج�دة الأداء، واأخاقيات الأعمال، والعامات 
التجاري��ة امل�س���ؤولة، وكذل��ك الرتويج للمعايري واملقايي���س الدولية يف جم��الت امل�س���ؤولية املجتمعية، والتنمية 
امل�س��تدامة، والقت�ساد الأخ�سر،  اإ�سافة اإلى عقد اتفاقيات مع امل�ؤ�س�س��ات الدولية التي متتلك حق�ق معايري 

م�س�ؤولة لتمثيلها والتعريف بثقافة واأهمية تلك املعايري.

 مركز املعايري امل�س�ؤولة

• اطاق معيار تقييم ج�دة الأداء امل�ؤ�س�سي يف م�ؤ�س�سات رعاية كبار ال�سن.
• اطاق معيار البحرين  لتقييم ج�دة الأداء امل�ؤ�س�سي للمنظمات اخلريية واملجتمعية .

• اطاق معيار تقييم ج�دة الأداء امل�ؤ�س�سي يف م�ؤ�س�سات ذوي الحتياجات اخلا�سة.

اأن�سطة مركز املعايري امل�س�ؤولة خالل العام 2015م
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• ه� مركز متخ�س�س يف ت�س�يق منتجات ال�سبكة الإقليمية للم�س�ؤولية الإجتماعية، من خدمات تدريبية، 
وا�ست�سارات مهنية، وفعاليات متخ�س�سة، وع�س�يات مهنية.

امل�س�ؤولية  جمالت  يف  ال�سبكة  ومبادرات  م�ساريع  لتنفيذ  الازمة  امل�ارد  ت�فري  على  املركز  يعمل  كما   •
املجتمعية والتنمية امل�ستدامة، والقت�ساد الأخ�سر.

الـمركز الدولــي للت�س�يـق الـمجتمعــي

• امل�س��اركة ك�س��ريك جمتمعي مللتقى الإر�س��ادات القان�نية لتعزيز امل�س���ؤولية الجتماعية، 21 - 22 دي�س��مرب 
.2015

• امل�س��اركة ك�س��ريك جمتمع��ي يف »م�ؤمتر امل�س���ؤولية املجتمعية الثالث لدول جمل���س التع��اون اخلليجي2015« 
وكذلك »ل��سام �سم� ال�سيخة فاطمة بنت مبارك للم�س�ؤولية املجتمعية« 19-20 اأبريل 2015م.

اأن�سطة املركز الدويل للت�س�يق املجتمعي خالل العام 2015م
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ه� مركزمعني بتط�ير منتجات ذات ال�سلة مبجالت الع�س�يات املهنية املختلفة بال�سبكة، كما يهدف اإلى 
خدمة الأع�شاء وفق ال�شروط التي مت التفاق عليها بني الأع�شاء وبني ال�شبكة.

مركـز الع�س�يـات الـمهنيــة

• تد�سني ع�س�ية مركز اجال خلدمات كبار ال�سن واملتقاعدين،  9 اأغ�سط�س  2015م.
• تد�سني ع�س�ية مركز خدمات م�ؤ�س�سة الأ�سخا�س ذوي الإعاقة 10  ن�فمرب 2015.

• منح ع�س�ية الفراد ل� )     ( منت�سب جديد لل�سبكة.
تفعيل ع�س�ية كل من امل�ؤ�س�سات التالية :

جمم�عة �سك�ن الدولية  )1
م�ؤ�س�سة خمزومي  )2

جمعية الإح�سان اخلريية  )3
• �سم �سعادة الأ�ستاذ �سعيد ال�سماك نائب رئي�س جمعية احلكمة للمتقاعدين مبملكة البحرين ع�س� جمل�س 

اإدارة اللجنة ال�طنية للم�سنني كع�س� ا�ست�ساري للمدينة الرقمية لكبار ال�سن يف الدول العربية.
• منح الع�س�ية الفخرية لل�سبكة لاأ�ستاذ مي�سر �سديق ال�سريك والرئي�س التنفيذي ملجم�عة اإبهار

• الع�س�ية الفخرية للمدينة الرقمية لكبار ال�سن يف الدول العربية التابعة لل�سبكة لكل من :
�سعادة ال�سيدة فائقة �سعيد ال�سالح وزيرة التنمية الإجتماعية   )1

اللجنة ال�طنية للم�سنني  )2
�سركة اخلليج ل�سناعة البرتوكيماويات   )3

اأن�سطة مركز الع�س�يات املهنية خالل العام 2015م
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• ه� مركز معني بن�سر ثقافة اللتزام باملعايري العاملية لأخاقيات العمل والأعمال، وكذلك اأخاقيات املهن 
وال�ظائف املتعددة.

• كما يعمل املركز على تقييم اأداء امل�ؤ�س�سات وفق ممار�ساتها الأخاقية املهنية، ومن ثم حتليل الفج�ات بني 
ال�اقع واملرجعية املعيارية، بهدف حت�سني الأداء الأخاقي للم�ؤ�س�سات.

مركـز اأخالقيـات العمل والأعمـال

اأن�سطة مركز اأخالقيات العمل والأعمال خالل العام 2015م



79

مركز خدمات م�ؤ�س�سات ذوي الإحتياجات اخلا�سة
ه��� مرك��ز متخ�س���س يف حتلي��ل وحتدي��د الإحتياج��ات التدريبي��ة والإ�ست�س��ارية، والبحثي��ة مل�ؤ�س�س��ات ذوي 
الإحتياجات اخلا�سة، كالتي ترعي �س���ؤون الأيتام - الأ�س��ر -  املعاقني(، وكذلك ت�فري هذه الإحتياجات من 
خ��ال منتج��ات تدريبي��ة، وبحثية، وا�ست�س��ارية، وتنفيذ فعالي��ات متخ�س�سة مع تلك امل�ؤ�س�س��ات يف جمالت 

تخ�س�ساتهم، وفق مبادئ امل�س�ؤولية املجتمعية، والتنمية امل�ستدامة.

اأن�سطة مركز خدمات م�ؤ�س�سات ذوي الإحتياجات اخلا�سة
خالل العام 2015م

• امل�ساركة يف فعاليات »امللتقى اخلليجي للجمعية اخلليجية لاإعاقة«، 29مار�س - 2 اأبريل2015م
• ور�س��ة عم��ل بعن�ان »اأ�س���س اخلدم��ة والبحث الجتماعي للم�س��تفيدين من خدمات منظم��ات الإعاقة«، 12 

�سبتمرب 2015م
• امللتقى الدويل الثاين مل�ؤ�س�سات الأ�سخا�س ذوي العاقة، 1 - 5  ن�فمري 2015

• ور�سة عمل ت�سميم واإدارة  املبادرات املجتمعية مل�ؤ�س�سات الإعاقة، 9 - 10 ن�فمرب 2015
• ور�سة عمل بعن�ان » �سناعة جن�مية املراأة الكفيفة عرب الأن�سطة والفعاليات الهادفة«، 14-16 ن�فمرب2015م
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مركز اإجالل خلدمات كبار ال�سن واملتقاعدين
ه� مركز متخ�س�س يف تقدمي خدمات الدرا�سات وال�ست�سارات، والفعاليات، والربامج التدريبية والتعليمية 

لفئات كبار ال�سن واملتقاعدين.

اأن�سطة مركز اإجالل خلدمات كبار ال�سن واملتقاعدين
خالل العام 2015م

• امللتقى اخلليجي الثالث  لأف�سل املمار�سات يف جمال رعاية كبار ال�سن، 9 - 13 اغ�سط�س 2015م.
• التد�سني الر�سمي للمدينة الرقمية لكبار ال�سن يف الدول العربية، 9-13 اأغ�سط�س 2015م.

• تد�سني  »الدبل�م التخ�س�سي فن�ن ومهارات يف التعامل مع كبار ال�سن«، 9 - 13 اغ�سط�س 2015م.
• تقدمي ورقة عمل بعن�ان: ا�ستعرا�س جتربة املدينة الرقمية يف م�ؤمتر لبداع التقني يف العمل اخلريي، 10� 

11 اأكت�بر 2015م .
• اطاق امل�سابقة العربية لأف�سل املبادرات امل�س�ؤولة خلدمة ورعاية كبار ال�سن يف الدول العربية، 9 اأغ�سط�س 

2015م.
• ور�سة عمل فن�ن ومهارات يف التعامل مع كبار ال�سن، 29 اكت�بر 2015م.
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 مركـز الـخدمات الإ�ست�ساريـة امل�س�ؤولـة
• مرك��ز متخ�س���س لتقدمي خدمات ا�ست�س��ارية، يف جمالت تاأ�سي���س مراكز، ووحدات ادارية يف امل�ؤ�س�س��ات 

وال�سركات وفق معايري امل�س�ؤولية املجتمعية.

• وكذلك تقدمي خدمات ا�ست�سارية يف جمالت التخطيط الإ�سرتاتيجي للم�ؤ�س�سات، وربطها بالروؤى ال�طنية، 
وفق املعايري العاملية يف جمالت التنمية الإقت�سادية والإجتماعية.

• كم��ا يهت��م املرك��ز بتقدمي خدمات الإ�ست�س��ارات يف جم��الت اجل�دة والتمي��ز، والبناء امل�ؤ�س�س��ي الإحرتايف 
لتحقيق التنمية والإ�ستدامة املالية وامل�ؤ�س�سية للم�ؤ�س�سات.

• ت�قيع اتفاقية مع جامعة املجمعة تقدم ال�سبكة خدمة ا�ست�سارية يف جمال امل�س�ؤولية املجتمعية للجامعة.

اأن�سطة مركز اخلدمات ال�ست�سارية امل�س�ؤولةخالل العام 2015م
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ه� مركز متخ�س�س يف جمالت الدرا�سات والإ�ست�سارات، والتدريب، وي�ستهدف تاأهيل القطاعات الن�سائية، 
وتزويده��ن باملع��ارف الازمة ذات ال�سل��ة بتطبيقات امل�س���ؤولية املجتمعية، والتنمية امل�س��تدامة، والقت�ساد 

الأخ�سر.

 مركز املراأة للم�س�ؤولية املجتمعية

• امل�ساركة يف  فعاليات »امل�ؤمتر الدويل ل�سيدات ورائدات الأعمال«، 23 مار�س  2015م.

• تقدمي برنامج تلفزي�ين على قناة ال�طنية1 الت�ن�سية بعن�ان »ا�س�اق الى احلج«، 19- 28 اأغ�سط�س  2015م.

• امل�ساركة يف امل�ؤمتر  العاملي ل�سيدات  ورائدات العمال  مبملكة البحرين يف الفرتة ما بني 23 - 26 مار�س 
2015 مّت اثن��اءه عق��د اجتم��اع عمل بني الدكت�رة جن�ى بلطيف رئي�س��ة مركز املراأة للم�س���ؤولية املجتمعية 
وومثلة ال�س��بكة الأقليمية للم�س���ؤولية الإجتماعية يف دول �س��مال افريقيا  مع �س��عادة الدكت�رة هند �سبيح 
ال�سبي��ح وزي��رة ال�س���ؤون الأجتماعي��ة والعم��ل بدول��ة الك�ي��ت. واتفق الطرف��ان على التع��اون يف جمالت 

الإهتمام امل�سرتك بني ال�زارة يف دولة الك�يت وال�سبكة الإقليمية للم�س�ؤولية الإجتماعية. 

• بتاري��خ 7 اأبري��ل 2015 امل�س��اركة يف برنام��ج برنامج »النا���س اح�ال«عاى القناة ال�طني��ة2 للتعريف مبركز 
ة  امل��راة للم�س���ؤولّية املجتمعي��ة  مع تقدمي مقرتحات و حل���ل �سمن تطببقات امل�س���ؤولية الجتماعية  خا�سّ

ببع�س احلالت و امل�ساكل الن�سانية.

• تقدمي ا�ست�سارات خا�سة بتطبيقات امل�س�ؤولية الجتماعية يف جمال الرتبية والتعليم مبا انها التزام اخاقي  
على اإثر م�ساركتي بتاريخ 27 ماي2015 يف الربنامج الذاعي » املجلة النف�سية« مبا�سرة من اإذاعة ت�ن�س 

الثقافية اعداد و تقدمي املن�سطة ال�سابة » فاتن �ساحلي«.

• امل�س��اركة يف  برنامج » الإ�س��ام والع�سر« دور الأ�س��رة يف الرتقاء باحلياة الجتماعية من خال تطبيقات 
امل�س�ؤولية لجتماعية بتارخ 12 اأوت 2015 على القناة ال�طنية الولى.

• امل�س��اركة يف برنامج » الإ�س��ام والع�سر« بتاريخ 11 ن�فمرب 2015 امل��س�ع الرتبية على العتدال و مقاومة 
التطّرف تقدمي ا�ست�سارات و خل�ل من منطلق امل�س�ؤولية الجتماعية .

• تاأطري ال�س��باب على العمل التط�عي وممار�س��ات امل�س���ؤولية الجتماعية، من خال زيارة ميدانية الى »دار 
رعاية امل�سنني ب�لية من�بة« بتاريخ 27 ن�فمرب 2015.

اأن�سطة مركز املراأة للم�س�ؤولية املجتمعية خالل العام 2015م
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• مبنا�س��بة امل�لد النب�ي ال�س��ريف القيام بزيارة ميدانية  22 دي�س��مرب 2015الى م�اقع ذات اهمية يف تاريخ 
احل�سارة ال�س��امية  ب�لية القريوان احياءا لذكرى اجمادنا ابرازا دورهم  حتقيق ال�س��تدامة ان�س��انيا 

وبيئيا و ن�سر ال�سام ب�سمال افريقيا.

• تعلي��ق : الزي��ارات امليداني��ة كان له��ا ال�ق��ع ال�س��ديد و الثر الطيب يف تدري��ب و تك�ين ال�س��باب على العمل 
التط�عي.

• امل�ساركة يف امللتقى الثاين لل�سفراء الدوليني للم�س�ؤولية الجتماعية  باخلرط�م  

• التعريف مبركز املراة للم�س�ؤولية املجتمعية و تقدمي املبادرات من خال مداخلة بتاريخ 28 دي�سمرب2015

• ابرام اتفاقية تعاون بني مركز املراأة للم�س�ؤولية املجتمعّية و منظمة الدع�ة ال�سامية .
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ه��� مرك��ز متخ�س�س يف ت�ثيق املمار�س��ات امل�س���ؤولة لل�س��ركات وامل�ؤ�س�س��ات، واملنظمات احلك�مي��ة والأهلية 
يف جم��الت امل�س���ؤولية املجتمعي��ة والتنمية امل�س��تدامة، والقت�ساد الأخ�س��ر، ويتم اإعدادها بعد ذلك للن�س��ر 
والتعري��ف به��ا من خال و�س��ائط اإلكرتونية وتقليدية، عل��ى اأن يراعى يف الت�ثيق املنهجي��ات العلمية للت�ثيق 

والن�سر..

 مركز ت�ثيق املمار�سات امل�س�ؤولة

اأن�سطة مركز ت�ثيق املمار�سات امل�س�ؤولة خالل العام 2015م

• حفل ت�قيع كتاب ال�سفراء الدولي�ن �سرية وم�سرية، 1 يناير  2015م.
• حفل ت�قيع كتاب ابداع وزيرة، 1 يناير  2015م.

•  ا�سدار كتاب )ال�سفراء الدولي�ن للم�س�ؤولية الجتماعية؛ ح�ساد عام واجنازات (.
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 تلج��اأ ال�س��بكة الإقليمي��ة للم�س���ؤولية الجتماعي��ة اإل��ى التع��اون مع �س��خ�سيات عام��ة لها مكان��ة يف منطقتها 
ويطل��ق على هذه ال�س��خ�سية ) �س��فري دويل للم�س���ؤولية الجتماعي��ة ( يجري التعاون وف��ق برنامج مهني يتم 
اختي��ار �س��خ�سيات جمتمعي��ة يف ال�ط��ن العرب��ي ، من ا�سح��اب العطاءات املتمي��زة، وامل�س���ؤولة،يف جمالت 
اأعمالهم،وت�ظي��ف عطاءاته��م يف ن�س��ر ثقاف��ة ومب��ادئ امل�س���ؤولية الجتماعي��ة و دعم خمتل��ف الق�سايا التي 
تعاجلها ال�س��بكة الإقليمية للم�س���ؤولية الجتماعية ، �س�اًءا كانت اجتماعية اأو اإن�سانية اأو اقت�سادية اأو متعلقة 

بالتنمية امل�ستدامة اأو القت�ساد الأخ�سر على م�ست�ى دويل اأو اإقليمي اأو حملي. 

برنامج �سفراء دولي�ن

اأن�سطة برنامج �سفراء دولي�ن خالل العام 2015م

• تد�سني دليل مبادرات ال�سفراء الدولي�ن للم�س�ؤولية الجتماعية »�سراي«، 28 يناير 2015م.
• امللتقى الإقليمي الثاين لل�سفراء الدوليني للم�س�ؤولية الجتماعية2015م، 27 - 28 دي�سمرب 2015م.

• اعتماد 25 �سبتمرب من كل عام »الي�م العاملي للم�س�ؤولية املجتمعية«، 27 دي�سمرب  2015 م.
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• برنامج مهارات بناء التفكري امل�س�ؤول، 4 ابريل 2015م.

• تد�سني كتاب »ق�س�س وعرب« للطفل اأحمد عادل املرزوقي، 13 �سبتمر  2015م.

• تد�سني كتاب »�سعادتي يف متيزي« للطفلة فجر اأحمد املرزوقي، 13 �سبتمر  2015م.

 مركز اأنا م�س�ؤول لاإبداع الطفل ه� احد املراكز التابعه لل�سبكة الإقليمية للم�س�ؤولية الجتماعية، وه� مركز 
متخ�س�س يف تقدمي خدمات تدريبية وتعليمية ،وكذلك ا�ست�سارات متخ�س�سة يف جمالت الطف�لة، وتنظيم 
الفعاليات التي ت�س��اعد على اإعداد »اأطفال م�س���ؤولني« مبنهجيات قيمية. كذلك يقدم املركز خدماته لأولياء 
الأم���ر والرتب�ي��ني يف املنطق��ة العربي��ة ع��رب ملتقيات علمية ومهنية، وور���س عم��ل، وا�س��دارات ذات ال�سلة 

مبجالت الطف�لة.

مركز اأنا م�س�ؤول لبداعات الطفل

اأن�سطة مركز اأنا م�س�ؤول لبداعات الطفل خالل العام 2015م
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هي م�ؤ�س�س��ة متخ�س�سة يف دعم العمل الإن�س��اين يف دول جمل���س التعاون اخلليجي، من خال تنمية قدرات 
امل�ؤ�س�سات الإن�سانية اخلليجية الب�سرية وامل�ؤ�س�سية.

 م�ؤ�س�سة العمل الإن�ساين لدول جمل�س التعاون اخلليجي

الإن�ساين بدول  العمل  الفائزين بجائزة  الإن�ساين على هام�س تكرمي  العمل  تاأ�سي�س م�ؤ�س�سة  • الإعان عن 
جمل�س التعاون اخلليجي بتاريخ 25 ي�ني� 2014م.

• التعاقد مع �سركة متخ�س�سة لإطاق م�قع امل�ؤ�س�سة الإلكرتوين.

اأن�سطة م�ؤ�س�سة العمل الإن�ساين لدول جمل�س التعاون الـخليجي خالل 
الن�سف ال�سن�ي الأول من عام 2014م
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الـــزيارات الر�سميــة

• زيارة الدكت�ر علي اآل اإبراهيم جمل�س ومتحف الأ�ستاذ علي العثمان البحرين بتاريخ16/يناير/2015.

• رحل��ة عم��ل قام بها رئي���س جمل���س اإدراة ال�س��بكة الربوفي�س���ر ي��س��ف عبد الغفاربزيارة �س��فري امل�س���ؤولية 
الدكت�ر عبد العزيز اآل ثاين دولة قطر 20/ يناير/2015.

• زيارة �ساحب ال�س��م� امللكي الأمري �س��لمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد البحريني �س��فري امل�س�ؤولية د. عبد 
العزيز ال ثاين برفقة  الدكت�رعلي ال ابراهيم البحرين 25/ فرباير /2015.

• زي��ارة مرك��ز تف��اوؤل لذوي الإحتياجات اخلا�سة مبملكة البحرين، للم�س��اركني يف ور�س��ة العمل امل�ؤ�س�س�س��ي 
24/فرباير 2015. وتطبيقاته يف م�ؤ�س�سات الإعاقة بقيادة اأ. طارق القدوة  

• زيارة امل�سارك�ن يف فعاليات« امللتقى اخلليجي للج�دة2015م للم�ؤ�س�سة اخلريية امللكية للتعرف على جتربة 
تطبيق اجل�دة فيها 7/ ابريل / 2015.

• زي��ارة الدكت���ر علي اآل اإبراهيم نائب رئي���س جمل���س اإدارة ال�س��بكة مركز البحرين للح��راك الدويل وذلك 
لبحث �سبل التعاون يف عدد من املبادرات التي ت�ساهم يف دعم قطاع الإعاقة برفقة الأ�ستاذة منال الع�يف 
رئي�سة برنامج ال�سع�دية للم�س�ؤولية املجتمعية بال�سبكة والدكت�ر جياب النقيب رئي�س مركز خدمات ذوي 

الإحتياجات اخلا�سة بال�سبكة20/ اأغ�سط�س /2015.

• زي��ارة اأ. د عل��ي عب��داهلل اآل اإبراهي��م نائب رئي���س جمل���س اإدارة ال�س��بكة الإقليمية للم�س���ؤولية الإجتماعية 
والأ�س��تاذ ط��ارق حمم��د الق��دوة املدي��ر العام لل�س��بكة ل�س��عادة ال�س��يد طه حمم��د عبدالقادر �س��فري دولة 
فل�سطني مبملكة البحرين للتباحث على التعاون يف تنفيذ عددا من املبادرات املجتمعية يف مدينة القد�س، 

والتي تعزز باإذن اهلل �سم�د اأهلتا يف القد�س ال�سريف. 6/ �سبتمرب / 2015.

• زيارة الأ�ستاذ الدكت�ر علي اآل اإبراهيم نائب رئي�س ال�سبكة الإقليمية للم�س�ؤولية الجتماعية ل�سعادة ال�سيخ 
الدكت���ر عبدالعزي��ز بن عبدالرحمن اآل ثاين رئي���س جمل���س اأمناء ال�سناديق الإن�س��انية مبنظمة التعاون 
الإ�س��امي وال�س��فري الدويل للم�س���ؤولية الإجتماعية بال�سبكة الإقليمية للم�س���ؤولية الإجتماعية يف جمل�سه 
العام��ر وذل��ك لبح��ث بع���س املبادرات التي �س��يتم تنفيذه��ا عرب ال�س��بكة يف املرحلة القادم��ة. 2/ ي�لي�/ 

.2015
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مت توقيع اتفاقيات تعاون مع املوؤ�س�سات التالية:

الدولـــةاملوؤ�سـ�ســةالرقم
اجلمه�رية الت�ن�سيةاملنتدى املغاربي للعاقات الدولية1
اململكة العربية ال�سع�ديةم�ؤ�س�سة اخلبري العاملي للم�س�ؤولية املجتمعية والتنمية امل�ستدامة2
اململكة العربية ال�سع�دية�سركة التف�ق الدويل3
دولة الك�يت�سركة جمم�عة الراية العربية4
جمه�رية ال�س�دانمركز قدرات5
اجلمه�رية الرتكيةمعهد العاقات الرتكية العربية للدرا�سات ال�سرتاتيجية6
جمه�رية اجلزائرجمعية امل�سعى احلميد واخلريي7
مملكة البحرينجمعية العائلة البحرينية8
دولة قطرمركز البديل لا�ست�سارات وتنظيم الفعاليات وامل�ؤمترات9

دولة قطرم�سابقة اأم اخلري الدولية للقراآن الكرمي10
دولة قطرال�سناديق الإن�سانية مبنظمة التعاون الإ�سامي11
مملكة البحرينجمعية ال�سنابل لرعاية الأيتام12
جمه�رية ال�س�دانوزارة ال�سحة - الأبي�س13
اململكة العربية ال�سع�ديةجامعة املجمعة14
اململكة العربية ال�سع�دية�سركة خط�ات النجاح15

اتفاقيــات تعاون
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املناطق الـجغرافية التي عملت فيها ال�سبكة خالل 
العام 2015م

اجلمه�رية الت�ن�سية

دولة الك�يت

اجلمه�رية الرتكية

مملكة البحرين

اململكة العربية ال�سع�دية

جمه�رية ال�س�دان

جمه�رية اجلزائر

دولة قطر
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• مكتب م�ساندة القت�ساد الأخ�سر مبنظمة الأ�سك�ا.
• الهيئة الإ�سامية العاملية للتعليم التابعة لرابطة العامل الإ�سامي مبكة املكرمة.

• منظمة التعاون الإ�سامي.
• برنامج التفاق العاملي لاأمم املتحدة .

• برنامج دعم تط�ير امل�ؤ�س�سات احلك�مي) متكني(.

ع�س�يـات مهنية لل�سبكـة الإقليميـة للم�س�ؤوليـة 
الإجتماعية خالل العام 2015م
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اأعدت ال�ســبكة الإقليمية للم�ســوؤولية الإجتماعية مبادرات نوعية، مت تقدميها للموؤ�س�ســات 
و�سناع القرار يف دول جمل�س التعاون اخلليجي، اإيذانًا باإطالقها باإذن اهلل.

كر�سي �سمو ال�سيخ نا�سر بن حمد اآل خليفة لأبحاث العمل الإن�ساين.1

الأكادميية الدولية لال�ست�سارات الإجتماعية والإن�سانية.2

موؤ�س�سة العمل الإن�ساين لدول جمل�س التعاون اخلليجي.3

كلية الدوحة للعلوم والتكنولوجيا بجمهورية ال�سودان.4

مبـادرات ن�عيـة لل�سبكـة الإقليميـة للم�س�ؤوليـة 
الإجتماعية خالل العام 2015م


