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اعلنت ال�شبكة الإقليمية للم�ش�ؤولية الإجتماعية عن رعاية �شعادة الدكت�رة فاطمة 
بن����ت حممد البل��شي وزيرة التنمي����ة الإجتماعية يف مملك����ة البحرين لفعاليات » 
امللتق����ى الإقليمي لل�شفراء الدوليني للم�ش�ؤولي����ة الإجتماعية« ، والذي �شيقام باإذن 
اهلل يف الثال����ث والع�شري����ن من �شه����ر اأكت�بر من ع����ام 2014 يف مملكة البحرين، 
بح�ش�ر نخبة من قادة الراأي، والإقت�شاد، والبيئة، وامل�ش�ؤولية الإجتماعية، والعمل 
الإن�شاين من ال�شفراء املنت�شبني لل�شبكة. هذا وقد ا�شتقبلت �شعادة وزيرة التنمية 
الإجتماعي����ة م�ؤخ����را وفد ال�شبك����ة الإقليمية برئا�ش����ة �شع����ادة الربوفي�ش�ر ي��شف 
عبدالغف����ار رئي�س جمل�س الإدارة و�شعادة ال�جيه الدكت�ر ح�شن بن ابراهيم كمال 
ال�شفري الدويل بال�شبك����ة الإقليمية للم�ش�ؤولية الإجتماعية، والأ�شتاذ الدكت�ر علي 
اآل اإبراهي����م نائب الرئي�س للبح�����ث والتط�ير الع�ش� املنت����دب لل�شبكة، والأ�شتاذ 
ط����ارق القدوة نائب الرئي�س التنفيذي، حيث قدم�����ا ل�شعادتها تعريفا �شامال عن 

برنامج ال�شفراء الدولي�ن للم�ش�ؤولية الإجتماعية، وملتقاهم ال�شن�ي.

ك���رم �شعادة الربوفي�ش����ر ي��شف عبدالغفار رئي�س جمل����س اإدارة ال�شبكة الإقليمية 
للم�ش�ؤولي���ة الإجتماعي���ة �شم� ال�شيخ نا�شر بن حمد اآل خليف���ة رئي�س جمل�س اأمناء 
امل�ؤ�ش�شة امللكية اخلريي���ة، بح�ش�ر �شعادة ال�جيه الدكت�ر ح�شن بن اإبراهيم كمال 
ال�شفري ال���دويل للم�ش�ؤولية الإجتماعية بال�شبكة، وكذل���ك الأ�شتاذ الدكت�ر علي اآل 
اإبراهيم الع�ش� املنتدب لل�شبكة مبنا�شبة ف�زه بجائزة العمل الإن�شاين لدول جمل�س 

التعاون اخلليجي يف دورتها الثالثة، عن مملكة البحرين.
جاء ذلك خالل الإحتفال ال�شن�ي ملنت�شبي امل�ؤ�ش�شة امللكية واأ�شرهم.

اجن����زت اللجنة املكلفة م����ن �شعادة الربوفي�ش�����ر ي��شف عبدالغف����ار رئي�س جمل�س 
ادارة ال�شبك����ة الإقليمية للم�ش�ؤولي����ة الإجتماعية خطة عمل الن�شف الثاين من عام 
2014. ومت ت�شليمه����ا لروؤ�ش����اء املراكز وال�حدات الإدارية بال�شبكة. وقد تراأ�س 
اللجن����ة الأ�شت����اذ الدكت�����ر عل����ي اآل اإبراهيم نائب رئي�����س ال�شبكة ل�ش�����ؤون البح�ث 
والتط�ي����ر. كم �شمت يف ع�ش�يتها الربوفي�ش�ر نزار الربواري رئي�س مركز خدمات 
ال�شت�ش����ارات امل�ش�ؤولة، والأ�شتاذ ح�ش����ن اجلا�شم الرئي�س التنفي����ذي لل�شبكة. وقد 
تبنت اخلطة العديد من الأهداف الط�حة التي ت�شعى ال�شبكة يف حتقيقها من خالل 

تعزيز بنيتها امل�ؤ�ش�شية،وزيادة التاأثري الإيجابي خلدماتها يف املنطقة العربية.

ا�شتقبل����ت �شع����ادة الأ�شت����اذة بدري����ة اجلي����ب ال�كي����ل امل�شاع����د ب�����زارة التنمي����ة 
الإجتماعي����ة، ممثل����ة للجنة ال�طنية للم�شن����ني وفدًا ر�شميًا م����ن ال�شبكة الإقليمية 
للم�ش�ؤولي����ة الإجتماعية، حيث قدم الأ�شتاذ الدكت�����ر علي اآل اإبراهيم نائب رئي�س 
ال�شبك����ة تقرير خت����ام فعالي����ات »ملتقى اأف�ش����ل املمار�شات يف جم����ال رعاية كبار 
ال�شن«، والذي نظمه مركز اإجالل خلدمات كبار ال�شن واملتقاعدين التابع لل�شبكة.

نظم���ة ال�شبك���ة الإقليمي���ة للم�ش�ؤولي���ة الإجتماعي���ة ملتقى 
علم���ي لأع�ش���اء اجلمعي���ة العم�مي���ة بال�شبك���ة. حي���ث مت 
ا�شتعرا�س تقرير اجن���ازات ال�شبكة عن الن�شف الأول من 
ع���ام 2014م، حيث اأ�شرف على الدع����ة وتنظيم امللتقى 

الأ�شتاذ عاطف املرزوقي رئي�س مركز اجنازات م�ش�ؤولة.

ق���ام مرك���ز اأخالقي���ات العم���ل والأعم���ال بال�شبكة 
الإقليمية للم�ش�ؤولية الإجتماعية بالت�ا�شل مع مركز 
اأخالقي���ات الأعمال بغرفة جتارة دبي. و�ش�ف تق�م 
الأ�شت���اذة اأ�ش����اق ب�عل���ي رئي�شة مرك���ز اأخالقيات 
العم���ل والأعم���ال بال�شبك���ة بزي���ارة اإىل دب���ي لعقد 

اتفاقية تعاون بني امل�ؤ�ش�شتني.

الغمراوي  الدكت����رة من���ار  تراجع 
رئي�ش���ة املرك���ز اخلليج���ي لأبحاث 
امل�ش�ؤولي���ة الإجتماعي���ة بال�شبك���ة، 
ع���ددًا م���ن الدرا�ش���ات والبح����ث 
عم���ل  جم���الت  يف  املتخ�ش�ش���ة 
يف  با�شداره���ا  ايذان���ًا  ال�شبك���ة 
الن�شف الثاين من عام 2014م.

عر�ض منتج ملركز اخلدمات الإ�شت�شارية بال�شبكة

بقلم: طارق حممد القدوة

خــالل �لإحتفــال باللقـاء �ل�سنـ�ي ملنت�سبي �مل�ؤ�س�سة �مللكية و�أ�سرهــم

ال�شبكـة الإقليميـة تكـرم �شمـو ال�شيـخ نـا�شـر بـن حمـد اآل خليفـة

برعايـة وزيـرة �لتنميـة �لبحرينية

الـملتقى الإقليمـي لل�شفـراء الدوليـني يف اأكتوبر

�ل�سبكـة �لإقليميـة ع�سـ��ً رئي�سيـًا بـ

برنامـج الإتفاق العاملي للأمـم املتحـدة

ق����دم الربوفي�ش�����ر نزار ال����ربواري رئي�س مركز اخلدم����ات الإ�شت�شاري����ة امل�ش�ؤولة 
بال�شبك����ة الإقليمي����ة للم�ش�ؤولي����ة الإجتماعية عر�شا يف ملتق����ى ال�شبكة الرم�شاين 
ع����ن منتج �شتطلقه ال�شبكة قريبًا باإذن اهلل، واملتمثل يف اطالق معيار لقيا�س اأداء 

امل�ؤ�ش�شات وفق منهجيات التناف�شية.

�ش����رح الأ�شت����اذ ح�ش����ن جا�ش����م اجلا�ش����م الرئي�����س 
التنفيذي لل�شبكة الإقليمي����ة للم�ش�ؤولية الإجتماعية، 
عن ح�ش�لها بف�شل اهلل على ع�ش�ية برنامج الإتفاق 
 UNITED NATION املتح����دة  ل����الأمم  العامل����ي 
GLOPAL  COMPACT لي�شب����ح الع�ش����� 104، 

على م�شت�ى دول اخلليج العربي. جاء ذلك بعد اإقرار 
املنظمة الدولية طلب ال�شبكة بتاريخ 30 ي�لي� 2014. ومب�جب هذه الع�ش�ية تلزم 
ال�شبكة نف�شها مبب����ادئ الإتفاق العاملي. وال�شبكة الإقليمية للم�ش�ؤولية الإجتماعية 
لديها العديد من الع�ش�يات املهنية العاملية. و�شتقيم ال�شبكة الإقليمية للم�ش�ؤولية 
الإجتماعي����ة احتفاًل خا�ش����ًا بهذه املنا�شبة لأع�شائها من خ����الل حثهم على تبني 

اآليات عملية لتنفيذ املبادئ ال�شامية لالإتفاق العاملي ملنظمة الأمم املتحدة.

وكيلة وزارة التنمية ت�شتقبل وفد ال�شبكة اإعداد خطة ال�شبكة للن�شف الثاين من عام 2014م

ملتقى ا�شتعرا�ض التقرير الن�شف ال�شنوي لل�شبكة

زيارة ر�شمية ملركز اأخلقيات الأعمال بدبي

اأن�شطة املركز اخلليجي 
للأبحاث بال�شبكة



معايري حتكيم م�سابقة اأم اخلري للقراآن الكرمي 
اأع���دت الأ�ست���اذة خديجة بابك���ر رئي�سة جلن���ة التحكيم مل�سابق���ة اأم اخلري 
للق���راآن الكرمي الدولية معايري حتكيم ف���رع اجلائزة مبملكة البحرين. علمًا 
اأن فرع امل�سابقة البحرينية �ستخ�س�ص للأمهات املنت�سبات لدور رعاية كبار 
ال�سن يف مملكة البحرين بالتعاون مع اللجنة الوطنية للم�سنني ووزارة العدل 
وال�س���وؤون الإ�سلمية والأوقاف، وجمعية املن���ار لرعاية الوالدين، و�سي�سرف 
على الفعالية الأ�ستاذ عارف حمرم رئي�ص مركز الفعاليات امل�سوؤولة بال�سبكة.

ملتقى اأن�سطة املنظمات املجتمعية

ور�سـة »ذاتـك عالمـة جتاريــة«

مركــز املراأة للم�س�ؤوليــة الإجتماعيــة ي�سارك يف مبادرة 
ال�سباب املغاربي لن�سرة فل�سطني والقد�س ال�سريف

ال�سبكــة الإقليميــة يف م�ؤمتــر ومعــر�س جتــارب علــ�م احليــاة يف اأب�ظبــي

انطلق���ت يف الف���رة ما ب���ني 19 - 21 اأغ�سط����ص فعاليات 
»ملتق���ى ان�سطة وفعالي���ات املنظم���ات املجتمعية« بتنظيم 
م���ن الأكادميي���ة الدولي���ة للم�سوؤولية الإجتماعي���ة التابعة 
لل�سبكة الإقليمي���ة للم�سوؤولية الإجتماعية بالتعاون وبدعم 
من وزارة التنمي���ة الإجتماعية يف مملك���ة البحرين. وقد 
�سارك يف تدري���ب امل�ساركني بور�ص عم���ل امللتقى كل من 
الأ�ست���اذ الدكتور عل���ي اآل اإبراهيم نائ���ب رئي�ص ال�سبكة، 
والدكت���ور �سالح اآل اإبراهيم نائ���ب رئي�ص ال�سبكة لل�سوؤون 
التنفيذي���ة، والدكتورة حياة يو�سف م���لوي رئي�سة مركز 

اجلل خلدمات كبار ال�سن واملتقاعدين بال�سبكة.

�سارك���ت الدكت���ورة جن���وى بلطيف رئي����ص مرك���ز امل���راأة للم�سوؤولية 
الإجتماعية، �سمن اللجنة التنفيذية ملبادرة ال�سباب املغاربي لن�سرة 
فل�سط���ني والقد�ص ال�سري���ف، والتي اأقيم���ت اجتماعاتها يف العا�سمة 

التون�سية بال�سراكة مع املنتدى املغاربي للتعاون الدويل.

وكيل وزارة الداخلية البحريني ي�ستقبل وفد ال�سبكة

ال�سبكــة تكــرم الداعمني لأن�سطتهــا

ور�سة مهارات التغطية الإعالمية للم�ؤ�س�سات الإعالمية

ت�س�يق ع�س�ية ال�سبكة الإقليمية للم�س�ؤولية الإجتماعية

تكريــم امل�ؤ�س�سات املنت�سبــة
اإىل ع�س�يــة ال�سبكــة

زيــارات ر�سميــة ل�سخ�سيـات ن�سائيــة 
رفيعــة امل�ستــ�ى يف ت�ن�س

ملتقــى اأن�سطة كبــار ال�سن واملتقاعدين

اإجتمــاع جمل�س اإدارة 
ل�سبكة الإقليمية للم�س�ؤولية الإجتماعية

اتفاقيــة تعاون بني مقـر ال�سبكــة بدولــة قطــر 
واملنتدى املغاربي للعالقات الدولية

ا�ستقب����ل �سع����ادة اللواء خالد ب����ن �س����امل العب�سي وكيل 
وزارة الداخلي����ة البحرين����ي وف����د ال�سبك����ة الإقليمي����ة 
للم�سوؤولية الإجتماعية برئا�سة �سعادة الدكتور انت�سار 
احمد فلب����ان ال�سفرية الدولية للم�سوؤولي����ة الإجتماعية 
بال�سبك����ة، وع�سوية الأ�ستاذ الدكتور عل����ي اآل اإبراهيم 
نائب رئي�ص ال�سبكة ل�سوؤون البحوث والتطوير، والأ�ستاذ 

ط����ارق القدوة نائب الرئي�ص التنفيذي لل�سبكة. كما ح�سر م����ن جانب الوزارة امل�ست�سار الإعلمي بالإدارة 
العامة للمرور مبملكة البحرين عبدالعزيز بن حممد بوحجي. وقد نقل �سعادة الوكيل لوفد ال�سبكة حتيات 

معايل وزير الداخلية وتوجيهات املعايل بدعم اأعمال ال�سبكة لإداء دورها املجتمعي واملهني.

ا�ستقبل رج����ل الأعمال ال�سيد اأ�سغر عل����ي رئي�ص �سركة اأ�سغر 
عل����ي للعط����ور، امل�ست�س����ار ناج����ي ال����راوي ممثًل ع����ن ال�سبكة 
الإقليمية للم�سوؤولي����ة الإجتماعية، حيث قامت ال�سبكة بتكرمي 

ال�سيد اأ�سغر علي لدعمه اأن�سطة ال�سبكة يف البحرين.

بتنظي���م م���ن الأكادميي���ة الدولي���ة للم�سوؤولي���ة 
الإجتماعية التابعة لل�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية 
الإجتماعي���ة، اأقيم���ت ور�س���ة عم���ل تخ�س�سية 
بعن���وان »مه���ارات التغطية الإعلمي���ة لربامج 
واأن�سط���ة منظم���ات املجتمع امل���دين«، وذلك يف 
الف���رة ماب���ني 1-3 �سبتم���رب 2014 مي���لدي، 

مبملكة البحرين. 

اأجنز فري���ق مركز الع�سوي���ات املهنية اتفاقي���ة ت�سويق ع�سوية 
ال�سبك���ة الإقليمي���ة للم�سوؤولية الإجتماعية م���ع اإحدى ال�سركات 
املتخ�س�س���ة يف مملك���ة البحري���ن »بحري���ن �س���ريف« وقد مثل 
ال�سبكة يف هذه الإتفاقي���ة الدكتور جياب النقيب امل�سرف العام 

على موقع ال�سبكة الإلكروين

�سرح����ت الأ�ست����اذة كلثوم م����وؤذن رئي�سة مرك����ز الع�سويات 
املهني����ة بال�سبك����ة الإقليمية للم�سوؤولي����ة الإجتماعية، باأنه مت 
اإقامة حفل تكرمي عدد من املوؤ�س�سات املجتمعية التي ح�سلت 
عل����ى ع�سوية ال�سبكة الإقليمي����ة للم�سوؤولية الإجتماعية)فئة 
موؤ�س�س����ات(. علم����ًا اأن����ه يح�س����ل اأع�س����اء ال�سبك����ة اأف����رادًا 

وموؤ�س�سات على العديد من الإمتيازات املهنية.

ال�سبك���ة  قام���ت ممثل���ة 
للم�سوؤولي���ة  القليمي���ة 
ب�سم���ال  الإجتماعي���ة 
اأفريقي���ا ورئي�س���ة مركز 
للم�سوؤولي���ة  امل���راة 
الدكت���ورة  املجتمعي���ة 
جن���وى بلطي���ف بزي���ارة 
اإىل كل من ال�سيدة وداد 
بو�سماوي رئي�سة الحتاد 
لل�سناع���ة  التون�س���ي 
والتج���ارة وال�سناع���ات 
التقليدي���ة مبقر الحتاد 

لعر����ص م�سروع اتفاقي���ة تعاون بني املوؤ�س�ستني، وكذل���ك اإىل ال�سيدة 
نائلة �سعبان كاتبة الدولة للمراة و الأ�سرة مبركز البحوث والدرا�سات 
والتوثي���ق والع���لم.  اإ�سافة اإىل زيارة مثم���رة  اإىل الدكتورة �سكينة 
ب���وراوي املدي���رة التنفيذية ملركز مل���راة العربية للتدري���ب و البحوث  

باجلمهورية التون�سية.

مت يف مملك����ة البحري����ن توقيع اتفاق رعاي����ة ال�سبكة 
الإقليمي����ة للم�سوؤولية الإجتماعي����ة لفعاليات »موؤمتر 
ومعر�ص جتارب اليابان على علوم احلياة يف ال�سرق 
الأو�سط« مع �سركة هاندي هيومان لتنظيم الفعاليات 
من اأبوظبي بدولة الإمارات العربية املتحدة. وقد مثل 
ال�سبك����ة �سعادة الربوفي�سور يو�سف عبدالغفار رئي�ص 
جمل�ص الإدارة ، يف ح����ني مثل �سركة هاندي هيومان 

املهند�سة مع�سومة العيداين ال بوعلي املدير العام. 
و�سيق����ام املوؤمتر يف ابظبي برعاية �سمو ال�سيخ نهيان 
ب����ن مب����ارك اآل نهي����ان وزي����ر الثقاق����ة وال�سباب، يف 
�سه����ر يناير م����ن العام القادم يف الف����رة مابني 13-
15 يناي����ر. وبهذه الرعاية �ست�س����ارك ال�سبكة يف هذا 
احلدث الدويل بفاعلية، و�ستقدم ور�ص وحما�سرات 

لزوار املعر�ص من اجلمهور الكرمي.

برعاية من اللجنة الوطنية للم�سنني وبتنظيم من مركز 
اإج����لل خلدمات كب����ار ال�سن واملتقاعدي����ن، مت تنظيم 
فعاليات »ملتقى اأن�سطة كبار ال�سن واملتقاعدين« خلل 
الفرة ما بني 17 - 21 اأغ�سط�ص من عام 2014م. وقد 
مث����ل اللجنة الوطني����ة للم�سنني يف حف����ل افتتاح امللتقى 

�سع����ادة الأ�ستاذ �سعي����د ال�سماك ع�سو اللجنة. وق����د قامت كل من الأ�ستاذة من����ى داود �سلمان 
نائب الرئي�ص والدكتورة حياة ملوي رئي�ص مركز اإجلل بتكرمي اللجنة الوطنية للم�سنني.

ال�سبك����ة  اإدارة  جمل�����ص  عق����د 
الإجتماعية  للم�سوؤولية  الإقليمية 
اجتماع����ا م�ساء ام�����ص اخلمي�ص 
ملراجع����ة اأداء ال�سبكة يف مقرها 
فروعه����ا  باق����ي  ويف  الرئي�س����ي، 
وا�س����در  التمثيلي����ة.  ومكاتبه����ا 
ل����لإدارة  توجيهات����ه  املجل�����ص 

التنفيذية للمرحلة القادمة بعد الإطلع على تقرير الأداء عن الن�سف الأول من عام 2014م.

اإبراهي����م  اآل  عل����ي  الدكت����ور  الأ�ست����اذ  وق����ع 
نائ����ب رئي�ص جمل�����ص اإدارة ال�سبك����ة الإقليمية 
الدكت����ور  بح�س����ور  الإجتماعي����ة  للم�سوؤولي����ة 
اأ�سل����م ب�س����ري حمم����د نائ����ب رئي�����ص ال�سبك����ة 
ل�س����وؤون الت�سوي����ق م����ع �سع����ادة الدكتور حممد 
الع����ادل رئي�����ص املنت����دى املغارب����ي للعلق����ات 

الدولي����ة والذي يق����ع مقره يف تون�ص، وكذلك رئي�ص معهد العلق����ات الركية العربية للدرا�سات 
الإ�سراتيجي����ة وال����ذي يقع مقره يف انقرة عل����ى مذكرة تفاهم، يعت����زم الطرفان مبوجبها على 

التعاون يف جمالت العمل امل�سركة، وذات الإهتمام امل�سرك.

قدم الدكتور �سالح اآل اإبراهيم املدرب الدويل والأكادميي 
القطري ور�سة عمل بعنوان« ذاتك علمة جتارية للو�سول 
اإىل الإجنازات ال�سخ�سية واملهنية«، يف مملكة البحرين ، 

بتنظيم من ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الإجتماعية.


