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كلمة فخامة الرئي�س ال�شوداين امل�شري عمر ح�شن اأحمد الب�شري 
قدمها نيابة عنه فخامةال�شيد ح�شبو اأحمد  عبدالرحمن

نائب رئي�س اجلمهورية

 ِب�ْسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني وال�سالة  وال�سالم على الر�سول الكرمي 

الأخ الكرمي امل�سري عبدالرحمن ح�سن �سوار الذهب رئي�س جمل�س اأمناء منظمة الدعوة الإ�سالمية- رئي�س 
الدورة احلالية للملتقى الإقليمي الثاين لل�سفراء الدوليني للم�سوؤولية الجتماعية. 

ا�سحاب الفخامة وال�سمو واملعايل وال�سعادة ال�سفراء الدوليون للم�سوؤولية الجتماعية 
الخ الكرمي ال�ستاذ الدكتور يو�سف عبدالغفار رئي�س ال�سبكة القليمية للم�سوؤولية الجتماعية 

ال�سادة ال�سيوف 
ال�سيدات وال�سادة

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته 
ان���ه ل�س���رف لنا ل يدانيه �سرف ،و�سعادة ل تقاربها �سعادة، ان ت�سرق وجوهكم بيننا يف  هذا ال�سباح ،يف 
عا�سمة بالدنا اخلرطوم ،واأنتم حتملون على �سدوركم م�سوؤولية نه�سة اأمة، وترقية جمتمع .)فاإن هلل عبادا 
 اخت�سهم بق�ساء حوائج النا�س ،حببهم يف اخلري وحبب اخلري اليهم .انهم الآمنون من عذاب يوم القيامة( 

�سدق ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم .
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الأخوة والأخوات ...
كم���ا تعلمون ف���ان املنجز الأك���ر  يف تاريخنا احل�س���اري قام به املجتمع ال���ذي توىل م�سوؤولي���ات التعليم 
واملعا�س وال�سحة والفنون وكل منا�سط احلياة املتنوعة التي اأبدعتها  امتنا ،فمهما كانت ظروف الدولة عر 
تاريخنا اآمنة م�ستقرة ،او مفزوعة م�سطربة ،كان البناء الجتماعي واحل�ساري يت�ساعد ويت�سامخ حتى بنى 
لالن�سانية احل�سارة التي ت�سم مالحمها حياتها حتى اليوم  ..فان انطفاأ بريق ح�سارتنا فقد جتدد يف اأماكن 
اخرى يف العامل ا�ستنادا على جذورها العربية ال�سالمية ،بف�سل امل�سوؤولية الجتماعية التي ميار�سها العربي 

امل�سلم عقيدة و�سلوكا .
ان امل�سوؤولي���ة الجتماعية لروؤو�س الأموال الوطنية ،والعاب���رة للوطنية ،مل تكن يوما يف فكر و�سلوك امل�سلم 
اأم���را طارئ���ا اأو هام�سيا ،بل كان من �سميم ر�سالت���ه ،وجوهر حركة الإعمار وال�ستخ���الف التي يوؤديها تدينا 
،وتاري���خ ال�سالم والعروبة يف الع���امل ويف قارتنا هذه اأفريقيا على وجه اخل�سو�س يعلمنا الدر�س  تلو الدر�س  
ان را�س املال العربي مل يكن توح�سا  يف مواجهة املواطنني ،او نهبا ملقدراتهم وثرواتهم ،بل كان التاجر العربي 
يحم���ل ب�ساعت���ه يف حمم���ل وم�سحفه وكتبه وثقافت���ه يف حممل اخر يق���دم للنا�س التجارة والفك���رة والدعوة 
وم�سوؤولي���ة الر�سالة ،فهذه الق���ارة ال�ساخمة باإ�سالمها مل ياأتها العرب فاحتني يحمل���ون �سيوفهم ،بل جاوؤوها 
جتارا يحملون خريهم ،ودعاة يحملون دينهم .فما ان يفرغوا من تقدمي ب�ساعتهم حتى ين�سبوا لتنوير النا�س 
بالعلم واملعرفة . اقت�سموا مع ال�سكان اللقمة وقدموا لهم اخلدمة ،�سحة وتعليما ورعاية ،رغبة يف ما عند اهلل.
 فامل�سوؤولي���ة الجتماعي���ة يف منطقتن���ا ل تن�س���اأ فقط ل�سغوط متطلب���ات جمتمع واإمنا ترتك���ز على جذور 
اخالقي���ة  عميق���ة يف جمتمعاتنا التي هي حما�سن خري اأمة اأخرجت للنا����س )ُكنُتم خري اأمة اخرجت للنا�س 

تاأمرون باملعروف وتنهون عن املنكر ( فاخلري يف ويف امتي اىل يوم القيامة .
اأيها الأعزاء ..

ان ق���وة ح�سارتنا من ق���وة جمتمعاتنا ،وعافية دولن���ا وواجهاتنا ال�سيا�سية من عافي���ة اأدائنا الجتماعي 
،فمهم���ا كانت قوة الدولة  و�سعيها ل�سد احتياجات النا�س فل���ن تبلغ ما يبلغه املجتمع املبادر ،الذي تتعزز فيه 
مع���اين امل�سوؤولية الجتماعية ،وتتج���ذر يف اأعماقه ثقافتها.ومن �سان مثل هذه املب���ادرات والجتهادات التي 
جتوب���ون بها اقليمكم العربي ان تخرج جمتمعاتنا من دائرة ال�سلبية والنتظار، اىل دائرة الفاعلية والبتدار 
،ح�س���دا للعزائم وا�ستنها�سا للهم  باحياء امل�سوؤولية الجتماعية  ،التي هي ب�ساعتنا ن�سعى ل�سرتدادها فهي 

من �سميم ر�سالة امتنا احل�سارية.
اأيها الإخوة  والأخوات

 مث���ل �سبكتكم، ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية، وبرناجمكم الطموح، برنامج ال�سفراء الدوليون 



9

للم�سوؤولي���ة الجتماعي���ة، مبا فيهما من جنوم �سوامق ،ثقفتها اخلرة وعجم���ت عودها احلياة  ،َحِري بها ان 
ت�س���ع من اخلطط وال�سرتاتيجيات ما يبلغ به دولنا العربية والإ�سالمية املبادئ التوجيهية التي تبنتها المم 
املتح���دة من ممار�س���ات م�سوؤولة يف كافة القطاعات، ع���ر تطبيق اأهداف التنمي���ة امل�ستدامة 2030 ، والتي 

تبنتها اجلمعية العامة لالأمم املتحدة يف اجتماعها الأخري يف �سهر �سبتمر املن�سرم..
الإخوة  والأخوات الكرام ..

اأ�سكرك���م، الأخوة والأخوات ال�سفراء الدولي���ون للم�سوؤولية الجتماعية، على ما طوقتمونا به من ثقة، وما 
دفقت���م علين���ا من ف�سل اأنتم اأهله وخا�سته، ون�سال اهلل ان يوفقنا لتحمل م�سوؤوليتنا جتاه �سعبنا وامتنا، فان  
تكرميك���م يل الي���وم  ي�ساعف من الأثق���ال والأحمال  على كواهلن���ا جميعا،انا وزمالئي يف قم���م امل�سوؤوليات 
ال�سيا�سية ، فالبد من ادراك ان امل�سوؤولية الجتماعية ل تنه�س ال برافعة قوية توفرها الدولة، تهيئًةً ملناخاتها، 
وتي�سريا  مل�سارها ،وهذا اإلتزام نعلنه يف ال�سودان بان الدولة �ستكون بقوانينها وت�سريعاتها وموؤ�س�ساتها ،�سندا 

راكزا لدعم كل م�سروع من �ساأنه  حتقيق  اأهداف ومقا�سد امل�سوؤولية الجتماعية .
الإخوة الأعزاء ال�سفراء الدوليني للم�سوؤولية الجتماعية ،اننا ن�سعد ونت�سرف يف ال�سودان مبنح �سبكتكم  
رخ�س���ة  ملزاولة عملكم ،ومق���را للعمل يف ال�سودان ،م�ساهمة  منا يف حتقي���ق اأهدافكم النبيلة  ،ليتجدد فيه 

وعره خريكم خدمة لن�سان هذا الإقليم .
اأ�سد على اأيديكم �ساكرا وممتنًا، واذكركم ونف�سي بقول احلبيب امل�سطفى �سلى اهلل عليه و�سلم )حاجة 

النا�س اإليكم من نعم اهلل ، فال متّلوا النعم (.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل.



10

كلمة فخامــة امل�شري عبدالرحمــن �شوار الــذهــب
رئي�س دورة اخلرطوم

الرئي�س الأ�سبق جلمهورية ال�سودان - رئي�س جمل�س اأمناء منظمة الدعوة الإ�سالمية
ال�سفري الدويل للم�سوؤولية الجتماعية

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
احلم���د هلل رب العامل���ني، وال�س���الة وال�سالم عل���ى ر�سوله الأمني حممد ب���ن عبداهلل وعل���ى اآله و�سحبه 

اأجمعني..
فخامة الأخ الرئي�س امل�سري عمر ح�سن الب�سري رئي�س جمهورية ال�سودان-الراعي الفخري للملتقى الإقليمي 

الثاين للم�سوؤولية الجتماعية2015م.
اأ�سحاب ال�سمو ال�سمو واملعايل  وال�سعادة ممثلو ال�سفراء الدوليون للم�سوؤولية الجتماعية....

�سعادة الروفي�سور يو�سف عبدالغفار رئي�س جمل�س اإدارة ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية..
اأ�سح���اب الفخامة وال�سعادة الوزراء واأع�س���اء ال�سلك الدبلوما�سي،  واأع�س���اء املجل�س الوطني، واأع�ساء 

املجال�س الولئية والقومية..
اأ�سحاب الف�سيلة العلماء، ،وممثلي املنظمات الدولية والعربية..

�سيوفنا الكرام من الدول العربية  والإ�سالمية ال�سقيقة...
احل�سور الكرمي...ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

ي�سرفني اأن اأكون اأقف اأمام مقامكم الكرمي ممثال للجنة املنظمة العليا للملتقى الإقليمي الثاين لل�سفراء 
الدولي���ني للم�سوؤولي���ة الجتماعي���ة ، لأرفع اأول ال�سكر هلل �سبحانه وتعاىل اأن جمعن���ا على هذه الأر�س الطيبة 
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العريق���ة لنتفق فيه���ا معا على امل�ساهم���ة يف حتقيق اأهداف ومب���ادرات اإن�سانية وجمتمعي���ة. وبهذه املنا�سبة 
ا�سمح���و يل اأن اتق���دم نيابة عنكم بال�سك���ر اجلزيل لفخامة الأخ الرئي�س امل�سري عم���ر ح�سن الب�سري لرعايته 

هذا احلدث، وتوجيهاته ال�سديدة بدعم اجناح فعالياته.
كما اأتقدم بال�سكر اجلزي���ل لل�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية لدورها الكبري يف تنظيم وا�ست�سافة 

اأعمال امللتقى الهام ، واختيار ال�سودان لتكون حمطته..فلهم منا كل ال�سكر والتقدير.
فخامة الرئي�س يحفظك اهلل...احل�سور الكرمي

اإن الرام���ج واملبادرات املجتمعية التي حتر�س املوؤ�س�سات �س���واء احلكومية اأو اخلا�سة اأو منظمات املجتمع 
املدين ، ا�سبحت ممار�سة ح�سارية للمجتمعات، وخا�سة بعد اعتماد يوم للعمل الإن�ساين، ويوم للعمل التطوعي 
، وايام اأخرى للموؤ�س�سات املجتمعية املتخ�س�سة الأخرى من قبل منظمة الأمم املتحدة ووكالتها املتخ�س�سة.
كم���ا اأن اعتماد اجلمعية العام���ة ملنظمة الأمم املتحدة اهداف التنمي���ة امل�ستدامة2030 يف �سهر �سبتمر 
املن�س���رم ، اأعط���ى ملبادرات املوؤ�س�سات املجتمعية واخلريية زخما كب���ريا. حيث مل تعد ممار�سات وتطبيقات 
العمل الإن�ساين واملجتمعي املوؤ�س�سي ترفا، بل اأ�سبحت �سرورة تطبيقية ت�ساهم يف تنمية م�ستدامة للمجتمعات 

،وحتقق لها العدالة والرفاهية .
وبه���ذه املنا�سب���ة، وددت اأن ا�سيد بجهود اأ�سحاب ال�سمو واملعايل وال�سع���ادة ال�سفراء الدوليون للم�سوؤولية 
الجتماعية املحتفى بهم يف هذا امللتقى ، حيث قاموا م�سكورين باأدوار كبرية من خالل تفاعلهم الإيجابي مع 

احلاجات املجتمعية كل من موقعه.
اإن �سراكتن���ا يف منظمة الدعوة الإ�سالمية مع مبادرة ه���ذا امللتقى جاءت اإميانا منا باأهمية برنامج ال�سفراء 
الدولي���ون للم�سوؤولي���ة الجتماعية، والذي د�سنت���ه ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعي���ة قبل عام، واأ�سبح له 
�سدى دوليا من خالل �سراكته مع برنامج التفاق العاملي ملنظمة الأمم املتحدة. وحر�سنا يف هذه الدورة اأن نعزز 
دور ه���ذا الرنامج ، �ساهمنا يف تد�س���ني العديد من املنتجات واخلدمات، التي �ست�ساهم يف زيادة رقعة اأثر هذا 

الرنامج لي�سل باإذن اهلل بجهودكم اإىل دول ومناطق اأ�سمل، وذلك تقديرا منا لل�سفراء وعطاءاتهم املتميزة.
وختام���ا اأ�سكر لفخام���ة الرئي�س رعايته لهذا امللتق���ى وفعالياته املتعددة الهادف���ة، ول�سيوفنا يف ال�سودان 
ت�سريفن���ا وحتملهم عناء ال�سفر، ،وبهذه املنا�سبة اأرفع اأ�سم���ى اآيات التهاين لفخامة الأخ الرئي�س عمر ح�سن 
الب�س���ري ف���وزه بجائزة “ رج���ل الدولة” لدوره يف دع���م برامج ومب���ادرات امل�سوؤولية املجتمعي���ة يف ال�سودان، 
ولأ�سح���اب ال�سم���و واملع���ايل وال�سعادة ال�سف���راء حل�سولهم على الو�س���ام الرئا�سي من الدرج���ة املمتازة يف 
امل�سوؤولي���ة املجتمعية، وملدينة اخلرطوم اختيارها “ املدينة العربية امل�سوؤولة اجتماعيا لعام2016م” ، �سائال 

اهلل �سبحانه وتعاىل اأن ينعم عليكم جميعا باخلري واليمن والركات.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
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كلمة جمل�س اإدارة ال�شبكة الإقليمية للم�شوؤولية الإجتماعية
 بروفي�شور يو�شف عبدالغفار عبداهلل

رئي�س جمل�س اإدارة ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الإجتماعية 

احلم���د هلل رب العامل���ني، وال�س���الة وال�سالم عل���ى ر�سوله الأمني حممد ب���ن عبداهلل وعل���ى اآله و�سحبه 
اأجمعني..

فخام���ة الرئي�س امل�سري عمر ح�سن الب�س���ري رئي�س جمهورية ال�سودان...الراعي الفخري للملتقى الإقليمي 
الثاين لل�سفراء الدوليني للم�سوؤولية الجتماعية.

فخام���ة امل�سري عبدالرحمن �سوار الذه���ب رئي�س جمل�س اأمناء منظمة الدعوة الإ�سالمية-ال�سفري الدويل 
للم�سوؤولية الجتماعية-رئي�س دورة اخلرطوم للملتقى الإقليمي لل�سفراء الدوليني للم�سوؤولية الجتماعية.

اأ�سحاب الفخامة وال�سمو واملعايل وال�سعادة ال�سفراء الدوليون للم�سوؤولية الجتماعية...
اأ�سح���اب الفخامة واملع���ايل وال�سعادة الوزراء واأع�س���اء الرملان واأع�ساء ال�سل���ك الدبلوما�سي ، وممثلي 

املنظمات الدولية والعربية..
الأخوة والأخوات...ح�سورنا الكرمي

ال�سالم عليكم جميعا ورحمة اهلل وبركاته
م���ا اأن انتهت فعاليات الدورة ال�سابق���ة للملتقى الإقليمي لل�سفراء الدوليني للم�سوؤولية الجتماعية، والذي 
عقدت اأعماله يف العا�سمة البحرينية املنامة يف الربع الأخري من عام 2014م ، حتى بداأت اجلهود يف ال�سبكة 
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الإقليمي���ة للم�سوؤولي���ة الجتماعية لتعزيز دور برنام���ج ال�سفراء الدوليون للم�سوؤولي���ة الجتماعية . وانطلقت 
حينه���ا جمي���ع اجلهود نح���و ال�ستعداد اجل���اد لتنظيم فعاليات “امللتق���ى الإقليمي الثاين لل�سف���راء الدوليني 
للم�سوؤولي���ة الجتماعي���ة2015م”.  وبف�سل م���ن اهلل ياأتي هذا امللتقى بعد عام حاف���ل من اجنازات اأ�سحاب 
ال�سم���و واملعايل وال�سعادة ال�سفراء الدوليني للم�سوؤولية الجتماعية.كما اأن هذا العام يحفل بان�سمام �سفراء 

جدد ممن �سيحملون مع من �سبقوهم من ال�سفراء مهمة النهو�س باملجتمعات العربية بعطاء ايجابي. 
اأ�سحاب الفخامة وال�سمو واملعايل وال�سعادة ال�سفراء الدوليون للم�سوؤولية الجتماعية...

لقد تابعنا عطاءاتكم واأن�سطتكم املتعددة يف جمالت اخلدمة املجتمعية بكل اهتمام وتقدير، حتى حتولت 
تلك العطاءات اإىل عطاءات م�ستدامة فلكم منا كل التقدير والمتنان.

 تاأتي هذه الدورة الثانية لتحمل روحا جديدة مع موافقة فخامة الرئي�س امل�سري عمر ح�سن الب�سري رئي�س 
جمهوري���ة ال�سودان لرعاي���ة وت�سريف هذا امللتقى، وكذل���ك تراأ�س فخامة امل�س���ري عبدالرحمن �سوار الذهب 
رئي�س جمل�س اأمناء منظمة الدعوة الإ�سالمية –ال�سفري الدويل للم�سوؤولية الجتماعية هذه الدورة، وت�سخري 
جمي���ع الإمكانات ل�سمان ح�سن التنظيم واحلفاوة ل�سخ�سي���ات قدمت الكثري يف �سبيل النهو�س باملجتمعات 

العربية.
كم���ا �ستحفل هذه الدورة بتكرمي ال�سفراء الدولي���ني للم�سوؤولية الجتماعية من خالل منحهم اأعلى و�سام 
رئا�س���ي يف امل�سوؤولية الجتماعي���ة ،والذي �سيتف�سل فخامة الرئي�س ال�سوداين م�سك���ورا بتقليده لل�سخ�سيات 

املكرمة ، لنوؤكد من خالله باأنكم اأهال للتكرمي،وهو تكرمي �سادف اأهله.
لق���د حر�سنا يف هذه ال���دورة اأن نعلن عن �سخ�سية الع���ام للم�سوؤولية الجتماعية لع���ام 2015م، وكذلك 
الإع���الن عن املدينة العربية امل�سوؤولة اجتماعيا لعام 2016م، اإ�سافة اإىل  الإعالن عن حزمة جديدة ونوعية 
م���ن املبادرات املجتمعي���ة، التي ناأمل اأن يتكاتف اجلميع من اأجل تبنيها لنحق���ق معا م�ساهمات ايجابية نحو 

التغيري املجتمعي الهادف.
ويف اإط���ار رد اجلمي���ل وتقدي���را لفخامة الرئي�س ال�س���وداين الذي قدم ، ومن خالل عم���ل دوؤوب وممنهج 
دعما كبريا ملجالت امل�سوؤولية املجتمعية يف جمهورية ال�سودان، فقد تقرر منح فخامته “جائزة رجل دولة”. 
كم���ا ي�سرفن���ا اأن نعلن عن منح فخام���ة امل�سري عبدالرحمن �س���وار الذهب الرئي�س ال�س���وداين الأ�سبق رئي�س 
جمل����س اأمناء منظم���ة الدعوة الإ�سالمية –ال�سفري ال���دويل للم�سوؤولية الجتماعي���ة جائزة”�سخ�سية العام 
للم�سوؤولي���ة الجتماعي���ة لع���ام2015م”. كذل���ك �سيتم تكرمي مدين���ة اخلرطوم متمثلة يف مع���ايل وايل ولية 
اخلرط���وم لختي���ار مدينة اخلرطوم “املدين���ة العربية امل�سوؤولة اجتماعيا لع���ام2016م”، اإ�سافة اإىل مدينة 
عربي���ة اأخرى بالتوازي وهي املدينة املنورة باململكة العربي���ة ال�سعودية. كما ي�سرفنا وجود �سخ�سيات عربية 
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رفيع���ة امل�ست���وى من �سيوف امللتقى الفخري���ني، والذين �سيتم منحهم “جائزة الكف���اءة العلمية يف امل�سوؤولية 
املجتمعية لعام2015م”.

وختاما،  ن�سكر فخامة الرئي�س على رعايته لفعاليات واأعمال امللتقى، ولأ�سحاب ال�سمو واملعايل وال�سعادة 
ال�سف���راء عل���ى ال�ستجاب���ة لدعوتنا ، وملنظم���ة الدعوة الإ�سالمية وعل���ى راأ�سها فخامة امل�س���ري عبدالرحمن 
�س���وار الذهب، وكذلك املوؤ�س�سات الر�سمية واخلا�سة واملجتمع املدين على ح�سن التنظيم واحلفاوة ، ولرعاة 
امللتقى ، واملتمثل يف بنك  الركة ال�سودان ، و�سركة زادنا املحدودة العاملية . واأخريا نعدكم باأننا �سنعمل معا 
ب���اإذن اهلل، ي���دا بيد من اأجل النهو����س مبجتمعاتنا، لتبني مبادرات جادة تتوافق م���ع اأهداف الألفية للتنمية 
امل�ستدامة2030،والت���ي اأقرتها اجلمعية العامة لالأمم املتحدة، ليكون باإذن اهلل ملتقى ال�سفراء يف جمهورية 

ال�سودان حمطة هامة من م�سرية العطاء لرنامج ال�سفراء الدوليني للم�سوؤولية الجتماعية.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
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كلمة ممثل ال�شفراء الدوليون للم�شوؤولية الإجتماعية
معايل ال�شيخ دعيج بن خليفة اآل خليفة

ال�سفري الدويل للم�سوؤولية الجتماعية

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني، وال�سالة وال�سالم على ر�سوله الأمني حممد بن عبداهلل وعلى اآله و�سحبه اأجمعني..
فخام���ة الرئي�س امل�سري عمر ح�سن الب�س���ري رئي�س جمهورية ال�سودان...الراعي الفخري للملتقى الإقليمي 

الثاين لل�سفراء الدوليني للم�سوؤولية الجتماعية.
فخام���ة امل�سري عبدالرحمن �سوار الذه���ب رئي�س جمل�س اأمناء منظمة الدعوة الإ�سالمية-ال�سفري الدويل 

للم�سوؤولية الجتماعية-رئي�س دورة اخلرطوم للملتقى الإقليمي لل�سفراء الدوليني للم�سوؤولية الجتماعية.
اأ�سحاب ال�سمو واملعايل وال�سعادة ال�سفراء الدوليون للم�سوؤولية الجتماعية...

�سعادة الدكتور يو�سف عبد الغفار رئي�س جمل�س اإدارة ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية
اأ�سح���اب الفخامة واملع���ايل وال�سعادة الوزراء واأع�س���اء الرملان واأع�ساء ال�سل���ك الدبلوما�سي ، وممثلي 

املنظمات الدولية والعربية..
احل�سور الكرمي...ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

ي�سرفن���ي اأن اأقف اأمام مقامكم الكرمي ممثال لل�سفراء الدوليني للم�سوؤولية الجتماعية، وبرناجمهم الدويل 
الطموح،الذي مت اإطالقه من خالل �سراكة مع برنامج التفاق العاملي ملنظمة الأمم املتحدة. ومنذ اللقاء ال�سابق 
يف مملك���ة البحري���ن، ونحن ن�سارك مع الزم���الء يف الرنامج من اأ�سحاب الفخامة وال�سم���و واملعايل وال�سعادة 
ال�سفراء يف �سناعة عمل جمتمعي كبري بداأت تظهر نتائجه يف العديد من ال�ساحات واملناطق العربية والدولية..
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وم���ا رعاي���ة واإ�سراف اأحد �سفراء هذا الرنام���ج، واملتمثل يف �سخ�س فخامة امل�س���ري عبد الرحمن �سوار 
الذه���ب ال�سف���ري الدويل للم�سوؤولية الجتماعي���ة على الدورة الثانية للملتقى، اإل دلي���ل قاطع على اأهمية هذا 
الرنامج لل�سفراء. حيث اأن ال�سفراء، وخالل العام املا�سي عك�سوا اهتمامهم املجتمعي من خالل العديد من 
املب���ادرات التي �ساهموا يف رعايتها و�سناعتها، �سواء من خ���الل ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية، اأو 

من خالل موؤ�س�سات اأخرى يف اأوطانهم.
ومبنا�سب���ة وجودنا يف العا�سم���ة ال�سودانية، لنحتفل معا بتنظيم ملتقانا، اأتوجه بال�سكر اجلزيل نيابة عن 
اأ�سح���اب ال�سمو واملع���ايل وال�سعادة ال�سفراء الدولي���ني للم�سوؤولية الجتماعية لفخام���ة الرئي�س امل�سري عمر 
ح�س���ن الب�سري رئي�س جمهورية ال�سودان لرعايته الفخرية لأعم���ال امللتقى،وكذلك ملنظمة الدعوة الإ�سالمية 
برئا�س���ة فخام���ة امل�سري عبدالرحمن �س���وار الذهب عل���ى ا�ست�سافتها اأعمال امللتق���ى وامل�ساهمة يف تنظيمه. 
وال�سك���ر مو�س���ول اإىل ال�سعب ال�س���وداين ال�سقيق م�سوؤول���ني ومواطنني، الذين غمرونا بك���رم �سيافتهم منذ 

و�سولنا اأر�س ال�سودان، فلهم منا جميعا اأطيب اآيات ال�سكر والمتنان..
فخامة الرئي�س امل�سري عمر ح�سن الب�سري رئي�س جمهورية ال�سودان...احل�سور الكرمي

لق���د اأج���ادت اللجنة املنظمة لهذا امللتقى برئا�سة فخامة امل�سري عب���دا لرحمن �سوار الذهب وب�سراكة مع 
ال�سبك���ة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية يف اختيار مو�س���وع امللتقى، والذي يحمل اهتمامنا ك�سفراء لتطبيق 
اأه���داف التنمية امل�ستدامة2030، والتي اعتمدتها اجلمعية العامة لالأمم املتحدة، ودور ال�سفراء يف حتقيقها 
عل���ى امل�ست���وى الوطن���ي اأو العرب���ي،اأو الدويل. ليعك����س اأن برنامج ال�سف���راء متواكبا مع م�ستج���دات الع�سر 

ومتطلباته املجتمعية.
وبه���ذه املنا�سب���ة، وددت اأن ا�سي���د بجهود برنام���ج ال�سفراء الدولي���ني للم�سوؤولية الجتماعي���ة التابع لل�سبكة 
الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية، والذي ي�سم نخبة متميزة من ال�سخ�سيات الرفيعة امل�ستوى من الدول العربية، 

ممن قبلوا مبهمة اأن يكونوا “ �سخ�سيات معطاءة” حبا لأوطانهم،وم�ساهمة يف دعم اإن�سانية هذا العامل.
وختام���ا با�سم���ي وا�سم اأ�سح���اب الفخام���ة وال�سمو واملع���ايل وال�سع���ادة ال�سف���راء الدولي���ون للم�سوؤولية 
الجتماعية...نرف���ع اأ�سم���ى اآيات ال�سك���ر والتقدير لفخامة رئي����س جمهورية ال�سودان عل���ى ت�سريفه بتكرمي 
ال�سف���راء يف ه���ذا املحفل الإن�ساين املهني. كم���ا نتقدم لفخامته بالتهنئة اخلال�سة لف���وزه بجائزة رجل دولة 
لدعمه مبادرات وم�سروعات امل�سوؤولية املجتمعية. والتهنئة مو�سولة لل�سودان حكومة و�سعبا لختيار اخلرطوم 
املدينة العربية امل�سوؤولة اجتماعيا لعام2016م، ولفخامة امل�سري عبد الرحمن �سوار الذهب لختياره �سخ�سية 

العام للم�سوؤولية الجتماعية لعام2015م.
وخت���ام اأ�سك���ر الأ�سقاء يف ال�س���ودان حكومة و�سعبا على ح�س���ن الإ�ست�سافة، وكرم العط���اء. فلكم منا كل 

ال�سكر والتقدير....وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
احلم���د هلل رب العامل���ني، وال�س���الة وال�سالم عل���ى ر�سوله الأمني حممد ب���ن عبداهلل وعل���ى اآله و�سحبه 

اأجمعني..
فخامة ال�سيد ح�سبو حممد عبدالرحمن نائب رئي�س جمهورية ال�سودان.

فخام���ة امل�سري عبد الرحمن �سوار الذهب رئي�س جمل�س اأمناء منظمة الدعوة الإ�سالمية-ال�سفري الدويل 
للم�سوؤولية الجتماعية-رئي�س دورة اخلرطوم للملتقى الإقليمي لل�سفراء الدوليني للم�سوؤولية الجتماعية.

اأ�سحاب ال�سمو واملعايل وال�سعادة ال�سفراء الدوليون للم�سوؤولية الجتماعية...
�سعادة الدكتور يو�سف عبد الغفار رئي�س جمل�س اإدارة ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية

احل�سور الكرمي
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

اإن التع���اون يف جم���الت العمل الإن�س���اين بني املوؤ�س�سات الفاعل���ة مل تعد من نافلة الأعم���ال، بل اأ�سبحت 
�س���رورة تتطلبها التط���ورات الكبرية التي ي�سهده���ا العامل الإ�سالمي.وله���ذا فاإننا يف ال�سنادي���ق الإن�سانية 
مبنظم���ة التعاون الإ�سالمي، وب�سفتنا جهة حكومي���ة دولية معنية بال�ساأن الإن�ساين بالدول الأع�ساء مبنظمة 

كلمة رئي�س جمل�س اأمناء ال�شناديق الإن�شانية مبنظمة التعاون الإ�شالمي
 �شعادة ال�شيخ الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن اآل ثاين
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التع���اون الإ�سالمي ، قد انتهينا موؤخرا من و�سع خطتن���ا الإ�سرتاتيجية للفرتة مابني2016-2019 م، وكانت 
من اأهم ركائز هذه اخلطة التي مت اإقرارها، ركيزة ال�سراكة.

ومت اختي���ار منظم���ة الدعوة الإ�سالمية للتعاون معه���ا يف م�سروعات اإن�سانية يف ق���ارة اإفريقيا، ملا لها من 
ريادة وخرة كبريتني يف جمالت اإدارة امل�سروعات الإن�سانية...

ن�س���األ اهلل اأن تك���ون هذه ال�سراكة بداي���ة حقيقية لتعزيز ال�س���راكات بني املوؤ�س�س���ات الإن�سانية يف عاملنا 
العرب���ي والإ�سالمي، حيث اأن التعاون والتن�سيق بني املوؤ�س�س���ات له مردود ايجابي كبري على املوؤ�س�سات ذاتها 

وعلى امل�ستفيدين من خدماتها بحد �سواء.
نكرر اعتزازنا بهذا التعاون مع منظمة الدعوة الإ�سالمية، ونكرر �سكرنا لها على دورها الرائد، اآملني اأن 

نرى ثمار هذه التفاقية بني موؤ�س�ستينا يف القريب العاجل..

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته..



الفعاليات الرئي�شة يف حفل
افتتاح امللتقى الإقليمي الثاين لل�شفراء الدوليني 

للم�شوؤولية الإجتماعية 2015م



اأوًل
حفل تقليد فخامة الرئي�س امل�شري عمر ح�شن الب�شري 

رئي�س جمهورية ال�شودان
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اأوًل: حفــل تقليــد فخامــة الرئي�س امل�شــري عمر ح�شــن الب�شري رئي�س 
جمهورية ال�شودان

اعتم���د جمل�س اإدارة ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية تو�سي���ة جمل�س خراء ال�سبكة يف اجتماعه 
الذي مت عقده يف مملكة البحرين بتاريخ 5 نوفمر من عام 2015م، مبنح فخامة الرئي�س امل�سري عمر ح�سن 
الب�سري رئي�س جمهورية ال�سودان »جائزة رجل الدولة يف جمال امل�سوؤولية املجتمعية لعام2015م« وذلك لدور 
فخامته ،ومن خالل موقعه الر�سمي يف دعم مبادرات امل�سوؤولية املجتمعية يف جمهورية ال�سودان.. ومن اأبرز 
اجله���ود التي قامت بها حكوم���ة جمهورية ال�سودان دعما ملبادرات امل�سوؤولي���ة املجتمعية برعاية فخامته على 

النحو الآتي:
اإ�س���دار مر�سوم رئا�س���ي بتاأ�سي�س املجل�س الأعلى للم�سوؤولية الجتماعي���ة، بعد تن�سيق م�سرتك بني رئا�سة   -1
اجلمهوري���ة ووزارة الرعاية وال�سمان الجتماعي بجمهورية ال�سودان ، وذلك لربط املوؤ�س�سات احلكومية 
واخلا�سة باملجتمع انطالقًا من باب الأخذ من الأغنياء واإعطاء الفقراء. وتعتر جمهورية ال�سودان بهذا 

الإجناز من الدول العربية القليلة التي بها جمل�س اأعلى للم�سوؤولية الجتماعية يراأ�سه نائب الرئي�س.
برعاية من رئا�سة اجلمهورية وبتنظيم من وزارة الرعاية وال�سمان الجتماعي مت تنظيم موؤمترات دولية   -2
يف جمالت امل�سوؤولية الجتماعية يف جمهورية ال�سودان..وقد مت اأربع دورات من هذه املوؤمترات يف مدينة 
اخلرطوم. ثم مت اإقرار تو�سية بتنظيم هذه املوؤمترات يف وليات ال�سودان املختلفة. فكان املوؤمتر اخلام�س 
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يف ولي���ة �سمال كردفان. وقد �سهد فخامة الرئي�س ال�سوداين بع�س فعالياته، واأ�سرف على تد�سني العديد 
من املبادرات امل�سوؤولة يف تلك الولية.

3- مت اإطالق جائزة الرئا�سة ال�سودانية للم�سوؤولية املجتمعية..
اأق���ر فخام���ة الرئي�س ال�س���وداين امل�سري عمر ح�س���ن الب�سري الإ�سرتاجتي���ة الوطني���ة للم�سوؤولية املجتمعية   -4

بجمهورية ال�سودان.
ط���ورت الهيئة ال�سودانية للموا�سف���ات واملقايي�س يف عهد فخامة الرئي�س ال�س���وداين العديد من املقايي�س   -5

التي تعزز تطبيقات امل�سوؤولية املجتمعية يف اخلدمات،والعمليات واملنتجات.
�ساهم فخامة الرئي�س ال�سوداين امل�سري عمر ح�سن الب�سري بالربط بني فري�سة الزكاة ومبادرات امل�سوؤولية   -6

املجتمعية، وكانت لتلك امل�ساهمة اأثر كبري يف تاأ�سيل ممار�سات امل�سوؤولية املجتمعية باأدوات �سرعية.
�س���ارك فخامة الرئي�س امل�سري عمر ح�سن الب�سري رئي�س جمهورية ال�سودان يف حمالت النفري العام، التي   -7
ت�سته���دف توفري موارد مالية لتنفيذ م�سروعات تنموية م�ستدام���ة، وقد حققت تلك احلمالت العديد من 

النجاحات.
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كلمة جمل�س اإدارة ال�شبكة الإقليمية للم�شوؤولية الإجتماعية يف 
�شيافة فخامة الرئي�س ال�شوداين عمر ح�شن اأحمد الب�شري

 بروفي�شور يو�شف عبدالغفار عبداهلل
رئي�س جمل�س اإدارة ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الإجتماعية 

احلمد هلل رب العاملني، وال�سالة وال�سالم على ر�سوله الأمني حممد بن عبداهلل وعلى اآله و�سحبه اأجمعني..
فخام���ة الرئي�س امل�سري عمر ح�سن الب�س���ري رئي�س جمهورية ال�سودان...الراعي الفخري للملتقى الإقليمي 

الثاين لل�سفراء الدوليني للم�سوؤولية الجتماعية.
فخامة امل�سري عبدالرحمن �سوار الذهب رئي�س جمل�س اأمناء منظمة الدعوة الإ�سالمية - ال�سفري الدويل 

للم�سوؤولية الجتماعية - رئي�س دورة اخلرطوم للملتقى الإقليمي لل�سفراء الدوليني للم�سوؤولية الجتماعية.
اأ�سحاب الفخامة وال�سمو واملعايل وال�سعادة ال�سفراء الدوليون للم�سوؤولية الجتماعية...

الأخوة والأخوات...ح�سورنا الكرمي
ال�سالم عليكم جميعا ورحمة اهلل وبركاته

نتق���دم اليك���م فخامة الرئي�س على تف�سلك���م برعاية فعاليات »امللتقى الإقليمي الث���اين لل�سفراء الدوليني 
للم�سوؤولية الجتماعية«..

كما ن�سكر فخامتكم على موافقتكم ال�سامية برعاية حفل تكرمي ال�سفراء الدوليني للم�سوؤولية الجتماعية 
م���ن خالل منحه���م اأعلى و�سام رئا�سي من الدرجة املمت���ازة يف امل�سوؤولية الجتماعي���ة ..فلكم منا فخامتكم 

اأطيب اآيات التقدير..
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لقد حر�سنا يف هذه الدورة اأن نعلن عن �سخ�سية العام للم�سوؤولية الجتماعية لعام 2015م، والتي توجت 
بتقلي���د فخام���ة امل�سري عبدالرحمن �سوار الذه���ب ال�سفري الدويل للم�سوؤولي���ة الجتماعية باجلائزة ،وكذلك 
الإع���الن عن  اختيار اخلرط���وم املدينة العربية امل�سوؤول���ة اجتماعيا لعام 2016م، اإ�ساف���ة اإىل  الإعالن عن 
حزم���ة جدي���دة ونوعية من املب���ادرات املجتمعية، التي ناأم���ل اأن يتكاتف اجلميع من اأج���ل تبنيها لنحقق معا 

م�ساهمات ايجابية نحو التغيري املجتمعي الهادف.
ويف اإطار رد اجلميل وتقديرا لفخامتكم  ملا قدمتموه ، من خالل عمل دوؤوب وممنهج دعما كبريا ملجالت 

امل�سوؤولية املجتمعية يف جمهورية ال�سودان، فقد تقرر منح فخامتكم “جائزة رجل دولة”. 
وختاما،  ن�سكر فخامتكم على رعايتكم الكرمية لفعاليات واأعمال امللتقى، وا�سمحو لنا فخامتكم ، وباأ�سم 
ال�سف���راء الدولي���ون للم�سوؤولية الجتماعية ، ان يقدم �سعادة الدكتور ح�سن بن ابراهيم كمال ال�سفري الدويل 

للم�سوؤولية الجتماعية كلمة يف حق فخامتكم با�سم اأ�سحاب ال�سمو واملعايل وال�سعادة ال�سفراء
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته



25

كلمة ممثل ال�شفراء الدوليون للم�شوؤولية الإجتماعية
 يف �شيافة فخامة الرئي�س ال�شوداين عمر ح�شن اأحمد الب�شري

 �شعادة الدكتور ح�شن بن اإبراهيم كمال
ال�سفري الدويل للم�سوؤولية الإجتماعية 

ال�سفري الدويل للم�سوؤولية الجتماعية ممثال لرنامج ال�سفراء الدوليني للم�سوؤولية الجتماعية يف ح�سرة 
فخامة امل�سري عمر ح�سن الب�سري رئي�س جمهورية ال�سودان

احلم���د هلل رب العامل���ني، وال�س���الة وال�سالم عل���ى ر�سوله الأمني حممد ب���ن عبداهلل وعل���ى اآله و�سحبه 
اأجمعني..

فخام���ة الرئي�س امل�سري عمر ح�سن الب�س���ري رئي�س جمهورية ال�سودان...الراعي الفخري للملتقى الإقليمي 
الثاين لل�سفراء الدوليني للم�سوؤولية الجتماعية.

فخامة امل�سري عبدالرحمن �سوار الذهب رئي�س جمل�س اأمناء منظمة الدعوة الإ�سالمية - ال�سفري الدويل 
للم�سوؤولية الجتماعية - رئي�س دورة اخلرطوم للملتقى الإقليمي لل�سفراء الدوليني للم�سوؤولية الجتماعية.

اأ�سحاب الفخامة وال�سمو واملعايل وال�سعادة ال�سفراء الدوليون للم�سوؤولية الجتماعية.
ال�سالم عليكم جميعا ورحمة اهلل وبركاته

با�سمي واأ�سم اخواين واأخواتي اأ�سحاب الفخامة وال�سمو واملعايل وال�سعادة ال�سفراء الدوليون للم�سوؤولية 
الجتماعية نرفع اإىل مقامكم الكرمي فخامة الرئي�س على ح�سن احلفاوة ورعايتكم الكرمية لفعاليات« امللتقى 
الإقليم���ي الثاين لل�سفراء الدوليني للم�سوؤولية الجتماعية«..اإن رعايتكم الكرمية قدمت دعما كبريا لرنامج 

اأبرز مالحمه هو العطاء املجتمعي ..ف�سكرا لفخامتكم الكرمية هذه الرعاية واحلفاوة.



26

كما ي�سرفنا اأن تتف�سلوا فخامتكم بقبول »جائزة رجل دولة«. هذه اجلائزة التي متنح لفخامتكم لدوركم 
الكبري يف دعم برامج وخدمات امل�سوؤولية املجتمعية يف جمهورية ال�سودان.

كم���ا نرفع اأ�سم���ى اآيات التهاين لفخامة امل�سري عب���د الرحمن �سوار الذهب الرئي����س ال�سوداين الأ�سبق - 
ال�سف���ري ال���دويل للم�سوؤولي���ة الجتماعية مبنا�سبة ف���وزه بجائزة �سخ�سي���ة العام للم�سوؤولي���ة املجتمعية لعام 
2015م. وكذلك لأ�سحاب ال�سمو واملعايل وال�سعادة ال�سفراء لتكرميهم باأعلى و�سام يف امل�سوؤولية املجتمعية.
اإ�ساف���ة اإىل تهنئتن���ا اخلال�سة للعا�سم���ة ال�سودانية اخلرطوم، متمثلة ب�سع���ادة وايل ولية اخلرطوم لفوزها 
بجائزة »املدينة العربية امل�سوؤولة اجتماعيا لعام2016م« منا�سفة مع املدينة املنورة باململكة العربية ال�سعودية.
وختام���ي اأكرر �سك���ري لفخامتكم عل���ى رعايتكم الكرمي���ة لهذه الأح���داث، وملنظمة الدع���وة الإ�سالمية 

ل�سراكتها املقدرة، ولكم جميعا كل التقدير والدعاء اخلال�س اأن يوفقكم ملا فيه اخلري وال�سداد...

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته..



ثـانيــًا
حفل تقليد ال�شفراء الدوليون للم�شوؤولية 

الجتماعية »الو�شام الرئا�شي من الدرجة املمتازة 
للم�شوؤولية املجتمعية« برعاية فخامة الرئي�س امل�شري 

عمر ح�شن الب�شري رئي�س جمهورية ال�شودان.
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�سمو ال�سيخ علي بن خليفة اآل خليفة - الرئي�س الفخري جلمعية البحرين لرعاية الوالدين - مملكة البحرين

فخامة امل�سري عبدالرحمن ح�سن �سوار الذهب - رئي�س جمل�س اأمناء منظمة الدعوة الإ�سالمية - جمهورية ال�سودان

 �سمو ال�سيخ الدكتور عبدالعزيز النعيمي - امل�ست�سار البيئي ل�سمو حاكم عجمان - دولة الإمارات العربية املتحدة
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معايل ال�سيخ دعيج بن خليفة اآل خليفة - الرئي�س الفخري للجمعية اخلليجية لالإعاقة - رئي�س جمل�س اأمناء جمعية املنار لرعاية الوالدين - مملكة البحرين

معايل ال�سيخ الدكتور - عبدالعزيز بن عبدالرحمن اآل ثاين - رئي�س جمل�س اأمناء ال�سناديق الإن�سانية مبنظمة التعاون الإ�سالمي دولة قطر

معايل ال�سيخة ملياء بنت حممد اآل خليفة - رئي�س جمل�س اإدارة جمعية النور للر - مملكة البحرين
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 معايل ال�سيخة  عائ�سة بنت خلفان بن جميل ال�سيابية - اأول امراأة عمانية وخليجية تتبواأ من�سب وزير - رئي�سة الهيئة العامة لل�سناعات احلرفية

�سعادة الدكتور ح�سن ابراهيم كمال - رجل اأعمال، نائب الرئي�س ورئي�س املكتب التنفيذي باللجنة الوطنية للم�سنني،الأمني العام جلمعية البحرين اخلريية
 مملكة البحرين.

�سعادة الدكتور حممد بن غامن املعا�سيد - رئي�س جمعية الهالل الأحمر القطري - نائب رئي�س الإحتاد الدويل للهالل وال�سليب الأحمر - دول����ة قط����ر
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�سعادة الأ�ستاذ جمال بن عبيد البح املطرو�سي - رئي�س منظمة الأ�سرة العربية - دولة الإمارات العربية املتحدة

�سعادة الدكتور �سيف بن علي احلجري - موؤ�س�س ورئي�س مركز اأ�سدقاء البيئة -  دولة قطر.

�سعادة ال�سيخ الدكتور م�ساعد حممد مندين - رئي�س جمل�س اإدارة جمعية التكافل الإجتماعي لرعاية ال�سجناء املع�سرين 
دولة الكويت.
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�سعادة الدكتورة 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�سعودية.

�سعادة الدكتور عبدالعزيز �سعود البابطني - رئي�س موؤ�س�سة عبدالعزيز �سعود البابطني لالبداع ال�سعري - دولة الكويت

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



33

�سعادة الدكتور ها�سم �سليمان ح�سني - رئي�س مكتب ترويج ال�ستثمار والتكنولوجيا التابع ملنظمة الأمم املتحدة »اليونيدو« - مملكة البحرين

�سعادة الروفي�سور يو�سف عبدالغفار - رئي�س جمل�س اإدارة ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية - مملكة البحرين

�سعادة الدكتور عبدالرحمن جواهري - رئي�س �سركة اخلليج ل�سناعة البرتوكيماويات - مملكة البحرين
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�سعادة ال�سيخ الدكتور ايهاب ال�سمنودي - ع�سو املكتب التنفيذي للمنظمة العربية لل�سالمة املرورية  - مملكة البحرين

كما مت منج الو�شام الرئا�شي من الدرجة املمتازة للم�شوؤولية الجتماعية لل�شفراء 
الدوليني للم�شوؤولية الجتماعية اإىل:

�شعادة الدكتورة فاطمة بنت محمد البلو�شي
رئي�سة جمل�س اإدارة �سركة بامل لال�ست�سارات - موؤ�س�سة ورئي�سة تر�ست 

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

�شعادة املهند�س فوؤاد م�شطفى مخزومي
رئي�س جمل�س اإدارة موؤ�س�سة املخزومي 

 اجلمهورية اللبنانية
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�شعادة الدكتور طالل اأبــوغزالـــه
رئي�س جمل�س اإدارة جمموعة طالل بوغزالة

�شعادة الدكتور محمد بن �شيف الكواري
وكيل وزارة البيئة امل�ساعد ل�سئون املخترات والتقيي�س بوزارة البيئة

دولة قطر

الدكتور نا�شر القدوة
رئي�س موؤ�س�سة يا�سر عرفات

دولة فل�سطني

معايل الفريق الركن طالل عبداهلل الكوفحي
مدير الإدارة العامة للدفاع املدين

اململكة الأردنية الها�سمية

�شعادة الأ�شتاذ محمد علي القائد
الرئي�س التنفيذي لهيئة احلكومة اللكرتونية

مملكة البحرين

�شعادة ال�شيدة اأفنان را�شد الزياين
ع�سو جمل�س اإدارة غرفة جتارة و�سناعة البحرين

ع�سو جمل�س اإدارة �سيدات الأعمال - مملكة البحرين



ثالثـــًا
حفل تقليد �شخ�شية العام للم�شوؤولية الجتماعية 

لعام 2015 م
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فخامة امل�سري عبدالرحمن ح�سن �سوار الذهب - رئي�س جمل�س اأمناء منظمة الدعوة الإ�سالمية - جمهورية ال�سودان



رابعًا
الإعالن عن اخلرطوم املدينة العربية امل�شوؤولة 

اجتماعيًا لعام 2016 م
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اخلرطوم العا�شمة املدينة العربية امل�شوؤولة اجتماعيًا لعام 2016م
�سم���ن فعاليات امللتق���ى الإقليمي الثاين للم�سوؤولي���ة الجتماعية، والذي اأقيم برعاي���ة فخرية من فخامة 
الرئي����س امل�س���ري عمر ح�سن الب�سري رئي�س جمهورية ال�س���ودان، مت الإعالن عن فوز اخلرطوم بجائزة املدينة 
العربي���ة امل�سوؤولة اجتماعي���ًا لعام 2016م، حيث مت ت�سليم مفتاح املدينة ل�سع���ادة الفريق عبدالرحيم حممد 

ح�سني، وايل ولية اخلرطوم.



خام�شًا
اجلل�شة العلمية لل�شفراء الدوليني للم�شوؤولية 

الجتماعية:
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�شاد�شــــًا
حفل ا�شتقبال فخامة الرئي�س امل�شري عمر ح�شن اأحمد الب�شري 
ال�شفراء الدوليني للم�شوؤولية الالجتماعية، وحفل ع�شاء على 

�شرف احل�شور برعاية فخامته.
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�شابعـــًا
ملتقى �شراكات امل�شوؤولية املجتمعية وتطبيقاته يف 

العمل الإن�شاين
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�ساحب املعايل ال�سيخ الدكتور
عبدالعزيز بن عبدالرحمن اآل ثاين
رئي�س جمل�س اأمناء ال�سناديق الإن�سانية

 مبنظمة التعاون الإ�سالمي

فخامة امل�سري 
عبدالرحمن ح�شن �شوار الذهب
الرئي�س الأ�سبق جلمهورية ال�سودان

رئي�س جمل�س اأمناء منظمة الدعوة الإ�سالمية
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ثامنــــًا
حفل تكرمي الفائزين بجائزة الكفاءة العلمية يف 

امل�شوؤولية املجتمعية 2015م
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تا�شعـــًا
 الإعالن عن »اليوم العاملي للم�شوؤولية املجتمعية«

 International Day of Social Responsibility
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الإعالن عن »اليوم العاملي للم�شوؤولية املجتمعية«
 International Day of Social Responsibility

اأعلنت ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية - ع�سو برنامج التفاق العاملي ملنظمة الأمم املتحدة، ويف 
اإط���ار دعمها جلهود منظمة الأمم املتح���دة يف ن�سر ثقافة اأف�سل املمار�سات يف جمالت امل�سوؤولية املجتمعية، 
والتنمي���ة امل�ستدام���ة اعتماد تاريخ 25 �سبتمر من كل عام يوما عامليا للم�سوؤولية املجتمعية، وذلك تزامنا مع 
ذك���رى اعتماد 193 دولة ع�س���وا يف اجلمعية العامة لالأمم املتحدة ر�سميا اأجن���دة التنمية امل�ستدامة 2030، 
وجمموع���ة م���ن الأهداف العاملية اجلريئة اجلديدة، والتي اأ�ساد بها الأم���ني العام  ال�سيد بان كي مون كروؤية 

�ساملة ومتكاملة وحتويلية من اأجل عامل اأف�سل. 
وتع���د »الأجن���دة اجلديدة هي تعه���د من قادة العامل جلمي���ع ال�سعوب يف كل مكان. ه���ي برنامج من اأجل 
الب�سري���ة، للق�س���اء على الفقر يف جمي���ع اأ�سكاله – هي خط���ة لكوكب الأر�س، عاملنا امل�س���رتك« كما و�سفها 
ال�سي���د ب���ان كي مون. وتت�سمن الأجن���دة اجلديدة 17 هدف���ا و 169غاية للق�ساء على الفق���ر ومكافحة عدم 
امل�ساواة ومعاجلة املناخ على مدى اخلم�سة ع�سر �سنة املقبلة. وترمي الأهداف للبناء على اإجنازات الأهداف 

الإمنائية لالألفية2015م.



عا�شرًا
تد�شني »املن�شة الذكية لربنامج ال�شفـــراء 

الـــدولييــن للم�شوؤولــية الجتماعيــة«
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املن�شة الذكية لربنامج ال�شفـــراء الـــدولييــن للم�شوؤولــية الجتماعيــة
مبنا�سب���ة تنظي���م فعالي���ات امللتقى الإقليم���ي الث���اين للم�سوؤولية الجتماعي���ة برعاية فخري���ة من فخامة 
الرئي����س امل�س���ري عمر ح�سن الب�سري رئي����س جمهورية ال�سودان ، مت تد�سني مبادرة جدي���دة تعزز دور برنامج 
ال�سفراء الدوليون للم�سوؤولية الجتماعية التابع لل�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية، واملتمثلة يف اإطالق« 
املن�س���ة الذكي���ة لرنامج ال�سف���راء الدوليني للم�سوؤولي���ة الجتماعية، به���دف التعريف مبب���ادرات ال�سفراء 

املجتمعية،وتعزيز التوا�سل وال�سراكات املجتمعية مع برامج اأممية اأخرى.

www.srambassadors.com



احلادي ع�شر
الـمفو�شية ال�شاميــة لربنامـــج ال�شفـــراء 

الـــدولييــن للم�شوؤولــية الإجتماعيــة
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الـــدولييــن  ال�شفـــراء  لربنامـــج  ال�شاميــة  الـمفو�شية 
للم�شوؤولــية الإجتماعيــة

يف اإط���ار ال�سع���ي لزيادة الأثر الإيجاب���ي لرنامج ال�سف���راء الدوليني للم�سوؤولية الجتماعي���ة، مت تاأ�سي�س 
مفو�سي���ة مهني���ة ت�سرف على الرنامج، وت�ساه���م يف و�سع خططه املجتمعية وتنميت���ه، لإدارته وفق منظومة 
موؤ�س�سي���ة مبعايري عاملية. وتت�سكل ع�سوية املكتب التنفيذي للمفو�سية من اأ�سحاب الفخامة وال�سمو واملعايل 

وال�سعادة ال�سفراء الدوليون للم�سوؤولية الجتماعية.



الثاين ع�شر
 افتتاح معر�س

»املبادرات وامل�شوؤولية املجتمعية«
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الثالث ع�شــر
تكرمي فخامة الرئي�س ال�شوداين من قبل اأ�شحاب 

ال�شمو واملعايل وال�شعادة ال�شفراء الدوليون 
للم�شوؤوؤلية الجتماعية



65

�سمو ال�سيخ علي بن خليفة اآل خليفة يكرم فخامة امل�سري عمر ح�سن اأحمد الب�سري رئي�س جمهورية ال�سودان

معايل ال�سيخ ال�سدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن اآل ثاين يكرم فخامة امل�سري عمر ح�سن اأحمد الب�سري رئي�س جمهورية ال�سودان
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�سعادة الأ�ستاذ جمال البح املطرو�سي يكرم فخامة امل�سري عمر ح�سن اأحمد الب�سري رئي�س جمهورية ال�سودان

معايل ال�سيخة  عائ�سة بنت خلفان بن جميل ال�سيابية تكرم فخامة امل�سري عمر ح�سن اأحمد الب�سري رئي�س جمهورية ال�سودان



الرابع ع�شــر
فعاليات م�شاحبة للملتقى الدويل الثاين لل�شفراء 

الدوليني للم�شوؤولية الجتماعية 2015م
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1- حفل ا�شتقبال ولية اخلرطوم
اأق���ام مع���ايل الفري���ق عبدالرحيم حممد ح�س���ني وايل ولية اخلرط���وم حفل ع�ساء على �س���رف ال�سفراء 
الدولي���ني للم�سوؤولية الجتماعي���ة، ح�سره عدد من كبار ال�سخ�سيات باحلكوم���ة ال�سودانية وذلك م�ساء يوم 

ال�سبت املوافق 26 دي�سمر 2015م بفندق كورال باخلرطوم.

2- زيارة اإىل معر�س للم�شاريع التنموية
بتنظيم من وزارة الت�سامن الجتماعي وديوان الزكاة بولية اخلرطوم وبرعاية من �سعادة الدكتورة اأمل 
البك���ري وزيرة الت�سام���ن الجتماعي بولية اخلرطوم، متت زيارة الوفد الر�سم���ي امل�سارك مبلتقى ال�سفراء 

اإىل معر�س للم�ساريع التنموية وذلك م�ساء يوم الثنني املوافق 28 دي�سمر 2015م

3- زيارة اإىل مركز اخلدمات الغري مالية
بدع���وة من �سعادة الدكتور ها�س���م �سليمان ح�سني ال�سفري الدويل للم�سوؤولي���ة الجتماعية - رئي�س مكتب 
ترويج ال�ستثمار والتكنولوجيا التابع ملنظمة الأمم املتحدة للتنمية ال�سناعية » اليونيدو« يف مملكة البحرين، 

مت تنظيم زيارة مركز اخلدمات الغري مالية للوفد الر�سمي امل�سارك مبلتقى ال�سفراء.
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4- اتفاقيات تعاون بني منظمة الدعوة الإ�شالمية وعدد من املوؤ�ش�شات 
املجتمعية

5- حفل ا�شتقبال ترحيبي من طالب وطالبات مدار�س منظمة الدعوة 
الإ�شالمية ل�شيوف امللتقى
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6- تكــرمي  معــايل ال�شيخة  عائ�شة بنت خلفان بن جميل ال�شيابية - 
رئي�شة الهيئة العامــة لل�شناعات احلرفية -ب�شلطنة عمان، ال�شفراء 

الدوليني للم�شوؤولية الجتماعية و�شيوف ال�شرف.
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7- تنظيــم ور�شــة عمــل بالتعــاون مــع ال�شناديــق الن�شانيــة ملنظمة 
التعــاون الإ�شالمــي بعنوان »قيادة املوؤ�ش�شات اخلرييــة امللهمة« قدمها 
معــايل ال�شيخ الدكتــور عبدالعزيز بن عبدالرحمــن اآل ثاين، بتاريخ 

28 دي�شمرب 2015م
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اخلام�س ع�شــر
اإعالن اخلرطوم
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اإعالن اخلرطوم للم�شوؤولية املجتمعية
اأن���ه يف ي���وم الثن���ني املوافق 28 دي�سم���ر2015م، بقاعة ال�سداق���ة مبدينة اخلرط���وم عا�سمة جمهورية 
ال�سودان، مت اإ�سدار البيان اخلتامي للملتقى الإقليمي الثاين لل�سفراء الدوليني للم�سوؤولية الجتماعية2015م، 

وذلك على النحو الآتي:

اأن���ه وبرعاي���ة فخرية من قبل فخامة الرئي����س امل�سري عمر ح�سن اأحمد الب�سري رئي����س جمهورية ال�سودان 
لفعالي���ات امللتقى الإقليمي الثاين لل�سفراء الدوليني للم�سوؤولية الجتماعية، وذلك ، وبرئا�سة من قبل فخامة 
امل�س���ري عبد الرحمن �س���وار الذهب، وبح�سور ال�سفراء الدوليني للم�سوؤولي���ة الجتماعية، و�سخ�سيات رفيعة 
امل�ستوى من الدول العربية والإ�سالمية، وبتنظيم م�سرتك مابني منظمة الدعوة الإ�سالمية وال�سبكة الإقليمية 
للم�سوؤولي���ة الجتماعي���ة ، عق���دت فعالي���ة امللتقى خالل الف���رتة ماب���ني27-28 دي�سمر من ع���ام 2015م..
حي���ث مت تنظيم العديد م���ن الفعاليات الرئي�سة يف امللتقى، والتي من اأبرزه���ا تكرمي فخامة رئي�س جمهورية 
ال�س���ودان امل�سري عم���ر ح�سن اأحمد الب�سري بجائزة »رجل دولة« يف امل�سوؤولي���ة املجتمعية، وكذلك منح فخامة 
امل�س���ري عبدالرحمن �سوار الذه���ب رئي�س جمل�س اأمناء منظم���ة الدعوة الإ�سالمية »جائ���زة �سخ�سية العام 
للم�سوؤولي���ة املجتمعي���ة لعام2015«، اإ�سافة اإىل تكرمي ال�سفراء الدولي���ني للم�سوؤولية الجتماعية باأعلى و�سام 
رئا�س���ي من الدرجة املمتازة يف امل�سوؤولية املجتمعية لعام2015م، وكذل���ك اختيار اخلرطوم »املدينة العربية 
امل�سوؤول���ة اجتماعيا لع���ام2016م« تزامنا مع اختيار »املدينة املنورة« باململكة العربي���ة ال�سعودية، اإ�سافة اإىل 
تنظي���م جل�س���ات علمية متخ�س�س���ة مت طرح العديد من املب���ادرات املجتمعية التي تع���زز ال�سراكة املجتمعية 
ب���ني املوؤ�س�س���ات العربية، وكذلك توقيع اتفاقيات تع���اون بني  ممثلي املوؤ�س�سات املعني���ة بامل�سوؤولية املجتمعية 
م���ن الدول العربية، ومنح بع����س ال�سخ�سيات العربية الفاعلة يف املجتمع املدين»جائ���زة الكفاءة العلمية يف 

امل�سوؤولية املجتمعية لعام 2015م«. وخل�س امللتقى اإىل التو�سيات الآتية:
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1-  املوافق���ة على تاأ�سي�س مق���ر لل�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعي���ة يف العا�سمة ال�سودانية حتت مظلة 
منظم���ة الدعوة الإ�سالمي���ة، وتقدمي اأ�سمى اآيات ال�سك���ر والتقدير اإىل فخامة رئي����س جمهورية ال�سودان 
امل�س���ري عم���ر ح�سن اأحم���د الب�سري عل���ى التوجيه لتخ�سي�س مق���ر ر�سمي لل�سبك���ة الإقليمي���ة للم�سوؤولية 

الجتماعية يف ال�سودان، والرتخي�س لها ملزاولة اأعمالها..

2- املوافقة على تعزيز ال�سراكة بني ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية ومنظمة الدعوة الإ�سالمية عر 
�سراكات مهنية ومبادرات جمتمعية.

3- ت�سني���ف املبادرات التي قدمها ال�سفراء الدوليون للم�سوؤولية الجتماعية خالل اجلل�سات العلمية، وو�سع 
اآليات ملتابعة تنفيذها.

4- التوجي���ه لو�سع الرنامج التف�سيلي لفعاليات املدينة العربية امل�سوؤولة اجتماعيا مع ولية اخلرطوم، على 
اأن ترتجم تلك الفعاليات اأهداف التنمية امل�ستدامة لالأمم املتحدة2030.

5- ويف اإط���ار دع���م اأهداف الأمم املتحدة للتنمية امل�ستدام���ة ، مت اعتماد 25 �سبتمر من كل عام يوما عامليا 
للم�سوؤولي���ة املجتمعية ،وتكليف ال�سبكة الإقليمي���ة للم�سوؤولية الجتماعية مبخاطبة برنامج التفاق العاملي 

مبنظمة الأمم املتحدة لتخاذ اخلطوات الالزمة لتحقيق ذلك .

6- تق���دمي برقي���ات �سكر اإىل كل من فخامة الرئي����س ال�سوداين لرعايته الفخري���ة للملتقى، وملنظمة الدعوة 
الإ�سالمي���ة على ح�سن ال�ست�سافة والرعاية، وكذلك لفخام���ة امل�سري عبدالرحمن �سوار الذهب لرئا�سته 
لدورة اخلرطوم من فعالي���ات »امللتقى الإقليمي الثاين لل�سفراء الدوليني للم�سوؤولية الجتماعية2015م«، 
وكذل���ك لأ�سحاب ال�سمو واملعايل وال�سعادة ال�سفراء الدوليني للم�سوؤولية الجتماعية، ولولية اخلرطوم ، 
ووزارة ال�سمان الجتماعي، وديوان رئا�س���ة اجلمهورية، واملوؤ�س�سات الر�سمية والأهلية واخلا�سة ،املعنية 
بتنظي���م فعاليات امللتقى يف اخلرطوم، وو�سائل الإع���الم. كما نتقدم بال�سكر اجلزيل لرعاة امللتقى وهم: 
»بن���ك الركة بال�سودان«، »و�سركة زادنا املحدودة« »و�سركة زين ال�سودان«، وللمتطوعني ن�ساء ورجال من 
اأه���ل ال�س���ودان ال�سقيق، ول�سيوف امللتقى من ال���دول العربية ال�سقيقة.، ولأع�س���اء اللجنة التنظيمية من 

منظمة الدعوة الإ�سالمية وال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية.

اختتم���ت فعالي���ات امللتق���ى يف العا�سم���ة ال�سودانية بتاري���خ28 دي�سمرمن ع���ام 2015م، ومت اج���ازة البيان 
اخلتامي، واعتماده للن�سر والتنفيذ....

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته



ال�شاد�س ع�شــر
امللتقى الدويل الثاين لل�شفراء الدوليني للم�شوؤولية 

الجتماعية 2015م يف الإعالم
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ال�شابع ع�شــر
لقطات م�شورة من

امللتقى الإقليمي الثاين لل�شفراء الدوليني للم�شوؤولية 
الإجتماعية 2015م
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الثامن ع�شــر
مطبوعات امللتقى
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التا�شع ع�شــر
ال�شفراء الدوليون للم�شوؤولية الإجتماعية 

ح�شاد عام وااإجنازات
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جمهورية ال�سودان

فخامة امل�شري
 عبد الرحمن محمد ح�شن �شوار الذهب

الرئي�س الأ�شبق جلمهورية ال�شودان
رئي�س جمل�س اأمناء منظمة الدعوة الإ�شالمية

فخامة امل�سري عبد الرحمن حممد ح�سن �سوار الذهب هو الرئي�س ال�سابق للجمهورية ال�سودانية، ورئي�س جمل�س اأمناء 
منظمة الدعوة الإ�سالمية.

�سغ���ل فخام���ة امل�سري عبدالرحمن �سوار الذه���ب العديد من املنا�س���ب العليا منها من�سب رئي�س هيئ���ه اأركان اجلي�س 
ال�سوداين، ثم وزير الدفاع وذلك يف عهد الرئي�س ال�سبق جعفر منريي.

يعتر امل�سري �سوار 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 الدعوة حمليًا واإ�سالميًا وعامليًا، كما حَقّ
م���ن خ���الل رئا�سته ملجل�س اأمناء منظمة الدع���وة الإ�سالمية يف ال�س���ودان، التي �سَيّدت الكثري م���ن املدار�س وامل�ست�سفيات 

وامل�ستو�سفات ومراكز الطفولة ومالجئ الأيتام وامل�ساجد، كما اأن�ساأت حمطات للمياه وحفرت مئات الآبار يف اأفريقيا.
واخت���ري امل�سري �س���وار الذهب، اإىل جان���ب م�سئولياته يف منظمة الدع���وة الإ�سالمية، نائبًا لرئي����س املجل�س الإ�سالمي 
العاملي للدعوة بالقاهرة، ونائبًا لرئي�س الهيئة اخلريية الإ�سالمية العاملية يف دولة الكويت، ونائبًا لرئي�س “ائتالف اخلري” 
يف لبن���ان، ونائب���ًا لرئي�س اأمناء موؤ�س�س���ة القد�س الدولية، وع�س���وًا موؤ�س�سًا يف العديد من املنظم���ات واجلمعيات اخلريية 

والجتماعية الإ�سالمية والعاملية الأخرى، وقام بجهود كبرية يف جمال الإغاثة على خمتلف الأ�سعدة والبلدان.
و�س���ارك فخامة امل�س���ري عبدالرحمن �سوار الذهب بفكره وخرت���ه يف كثري من املوؤمترات املحلي���ة والإقليمية والعاملي�ة 
���ة بالعم���ل التطوع���ي والدعوة الإ�سالمية. وكان ل���ه دور كبري يف دعم التعليم والعمل ال�سح���ي والجتماعي يف عموم  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 الوا�سع. 
ح�سل على لقب ال�سفري الدويل للم�سوؤولية الجتماعية بال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية.

ح�س���ل عل���ى الو�سام الرئا�سي من الدرح���ة املمتازة يف امل�سوؤولية املجتمعية من قبل فخام���ة الرئي�س امل�سري عمر ح�سن 
اأحمد الب�سري، رئي�س جمهورية ال�سودان.
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جمهورية ال�سودان

�شمو ال�شيخ خليفة بن علي اآل خليفة
الرئي�س الفخري جلمعية البحرين لرعاية الوالدين 

 مملكة البحرين

• من مواليد الرفاع �سنة 1993 .
• طالب  يف ال�سنة النهائية بجامعة لندن باململكة املتحدة - تخ�س�س �سيا�سة.

• الرئي�س الفخري للجمعية البحرينية اليابانية لل�سداقة والأعمال.
• الرئي�س الفخري جلمعية البحرين لرعاية الوالدين.

• موؤ�س�س جائزة �سمو ال�سيخ خليفة بن علي بن خليفة اآل خليفة لالإبن البار والإبنة البارة.
• موؤ�س�س و�ساحب م�سروع الر.

• �ساحب مبادرات اجتماعية لرتميم البيوت وم�ساعدة الأ�سر املحتاجة.
• راعي جائزة الوفاء لأهل العطاء التي تقيمها جمعية البحرين لرعاية الوالدين.

• �ساحب مبادرة تكرمي الطلبة املتفوقني واملجتهدين.
يف 2008 انطلق���ت جائ���زة �سمو ال�سيخ خليفة بن علي بن خليفة بن �سلمان اآل خليف���ة لالإبن البار والإبنة البارة، حيث 
نبع���ت فكرة اجلائزة لدى �سموه نظرًا ملا يوليه �سموه م���ن حب واأهتمام ل�سرورة ن�سر هذه الثقافة ال�سامية واخللق النبيل، 
تاأكي���دًا على اأهمية ودور الوالدين يف حياة الإن�سان. و�سرورة منحهما املكانة والتقدير املنا�سبني، وذلك وفقًا ملا تدعو اإليه 

ال�سريعة الإ�سالمية الغراء.
حي���ث لق���ت ههذه املبادرة دعم القي���ادة ال�سيا�سية واحلكوم���ة الر�سيدة يف مملكة البحرين ممثل���ة يف �ساحب ال�سمو 
امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة رئي�س الوزراء املوقر، والذي كان لدعم وم�ساندة �سموه اأبلغ الأثر فيما و�سلت اإليه 

اجلائزة.
يقول �سمو ال�سيخ خليفة بن علي اآل خليفة: لقد كانت اجلائزة ول تزال تهدف اإىل اإحياء خلق بر الوالدين وبيان ف�سل 
ه���ذه العب���ادة العظيمة ون�سر قي���م ومعاين الإح�س���ان واملمار�سات ال�سليمة ل���ر الوالدين يف املجتمع وت�سجي���ع الأبناء على 
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التحلي وتطبيق هذا اخللق على اأر�س الواقع ودعم ثقافة ال�سلوكيات احل�سنة من اأجل تعزيز الروابط الأ�سرية والعالقات 
املجتمعية حيث اأن �سعرية الر توؤتي ثمارها يف الدنيا قبل الآخرة.

ولقد تعلم �سموه بر الوالدين من لدن جده �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة رئي�س الوزراء املوقر، 
والذي كان نعم الإبن البار بوالده �ساحب العظمة املغفور له ال�سيخ �سلمان بن حمد اآل خليفة. ومن والده �سمو ال�سيخ علي 

بن خليفة اآل خليفة، والذي يحر�س على الر بوالده، وم�ساندته يف كل �سيء.
لقد ا�ستقطبت اجلائزة مئات امل�ساركات من خمتلف دول اخلليج والوطن العربي ومملكة البحرين، اإذ ت�سمل اجلائزة 
ع���ددًا م���ن الف���روع واملجالت، وذل���ك لإتاحة امل�ساح���ة للم�سارك���ني يف التعبري ع���ن اأفكارهم وطموحاته���م يف ق�سية الر 
بالوالدي���ن، اإذ تت�سمن اجلائزة ف���رع الق�سة الق�سرية، والق�سي���دة ال�سعرية »الف�سيحة والنبطي���ة«، واملل�سق وال�سورة 
الفوتوغرافي���ة والبح���ث العلمي الذي يجب اأن ي�ستمل عل���ى نتائج حتليل ال�ستبانة املعدة له���ذا الغر�س باملوقع اللكرتوين 
للجائ���زة وذل���ك للح�سول عل���ى اأف�سل فكرة مقرتح���ة لإبراز �سعرية بر الوالدي���ن يف املجتمع بعد درا�س���ة حتليلية مدعمة 
بالدلل���ة الرقمية وبع�س امللحوظات واملوؤ�س���رات الدالة على اإمكانية جناح تطبيق هذه الفك���رة، مع اأهمية التزام الباحث 

باملنهجية ويف اإطار فكرة امل�سابقة يف اإعداد التقرير بحيث حتقق تو�سيات الدرا�سة اأهداف اجلائزة. 
كم���ا كان لتع���اون و�سائل الإعالم وعلى راأ�سها تلفزيون مملك���ة البحرين مع اجلائزة يف ال�سنوات املا�سية اأكر الأثر يف 
تعري���ف املجتمع باجلائزة وفعالياتها املتع���ددة، وذلك عر بثه لعدد من الرامج التلفزيوني���ة التي مت اإعدادها واإخراجها 

�سمن فعاليات هذه اجلائزة على مدرا ال�سنوات املا�سية  .
ويف �سي���اق اآخ���ر و�سمن الأه���داف املر�سومة للجائ���زة، مت اإن�ساء مكتب ا�ست�س���ارات متخ�س�س يعن���ى مب�ساكل الأبناء 
ب�س���كل خا����س وامل�ساكل الأ�سرية ب�سكل عام ي�سرف عليه اأطباء وا�ست�ساري���ون متخ�س�سون يف هذا املجال، وقد مهد لذلك 
ع���ر لقاءات تربوية وا�ست�ساري���ة قدمت من قبل املخت�سني يف جمال علم الإجتماع وعل���م النف�س والدرا�سات الأ�سرية، يف 

الف�ساءات املفتوحة مبجمعات مملكة البحرين.
اإن ما اأو�سل اجلائزة اإىل النت�سار الوا�سع هو تنوع و�سائل الرتويج للجائزة عر مواقع خم�س�سة للرتويج يف املجمعات 
التجاري���ة والأماكن العامة، وو�سائل الإع���الم املحلية والإقليمية، وكذلك عر ندوات وحما�س���رات دينية نظمتها اجلائزة 
وا�ستقطبت اآلفًا من احل�سور واجلماهري. حيث حا�سر يف ندوات اجلائزة عدد من امل�سايخ ورجال الدين والدعاة، وكلهم 
م���ن الأ�سماء املعروفة ذات احل�سور اجلماهريي وامللفت، والذين حققوا جناحًا باهرًا على كافة الأ�سعدة، والذين يحيون 

املحا�سرات الدينية والتثقيفية يف جمال الر بالوالدين يف املدار�س والقاعات الكرى واملجهزة يف مملكة البحرين.
حتويل اجلائزة اإىل م�شروع للرب

ورغب���ة م���ن �سمو ال�سي���خ خليفة بن علي ب���ن خليفة اآل خليف���ة يف تو�سيع مفهوم ال���ر، والذي ي�سم���ل بالإ�سافة اإىل بر 
الوالدي���ن بر الوط���ن ورد اجلميل له، فاإن الر ي�سمل جميع اأوجه اخلري والإح�سان وم���ن لي�س بارًا بوطنه ل ميكن اأن يكون 

بارًا بوالديه ، فلقد وجه �سموه القائمني على اجلائزة اإىل و�سعها �سمن م�سروع متكامل للر.
وبالفعل ويف �سهر مار�س 2012 مت الأعالن عن حتول م�سمى اجلائزة من جائزة البن البار والبنة البارة اإىل م�سروع 

الر. 
ولق����د حر�����س �سم����و ال�سيخ خليفة بن علي اأن تتنوع فعالي����ات م�سروع الر �سنويًا بحيث يتم الرتكي����ز فيها على غر�س خلق الر 
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مبفهومه الوا�سع من خالل فعاليات واأن�سطة تقام على مدار ال�سنة ولي�س يف فرتة زمنية حمددة فقط على اأن ت�ستقطب جميع اأفراد 
الأ�سرة البحرينية والأ�سر املقيمة يف البحرين. 

ويف غ�سون فرتة وجيزة وبتوجيهات من �سموه مت افتتاح مركز ا�ست�ساري اأ�سري ُيعنى بال�سباب وق�ساياهم املختلفة من 
خ���الل تقدمي ا�ست�سارات جماني���ة لل�سباب يقدمها ذوي اخلرة يف هذا املجال.  وذلك اإميان���ًا من �سموه باأن وطننا الغايل 
البحري���ن ل���ه حق كبري علين���ا ومهما عملنا لن نوفيه حقه، وم���ن واجبنا اأن نرد له اجلميل باحلر����س على توثيق عالقاتنا 

بح�سن املعاملة والإح�سان وخدمة املجتمع.
تعت���ر هذه اجلائزة من املبادرات الرائدة واملتميزة يف املنطقة حيث تهتم بتنمية ثقافة الر يف املجتمع وتدعو وت�سجع 

الن�سئ على التحلي بخلق بر الوالدين وحفظ حقوقهما وتكرمي مكانتهما العظيمة.
وتهدف اإىل غر�س املفهوم ال�سحيح للر يف نفو�س اأفراد املجتمع وت�سجيعهم على تطبيق هذا املفهوم يف الواقع باأف�س 

الو�سائل، بيان عظم مكانة الوالدين وبرهما.
كم���ا ته���دف اإىل القيام بدرا�سات حتليلية تبني املمار�سات الإيجابية يف ال���ر لتعزيزها، واحلد من املمار�سات ال�سلبية 

ومكافحتها.
جائزة الوفاء لأهل العطاء

ه���ي اأول جائ���زة من نوعها يف مملكة البحرين  اأطلقها �سمو ال�سيخ خليفة بن علي بن خليفة اآل خليفة الرئي�س الفخري 
جلمعي���ة البحري���ن لرعاية الوالدين ، وهي عب���ارة عن جائزة �سنوية يت���م فيها تكرمي عدد من ال�سخ�سي���ات ورواد العمل 
التطوع���ي الذي���ن كر�سوا جهدهم ومالهم خلدمة )امل�سن���ني(، حيث تتزامن اجلائزة مع الإحتف���ال ال�سنوي باليوم العاملي 
للم�سن���ني، ال���ذي اأقرته اجلمعية العمومية لالأمم املتحدة عام 1991 باعتبار الأول من اأكتوبر من كل عام يوما عامليا لكبار 

ال�سن.
و ج���رت الع���ادة اأن تقام عل���ى هام�س اجلائزة ندوة تناق����س ق�ساياهم من خمتلف اجلوانب، حي���ث اأنه يف عام 2013 
وه���و العام الأول للجائزة عقدت ندوة حتت عنوان »م�ستقب���ل كبار ال�سن« �سارك فيها جميع دور رعاية الوالدين يف مملكة 
البحرين، اإىل جانب وفود من دول جمل�س التعاون اخلليجي.ويف عام 2014 اأقيمت ندوة »احلماية الجتماعية لكبار ال�سن« 
و�س���ارك فيه���ا جميع دول اخلليج اإىل جان���ب وفود اأردنية وم�سرية، وخمتلف دور ومراكز كب���ار ال�سن يف البحرين ناق�ست 
الق�ساي���ا وامل�س���اكل التي تواجه كبار ال�سن يف ال���دول العربية، اأما بالن�سبة عن العام احلايل 2015 فقد مت عقد ندوة حتت 

عنوان )نحو �سيخوخة فاعلة يف املجتمع(.
�شاحب مبادرات اجتماعية لرتميم البيوت وم�شاعدة الأ�شر املحتاجة

اإح���دى الزيارات التي قام بها �سم���و ال�سيخ خليفة بن علي بن خليفة اآل خليفة ، وتفقده احتياجات الأهايل يف عدد من 
املناطق، وذلك حر�سا من �سموه على الطالع على اخلدمات املعي�سية واملتطلبات املختلفة لالأ�سر املحتاجة.

مبادرات �سموه لتكرمي الطلبة املتفوقني وحر�سه على حتفيز املتفوقني وجعل التفوق والإبداع �سمة يف املجتمع
الجتماعية. للم�سوؤولية  الإقليمية  بال�سبكة  الجتماعية  للم�سوؤولية  الدويل  ال�سفري  لقب  على  • ح�سوله 

• ح�سوله على الو�سام الرئا�سي من الدرحة املمتازة يف امل�سوؤولية املجتمعية من قبل فخامة الرئي�س امل�سري عمر ح�سن 
اأحمد الب�سري، رئي�س جمهورية ال�سودان.
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دولة الإم���ارات العربي���ة ال�متح���دة

�شمو ال�شيخ الدكتور عبدالعزيز النعيمي
امل�ست�سار البيئي ل�سمو حاكم عجمان

والعم���ل  املنفت���ح  والفك���ر  العط���اء  ذات  ال�سخ�سي���ات  م���ن  النعيم���ي  عبدالعزي���ز  الدكت���ور  ال�سي���خ  �سم���و  يعت���ر 
املتح���دة  العربي���ة  الإم���ارات  بدول���ة  في���ه  عم���ل  جم���ال  كل  يف  نوع���ي  تطوي���ر  اإح���داث  م���ن  مكن���ه  م���ا  امل�س���رف، 
البيئ���ة  عل���وم  يف  وماج�ست���ري  الأنظ���ف،  والإنت���اج  ال�سناع���ة  اإيكولوجي���ا  يف  دكت���وراة  يحم���ل  فه���و  وخارجه���ا، 
 وبكالوريو����س هند�س���ة، كم���ا ميل���ك العدي���د م���ن �سه���ادات الدبل���وم يف الدرا�س���ات البيئي���ة واملوا�سي���ع ذات ال�سل���ة.
الدكت���ور النعيمي يراأ�س العديد من جمال�س اإدارات موؤ�س�س���ات ذات النفع العام مثل موؤ�س�سة الإح�سان اخلريية، والقاعدة 
اخل�س���راء للخدم���ات البيئي���ة، وال�سفوة للخدمات املالية الإ�سالمي���ة وغريها من ت�سكيلة كبرية من ع���امل الإدارة والعمل 

والفكر والريا�سة.

كم���ا تبن���ى �سم���وه تاأ�سي����س برنام���ج عبد العزي���ز بن حمي���د لإع���داد الق���ادة، وه���و اأول برنامج عل���ى م�ست���وى اإمارة 
 عجم���ان خم�س����س لإع���داد الق���ادة ال�سب���اب يف دولة الإم���ارات العربي���ة املتح���دة ويف دول جمل����س التع���اون اخلليجي.
ع���رف ال�سيخ عبد العزيز النعيمي ب����” ال�سيخ الأخ�سر” يف خمتلف اأنحاء دولة الإم���ارات العربية املتحدة، فقد اأخذ على 
عاتق���ه ن�س���ر التوعية حول �سبل احلفاظ عل���ى البيئة من خالل مطالبة احلكومة وال�س���ركات اخلا�سة يف الإمارات العربية 

املتحدة بتطبيق �سيا�سات بيئية وت�سجيع الآخرين حلماية مواردهم واحلفاظ عليها لهم ولالأجيال القادمة.
الجتماعية. للم�سوؤولية  الإقليمية  بال�سبكة  الجتماعية  للم�سوؤولية  الدويل  ال�سفري  لقب  على  • ح�سوله 

• ح�سوله على الو�سام الرئا�سي من الدرحة املمتازة يف امل�سوؤولية املجتمعية من قبل فخامة الرئي�س امل�سري عمر ح�سن 
اأحمد الب�سري، رئي�س جمهورية ال�سودان.
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مملكة البحرين

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

املنار لرعاية الوالدين

• التح���ق بالعم���ل بوزارة الداخلية يف ع���ام 1965م بعد ح�سوله على دبلوم يف الدرا�سات الأمنية برتبة مالزم وتنقل يف 
ع���دة منا�س���ب حتى و�سل اىل رتبة فريق بعد ان عني وكيل ل���وزارة الداخلية تقاعد يف عام 2007 بعدها عني م�ست�سارًا 

لل�سئون الأمنية بوزارة الداخلية.
وزارة الداخلية.  يف  عمله  اأثناء  اللجان  من  عدد  • وتراأ�س 

والطرق بجامعة البحرين واملوا�سالت  الدرا�سات  مركز  ادارة  جمل�س  يف  ع�سو  • وكان 
• ونائب رئي�س جمل�س ادارة املوؤ�س�سة العامة جل�سر امللك فهد ملدة اأربع �سنوات ، انتهت مدت عمله مع تقاعده عام 2007.

جمال العمل التطوعي 
• ارتباطه بالعمل التطوعي عندما عني ع�سو يف اللجنة الوطنية للمعوقني يف عام 1984م ال�سادرة بقرار من �سمو رئي�س 
الوزراء ومن خالل عمله يف اللجنة عا�س جتربة مهمة اأحب فيها العمل يف جمال �سئون الأ�سخا�س ذوي الإعاقة، بعدها 
حتول���ت اللجن���ة اىل املوؤ�س�سة الوطنية خلدمات املعوقني لها �سخ�سية اعتبارية وت���وىل من�سب نائب الرئي�س ثم تراأ�س 

املوؤ�س�سة عام 1995م ولغاية اليوم.
املعوقني يف عام 1987 وتراأ�س جمل�س ادارتها منذ ان�سائها ومت حتويلها فيما بعد اىل  لريا�سة  البحرين  ان�ساء جلنة  • �ساهم يف 

الحتاد البحريني لريا�سة املعوقني وا�ستقال منها يف عام 2009 )عمل فيها مدة 22 عامًا(.
• يف ع���ام 1993 ان�سم لالأوملبي���اد اخلا�س اىل الحتاد الريا�سي و�سكل جلنة خا�سة لدارته وتراأ�س هذه اللجنةن ومازال 

يرتاأ�س هذه اللجنة.
• كم���ا �ساه���م يف ان�س���اء دار املنار لرعاي���ة الوالدين )دار خمت�سة برعاية امل�سنني( وتراأ�س جمل����س اإدارتها منذ ان�سائها يف 

عام 1999 حتى عام 2012.
عام 2007 ) جلنة وطنية ي�سدر قرار باأن�سائها من �سمو رئي�س الوزراء(  الإعاقة  ل�سئون  العليا  اللجنة  ع�سوية  اىل  • ان�سم 

وانتخب نائب للرئي�س واعيد انتخابه لدوره ثانية يف عام 2011 والدورة الثالثة 2013، كما تراأ�س اللجنة التنفيذية. 
على امل�شتوى اخلليجي  

• �ساه���م يف ان�س���اء اللجن���ة التنظيمية لريا�سة املعوقني لدول جمل�س التعاون ويف عام 1993 تراأ�س جمل�س اإدارتها حتى 
عام 2009م )عمل فيها 16 �سنه(
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• �ساه���م يف ان�س���اء اجلمعي���ة اخلليجية لالإعاقة لدول جمل�س التعاون اخلليج���ي وتراأ�س جمل�س اإدارتها منذ ا�سهارها يف 
عام 1999 وا�ستقال يف عام 2011. )عمل فيها 12 �سنة(

يف اجتماع اجلمعية العمومية اخلام�س يف 3 فراير 2011 بقرار  لالإعاقة  اخلليجية  للجمعية  فخريًا  رئي�سًا  تعيينه  • مت 
على امل�شتوى العربي 

ال�ست�ساري لالأوملبياد اخلا�س لل�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا املجل�س  يف  ع�سو   2002 عام  يف  • انتخب 
• يف ع���ام 2004 ىمت اختي���اره م���ن قبل املجل�س ال�ست�ساري ليكون ممثل املنطقة يف اللجنة ال�ست�سارية الدولية لالأوملبياد 

اخلا�س الدويل، بعد 
• انته���اء مدت���ه يف اللجن���ة ال�ست�ساري���ة الدولية انتخب ليكون رئي����س للمجل�س  ال�ست�ساري للمنطق���ة وذلك يف عام 2008 
مل���دة دورتني ويف نهاية دورته عني من قبل املجل�س خب���ريًا اقليميًا للرئي�س التنفيذي لالأوملبياد اخلا�س مبنطقة ال�سرق 

الأو�سط و�سمال اأفريقيا.
�ساهم مع جمموعة من املهتمني ب�سئون ال�سالمة املرورية يف الدول العربية بان�ساء منظمة لل�سالمة من حوادث  عام 1998  • يف 
الطرق وقد مت ان�سائها يف تون�س ومت انتاخبه نائب للرئي�س لدورتني ثم اعتذر عن املوا�سلة مع املنظمة.)عمل فيها 4 �سنوات (
• ع���ني يف عام 2014 �سف���ريًا دوليًا يف ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية وع�س���و يف برنامج الإتفاق العاملي ملنظمة 

الأمم املتحدة .الأو�سمة التي ح�سل عليها خالل عمله.
1967/9/18 واملكافئة  • التو�سية 

1983/04/23 الرابعة   الدرجة  من  البحرين  • و�سام 
1983/12/14 �سنة    15 الطويلة  للخدمة  الأمن  • نوط 

للخدمة الطويلة 20 �سنة  1985/12/15 الأمن  • نوط 
الدرجة الأوىل 1986/12/18 من  الع�سكرية  اخلدمة  تقدير  • و�سام 

1990/12/22 �سنة    20 الطويلة  للخدمة  المن  • نوط 
 2000/3/25 الثانية  الدرجة  من   عي�سى  ال�سيخ  • و�سام 
ال�سيخ عي�سى من الدرجة الأوىل 2000/4/1 عهد  • نوط 

من الدرجة الأوىل 2001/12/25 اخلدمة  لتقدير  الأمن  • نوط 
2002/5/5 الأوىل  الدرجة  من  الكفاءة  • و�سام 

• نوط المن للخدمة املمتازة من الدرجة الوىل  2003/9/30
�سعود. اآل  عبدالعزيز  امللك  • و�سام 

الإعاقة جمال  يف  الإن�ساين  للعمل  العام  �سخ�سية  • جائزة 
الجتماعية. للم�سوؤولية  الإقليمية  بال�سبكة  الجتماعية  للم�سوؤولية  الدويل  ال�سفري  لقب  على  • ح�سوله 

الجتماعية. امل�سوؤولية  يف  املمتازة  الدرحة  من  الرئا�سي  الو�سام  على  • ح�سوله 
الجتماعية. للم�سوؤولية  الإقليمية  بال�سبكة  الجتماعية  للم�سوؤولية  الدويل  ال�سفري  لقب  على  • ح�سوله 

املجتمعية من قبل فخامة الرئي�س امل�سري عمر ح�سن  امل�سوؤولية  املمتازة يف  الدرجة  الرئا�سي من  الو�سام  • ح�سوله على 
اأحمد الب�سري، رئي�س جمهورية ال�سودان.
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 دولة قطر

معايل ال�شيخ ا
لدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن اآل ثاين

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

الدرا�سات اجلامعية : الهند�سة النووية - جامعة بولدر يف كواورادو.
الدرا�سات العليا : الدكتوراة من اجلامعة الأمريكية يف القيادة. الدكتوراة من جامعة لهاي يف القيادة.

ال���دورات : ح�س���ور جتاوز اأك���ر م���ن 1200 دورة يف الإدارة والقيادة والرتبي���ة والهند�سة وغريها من ال���دورات التدريبية 
املتخ�س�سة.

الفعاليات والور�س : احل�سور وامل�ساركة يف اأكر من 300 ور�سة وفعالية داخلية وخارجية .
التاريخ العملي ال�سخ�سي : حما�سر ومدرب لأكر من 400 دورة يف اأكر من موؤ�س�سة وجامعة حول العامل.

ال�ست�سارات : اإعداد العديد من اخلطط ال�سرتاتيجية ملجموعة كبرية من الوزارات والهيئات احلكومية.
ر�سائل الدكتوراة : مناق�سة اأكر من 4 ر�سائل دكتوراة يف جامعات عاملية .

ال�شرية العامة واحلكومية
1994 - 2000  الأمني العام ملوؤ�س�سة ال�سيخ عيد اآل ثاين اخلريية: موؤ�س�س واأمني عام موؤ�س�سة ال�سيخ عيد اآل ثاين اخلريية وهي من 

املوؤ�س�سات الرائدة يف دولة قطر .
1996 - 1999 ع�س���و جمل�س اإدارة �سندوق الزكاة:  ع�سو جمل�س اإدارة �سندوق الزكاة ومن موؤ�س�سني ال�سندوق وهو تابع 

لوزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية.
1996-2000 رئي����س اللجنة القطرية امل�سرتك���ة لالإغاثة: رئي�س اللجنة امل�سوؤلة عن اإغاثة دولة قطر وكذلك ال�سعب جلميع 

دول العامل ، وكانت اللجنة ت�سم جميع املوؤ�س�سات اخلريية يف الدولة.
2000 - 2008 رئي�����س الهيئ����ة القطرية لالأعمال اخلريية : هي موؤ�س�سة  بحج����م وزارة وهي امل�سوؤولة عن العمل الن�ساين يف قطر 
، ومت خ����الل تل����ك الفرتة تاأ�سي�س العمل الن�ساين يف قطر مبعاي����ري دولية ومت تنظيم العمل الن�ساين الداخلي وبناء عمل احرتايف 

لدارة الكوارث .
1994 - 1996 نائب رئي�س وحدة الدفاع النووي والبيولوجي والكيماوي: هي وحدة ع�سكرية تتبع القوات امل�سلحة القطرية 
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، وقمنا خالل العمل فيها باإن�ساء النظام الأ�سا�سي للوحدة.
1997 - 2000 : رئي����س جمعي���ة قطر اخلريية: رئي�س جمل�س اإدارة جمعية قطر اخلريية ملدة عاميني بالنتخاب ثم تركتها 

لنتقايل لرئا�سة الهيئة القطرية لالأعمال اخلريية.
2001 - 2008 : الأم���ني الع���ام ملجل�س العائلة احلاكمة  يف دولة قطر: ه���ذا اجلهاز م�سوؤول عن كافة �سوؤون اآل ثاين العائلة 

احلاكمة يف قطر ، وكنت م�سوؤول عن العمل القت�سادي والجتماعي والعلمي والعملي.
2002 - 2007 : رئي����س م�س���روع تطوير حماكم قطر: رئي�س اللجن���ة امل�سرفة على تطوير حماكم قطر وعددها �سبعة حماكم ، 

وذلك بالتعاون مع �سركات عاملية مثل بريجن بويت ومت تطوير املحاكم ب�سكل ابداعي .
2002 - 2007 : ع�س���و جمل����س اإدارة املجل����س الأعلى لالأ�س���رة ورئي�س )3( جلان على م�ستوى دول���ة قطر: املجل�س الأعلى 
لالأ�سرة م�سوؤول عن �سوؤون الأ�سرة القطرية وبرئا�سة �سمو ال�سيخة موزا بنت نا�سر ، وكنت ع�سو جمل�س اإدارة ورئي�س جلنة 

ال�سباب على م�ستوى قطر ، ورئي�س املوؤ�س�سات الن�سانية ، وجلنة تطوير املجل�س ، وكنت من املوؤ�س�سني. 
1994 - 2005 : رئي�س وموؤ�س�س نادي اأم �سالل الريا�سي: موؤ�س�س نادي اأم �سالل الريا�سي ورئي�س جمل�س اإدارته ملدة 12 عام .
1994 - 2015 : رئي�س جمل�س اإدارة مركز �سباب برزان: رئي�س جمل�س اإدارة مركز �سباب برزان ملدة 19 عام وهو من املراكز 

ال�سبابية املميزة واملبدعة وهو يحتل املركز الأول على م�ستوى قطر منذ 15 عام .
2010 اإىل الأن : �سفري نوايا ح�سنة مبنظمة الأمم املتحدة: �سفري نوايا ح�سنة لدى الأمم املتحدة يف العمل الن�ساين الأممي 

وهو من�سب رفيع يف العمل الن�ساين .
2002 اإىل الأن : رئي����س جمل����س الأمن���اء ب�سناديق العمل الن�ساين يف منظمة التع���اون ال�سالمي: وهي متخ�س�سة بدعم 

الدول ال�سالمية الفقرية مثل اأفغان�ستان و�سرياليون والبو�سنة والهر�سك .
ال�شرية التجارية 

DAC هي �سركة قطرية متخ�س�سة يف جمال  للتجارة واملقاولت   اإدارة و�ساحب �سركة دوحة اجلزيرة  • رئي�س جمل�س 
ال�سترياد والعمل ال�ست�ساري وهي وكيلة ل�سركات عاملية متعددة .

DAMCO �سركة عاملية مقرها جدة متخ�س�سة لتوزيع  • رئي����س و�سري���ك �سركة دوحة ال�سام لالأدوية واملعدات الطبية  
الدواء واملعدات الطبية . 

• رئي����س و�سري���ك اإنف�س���ت بل����س الدولي���ة العقاري���ة  IP : �سركة عاملية عقارية م���ع �سركاء خمتلفني م���ن املنطقة ، وهي 
متخ�س�سة للعمل العقاري يف اإفريقيا واآ�سيا ومعها حتالفات عديدة مع �سركات عاملية .

KNOW HOW �سركة وكيلة ل�سركات عاملية يف جمال اخلدمات والأمن واملعلومات. هاو   النو  �سركة  ومالك  • رئي�س 
• رئي�س جمل�س اإدارة القالع للتدريب وال�ست�سارات : م�سروع كبري ورائد يف العمل التدريبي وال�ست�سارات ، حيث يقوم 

بتدريب الوزارات واملوؤ�س�سات وكذلك املنظمات اخلارجية ، ويقوم ببناء اخلطط ال�سرتاتيجية للعديد من املنظمات .
الجتماعية. للم�سوؤولية  الإقليمية  بال�سبكة  الجتماعية  للم�سوؤولية  الدويل  ال�سفري  لقب  على  • ح�سل 

امل�سري عمر ح�سن  الرئي�س  امل�سوؤولية املجتمعية من قبل فخامة  املمتازة يف  الدرجة  الرئا�سي من  الو�سام  • ح�سل على 
اأحمد الب�سري، رئي�س جمهورية ال�سودان.
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مملكة البحرين

معايل ال�شيخة ملياء بنت محمد اآل خليفة
رئي�س جمل�س اإدارة جمعية النور للر

• ه���ي رئي�س���ة جمل����س الإدارة والرئي�س التنفيذي جلمعية الن���ور للر، بداأ م�سوارها التطوعي يف ع���ام 1990، حيث بداأت 
م���ع ح���رب الكويت وم�ساع���دة الأهايل الكويتي���ة يف البحرين حتت مظلة جمعي���ة رعاية الطفولة والأموم���ة، اإىل اأن مت 
ا�سه���ار جميعة النور للر ع���ام 1997 حيث تو�سعت بن�ساطاتها مع اجلمعية لت�سمل جلنة البناء والرتميم وجلنة اليتام 
وامل�ساع���دات والع���الج وغريها. عمل���ت ال�سيخة ملياء يف العدي���د من اجلهات بداأ ب���وزارة الرتبي���ة والتعليم ثم جامعة 

البحرين.
• كم���ا اأن ال�سيخ���ة ملي���اء �سارك���ت يف العديد من املحافل ب���دورات وور�س عمل وحما�س���رات واملخيم���ات الك�سفية املحلية 
والعربي���ة، وه���ذه المور تعك�س حبه���ا للعمل التطوعي وعطاءه���ا يف ذات املجال، ح�سلت من خالله���ا على الكثري من 
اجلوائز وال�سهادات التقديرية، مثال: تكرميها من قبل �سمو ال�سيخ فاطمة بنت زايد اآل نهيان بجائزة العمل التطوعي، 
وتكرميه���ا م���ن املحافظة الو�سطى لرائدات العمل التطوعي مبنا�سبة يوم الأ�س���رة، وتكرميها بجائزة البحرين الكرى 

للعمل التطوعي وغريها.
• ح�سولها على لقب ال�سفري الدويل للم�سوؤولية الجتماعية بال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية.

• ح�سوله���ا عل���ى الو�س���ام الرئا�سي من الدرجة املمت���ازة يف امل�سوؤولية املجتمعية من قبل فخام���ة الرئي�س امل�سري عمر 
ح�سن اأحمد الب�سري، رئي�س جمهورية ال�سودان.
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 �سلطنة عمان

 معايل ال�شيخة 
عائ�شة بنت خلفان بن جميل ال�شيابية

رئي�سة الهيئة العامة لل�سناعات احلرفية

• ولدت معايل ال�سيخة عائ�سة بنت خلفان بن جميل ال�سيابية يف يوم الأول من �سهر يناير من عام 1972م املوافق 11من  
ذي القعدة لعام 1391 ه�  يف ولية �سمائل مبحافظة الداخلية ب�سلطنة ُعمان .

العالمة اأبو يحيى خلفان بن جميل بن حرمل بن مهيل ال�سيابي - رحمه اهلل- . ال�سيخ  اأبناء  • اإحدى 
�سمائل مبحافظة الداخلية  ب�سلطنة ُعمان. ولية  مدار�س  باإحدى  والثانوية  والإعدادية  الإبتدائية  مراحل  • در�ست 

ب�سلطنة ُعمان)كلية الرتبية - جامعة ال�سلطان قابو�س( وحا�سلة على بكالوريو�س يف الرتبية  اجلامعية  املرحلة  • در�ست 
الفنية عام 1995 م املوافق 1415ه�.

• تدرجت يف ال�سلك الرتبوي والتعليمي بوزارة الرتبية والتعليم حيث عينت كمدر�سة ملادة الرتبية الفنية مبدر�سة ام هاين 
الإعدادي���ة ث���م اإنتقلت اإىل مدر�سة عائ�سة ام املوؤمنني الثانوية ودر�س���ت بها ملدة 7 �سنوات ور�سحت بعدها لتكون �سمن 

فريق التدريب مبدار�س التعليم الأ�سا�سي مبحافظة الداخلية ب�سلطنة ُعمان.
الداخلية والو�سطى  ب�سلطنة ُعمان . مبحافظتي  الفنية  الرتبية  ملادة  كموجهة  • عينت 

والتعليمي ملدة 8 �سنوات اإعتبارًا من عام 1995م وحتى 2003م . الرتبوي  بال�سلك  خدمتها  • اإ�ستمرت 
• �س���در املر�س���وم ال�سلط���اين حل�س���رة �ساحب اجلاللة ال�سلط���ان قابو�س بن �سعيد املعظم - حفظ���ه اهلل ورعاه - رقم  
)24 / 2003 ( يف ي���وم 30  م���ن �سهر  ذي احلجة1423 ه� املوافق 3من مار����س 2003 م اخلا�س باإن�ساء الهيئة العامة 
لل�سناع���ات احلرفي���ة ون�س���ت املادة الثانية م���ن املر�سوم على تعيني مع���ايل  ال�سيخة / عائ�سة بن���ت خلفان بن جميل 

ال�سيابية رئي�سًة للهيئة العامة لل�سناعات احلرفية مبرتبة وزير.
الع�شويات واملنا�شط:

. ُعمان  ب�سلطنة  نزوى  جامعة  امناء  مبجل�س  • ع�سو 
ال�سناعات لعلوم  الجيال  كلية  مل�سروع  الرئي�سية  اللجنة  • رئي�سة 

التقليدية ب�سلطنة ُعمان. واملهن  • احلرفية 
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اآ�سيا واملحيط الهادي. لإقليم  العاملي  احلرف  جمل�س  رئي�س  • نائبة 
العربية. املراأة  ملنظمة  التنفيذي  باملجل�س  • ع�سو 

دولية للم�سوؤولية الجتماعية بال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الإجتماعية . • �سفرية 
من حول العامل يف قطاع ال�سناعات احلرفية . موؤثرة  عاملية  �سخ�سية   12 �سمن  اختيارها  • مت 

املهام وامل�شاركات الر�شمية:
فيما يتعلق بقطاع ال�سناعات احلرفية. ال�سلطنة  فيها  مثلت  والتي  الر�سمية  الوفود  من  العديد  يف  • �ساركت 

• قام���ت بع�س���رات الزيارات لدول ومناطق كثرية حول العامل لبح���ث تعزيز  وتطوير التوا�سل بني احل�سارات فيما يتعلق 
بتطور النهو�س بالقطاع احلريف وحماية املوروثات احلرفية واملهن التقليدية.

• تبن���ت خط���ط وبرامج وم�ساريع تنفيذي���ة متكاملة لل�سيا�سات  املعتمدة يف خمتلف جمالت اإبتكار وتطوير  ال�سناعات 
احلرفية.

• اأ�سهم���ت يف ح�س���ر وتوثيق كافة ال�سناع���ات احلرفية وخاماتها واإ�ستخداماتها التي متت���از بها �سلطنة ُعمان وحتر�س 
دائمًا على حمايتها.

بالأن�سطة البحثية لالإحتياجات احلالية وامل�ستقبلية لقطاع ال�سناعات احلرفية وحر�ست  الإهتمام  موا�سلة  على  • تعمل 
على  اإ�ستحداث حرف مطورة وذات جدوى اقت�سادية وم�ستدامة .

توفري خدمات الدعم والتوجيه والرعاية والإر�ساد  للعاملني يف جمال ال�سناعات احلرفية يف جميع النواحي   • حتر�س على 
الإدارية والفنية وكافة الأن�سطة امل�ساندة.

• ت�سع���ى اإىل جتوي���د كاف���ة خدم���ات التدريب والتاأهي���ل للعاملني  يف جم���الت ال�سناعات احلرفية وتوف���ري الدعم الفني 
والتموين���ي للمنت�سب���ني للقطاع  احلريف وحتر����س على تطوير الق���درات الإبداعية  والفنية للحرفي���ني وفقا لالأهداف 

وال�سيا�سات  املعتمدة.
• قام���ت بالإهتم���ام بتدري���ب املوهوب���ني على اأعم���ال ال�سناع���ات احلرفية لتطوير  قدراته���م الفكري���ة والإبداعية والفنية 
والقيادي���ة م���ن خ���الل تد�سني اأكر م���ن 12 مركز ح���ريف  متكامل موزعة مبختل���ف حمافظات ال�سلطن���ة وتنفيذ اكر من  

116برنامج تدريبي وتاهيلي  حلوايل 2000 حريف .
• عززت من اإذكاء الدافع الت�سويقي للحرفيني عن طريق خلق اأكر من 20 منفذ ت�سويقي داخلي وخارجي بهدف ت�سجيع امل�ساريع 

احلرفية على ت�سويق املنتجات  احلرفية املطورة.
يف خمتلف التخ�س�سات احلرفية. منوذجية  مل�ساريع  تطويرية  درا�سات  باإعداد  • وجهت 

التعاون وتبادل اخلرات والتجارب احلرفية  مع خمتلف الهيئات واملنظمات بهدف تعزيز العمل  • قامت بتنمية جمالت 
الدويل امل�سارك.

التكرمي والتقدير العاملي:
)ُع�مان( من الدرجة الثانية تكرمي من ح�سرة  �ساحب اجلاللة  ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم  و�سام  • حا�سلة على 

- حفظه اهلل ورعاه - .
• نالت جائزة املراأة العربية املتميزة يف دورتها ال�ساد�سة لعام 2011 يف جمال  “العمل احلكومي “ والتي د�سنت من قبل منظمة 

املراأة العربية بالتعاون  مع جامعة الدول العربية.
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على م�ستوى العامل يف جمال العطاء والدعم املتميز يف عام 2014م. �سخ�سية   12 �سمن   • اختيارها 
2014م. عام  يف  العاملي  احلرف  جمل�س   درع  على  • حا�سلة 

• يف عام 2014 م مت منحها لقب “�سفرية دولية للم�سوؤولية الإجتماعية” من  قبل ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الإجتماعية 
ومقرها يف العا�سمة البحرينية املنامة  .

اإهتماماتها العلمية وهوايتها:
فنون املعرفة والأدب وبخا�سة يف فروع  التاريخ. �ستى  يف  جيدة  • قارئة 

وتهتم بالر�سم  والفنون الت�سكيلية. امل�سي  ريا�سة  • متار�س 
نحو تبني حوار ح�ساري بني جميع الأمم وال�سعوب . ال�سعي  يف  يتجلى  اإن�ساين  بح�س  • تتمتع 

�شورتها يف الإعالم:
ُعمانية يف تاريخ �سلطنة ُعمان واخلليج العربي. وزيرة   اأول  باأنها  اللندنية  الأو�سط  ال�سرق  �سحيفة  • و�سفتها 

عنها وناق�ست دورها عدد من و�سائل الإعالم الدولية والإقليمية واملحلية . • حتدثت 
• ح�سوله���ا عل���ى الو�سام الرئا�سي م���ن الدرجة املمتازة يف امل�سوؤولية املجتمعية من قب���ل فخامة الرئي�س امل�سري عمر 

ح�سن اأحمد الب�سري، رئي�س جمهورية ال�سودان.



120

�ساعر ومن رجال الأعمال املعروفني يف الكويت وله ن�ساط 
جت���اري و�سناعي بارز يف اأوروبا، واأمريكا، وال�سني، وال�سرق 
الأو�سط، وله ا�ستثمارات متنوعة يف عدد من الدول العربية.
• ع�سو جمل�س اأمناء »موؤ�س�سة الفكر العربي« واأحد موؤ�س�سيها.
• ع�سو جمل�س اأمناء جامعة اخلليج العربي يف البحرين.

اأمناء كلية الآداب - جامعة الكويت. جمل�س  • ع�سو 
الكويتية واملعلومات  املكتبات  جلمعية  الفخري  • الرئي�س 

• ح�سل على اأربع ع�سرة �سهادة دكتوراه فخرية من عدد 
من اجلامعات العربية والأجنبية

ح�شل  على العديد من الأو�شمة الرفيعة ومنها: 
1 - و�س���ام »ال�ستحق���اق الثق���ايف« من ال�سن���ف الأول من 
فخامة رئي�س جمهورية تون�س يف 1996/6/18، تقديًرا 

ملا قام به من جهد يف امليدان الثقايف.
 2 - و�س���ام »ال�ستق���الل« م���ن الدرج���ة الأوىل م���ن جاللة 
مل���ك اململكة الأردنية الها�سمية، تقدي���رًا لدوره املتميز 
يف دعم وت�سجي���ع احلركة الثقافية وال�سعرية يف الوطن 

العربي يف 2001/2/6 
3- درع جائزة امللك في�سل العاملية.

4 - ن���ال جائ���زة الدول���ة التقديري���ة م���ن املجل����س الوطني 
للثقافة والفنون والآداب بدولة الكويت عام 2002 

5- و�س���ام »الأرز« برتب���ة �ساب���ط م���ن رئي����س اجلمهوري���ة 
اللبنانية عام 2004.

6-  يف 2005/6/14 قّلده �سمو ال�سيخ �سباح الأحمد اجلابر 

ال�سباح رئي�س جمل�س الوزراء (اآنذاك) يف دولة الكويت 
نياب����ة عن ح�س����رة �ساحب ال�سم����و اأمري الب����الد ال�سيخ 
جابر الأحمد اجلابر ال�سباح »و�سام الكويت ذا الو�ساح 
م����ن الدرجة الأوىل« تقديًرا لدوره يف دعم ون�سر الثقافة 
العربية يف جم����الت الأدب والثقافة والتعليم يف العديد 
من الدول واملحافل الثقافية والفكرية العربية والدولية.
 7 - ن���ال جائزة رئي�س جمهورية ال�سودان التقديرية للعلوم 
والآداب والفن���ون حي���ث تقّل���د »و�س���ام العل���م والآداب 
والفن���ون الذهب���ي« برئا�س���ة اجلمهوري���ة يف اخلرطوم 
بتاريخ 31 /12/ 2005، وهو اأرفع الأو�سمة التي تقدمها 
رئا�سة اجلمهورية يف ال�سودان، تقديًرا لأعماله اجلليلة 

يف ميدان الرتبية والتعليم والعلوم والفنون.
8 - قّلده �سمو ال�سيخ حميد بن را�سد النعيمي حاكم عجمان يف 
2010/3/24 و�ساًم���ا رفيًعا، تقديًرا ملا قدمه من خدمات 

جمتمعية يف جمال التعليم والثقافة والإبداع ال�سعري. 
9 - منحته كلية وولدنرج الدولية الريطانية و�سام التميز 

رفيع امل�ستوى على النطاق الدويل يف 2012/5/28. 
• ح�سوله على لقب ال�سفري الدويل للم�سوؤولية الجتماعية 

بال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية.
• ح�سول���ه على الو�سام الرئا�سي من الدرجة املمتازة يف 
امل�سوؤولي���ة املجتمعي���ة من قب���ل فخام���ة الرئي�س امل�سري 

عمر ح�سن اأحمد الب�سري، رئي�س جمهورية ال�سودان.

دولة الكويت

�شعادة الدكتورعبدالعزيز �شعود البابطني
رئي�س موؤ�س�سة عبدالعزيز �سعود البابطني لالإبداع ال�سعري 

 دولة الكويت



121

اجلمهورية اللبنانية

�شعادة الأ�شتاذ فوؤاد م�شطفى مخزومي
رئي�س جمل�س اإدارة موؤ�س�سة املخزومي

ول���د ف���وؤاد خمزومي يف  بريوت، لبنان �سن���ة1952 وتلقى علومه البتدائية والثانوي���ة  يف  الإنرتنا�سيونال كولدج  يف بريوت 
ث���م نال �سهادت���ي البكالوريو�س )1974( واملاج�ست���ري )1975( يف الهند�سة الكيميائية من جامع���ة ميت�سيغان التكنولوجية يف 
الولي���ات املتح���دة الأمريكي���ة ومن���ح ال�سيد خمزومي يف �سن���ة ) 2013( و�سام ال�ستحق���اق من  اجلمهوري���ة  الإيطالية برتبة 
كومن���دور ون���ال جائ���زة  Socrates  Oxford ال�سنوية ل�سنة 2014 الت���ي متنحها جمعية الأعمال الأوروبي���ة يف فينا، وجوائز 

ودروعا تكرمية اأخرى نذكر منها:
.)1997(  )International Desalination Association( للتحلية  العاملية  • اجلمعية 

� موؤ�س�س���ة كن���دا )National Press Club of Canada   Foundation( اوت���اوا � اونتاري���و  • ن���ادي ال�سحاف���ة الوطن���ي 
.)2009(

)Canadian Lebanese Community( ادمونتون � كندا ) 2009(. اللبنانية  الكندية  • اجلمعية 
كندا )2009(.   � مونرتيال   ، الكندية  اللبنانية  الإ�سالمية  • اجلمعية 

تتويج للتميز واجلودة )2011(. واكادميية  العربية  الدول  جامعة   ، الإدارية  للتنمية  العربية  • املنظمة 
.)2012( بريوت   � الليونز  • نادي 

Office of the Mayor – President City of Baton Rouge-( ،مكتب رئي�س بلدية مدينة باتون روج ل�سرق باتون روج •
Parish East Baton Rouge( لويزيانا � الوليات املتحدة المريكية )2013(.
عي�سى بن علي اآل خليفة لتكرمي رواد العمل التطوعي )2015( ال�سيخ  �سمو  • جائزة 

)2015( )ASCAME( جائزة جمعية غرفة التجارة وال�سناعة لدول البحر الأبي�س املتو�سط •
يف عام 1975 ، ق�سد ال�سيد فوؤاد خمزومي ، اخلريج اجلامعي اليافع املتحلي بثقة كبرية بالنف�س اململكة العربية ال�سعودية 
متحين���ا الفر����س لتحقيق طموحات���ه . تك�سف �سخ�سيته يف ع���امل العمال عن روؤي���ة ثاقبة وحب املب���ادرة وال�ستعداد لتخاذ 
خطوات جريئة والقيام مب�ساريع مغامرة واأدى ال�سيد خمزومي دورا ا�سرتاتيجيا يف تطوير احدى اأكر املجموعات ال�سناعية 

اخلا�سة هناك 
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ويف ع���ام 1984 متكنت �سركة تابعة لل�سيد فوؤاد خمزوم���ي من ال�ستحواذ على ح�سة مهمة يف �سركة اإماراتية تتعاطى 
�سناعة وجتارة النابيب وبف�سل قيادة ال�سيد خمزومي الر�سيدة وخرته ال�سناعية تطورت تلك ال�سركة لت�سبح جمموعة 
امل�ستقب���ل ل�سناع���ة النابي���ب «Future Pipe Group Holdings« اململوك���ة اليوم بالكامل من قب���ل جمموعة امل�ستقبل 
القاب�س���ة Future Group Holdings وه���ي اأحد اأكر امل�سنعني يف العامل لأنظمة اأنابيب الفير غال�س وهي اليوم 

لعب عاملي يف نطاق اأن�سطتها الوا�سع الذي متار�سه عر �سركات تابعة متخ�س�سة منت�سرة يف اأربع قارات.
وبالإ�ساف���ة اإىل جمموع���ة امل�ستقب���ل ل�سناعة النابيب، ميل���ك ال�سيد خمزومي حمفظ���ة متنوعة م���ن ال�ستثمارات منها 
الهند�سي���ة وال�سناعي���ة والتجارية ومراكز الأبح���اث والعقارية والأمني���ة واملعلوماتية والإعالمي���ة ودور الن�سر  . وتوظف هذه 
ال�س���ركات جمتمعة اأكر من 5000 �سخ�س ح���ول العامل، يف البلدان التالية : لبنان والمارات وم�سر وعمان وقطر وال�سعودية 
واإيطاليا وفرن�سا وهولندا واأملانيا واململكة املتحدة واأ�سبانيا واملغرب والوليات املتحدة الأمريكية وتايالندا والهند واأندوني�سيا 

و�سنغفورة .
ويتب���واأ ال�سيد خمزومي من�سب رئي�س جمل�س الإدارة التنفيذي ملجموعة امل�ستقبل ل�سناعة النابيب منذ 2003 وهو حاليا 

رئي�سها التنفيذي ، وهو كذلك رئي�س جمل�س الإدارة التنفيذي ملجموعة امل�ستقبل القاب�سة منذ 1982 
الأن�شطة العامة: 

واإىل اإجنازات���ه يف ع���امل العم���ال ، �س���ارك ال�سيد خمزومي ط���وال حياته املهني���ة يف مروحة وا�سعة م���ن الأن�سطة العامة 
وال�سيا�سي���ة . فه���و ي���رى اأن خرت���ه القت�سادي���ة والتجارية متنح���ه ب�سرية خا�سة ح���ول كل ما يتعل���ق بالأو�س���اع ال�سيا�سية 

والجتماعية ، لي�س فقط يف لبنان ، بل يف العامل العربي ب�سكل عام .
ولطامل����ا اعت����ر �سخ�سية بارزة يف الأو�س����اط الدولية وال�سيا�سية والدبلوما�سية . وقد تكثف����ت م�ساركته يف ال�سوؤون العامة بعد 
انته����اء احل����رب الهلية يف لبن����ان اإذ اأ�س�س فيه �سنة 2004 ، ح����زب احلوار الوطني ، ويف عام 2013 منت����دى احلوار الوطني وهو 

ي�سغل اأمانتها العامة. 
كما و�شملت اأن�شطته العامة ، اأو مازالت ت�شمل الع�شويات التالية:

)1994( )USMEP( جمل�س ادارة م�سروع اأمريكا/ال�سرق الأو�سط • ع�سو 
جمعية التحلية العاملية )1995 � 1997(. • رئي��س 

• نائ���ب رئي����س جمل����س اإدارة موؤ�س�سة الدرا�سات الجتماعية والقت�سادية لل�سرق الو�سط، يف كلية »جون كينيدي للدرا�سات 
احلكومية« يف جامعة هارفرد )1995� 1998(.

الدويل ل�مجل�س العالقات اخلارجية م�سروع اأمريكا/ال�سرق الأو�سط” )1996(. الدارة  جمل�س  • ع�سو 
.)2006( )ARI( العربية  الإ�سالحية  املبادرة  ادارة  جمل�س  • ع�سو 

.)2010 � 2008( )CSIS( املجل�س الإ�ست�ساري ملركز الدرا�سات الإ�سرتاتيجية والدولية • ع�سو 
.)2009( )ICMES( الأو�سط  ال�سرق  لدرا�سات  الدويل  املجل�س  اإدارة  جمل�س  • ع�سو 

.)2009( )IISS( الإ�سرتاتيجية  للدرا�سات  الدولية  املوؤ�س�سة  • ع�سو 
.)2012( )De Gasperi Foundation( غا�سبريي  دي  موؤ�س�سة  اإدارة  جمل�س  •  ع�سو 

.)2013( )Buck Institute( باك  موؤ�س�سة  اأمناء  جمل�س  • ع�سو 
لل�سبكة القليمية للم�سوؤولية الجتماعية  )2014(. دويل  • �سفري 
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ولل�سيد خمزومي العديد من ال�سهامات، ووجود اعالمي بارز، يف و�سائل العالم املكتوبة واملرئية وامل�سموعة.  فقد ا�س�س 
جري���دة »احلوار« عام 9991،  التي كانت يومها اأول من اأ�سدر �سحيفة اإلكرتونية يومية، باللغتني الإنكليزية والعربية، األ وهي 

»مراآة ال�سحافة العربية«.
كم���ا رع���ى ال�سيد خمزومي درا�س���ة ملجموعة من اخل���راء كلفهم جمل�س العالق���ات اخلارجية الأمريك���ي باعدادها حول 

»ت�سخري التجارة للتنمية والنمو يف ال�سرق الأو�سط«.
الأعمال الإن�شانية واخلريية

يكر�س ال�سيد خمزومي الكثري من وقته وموارده لالأعمال اخلريية. ففي عام1977 اأ�س�س » موؤ�س�سة خمزومي«، وهي موؤ�س�سة 
خا�سة لبنانية ل تتوخى الربح، ت�سهم من خالل براجمها للتدريب املهني وللرعاية ال�سحية و القرو�س ال�سغرية التي متنحها، يف 
 Makhzoumi(،»تنمية املجتمع املدين اللبناين ويف عام1998 اأن�ساأ موؤ�س�سة �سقيقة هي »خمزومي فاوندي�سن« يو.ا�س.اي »اإنك

Foundation )USA( Inc( وذلك لتوفري دعم اأكر للموؤ�س�سة اللبنانية. 
ان موؤ�س�سة خمزومي منظمة لبنانية خا�سة غري ربحية، اأ�س�سها ال�سيد فوؤاد خمزومي يف عام1997 وتراأ�سها حاليا مي 
نعماين خمزومي، انطالقا من رغبة قوية للم�ساعدة يف متكني املواطنني من العتماد على الذات وحت�سني اآفاق تطويرهم 

املهني .
اأن�س���اأت موؤ�س�سة خمزوم���ي الدارات والرامج والوح���دات لتلبية احتياجات اللبنانيني، وذلك م���ن خالل حت�سني و�سعهم 
الجتماعي والقت�سادي. فهي تقوم عر القرو�س وتطوير املهارات من خالل التدريب املهني والتوعية ال�سحية مع تاأمني مواد 
الإغاث���ة الأ�سا�سية للمجتمعات الأك���ر احتياجًا وتاأمني الرعاية ال�سحية اجليدة ورفع م�ست���وى الوعي حول الق�سايا البيئية– 

الزراعية ومتكني قدرات ال�سباب وتوجيههم لتحقيق الإكتفاء الذاتي والإ�ستقاللية.
ُتلّخ�س روؤية املوؤ�ش�شة على النحو التايل:

• تطوير املجتمع اللبناين اقت�ساديًا واجتماعيًا وثقافيًا.
التحديات امل�ستقبلية. ملواجهة  الب�سرية  املوارد  • اإمناء 

والعتماد على النف�س. املعرفة  وحب  بامل�سوؤولية  اللتزام  روح  اإ�ساعة  على  • العمل 
من الأخطار املحّدقة بها. الطبيعة  وحماية  البيئة  على  املحافظة  اأهمية  • اإبراز 

العلم. طلب  على  • الت�سجيع 
رعاية �سحية جيدة • تاأمني 

لتحقيق ذلك، ت�سعى املوؤ�س�سة اإىل متكني امل�ستفيدين من خالل بناء القدرات والتمويل ال�سغري احلجم
والرعاية ال�سحية وتنمية املجتمعات والرامج والوحدات املرتبطة بها، وهي:

ال�سحية الرعاية  • برنامج 
التدريب املهني • برنامج 

الأ�سغر التمويل  • برنامج 
التنمية  • برنامج 

الإن�سانية واخلدمات  الإغاثة  • وحدة 
املواطنة • وحدة 
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التطّوع • وحدة 
كم���ا ن�سج ال�سيد خمزومي عالقات متينة مع عدد من املوؤ�س�س���ات التعليمية الرائدة وخ�س�سها بعدد من املنح، مبا يف 
 Makhzoumi Lebanese Studies« »ذل���ك: يف جامع���ة األرتا، كندا، حيث ان�ساأ “منحة خمزومي للدرا�س���ات اللبنانية

)2009(»Endowment
 Rami Makhzoumi Chair in(»ويف اجلامع���ة الأمريكية يف بريوت، ا�س����س »كر�سي رامي خمزومي حلوكمة ال�سركات
Corporate Governance( ) 2011 ( وكذل���ك يف مدر�س���ة النرتنا�سيونال كوليدج يف بريوت ) 2012 ( حيث مينح جوائز 

�سنوية للقيادة والتمّيز.
وه���و م���ن داعمي اجلامع���ة اللبنانية الأمريكي���ة )LAU( يف لبن���ان واجلامعة المريكي���ة يف ال�سارقة، الم���ارات العربية 
 The Makhzoumi Foundation« »املتح���دة، حيث ان�س���اأ يف �سنة 2014 »منحة موؤ�س�س���ة خمزومي للمبادرات ال�سناعي���ة

»Scholarship for Entrepreneurship in Industry
الجتماعية. للم�سوؤولية  الإقليمية  بال�سبكة  الجتماعية  للم�سوؤولية  الدويل  ال�سفري  لقب  على  • ح�سوله 

• ح�سوله على الو�سام الرئا�سي من الدرجة املمتازة يف امل�سوؤولية املجتمعية من قبل فخامة الرئي�س امل�سري عمر ح�سن 
اأحمد الب�سري، رئي�س جمهورية ال�سودان.
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يعت���ر �سع���ادة الأ�ستاذ عدنان اأحمد يو�س���ف الرئي�س التنفيذي ملجموعة الركة امل�سرفية م���ن النخبة التي ت�سار اإليها 
بالبن���ان يف الإدارات امل�سرفي���ة الناجحة على م�ستوى الع���امل، ملا يتميز به من خرة علمية وعملي���ة يف القيادة امل�سرفية 
الإ�سالمية عر �سنوات عديدة، اإ�سافة اإىل اأنه يدعم الفعاليات واملنتديات الإقليمية والعاملية التي تدعم �سناعة امل�سرفية 

الإ�سالمية على امل�ستوى املحلي والعربي والعاملي.
عم���ل الأ�ستاذ عدنان اأحمد يو�سف ع�سوًا يف جمل�س اإدارة »جمموعة الركة امل�سرفية« منذ تاأ�سي�سها يف عام 2002م، 
وعمل رئي�سًا تنفيذيًا لها منذ عام 2004م، كما اأنه يتقلد من�سب رئي�س وع�سو جمال�س اإدارات العديد من البنوك التابعة 
ملجموع���ة الركة امل�سرفي���ة على نطاق العامل الإ�سالمي. �سعادة الأ�ستاذ عدنان اأحممد يو�سف بحريني اجلن�سية، وميتلك 
خ���رة تتج���اوز 34 عامًا يف جمال العم���ل امل�سريف، وقد حاز مرتني عل���ى »جائزة ال�سخ�سية امل�سرفي���ة الإ�سالمية« وهي 
جائ���زة ممنوحة من »املوؤمتر امل�سريف الإ�سالمي العاملي«. كما تقل���د من�سب رئي�س جمل�س اإدارة احتاد امل�سارف العربية 

منذ عام 2007م، وهو يحمل �سهادة ماج�ستري يف اإدارة الأعمال.
دع���م الأ�ست���اذ عدنان اأحمد يو�س���ف برامج الركة يف امل�سوؤولي���ة الجتماعية من خالل مب���ادرات وم�ساركات واأن�سطة 
تتعلق بدعم املجتمع املدين والتنمية امل�ستدامة والبيئة واملوارد الب�سرية، كما اأنه �ساحب رعاية ومبادرات ودعم للم�ساريع 
التنموية والجتماعية، وحت�سني الظروف املعي�سية ونوعية احلياة للمحتاجني يف املجتمع. يعد �سعادة الأ�ستاذ عدنان اأحمد 
يو�س���ف م���ن ال�سخ�سيات الن�سطة يف جمال امل�ساركة العلمية واملهنية، حيث اأع���د وقدم العديد من اأوراق العمل العلمية يف 

جمال ال�سريفة موؤمترات وم�ساركات علمية مرموقة.
الجتماعية. للم�سوؤولية  الإقليمية  بال�سبكة  الجتماعية  للم�سوؤولية  الدويل  ال�سفري  لقب  على  • ح�سل 

امل�سري عمر ح�سن  الرئي�س  امل�سوؤولية املجتمعية من قبل فخامة  املمتازة يف  الدرجة  الرئا�سي من  الو�سام  • ح�سل على 
اأحمد الب�سري، رئي�س جمهورية ال�سودان.

�شعـادة الأ�شتـاذ عدنـان اأحمـد يو�شـف
الرئي�س التنفيذي ملجموعة الركة امل�سرفية

رئي�س احتاد امل�سارف العربية
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املوؤهالت العلمية:
• بكالريو�س يف الهند�سة الكيميائية - لندن.

لندن.   - الكيميائية  الهند�سة  يف  • ماج�ستري 
• دكتوراه يف الهند�سة - لندن. 

لندن.  - الكيميائيني  للمهند�سني  الريطاين  املعهد  من  • زمالة 
لندن.  - قانوين  • مهند�س 

لندن.  - قانوين  بيئي  • اخت�سا�سي 
لندن.  - قانوين  • عامل 

املنا�شب التي �شغلها اأو ي�شغلها:
البرتوكيماويات من 1 يناير 2011م. ل�سناعة  اخلليج  �سركة  • رئي�س 

البرتوكيماويات منذ 1 يناير 2005م. ل�سناعة  اخلليج  �سركة  عام  • مدير 
ل�سناعة البرتوكيماويات من عام 1999م. اخلليج  ب�سركة  امل�سانع  عمليات  • مدير 

ل�سناعة البرتوكيمايات 1995 - 1998م. اخلليج  ب�سركة  اليوريا  م�سروع  • مدير 
من عام 1989م. البرتوكيماويات  ل�سناعة  اخلليج  ب�سركة  العمليات  • مدير 

1983م. عام  من  البرتوكيماويات  ل�سناعة  اخلليج  ب�سركة  • مهند�س 
نوفمر 2002م.  16 من  املعني  الأول  الت�سريعي  للف�سل  ال�سورى  جمل�س  • ع�سو 

2006م. دي�سمر   15 من  الثاين  الت�سريعي  للف�سل  ال�سورى  جمل�س  • ع�سو 
اإىل مار�س 2012م.  2007 دي�سمر  منذ  والغاز  للنفط  ال�سركة  اإدارة  جمل�س  • ع�سو 

منذ دي�سمر 2008 اإىل مار�س 2012م.  - بابكو   - البحرين  نفط  �سركة  اإدارة  جمل�س  • ع�سو 

�شعادة الدكتور عبدالرحمن جواهري
ع�سو جمل�س ال�سورى البحريني، رئي�س �سركة اخلليج ل�سناعة 

البرتوكيماويات 
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الت�سريعي الثالث منذ 24 نوفمر 2010م. للف�سل  ال�سورى  جمل�س  • ع�سو 
الوطنية للنفط والغاز منذ دي�سمر 2005م. الهيئة  اإدارة  جمل�س  • ع�سو 

والريا�سة منذ نوفمر 2010م. لل�سباب  الأعلى  املجل�س  • ع�سو 
يناير 2009 اإىل مار�س 2012م. منذ  البحرين  بوليتكنيك  اأمناء  جمل�س  • ع�سو 

يوليو 2010م. منذ  البحرين  اجناز  موؤ�س�سة  • رئي�س 
منذ يونيو 2010م. الأمريكية  املتحدة  بالوليات  لل�سالمة  الوطني  املجل�س  اإدارة  جمل�س  • ع�سو 

يناير 2005م. منذ  لالأ�سمدة  العاملي  لالإحتاد  التنفيذي  املجل�س  • ع�سو 
منذ يونيو 2006م والكيماويات  البرتوكيماويات  مل�سنعي  اخلليجي  الإحتاد  اإدارة  جمل�س  • ع�سو 

امل�ستدامة منذ يونيو 2013م للتنمية  لالأ�سمدة  العربي  الإحتاد  اإدارة  جمل�س  • ع�سو 
من يونيو 2006 - 2009م. لالأ�سمدة  العاملي  لالإحتاد  الفنية  اللجنة  • رئي�س 

منذ يونيو 2011م - مايو 2013م. لالأ�سمدة  العاملي  لالإحتاد  املالية  اللجنة  • رئي�س 
ال�سيخ نا�سر بن حمد اآل خليفة للبحث العلمي يف املجال الريا�سي 2012م. �سمو  جائزة  اأمناء  مبجل�س  • ع�سو 

ع�شويات اجلمعيات
وال�سالمة ملنطقة ال�سرق الأو�سط املهنية  لل�سحة  الريطانية  الهيئة  • ممثل 

الجتماعية. للم�سوؤولية  الإقليمية  بال�سبكة  الإجتماعية  للم�سوؤولية  دويل  • �سفري 
احلياة يف املعهد الأمريكي للمهند�سني الكيميائيني . مدى  • ع�سو 

امل�سري عمر ح�سن  الرئي�س  امل�سوؤولية املجتمعية من قبل فخامة  املمتازة يف  الدرجة  الرئا�سي من  الو�سام  • ح�سل على 
اأحمد الب�سري، رئي�س جمهورية ال�سودان.

للهند�سة. الريطاين  املجل�س  يف  • ع�سو 
البحرينية. املهند�سني  جمعية  يف  احلياة  مدى  • ع�سو 
يف جمعية البحرين لنقل التكنولوجيا. موؤ�س�س  • ع�سو 
ال�سرتاتيجي. للتخطيط  البحرينية  اجلمعية  • ع�سو 

• ع�سو يف جمعية مكافحة ال�سرطان البحرينية.
البحرينية اليابانية. ال�سداقة  جمعية  يف  • ع�سو 

الهتمامات العامة
والطفل. املراأة  ب�سوؤون  • الإهتمام 

الفنية والإقت�سادية لل�سناعات وخا�سة �سناعة البرتوكيماويات والنفط. بال�سئون  • الإهتمام 
وال�سحة وال�سالمة املهنية. البيئة  ب�سوؤون  • الإهتمام 

واملعرفة. والتدريب  الإدارة  علم  ب�سوؤون  • الإهتمام 
بالإبداع ولالخرتاع. • الإهتمام 
والتطوير. بالتدريب  • الإهتمام 

البرتوكيماويات. �سناعة  جمال  يف  العلمي  البحث  ب�سوؤون  • الإهتمام 
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الدكت����ورة فاطمة البلو�سي هي الرئي�س التنفيذي ل�سرك����ة وايت بامل لالإ�ست�سارات، ورئي�س جمل�س اأمناء موؤ�س�سة بحرين 
تر�ست للعمل اخلريي. وهي تعتر رائدة يف العمل الن�ساين ونا�سطة يف جمال حقوق املراأة ومتكني املجتمع املحلي. ويف عام 

2014، مت ت�سميتها من قبل ت�سنيف فورب�س كرابع امراأة الأكر تاأثريا يف العمل احلكومي يف ال�سرق الأو�سط.
عمل���ت الدكت���ورة البلو�سي كوزيرة للتنمية الجتماعية ملدة ع�سر �سنوات وهي اأط���ول مدة خدمت فيها وزيرة يف احلكومة 
البحريني���ة. فق���د عملت خالل هذه امل���دة على متكني الأفراد وتنمية املجتمع املدين وذلك م���ن خالل اإدخال مفاهيم جديدة 
وتنفي���ذ امل�ساري���ع التي تعمل عل���ى حت�سني حياة الأفراد والأ�سر ورف���ع جودة اخلدمات احلكومية يف املج���ال الجتماعي. ويف 
الف���رتة م���ا بني ع���ام 2010-2012م كانت الدكت���ورة البلو�سي اأول اإمراأة تدير ث���الث وزارات يف نف�س الوق���ت: وزارة التنمية 
الجتماعي���ة، وزارة ال�سح���ة ووزارة حق���وق الإن�سان. وقد اأدت مهامه���ا بتفوق، واأثبتت نف�سها ك�سخ�سي���ة ناجحة يف القيادة 

حمليا واإقليميا. ويف العام 2011م حازت على و�سام البحرين من الدرجة الأوىل من قبل جاللة امللك.
عملت الدكتورة البلو�سي قبل ذلك كاأ�ستاذ بكلية الرتبية يف جامعة البحرين. وكانت رئي�س ق�سم تكنولوجيا التعليم قبل 

اأن ت�سبح عميدة لكلية الرتبية حيث كان لها دور كبري يف تاأ�سي�س برامج وم�ساريع اأكادميية عدة يف اجلامعة.
وع���الوة على ذل���ك فاإن الدكت���ورة البلو�س���ي يف م�سعاها لتمكني الفق���راء واأ�سح���اب امل�ساريع ال�سغ���رية -وبالتعاون مع 
�سخ�سي���ات ب���ارزة -كانت موؤ�س�س ورئي�س جمل�س اإدارة بن���ك الأ�سرة -البحرين، وهو اأول بن���ك اإ�سالمي للتمويل الأ�سغر يف 
العامل )2010 -2014م(. وكانت اأي�سا ع�سوا يف اللجنة التنفيذية ملجل�س التنمية القت�سادية -البحرين )2008-2011م(. 
وع�س���وا يف الهيئ���ة ال�ست�سارية للمجل�س الأعلى لقادة دول جمل�س التعاون اخلليج���ي )2004-2005م(. ويف الوقت احلا�سر 

فاإنها ع�سو يف املجل�س الأعلى للمراأة )2001م اإىل الوقت احلا�سر( مبر�سوم من �ساحب اجلاللة ملك مملكة البحرين. 
الدكت���ورة البلو�سي حتم���ل �سهادة الدكتوراه واملاج�ستري م���ن جامعة كولومبيا، نيويورك، الولي���ات املتحدة الأمريكية؛ 

والبكالوريو�س من جامعة كونكورديا، مونرتيال، كندا.
ح�سلت على لقب ال�سفري الدويل للم�سوؤولية الجتماعية بال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية.

ح�سل���ت على الو�سام الرئا�سي من الدرجة املمتازة يف امل�سوؤولي���ة املجتمعية من قبل فخامة الرئي�س امل�سري عمر ح�سن 
اأحمد الب�سري، رئي�س جمهورية ال�سودان.

مملكة البحرين
�شعادة الدكتورة فاطمة بنت محمد البلو�شي
رئي�سة جمل�س اإدارة �سركة بامل لال�ست�سارات - موؤ�س�سة ورئي�سة 

تر�ست فاوندي�سن.
�ساحبة مبادرة املن�سة الذكية للموؤ�س�سات الن�سانية 
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دول����ة قط����ر

�شعادة الدكتور محمد بن غامن العلي املعا�شيد
رئي�س جمعية الهالل الأحمر القطري

نائب رئي�س الإحتاد الدويل للهالل وال�سليب الأحمر

تخ���ّرج د. حممد يف الكلية امللكية للجراحني يف دبل���ن، اأيرلندا، منذ نحو 20 عامًا، وح�سل منها على درجة املاج�ستري 
يف علم الأوبئة والتخطيط ال�سحي، كما ح�سل على درجة الدكتوراه يف الإدارة ال�سرتاتيجية يف جمال الرعاية ال�سحية � 
ويعت���ر الدكتور املعا�سيد 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�سمو الأمري.
 ي�سغ���ل د. حممد عدة منا�سب تطوعية كثرية منها: رئي�س جمل�س اإدارة الهالل الأحمر القطري، ونائب رئي�س الإحتاد 
الدويل لل�سليب الأحمر والهالل الأحمر يف اآ�سيا. ع�سو جمل�س اإدارة �سندوق قطر الدويل للتنمية و�سندوق قطر الوطني 
للتنمية الجتماعية، نائب رئي�س اللجنة التنفيذية للمجل�س الأعلى لل�سحة يف قطر، ع�سو اللجنة الوطنية حلقوق الإن�سان 

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

احلايل من�سب رئي�س املجل�س ال�ست�ساري العلمي لأ�سبيتار.
ويف الفرتة بني عامي 2005 و2008، اأ�ّس�س د. حممد وتراأ�س اللجنة الوطنية 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، وتوىّل م�سوؤولية 
تطوي���ر ال�سرتاتيجية الوطنية لل�سحة لدولة قطر 2011-2016. ويعم���ل د. حممد الآن مديرًا عامًا ومديرًا للم�سروع الرائد 

لعالج الإدمان واإعادة التاأهيل.
وقد اأعد د. حممد املعا�سيد العديد من البحوث، واألقى املحا�سرات وقدم الدورات التدريبية والبحثية.

ح�سل على لقب ال�سفري الدويل للم�سوؤولية الجتماعية بال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية.
ح�س���ل عل���ى الو�سام الرئا�سي من الدرج���ة املمتازة يف امل�سوؤولية املجتمعية من قبل فخام���ة الرئي�س امل�سري عمر ح�سن 

اأحمد الب�سري، رئي�س جمهورية ال�سودان.
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مملكة البحرين

�شعادة الدكتور ح�شن اإبراهيم كمال
رجل اأعمال، نائب الرئي�س ورئي�س املكتب التنفيذي باللجنة الوطنية 

للم�سنني
الأمني العام جلمعية البحرين اخلريية

�سعادة الدكتور ح�سن بن اإبراهيم كمال من ال�سخ�سيات التجارية املرموقة يف مملكة البحرين، ويف عموم دول اخلليج 
العربي فهو ينحدر من اأ�سرة جتارية معروفة.

وا�سل الدكتور ح�سن م�سرية والده الوجيه اإبراهيم بن ح�سن كمال - رحمه اهلل - يف الربط بني العمل التجاري والعمل 
اخلريي، حيث ي�سغل ع�سوية اأكر من خم�سة ع�سر منظمة خريية وجمتمعية، فهو الأمني العام جلمعية البحرين اخلريية، 
وع�س���و جمل�س اأمن���اء املوؤ�س�سة امللكية اخلريية، وكذلك ع�س���و موؤ�س�س جلمعية البحرين لرعاي���ة الوالدين، وكذلك ي�سغل 
ع�سوي���ة املجل����س الإ�ست�ساري جلمعي���ة العائلة البحرينية وغريها م���ن اجلمعيات. كما ي�سغل من�سب نائ���ب رئي�س ورئي�س 
املكت���ب التنفي���ذي للجنة الوطنية للم�سنني، اإ�سافة اإىل ع�سوية جمل�س اإدارة �سندوق النفقة، وكذلك ع�سوية جمل�س اإدارة 

�سندوق العمل الأهلي والإجتماعي.
�سغ���ل �سعادت���ه ع�سوية جمل�س اإدارة غرفة جت���ارة و�سناعة البحرين ل�سنوات عديدة، حي���ث تراأ�س من خاللها اللجنة 
العقارية بالغرفة، وكذلك رئي�س اللجنة العقارية اخلليجية. كما اأنه ع�سو موؤ�س�س للعديد من املنظمات العقارية البحرينية، 
واخلليجية والعربية والدولية. ويراأ�س كذلك حترير جملة اخلريية التي ت�سدر عن جمعية البحرين اخلريية. يحمل كمال 
دكتوراة يف تخ�س�س الإدارة العقارية، حيث يعد البحريني الوحيد الذي يحمل �سهادة علمية متقدمة يف هذا التخ�س�س.

• ح�سل على لقب ال�سفري الدويل للم�سوؤولية الجتماعية بال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية.
• ح�س���ل عل���ى الو�سام الرئا�سي من الدرجة املمتازة يف امل�سوؤولية املجتمعية من قبل فخامة الرئي�س امل�سري عمر ح�سن 

اأحمد الب�سري، رئي�س جمهورية ال�سودان.
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�شعادة الدكتور �شيف بن علي احلجري
موؤ�س�س ورئي�س مركز اأ�سدقاء البيئة

املوؤهالت العلمية:
م  1982 يونيو  قطر  جامعة  البحار(  علوم  )جيولوجيا  العلوم  • بكالوريو�س 

• ماج�ست���ري العل���وم اجليولوجي���ة )علوم الأر�س - عل���وم الأحوا�س املائية واملياه اجلوفي���ة( جامعة جنوب كارولينا - 
الوليات املتحدة 1987 م .

• دكت���وراه يف فل�سف���ة اجليولوجيا )علوم الأر����س - علوم الأحوا�س املائية واملياه اجلوفية يف �سرق اجلزيرة العربية( 
جامعة جنوب كارولينا - الوليات املتحدة 1990 م .

املهام التي يقوم بها :
. م   1990 منذ  البيئة  اأ�سدقاء  مركز  اإدارة  جمل�س  ورئي�س  • موؤ�س�س 

م  1999 منذ  زهرة  ربيع  لكل  برنامج  • رئي�س 
2007 منذ  املجتمع،  وتنمية  والعلوم  للرتبية  قطر  موؤ�س�سة   - الكرمي  القراآن  حديقة  • موؤ�س�س 

2010 عام  منذ  الثانوية،  الدوحة  مدر�سة  اأمناء  جمل�س  • رئي�س 
2010 منذ  القطرية  الأوملبية  اللجنة   - والبيئة  للريا�سة  القطرية  اللجنة  • رئي�س 

2013 منذ  قطر  جامعة  خريجي  رابطة  • رئي�س 
2013 منذ  الجتماعية،  للم�سوؤولية  الإقليمية  ال�سبكة   - املجتمعية  امل�سوؤولية  • �سفري 

2014 القطرية  التجارة  بغرفة  اخلا�س  التعليم  جلنة  رئي�س  • نائب 
اخلربات العملية واملهام التي قام بها :

1990  1. معيد بق�سم اجليولوجيا – كلية العلوم - جامعة قطر 1982
2002 – 2. مدر�س بق�سم اجليولوجيا - كلية العلوم - جامعة قطر 1990

2011 - 3. نائب رئي�س جمل�س الإدارة - موؤ�س�سة قطر للرتبية والعلوم وتنمية املجتمع 2000

دولة قطر
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4. رئي�س جمل�س اإدارة اأكادميية قطر .
5. امل�سرف العام ملعهد النور للمكفوفني .

6. نائب رئي�س جمل�س اإدارة اأكادميية قطر للقادة .
7. رئي�س جمل�س اإدارة اأكادميية قطر للمو�سيقى والأورك�سرتا الفلهارموين.

8. ع�سو جلنة ت�سيري برنامج الرتبية والتوعية والإعالم البيئي يف الوطن العربي – جامعة الدول العربية
1998 – 9. ع�سو اللجنة الدائمة حلماية البيئة قطر 1990

10. ع�سو جلنة تقييم جوائز الفورد العاملية منذ 2003م.
11 . م�ست�سار الحتاد العربي لل�سباب والبيئة

12 . مدير وحدة التخطيط واملتابعة بالهيئة العامة لل�سباب والريا�سة 1991 م .
13 . خبري باإدارة التخطيط واملتابعة بالهيئة العامة لل�سباب والريا�سة 1995 م .

14 . ع�سو جلنة تاأ�سي�س ورئي�س هيئة جائزة جمل�س التعاون لأف�سل الأعمال البيئية 1998 م .
15 . خمرتع اأجهزة يف جمال الإعاقة الب�سرية، التعليم والتعلم ، وحا�سل على عدد اأربع براءات اخرتاع

بع�س اجلوائز احلا�شل عليها املحلية والإقليمية:
اخل�سراء للمباين  قطر  – جمل�س  ال�ستدامة  • رائد 

م.  2003 العاملية  الفورد  • جائزة 
البيئية الأعمال  لأف�سل  اخلليجي  التعاون  جمل�س  • جائزة 

املبادرات :
1. برنامج خطواتك اإح�شان لبيئتك

الأهداف:
املجتمع. اأفراد  بني  والبيئة  الريا�سة  قيم  • تاأ�سيل 

البيئة. نظافة  على  احلفاظ  باأهمية  املجتمع  وعي  • زيادة 
النف�سي. البناء  يف  واإ�سهامها  اجل�سدي،  البناء  يف  لفوائدها  امل�سي  ريا�سة  على  • الت�سجيع 

اأر�سه. على  يحيى  من  كل  م�سوؤولية  قطر  موطننا  فنظافة  البيئة،  جتاه  اجلميع  م�سوؤولية  • تعزيز 
2. برنامج �شجرة بالدي، زراعة 000،100 مائة األف �شجرة

الأهداف:
احليوي. التنوع  ودعم  قطر،  لدولة  الأخ�سر  امل�سطح  وزيادة  • التخ�سري، 

والت�سحر. التدهور  من  البيئة  على  احلفاظ  يف  النباتي  الغطاء  باأهمية  املجتمع  وعي  • زيادة 
و�سوارعها. مدنها  قطر،  على  واجلمال  البيئة،  على  البهجة  مظاهر  من  املزيد  • اإ�سفاء 

املناخية. والتغريات  راري،  الح  الحتبا�س  عالج  يف  • الإ�سهام 
ا�ستغاللها. ح�سن  على  واحلث  للنباتات،  والطبية  القت�سادية  بالفوائد  • التعريف 

املحلية. بيئتنا  مع  للتكيف  القابلية  ذات  الأ�سجار  من  اأنواع  وتوطني  • اإدخال 
الأهداف:

قطر دولة  يف  الإن�سان  حياة  �سريكة  الكائنات  حول  املعلومات  على  احل�سول  • تي�سري 
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القطرية للبيئة  الغني  احليوي  التنوع  على  ال�سوء  • ي�سلط 
الطالب بني  البيئي  الوعي  • زيادة 

الطبيعة وحمبي  واملهتمني  للباحثني  املعلومات  • توفري 
• اإطالق م�سابقة املدار�س، تتيح جلميع الطالب امل�سجلني يف دولة قطر من خمتلف الأعمار واملراحل الدرا�سية فر�س 

امل�ساركة، ومن ثم اإمكان الفوز بجوائز قيمة.
4. قطاع التعليم - ذوي الإعاقة - املكفوفني - عدد 4 براءات اخرتاع

الأهداف:
الأكادميي جمتمعهم  يف  املكفوفني  دمج  • تي�سري 

الو�سيلة توفر  عدم  ب�سبب  املا�سي  يف  تدري�سها  ا�ستحال  مفاهيم  من  املكفوفون  فقده  ما  • ا�ستعادة 
ب�سيطة. و�سائل  بوا�سطة  علمية  بطريقة  املفاهيم  • بناء 

الكفيف. الدار�س  قرين  يدر�سه  الذي  نف�سه  التعليمي  املنهج  • درا�سة 
5. م�شروع ح�شر وت�شنيف ح�شرات البيئة القطرية

الأهداف:
قطر دولة  يف  املنت�سرة  احل�سرات  • ح�سر 

القطرية للفونا  علمي  كاأ�سا�س  ت�ستخدم  بيانات  قاعدة  • تاأ�سي�س 
الطبيعيني. الأعداء  با�ستخدام  ال�سارة  للح�سرات  احليوية  املكافحة  ملفهوم  • الرتويج 

احل�سرات. جمال  يف  الوطنية  الكوادر  وتدريب  • تاأهيل 
العلمية. الن�سرات  واإ�سدار  للح�سرات  م�سور  اأطل�س  • اإعداد 

6. �شندوق احلمى
الأهداف:

للطيور الهامة  املناطق  على  املحافظة  • تعزيز 
الطبيعة على  احلفاظ  مع  العي�س،  �سبل  وتنمية  املحلية  املجتمعات  تطوير  مفهوم  ربط  فر�س  • تاأمني 

للطيور. املهمة  املناطق  الريفية،  والتنمية  البيئية  ال�سياحة  تدعم  اأن  على  • العمل 
ل�سمان احلمى،  اإدارة  وفرق  املحلية،  واملجتمعات  للطيور،  العاملي  املجل�س  �سراكة  وتقوية  • بناء 

املحافظة على الطبيعة.
الأهلية. واملجتمعات  القادمة  الأجيال  وخا�سة  املجتمع  فئات  لدى  الوعي  • زيادة 

7. برنامج طري بالدي
الأهداف:

حياتها ودورات  الطيور  وخ�سائ�س  �سلوكيات  على  والتعرف  البيئي  الوعي  • ن�سر 
لالإن�سان احلياة  �سريكة  ككائنات  عليها  واحلفاظ  ورعايتها  الطيور  احرتام  قيم  • غر�س 

للطيور. املهمة  باملناطق  للتعريف  امليدانية  والزيارات  بامل�سوحات  • القيام 
املرجوة الأهداف  لتحقيق  املجتمع  فئات  بني  وتثقيف  توعية  بحمالت  • القيام 

بيانات. قاعدة  يف  ور�سدها  القطرية  البيئة  طيور  عن  املعلومات  وتوثيق  • جمع 
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العلمي املتعلق بطيور �سبه اجلزيرة القطرية. • ت�سجيع البحث 
8. برنامج اخليمة اخل�شراء

الأهداف:
واملجتمع. البيئة  بق�سايا  الوعي  لن�سر  من�سة  ميثل  بيئي  ثقايف  منتدى  • تاأ�سي�س 

التفاعلي. وباحلوار  املتخ�س�سني  عر  البيئة  ق�سايا  يف  النقا�س  • تعميق 
ًا. دوري  البيئة  اأ�سدقاء  مركز  واأع�ساء  البيئة  اأ�سدقاء  وجمهور  واملتخ�س�سني،  اخلراء  بني  • اجلمع 

عليها. نحر�س  التي  التوعوية  والرامج  البيئية  لالأن�سطة  • الرتويج 
9. برنامج كلنا نحب البحر

الأهداف:
البحرية. والكائنات  ال�ساحلية  النباتات  • حماية 

البحر. قيمة  يعي  جيل  وتاأهيل  ال�سواطئ،  جتاه  الإيجابي  ال�سلوك  • تعزيز 
– البحرية(. )ال�ساطئية  الفطرية  واحلياة  البحرية  بالبيئة  التوعية  حمالت  • تنظيم 

ال�سواطئ. جتاه  الإيجابي  ال�سلوك  وتعزز  البحرية،  بالبيئة  ُتعنى  التي  البيئية  املطبوعات  • اإ�سدار 
• ن�س����ر ر�سائلن����ا البيئية عر و�سائل الإعالم امل�سموع����ة واملقروءة واملرئية، و�سبكات التوا�سل الجتماعي )الفي�سبوك والتويرت 

والن�ستجرام( والهواتف الذكية وغريها.
ال�سلة. ذات  والدولية  والإقليمية  الوطنية  الحتفالت  يف  وامل�ساركة  واملهرجانات،  املوؤمترات  • تنظيم 

10 . برنامج لكل ربيع زهرة
الأهداف:

البيئة. على  احلفاظ  يف  النباتي  الغطاء  باأهمية  املجتمع  وعي  • زيادة 
للنبات. والطبية  القت�سادية  بالفوائد  • التعريف 

الن�سء لدى  البيئة  جتاه  اإيجابي  �سلوك  • بناء 
البيئية. التنمية  جمالت  يف  الإبداعية  القدرات  • تنمية 

النباتات. جمال  مظاهر  ا�ستغالل  على  ال�سناعية  الأن�سطة  • ت�سجيع 
بيانات قاعدة  يف  القطرية  البيئة  نباتات  عن  العلمية  املعلومات  وتوثيق  • جمع 

امل�سري عمر ح�سن  الرئي�س  امل�سوؤولية املجتمعية من قبل فخامة  املمتازة يف  الدرجة  الرئا�سي من  الو�سام  • ح�سل على 
اأحمد الب�سري، رئي�س جمهورية ال�سودان.
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اململكة العربية ال�سعودية

�شعادة ال�شيخ الدكتور ايهاب بن �شيف ال�شمنودي
ع�سو املكتب التنفيذي للمنظمة العربية لل�سالمة املرورية

الدكتور اإيهاب ال�سمنودي اخلبري وامل�ست�سار يف جمال ال�سالمة املرورية من ال�سخ�سيات القالئل يف العامل العربي التي 
برزت وب�سكل وا�سح يف جمال املرور والتخطيط والقيادة، فهو يحمل العديد من ال�سهادات الأكادميية العليا، بالإ�سافة اإىل 
اأن���ه نا�س���ط يف جمال ال�سالمة املرورية منذ حوايل ثالثة عقود، فهو ع�سو موؤ�س�س يف اجلمعية ال�سعودية للتوعية بال�سالمة 
املروري���ة، وع�س���و يف املكتب التنفيذي للمنظم���ة العربية لل�سالمة املروري���ة، كما اأنه ع�سو يف املنظم���ة العاملية للوقاية من 

حوادث الطرق، وهو مبادر و�ساحب فكرة اإن�ساء مركز طبي متخ�س�س مل�سابي احلوادث املرورية وغريها.
كم���ا اأن للدكتور ال�سمنودي م�ساركات يف العديد من الأعمال والفعاليات واملوؤمترات العربية والدولية واللجان املختلفة 
يف ذات املج���ال وجم���الت الإدارة والقيادة والتخطيط وغريه���ا. وقد ح�سل على العديد من ال�سه���ادات التقديرية، مثال 
ذل���ك: �سهادة تقدي���ر للجهود واملبادرات الن�سانية وال�سع���ي ال�سخ�سي لتاأ�سي�س اجلمعية ال�سعودي���ة لل�سالمة املرورية من 
املنظم���ة العربي���ة لل�سالمة املروري���ة، و�سهادة م�ساركة يف ن���دوة ا�سرتاتيجية الدارة من جامعة قال���وب يف برنامج الدارة 
التنفيذية، و�سهادة م�ساركة يف ندوة العالج بوا�سطة اللعب يف ممار�سات الطب النف�سي من الهيئة ال�سعودية للتخ�س�سات 
ال�سحية مب�ساركة م�ست�سفيات ال�سعودي الأملاين وم�ست�سفى الأمل وغريها. وجدير بالذكر اأنه قد كرم ل�سنوات عديدة من 
قب���ل املنظمة العربية لل�سالمة املرورية خالل ال�سنوات م���ن  حتى 2014. كما اأنه من اأ�سرة جتارية عريقة، �ساهمت ب�سكل 
كب���ري يف ن�سر ثقافة امل�سوؤولي���ة الإجتماعية يف داخل اململكة العربية ال�سعودية ويف خارجه���ا. ويوؤمن �سعادة الدكتور ايهاب 
بوج���وب اأن يك���ون لرج���ال و�سيدات الأعمال دور بارز يف التنمي���ة املجتمعية، وقد اطلق العديد م���ن املبادرات لرتجمة هذا 

الإميان اإىل واقع.
و�ساحب فكره اإن�ساء مركز طبي متخ�س�س مل�سابي احلوادث املروريه وكبار ال�سن والعنايه احلرجه.

• ح�سل على لقب ال�سفري الدويل للم�سوؤولية الجتماعية بال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية.
• ح�س���ل عل���ى الو�سام الرئا�سي من الدرجة املمتازة يف امل�سوؤولية املجتمعية من قبل فخامة الرئي�س امل�سري عمر ح�سن 

اأحمد الب�سري، رئي�س جمهورية ال�سودان.
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اململكة العربية ال�سعودية

�سع���ادة الدكت���ورة انت�سار اأحمد فلمبان الباحثة ال�سعودية يف املج���ال الأمني، �ساركت بجهودها املتميزة يف نبذ العنف 
والتطرف ومكافحة الإرهاب من خالل عملها، واأ�سبحت واجهة وقدوة للمراأة ال�سعودية املعطاءة يف بلدها.

الدكت���ورة انت�س���ار من ال�سخ�سيات التي تعم���ل بجد، وهي تعتر ثمرة من ثمار ال�سعاع ال���ذي حققته املراأة ال�سعودية 
الت���ي تعي�س ع�سره���ا الذهبي يف عهد خادم احلرمي���ني ال�سريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز، فه���ي اأول �سيدة �سعودية 
ت�سغ���ل من�سب مديرة العالقات والأن�سط���ة اخلارجية يف اجلمعية العربية ملكافحة الإرهاب ، و�ساركت يف فعاليات متنوعة 

يف العديدمن الدول عن الإرهاب وجتربة اململكة العربية ال�سعودية الناجحة يف مكافحته.
مت تك���رمي الدكت���ورة انت�سار عدة مرات منها كرمز من رم���وز املراأة العربية، وتكرميها من املنت���دى الأورو متو�سطي، 
وتكرميه���ا م���ن روؤ�ساء دول واأ�سح���اب ال�سمو امللكي الأم���راء، واأ�سحاب املعايل الوزراء ومنظم���ات عاملية وجهات حكومية 

كثرية ومتثيلها للمملكة العربية ال�سعودية يف املوؤمترات الدولية.
ومثل���ت فلمب���ان اململكة يف جمل����س اإدارة املنظمة العاملية لحتاد الكت���اب الأفرواآ�سيوي الذي ي�س���م كوكبة من الوزراء 
وال�سخ�سي���ات العامة الب���ارزة من 30 دولة من القارتني، وي�سرف على العمل الثقايف الفكري يف اأكر من 35 دولة يف اآ�سيا 
واأفريقي���ا، وتراأ�ست وفدا يف جمل����س وزراء الداخلية العرب 2013م كاأول امراأة عربي���ة لأول مرة ،ومتيزها يف م�ساركاتها 
العدي���دة مع جامع���ة نايف العربية للعل���وم الأمنية والنرتب���ول، واختياره���ا كم�ست�سارة يف كر�سي الأم���ري حممد بن نايف 
لل�سالم���ة املروري���ة ا�سافة لإ�سداراتها وابحاثها الأمنية املختلفة. ترتاأ�س جلنة املراأة وال�سرة يف املنظمة العربية لل�سالمة 

املرورية، حيث �ساهمت من خالل موقعها يف دعم اأن�سطة املنظمة يف عموم الوطن العربي.
ح�سلت على اأعلى و�سام دويل برتبه فار�س للحمايه املدنيه وهذا الو�سام يتم منحه للرتب الع�سكريه 

مت تر�سيحها موؤخرا م�ست�سار جمل�س اإدارة موؤ�س�سة املراأة العربية التي تعمل يف نطاق جامعة الدول العربية.
ح�سلت على لقب ال�سفري الدويل للم�سوؤولية الجتماعية بال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية.

ح�سل���ت على الو�سام الرئا�سي من الدرجة املمتازة يف امل�سوؤولي���ة املجتمعية من قبل فخامة الرئي�س امل�سري عمر ح�سن 
اأحمد الب�سري، رئي�س جمهورية ال�سودان.

�شعادة الدكتورة انت�شار 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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ا�س���رف �سع���ادة الدكتور ها�س���م �سليمان ح�سني علي تاأ�سي�س العدي���د من املبادرات التنموية الت���ي �ساهمت يف الرتويج 
لال�ستثمار والتكنولوجيا و ريادة الأعمال و الإبداع و التمكني الإقت�سادي للمراأة حمليًا و اإقليميًا و دوليًا. 

ومن اأبرز تلك املبادرات : 
الأعمال وال�ستثمار  لريادة  الدويل  املركز  •  تاأ�سي�س 

و تنفيذه يف اأكر نحو 48 دولة من خمتلف بقاع العامل  الأعمال  لريادة  البحريني-العربي  النموذج  تنمية  و  •  اإعداد 
للتنمية.  الإ�سالمي  البنك  مع  بالتعاون  الإحت�سان  برامج  •  اإعداد 

•  تاأ�سي����س املرك���ز الإقليم���ي لريادة العمال و الإبداع يف مق���ر الحتاد العام لغرف التج���ارة وال�سناعة والزراعة للبالد 
العربية يف اجلمهورية اللبنانية.

و تد�سني »ال�سبكة الإفرتا�سية لالإبداع و ريادة العمال« بالتعاون مع �سركة اإنتل الدولية. •  اإعداد 
على منهجيات ريادة الأعمال و الإبداع. الآ�سيوي  و  والإفريقي  العربي  ال�سباب  األف  •  متكني 

عا�سمة الإبداع ورواد الأعمال العرب.  عام  وم�سرف  مبادرة  •  �ساحب 
للتدريب يف مملكة البحرين.  اليونيدو  اأكادميية  تاأ�سي�س  يف  •  �ساهم 

اخلدمات الغري مالية يف جمهورية ال�سودان. و  العمال  لريادة  الوطني  املركز  •  تاأ�سي�س 
و الإبداع يف عدد من الدول العربية بالتعاون مع اجلامعات. العمال  ريادة  مراكز  •  تاأ�سي�س 

•  مت تعينه موؤخرًا اأمينًا عامًا ملبادرة طريق احلرير لريادة العمال.
الجتماعية. للم�سوؤولية  الإقليمية  بال�سبكة  الجتماعية  للم�سوؤولية  الدويل  ال�سفري  لقب  على  •  ح�سل 

اأحمد  الرئي�س عمر ح�سن  امل�سوؤولية املجتمعية من قبل فخامة  الرئا�سي من الدرجة املمتازة يف  الو�سام  •  ح�سل على 
الب�سري، رئي�س جمهورية ال�سودان..

�شعادة الدكتور ها�شم �شليمان ح�شني
رئي�س مكتب ترويج ال�ستثمار والتكنولوجيا التابع ملنظمة الأمم املتحدة 

للتنمية ال�سناعية » اليونيدو« يف مملكة البحرين
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ه���و رئي�س جمل����س اإدارة جمعية ال�سنابل لرعاية الأيت���ام وهي اأول جمعية خريية متخ�س�س���ة يف جمال تقدمي الكفالة 
والرعاي���ة ال�ساملة لالأيتام مبملكة البحرين حيث تاأ�س�ست عام 1999 مب�سمى موؤ�س�سة ال�سنابل لرعاية الأيتام وحتولت اىل 

جمعية يف عام 2011. حيث يراأ�س ف�سيلته جمل�س الإدارة منذ التاأ�سي�س ولغاية الآن. 
كما ي�شغل ف�شيلته عدة منا�شب منها:

رئي�س الدائرة ال�سرعية مبحكمة التمييز.
البحرينية. احلج  بعثة  • رئي�س 

امللكية. اخلريية  املوؤ�س�سة  اأمناء  جمل�س  رئي�س  • نائب 
للق�ساء. الأعلى  املجل�س  • ع�سو 

الإ�سالمية. لل�سئون  الأعلى  املجل�س  • ع�سو 
البحرين(. مبملكة  جامع  )اأكر  الإ�سالمي  الفاحت  مركز  جامع  • خطيب 

والدولية. والعربية  الوطنية  اجلوائز  من  العديد  على  • ح�سل 
الجتماعية. للم�سوؤولية  الإقليمية  بال�سبكة  الجتماعية  للم�سوؤولية  الدويل  ال�سفري  لقب  على  •  ح�سل 

•  ح�س���ل عل���ى الو�سام الرئا�سي من الدرجة املمت���ازة يف امل�سوؤولية املجتمعية من قبل فخامة الرئي�س عمر ح�سن 
اأحمد الب�سري، رئي�س جمهورية ال�سودان.

مملكة البحرين

�شعادة الدكتورة انت�شار اأحمد فلمبان 
رئي�س جمل�س اإدارة جمعية ال�سنابل لرعاية الأيتام 

مملكة البحرين
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دولة الإمارات العربية املتحدة

�شعادة الأ�شتاذ جمال بن عبيد البح املطرو�شي
رئي�س 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 خارجه���ا�، فهو رئي�س منظمة الأ�س���رة العربية، وع�سو املكتب التنفيذي ملنظمة الأ�سرة العاملية، ويحمل موؤهالت علمية 

يف جمال علم الجتماع والهند�سة النف�سية.
تقل���د �سع���ادة الأ�ستاذ جمال البح العديد من املنا�سب واللجان الإجتماعية املتعلق���ة باأمور الأ�سرة، وهو ع�سو وموؤ�س�س 
للعدي���د من اجلمعيات يف ذات املجال، كما اأدار العديد من الرامج التلفزيونية، وتراأ�س �سندوق الزواج يف دولة الإمارات 
ل�سن���وات طويل���ة، كما اأ�سرف على حفالت ال���زواج اجلماعي يف العديد من مدن الإمارات به���دف العمل على تقليل تكليف 
الزواج، و�ساهم مع غريه من الن�سطاء الإجتماعيني يف تطوير العديد من الت�سريعات والقواين ذات ال�سلة بالأ�سرة.  وهو 
من�س���ق ع���ام متطوع للجنة الزواج باإم���ارة ال�سارقة. كما واأن له م�ساهمات كبرية وم�س���اركات يف موؤمترات حملية واإقليمية 

ودولية.
م���ن اإ�سهاماته العلمية: امل�سارك���ة يف درا�سة عن الطالق بدولة الإمارات العربية املتحدة بالتعاون مع جامعة الإمارات، 
كم���ا اأن���ه له العديد من اأوراق عمل متعلقة بال���زواج من الأجنبيات، وتكاليف الزواج، والعنو�س���ة واآثارها، وورقة عمل حول 
التن�سيق والتعاون بني موؤ�س�سات املجتمع املدين. كما �سارك الأ�ستاذ البح يف موؤمترات داخل وخارج دولة الإمارات العربية 
املتح���دة ق���دم خاللها العديد م���ن البحوث والدرا�س���ات ذات النتائج امليدانية قابل���ة للتطبيق، ا�ستف���ادة منها العديد من 

فعاليات املجتمع املحلي واخلارجي.
ن���ال الأ�ستاذ جمال الب���ح الكثري من �سهادات التقدير وال���دروع، منها: درع منظمة الأ�سرة العاملي���ة، ودرع لواء جمعية 
نه�سة املراأة الظبيانية، ودرع اللجنة العليا املنظمة لر�سالة الوفاء، ودرع احتاد كتاب واأدباء الأردن، ودرع جامعة الإمارات 

العربية املتحدة، وغريها من الدروع و�سهادات تقدير و�سكر.
ح�سل على لقب ال�سفري الدويل للم�سوؤولية الجتماعية بال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية.

ح�س���ل عل���ى الو�سام الرئا�سي من الدرج���ة املمتازة يف امل�سوؤولية املجتمعية من قبل فخام���ة الرئي�س امل�سري عمر ح�سن 
اأحمد الب�سري، رئي�س جمهورية ال�سودان.
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دولة الكويت

�شعادة ال�شيخ الدكتور م�شاعد محمد مندين
رئي�س جمل�س اإدارة جمعية التكافل الجتماعي لرعاية ال�سجناء 

املع�سرين 

ال�سيخ الدكتور املربي م�ساعد حممد مندين من ال�سخ�سيات التي تعمل على اإ�سعاد الآخرين ومل �سمل امل�سجونني -على 
ذم���ة ق�سايا مالية - م���ع اأ�سرهم اأو ارجاعهم اإىل اأهلهم وال�سعي لدفع ما عليهم من التزامات وديون بعد تراكمها عليهم، 
مم���ا اأدى اإىل اإيداعه���م يف ال�سجون على ذمة دفع ما عليه���م اأو كفالتهم، فهو رئي�س وموؤ�س����س جمعية التكافل الجتماعي 
لرعاية ال�سجناء املع�سرين يف دولة الكويت، وقد عمل هو وفريق عمله يف هذه اجلمعية املباركة لإخراج املئات من امل�سجونني 
وفك مديونياتهم، هذه اجلمعية املباركة التي يراأ�سها ال�سيخ الدكتور م�ساعد مندين نقلت جتربتها وا�ستفادت منها العديد 
م���ن الفعاليات واملحاف���ل، وقامت بتطبيق نهجها يف العديد من الدول العربية ويف خارجها، فهو وا�سع اللبنة لهذا امل�سروع 

الجتماعي التكافلي العظيم.
حم���ل ال�سيخ الدكت���ور العديد من ال�سه���ادات التقديرية والفخرية ول���ه م�ساهمات وع�سوي���ات يف جمعيات وموؤمترات 

وحمافل خليجية وعربية، وله اأي�سا موؤلفات، ومن اأبرزها كتابه عن اأحكام ال�سجون يف الفقه الإ�سالمي.
مت تك���رمي ف�سيل���ة ال�سيخ الدكتور م�ساعد مندين يف العديد م���ن املحافل، اأبرزها تكرميه من قبل �ساحب ال�سمو حاكم 
ال�سارق���ه لفوزه بجائ���زة ال�سارقة للعمل التطوع���ي، وكذلك فوزه بجائ���زة البحرين للعمل الإن�ساين ل���دول جمل�س التعاون 

اخلليجي.
ح�سل على لقب ال�سفري الدويل للم�سوؤولية الجتماعية بال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية.

ح�س���ل عل���ى الو�سام الرئا�سي من الدرج���ة املمتازة يف امل�سوؤولية املجتمعية من قبل فخام���ة الرئي�س امل�سري عمر ح�سن 
اأحمد الب�سري، رئي�س جمهورية ال�سودان.
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جامعة الدول العربية

�شعادة الدكتور طالل اأبــوغزالـــه
رئي�س جمل�س اإدارة جمموعة طالل بوغزالة

�سع���ادة الدكت���ور طالل اأبو غزالة هو املوؤ�س�س والرئي�س ملجموعة طالل اأبوغزالة، وهو قائد املحا�سبة العربية، و�ساحب 
املب���ادرات يف الرتوي���ج لأهمية امللكية الفكرية يف املنطق���ة العربية، مت تعيينه كنائب رئي�س التف���اق العاملي من قبل الأمني 
الع���ام ل���الأمم املتحدة بان كي مون، ث���م مت تعيينه رئي�سًا لالئتالف العامل���ي لتقنية املعلومات والت�س���الت والتنمية التابع 

لالأمم املتحدة لل�سوؤون القت�سادية والجتماعية، كما مت تعيينه ع�سوا يف جمل�س العيان.
يحم���ل الدكت���ور طالل اأبو غزالة العديد من ال�سهادات الأكادميية والفخري���ة والأو�سمة، كما اأنه ع�سو ورئي�س وموؤ�س�س 

للعديد من املحافل العربية والدولية.
ل�سع���ادة الدكتور طالل اأبو غزالة الكثري من املبادرات واملطبوعات التي اأثرت بها املكتبات العربية املتخ�س�سة، والتي 
منه���ا: جمتم���ع طالل اأبو غزاله للمعرفة الذي يعد املبادرة الأوىل لتمكني ال�سب���اب العربي، وتاأتي املبادرة �سمن امل�سوؤولية 
الجتماعي���ة ملجموع���ة طالل اأبو غزاله. ومعجم اأبو غزاله للملكية الفكرية، ومعجم اأبو غزاله القانوين، ومعجم اأبو غزالة 
لتقنيات املعلومات والت�سالت، ومعجم اأبو غزاله للمحا�سبة والأعمال، ومعجم اأبو غزاله للمحا�سبة والأعمال )اإجنليزي-

عربي( وغريها.
يعتر اأبوغزالة رائدا للملكية الفكرية يف الوطن العربي، ويدير اأكر موؤ�س�سة متخ�س�سة يف امللكية الفكرية يف العامل. 
كما اأنه اأ�س�س العديد من اجلامعات والكليات والأكادمييات ذات املكانة العلمية املرموقة يف الوطن العربي. يحر�س �سعادة 
الدكتور طالل اأبوغزالة على دعم املبادرات املجتمعية يف الوطن العربي، وقد اأطلق العديد من اجلوائز التي تعزز وتدعم 

املبادرات املجتمعية، كما ويدير واحدة من اأكر املجموعات التجارية املهنية املتخ�س�سة يف الوطن العربي.
ح�سل على لقب ال�سفري الدويل للم�سوؤولية الجتماعية بال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية.

ح�س���ل عل���ى الو�سام الرئا�سي من الدرج���ة املمتازة يف امل�سوؤولية املجتمعية من قبل فخام���ة الرئي�س امل�سري عمر ح�سن 
اأحمد الب�سري، رئي�س جمهورية ال�سودان.
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جمهورية ال�سودان

�شعادة الفريق طيار
 الفاحت عروة

الع�شو املنتدب والرئي�س التنفيذي ل�شركة زين ال�شودان

مت  تعيني  ال�سيد  عروة  رئي�سًا  تنفيذيًا  وع�سًوا  منتدبًا  ل�سركة  زين-   ال�سودان  يف  يوليو  2008،  ثم  مت  تعيينه  رئي�ًسا  تنفيذيًا 
 لعمليات  اأفريقيا  يف  مايو .  2012  هو  �سخ�سية  بارزة  يف  ال�سودان،  حيث  ي�ستهر  جيدًا  بخرته  العملية  املتنوعة  والرية. 

التح���ق  بجامعة  اخلرطوم،  طالبًا  يف  كلية  القت�ساد  والدرا�سات  الجتماعية،  ثم  انتقل  اإىل  الكلية  احلربية   والتي  تخرج 
 منها  عام  .1970 

عمل  بعد  ذلك  يف  قوات  الدفاع  اجلوي  وح�سر  عدة  دورات  تدريبية  يف  ال�سودان  واململكة  املتحدة  يف  جمالت  الإلكرتونيات 
 والرادار  واملدفعية  كما  عمل  ال�سيد  عروة  معلمًا  يف  الكلية  احلربية  ال�سودانية  قبل  ان�سمامه  لحقًا  اإىل  جهاز  الأمن  الوطني 
 يف  ع���ام  1976،  حي���ث  عمل  حتى  عام   .1985  وخالل  تلك  الفرتة  ح�سر  عدة  دورات  تدريب  مهني  يف  جمالت  ال�ستخبارات 
 والعمليات  الفنية  والدرا�سات  ال�سرتاتيجية،  والتي  ُعقَد  بع�سها  يف  ال�سودان  وبع�سها  الآخر  يف  الوليات  املتحدة الأمريكية.  
و�سغ���ل  ال�سيد  عروة  من�سب  القن�سل  العام  يف  �سفارات  ال�س���ودان  يف  مو�سكو ) الحتاد  ال�سوفياتي  �سابقًا )  واأدي�س  اأبابا 

 يف  اإثيوبيا  خالل  الفرتة  من  1977  اإىل  .1984 
ال�سي���د  ع���روة  حا�سل  عل���ى  رخ�سة  طيار  نقل  ج���ّوي » ATPL« ،  ورخ�سة  طيار  هليكوبرت،  وقد  عم���ل  يف  القطاع  اخلا�س 

 ب�سناعة  الطريان  خالل  الفرتة  من  1986  اإىل  .1987 
وبني  عامي  1988  و  1989  عمل  الفريق  طيار /  الفاحت  عروة -  الع�سو  املنتدب  والرئي�س  التنفيذي -  لدى  حكومة  اململكة 
 العربي���ة  ال�سعودي���ة  كباحث  متخ�س�س  يف  �سوؤون  القرن  الأفريقي .  ويف  الع���ام  1989  مت  تعيني  ال�سيد  عروة  وزيرًا  للدولة  يف 
 رئا�س���ة  جمهوري���ة  ال�سودان  وم�ست�س���ارًا  للرئي�س  ل�سوؤون  الأمن  القومي  بني  العام���ني  1989  و   .1995  بعد  ذلك  �سغل  من�سب 
 وزير  الدولة  ل�سوؤون  الدفاع  يف  الفرتة  من  1995  اإىل  1996،  وبعدها  مت  تعيني  ال�سيد  عروة  يف  من�سب  املمثل  الدائم  لل�سودان 
 لدى  الأمم  املتحدة  يف  نيويورك  خالل  الفرتة  من  1996  اإىل  2005؛  وهي  اأطول  فرتة  ق�ساها  �سفري  يف  ذلك  املن�سب  بتاريخ 
 ال�سودان . واأ�سبح  ال�سيد  عروة  م�ست�سارًا  خا�سا  ابتداًء  من  العام  2006  وحتى  يوليو  2008  عندما  مت  تعيينه  يف  من�سب  املدير 

 العام  ل�سركة  زين  ال�سودان. 



143

معايل الفريق الركن طالل عبداهلل الكوفحي
مدير الإدارة العامة للدفاع املدين

مع���ايل الفريق الركن طالل بن عب���داهلل الكوفحي من ال�سخ�سيات التي اأعطت الكث���ري يف النجاح والتميز والتطوير، 
وكان ل���دور معالي���ه وعطاءه املهني املقدر انعكا�س على تقديره حمليا ودولي���ا. حيث منح  معاليه من خالل م�سريته املهنية 
الكث���ري م���ن الأو�سمة، مثل: �سارة اخلدمة67-71، و�سام اليوبيل الف�سي، �سارة الكفاءة التدريبية، �سارة الكفاءة القيادية، 
و�س���ام ال�ستق���الل من الدرجة الرابعة، �سارة الكفاءة الإدارية والفنية، �س���ارة تقدير اخلدمة املخل�سة، و�سام الكوكب من 
الدرج���ة الثالثة، و�سام النه�سة من الدرجة الثاني���ة، و�سام ال�ستحقاق الع�سكري من الدرجة الثاين، والعديد من الأو�سمة 

واجلوائز املحلية والدولية.
كم���ا حتق���ق بعد تعيني معايل الدكتور طالل الكوفحي مديرا عاما للدفاع امل���دين تطوير هذا اجلهاز يف خطة تطويرية 
متثل���ت يف تو�سي���ع اخت�سا�س عمل اإدارة الوقاية 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 وتوفري الوقت واجلهد من خالل �سرعة اجناز املعامالت ومنح الرتاخي�س 
للم�سان���ع واملوؤ�س�س���ات الإنتاجية يف هذه املناطق ف�سال عما يقوم به الدفاع املدين من جولت الإ�سراف الوقائي على كافة 

املوؤ�س�سات واملن�ساآت بكافة اإ�سغالتها.
كم���ا ق���ام على اإن�ساء اأكادميية الأمري ح�سني بن عبداهلل الثاين للحماية املدنية، حيث تعتر هذه الأكادميية منارة علم 

ومعرفة وعطاء يف علوم الدفاع املدين على امل�ستوى املحلي والإقليمي والدويل.
ح�سل على لقب ال�سفري الدويل للم�سوؤولية الجتماعية بال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية.

ح�س���ل عل���ى الو�سام الرئا�سي من الدرج���ة املمتازة يف امل�سوؤولية املجتمعية من قبل فخام���ة الرئي�س امل�سري عمر ح�سن 
اأحمد الب�سري، رئي�س جمهورية ال�سودان.

اململكة الأردنية الها�سمية
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دولة قطر

�شعادة الدكتور محمد بن �شيف الكواري
وكيل وزارة البيئة امل�ساعد ل�سئون املخترات والتقيي�س بوزارة البيئة

املهند�س الدكتور حممد بن �سيف الكواري الوكيل امل�ساعد ل�سئون املخترات والتقيي�س بوزارة البيئة، �ساحب اخلرات 
العلمية والعملية الكبرية يف جمال البيئة والهند�سة، فهو حا�سل على �سهادة الدكتوراة يف الهند�سة املدنية، و�سارك باإنتاجه 
الفك���ري والعلمي بو�سع ب�سمت���ه الفريدة يف جمال البيئة والهند�سة، فهو �ساحب موؤلف���ات بلغت ت�سعة كتب علمية وبيئية، 
وق���ام باإع���داد اأكر من 30 بحثا علميا وفنيا يف جمالت املواد الهند�سية وموا�سفات البناء والت�سييد، كما اأن له الكثري من 

املحا�سرات العامة يف ذات املجال.
للدكت���ور حممد خ���رة علمية وعملية لأكر من 25 �سنة يف جمال اخلر�سانة والإ�سفل���ت ومواد البناء، ومن خالل عمله 
ق���ام بتطوير اأعمال الإن�ساء والإن تاج يف اخلر�سان���ة والإ�سفلت واملواد يف دولة قطر وذلك بالتعاون مع جمموعة كبرية من 

املهند�سني وال�ست�ساريني. 
مث���ل الدكتور حممد دولة قط���ر يف الجتماعات واملوؤمترات اخلليجي���ة والعربية والدولية املتعلق���ة بالإ�سكان والتقيي�س 
والتج���ارة العاملية وحقوق الإن�س���ان باأكر من 90 م�ساركة. وهو ع�سو لأكر من 20 جلنة حملية وعربية ودولية، كما �سارك 
يف 95 دورة تدريبية وندوات وحلقات درا�سية وملتقيات متعلقة باملواد الهند�سية واملوا�سفات واملقايي�س واجلودة والتجارة 

العاملية وال�ستثمار وحقوق الإن�سان.
ن���ال الدكتور حممد العديد من اجلوائز وامليدالي���ات و�سهادات ال�سكر والتقدير من هيئات وموؤ�س�سات وطنية وخليجية 
وعربية ودولية مل�ساهماته وم�ساركاته يف املجالت العلمية والفنية والبيئية واملجالت الأخرى.  يعتر �سعادة الدكتور حممد 
ب���ن �سيف الكواري من اخلراء اإلذين �ساهموا يف تطوير العديد م���ن املعايري واملوا�سفات ذات ال�سلة باملباين امل�ستدامة، 

والتطبيقات البيئية.
ح�سل على لقب ال�سفري الدويل للم�سوؤولية الجتماعية بال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية.

ح�س���ل عل���ى الو�سام الرئا�سي من الدرج���ة املمتازة يف امل�سوؤولية املجتمعية من قبل فخام���ة الرئي�س امل�سري عمر ح�سن 
اأحمد الب�سري، رئي�س جمهورية ال�سودان.
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مملكة البحرين

�شعادة الأ�شتاذ محمد علي القائد
الرئي�س التنفيذي لهيئة احلكومة اللكرتونية

يعت���ر الأ�ست���اذ حمم���د القائد من رواد جم���ال احلكومة الإلكرتوني���ة يف املنطق���ة مل�ساهمته يف العديد م���ن املبادرات 
وامل�ساري���ع التقني���ة. تقلد القائد من�سب رئي�س تنفيذي لهيئة احلكومة الإلكرتونية باملر�سوم امللكي رقم 78 لعام 2007، اإذ 
اأهلت���ه خرته الوا�سعة يف جمال تقنية املعلومات لقيادة عملية تطوير هيئ���ة احلكومة الإلكرتونية لت�سبح املوؤ�س�سة الرائدة 
عل���ى ال�سعيدين الإقليم���ي والدويل يف جمالها. حيث حر�س على العمل يف التطوير امل�ست���دام للقطاع احلكومي �سعيًا نحو 

التحول اإىل حكومة ذكية.كما يرتاأ�س جمل�س اإدارة �سركة »�سلة اخلليج« وهي �سركة اأ�س�ستها هيئة احلكومة الإلكرتونية.
ي�سغ���ل القائد ع�سوية العديد من املجال�س واملوؤ�س�سات يف مملكة البحرين منها جمل�س املناق�سات واملزايدات، وجلنة 
احلوكم���ة لتقنية املعلوم���ات والإت�سالت، كما اأنه ع�سو  يف اللجنة التنفيذية لرنامج العمل لتعزيز احلوكمة يف املوؤ�س�سات 
احلكومي���ة. ن���ال القائد درجة البكالوريو�س يف علوم الكمبيوتر من جامعة امللك �سعود يف اململكة العربية ال�سعودية، ودرجة 

املاج�ستري يف هند�سة النظم املتقدمة من جامعة �سيفيلد يف بريطانيا. ويف عام 1994.
وق���د تف�سل ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حم���د بن عي�سى اآل خليفة عاهل البالد املفدى حفظه اهلل بتكرمي ال�سيد حممد 
القائ���د مبنح���ه و�سام الكفاءة من الدرج���ة الأوىل يف دي�سمر 2011. كما تف�سل ح�سرة �ساحب ال�سم���و ال�سيخ �سباح الأحمد 
اجلابر ال�سباح اأمري دولة الكويت بتكرميه �سمن اأع�ساء جمل�س حتكيم جائزة �سمو ال�سيخ �سامل العلي ال�سباح للمعلوماتية يف 
 ID People( م�سابقة »تدوين«  يف يونيو 2014. فاز ال�سيد حممد القائد الرئي�س التنفيذي لهيئة احلكومة الإلكرتونية بجائزة
Awards( العاملي���ة املرموقة يف جمال الهويات الذكية وتقنية املعلومات والت�س���الت التي قدمتها منظمة الكوجنر�س العاملي 

للهوي���ات )ID WORLD International Congress(. ويف ع���ام 2009 حاز القائد املركز 29 �سمن لئحة اأكر ال�سخ�سيات 
تاأثريا يف البحرين الذي تن�سره جملة “اآرابيان بزن�س«. للقائد م�ساركات عديدة كمتحدث يف املوؤمترات واملحافل الدولية، كما 

له كتابات كثرية ن�سرت يف اإ�سدارات متخ�س�سة يف جمال تقنية املعلومات تناولت اجلوانب الفنية والإدارية يف هذا املجال.
ح�سل على لقب ال�سفري الدويل للم�سوؤولية الجتماعية بال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية.

ح�س���ل عل���ى الو�سام الرئا�سي من الدرج���ة املمتازة يف امل�سوؤولية املجتمعية من قبل فخام���ة الرئي�س امل�سري عمر ح�سن 
اأحمد الب�سري، رئي�س جمهورية ال�سودان.
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اخلا�س اإىل ليبيا 2014- 2015. العربية  الدول  جامعة  • مبعوث 
وجامعة الدول العربية ل�سوريا 2014-2012. املتحدة  لالأمم  اخلا�س  املبعوث  •  نائب 

عرفات 2007- احلايل. يا�سر  موؤ�س�سة  اإدارة  جمل�س  •  رئي�س 
فراير 2005- اأبريل 2006. الفل�سطينية  الوطنية  ال�سلطة  يف  اخلارجية  ال�سوؤون  •  وزير 

احلالية.  -2009 فتح  حلركة  املركزية  اللجنة  •  ع�سو 
اإج���راءات راأي م�ست�سار العواقب القانونية لبناء  •  رئي����س الوف���د لفل�سطني لدى حمكمة العدل الدولية، فراير 2004، 

جدار يف الأر�س الفل�سطينية املحتلة، مبا فيها القد�س ال�سرقية.
الفل�سطينية من 1999- الوقت احلا�سر. التحرير  ملنظمة  املركزي  املجل�س  •  ع�سو 

املتحدة 1991- فراير 2005. الأمم  لدى  لفل�سطني  الدائم  •  املراقب 
لدى الأمم املتحدة يف 1989- 1990. الفل�سطينية  التحرير  ملنظمة  املناوب  الدائم  •  املراقب 

التحرير الفل�سطينية من 1981- 1986. ملنظمة  املركزي  املجل�س  •  ع�سو 
• انتخب ع�سوا يف املجل�س الثوري حلركة فتح يف موؤمترها اخلام�س يف عام 1989. ع�سو مراقب يف املجل�س منذ عام 1981.

جلمعية الهالل الأحمر الفل�سطيني 1981-1979. التنفيذية  اللجنة  يف  مراقب  • ع�سو 
)GUPS( 1980-1986. ع�سو اللجنة التنفيذية ل� GUPS منذ عام 1974. فل�سطني  لطلبة  العام  الحتاد  •  رئي�س 

• ع�سو يف املجل�س الوطني الفل�سطيني )PNC( من 1975- الوقت احلا�سر.
•  ان�سم اإىل حركة فتح يف منظمة التحرير الفل�سطينية )م.ت.ف( يف عام 1969.

•  �س���ارك يف العدي���د م���ن الجتماعات الإقليمية والدولية واملوؤمترات والن���دوات، مبا يف ذلك، يف جملة اأمور، من الأمم 
املتحدة، وحركة عدم النحياز ومنظمة التعاون الإ�سالمي، رئي�سا اأو ع�سوا يف الوفد الر�سمي لفل�سطني.

•  �س���ارك يف العدي���د من الندوات واملناق�س���ات لوحة واملحا�سرات والعرو�س التقدميية ب�ساأن ق�سية فل�سطني وال�سالم يف 
ال�سرق الأو�سط عملية.

التعليم:
• BS يف طب الأ�سنان واجلراحة، كلية طب الأ�سنان، جامعة القاهرة، عام 1979.

الجتماعية. للم�سوؤولية  الإقليمية  بال�سبكة  الجتماعية  للم�سوؤولية  الدويل  ال�سفري  لقب  على  •  ح�سل 
املجتمعية من قبل فخامة الرئي�س امل�سري عمر ح�سن  امل�سوؤولية  املمتازة يف  الدرجة  من  الرئا�سي  الو�سام  على  •  ح�سل 

اأحمد الب�سري، رئي�س جمهورية ال�سودان.

دولة فل�سطني

�شعادة الدكتور نا�شر القدوة
رئي�س موؤ�س�سة يا�سر عرفات

دولة فل�سطني
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مملكة البحرين

�شعادة ال�شيدة اأفنان را�شد الزياين
ع�سو جمل�س اإدارة غرفة جتارة و�سناعة البحرين

ع�سو جمل�س اإدارة �سيدات الأعمال

�سع���ادة ال�سي���دة اأفنان را�سد الزياين �سليلة عائلة جتارية مرموق���ة يف مملكة البحرين ويف منطقة اخلليج العربي، هي 
الرئي����س واملال���ك ل�سركة الزياين للخدمات التجارية والتي تعمل يف جمال املعدات املكتبي���ة، كما واأنها ع�سو جمل�س اإدارة 
جمعي���ة �سي���دات الأعمال البحرينية، ورئي�سة جلن���ة �سيدات الأعمال يف غرفة جتارة و�سناع���ة البحرين منذ 2005 وحتى 
نهاي���ة الدورة عام 2013. مت اإعادة انتخابها لع�سوية جمل�س 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.
تع���د ال�سيدة اأفنان من اأبرز ال�سخ�سيات ذات احل�س���ور يف جمال الرامج التلفزيونية املتخ�س�سة، ولها عدة موؤلفات 
م�سهورة ومتداولة يف ذلك. كما واأنها اختريت من قبل جملة فورب��ز من �سمن اقوى ال� 50 �سيدة يف ال�سرق الو�سط لأكر 

من مرة، ومت اختيارها من قبل جملة Arabian Business من �سمن ال� 100 �سخ�سية الكر قوة يف الوطن العربي.
حتم���ل ال�سيدة اأفن���ان الزياين �سهادة البكالوريو�س يف عل���م تكنولوجيا ت�سنيع الغذية من جامع���ة تك�سا�س بالوليات 
املتح���دة المريكية عام 1976، ولها ح�سور جمتمعي بارز يف مملك���ة البحرين ويف خارجها. وت�سغل حاليا ع�سوية املجل�س 

الأعلى للمراأة يف مملكة البحرين، كما اأنها نالت العديد من الأو�سمة، ومت تكرميها حمليا وعربيا يف منا�سبات عديدة.
ح�سل على لقب ال�سفري الدويل للم�سوؤولية الجتماعية بال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية.

ح�س���ل عل���ى الو�سام الرئا�سي من الدرج���ة املمتازة يف امل�سوؤولية املجتمعية من قبل فخام���ة الرئي�س امل�سري عمر ح�سن 
اأحمد الب�سري، رئي�س جمهورية ال�سودان.
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مملكة البحرين
�شعادة الربوفي�شور يو�شف عبدالغفار

عميد �سفراء امل�سوؤولية الجتماعية -  رئي�س جامعة اململكة - رئي�س 
جمل�س اإدارة ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية

يعد عميد �سفراء امل�سوؤولية الجتماعية الروفي�سور يو�سف عبدالغفار رئي�س جامعة اململكة، من اأبرز ال�سخ�سيات التي عملت 
يف جمال امل�سوؤولية الجتماعية و اأعطت فيه الكثري من البحوث والدرا�سات العملية القابلة للتطبيق منها كذلك يف بحوثه العلمية 
يف جمال الطاقة امل�ستدامة التي تزيد عن �سبعني بحثًا و املن�سورة يف اأ�سهر الدوريات العلمية العاملية املرموقة واملحكمة، بالإ�سافة 
لالأف����كار العملي����ة ملبادئ امل�سوؤولية املجتمعية التي حر�����س على تطبيقها من خالل دوره الأكادمي����ي وم�سوؤولياته املوؤ�س�سية ورعايته 
لأعم����ال مت�سلة به����ذا الإطار. فمن اأقوال����ه: »اأن امل�سوؤولية الجتماعية باعتبارها نظرية اأخالقية يج����ب اأن تاأخذ مداها اخلليجي 
والعرب����ي عموم����ًا واأن تخرج من حيز النظرية اإىل التطبيق واملمار�سة وتوجيه ال�سلوك الع����ام لالأفراد واملوؤ�س�سات والهيئات املدنية 
والر�سمي����ة توجيه����ًا م�سوؤوًل ي�سمن تكري�س هذا املبداأ الأممي الأخالقي«. للروفي�س����ور يو�سف م�ساركات خليجية و عربية و عاملية 
يف جم����الت امل�سوؤولي����ة الجتماعية والطاقة النظيفة واملتج����ددة، وله العديد من املوؤلفات والبحوث املحكم����ة الدولية، فهو خبري و 
م�ست�س����ار و اأكادمي����ي يراأ�����س حاليا جامعة اململك����ة يف مملكة البحرين. كما �سغ����ل عمادة كلية الهند�سة يف جامع����ة البحرين. وهو 
ع�سو جمل�س اأمناء يف العديد من اجلامعات واملوؤ�س�سات العلمية والبحثية، حيث ي�سغل ع�سوية جمل�س اأمناء جامعة الحتاد بدولة 
الإم����ارات، وكلية الدوحة للعلوم والتكنولوجيا بجمهورية ال�س����ودان، وع�سو جمل�س اأمناء املعهد الأملاين للدرا�سات ال�سرقية برلني 
وع�س����و جمل�����س الإدارة ورئي�س املجل�س العلمي للمجل�س الدويل للجامعات ومركزه اأنق����رة برتكيا، وع�سو اجلمعية الدولية لروؤ�ساء 
اجلامع����ات بنيوي����ورك - الوليات املتح����دة الأمريكية. له اأكر من 30 كتابا يف جمالت الطاق����ة والهند�سة وتي�سري العلوم للنا�سئة، 

وكذلك يف املجالت الرتبوية والقيمية العديدة.
ي�سغل حاليا، اإ�سافة اإىل رئا�سة جامعة اململكة، رئي�سًا  ملجل�س اإدارة ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية، ورئي�سًا ملجل�س اأمناء 
جائ����زة العمل الإن�ساين لدول جمل�����س التعاون اخلليجي، ورئي�س اأمناء جائزة املدينة العربية امل�سوؤولية اجتماعيا. يعد الروفي�سور 
يو�س����ف م����ن املدربني واملحا�سرين الدوليني الذين جمعوا بني العلوم الع�سرية والتاأ�سيلية، وترجم ذلك يف اإنتاجه العلمي الغزير. 
وح�سل الروفي�سور يو�سف على درجة الدكتوراه يف الطاقة من جامعة ليدز بريطانيا يف عام 1983 م. كما حاز على جائزة �سمو 
ويل العه����د لالأبح����اث العلمية يف جمال الهند�سة على م�ستوى مملكة البحرين و جائزة القي����ادة يف التعليم على م�ستوى قارة اآ�سيا 

للعامني 2013 و 2014 اإ�سافة اإىل جائزة اأف�سل حما�سر يف جامعة البحرين عام 2001 م.
ح�سل على لقب ال�سفري الدويل للم�سوؤولية الجتماعية بال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية.

ح�س���ل عل���ى الو�سام الرئا�سي من الدرج���ة املمتازة يف امل�سوؤولية املجتمعية من قبل فخام���ة الرئي�س امل�سري عمر ح�سن 
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