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• ت�سعى ال�سبكة الإقليمية للم�س�ؤولية الإجتماعية، ومن خالل مبادراتها، ووحداتها الإدارية، ومكاتبها التمثيلية، 
و�سركائه��ا الأ�سرتاتيجي���ن، اإىل تعزيز ثقافة امل�س�ؤولي��ة املجتمعية، والتنمية امل�ستدام��ة، والقت�ساد الأخ�سر يف 

عم�م املنطقة العربية.

• وت�سع��ى ال�سبك��ة الإقليمي��ة للم�س�ؤولية الإجتماعية، اأن ت�ؤ�س�س منظ�مات رفيع��ة امل�ست�ى والإتقان يف �سيا�ساتها، 
واأعمالها، ومنتجاتها املهنية.

نح��ن نخ�س��ع لقيم اأدائن��ا املهني، ونزاهتن��ا واحرتافيتنا ملعاي��ر علمية حمددة املع��امل. و�سيا�ستن��ا يف ال�سبكة، هي 
ال��س���ل اإىل اأعل��ى معاي��ر ال�سل�كي��ات الأخالقية يف جميع اأن�سط��ة العمل بداخ��ل دولة املق��ر، ويف خارجها. وتتطلع 
�سبكتن��ا اأن حتق��ق �س��راكات مهنية م��ع م�ؤ�س�س��ات و�س��ركات، ومنظمات تتقاط��ع معه��ا يف الإهتمام مبج��الت امل�س�ؤولية 

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

وبهذه املنا�سبة، ي�سرفنا اأن نقدم لكم تقرير اجنازات ال�سبكة الإقليمية للم�س�ؤولية الإجتماعية خالل عام 2014 
ميالدي. اآملني من اهلل �سبحانه وتعاىل اأن يبارك يف هذا العمل، ويحقق مان�سب�ا اليه من ت�فر ان�سطة وخدمات ت�ساهم 
يف التنمي��ة املجتمعي��ة، يف املنطقة التي تك���ن ال�سبكة فيها. وختاما ، ل ميكن اأن حتقق ال�سبك��ة الإقليمية للم�س�ؤولية 
الإجتماعي��ة اجنازا تل� الآخ��ر، ال بف�سل اهلل �سبحانه وتعاىل، ثم بدعم ال�س��ركاء واحللفاء من امل�ؤ�س�سات الر�سمية، 

واخلا�سة ، والأهلية يف املنطقة العربية ويف خارج حدودها.

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

�سعادة الربفي�س�ر ي��سف عبدالغفار
رئي�س جمل�س الإدارة

الربوفي�س�ر على اآل اإبراهيم
نائب الرئي�س للبحوث والتطوير

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

الدكت�ر عادل اأحمد املرزوقي
نائب الرئي�س لل�شوؤون املالية

الدكت�ر �سالح الإبراهيم
نائب الرئي�س لل�شوؤون التنفيذية

�سعادة الأ�ستاذ عبداللطيف العلي
نائب الرئي�س لال�شتثمار الإجتماعي

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

الدكت�ر اأ�سلم ب�سر حممد
نائب الرئي�س ل�شوؤون الت�شويق
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ال�سفراء الدولي�ن للم�س�ؤولية الإجتماعية
بال�سبكة الإقليمية للم�س�ؤولية الإجتماعية

فخامة امل�سر عبد الرحمن حممد ح�سن �س�ار الذهب
 رئي�س جمل�س اأمناء منظمة الدعوة الإ�شالمية

جمهورية ال�شودان

معايل الفريق الركن طالل عبداهلل الك�فحي
مدير الإدارة العامة للدفاع املدين

اململكة الأردنية الها�شمية

�سعادة الأ�ستاذ ف�ؤاد م�سطفى خمزومي
رئي�س جمل�س اإدارة موؤ�ش�شة املخزومي

اجلمهورية اللبنانية

�سعادة الدكت�ر طالل ب�غزالة
رئي�س جمل�س اإدارة جمموعة طالل اأبوغزاله

جامعة الدول العربية

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

 سمو الشيخ الدكتور عبدالعزيز النعيمي

امل�شت�شار البيئي ل�شمو حاكم عجمان
دولة الإمارات العربية املتحدة

معايل ال�سيخ الدكت�ر
عبدالعزيز بن عبدالرحمن اآل ثاين

رئي�س جمل�س اأمناء ال�شناديق الإن�شانية مبنظمة التعاون الإ�شالمي دولة قطر

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

مملكة البحرين
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�سعادة الأ�ستاذ حممد علي القائد
الرئي�س التنفيذي - هيئة احلكومة اللكرتونية

مملكة البحرين

�سعادة الدكت�ر عبدالرحمن اجل�اهري
ع�شو جمل�س ال�شورى البحريني، رئي�س �شركة اخلليج ل�شناعة 

البرتوكيماويات
مملكة البحرين.

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

الوطنية للم�شنني،الأمني العام جلمعية البحرين اخلريية
 مملكة البحرين.

�سعادة الدكت�ر حممد بن �سيف الك�اري
وكيل وزارة البيئة امل�شاعد ل�شئون املختربات والتقيي�س

وزارة البيئة - دولة قطر

�سعادة الأ�ستاذ عدنان اأحمد ي��سف
الرئي�س التنفيذي ملجموعة الربكة امل�شرفية

رئي�س احتاد امل�شارف العربية
مملكة البحرين

 معايل ال�سيخة  عائ�سة بنت خلفان بن جميل ال�سيابية
اأول امراأة عمانية وخليجية تتبواأ من�شب وزير

رئي�شة الهيئة العامة لل�شناعات احلرفية
 �شلطنة عمان

�سعادة ال�سيخ الدكت�ر ايهاب بن �سيف ال�سمن�دي
ع�شو املكتب التنفيذي للمنظمة العربية لل�شالمة املرورية - 

اململكة العربية ال�شعودية

�سعادة الدكت�ر حممد بن غامن املعا�سيد
رئي�س جمعية الهالل الأحمر القطري

نائب رئي�س الإحتاد الدويل للهالل وال�شليب الأحمر
دولــــة قطــــر
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�سعادة ال�سيخ الدكت�ر م�ساعد حممد مندين
رئي�س جمل�س اإدارة جمعية التكافل الإجتماعي لرعاية 

ال�شجناء املع�شرين 
دولة الكويت.

�سعادة الربوفي�س�ر ي��سف عبدالغفار
عميد �سفراء امل�س�ؤولية الإجتماعية

رئي�س جامعة اململكة مبملكة البحرين، رئي�س جمل�س اإدارة 
ال�شبكة الإقليمية للم�شوؤولية الإجتماعية

مملكة البحرين.

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

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

ع�شو جمل�س اإدارة جمعية �شيدات الأعمال
مملكة البحرين

�سعادة الدكت�رة انت�سار اأحمد فلمبان 
م�شت�شارة كر�شي الأمري حممد بن نايف لل�شالمة املرورية، ورئي�شة 

جلنة املراأة والأ�شرة باملنظمة العربية لل�شالمة املرورية
اململكة العربية ال�شعودية.

�سعادة الدكت�ر �سيف بن علي احلجري
موؤ�ش�س ورئي�س مركز اأ�شدقاء البيئة

 دولة قطر.
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�سعادة امل�ست�سار حممد عبدالرحمن ال�سيد
املمثل الدويل لل�شبكة الإقليمية للم�شوؤولية الإجتماعية ل�شوؤون 

الإعاقة

الدكت�ر ح�سن علي دبا
امل�شت�شار الإعالمي لل�شبكة الإقليمية للم�شوؤولية الإجتماعية

الأ�ستاذة لطيفة الف�دري
املمثل املعتمد لل�شبكة الإقليمية للم�شوؤولية الإجتماعية ل�شوؤون 

الإعالم بدولة الكويت

ف�سيلة ال�سيخ الدكت�ر اأ�سامة حممد بحر
امل�شت�شار ال�شرعي لل�شبكة الإقليمية للم�شوؤولية الإجتماعية

امل�ست�سارون بال�سبكة الإقليمية للم�س�ؤولية 
الإجتماعية
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�شعادة الدكتور
ه�سام عبدالرحمن الفالح

نائب امل�شرف على كر�شي الأمري حممد بن نايف 
لل�شالمة املرورية

�شعادة الأ�شتاذ
مبارك بن عبدالعزيز اآل خليفة

املدير العام للموؤ�ش�شة القطرية لرعاية 
امل�شنني »اح�شان«

الأع�ساء الفخري�ن
 بال�سبكة الإقليمية للم�س�ؤولية الإجتماعية



10

الربوفي�شور
ي��سف عبدالغفار

الدكتورة
حياة ي��سف مالوي

الربوفي�شور
علي عبداهلل اآل ربراهيم

الدكتورة
منار غمراوي

الربوفي�شور
نزار الربواري

الدكتور
�سالح الإبراهيم

الأ�شتاذة
اأ�س�اق ب�علي

الأ�شتاذ
حممد عبدالرحمن ال�سيد

الـمدرب�ن والـخرباء  بال�سبكة الإقليمية للم�س�ؤولية 
الإجتماعية لعام 2014م
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الدكتورة
اأمل حممد عبيد

الدكتور
عدنان ال�حداد

امل�شت�شار الدويل الأ�شتاذ
عبداملجيد ر�س�ان

الدكتور
زهر ال�مزيدي

الدكتور
بهاء الدين جالل

الـمـدرب�ن والـخبـراء الـمتعاونــ�ن  بال�سبكة 
الإقليمية للم�س�ؤولية الإجتماعية لعام 2014م
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الـهيئة ال�ست�سارية للمدينة الرقمية لكبار ال�سن

�سعادة الربوفي�س�ر نزار الربواري
رئي�س مركز ال�شت�شارات  بال�شبكة الإقليمية 

للم�شوؤولية الإجتماعية

�سعادة الدكت�ر �سعد بن عبداهلل امل�س�ح
اأ�شتاذ ال�شحة النف�شية امل�شارك بجامعة المام 

حممد بن �شعود ال�شالمية

�سعادة الدكت�ر لطفى عبد العزيز ال�سربينى
رئي�س مركز الطب النف�شي يف ال�شكندرية - وامل�شرف 

على موقع الطبيب النف�شاين

�سعادة الدكت�رة منار غمراوي
م�شت�شار نف�شي يف مكتب املدير العام للموؤ�ش�شة 

القطرية لرعاية امل�شنني اح�شان 

الدكت�رة حياة ي��سف مالوي
امل�شرف العام

الربوفي�س�ر عبداهلل علي اآل اإبراهيم
نائب رئي�س ال�شبكة الإقليمية للم�شوؤولية الإجتماعية 

ل�شئون البحث والتطوير

�سعادة الدكت�ر عادل اأحمد املرزوقي
نائب رئي�س ال�شبكة الإقليمية للم�شووؤلية الجتماعية

لل�شوؤون املالية

�سعادة الأ�ستاذ مبارك بن عبدالعزيز اآل خليفة
املدير العام للموؤ�ش�شة القطرية للم�شنني »اح�شان«

�سعادة الدكت�ر ح�سن بن اإبراهيم كمال
نائب الرئي�س ورئي�س املكتب التنفيذي باللجنة الوطنية 

للم�شنني -الأمني العام جلمعية البحرين اخلريية

�سعادة الدكت�ر اأحمد �س�قي حممدين 
اخ�شائي طب م�شنني ومدر�س يف كلية الطب 

جامعة عني �شم�س
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ال�شبكـــة الإقليميـــة للم�شوؤوليـــة الإجتماعية هي موؤ�ش�شـــة ا�شت�شارية ومهنيـــة م�شتقلة، لها فـــروع ومكاتب 
واتفاقيـــات متثيلية يف مملكة البحرين، ودولة قطر، والكويت، واململكـــة العربية ال�شعودية، وجمهورية م�شر 

العربية، وجمهورية ال�شودان، ومملكة هولندا، وتركيا، بالإ�شافة اإىل دول املغرب العربي.
وتهـــدف ال�شبكـــة الإقليميـــة للم�شوؤولية الإجتماعيـــة اإىل رفع م�شتوى الوعـــي حول امل�شوؤوليـــة الإجتماعية 
لل�شركات واملوؤ�ش�شات، والعمل على تعزيز امل�شوؤولية الإجتماعية لل�شركات واملوؤ�ش�شات، والقطاعات احلكومية 

والأهلية. 
وت�شعى ال�شبكة لتحقيق اأهدافها من خالل تقدمي اخلدمات ال�شت�شارية، وتنفيذ الربامج التدريبية وور�س 

العمل. وكذلك تنظيم امللتقيات واملوؤمترات املتخ�ش�شة يف جمالت امل�شوؤولية الإجتماعية. 
اإ�شافـــة اإىل م�شاعـــدة ال�شـــركات واملوؤ�ش�شات علـــى اأن ت�شبح ممار�شاتهـــا واأعمالها واأن�شطتهـــا م�شوؤولة 

ومتوافقة مع معايري التنمية امل�شتدامة.
كمـــا تعمـــل ال�شبكـــة الإقليميـــة على تنفيـــذ درا�شـــات وبحوث متخ�ش�شـــة، اإ�شافـــة اإىل اإ�شـــدار دوريات 
ومطبوعـــات متنوعـــة لتثقيف قطاعات الأعمال واملوؤ�ش�شـــات الأخرى مبمار�شات امل�شوؤوليـــة الإجتماعية وفقا 

للمقايي�س العاملية املعتمدة. 
وكذلك ت�شعى ال�شبكة الإقليمية لتوفري مر�شد مهني ملمار�شات امل�شوؤولية الإجتماعية الفاعلة يف املنطقة.
وت�شعـــى كذلك ال�شبكة الإقليمية لدعم املوؤ�ش�شات املانحة من خالل تقـــدمي ا�شت�شارات وخدمات تدريبية 

ودرا�شات متخ�ش�شة ت�شاهم يف حتويلها اإىل موؤ�ش�شات تدار مبعايري عاملية.
وتهتم ال�شبكة الإقليمية مبوؤ�ش�شـــات القطاع الثالث، وخا�شة املوؤ�ش�شات واجلمعيات اخلريية، والتطوعية، 

ومنظمات املجتمع املدين من خالل تقدمي خدمات، مت ت�شميمها بعناية وفق حاجاتهم املهنية.
كمـــا تعمل ال�شبكـــة الإقليمية، علـــى التعريف باملبـــادرات واملمار�شـــات امل�شوؤولة لل�شـــركات، واملوؤ�ش�شات، 
والقطاعـــات احلكوميـــة، والأهلية، وكذلك منظمات املجتمع املدين، وتقديـــر اأ�شحابها، والقائمني عليها من 

خالل فعاليات تكرميية وتقديرية مهنية معتربة.

ال�سبكة الإقليمية يف �سط�ر
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رسالتنـا
نتطلع اأن نك�ن منظ�مة متميزة يف جمال امل�س�ؤولية املجتمعية، من خالل تقدمي اأف�سل املمار�سات، وفقا للمعاير العاملية 

لل�سركات وامل�ؤ�س�سات، مبا يخدم التنمية امل�ستدامة، والقت�ساد الأخ�سر يف املجتمعات التي تعمل �سمنها.

رؤيتنــا 
نح��ن يف ال�سبك��ة الإقليمية للم�س�ؤولية الجتماعية نعتمد مبادئ التميز يف الإجناز، واملهنية يف الأداء، لرت�سيخ ثقافة 
امل�س�ؤولي��ة املجتمعي��ة، وتق��دمي الدع��م ال�ست�س��اري والتدريب��ي واملعل�مات��ي لل�س��ركات وامل�ؤ�س�سات يف ال��دول العربية 
وال�س��رق الأو�س��ط، ومبا يج�س��د مبادئ ومعاير تل��ك امل�س�ؤولية يف ا�سرتاتيجياته��ا وعملياتها وخدماته��ا الأ�سا�سية مبا 
يحق��ق التنمية امل�ستدامة لها وللمجتمعات التي تعمل �سمنها، من خالل خرباء احرتافيني، وبرامج معتمدة، وحتالفات 

و�سراكات وطنية، واإقليمية، ودولية.
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املراكز وال�حدات الإدارية التابعة لل�سبكة
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الأكادميية الدولية للم�س�ؤولية الإجتماعية

    اأن�سطـة الـمركز خـالل الن�سف ال�سنـ�ي الأول من عام 2014م

• م�ؤ�س�س���ة اأكادميي���ة مهني���ة متخ�س�س���ة يف تق���دمي دورات تدريبية، وور����ش عمل متخ�س�س���ة، ودبل�مات مهنية يف جم���االت امل�س�ؤولية 
املجتمعية، والتنمية امل�ستدامة، واالقت�ساد االأخ�سر.

• تعم���ل االأكادميي���ة على ت�سميم وتنفي���ذ برامج تدريبية متخ�س�سة، وم�جه���ة للم�ؤ�س�سات املانحة، واجلمعي���ات اخلريية، واملجتمعية، 
ومنظم���ات املجتم���ع املدين، وكذل���ك لل�سركات وامل�ؤ�س�س���ات احلك�مية، واالأهلية، واخلا�س���ة يف جماالت امل�س�ؤولي���ة املجتمعية، والتنمية 

امل�ستدامة، واالقت�ساد االأخ�سر.

الإجتماعيــة-  للم�ســ�ؤولية  البحريــن  مخيــم 
الدورة الأولى

نظم���ت االأكادميي���ة الدولي���ة للم�س�ؤولي���ة االإجتماعي���ة فعاليات 
ال���دورة االأوىل ملخي���م البحري���ن للم�س�ؤولي���ة االإجتماعي���ة. حي���ث 
ق���دم االأ�ست���اذ الدكت����ر عل���ي عب���داهلل اآل اإبراهي���م نائ���ب رئي����ش 
ال�سبكة، ور�س���ة عمل تخ�س�سية بعن�ان » اع���داد وتاأهيل اخ�سائي 
م�س�ؤولي���ة اجتماعي���ة«، وقد �سارك فيه���ا اأع�ساء ال�سبك���ة  من دولة 
قط���ر، واجلمه�رية الت�ن�سي���ة، ومملكة البحري���ن، واململكة العربية 
ال�سع�دية،واجلمه�رية العراقية. وقد اقيمت يف مملكة البحرين يف 

الفرتة مابني 10 - 11 يناير 2013م
ور�سة عمل »امل�س�ؤولية الإجتماعية يف قطاعات 
النفط والغاز،والبرتوكيماويات يف دول جمل�س 

التعاون اخلليجي«
�سارك���ت االأكادميية الدولي���ة للم�س�ؤولي���ة االإجتماعية يف تقدمي 
ور�س���ة عمل يف الغرفة التجاري���ة وال�سناعية مبدينة جدة ، باململكة 
العربية ال�سع�دية بعن�ان «امل�س�ؤولية االإجتماعية يف قطاعات النفط 
والغاز،والبرتوكيماوي���ات يف دول جمل����ش التع���اون اخلليجي«. حيث 
مت تنفي���ذ ال�ر�س���ة بالتعاون م���ع م�ؤ�س�سة اخلبري العامل���ي للم�س�ؤولية 
املجتمعي���ة والتنمي���ة امل�ستدامة بتاري���خ 25 يناي���ر 2014م  وقدمها 

املدرب الدويل االأ�ستاذ الدكت�ر علي اآل اإبراهيم.
منتدى قطر للم�س�ؤولية الإجتماعية - الدورة 

الأولى
نظمت ال�سبكة االإقليمية للم�س�ؤولية االإجتماعية بالتعاون مع مركز 
البدي����ل لال�ست�س����ارات وتنظيم الفعاليات يف دول����ة قطر، منتدى قطر 

للم�س�ؤولية االإجتماعية خالل الفرتة ما بني 16 - 19 فرباير 2014.
امللتقى الدويل ملنظمات املجتمع املدين

افتتح���ت ال�سبك���ة االإقليمي���ة للم�س�ؤولي���ة االإجتماعية يف مملكة 
البحرين، فعاليات »امللتقى الدويل الإعداد قيادات منظمات املجتمع 

املدين«، والذي ا�ستمر يف الفرتة مابني 20-24 اأبريل من عام 2014 
ميالدي،

 بعد افتتاح مقر لها يف العا�سمة البحرينية، خالل �سهر مار�ش 
املن�س���رم، واخت���ارت اأن تك����ن انطالقته���ا من خالل ه���ذا امللتقى 
املهني والدويل، والذي �سارك فيه ممثلني عن 30 منظمة، وم�ؤ�س�سة 

جمتمعية بحرينية بقطاعاتها املتعددة.
ور�سـة اأخ�سائي م�س�ؤولية اإجتماعيـة بالريا�س 

باململكة العربية ال�سع�دية
ق���دم االأ�ست���اذ الدكت�ر عل���ي اآل اإبراهيم نائب رئي����ش جمل�ش اإدارة 
ال�سبك���ة االإقليمي���ة للم�س�ؤولية االإجتماعية للبح����ث والتط�ير ور�سة 
عم���ل بعن����ان »ن�ساأة وتط����ر امل�س�ؤولي���ة املجتمعية«، �سم���ن برنامج 
»اإع���داد اخ�سائي م�س�ؤولي���ة جمتمعية للم�ؤ�س�س���ات«، والذي نظمته 
م�ؤ�س�سة اخلب���ري العاملي للم�س�ؤولي���ة املجتمعية والتنمي���ة امل�ستدامة 
بالتعاون مع جمل�ش امل�س�ؤولية االإجتماعية بالريا�ش، �سمن فعاليات 

عامل امل�س�ؤولية املجتمعية، بتاريخ 16 ي�ني� 2014م
ور�سة اإدارة الربامـج والـم�ساريــع الإجتماعيــة
نظم����ت ال�سبك����ة االإقليمي����ة للم�س�ؤولي����ة االإجتماعية ل�سال����ح امل�ؤ�س�سة  
القطري����ة للحماي����ة والتاأهي����ل االإجتماعي  دورة  تدريبي����ة متخ�س�سة 
االجتماعية...تطبيق����ات  وامل�ساري����ع  الربام����ج  »اإدارة  بعن�����ان 
عملية«،�سرح بذلك الدكت�ر عادل اأحمد املرزوقي نائب رئي�ش جمل�ش 
اإدارة ال�سبكة لل�س�ؤون املالية، خالل الفرتة من 20 - 24 ي�ني� 2014م
ور�سة ت�س�يق م�ساريــع منظمات املجتمع املدين 

بدولـــة الك�يــت
قدم االأ�ستاذ الدكت�ر علي اآل اإبراهيم نائب رئي�ش ال�سبكة االإقليمية 
للم�س�ؤولي���ة االإجتماعي���ة يف دول���ة الك�ي���ت وبتنظيم م���ن   جمم�عة 
الراية العربية  ور�سة عمل بعن�ان »ت�س�يق م�ساريع منظمات املجتمع 
امل���دين«. وقد ح�سرها ممثل�ن عن منظم���ات املجتمع املدين بدولة 
الك�ي���ت. �سرح بذل���ك االأ�ستاذ ح�س���ن اجلا�سم الرئي����ش التنفيذي 

لل�سبكة، خالل الفرتة ما بني 22 - 23 ي�ني� 2014م.
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م�ؤ�س�س���ة بحثية متخ�س�سة يف جمال تنفي���ذ درا�سات وبح�ث تطبيقية، وا�ستطالع���ات راأي عام يف جماالت 
امل�س�ؤولي���ة املجتمعية، والتنمي���ة امل�ستدامة، واالقت�ساد االأخ�س���ر، لل�سركات وامل�ؤ�س�س���ات اخلا�سة، والعامة، 

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

الأعمال« مل�ؤ�س�سات  الإجتماعية  »امل�س�ؤولية  بعن�ان  • درا�سة 
اأجن���ز املرك���ز اخلليجي الأبح���اث امل�س�ؤولية االإجتماعية درا�س���ة بعن�ان »امل�س�ؤولي���ة االإجتماعية مل�ؤ�س�سات 

االأعمال« والتي تناول فيها اأدوات واآليات حت�ل م�ؤ�س�سات االأعمال اإىل م�ؤ�س�سات م�س�ؤولة اإجتماعيًا.

» الإجتماعية  امل�س�ؤولية  »مقايي�س  بعن�ان  • درا�سة 
اأجنز املركز اخلليجي الأبحاث امل�س�ؤولية االإجتماعية درا�سة بعن�ان »مقايي�ش امل�س�ؤولية االإجتماعية« والتي 
ا�ستمل���ت على جمي���ع مقايي�ش امل�س�ؤولية االإجتماعي���ة، والتنمية امل�ستدامة، واالقت�س���اد االأخ�سر املعتمدة 

عامليًا.

املدين« املجتمع  ملنظمات  الإحرتايف  »البناء  بعن�ان  • درا�سة 
اأجن���ز املركز اخلليجي الأبحاث امل�س�ؤولية االإجتماعية درا�سة بعن����ان »البناء االإحرتايف ملنظمات املجتمع 

املدين« والتي ا�ستملت على م�ستلزمات البناء امل�ؤ�س�سي للمنظمات املجتمعية.

الطبع« حتت   - وتطبيقات  مفاهيم  الإجتماعية..  »امل�س�ؤولية  • كتاب 
اأجن���ز الباحث�ن بال�سبكة االإقليمي���ة للم�س�ؤولية االإجتماعية كتاب عن امل�س�ؤولي���ة االإجتماعية بني املفاهيم 

والتطبيقات.

املركز الـخليجــي لأبحـاث امل�س�ؤولية املجتمعية

  اأن�سطة املركز خالل الن�سف ال�سن�ي الأول من عام 2014م
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• ه���ي مب���ادرة �سن�ي���ة يتم من خالله���ا اختيار املدينة العربية الت���ي تت�افق عملياتها، ومبادراته���ا، وم�ساريعها مع معايري 
امل�س�ؤولية املجتمعية والتنمية امل�ستدامة، واالقت�ساد االأخ�سر، ويتم تن�سيق فعاليات هذه املبادرة مع امل�ؤ�س�سات الر�سمية 
يف الدول العربية، على اأن يتم اختيار مدينة عربية م�س�ؤولة يف كل عام، ويتم تن�سيق فعاليات تلك املدينة العربية، لتربز 
اجن���ازات تلك املدينة امل�س�ؤول���ة، ويتم اختيار تلك املدينة العربية امل�س�ؤولة، من قبل هيئة ا�ست�سارية متخ�س�سة، ووفق 

معايري مهنية م�س�ؤولة.

كل���ف الفريق االإداري للمدين���ة العربية امل�س�ؤولة مركز االإ�ست�س���ارات امل�س�ؤولة بال�سبك���ة االإقليمية للم�س�ؤولية 
االإجتماعية الإجناز معيار املدينة العربية امل�س�ؤولة.

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

االإجتماعية. للم�س�ؤولية  االإقليمية  ال�سبكة  مل�قع  مرحليًا  تط�يرًا   ال�سبكة  معل�مات  مركز  • اأجنز 
• اأجنز الفريق االإداري ملركز معل�مات ال�سبكة خمطط تط�يري للم�قع اجلديد لل�سبكة االإقليمية للم�س�ؤولية االإجتماعية.

الـمدينـة العربيـة امل�س�ؤولــة

• ه���ي اإح���دى املبادرات التابعة للمدين���ة العربية امل�س�ؤولة، والتي تهدف اإىل التعريف باأف�س���ل املبادرات امل�س�ؤولة يف املدن 
العربية عرب ال��سيط الرقمي، بهدف الرتويج لثقافة ومبادئ امل�س�ؤولية املجتمعية والتنمية امل�ستدامة، واالقت�ساد االأخ�سر.
• كذل���ك تق���دم املدين���ة الرقمية للم�س�ؤولي���ة املجتمعية خدم���ات تدريبية، وتعليمي���ة، وا�ست�سارية، وبحثي���ة، واإعالمية 
للقطاع���ات املتع���ددة يف جم���االت امل�س�ؤولي���ة املجتمعي���ة، والتنمي���ة امل�ستدام���ة، واالقت�س���اد االأخ�س���ر، ع���رب الف�ساء 

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

والرقمي.

ه� مركز معل�ماتي متخ�س�ش، يق�م بتزويد املدينة الرقمية للم�س�ؤولية االإجتماعية، ووكالة م�س�ؤولية لالأنباء، بالدرا�سات 
واالأبح���اث، واأخب���ار امل�س�ؤولي���ة االإجتماعي���ة، والتنميج امل�ستدام���ة، واالقت�ساد االأخ�س���ر، من خالل ر�سيده���ا يف الدوريات 

االإعالمية، وامل�اقع االإلكرتونية، والتقارير الر�سمية، ويتبع املركز اإداريًا للمدينة الرقمية للم�س�ؤولية االإجتماعية.

املدينة الرقمية للم�س�ؤولية املجتمعية

مركز معل�مات ال�سبكة

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

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

اأن�سطة مركز معل�مات ال�سبكة خالل الن�سف ال�سن�ي الأول من عام 2014م
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)injazat( مركز انـجازات م�س�ؤولـة للج�ائـز الـمهنيـة 
مرك���ز اجن���ازات م�س�ؤولة ي�سرف عل���ى تنفيذ عدد م���ن اجل�ائز وامل�سابق���ات املهنية وفق معاي���ري امل�س�ؤولية 

املجتمعية والتنمية امل�ستدامة، واالقت�ساد االأخ�سر.

جائزة العمل الإن�ساين لدول جمل�س التعاون 
الـخليجي - الدورة الثالثة

املهنية  للج�ائز  م�س�ؤول���ة  اجن���ازات  • نظ���م مركز 
حفل تكرمي الفائزين بال���دورة الثالثة جلائزة العمل 
االإن�س���اين، برعاي���ة كرمية من �سم���� ال�سيخ عبداهلل 
ب���ن خال���د اآل خليفة رئي����ش املجل�ش االأعل���ى لل�س�ؤون 
االإ�سالمي���ة، بتاريخ 25 ي�ني� 2014 بفندق اخلليج، ، 
وبح�س�ر معايل ال�سيخ الدكت�ر حممد بن عبداهلل اآل 
خليفة وزير الدولة ل�س����ؤون الدفاع مبملكة البحرين. 
وق���د مت تك���رمي الفائزي���ن  باجلائزة  وه���م: �ساحب 
ال�سم���� ال�سيخ نا�سر بن حمد اآل خليفة رئي�ش جمل�ش 
اأمن���اء امل�ؤ�س�سة اخلريية امللكية من مملكة البحرين، 
وكذل���ك �ساح���ب ال�سم���� امللك���ي االأم���ري في�سل بن 
عبداهلل ب���ن عبدالعزيز اآل �سع�د رئي�ش هيئة الهالل 
االأحم���ر ال�سع�دي م���ن اململك���ة العربي���ة ال�سع�دية. 
و�سع���ادة ال�سيخ���ة ح�س���ة بن���ت خليفة ب���ن اأحمد اآل 
ثاين مبع�ث اأم���ني اجلامعة العربية ل�س����ؤون االإغاثة 
االإن�سانية من دولة قطر، و�سعادة ال�سيخة جميلة بنت 
حممد القا�سمي مدير عام مدينة ال�سارقة للخدمات 
االإن�سانية من دولة االإمارات العربية املتحدة، ومعايل 
ال�سي���خ حمم���د بن �سعي���د بن �سي���ف الكلب���اين وزير 
ال�س�ؤون االإجتماعية، رئي�ش اللجنة الرئي�سية جلائزة 
ال�سلطان قاب�����ش للعمل التط�عي من �سلطنة عمان، 

ومع���ايل الدكت����ر عبداملح�س���ن اجل���اراهلل اخلرايف 
االأم���ني الع���ام لالأمان���ة العام���ة لالأوقاف م���ن دولة 

الك�يت.
كم���ا فائ���زت بجائ���زة امل�ؤ�س�س���ة االإن�ساني���ة االأهلي���ة 
اخلليجي���ة الرائدة  يف ال���دورة الثالثة �سم���� ال�سيخة 
فريح���ة اأحم���د اجلاب���ر ال�سب���اح ، رئي�س���ة اجلمعية 

الك�يتية لالأ�سرة املثالية من دولة الك�يت. 
معر�س امل�ؤ�س�سات الإن�سانية واملجتمعية 

املهنية  للج�ائز  م�س�ؤول���ة  اجن���ازات  • نظ���م مركز 
معر����ش امل�ؤ�س�س���ات االإن�ساني���ة واملجتمعي���ة يف دول 
جمل����ش التع���اون اخلليج���ي مبنا�سبة تنظي���م جائزة 
العم���ل االإن�س���اين ل���دول جمل����ش التع���اون اخلليجي 

بتاريخ 25 ي�ني� 2014 بفندق اخلليج.
م�ؤ�س�سة العمل الإن�ساين لدول جمل�س التعاون 

اخلليجي
• و�س���ع مركز اجن���ازات م�س�ؤول���ة للج�ائز املهنية 
اط���ار عم���ل حت�ي���ل اجلائ���زة اإىل م�ؤ�س�س���ة م�ستقلة 
االإجتماعي���ة  للم�س�ؤولي���ة  االإقليمي���ة  ال�سبك���ة  تتب���ع 
وحتمل ا�س���م م�ؤ�س�سة العمل االإن�س���اين لدول جمل�ش 
التعاون اخلليج���ي. حيث مت االإعالن عنها بتاريخ 25 

ي�ني� 2014م

 اأن�سطة مركز اجنازات م�س�ؤولة خالل الن�سف ال�سن�ي الأول من عام 2014م
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مرك���ز متخ�س�ش يف تنظيم امل�ؤمترات، والفعاليات، واحللق���ات النقا�سية املهنية، واملعار�ش املتخ�س�سة يف 
جماالت امل�س�ؤولي���ة املجتمعية والتنمية امل�ستدامة، واالقت�ساد االأخ�س���ر، والعمل اخلريي، واملجتمعي،بهدف 

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

مركــز الفعاليـــات امل�س�ؤولــــة

الكرمي يف مملكة  القراآن  االأول لتط�ير مراكز حتفيظ  امللتقى  امل�س�ؤولة يف تنظيم  الفعاليات  • �سارك مركز 
البحرين وذلك خالل الفرتة مابني 27-28 اأبريل 2014، ل�سالح مركز ا�ستدامة العمل اخلريي وال�قفي.

اأف�س���ل املمار�سات يف جمال رعاية كبار ال�سن خالل  • �س���ارك مرك���ز الفعاليات امل�س�ؤولة يف تنظيم ملتقى 
الفرتة مابني 22-23 ي�ني� 2014، ل�سالح مركز اإجالل خلدمات كبار ال�سن واملتقاعدين.

• �س���ارك مرك���ز الفعاليات امل�س�ؤولة يف تنظيم حفل تد�سني كتاب »نح� �سيخ�خة مريحة« للم�ؤلفة الدكت�رة 
حياة ي��سف مالوي، ل�سالح مركز اإجالل خلدمات كبار ال�سن واملتقاعدين.

اأن�سطــة مركــز الفعاليات امل�س�ؤولة خالل الن�ســف ال�سن�ي الأول من عام 
2014م
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  مركز ا�ستدامة العمل اخلريي وال�قفي
يقدم مركز ا�ستدامة العمل اخلريي وال�قفي خدماته عرب ثالث جمالت رئي�سية:

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

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

تنظيم فعـــاليات ملتـقى تطــــ�ير مراكـــز حتفيظ 
القـــراآن الكريـــم

نظ���م مرك���ز ا�ستدامة العم���ل اخلريي وال�قف���ي، وبرعاية م���ن ف�سيلة 
ال�سي���خ ابراهيم بن عبداللطيف اآل �سعد ع�س���� املجل�ش االأعلى لل�س�ؤون 
االإ�سالمية، ورئي�ش جمل�ش اأمن���اء جمعية العا�سمة اخلريية، وبالتعاون 
مع جمعية العا�سمة اخلريية، وباإ�سراف من ادارة �س�ؤون مراكز حتفيظ 
الق���راآن ب�زارة الع���دل وال�س����ؤون االإ�سالمية واالأوق���اف »ملتقى تط�ير 
مراكز حتفيظ القراآن الكرمي- الدورة االأوىل ، حتت �سعار« نح� حتقيق 
ا�ستدام���ة م�ؤ�س�سي���ة للمراكز القراآنية« وذل���ك يف الفرتة مابني 28-27 
اأبري���ل 2014 ، وباإعتم���اد اأكادمي���ي م���ن منظم���ة التع���اون االإ�سالمي، 
ومب�ساركة قرابة 400 م�سارك وم�ساركة من املنت�سبني للمراكز القراآنية 
يف مملكة البحرين. وقد مت تنفيذ �ستة ور�ش تدريبية على النح� التايل:

 مهارات اإعداد م�سريف املراكز القراآنية
الربوفي�س�ر نزار برواري

اأ�ستاذ جامعي ورئي�ش مركز اال�ست�سارات امل�س�ؤولة - مملكة البحرين
كيف تبنني مركزا وبرناجمًا قراآنيًا من�ذجيا؟

د. منار الغمراوي
رئي�سة املركز اخلليجي الأبحاث امل�س�ؤولية املجتمعية - دولة قطر

والفعاليــات  امل�سابقــات  واإدارة  تنظيــم  مهــارات 
القراآنية 

اأ. د. على اآل اإبراهيم
نائب رئي�ش ال�سبكة االإقليمية للم�س�ؤولية االإجتماعية

مهــارات الت�ا�ســل  بــني املعلــم واملتعلــم يف احللقــات 

القراآنية من خالل طرق التدري�س الفعال
اأ. د. على اآل اإبراهيم

نائب رئي�ش ال�سبكة االإقليمية للم�س�ؤولية االإجتماعية
مهــارات ت�ظيــف تكن�ل�جيــا املعل�مــات يف تعليــم  

القراآن الكرمي )مناذج تطبيقية(
د. اأمل حممد عبيد 

خبرية اإدارية - مملكة البحرين
مهــارات ت�ظيــف اأدوات الت�س�يــق الإجتماعــي يف 

ن�سر القيم القراآنية
الربوفي�س�ر ي��سف عبدالغفار

رئي�ش جمل�ش اإدارة ال�سبكة االإقليمية  - مملكة البحرين
ملتقــى الإ�ستدامــة املاليــة للمنظمــات اخلرييــة 

واملجتمعية بالبحرين
نظم مرك���ز ا�ستدام���ة العمل اخل���ريي وال�قفي، فعالي���ات » ملتقى 
االإ�ستدام���ة املالي���ة للمنظمات اخلريي���ة واملجتمعية« خ���الل الفرتة 
ماب���ني 26-29 ماي� 2014، مب�ساركة اأكرث م���ن 30 جمعية ومنظمة 
خريي���ة وجمتمعية من داخل وخ���ارج مملكة البحرين. وقدم ال�ر�ش 
التدريبية امل�ساحبة كال من �سع���ادة الربوفي�س�ر ي��سف عبدالغفار 
م�ست�سار يف جماالت االإ�ستدامة رئي�ش جامعة اململكة، والدكت�ر بهاء 
الدين جالل اخلب���ري بال�كالة االأمريكية للتعلي���م من دولة الك�يت، 
واالأ�ست���اذ الدكت�ر عل���ي عب���داهلل اآل اإبراهيم نائب رئي����ش ال�سبكة 

االإقليمية للم�س�ؤولية االإجتماعية من دولة قطر.

اأن�سطة مركــز ا�ستدامة العمل اخلريي وال�قفي خــالل الن�سف ال�سن�ي 
الأول من عام 2014م
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ه���ي وكال���ة اخبارية، تر�س���د اأف�سل املمار�س���ات للم�ؤ�س�سات وال�س���ركات، وكذلك للمنظم���ات املجتمعية، 
وامل�ؤ�س�س���ات الر�سمية، يف جم���االت امل�س�ؤولية املجتمعية والتنمي���ة امل�ستدامة، واالقت�س���اد االأخ�سر، و�ستبث 
ال�كال���ة اأخبارها وتقاريرها، وبح�ثه���ا، ودرا�ساتها اال�ستطالعية، من خالل من�س���ة اإلكرتونية على ال�سبكة 

العنكب�تية. 
لالأنباء. االإلكرتونية  »م�س�ؤولية«  ل�كالة  هيكلي  خمطط  و�سع  • مت 

• مت الت�ا�س���ل م���ع �س���ركات متخ�س�س���ة يف نظم املعل�م���ات وتط�ير امل�اقع االإلكرتوني���ة ومت ا�ستالم 
العرو�ش املالية والفنية.

اأ�س���درت ال�سبكة االإقليمية للم�س�ؤولية االإجتماعية، ثالثة اأع���داد من ن�سرة »التزام« ال�سهرية، وهي ن�سرة 
ت�ع�ية، اإخبارية متخ�س�سة يف جماالت امل�س�ؤولية املجتمعية والتنمية امل�ستدامة، واالقت�ساد االأخ�سر.

وكالــة »م�س�ؤوليـة« الإلكرتونيـة لالأنبـاء 

ن�ســرة »التــزام« - �سهريــة 
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ه� مركز متخ�س�ش يف تط�ير معايري م�س�ؤولة يف جماالت ج�دة االأداء، واأخالقيات االأعمال، والعالمات 
التجاري���ة امل�س�ؤول���ة، وكذلك الرتويج للمعاي���ري واملقايي�ش الدولية يف جماالت امل�س�ؤولي���ة املجتمعية، والتنمية 
امل�ستدام���ة، واالقت�ساد االأخ�سر،  اإ�سافة اإىل عقد اتفاقيات مع امل�ؤ�س�سات الدولية التي متتلك حق�ق معايري 

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

 مركز املعايري امل�س�ؤولة

اأجنز مركز املعايري امل�س�ؤولة بالتعاون مع مركز اال�ست�سارات امل�س�ؤولة التابعني لل�سبكة االإقليمية للم�س�ؤولية 
االإجتماعية معيار »اأجماد« وه� معيار متخ�س�ش يف قيا�ش اأداء امل�ؤ�س�سات، وال�سركات، واملنظمات املجتمعية. 
وق���د مت اإع���داد معي���ار اأجم���اد من قب���ل امل�ست�سار ي��سف ح�س���ن ي��سف، يف ح���ني مت تط�يره م���ن قبل مركز 
اال�ست�سارات امل�س�ؤولة برئا�سة الربوفي�س�ر نزار الربواري. و�سيخ�سع املعيار للتحكيم قبل اعتماده والعمل به.

اأن�سطــة مركــز املعايــري امل�س�ؤولة خالل الن�ســف ال�سنــ�ي الأول من عام 
2014م
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ت�س�يق منتجات ال�سبكة االإقليمية للم�س�ؤولية االإجتماعية، من خدمات تدريبية،  • ه� مركز متخ�س�ش يف 
وا�ست�سارات مهنية، وفعاليات متخ�س�سة، وع�س�يات مهنية.

امل�س�ؤولية  ال�سبكة يف جماالت  ومبادرات  م�ساريع  لتنفيذ  الالزمة  امل�ارد  ت�فري  املركز على  يعمل  • كما   
املجتمعية والتنمية امل�ستدامة، واالقت�ساد االأخ�سر.

الـمركز الدولــي للت�س�يـق الـمجتمعــي

للت�س�ي���ق املجتمعي بت�س�ي���ق جميع فعالي���ات واأن�سطة وخدمات ال�سبك���ة االإقليمية  • ق���ام املرك���ز الدويل 
للم�س�ؤولية االإجتماعية بهدف ت�فري الدعم الالزم لتنفيذ تلك الفعاليات واخلدمات.

• �ساه���م املرك���ز ال���دويل للت�س�ي���ق املجتمعي بتط�ير عدد م���ن املنتجات الت�س�يقي���ة املقدمة من ال�سبكة 
االإقليمية للم�س�ؤولية االإجتماعية ل�سالح املراكز وال�حدات االإدارية بال�سبكة.

اأن�سطة املركــز الدويل للت�س�يق املجتمعي خــالل الن�سف ال�سن�ي الأول 
من عام 2014م
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ه� مركزمعني بتط�ير منتجات ذات ال�سلة مبجاالت الع�س�يات املهنية املختلفة بال�سبكة، كما يهدف اإىل 
خدمة االأع�ساء وفق ال�سروط التي مت االتفاق عليها بني االأع�ساء وبني ال�سبكة.

مركـز الع�س�يـات الـمهنيــة

االإجتماعية. للم�س�ؤولية  االإقليمية  بال�سبكة  الع�س�ية  دليل  • اجناز 
• االتف���اق مع �سرك���ة متخ�س�سة يف الت�س�يق االإلكرتوين لت�س�يق ع�س�يات ال�سبكة املهنية يف املنطقة 

العربية.

اأن�سطــة مركــز الع�س�يات املهنية خــالل الن�سف ال�سنــ�ي الأول من عام 
2014م
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• ه� مركز معني بن�سر ثقافة االلتزام باملعايري العاملية الأخالقيات العمل واالأعمال، وكذلك اأخالقيات املهن 
وال�ظائف املتعددة.

• كم���ا يعم���ل املركز على تقييم اأداء امل�ؤ�س�سات وفق ممار�ساته���ا االأخالقية املهنية، ومن ثم حتليل الفج�ات 
بني ال�اقع واملرجعية املعيارية، بهدف حت�سني االأداء االأخالقي للم�ؤ�س�سات.

مركـز اأخالقيـات العمل والأعمـال

امل�ساركة يف م�ؤمتر »العمل التعاوين ودوره يف التنمية املت�ازنة للعمالة« 
جتماعية،  قليمية للم�س�ؤولي���ة االإ �س���ارك كال من اال�ست���اذ ح�سن اجلا�سم، الرئي����ش التنفيذي لل�سبك���ة االأ
واالأ�ست���اذة ا�س����اق ب�علي رئي�سة مركز اخالقيات العمل واالعمال  بال�سبكة  يف م�ؤمتر »العمل التعاوين ودوره 

يف التنمية املت�ازنة للعمالة« املمار�سات التطبيقية للم�ؤ�س�سات احلك�مية، بدولة الك�يت. 
وذلك حتت رعاية وزير العدل ووزير االأوقاف وال�س�ؤون االإ�سالمية، الدكت�ر/ نايف حجاج العجمي يف دولة 

الك�يت.، وقد قدمت االأ�ستاذة اأ�س�اق ب�علي ورقة عمل يف هذا امل�ؤمتر.

اأن�سطة مركــز اأخالقيات العمل والأعمال خــالل الن�سف ال�سن�ي الأول 
من عام 2014م
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مركز خدمات م�ؤ�س�سات ذوي الإحتياجات اخلا�سة
ه���� مرك���ز متخ�س�ش يف حتلي���ل وحتديد االإحتياج���ات التدريبي���ة واالإ�ست�ساري���ة، والبحثي���ة مل�ؤ�س�سات ذوي 
االإحتياج���ات اخلا�سة، كالتي ترعي �س�ؤون االأيت���ام - االأ�سر -  املعاقني(، وكذلك ت�فري هذه االإحتياجات من 
خ���الل منتج���ات تدريبية، وبحثية، وا�ست�ساري���ة، وتنفيذ فعاليات متخ�س�سة مع تل���ك امل�ؤ�س�سات يف جماالت 

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

اتفق مركز خدمات ذوي االحتياجات اخلا�سة بال�سبكة االإقليمية 
للم�س�ؤولي���ة االإجتماعي���ة مع مركز هيلب ال�س���رق االأو�سط لتنفيذ 
برنام���ج تدريبي يتم تنفيذه الأول مرة يف مملكة البحرين الإعداد 
»اأخ�سائ���ي منهج هيل���ب وب�ب« العامل���ي لالإعاق���ة الذهنية. وقد 
مث���ل ال�سبكة الدكت�ر جي���اب النقيب رئي�ش مرك���ز خدمات ذوي 
االحتياجات اخلا�سة.وقد اأ�سبح مركز خدمات ذوي االحتياجات 
اخلا�س���ة املمثل ال�حيد ملركز Help ال�س���رق االأو�سط يف مملكة 

البحرين.

اأن�سطة مركز خدمات م�ؤ�س�سات ذوي الإحتياجات اخلا�سة خالل الن�سف 
ال�سن�ي الأول من عام 2014م
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مركز اإجالل خلدمات كبار ال�سن واملتقاعدين
ه� مركز متخ�س�ش يف تقدمي خدمات الدرا�سات واال�ست�سارات، والفعاليات، والربامج التدريبية والتعليمية 

لفئات كبار ال�سن واملتقاعدين.

اأوًل: ملتقى اأف�سل املمار�سات يف جمال رعاية 
كبار ال�سن

نظ���م مرك���ز اج���الل خلدم���ات رعاي���ة كب���ار ال�سن 
واملتقاعدي���ن بال�سبك���ة، بالتع���اون مع جمعي���ة املنار 
لرعاية ال�الدي���ن يف مملكة البحرين  »ملتقى اأف�سل 
املمار�س���ات يف جم���االت رعاي���ة كبار ال�س���ن« خالل 
الفرتة ماب���ني 22-23 ي�ني���� 2014، وبرعاية كرمية 
م���ن �سعادة الدكت����ر ح�سن بن ابراهي���م كمال نائب 
رئي����ش اللجن���ة ورئي����ش املكت���ب التنفي���ذي باللجن���ة 
ال�طني���ة للم�سن���ني، ومب�سارك���ة خ���رباء معروفني يف 

جمال رعاية كبار ال�سن.
وقد مت تنفيذ ثالثة ور�ش عمل على النح� التايل:

ور�ســة العمــل الأولــى:
ف��ن اإدارة ال�مقابل��ة مع كب��ار ال�س�ن
تقدمي الدكت�رة حياة ي��سف مالوي

ور�ســة العمــل الثانيـــة:
معايري واخالقيات مقدمي الرعاية لكبار ال�سن

تقدمي الدكت�رة حياة ي��سف مالوي
ور�ســة العمــل الثالثــة:

الغ�ذاء ال�سلي�م وعالقت�ه بال�سيخ�خ�ة ال�مريح�ة
تقدمي الأ�ستاذة تهاين العدواين

ثانيــًا: حفـل تد�سني كتـاب »نحـ�  �سيخ�خــة 
مريحــة«

ا�ست�سافت جمعية املنار لرعاية ال�الدين حفل تد�سني 
كتاب » نح� �سيخ�خ���ة مريحة« للم�ؤلفة الدكت�رة حياة 
ي��س���ف م���الوي رئي�سة مرك���ز اجالل خلدم���ات كبار 
ال�س���ن واملتقاعدي���ن ، بح�س����ر �سي���ف �س���رف احلفل  
معايل ال�سيخ دعي���ج بن خليفة اآل خليفة رئي�ش جمل�ش 
اإدارة جمعية املنار لرعاية ال�الدين، وجمه�ر من كبار 
ال�س���ن، و�سي����ف ملتق���ى اف�سل املمار�س���ات يف جمال 
رعاية كب���ار ال�سن من دول جمل����ش التعاون اخلليجي. 
علما اأن ادارة املطب�عات والن�سر بهيئة �س�ؤون االإعالم 
مبملك���ة البحري���ن هي من قام برعاي���ة طباعة كتاب » 

نح� �سيخ�خة مريحة« .
ثالثًا: تد�سني خطة التدريب ملركز اجالل يف 

جمال رعاية كبار ال�سن
مت اط���الق اأول خط���ة تدري���ب متخ�س�س���ة يف جمال 
رعاي���ة كب���ار ال�س���ن يف املنطق���ة، مت اعداده���ا م���ن 
قب���ل خرباء،بعد حتدي���د احلاج���ات التدريبية لتلك 

امل�ؤ�س�سات.

اأن�سطــة مركز اإجــالل خلدمات كبار ال�ســن واملتقاعدين خــالل الن�سف 
ال�سن�ي الأول من عام 2014م
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 مركـز الـخدمات الإ�ست�ساريـة امل�س�ؤولـة
• مرك���ز متخ�س����ش لتقدمي خدمات ا�ست�سارية، يف جماالت تاأ�سي����ش مراكز، ووحدات ادارية يف امل�ؤ�س�سات 

وال�سركات وفق معايري امل�س�ؤولية املجتمعية.
• وكذلك تقدمي خدمات ا�ست�سارية يف جماالت التخطيط االإ�سرتاتيجي للم�ؤ�س�سات، وربطها بالروؤى ال�طنية، 

وفق املعايري العاملية يف جماالت التنمية االإقت�سادية واالإجتماعية.
• كم���ا يهت���م املركز بتقدمي خدمات االإ�ست�سارات يف جماالت اجل�دة والتميز، والبناء امل�ؤ�س�سي االإحرتايف 

لتحقيق التنمية واالإ�ستدامة املالية وامل�ؤ�س�سية للم�ؤ�س�سات.

امل�ؤ�س�سات اأداء  لقيا�س  »اأجماد«  • معيار 
اأجن���ز مرك���ز اخلدم���ات االإ�ست�ساري���ة امل�س�ؤول���ة 
التاب���ع لل�سبك���ة االإقليمي���ة للم�س�ؤولي���ة االإجتماعي���ة 
معي���ار »اأجم���اد« وه���� معي���ار متخ�س����ش يف قيا�ش 
اأداء امل�ؤ�س�سات، وال�س���ركات، واملنظمات املجتمعية، 
ل�سالح مركز املعايري امل�س�ؤولة. وقد مت اإعداد معيار 
اأجم���اد من قب���ل امل�ست�سار ي��سف ح�س���ن ي��سف، يف 
ح���ني مت تط�يره من قبل مركز خدمات اال�ست�سارات 
ال���ربواري.  ن���زار  الربوفي�س����ر  برئا�س���ة  امل�س�ؤول���ة 

و�سيخ�سع املعيار للتحكيم قبل اعتماده والعمل به.
امل�س�ؤولة العربية  املدينة  • دليل 

اأجنز مركز اخلدمات االإ�ست�سارية امل�س�ؤولة التابع 
لل�سبكة االإقليمية للم�س�ؤولية االإجتماعية دليل املدينة 
العربي���ة امل�س�ؤول���ة، وال���ذي يت�سم���ن معاي���ري تر�سيح 

املدينة العربية امل�س�ؤولة.

الأفكار • بنك 
اأجنز مركز اخلدمات االإ�ست�سارية امل�س�ؤولة التابع 
لل�سبك���ة االإقليمي���ة للم�س�ؤولية االإجتماعي���ة، م�سروع 

بنك اأفكار ال�سبكة.
واإعانــة  تغذيــة  �سنــدوق  ان�ســاء  • مقــرتح 

جميع املراكز
اأجنزفري���ق مركز اخلدم���ات االإ�ست�ساري���ة امل�س�ؤولة 
برئا�س���ة �سع���ادة االأ�ست���اذ ح�س���ن اجلا�س���م الرئي�ش 
التنفيذي لل�سبكة برنامج التغذية والتكافل بال�سبكة.

بال�سبكة والأن�سطة  الربامج  • دليل 
اأجنزفريق مركز اخلدمات االإ�ست�سارية امل�س�ؤولة 
برئا�س���ة �سع���ادة االأ�ست���اذ ح�س���ن اجلا�س���م الرئي�ش 
التنفي���ذي لل�سبك���ة م�سروع دليل الربام���ج واالأن�سطة 

بال�سبكة.

اأن�سطــة مركــز اخلدمــات ال�ست�ساريــة امل�س�ؤولةخالل الن�ســف ال�سن�ي 
الأول من عام 2014م
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ه� مركز متخ�س�ش يف جماالت الدرا�سات واالإ�ست�سارات، والتدريب، وي�ستهدف تاأهيل القطاعات الن�سائية، 
وتزويده���ن باملعارف الالزمة ذات ال�سل���ة بتطبيقات امل�س�ؤولية املجتمعية، والتنمي���ة امل�ستدامة، واالقت�ساد 

االأخ�سر.

 مركز املراأة للم�س�ؤولية املجتمعية

م�ساركة مركز املراأة للم�س�ؤولية املجتمعية يف منتدى اقت�سادي  ثقايف يف ت�ن�س
نظم مركز املراأة للم�س�ؤولية املجتمعية، معر�سًا تعريفيًا بال�سبكة االإقليمية للم�س�ؤولية االإجتماعية على هام�ش 
م�سارك���ة كال م���ن �سعادة الربوفي�س�ر ي��سف عبدالغفار رئي�ش جمل����ش اإدارة ال�سبكة، ونائبه الدكت�ر على ال 
اإبراهي���م، يف فعالي���ات »املنتدى الثقايف االقت�سادي الرتكي املغاربي« والذي انعقد يف ت�ن�ش يف الفرتة ما بني 

20 - 25 مار�ش 2014م.

مركز املراأة للم�س�ؤولية املجتمعية يف م�ساركـــة مهنيـــة فـي ت�نــ�س
�سارك���ت الدكت�رة جن�ى بلطيف رئي�سة مركز املراأة للم�س�ؤولي���ة املجتمعية التابع لل�سبكة يف فعاليات »املنتدى 
اال�ستثم���اري الت�ن�س���ي اخلليجي االأول« ال���ذي عقد يف ت�ن�ش ي�مي 5 - 6 ماي���� 2014 بتنظيم من احتاد غرف 
دول جمل�ش التعاون اخلليجي واالحتاد الت�ن�سي لل�سناعة والتجارة وال�سناعات التقليدية، ومب�ساركة وح�س�ر 
رج���ال و�سيدات اأعمال وم�ستثمرين وعدد من كبار امل�س�ؤولني الر�سمني وممثلني عن م�ؤ�س�سات مت�يل اقليمية، 

وبرعاي���ة كرمي���ة من رئي�ش احلك�م���ة الت�ن�سي��ة ال�سي���د مهدي جمعة.

مركــــز املــراأة للم�س�ؤوليــــة املجتمعيــة ينظــم جائــزة رائــدات العمل 
الإجتماعي

اأجنز مركز املراأة للم�س�ؤولية املجتمعية ورقة عمل جائزة رائدات العمل االإجتماعي 
ل���دول جمل�ش التعاون اخلليجي، حيث �سيقام حف���ل تكرمي الفائزات يف منت�سف 

�سهر اأكت�بر من عام 2014م باإذن اهلل.

اأن�سطــة مركز املراأة للم�س�ؤولية املجتمعية خــالل الن�سف ال�سن�ي الأول 
من عام 2014م
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ال�سخ�سيات  من  امل�س�ؤولة عددًا  املمار�سات  ت�ثيق  مركز  • حدد 
امل�س�ؤولة التي �سيبداأ ت�ثيق �سريها وممار�ساتها امل�س�ؤولة.

الدكت�ر عادل  امل�س�ؤول���ة  املمار�سات  ت�ثي���ق  رئي�ش مركز  • ق���ام 
املرزوق���ي بزي���ارة اإىل �سحيفة ال�س���رق القطري���ة لعقد اتفاق 
معه���م للتع���اون يف جم���ال اال�ستف���ادة م���ن مرك���ز معل�م���ات 

ال�سحيفة املذك�رة.

ه���� مركز متخ�س�ش يف ت�ثي���ق املمار�سات امل�س�ؤولة لل�س���ركات وامل�ؤ�س�سات، واملنظم���ات احلك�مية واالأهلية 
يف جم���االت امل�س�ؤولي���ة املجتمعية والتنمية امل�ستدام���ة، واالقت�ساد االأخ�سر، ويتم اإعداده���ا بعد ذلك للن�سر 
والتعري���ف بها من خالل و�سائ���ط اإلكرتونية وتقليدية، على اأن يراعى يف الت�ثي���ق املنهجيات العلمية للت�ثيق 

والن�سر..

 مركز ت�ثيق املمار�سات امل�س�ؤولة

اأن�سطــة مركز ت�ثيق املمار�ســات امل�س�ؤولة خالل الن�ســف ال�سن�ي الأول 
من عام 2014م
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ه���ي م�ؤ�س�س���ة متخ�س�سة يف دعم العمل االإن�ساين يف دول جمل����ش التعاون اخلليجي، من خالل تنمية قدرات 
امل�ؤ�س�سات االإن�سانية اخلليجية الب�سرية وامل�ؤ�س�سية.

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

• االإع���الن ع���ن تاأ�سي�ش م�ؤ�س�سة العم���ل االإن�ساين على هام�ش تكرمي الفائزين بجائزة العمل االإن�ساين بدول 
جمل�ش التعاون اخلليجي بتاريخ 25 ي�ني� 2014م.

االإلكرتوين. امل�ؤ�س�سة  م�قع  الإطالق  متخ�س�سة  �سركة  مع  • التعاقد 

اأن�سطة م�ؤ�س�ســة العمل الإن�ساين لدول جمل�س التعــاون الـخليجي خالل 
الن�سف ال�سن�ي الأول من عام 2014م
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الأمــري في�ســـل بــن عبـــداهلل بــن عبـدالعزيــــز اآل �سعــــ�د ي�ستقبل وفــد ال�سبكــة الإقليمية 
للم�س�ؤولية الإجتماعية

ا�ستقب���ل �ساح���ب ال�سم� امللك���ي االأم���ري في�سل بن 
عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �سع�د رئي�ش هيئة الهالل 
االأحم���ر ال�سع����دي يف مكتب���ه مبدين���ة الريا�ش وفد 
ال�سبك���ة االإقليمي���ة للم�س�ؤولي���ة االإجتماعي���ة وذل���ك 
لتقدمي دع�ًة ل�سم����ه حل�س�ر فعاليات جائزة العمل 
االإن�ساين لدول جمل�ش التعاون اخلليجي. وقد تراأ�ش 
ال�ف���د �سعادة الربوفي�س�ر ي��س���ف عبدالغفار رئي�ش 
جمل����ش االإدارة واالأ�ستاذ الدكت�ر عل���ي اآل اإبراهيم 

نائ���ب رئي�ش جمل����ش اإدارة ال�سبكة للبح�ث والتط�ير، و�سعادة ال�سيخ الدكت�ر ايهاب ال�سمن�دي ع�س� جمل�ش 
اأمناء جائزة العمل االإن�ساين لدول جمل�ش التعاون اخلليجي، و�سعادة الدكت�رة انت�سار اأحمد فلمبان ال�سفرية 

الدولية يف امل�س�ؤولية االإجتماعية.

م�ساركــة ال�سبكــة الإقليميــة يف اجتماعات 
منظمة الدع�ة الإ�سالمية بال�س�دان

�س���ارك كال م���ن االأ�ست���اذ الدكت����ر عل���ي اآل اإبراهيم 
والدكت�ر ع���ادل اأحمد املرزوقي ممث���الن عن ال�سبكة 
االإقليمية للم�س�ؤولية االإجتماعية يف اجتماعات جمل�ش 
اأمن���اء منظمة الدع����ة االإ�سالمية، والت���ي انعقدت يف 

اخلرط�م بجمه�رية ال�س�دان.

منتــدى  يف  الإقليميــة  ال�سبكــة  م�ساركــة 
اقت�سادي  ثقايف يف ت�ن�س

�سارك كال من �سعادة الربوفي�س�ر ي��سف عبدالغفار، 
والدكت����ر عل���ى ال اإبراهي���م، يف فعالي���ات »املنت���دى 
الثقايف االقت�س���ادي الرتكي املغاربي« والذي انعقد يف 

ت�ن�ش بتاريخ 20 مار�ش 2014م.

الـــزيارات الر�سميــة
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زيـــارة لـمقــــر الأمانــة العامــــة لـــدول جملــ�س 
التعــاون اخلليجــي

قام االأ�ستاذ الدكت�ر علي اآل اإبراهيم نائب رئي�ش ال�سبكة 
االإقليمي���ة للم�س�ؤولي���ة االإجتماعي���ة برفق���ة االأ�ستاذ فايز 
العمري واالأ�ستاذ عبداملجيد ر�س�ان من م�ؤ�س�سة اخلبري 
العاملي للم�س�ؤولية املجتمعية والتنمية امل�ستدامة يف زيارة 
ملق���ر االأمان���ة العامة ل���دول جمل�ش التع���اون اخلليجي يف 

مدين���ة الريا�ش - حيث قام����ا بت�سليم دع�ة ملعايل االأمني العام الدكت����ر عبداللطيف الزياين حل�س�ر حفل 
تكرمي الفائزين بجائزة العمل االإن�ساين بدول جمل�ش التعاون اخلليجي.

زيـــارة لـ�سركة اخلليج للبرتوكيماويات
ق���ام �سعادة رئي����ش جمل����ش االإدارة الربوفي�س����ر ي��سف 
عبدالغف���ار، وال�فد املرافق له بزي���ارة ر�سمية اإىل �سركة 
اخللي���ج للبرتوكيماويات، حيث ا�ستقبلهم �سعادة الدكت�ر 
عبدالرحم���ن اجل�اهري رئي�ش ال�سركة، اإ�سافة اإىل كبار 
امل�س�ؤول���ني بال�سرك���ة. وقد تباحث الطرف���ان يف جماالت 

التعاون بينهما.

زيـــارة لدولة قطر
ق���ام �سعادة رئي����ش جمل����ش االإدارة الربوفي�س����ر ي��سف 
عبدالغف���ار، وال�ف���د املراف���ق ل���ه، واملك�ن م���ن الدكت�ر 
ع���ادل املرزوق���ي، والدكت�ر عل���ي اآل اإبراهي���م، والدكت�ر 
�سالح االإبراهيم للم�ساركة يف فعاليات م�سابقة اأم اخلري 

الدولية للقراآن الكرمي - الدورة اخلام�سة.
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مت ت�قيع اتفاقيات تعاون مع امل�ؤ�س�سات التالية:

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

دولة قطرم�سابقة اأم اخلري الدولية للقراآن الكرمي10
دولة قطرال�سناديق االإن�سانية مبنظمة التعاون االإ�سالمي11

اتفاقيــات تعاون
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املناطق الـجغرافية التي عملت فيها ال�سبكة خالل 
الن�سف الأول من عام 2014م

اجلمه�رية الت�ن�سية

دولة الك�يت

اجلمه�رية الرتكية

مملكة البحرين

اململكة العربية ال�سع�دية

جمه�رية ال�س�دان

جمه�رية اجلزائر

دولة قطر
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االأ�سك�ا. مبنظمة  االأخ�سر  االقت�ساد  م�ساندة  • مكتب 
املكرمة. مبكة  االإ�سالمي  العامل  لرابطة  التابعة  للتعليم  العاملية  االإ�سالمية  • الهيئة 

االإ�سالمي. التعاون  • منظمة 

ع�س�يـات مهنية لل�سبكـة الإقليميـة للم�س�ؤوليـة 
الإجتماعية خالل الن�سف الأول من عام 2014م
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اأعــدت ال�سبكة الإقليميــة للم�س�ؤولية الإجتماعية مبادرات ن�عيــة، مت تقدميها للم�ؤ�س�سات 
و�سناع القرار يف دول جمل�س التعاون اخلليجي، اإيذانًا باإطالقها باإذن اهلل.

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

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

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

كلية الدوحة للعل�م والتكن�ل�جيا بجمه�رية ال�س�دان.4
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الأكادميية الدولية للم�س�ؤولية الإجتماعية

    اأن�سطـة الأكادميية خـالل الن�سف ال�سنـ�ي الثاين من عام 2014م

• م�ؤ�س�س���ة اأكادميي���ة مهني���ة متخ�س�س���ة يف تق���دمي دورات تدريبية، وور����ش عمل متخ�س�س���ة، ودبل�مات مهنية يف جم���االت امل�س�ؤولية 
املجتمعية، والتنمية امل�ستدامة، واالقت�ساد االأخ�سر.

• تعم���ل االأكادميي���ة على ت�سميم وتنفي���ذ برامج تدريبية متخ�س�سة، وم�جه���ة للم�ؤ�س�سات املانحة، واجلمعي���ات اخلريية، واملجتمعية، 
ومنظم���ات املجتم���ع املدين، وكذل���ك لل�سركات وامل�ؤ�س�س���ات احلك�مية، واالأهلية، واخلا�س���ة يف جماالت امل�س�ؤولي���ة املجتمعية، والتنمية 

امل�ستدامة، واالقت�ساد االأخ�سر.

الإجتماعيــة-  للم�س�ؤوليــة  البحريــن  مخيــم 
الدورة الثاين - البحرين

نظم���ت االأكادميي���ة الدولي���ة للم�س�ؤولي���ة االإجتماعي���ة فعاليات 
الدورة الثانية ملخيم البحرين للم�س�ؤولية االإجتماعية. حيث �سارة يف 
تقدمي ور�ش العمل التخ�س�سي���ة لربنامج »اإعداد وتاأهيل اخ�سائي 
م�س�ؤولي���ة اجتماعي���ة«، كل م���ن الربوفي�س����ر ي��س���ف عبدالغف���ار، 
الربوفي�س�ر نزار الربواري، االأ�ستاذة اأ�س�اق ب�علي، الدكت�ر �سالح 
االإبراهي���م،  وق���د اقيم املخيم يف مملك���ة البحرين يف الفرتة مابني 

21 - 24 �سبتمرب 2014م.

م�س�ؤوليــة  اأخ�سائــي  »اإعــداد  عمــل  ور�ســة 
جمتمعية« - قطر بالتعاون مع كهرماء

�سارك���ت االأكادميية الدولي���ة للم�س�ؤولي���ة االإجتماعية يف تقدمي 
ور�س���ة عمل بعن����ان »اإعداد اأخ�سائ���ي م�س�ؤولي���ة جمتمعية«، بدولة 
قط���ر ل�سال���ح �سرك���ة قط���ر للكهرباء وامل���اء خالل  الف���رتة ما بني  
بتاريخ 13 �سبتمرب 2014م  وقدمها املدرب الدويل االأ�ستاذ الدكت�ر 

علي اآل اإبراهيم.

ور�ســة عمل »اإعالم منظمــات املجتمع املدين - 
البحرين

نظم����ت ال�سبك����ة االإقليمي����ة للم�س�ؤولي����ة االإجتماعي����ة يف مملك����ة 
البحري����ن ور�سة عمل »اإعالم منظمات املجتم����ع املدين« خالل الفرتة 

ما بني 21 - 23 اأغ�سط�ش 2014.

ور�سة عمل اإدارة امل�ساريع اخلريية - البحرين
افتتح���ت ال�سبك���ة االإقليمي���ة للم�س�ؤولي���ة االإجتماعية يف مملكة 
البحري���ن، فعالي���ات ور�س���ة عم���ل اإدارة امل�ساريع اخلريي���ة«، والتي 

ا�ستمرت يف الفرتة مابني 16-18 ن�فمرب من عام 2014 ميالدي،
حيث �سارك يف تقدمي ال�ر�ش كل من الربفي�س�ر ي��سف عبدالغفار، 

والربوفي�س�ر نزار الربواري، والدكت�ر علي اآل اإبراهيم.

امل�ؤ�س�ســات  وفعاليــات  اأن�سطــة  تنظيــم  ملتقــى 
املجتمعية

نظم���ت االأكادميي���ة الدولي���ة للم�س�ؤولي���ة االإجتماعي���ة فعاليات 
»ملتق���ى اأن�سطة وفعالي���ات امل�ؤ�س�سات املجتمعي���ة« خالل الفرتة من 
1 - 3 �سبتم���رب 2014م، وق���د �س���ارك يف تدري���ب ال�ر����ش، االأ�ستاذ 
الدكت����ر علي اآل اإبراهيم والدكت�رة حي���اة ي��سف املالوي والدكت�ر 

�سالح االإبراهيم.
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م�ؤ�س�س���ة بحثية متخ�س�سة يف جمال تنفي���ذ درا�سات وبح�ث تطبيقية، وا�ستطالع���ات راأي عام يف جماالت 
امل�س�ؤولي���ة املجتمعية، والتنمي���ة امل�ستدامة، واالقت�ساد االأخ�س���ر، لل�سركات وامل�ؤ�س�س���ات اخلا�سة، والعامة، 

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

املجتمعية« للمبادرات  اأبوغزالة  طالل  الدكتور  »جائزة  بعنوان  • كتاب 
اأجن���ز املرك���ز اخلليجي الأبح���اث امل�س�ؤولي���ة االإجتماعية  كتاب بعن����ان »جائزة الدكت�ر ط���الل اأب�غزالة 

للمبادرات املجتمعية« .

الإجتماعية« للم�سوؤولية  الدوليون  ال�سفراء  عمل  »دليل  بعنوان  • درا�سة 
اأجن���ز املرك���ز اخلليجي الأبح���اث امل�س�ؤولي���ة االإجتماعية درا�س���ة بعن�ان »دلي���ل عمل ال�سف���راء الدولي�ن 

للم�س�ؤولية االإجتماعية« .

• درا�سة بعنوان »بروتوكول تنفيذ املومترات املجتمعية،، الدولية .. الإقليمية .. املحلية«
اأجنز املركز اخلليجي الأبحاث امل�س�ؤولية االإجتماعية درا�سة بعن�ان »بروت�ك�ل تنفيذ امل�مترات املجتمعية،، 

الدولية .. االإقليمية .. املحلية« .

املركز الـخليجــي لأبحـاث امل�س�ؤولية املجتمعية

  اأن�سطة املركز خالل الن�سف ال�سن�ي الثاين من عام 2014م
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• ه���ي مب���ادرة �سن�ي���ة يتم من خالله���ا اختيار املدينة العربية الت���ي تت�افق عملياتها، ومبادراته���ا، وم�ساريعها مع معايري 
امل�س�ؤولية املجتمعية والتنمية امل�ستدامة، واالقت�ساد االأخ�سر، ويتم تن�سيق فعاليات هذه املبادرة مع امل�ؤ�س�سات الر�سمية 
يف الدول العربية، على اأن يتم اختيار مدينة عربية م�س�ؤولة يف كل عام، ويتم تن�سيق فعاليات تلك املدينة العربية، لتربز 
اجن���ازات تلك املدينة امل�س�ؤول���ة، ويتم اختيار تلك املدينة العربية امل�س�ؤولة، من قبل هيئة ا�ست�سارية متخ�س�سة، ووفق 

معايري مهنية م�س�ؤولة.

مت اإقام���ة احلفل االأول للجائزة 
م���ن خالل اختي���ار مدين���ة املنامة 
امل�س�ؤول���ة  العربي���ة  العا�سم���ة 
اإجتماعيًا لع���ام 2014م. وقد اأقيم 
احلف���ل برعاي���ة �ساحب���ة ال�سعادة 
حمم���د  بن���ت  فاطم���ة  الدكت����رة 
البل��سي وزيرة التنمية االإجتماعية 
 23 بتاري���خ  البحري���ن  يف مملك���ة 

اأكت�بر 2014م بفندق الدبل�مات.

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

جائزة الـمدينـة العربيـة امل�س�ؤولــة اإجتماعيًا

• ه���ي اإح���دى املبادرات التابعة للمدين���ة العربية امل�س�ؤولة، والتي تهدف اإىل التعريف باأف�س���ل املبادرات امل�س�ؤولة يف املدن 
العربية عرب ال��سيط الرقمي، بهدف الرتويج لثقافة ومبادئ امل�س�ؤولية املجتمعية والتنمية امل�ستدامة، واالقت�ساد االأخ�سر.
• كذل���ك تق���دم املدين���ة الرقمية للم�س�ؤولي���ة املجتمعية خدم���ات تدريبية، وتعليمي���ة، وا�ست�سارية، وبحثي���ة، واإعالمية 
للقطاع���ات املتع���ددة يف جم���االت امل�س�ؤولي���ة املجتمعي���ة، والتنمي���ة امل�ستدام���ة، واالقت�س���اد االأخ�س���ر، ع���رب الف�ساء 

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

والرقمي.

املدينة الرقمية للم�س�ؤولية املجتمعية

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

  اأن�سطة املدينة الرقمية خالل الن�سف ال�سن�ي الثاين من عام 2014م
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ر�سد التغطيات الإعالمية للفعاليات التالية :
• ملتقى ال�سفراء الدولي�ن للم�س�ؤولية االجتماعية.

• فعالية اختيار املنامة املدينة العربية امل�س�ؤولة اجتماعيا.
• تد�سني املدينة الرقمية لكبار ال�سن يف الدول العربية.     

• امللتقى التدريبي لقادة وخرباء م�ؤ�س�سات رعاية االأيتام بدول جمل�ش التعاون اخلليجي.
• بناء قاعدة بيانات م�ؤ�س�سات رعاية االأيتام بدول جمل�ش التعاون اخلليجي..

• اأجنز الفريق االإداري ملركز معل�مات ال�سبكة خمطط تط�يري للم�قع اجلديد لل�سبكة االإقليمية للم�س�ؤولية االإجتماعية.
اإع��داد التقرير ال�سنوي ال�سامل لل�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الإجتماعية »ح�ساد ال�سبكة الإقليمية 

للم�سوؤولية الإجتماعية خالل عام 2014م«

اأن�سطة مركز معل�مات ال�سبكة خالل الن�سف ال�سن�ي الثاين من عام 2014م

ه� مركز معل�ماتي متخ�س�ش، يق�م بتزويد املدينة الرقمية للم�س�ؤولية االإجتماعية، ووكالة م�س�ؤولية لالأنباء، بالدرا�سات 
واالأبح���اث، واأخب���ار امل�س�ؤولي���ة االإجتماعي���ة، والتنميج امل�ستدام���ة، واالقت�ساد االأخ�س���ر، من خالل ر�سيده���ا يف الدوريات 

االإعالمية، وامل�اقع االإلكرتونية، والتقارير الر�سمية، ويتبع املركز اإداريًا للمدينة الرقمية للم�س�ؤولية االإجتماعية.

مركز معل�مات ال�سبكة
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)injazat( مركز انـجازات م�س�ؤولـة للج�ائـز الـمهنيـة 
مرك���ز اجن���ازات م�س�ؤولة ي�سرف عل���ى تنفيذ عدد م���ن اجل�ائز وامل�سابق���ات املهنية وفق معاي���ري امل�س�ؤولية 

املجتمعية والتنمية امل�ستدامة، واالقت�ساد االأخ�سر.

جائ��زة الدكتور طالل اأب��و غزالة للمبادرات 
املجتمعية لعام 2014م

املهنية  للج�ائز  م�س�ؤول���ة  اجن���ازات  • نظ���م مركز 
جلائ���زة  االأوىل  بال���دورة  الفائزي���ن  تك���رمي  حف���ل 
الدكت�ر طالل اأب�غزالة للمبادرات املجتمعية، بتاريخ 
25 اكت�بر 2014م، برعاي���ة �سعادة الدكت�رة فاطمة 
بن���ت حمم���د البل��س���ي وزي���رة التنمي���ة االإجتماعية 

مبملكة البحرين. 
جائ��زة املدينة العربي��ة امل�سوؤولة اإجتماعيًا 

لعام 2014م عن مملكة البحرين
املهنية  للج�ائز  م�س�ؤول���ة  اجن���ازات  • نظ���م مركز 
حفل تك���رمي العا�سم���ة العربية امل�س�ؤول���ة اإجتماعيًا، 
بتاري���خ 25 اكت�بر 2014م، برعاي���ة �سعادة الدكت�رة 
فاطمة بنت حممد البل��سي وزيرة التنمية االإجتماعية 
مبملكة البحرين. وقد مت اختيار العا�سمة البحرينية 

املنامة للف�ز باجلائزة لعام 2014م.
ال�ملتق�����ى الإقليم�����ي لل�سف�����راء الدولي���ني 

للم�سوؤولية الإجتماعية لعام 2014م
املهنية  للج�ائز  م�س�ؤول���ة  اجن���ازات  • نظ���م مركز 
حف���ل تقلي���د 22 �سخ�سي���ة عربي���ة رفيع���ة امل�ست����ى 
بلقب ال�سف���ري الدويل للم�س�ؤولية االإجتماعية، بتاريخ 
25 اكت�ب���ر 2014م، وبرعاية �سعادة الدكت�رة فاطمة 
بن���ت حمم���د البل��س���ي وزي���رة التنمي���ة االإجتماعية 

مبملكة البحرين. 

جائزة »التميز يف جمال رعاية الأيتام بدول 
جمل�س التعاون اخلليجي لعام 2014م »كافل« 
املهنية  للج�ائز  م�س�ؤول���ة  اجن���ازات  • نظ���م مركز 
حفل تكرمي الفائزي���ن باجلائزة، بتاريخ 28 دي�سمرب 
م���ن  �سرفي���ة  برعاي���ة  الدبل�م���ات،  بفن���دق   2014
رئي�ش جمل�ش الن����اب البحريني، ورعاية فخرية من 

حمافظ حمافظة العا�سمة البحرينية.
للم�س��وؤولي��ة  الع��ام  �سخ�سي��ة  ج��ائ���زة 
الإجتماعية عن مملكة البحرين لعام 2014م
املهنية  للج�ائز  م�س�ؤول���ة  اجن���ازات  • نظ���م مركز 
حفل تك���رمي الدكت�رة فاطمة بنت حمم���د البل��سي، 
مبنا�سبة ف�زه���ا بجائزة �سخ�سية الع���ام للم�س�ؤولية 
االإجتماعية عن مملكة البحرين. بتاريخ 28 دي�سمرب 
2014م. برعاي���ة �سرفي���ة من رئي�ش جمل����ش الن�اب 
البحرين���ي، ورعاي���ة فخري���ة من حماف���ظ حمافظة 

العا�سمة البحرينية.
جائ��زة املوؤ�س�سة الإجتماعي��ة امل�سوؤولة لعام 

2014م عن مملكة البحرين
اخلريي���ة  امللكي���ة  امل�ؤ�س�س���ة  م���ن  كل  تك���رمي  • مت 
وجمعي���ة الك�ث���ر لرعاية االأيت���ام مبنا�سب���ة ف�زهما 
بجائ���زة امل�ؤ�س�س���ة االإجتماعية امل�س�ؤول���ة، بتاريخ 28 
دي�سم���رب 2014 بفن���دق الدبل�مات، برعاي���ة �سرفية 
من رئي�ش جمل�ش الن����اب البحريني، ورعاية فخرية 

من حمافظ حمافظة العا�سمة البحرينية.

 اأن�سطة مركز اجنازات م�س�ؤولة خالل الن�سف ال�سن�ي الثاين من عام 2014م
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مرك���ز متخ�س�ش يف تنظيم امل�ؤمترات، والفعاليات، واحللق���ات النقا�سية املهنية، واملعار�ش املتخ�س�سة يف 
جماالت امل�س�ؤولي���ة املجتمعية والتنمية امل�ستدامة، واالقت�ساد االأخ�س���ر، والعمل اخلريي، واملجتمعي،بهدف 

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

مركــز الفعاليـــات امل�س�ؤولــــة

• امللتقى التدريبي لقادة وخرباء موؤ�س�سات رعاية الأيتام لدول جمل�س التعاون اخلليجي.
نظ���م مركز الفعالي���ات امل�س�ؤولة بالتعاون مع مرك���ز اجنازات م�س�ؤولة للج�ائز املهني���ة، ومركز ا�ستدامة 
العم���ل اخلريي وال�قف���ي التابعني لل�سبكة، فعاليات  امللتقى التدريبي لقادة وخ���رباء م�ؤ�س�سات رعاية االأيتام 

لدول جمل�ش التعاون اخلليجي، وذلك خالل الفرتة ما بني 28 - 2٩ دي�سمرب 2014م.

اأن�سطــة مركز الفعاليــات امل�س�ؤولة خالل الن�ســف ال�سن�ي الثني من عام 
2014م
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  مركز ا�ستدامة العمل الـخريي وال�قفي
يقدم مركز ا�ستدامة العمل اخلريي والوقفي خدماته عرب ثالث جمالت رئي�سية:

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

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

دورة اإدارة امل�ساريع اخلريية
نظ���م مرك���ز ا�ستدام���ة العم���ل اخل���ريي وال�قف���ي، ور�سة 
عمل متقدمة يف جم���ال اإدارة امل�سروعات اخلريية عرب 
منهجي���ات االإ�ستدام���ة. حيث ي�س���ارك يف تقدميها كال 
م���ن بروفي�س����ر ي��سف عبدالغف���ار والربوفي�س����ر نزار 
ال���ربواري واالأ�ست���اذ الدكت����ر عل���ي اآل اإبراهيم خرباء 
ال�سبكة االإقليمي���ة للم�س�ؤولية االإجتماعية، وذلك بتاريخ 

16 - 18 ن�فمرب 2014م.
ور�سة عمل بعنوان: )ال�ستدامة املالية يف موؤ�س�سات 

رعاية الأيتام(
 نظم مركز ا�ستدامة العمل اخلريي وال�قفي، ور�سة عمل 
»اال�ستدام���ة املالي���ة يف م�ؤ�س�س���ات رعاي���ة االأيتام« وذلك 
�سمن فعاليات امللتقى التدريبي لقادة وخرباء م�ؤ�س�سات 
رعاية االأيتام بدول جمل�ش التعاون اخلليجي،  من تدريب 
امل�ست�سار الدويل عبداملجيد ر�س�ان، من م�ؤ�س�سة اخلبري 
العاملي للم�س�ؤولية املجتمعية والتنمية امل�ستدامة - اململكة 

العربية ال�سع�دية، وذلك بتاريخ 28 دي�سمرب 2014م.
ور�س��ة عمل بعن��وان: )ا�ستدامة الأث��ر والنتائج يف 

جمال رعاية الأيتام(
نظ���م مرك���ز ا�ستدامة العم���ل اخلريي وال�قف���ي، ور�سة 
عم���ل »ا�ستدامة االأثر والنتائ���ج يف جمال رعاية االأيتام« 
وذل���ك �سمن فعالي���ات امللتقى التدريب���ي لقادة وخرباء 
م�ؤ�س�سات رعاية االأيتام بدول جمل�ش التعاون اخلليجي، 
م���ن تدري���ب  املدرب ال���دويل الدكت�ر زه���ري املزيدي - 
رئي�ش امل�ؤ�س�سة العربية للقيم املجتمعية - دولة الك�يت، 

وذلك بتاريخ 28 دي�سمرب 2014م.
ور�س��ة عم��ل بعن��وان: و�سائ��ل حتقي��ق ال�ستدام��ة 

املوؤ�س�سية يف جمال رعاية الأيتام
نظم مركز ا�ستدامة العمل اخلريي وال�قفي، ور�سة عمل 
»و�سائ���ل حتقي���ق اال�ستدامة امل�ؤ�س�سي���ة يف جمال رعاية 
االأيت���ام« وذلك �سم���ن فعاليات امللتق���ى التدريبي لقادة 
وخ���رباء م�ؤ�س�سات رعاية االأيتام ب���دول جمل�ش التعاون 
اخلليج���ي، من تدريب االأ�ستاذ الدكت�ر على اآل اإبراهيم 
- نائب رئي�ش ال�سبك���ة االإقليمية للم�س�ؤولية االإجتماعية 

- دولة قطر. وذلك بتاريخ 2٩ دي�سمرب 2014م.
ور�س��ة عمل للمنت�سبات جلمعي��ة ال�سنابل لرعاية 
الأيتام بعنوان: »التحفيز طريقك لتحقيق الذات«  
نظم مركز ا�ستدامة العمل اخلريي وال�قفي، ور�سة عمل 
»التحفيز طريقك لتحقيق الذات« وذلك �سمن فعاليات 
امللتق���ى التدريبي لقادة وخرباء م�ؤ�س�سات رعاية االأيتام 
ب���دول جمل����ش التعاون اخلليج���ي، من تدري���ب الدكت�ر 
�سالح االإبراهيم، اخلب���ري الرتب�ي - دولة قطر. وذلك 

بتاريخ 28 دي�سمرب 2014م.
ور�سة عمل لقياديات موؤ�س�سات رعاية الأيتام بعنوان: 

»بناء ال�سورة الذهنية ملوؤ�س�سات رعاية الأيتام.
نظ���م مرك���ز ا�ستدامة العم���ل اخلريي وال�قف���ي، ور�سة 
عم���ل »بناء ال�س�رة الذهنية مل�ؤ�س�س���ات رعاية االأيتام«، 
من تدريب املدربة الدولية االأ�ستاذة اأ�س�اق اأحمد ب�علي 

- مملكة البحرين. وذلك بتاريخ 2٩ دي�سمرب 2014م.

اأن�سطة مركــز ا�ستدامة العمل اخلريي وال�قفي خــالل الن�سف ال�سن�ي 
الثاين من عام 2014م
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ه���ي وكال���ة اخبارية، تر�س���د اأف�سل املمار�س���ات للم�ؤ�س�سات وال�س���ركات، وكذلك للمنظم���ات املجتمعية، 
وامل�ؤ�س�س���ات الر�سمية، يف جم���االت امل�س�ؤولية املجتمعية والتنمي���ة امل�ستدامة، واالقت�س���اد االأخ�سر، و�ستبث 
ال�كال���ة اأخبارها وتقاريرها، وبح�ثه���ا، ودرا�ساتها اال�ستطالعية، من خالل من�س���ة اإلكرتونية على ال�سبكة 

العنكب�تية. 
لالأنباء. االإلكرتونية  »م�س�ؤولية«  ل�كالة  هيكلي  خمطط  و�سع  • مت 

• مت الت�ا�س���ل م���ع �س���ركات متخ�س�س���ة يف نظم املعل�م���ات وتط�ير امل�اقع االإلكرتوني���ة ومت ا�ستالم 
العرو�ش املالية والفنية.

اأ�س���درت ال�سبكة االإقليمية للم�س�ؤولية االإجتماعية، اأربعة اأع���داد من ن�سرة »التزام« ال�سهرية، وهي ن�سرة 
ت�ع�ية، اإخبارية متخ�س�سة يف جماالت امل�س�ؤولية املجتمعية والتنمية امل�ستدامة، واالقت�ساد االأخ�سر.

وكالــة »م�س�ؤوليـة« الإلكرتونيـة لالأنبـاء 

ن�ســرة »التــزام« - �سهريــة 



49

ه� مركز متخ�س�ش يف تط�ير معايري م�س�ؤولة يف جماالت ج�دة االأداء، واأخالقيات االأعمال، والعالمات 
التجاري���ة امل�س�ؤول���ة، وكذلك الرتويج للمعاي���ري واملقايي�ش الدولية يف جماالت امل�س�ؤولي���ة املجتمعية، والتنمية 
امل�ستدام���ة، واالقت�ساد االأخ�سر،  اإ�سافة اإىل عقد اتفاقيات مع امل�ؤ�س�سات الدولية التي متتلك حق�ق معايري 

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

 مركز املعايري امل�س�ؤولة

االأيتام«. خدمات  ملنظمات  امل�ؤ�س�سي  االأداء  «تقييم  بعن�ان  معيار  املركز  • اأ�سدر 
ال�سن«. كبار  ملنظمات  امل�ؤ�س�سي  االأداء  «تقييم  بعن�ان  معيار  املركز  • اأ�سدر 

اإجتماعيًا«. امل�س�ؤولة  العربية  »املدينة  جلائزة  • معيار 

اأن�سطــة مركز املعايــري امل�س�ؤولة خــالل الن�سف ال�سن�ي الثــاين من عام 
2014م
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ت�س�يق منتجات ال�سبكة االإقليمية للم�س�ؤولية االإجتماعية، من خدمات تدريبية،  يف  متخ�س�ش  مركز  • ه� 
وا�ست�سارات مهنية، وفعاليات متخ�س�سة، وع�س�يات مهنية.

امل�س�ؤولية  جماالت  يف  ال�سبكة  ومبادرات  م�ساريع  لتنفيذ  الالزمة  امل�ارد  ت�فري  على  املركز  يعمل  • كما   
املجتمعية والتنمية امل�ستدامة، واالقت�ساد االأخ�سر.

الـمركز الدولــي للت�س�يـق الـمجتمعــي

للت�س�ي���ق املجتمعي بت�س�ي���ق جميع فعالي���ات واأن�سطة وخدمات ال�سبك���ة االإقليمية  • ق���ام املرك���ز الدويل 
للم�س�ؤولية االإجتماعية بهدف ت�فري الدعم الالزم لتنفيذ تلك الفعاليات واخلدمات.

• �ساه���م املرك���ز ال���دويل للت�س�ي���ق املجتمعي بتط�ير عدد م���ن املنتجات الت�س�يقي���ة املقدمة من ال�سبكة 
االإقليمية للم�س�ؤولية االإجتماعية ل�سالح املراكز وال�حدات االإدارية بال�سبكة.

اأن�سطــة املركز الدويل للت�س�يق املجتمعي خــالل الن�سف ال�سن�ي الثاين 
من عام 2014م
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ه� مركزمعني بتط�ير منتجات ذات ال�سلة مبجاالت الع�س�يات املهنية املختلفة بال�سبكة، كما يهدف اإىل 
خدمة االأع�ساء وفق ال�سروط التي مت االتفاق عليها بني االأع�ساء وبني ال�سبكة.

مركـز الع�س�يـات الـمهنيــة

واملتقاعدين. ال�سن  كبار  خلدمات  اإجالل  ملركز  الع�س�ية  دليل  • اجناز 
عديدة. عربية  دول  من  وم�ؤ�س�سات  اأفراد  ع�س�يات  على  • احل�س�ل 

اأن�سطــة مركز الع�س�يات املهنيــة خالل الن�سف ال�سنــ�ي الثاين من عام 
2014م
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• ه� مركز معني بن�سر ثقافة االلتزام باملعايري العاملية الأخالقيات العمل واالأعمال، وكذلك اأخالقيات املهن 
وال�ظائف املتعددة.

• كم���ا يعم���ل املركز على تقييم اأداء امل�ؤ�س�سات وفق ممار�ساته���ا االأخالقية املهنية، ومن ثم حتليل الفج�ات 
بني ال�اقع واملرجعية املعيارية، بهدف حت�سني االأداء االأخالقي للم�ؤ�س�سات.

مركـز اأخالقيـات العمل والأعمـال

م�س��روع مرك��ز اأخالقي��ات العم��ل والأعمال املق��دم لغرفة جت��ارة و�سناعة 
البحرين 

قدم مركز اأخالقيات العمل واالأعمال م�سروعًا متكاماًل لتاأ�سي�ش مركز متخ�س�ش يف اأخالقيات االأعمال 
ل�سالح غرفة جتارة و�سناعة البحرين.

اأن�سطــة مركز اأخالقيات العمل والأعمال خــالل الن�سف ال�سن�ي الثاين 
من عام 2014م
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مركز خدمات م�ؤ�س�سات ذوي الإحتياجات اخلا�سة
ه���� مرك���ز متخ�س�ش يف حتلي���ل وحتديد االإحتياج���ات التدريبي���ة واالإ�ست�ساري���ة، والبحثي���ة مل�ؤ�س�سات ذوي 
االإحتياج���ات اخلا�سة، كالتي ترعي �س�ؤون االأيت���ام - االأ�سر -  املعاقني(، وكذلك ت�فري هذه االإحتياجات من 
خ���الل منتج���ات تدريبية، وبحثية، وا�ست�ساري���ة، وتنفيذ فعاليات متخ�س�سة مع تل���ك امل�ؤ�س�سات يف جماالت 

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

امللتق��ى الدويل لأخ�سائ��ي موؤ�س�سات 
الأ�سخا�س ذوي الإعاقة 

نظم مركز خدم���ات م�ؤ�س�سات ذوي االحتياجات 
اخلا�س���ة مبملكة البحرين، فعالي���ات امللتقى الدويل 
الأخ�سائيي م�ؤ�س�سات االأ�سخا�ش ذوي االإعاقة، وذلك 
برعاية م���ن �ساحب املعايل ال�سي���خ دعيج بن خليفة 
اآل خليف���ة، ال�سفري الدويل للم�س�ؤولي���ة االإجتماعية،  
وذل���ك يف الفرتة ما ب���ني 12 اإىل 16 اأكت�بر 2014م، 

وقدمت من خاللها ور�ش العمل االآتية:
1- ور�س���ة عمل بعن����ان: املعاي���ري الدولية الإدارة 
منظم���ات االإعاق���ة والتي قدمه���ا امل�ست�س���ار الدويل 
االأ�ست���اذ حمم���د عبدالرحم���ن ال�سيد، نائ���ب رئي�ش 

املنطقة العربية ملنظمة التاأهيل الدويل.
2- ور�س���ة عمل بعن����ان: ال���دورة الدولية لتخريج 
اأخ�سائي���ي منهج هيلب وب�ب. والت���ي قدمها الدكت�ر 
بهاء الدين جالل، اخلبري بال�كالة االأمريكية للتعليم.

منح لقب مهني 
قدمت ال�سبكة االإقليمي���ة للم�س�ؤولية االإجتماعية، 
لقب املمثل ال���دويل لل�سبكة االإقليمية ل�س�ؤون االإعاقة 
ل�سعادة امل�ست�س���ار حممد عبدالرحمن ال�سيد، وذلك 
نظ���ري جه����ده وخربت���ه يف جم���االت االإعاق���ة لفرتة 

زمنية قاربت ال� 30 عامًا.
ملتقى الإعالم والإعاقة - قطر

اأقيمت ور�سة عمل » االإعالم واالإعاقة«، والتي نظمتها 
منظمة التاأهيل الدويل- االإقليم العربي بالتعاون مع 
ال�سبك���ة االإقليمي���ة للم�س�ؤولي���ة االإجتماعية، وقدمها 
االأ�ستاذ الدكت�ر علي اآل اإبراهيم نائب رئي�ش جمل�ش 
اإدارة ال�سبك���ة االإقليمي���ة للم�س�ؤولي���ة االإجتماعي���ة، 
مب�سارك���ة قراب���ة 85 م�س���اركًا م���ن ال���دول العربية، 
وا�ستم���رت يف الف���رتة ماب���ني 3-4 دي�سمرب 2014م، 

مبنا�سبة الي�م العاملي لالإعاقة.

اأن�سطة مركز خدمات م�ؤ�س�سات ذوي الإحتياجات اخلا�سة خالل الن�سف 
ال�سن�ي الثاين من عام 2014م
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مركز اإجالل خلدمات كبار ال�سن واملتقاعدين
ه� مركز متخ�س�ش يف تقدمي خدمات الدرا�سات واال�ست�سارات، والفعاليات، والربامج التدريبية والتعليمية 

لفئات كبار ال�سن واملتقاعدين.

اأوًل: ملتق��ى اأن�سط��ة وفعالي��ات كب��ار ال�س��ن 
واملتقاعدين 

مت تنظيم فعاليات ملتقى اأن�سط����ة وفعاليات كبار ال�سن 
واملتقاعدين برعاية من اللجنة ال�طنية للم�سنني مبملكة 
البحري����ن وذلك خالل الفرتة ماب����ني 17-21 اغ�سط�ش 
2014م. وقد نظمت خالل امللتقى ور�ش العمل التالية :

 1- اإدارة الربامج واالأن�سطة والفعاليات لكبار ال�سن 
وف���ق معاي���ري اال�ستدام���ة يف التخطي���ط والتاأثري 
مبنهجيات النظري���ة العاملية اإدارة االأداء . تقدمي 

د/ علي اآل اإبراهيم  
ط���رق اإعداد االن�سط���ة لكبار ال�س���ن وفق مقيا�ش   -2

هريمان العاملي  تقدمي د.حياة مالوي.
مهارات ت�س�يق الذات يف م�ؤ�س�سات رعاية كبار ال�سن   -3
واملتقاعدي����ن واملنظم����ات املجتمعية قدمه����ا الدكت�ر 

�سالح االإبراهيم، اخلبري الرتب�ي من دولة قطر.
ثانيًا: املدينة الرقمية

نظ���م مرك���ز اج���الل خلدم���ات رعاي���ة كب���ار ال�سن 
واملتقاعدي���ن بال�سبك���ة، بالتع���اون مع جمعي���ة املنار 
لرعاي���ة ال�الدين، تد�سني املدين���ة الرقمية لكبار 

ال�س���ن يف الدول العربية برعاي���ة وزيرة التنمية 
د. فاطم���ة البل��س���ي وبح�س����ر فخام���ة امل�سري 
عبدالرحم���ن �س����ار الذه���ب الرئي����ش االأ�سبق 
جلمه�رية ال�س�دان  وعدد من �سفراء امل�س�ؤولية 

االجتماعية . بتاريخ 23 اكت�بر2014م.
ثالثًا: معي��ار العمل املوؤ�س�سي يف جمال رعاية 

كبار ال�سن
مت اط���الق اأول معي���ار متخ�س����ش يف قيا����ش االأداء 
امل�ؤ�س�س���ي ملنظم���ات كب���ار ال�سن باإ�س���راف الدكت�رة 

حياة ي��سف مالوي.
اململك��ة  يف  اإذاع��ي  برنام��ج  اإع��داد  ثالث��ًا: 

العربية ال�سعودية
قامت الدكت�رة حياة ي��سف مالوي رئي�سة مركز اإجالل 
خلدمات كبار ال�سن واملتقاعدين باإعداد وتقدمي برنامج 
اإذاع����ي بعن�ان »اإج����الل« ل�سالح اإذاعة ع����ذوب ن�سائية 
بامل�سارك����ة م����ع االإعالمي����ة ال�سع�دية رب����اب الزهراين، 
ويتك�ن الربنامج االإذاعي من ثالثة ع�سر حلقة، تتناول 

ق�سايا ذات ال�سلة مبجاالت رعاية كبار ال�سن.

اأن�سطــة مركز اإجــالل خلدمات كبار ال�ســن واملتقاعدين خــالل الن�سف 
ال�سن�ي الثاين من عام 2014م
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 مركـز الـخدمات الإ�ست�ساريـة امل�س�ؤولـة
• مرك���ز متخ�س����ش لتقدمي خدمات ا�ست�سارية، يف جماالت تاأ�سي����ش مراكز، ووحدات ادارية يف امل�ؤ�س�سات 

وال�سركات وفق معايري امل�س�ؤولية املجتمعية.
• وكذلك تقدمي خدمات ا�ست�سارية يف جماالت التخطيط االإ�سرتاتيجي للم�ؤ�س�سات، وربطها بالروؤى ال�طنية، 

وفق املعايري العاملية يف جماالت التنمية االإقت�سادية واالإجتماعية.
• كم���ا يهت���م املركز بتقدمي خدمات االإ�ست�سارات يف جماالت اجل�دة والتميز، والبناء امل�ؤ�س�سي االإحرتايف 

لتحقيق التنمية واالإ�ستدامة املالية وامل�ؤ�س�سية للم�ؤ�س�سات.

اأجنز مركز اخلدمات الإ�ست�سارية امل�سوؤولة، اخلدمات التالية:

اجتماعيا. امل�سوؤولة  العربية  املدينة  جائزة  دليل  • اجناز 

• اأع��داد معايري جائ��زة اأف�سل اجلمعيات اخلريية يف مملكة البحرين ل�سالح جائزة الدكتور 
طالل اأبوغزالة للمبادرات املجتمعية.

• الإ�س��راف ورئا�س��ة جلن��ة حتكي��م اأف�سل اجلمعي��ات اخلريية واملجتمعي��ة ل�سالح جائزة 
الدكتور طالل اأبوغزالة للمبادرات املجتمعية.

• الإ�سراف ورئا�سة فريق جلنة اعداد اخلطة ال�سرتاتيجية لل�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية 
الإجتماعية.

ال�سبكة. ملتقيات  يف  وامل�ساركة  والأدلة  اخلطط  مراجعة  يف  • ا�سهامات 

خارجية. جهات  اإىل  ا�ست�سارات  م�ساريع  م�سودات  • مراجعة 

اأن�سطــة مركــز اخلدمــات ال�ست�ساريــة امل�س�ؤولةخالل الن�ســف ال�سن�ي 
الثاين من عام 2014م
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ه���� مركز متخ�س����ش يف جماالت الدرا�سات واالإ�ست�س���ارات، والتدريب، وي�ستهدف تاأهي���ل القطاعات الن�سائية، 
وتزويدهن باملعارف الالزمة ذات ال�سلة بتطبيقات امل�س�ؤولية املجتمعية، والتنمية امل�ستدامة، واالقت�ساد االأخ�سر.

 مركز املراأة للم�س�ؤولية املجتمعية

اأقام مركز املراأة للم�س�ؤولية املجتمعية العديد من االأن�سطة 
واخلدمات من اأبرزها:

اإ�سدار كتاب اإبداع وزيرة
اأ�سدر املركز كتابًا يج�سد ال�سرية الذاتية واملنجزات ل�سعادة 
الدكت�ر فاطمة البل��سي وزيرة التنمية االإجتماعية يف مملكة 
البحري����ن �سابق����ًا، مبنا�سبة ف�زها بجائ����زة �سخ�سية العام 

للم�س�ؤولية االإجتماعية لعام 2014 عن مملكة البحرين.
م�سارك��ة مرك��ز امل��راأة للم�سوؤولي��ة املجتمعي��ة يف 

املنتدى ال�ستثماري التون�سي اخلليجي الأول
�سارك���ت الدكت����رة جن����ى بلطي���ف رئي�س���ة مرك���ز امل���راأة 
للم�س�ؤولي���ة املجتمعية التاب���ع لل�سبكة يف فعالي���ات »املنتدى 

اال�ستثماري الت�ن�سي اخلليجي االأول« الذي عقد يف ت�ن�ش.
مرك��ز املراأة للم�سوؤولي����ة املجتمعية ينظم جائزة 

رائدات العمل الإجتماعي
اأجن���ز مركز امل���راأة للم�س�ؤولية املجتمعية ورق���ة عمل جائزة 
رائدات العم���ل االإجتماعي لدول جمل����ش التعاون اخلليجي، 
حيث �سيقام حفل تكرمي الفائزات يف عام 2015م باإذن اهلل.

متح�رت  ان�سطة مركز املراة  ح�ل االجنازات التالية:
ال�سبكةوا�ستقط���اب  لع�س�ي���ة  الت�س�ي���ق  يف  امل�ساهم���ة   •

الراغبني يف االنخراط من عدة بلدان.
ال�سبكة االقليمية  • عق���دت الدكت�رة جن����ى باللطيف ممث���ل 
للم�س�ؤولي���ة االجنماعي���ة ب�سمال افريقي���ا ورئي�سة مرك���ز املراة 
للم�س�ؤولية املجتمعية لقاء عمل مع ال�سيدة. وداد ب��سماوي رئي�سة 
االحتاد الت�ن�سي لل�سناعة والتجارة و ال�سناعات التقليدية مبقر 

االحتاد لعر�ش م�سروع اتفاقية تعاون بني امل�ؤ�س�ستني.
 • عق���دت الدكت�رة جن�ى باللطيف لقاء عمل مع الدكت�رة 

�سكين���ة ب����راوي املدي���رة التنفيذي���ة ملرك���ز امل���راة العربية 
للتدري���ب و البح����ث، حي���ث مت تعريفها بر�سال���ة و اهداف 
وبرام���ج ال�سبكة االقليمية للم�س�ؤولي���ة االجتماعية و مبركز 

املراة للم�س�ؤولية املجتمعية.
ت�ن�ش. املراة يف  • امل�ساركة يف حلقة نقا�ش مبنا�سبة عيد 
• عقد اجتماع عمل مع كاتبة الدولة ل�س�ؤون املراة ال�سيدة 

نائلة �سعبان ومت التعريف مبركز املراة ور�سالته.
• مت تنظي���م لق���اء مبكت���ب وزارة �س�ؤون امل���راة و اال�سرة 
والطف���ل وعر����ش م�س���روع تع���اون ب���ني امل�ؤ�س�ست���ني وذلك 

بتارخ14 ن�فمرب  2014.
• امل�ساركة يف الندوة ال�سحفية اخلا�سة باحلملة املغاربية 
لدع���م ال�سع���ب الفل�سطيني ومت تقدمي فك���رة م�سروع با�سم 

ال�سبكة ل�سالح احلملة.
• امل�ساركة يف برنامج تلفزي�ين بعن�ان »ليلة الرحمة« ومت 
تق���دمي حل����ال ل��سعيات اجتماعي���ة من منطل���ق تطبيقات 

امل�س�ؤولية االجتماعية.
لبناء الدميقراطية  ن�سائي مدين  • امل�ساركة  يف  ائتالف 
يف ت�ن����ش وتق���دمي كلم���ة جمعت ب���ني امل�س���ار الدميقراطي 
يف االنتخاب���ات وممار�س���ات امل�س�ؤولي���ة االجتماعية للمراة 

الت�ن�سيةبتارخ 22 اكت�بر 2014م.
• تلبية دع�ة للم�ساركة يف برنامج  الذاعة ت�ن�ش الثقافية 
»املجلة النف�سية« ح�ل اث���ر تطبيقات امل�س�ؤولية االجتماعية 
يف حتقي���ق الت�ازن النف�س���ي واالجتماعي و ال�سيا�سي وذلك 

مبنا�سبة االنتخابات الت�سريعية الت�ن�سية.
• القي���ام باالإجراءات االإداري���ة والقان�نية للح�س�ل على 
ترخي����ش ر�سمي ملمار�س���ة مركز امل���راة اأن�سطته يف جمال 

امل�س�ؤولية االجتماعيةوذلك بتاريخ 3 ن�فمرب  2014.

اأن�سطــــة مركــــز الـمـــراأة للم�س�ؤوليــــة الـمجتمعيــــة خــــالل الن�ســف 
ال�سنــ�ي الثاين من عــام 2014م
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• اإ�سدار كتاب » ال�سفراء الدولي�ن.. �سرية 
وم�سرية«.

اأ�سدر مركز ت�ثيق املمار�سات امل�س�ؤولة كتاب »ال�سفراء الدولي�ن 
.. �س���رية وم�سرية« من اإعداد االأ�ستاذ الدكت�ر علي اآل اإبراهيم، 
والدكت����ر ع���ادل املرزوق���ي، مبنا�سب���ة عق���د فعالي���ات امللتق���ى 
االإقليمي لل�سف���راء الدوليني للم�س�ؤولية االإجتماعية، بتاريخ 23 

اأكت�بر 2014م.
نظ���م املركز حف���ل تد�سني كت���اب »ال�سفراء الدولي����ن .. �سرية 
وم�سرية« مبعر�ش االأيام للكت���اب يف مملكة البحرين بتاريخ 31 

دي�سمرب 2014م.

ه���� مركز متخ�س�ش يف ت�ثي���ق املمار�سات امل�س�ؤولة لل�س���ركات وامل�ؤ�س�سات، واملنظم���ات احلك�مية واالأهلية 
يف جم���االت امل�س�ؤولي���ة املجتمعية والتنمية امل�ستدام���ة، واالقت�ساد االأخ�سر، ويتم اإعداده���ا بعد ذلك للن�سر 
والتعري���ف بها من خالل و�سائ���ط اإلكرتونية وتقليدية، على اأن يراعى يف الت�ثي���ق املنهجيات العلمية للت�ثيق 

والن�سر..

 مركز ت�ثيق املمار�سات امل�س�ؤولة

اأن�سطــة مركز ت�ثيــق املمار�سات امل�س�ؤولة خالل الن�ســف ال�سن�ي الثاين 
من عام 2014م
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مت اجن���از الدلي���ل التعريفي ملركز  »اأنا م�س�ؤول« الإبداعات االأطف���ال والذي �سيتم اإطالق اأن�سطته يف الربع 
االأول من عام 2015م.

 مركز »اأنا م�س�ؤول« لإبداعات الأطفال
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ه���ي م�ؤ�س�س���ة متخ�س�سة يف دعم العمل االإن�ساين يف دول جمل����ش التعاون اخلليجي، من خالل تنمية قدرات 
امل�ؤ�س�سات االإن�سانية اخلليجية الب�سرية وامل�ؤ�س�سية.

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

قطر. دولة  يف  واالإن�سانية  االإجتماعية  لال�ست�سارات  الدولية  االأكادميية  مقر  • افتتاح 
• تقدمي مقرتح اإقامة الدورة الرابعة من جائزة العمل االإن�ساين للم�ؤ�س�سات الر�سمية يف دول جمل�ش التعاون 

اخلليجي.

اأن�سطة م�ؤ�س�ســة العمل الإن�ساين لدول جمل�س التعــاون الـخليجي خالل 
الن�سف ال�سن�ي الثاين من عام 2014م
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زيارة قطر �سركة ابهار
قام وف���د ال�سبكة االإقليمي���ة للم�س�ؤولي���ة االإجتماعية 
واملك�ن من الربوف ي��سف عبدالغفار رئي�ش جمل�ش 
االإدارة واالأ�ست���اذ الدكت����ر عل���ي اآل اإبراهي���م نائب 
الرئي�ش والدكت�ر ح�سن علي دبا امل�ست�سار االإعالمي 
بزي���ارة اإىل مق���ر جمم�عة ابهار بدول���ة قطر. حيث 
كان يف ا�ستقباله���م �سع���ادة الدكت����ر مي�س���ر �سديق 

الرئي�ش التنفيذي وال�سريك باملجم�عة.

زيارة املدينة
�سارك وف����د ال�سبك����ة االإقليمية للم�س�ؤولي����ة االإجتماعية 
واملك�����ن من ال����ربوف ي��سف عبدالغف����ار رئي�ش جمل�ش 
االإدارة ، ونائب����ه االأ�ست����اذ الدكت�����ر عل����ي اآل اإبراهي����م 

واالأ�ستاذة خديجة بابكر مدير مركز املعل�مات بال�سبكة 
يف فعالي����ات امللتق����ى الثال����ث لرعاي����ة االيت����ام باملدينة 
املن�����رة، والذي اقيم يف الف����رتة مابني 10-12 دي�سمرب 

2014، بتنظيم من جمعية التكافل لرعاية االأيتام.

زيارة قطر
قام وف���د ال�سبكة االإقليمي���ة للم�س�ؤولي���ة االإجتماعية 
واملك�ن م���ن الربوفي�س����ر ي��سف عبدالغف���ار رئي�ش 
جمل����ش االإدارة ونائب���ه االأ�ست���اذ الدكت����ر عل���ي اآل 
اإبراهي���م و�سع���ادة الدكت����ر حممد ال�سي���د م�ست�سار 
رئي����ش جامعة اململكة ل�س�ؤون البح���ث العلمي بزيارة 
اإىل معهد امل�س�حات االإجتماعية بجامعة قطر. حيث 
كان يف ا�ستقباله���م الدكت�ر دروي����ش العمادي رئي�ش 
املعه���د. واتف���ق الطرفان عل���ى التع���اون يف جماالت 

البح�ث العلمية وامل�س�حات املتخ�س�سة

ا�ستقبال وفد �سعودي
ا�ستقبل الربوفي�س�ر ي��سف عبدالغفار رئي�ش جمل�ش 
االإجتماعي���ة  للم�س�ؤولي���ة  االإقليمي���ة  ال�سبك���ة  اإدارة 
بح�س����ر نائ���ب الرئي����ش االأ�ست���اذ الدكت����ر علي اآل 
اإبراهي���م كال من معايل الدكت�ر عبدالعزيز احل�سن 

الـــزيارات وامل�ساركات
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االأكادمي���ي ال�سع����دي املع���روف واالأ�ست���اذ ابراهيم 
الب���در من اململكة العربية ال�سع�دية، واتفق الطرفان 

على التعاون يف جماالت علمية ومهنية

موؤمتر موؤ�س�سة قطر الثالث للبحوث
�سارك وفد ال�سبك���ة االإقليمية للم�س�ؤولية االإجتماعية 
يف م�ؤمتر م�ؤ�س�سة قطر الثالث للبح�ث ، والذي اقيم 
يف دول���ة قطر خالل الفرتة مابني 18-1٩ ن�فمربمن 
ع���ام 2014 . وقد تك����ن ال�فد من االأ�ست���اذ الدكت�ر 
ي��س���ف عبدالغف���ار رئي����ش جمل����ش االإدارة ون�اب���ه 
االأ�ست���اذ الدكت����ر عل���ي اآل اإبراهيم والدكت����ر اأ�سلم 
ب�سري، باالأ�ساف���ة اإىل الدكت�رة منار غمراوي رئي�سة 

ماملركز اخلليجي الأبحاث امل�س�ؤولية االإجتماعية

م�ساركات خارجية
�س����ارك االأ�ستاذ الدكت�����ر علي اآل اإبراهي����م يف فعاليات 
منتدى الدوح����ة الريا�سي ال����دويل« Doha GOALS، يف 
ن�سخت����ه الثالثة والتي ا�ستم����رت حتى اخلام�ش من �سهر 
دي�سمرب م����ن عام 2014م، يف اأكادميي����ة اأ�سباير، حتت 
رعاي����ة ح�سرة �ساحب ال�سم� ال�سي����خ متيم بن حمد اآل 
ثاين اأمري البالد املفدى . وحمل املنتدى حم�ر امل�س�ؤولية 
املجتمعي����ة عرب الربامج الريا�سية مب�ساركة العديد من 

ال�سخ�سيات الرفيعة امل�ست�ى من دول العامل.

زي��ارة اإىل اجلمعي��ة القطري��ة لتاأهي��ل ذوي 
الحتياجات اخلا�سة بدولة قطر

ق����ام االأ�ست����اذ الدكت�ر عل����ي اآل اإبراهي����م برفقة املركز 
املثايل للتاأهيل من جدة بزي����ارة اإىل اجلمعية القطرية 
لتاأهي����ل ذوي االإحتياج����ات اخلا�سة بدول����ة قطر. حيث 
اطل����ع ال�ف����د على جترب����ة واأن�سط����ة اجلمعي����ة واملراكز 
التابع����ة له����ا. وكان يف ا�ستقباله����م االأ�ست����اذ اأمري املال 
املدير التنفيذي للجمعي����ة واالأ�ستاذ طالب عفيفة مدير 
العالقات العامة باجلمعية. بتاريخ 20 دي�سمرب 2014م.
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زيارة اإىل مركز ال�سفلح بدولة قطر
ق����ام االأ�ست����اذ الدكت�ر عل����ي اآل اإبراهي����م برفقة املركز 
املثايل للتاأهيل من جدة بزيارة اإىل مركز ال�سفلح لذوي 
االإحتياجات اخلا�سة بدولة قطر. حيث اطلع ال�فد على 

جتربة واأن�سطة املركز، بتاريخ 20 دي�سمرب 2014م.

زيارة اإىل املدينة املنورة
بدع����ة من اجلمعي���ة اخلريية لرعاية االأيت���ام باملدينة 
املن�رة)كاف���ل(، وبرعاي���ة م���ن �ساحب ال�سم���� امللكي 
االأم���ري في�سل بن �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سع�د اأمري 
منطق���ة املدينة املن�رة، ي�سارك وف���د ال�سبكة االإقليمية 
للم�س�ؤولي���ة االإجتماعي���ة برئا�س���ة الربوفي�س����ر ي��سف 
عبدالغفار رئي�ش جمل�ش االإداره ونائبه االأ�ستاذ الدكت�ر 
عل���ي اآل اإبراهي���م يف فعاليات »امل�ؤمت���ر الثالث لرعاية 
االأيتام باملدين���ة املن�رة، والذي يق���ام باإذن اهلل خالل 
الفرتة مابني 10-11 دي�سمرب من عام 2014 ميالدي.

لل�س��ركات  الإجتماعي��ة  امل�سوؤولي��ة  موؤمت��ر 
بدولة قطر

�س���ارك الدكت����ر اأ�سلم حمم���د ب�سري نائ���ب الرئي�ش 
االإجتماعي���ة  امل�س�ؤولي���ة  الت�س�ي���ق مب�ؤمت���ر  ل�س����ؤون 
لل�سركات بدولة قطر ، والذي اأقيم يف ال� 25 من �سهر 

دي�سمرب 2014م، بتنظيم �سحيفة ال�سرق القطرية.

امل�ساركة يف تد�سني مركز الفي�سل للم�سوؤولية 
الإجتماعية بدولة قطر

�س���ارك االأ�ستاذ الدكت�ر علي اآل اإبراهيم يف فعاليات 
االإجتماع اجلماهريي العام ملركز الفي�سل للم�س�ؤولية 
املجتمعية مبنا�سبة تد�سني مركز الفي�سل للم�س�ؤولية 

االإجتماعية بدولة قطر بتاريخ 23 دي�سمرب 2014م.

زيارة ر�سمية اإىل دولة الكويت
قام وفد م����ن ال�سبكة االإقليمي����ة للم�س�ؤولية االإجتماعية 
برئا�س����ة �سع����ادة الربوفي�س�ر ي��س����ف عبدالغفار رئي�ش 
جمل�����ش االإدارة بزيارة اإىل الهيئ����ة اخلريية االإ�سالمية 
العاملية، وبيت الزكاة الك�يتي، واالأمانة العامة لالأوقاف 
وكذل����ك ح�س�ر احتفالي����ة مرور 50 عامًا عل����ى تاأ�سي�ش 
جمعية االإ�سالح الك�يتية، بتاريخ 18 دي�سمرب 2014م.

زيارة ر�سمية اإىل اجلمهورية الرتكية
ق���ام �سع���ادة الربوفي�س����ر ي��سف عبدالغف���ار رئي�ش 
جمل����ش االإدارة، بزي���ارة اإىل ع���دد م���ن امل�ؤ�س�س���ات 

الر�سمية يف تركيا لبحث �سبل التعاون معها.
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مت توقيع اتفاقيات تعاون مع املوؤ�س�سات التالية:

الدول���ةاملوؤ�س��س��ةالرقم
اجلمه�رية الت�ن�سيةاملنتدى املغاربي للعالقات الدولية1
اململكة العربية ال�سع�ديةم�ؤ�س�سة اخلبري العاملي للم�س�ؤولية املجتمعية والتنمية امل�ستدامة2
اململكة العربية ال�سع�دية�سركة التف�ق الدويل3
دولة الك�يت�سركة جمم�عة الراية العربية4
جمه�رية ال�س�دانمركز قدرات5
اجلمه�رية الرتكيةمعهد العالقات الرتكية العربية للدرا�سات اال�سرتاتيجية6
جمه�رية اجلزائرجمعية امل�سعى احلميد واخلريي7
مملكة البحرينجمعية العائلة البحرينية8
دولة قطرمركز البديل لال�ست�سارات وتنظيم الفعاليات وامل�ؤمترات٩

دولة قطرم�سابقة اأم اخلري الدولية للقراآن الكرمي10
دولة قطرال�سناديق االإن�سانية مبنظمة التعاون االإ�سالمي11
دولة االإمارات العربية املتحدةم�ؤ�س�سة هاندي هي�من12
مملكة البحريناجلمعية اخلليجية لالإعاقة13
مملكة البحرينجمعية البحرين اخلريية14

اتفاقيــات تعاون
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املناطق الـجغرافية التي عملت فيها ال�سبكة خالل 
الن�سف الثاين من عام 2014م

اجلمه�رية الت�ن�سية

اجلمه�رية الرتكيةدولة الك�يت

مملكة البحرين

دولة االإمارات العربية املتحدة

اململكة العربية ال�سع�دية

دولة قطر
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االأ�سك�ا. مبنظمة  االأخ�سر  االقت�ساد  م�ساندة  • مكتب 
املكرمة. مبكة  االإ�سالمي  العامل  لرابطة  التابعة  للتعليم  العاملية  االإ�سالمية  • الهيئة 

االإ�سالمي. التعاون  • منظمة 
الدويل  التاأهيل  • منظمة 

املتحدة. االأمم  مبنظمة  االإجتماعية  للم�س�ؤولية  العاملي  • االتفاق 

ع�س�يـات مهنية لل�سبكـة الإقليميـة للم�س�ؤوليـة 
الإجتماعية خالل الن�سف الأول من عام 2014م
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اأع��دت ال�سبكة الإقليمي��ة للم�سوؤولية الإجتماعية مبادرات نوعي��ة، مت تقدميها للموؤ�س�سات 
و�سناع القرار يف دول جمل�س التعاون اخلليجي، اإيذانًا باإطالقها باإذن اهلل.

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

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

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

كلية الدوحة للعلوم والتكنولوجيا بجمهورية ال�سودان.4

برنام��ج بن��اء الق��درات الب�سري��ة واملوؤ�س�سي��ة ملنظم��ات رعاي��ة الأيتام ب��دول جمل�س 5
التعاون اخلليجي »اإعداد«

جائ��زة ال�سي��خ الدكت��ور عبدالعزي��ز اآل ثاين لقي��ادات العمل اخل��ريي يف دول جمل�س 6
التعاون اخلليجي

م�سروع مركز اأخالقيات العمل والأعمال لغرفة جتارة و�سناعة البحرين7

مبـادرات ن�عيـة لل�سبكـة الإقليميـة للم�س�ؤوليـة 
الإجتماعية خالل الن�سف الأول من عام 2014م
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لدول جمل�ش  االإن�ساين  العمل  الثالثة جلائزة  الدورة  االإن�سانية واخلريية على هام�ش  امل�ؤ�س�سات  • معر�ش 
التعاون اخلليجي.

الكرمي«. القراآن  حتفيظ  مراكز  تط�ير  »ملتقى  هام�ش  على  القراآنية  واملراكز  امل�ؤ�س�سات  • معر�ش 
االإجتماعية«. للم�س�ؤولية  الدوليني  لل�سفراء  االإقليمي  »امللتقى  هام�ش  على  املجتمعية  امل�ؤ�س�سات  • معر�ش 

• معر����ش م�ؤ�س�س���ات رعاية وخدمة االأيتام بدول جمل�ش التعاون اخلليجي على هام�ش »امللتقى التدريبي 
لقادة وخرباء م�ؤ�س�سات رعاية االأيتام بدول جمل�ش التعاون اخلليجي«.

املعار�س املجتمعية التي نظمتها ال�سبكـة الإقليميـة 
للم�س�ؤوليـة الإجتماعية خالل عام 2014م
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التقارير التي �سدرت عن ال�سبكـة الإقليميـة 
للم�س�ؤوليـة الإجتماعية خالل عام 2014م
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مطب�عات ال�سبكة
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فعاليات ال�سبكة يف الإعالم



78



79



80



81



82



83



84



85



86



87



88



89



90



91



92



93



94



95



96



97



98



99



100



101



102



103



104



105



106




