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• ت�ضعى ال�ضبكة الإقليمية للم�ضوؤولية الإجتماعية، ومن خالل مبادراتها، ووحداتها الإدارية، ومكاتبها التمثيلية، 
و�ضركائهــا الأ�ضرتاتيجيــون، اإىل تعزيز ثقافة امل�ضوؤوليــة املجتمعية، والتنمية امل�ضتدامــة، والقت�ضاد الأخ�ضر يف 

عموم املنطقة العربية.

• وت�ضعــى ال�ضبكــة الإقليميــة للم�ضوؤولية الإجتماعية، اأن توؤ�ض�س منظومات رفيعــة امل�ضتوى والإتقان يف �ضيا�ضاتها، 
واأعمالها، ومنتجاتها املهنية.

نحــن نخ�ضــع لقيم اأدائنــا املهني، ونزاهتنــا واحرتافيتنا ملعايــر علمية حمددة املعــامل. و�ضيا�ضتنــا يف ال�ضبكة، هي 
الو�ضــول اإىل اأعلــى معايــر ال�ضلوكيــات الأخالقية يف جميع اأن�ضطــة العمل بداخــل دولة املقــر، ويف خارجها. وتتطلع 
�ضبكتنــا اأن حتقــق �ضــراكات مهنية مــع موؤ�ض�ضــات و�ضــركات، ومنظمات تتقاطــع معهــا يف الإهتمام مبجــالت امل�ضوؤولية 

املجتمعية والتنمية امل�ضتدامة، والقت�ضاد الأخ�ضر.

وبهــذه املنا�ضبة، ي�ضرفنا اأن نقدم لكم تقرير اجنازات ال�ضبكة الإقليمية للم�ضوؤولية الإجتماعية عن الفرتة مابني 
�ضهــر ينايــر حتــى نهايــة �ضهر يونيو من عــام 2014 ميالدي. اآملــني من اهلل �ضبحانــه وتعاىل اأن يبــارك يف هذا العمل، 
ويحقــق مان�ضبــوا اليه مــن توفر ان�ضطة وخدمات ت�ضاهــم يف التنمية املجتمعية، يف املنطقة التي تكــون ال�ضبكة فيها. 
وختاما ، ل ميكن اأن حتقق ال�ضبكة الإقليمية للم�ضوؤولية الإجتماعية اجنازا تلو الآخر، ال بف�ضل اهلل �ضبحانه وتعاىل، 

ثم بدعم ال�ضركاء واحللفاء من املوؤ�ض�ضات الر�ضمية، واخلا�ضة ، والأهلية يف املنطقة العربية ويف خارج حدودها.

الربوف�ضور يو�ضف عبدالغفار ولنـــا كلـــمة
رئي�س جمل�س الإدارة
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ال�سفراء الدوليون للم�سوؤولية الإجتماعية
بال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الإجتماعية
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ال�سبكـــة الإقليميـــة للم�س�ؤوليـــة الإجتماعية هي م�ؤ�س�ســـة ا�ست�سارية ومهنيـــة م�ستقلة، لها فـــروع ومكاتب 
واتفاقيـــات متثيلية يف مملكة البحرين، ودولة قطر، والك�يت، واململكـــة العربية ال�سع�دية، وجمه�رية م�سر 

العربية، وجمه�رية ال�س�دان، ومملكة ه�لندا، وتركيا، بالإ�سافة اإىل دول املغرب العربي.
وتهـــدف ال�سبكـــة الإقليميـــة للم�س�ؤولية الإجتماعيـــة اإىل رفع م�ست�ى ال�عـــي ح�ل امل�س�ؤوليـــة الإجتماعية 
لل�سركات وامل�ؤ�س�سات، والعمل على تعزيز امل�س�ؤولية الإجتماعية لل�سركات وامل�ؤ�س�سات، والقطاعات احلك�مية 

والأهلية. 
وت�سعى ال�سبكة لتحقيق اأهدافها من خلل تقدمي اخلدمات ال�ست�سارية، وتنفيذ الربامج التدريبية وور�س 

العمل. وكذلك تنظيم امللتقيات وامل�ؤمترات املتخ�س�سة يف جمالت امل�س�ؤولية الإجتماعية. 
اإ�سافـــة اإىل م�ساعـــدة ال�ســـركات وامل�ؤ�س�سات علـــى اأن ت�سبح ممار�ساتهـــا واأعمالها واأن�سطتهـــا م�س�ؤولة 

ومت�افقة مع معايري التنمية امل�ستدامة.
كمـــا تعمـــل ال�سبكـــة الإقليميـــة على تنفيـــذ درا�ســـات وبح�ث متخ�س�ســـة، اإ�سافـــة اإىل اإ�ســـدار دوريات 
ومطب�عـــات متن�عـــة لتثقيف قطاعات الأعمال وامل�ؤ�س�ســـات الأخرى مبمار�سات امل�س�ؤوليـــة الإجتماعية وفقا 

للمقايي�س العاملية املعتمدة. 
وكذلك ت�سعى ال�سبكة الإقليمية لت�فري مر�سد مهني ملمار�سات امل�س�ؤولية الإجتماعية الفاعلة يف املنطقة.
وت�سعـــى كذلك ال�سبكة الإقليمية لدعم امل�ؤ�س�سات املانحة من خلل تقـــدمي ا�ست�سارات وخدمات تدريبية 

ودرا�سات متخ�س�سة ت�ساهم يف حت�يلها اإىل م�ؤ�س�سات تدار مبعايري عاملية.
وتهتم ال�سبكة الإقليمية مب�ؤ�س�ســـات القطاع الثالث، وخا�سة امل�ؤ�س�سات واجلمعيات اخلريية، والتط�عية، 

ومنظمات املجتمع املدين من خلل تقدمي خدمات، مت ت�سميمها بعناية وفق حاجاتهم املهنية.
كمـــا تعمل ال�سبكـــة الإقليمية، علـــى التعريف باملبـــادرات واملمار�ســـات امل�س�ؤولة لل�ســـركات، وامل�ؤ�س�سات، 
والقطاعـــات احلك�ميـــة، والأهلية، وكذلك منظمات املجتمع املدين، وتقديـــر اأ�سحابها، والقائمني عليها من 

خلل فعاليات تكرميية وتقديرية مهنية معتربة.

ال�سبكة الإقليمية يف �سطور
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رسالتنـا
نتطلع اأن نكون منظومة متميزة يف جمال امل�ضوؤولية املجتمعية، من خالل تقدمي اأف�ضل املمار�ضات، وفقا للمعاير العاملية 

لل�ضركات واملوؤ�ض�ضات، مبا يخدم التنمية امل�ضتدامة، والقت�ضاد الأخ�ضر يف املجتمعات التي تعمل �ضمنها.

رؤيتنــا 
نحــن يف ال�ضبكــة الإقليمية للم�ضوؤولية الجتماعية نعتمد مبادئ التميز يف الإجناز، واملهنية يف الأداء، لرت�ضيخ ثقافة 
امل�ضوؤوليــة املجتمعيــة، وتقــدمي الدعــم ال�ضت�ضــاري والتدريبــي واملعلوماتــي لل�ضــركات واملوؤ�ض�ضات يف الــدول العربية 
وال�ضــرق الأو�ضــط، ومبا يج�ضــد مبادئ ومعاير تلــك امل�ضوؤولية يف ا�ضرتاتيجياتهــا وعملياتها وخدماتهــا الأ�ضا�ضية مبا 
يحقــق التنمية امل�ضتدامة لها وللمجتمعات التي تعمل �ضمنها، من خالل خرباء احرتافيني، وبرامج معتمدة، وحتالفات 

و�ضراكات وطنية، واإقليمية، ودولية.
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املراكز والوحدات الإدارية التابعة لل�سبكة
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الأكادميية الدولية للم�سوؤولية الإجتماعية

    اأن�سطـة الـمركز خـالل الن�سف ال�سنـوي الأول

• م�ؤ�س�ســـة اأكادمييـــة مهنيـــة متخ�س�ســـة يف تقـــدمي دورات تدريبية، وور�ـــس عمل متخ�س�ســـة، ودبل�مات مهنية يف جمـــالت امل�س�ؤولية 
املجتمعية، والتنمية امل�ستدامة، والقت�ساد الأخ�سر.

• تعمـــل الأكادمييـــة على ت�سميم وتنفيـــذ برامج تدريبية متخ�س�سة، وم�جهـــة للم�ؤ�س�سات املانحة، واجلمعيـــات اخلريية، واملجتمعية، 
ومنظمـــات املجتمـــع املدين، وكذلـــك لل�سركات وامل�ؤ�س�ســـات احلك�مية، والأهلية، واخلا�ســـة يف جمالت امل�س�ؤوليـــة املجتمعية، والتنمية 

امل�ستدامة، والقت�ساد الأخ�سر.

الإجتماعيــة-  للم�سوؤوليــة  البحريــن  مخيــم 
الدورة الأولى

نظمـــت الأكادمييـــة الدوليـــة للم�س�ؤوليـــة الإجتماعيـــة فعاليات 
الـــدورة الأوىل ملخيـــم البحريـــن للم�س�ؤوليـــة الإجتماعيـــة. حيـــث 
قـــدم الأ�ستـــاذ الدكتـــ�ر علـــي عبـــداهلل اآل اإبراهيـــم نائـــب رئي�ـــس 
ال�سبكة، ور�ســـة عمل تخ�س�سية بعن�ان » اعـــداد وتاأهيل اخ�سائي 
م�س�ؤوليـــة اجتماعيـــة«، وقد �سارك فيهـــا اأع�ساء ال�سبكـــة  من دولة 
قطـــر، واجلمه�رية الت�ن�سيـــة، ومملكة البحريـــن، واململكة العربية 
ال�سع�دية،واجلمه�رية العراقية. وقد اقيمت يف مملكة البحرين يف 

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

التعاون اخلليجي«
�ساركـــت الأكادميية الدوليـــة للم�س�ؤوليـــة الإجتماعية يف تقدمي 
ور�ســـة عمل يف الغرفة التجاريـــة وال�سناعية مبدينة جدة ، باململكة 
العربية ال�سع�دية بعن�ان «امل�س�ؤولية الإجتماعية يف قطاعات النفط 
والغاز،والبرتوكيماويـــات يف دول جمل�ـــس التعـــاون اخلليجي«. حيث 
مت تنفيـــذ ال�ر�ســـة بالتعاون مـــع م�ؤ�س�سة اخلبري العاملـــي للم�س�ؤولية 
املجتمعيـــة والتنميـــة امل�ستدامة بتاريـــخ 25 ينايـــر 2014م  وقدمها 

املدرب الدويل الأ�ستاذ الدكت�ر علي اآل اإبراهيم.
منتدى قطر للم�سوؤولية الإجتماعية - الدورة 

الأولى
نظمت ال�سبكة الإقليمية للم�س�ؤولية الإجتماعية بالتعاون مع مركز 
البديــــل لل�ست�ســــارات وتنظيم الفعاليات يف دولــــة قطر، منتدى قطر 

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

افتتحـــت ال�سبكـــة الإقليميـــة للم�س�ؤوليـــة الإجتماعية يف مملكة 
البحرين، فعاليات »امللتقى الدويل لإعداد قيادات منظمات املجتمع 

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

 بعد افتتاح مقر لها يف العا�سمة البحرينية، خلل �سهر مار�س 
املن�ســـرم، واختـــارت اأن تكـــ�ن انطلقتهـــا من خلل هـــذا امللتقى 
املهني والدويل، والذي �سارك فيه ممثلني عن 30 منظمة، وم�ؤ�س�سة 

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

باململكة العربية ال�سعودية
قـــدم الأ�ستـــاذ الدكت�ر علـــي اآل اإبراهيم نائب رئي�ـــس جمل�س اإدارة 
ال�سبكـــة الإقليميـــة للم�س�ؤولية الإجتماعية للبحـــ�ث والتط�ير ور�سة 
عمـــل بعنـــ�ان »ن�ساأة وتطـــ�ر امل�س�ؤوليـــة املجتمعية«، �سمـــن برنامج 
»اإعـــداد اخ�سائي م�س�ؤوليـــة جمتمعية للم�ؤ�س�ســـات«، والذي نظمته 
م�ؤ�س�سة اخلبـــري العاملي للم�س�ؤوليـــة املجتمعية والتنميـــة امل�ستدامة 
بالتعاون مع جمل�س امل�س�ؤولية الإجتماعية بالريا�س، �سمن فعاليات 

عامل امل�س�ؤولية املجتمعية، بتاريخ 16 ي�ني� 2014م
ور�سة اإدارة الربامـج والـم�ساريــع الإجتماعيــة
نظمــــت ال�سبكــــة الإقليميــــة للم�س�ؤوليــــة الإجتماعية ل�سالــــح امل�ؤ�س�سة  
القطريــــة للحمايــــة والتاأهيــــل الإجتماعي  دورة  تدريبيــــة متخ�س�سة 
الجتماعية...تطبيقــــات  وامل�ساريــــع  الربامــــج  »اإدارة  بعنــــ�ان 
عملية«،�سرح بذلك الدكت�ر عادل اأحمد املرزوقي نائب رئي�س جمل�س 
اإدارة ال�سبكة لل�س�ؤون املالية، خلل الفرتة من 20 - 24 ي�ني� 2014م
ور�سة ت�سويق م�ساريــع منظمات املجتمع املدين 

بدولـــة الكويــت
قدم الأ�ستاذ الدكت�ر علي اآل اإبراهيم نائب رئي�س ال�سبكة الإقليمية 
للم�س�ؤوليـــة الإجتماعيـــة يف دولـــة الك�يـــت وبتنظيم مـــن   جمم�عة 
الراية العربية  ور�سة عمل بعن�ان »ت�س�يق م�ساريع منظمات املجتمع 
املـــدين«. وقد ح�سرها ممثل�ن عن منظمـــات املجتمع املدين بدولة 
الك�يـــت. �سرح بذلـــك الأ�ستاذ ح�ســـن اجلا�سم الرئي�ـــس التنفيذي 

لل�سبكة، خلل الفرتة ما بني 22 - 23 ي�ني� 2014م.
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م�ؤ�س�ســـة بحثية متخ�س�سة يف جمال تنفيـــذ درا�سات وبح�ث تطبيقية، وا�ستطلعـــات راأي عام يف جمالت 
امل�س�ؤوليـــة املجتمعية، والتنميـــة امل�ستدامة، والقت�ساد الأخ�ســـر، لل�سركات وامل�ؤ�س�ســـات اخلا�سة، والعامة، 

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

الأعمال« ملوؤ�ض�ضات  الإجتماعية  »امل�ضوؤولية  بعنوان  • درا�ضة 
اأجنـــز املركـــز اخلليجي لأبحـــاث امل�س�ؤولية الإجتماعية درا�ســـة بعن�ان »امل�س�ؤوليـــة الإجتماعية مل�ؤ�س�سات 

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

» الإجتماعية  امل�ضوؤولية  »مقايي�س  بعنوان  • درا�ضة 
اأجنز املركز اخلليجي لأبحاث امل�س�ؤولية الإجتماعية درا�سة بعن�ان »مقايي�س امل�س�ؤولية الإجتماعية« والتي 
ا�ستملـــت على جميـــع مقايي�س امل�س�ؤولية الإجتماعيـــة، والتنمية امل�ستدامة، والقت�ســـاد الأخ�سر املعتمدة 

عامليًا.

املدين« املجتمع  ملنظمات  الإحرتايف  »البناء  بعنوان  • درا�ضة 
اأجنـــز املركز اخلليجي لأبحاث امل�س�ؤولية الإجتماعية درا�سة بعنـــ�ان »البناء الإحرتايف ملنظمات املجتمع 

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

الطبع« حتت   - وتطبيقات  مفاهيم  الإجتماعية..  »امل�ضوؤولية  • كتاب 
اأجنـــز الباحث�ن بال�سبكة الإقليميـــة للم�س�ؤولية الإجتماعية كتاب عن امل�س�ؤوليـــة الإجتماعية بني املفاهيم 

والتطبيقات.

املركز الـخليجــي لأبحـاث امل�سوؤولية املجتمعية

  اأن�سطة املركز خالل الن�سف ال�سنوي الأول من عام 2014م
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• هـــي مبـــادرة �سن�يـــة يتم من خللهـــا اختيار املدينة العربية التـــي تت�افق عملياتها، ومبادراتهـــا، وم�ساريعها مع معايري 
امل�س�ؤولية املجتمعية والتنمية امل�ستدامة، والقت�ساد الأخ�سر، ويتم تن�سيق فعاليات هذه املبادرة مع امل�ؤ�س�سات الر�سمية 
يف الدول العربية، على اأن يتم اختيار مدينة عربية م�س�ؤولة يف كل عام، ويتم تن�سيق فعاليات تلك املدينة العربية، لتربز 
اجنـــازات تلك املدينة امل�س�ؤولـــة، ويتم اختيار تلك املدينة العربية امل�س�ؤولة، من قبل هيئة ا�ست�سارية متخ�س�سة، ووفق 

معايري مهنية م�س�ؤولة.

كلـــف الفريق الإداري للمدينـــة العربية امل�س�ؤولة مركز الإ�ست�ســـارات امل�س�ؤولة بال�سبكـــة الإقليمية للم�س�ؤولية 
الإجتماعية لإجناز معيار املدينة العربية امل�س�ؤولة.

كلف الفريق الإداري 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.

الإجتماعية. للم�س�ؤولية  الإقليمية  ال�سبكة  مل�قع  مرحليًا  تط�يرًا   ال�سبكة  معل�مات  مركز  • اأجنز 
• اأجنز الفريق الإداري ملركز معل�مات ال�سبكة خمطط تط�يري للم�قع اجلديد لل�سبكة الإقليمية للم�س�ؤولية الإجتماعية.

الـمدينـة العربيـة امل�سوؤولــة

• هـــي اإحـــدى املبادرات التابعة للمدينـــة العربية امل�س�ؤولة، والتي تهدف اإىل التعريف باأف�ســـل املبادرات امل�س�ؤولة يف املدن 
العربية عرب ال��سيط الرقمي، بهدف الرتويج لثقافة ومبادئ امل�س�ؤولية املجتمعية والتنمية امل�ستدامة، والقت�ساد الأخ�سر.
• كذلـــك تقـــدم املدينـــة الرقمية للم�س�ؤوليـــة املجتمعية خدمـــات تدريبية، وتعليميـــة، وا�ست�سارية، وبحثيـــة، واإعلمية 
للقطاعـــات املتعـــددة يف جمـــالت امل�س�ؤوليـــة املجتمعيـــة، والتنميـــة امل�ستدامـــة، والقت�ســـاد الأخ�ســـر، عـــرب الف�ساء 

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

والرقمي.

ه� مركز معل�ماتي متخ�س�س، يق�م بتزويد املدينة الرقمية للم�س�ؤولية الإجتماعية، ووكالة م�س�ؤولية للأنباء، بالدرا�سات 
والأبحـــاث، واأخبـــار امل�س�ؤوليـــة الإجتماعيـــة، والتنميج امل�ستدامـــة، والقت�ساد الأخ�ســـر، من خلل ر�سيدهـــا يف الدوريات 

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

املدينة الرقمية للم�سوؤولية املجتمعية

مركز معلومات ال�سبكة

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

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

اأن�سطة مركز معلومات ال�سبكة خالل الن�سف ال�سنوي الأول من عام 2014م
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)injazat( مركز انـجازات م�سوؤولـة للجوائـز الـمهنيـة 
مركـــز اجنـــازات م�س�ؤولة ي�سرف علـــى تنفيذ عدد مـــن اجل�ائز وامل�سابقـــات املهنية وفق معايـــري امل�س�ؤولية 

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

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

املهنية  للج�ائز  م�س�ؤولـــة  اجنـــازات  • نظـــم مركز 
حفل تكرمي الفائزين بالـــدورة الثالثة جلائزة العمل 
الإن�ســـاين، برعايـــة كرمية من �سمـــ� ال�سيخ عبداهلل 
بـــن خالـــد اآل خليفة رئي�ـــس املجل�س الأعلـــى لل�س�ؤون 
الإ�سلميـــة، بتاريخ 25 ي�ني� 2014 بفندق اخلليج، ، 
وبح�س�ر معايل ال�سيخ الدكت�ر حممد بن عبداهلل اآل 
خليفة وزير الدولة ل�ســـ�ؤون الدفاع مبملكة البحرين. 
وقـــد مت تكـــرمي الفائزيـــن  باجلائزة  وهـــم: �ساحب 
ال�سمـــ� ال�سيخ نا�سر بن حمد اآل خليفة رئي�س جمل�س 
اأمنـــاء امل�ؤ�س�سة اخلريية امللكية من مملكة البحرين، 
وكذلـــك �ساحـــب ال�سمـــ� امللكـــي الأمـــري في�سل بن 
عبداهلل بـــن عبدالعزيز اآل �سع�د رئي�س هيئة الهلل 
الأحمـــر ال�سع�دي مـــن اململكـــة العربيـــة ال�سع�دية. 
و�سعـــادة ال�سيخـــة ح�ســـة بنـــت خليفة بـــن اأحمد اآل 
ثاين مبع�ث اأمـــني اجلامعة العربية ل�ســـ�ؤون الإغاثة 
الإن�سانية من دولة قطر، و�سعادة ال�سيخة جميلة بنت 
حممد القا�سمي مدير عام مدينة ال�سارقة للخدمات 
الإن�سانية من دولة الإمارات العربية املتحدة، ومعايل 
ال�سيـــخ حممـــد بن �سعيـــد بن �سيـــف الكلبـــاين وزير 
ال�س�ؤون الإجتماعية، رئي�س اللجنة الرئي�سية جلائزة 
ال�سلطان قاب��ـــس للعمل التط�عي من �سلطنة عمان، 

ومعـــايل الدكتـــ�ر عبداملح�ســـن اجلـــاراهلل اخلرايف 
الأمـــني العـــام للأمانـــة العامـــة للأوقاف مـــن دولة 

الك�يت.
كمـــا فائـــزت بجائـــزة امل�ؤ�س�ســـة الإن�سانيـــة الأهليـــة 
اخلليجيـــة الرائدة  يف الـــدورة الثالثة �سمـــ� ال�سيخة 
فريحـــة اأحمـــد اجلابـــر ال�سبـــاح ، رئي�ســـة اجلمعية 

الك�يتية للأ�سرة املثالية من دولة الك�يت. 
معر�س املوؤ�ض�ضات الإن�ضانية واملجتمعية 

املهنية  للج�ائز  م�س�ؤولـــة  اجنـــازات  • نظـــم مركز 
معر�ـــس امل�ؤ�س�ســـات الإن�سانيـــة واملجتمعيـــة يف دول 
جمل�ـــس التعـــاون اخلليجـــي مبنا�سبة تنظيـــم جائزة 
العمـــل الإن�ســـاين لـــدول جمل�ـــس التعـــاون اخلليجي 

بتاريخ 25 ي�ني� 2014 بفندق اخلليج.
موؤ�ض�ضة العمل الإن�ضاين لدول جمل�س التعاون 

اخلليجي
• و�ســـع مركز اجنـــازات م�س�ؤولـــة للج�ائز املهنية 
اطـــار عمـــل حت�يـــل اجلائـــزة اإىل م�ؤ�س�ســـة م�ستقلة 
الإجتماعيـــة  للم�س�ؤوليـــة  الإقليميـــة  ال�سبكـــة  تتبـــع 
وحتمل ا�ســـم م�ؤ�س�سة العمل الإن�ســـاين لدول جمل�س 
التعاون اخلليجـــي. حيث مت الإعلن عنها بتاريخ 25 

ي�ني� 2014م

 اأن�سطة مركز اجنازات م�سوؤولة خالل الن�سف ال�سنوي الأول من عام 2014م
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مركـــز متخ�س�س يف تنظيم امل�ؤمترات، والفعاليات، واحللقـــات النقا�سية املهنية، واملعار�س املتخ�س�سة يف 
جمالت امل�س�ؤوليـــة املجتمعية والتنمية امل�ستدامة، والقت�ساد الأخ�ســـر، والعمل اخلريي، واملجتمعي،بهدف 

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

مركــز الفعاليـــات امل�سوؤولــــة

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

اأف�ســـل املمار�سات يف جمال رعاية كبار ال�سن خلل  • �ســـارك مركـــز الفعاليات امل�س�ؤولة يف تنظيم ملتقى 
الفرتة مابني 22-23 ي�ني� 2014، ل�سالح مركز اإجلل خلدمات كبار ال�سن واملتقاعدين.

• �ســـارك مركـــز الفعاليات امل�س�ؤولة يف تنظيم حفل تد�سني كتاب »نح� �سيخ�خة مريحة« للم�ؤلفة الدكت�رة 
حياة ي��سف ملوي، ل�سالح مركز اإجلل خلدمات كبار ال�سن واملتقاعدين.

اأن�سطــة مركــز الفعاليات امل�سوؤولة خالل الن�ســف ال�سنوي الأول من عام 
2014م
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  مركز ا�ستدامة العمل اخلريي والوقفي
يقدم مركز ا�ضتدامة العمل اخلري والوقفي خدماته عرب ثالث جمالت رئي�ضية:

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

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

تنظيم فعـــاليات ملتـقى تطــــوير مراكـــز حتفيظ 
القـــراآن الكريـــم

نظـــم مركـــز ا�ستدامة العمـــل اخلريي وال�قفـــي، وبرعاية مـــن ف�سيلة 
ال�سيـــخ ابراهيم بن عبداللطيف اآل �سعد ع�ســـ� املجل�س الأعلى لل�س�ؤون 
الإ�سلمية، ورئي�س جمل�س اأمنـــاء جمعية العا�سمة اخلريية، وبالتعاون 
مع جمعية العا�سمة اخلريية، وباإ�سراف من ادارة �س�ؤون مراكز حتفيظ 
القـــراآن ب�زارة العـــدل وال�ســـ�ؤون الإ�سلمية والأوقـــاف »ملتقى تط�ير 
مراكز حتفيظ القراآن الكرمي- الدورة الأوىل ، حتت �سعار« نح� حتقيق 
ا�ستدامـــة م�ؤ�س�سيـــة للمراكز القراآنية« وذلـــك يف الفرتة مابني 28-27 
اأبريـــل 2014 ، وباإعتمـــاد اأكادميـــي مـــن منظمـــة التعـــاون الإ�سلمي، 
ومب�ساركة قرابة 400 م�سارك وم�ساركة من املنت�سبني للمراكز القراآنية 
يف مملكة البحرين. وقد مت تنفيذ �ستة ور�س تدريبية على النح� التايل:

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

اأ�ستاذ جامعي ورئي�س مركز ال�ست�سارات امل�س�ؤولة - مملكة البحرين
كيف تبنني مركزا وبرناجمًا قراآنيًا منوذجيا؟

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

والفعاليــات  امل�ضابقــات  واإدارة  تنظيــم  مهــارات 
القراآنية 

اأ. د. على اآل اإبراهيم
نائب رئي�س ال�سبكة الإقليمية للم�س�ؤولية الإجتماعية

مهــارات التوا�ضــل  بــني املعلــم واملتعلــم يف احللقــات 

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

نائب رئي�س ال�سبكة الإقليمية للم�س�ؤولية الإجتماعية
مهــارات توظيــف تكنولوجيــا املعلومــات يف تعليــم  

القراآن الكرمي )مناذج تطبيقية(
د. اأمل حممد عبيد 

خبرية اإدارية - مملكة البحرين
مهــارات توظيــف اأدوات الت�ضويــق الإجتماعــي يف 

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

رئي�س جمل�س اإدارة ال�سبكة الإقليمية  - مملكة البحرين
ملتقــى الإ�ضتدامــة املاليــة للمنظمــات اخلريــة 

واملجتمعية بالبحرين
نظم مركـــز ا�ستدامـــة العمل اخلـــريي وال�قفي، فعاليـــات » ملتقى 
الإ�ستدامـــة املاليـــة للمنظمات اخلرييـــة واملجتمعية« خـــلل الفرتة 
مابـــني 26-29 ماي� 2014، مب�ساركة اأكرث مـــن 30 جمعية ومنظمة 
خرييـــة وجمتمعية من داخل وخـــارج مملكة البحرين. وقدم ال�ر�س 
التدريبية امل�ساحبة كل من �سعـــادة الربوفي�س�ر ي��سف عبدالغفار 
م�ست�سار يف جمالت الإ�ستدامة رئي�س جامعة اململكة، والدكت�ر بهاء 
الدين جلل اخلبـــري بال�كالة الأمريكية للتعليـــم من دولة الك�يت، 
والأ�ستـــاذ الدكت�ر علـــي عبـــداهلل اآل اإبراهيم نائب رئي�ـــس ال�سبكة 

الإقليمية للم�س�ؤولية الإجتماعية من دولة قطر.

اأن�سطة مركــز ا�ستدامة العمل اخلريي والوقفي خــالل الن�سف ال�سنوي 
الأول من عام 2014م
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هـــي وكالـــة اخبارية، تر�ســـد اأف�سل املمار�ســـات للم�ؤ�س�سات وال�ســـركات، وكذلك للمنظمـــات املجتمعية، 
وامل�ؤ�س�ســـات الر�سمية، يف جمـــالت امل�س�ؤولية املجتمعية والتنميـــة امل�ستدامة، والقت�ســـاد الأخ�سر، و�ستبث 
ال�كالـــة اأخبارها وتقاريرها، وبح�ثهـــا، ودرا�ساتها ال�ستطلعية، من خلل من�ســـة اإلكرتونية على ال�سبكة 

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

• مت الت�ا�ســـل مـــع �ســـركات متخ�س�ســـة يف نظم املعل�مـــات وتط�ير امل�اقع الإلكرتونيـــة ومت ا�ستلم 
العرو�س املالية والفنية.

اأ�ســـدرت ال�سبكة الإقليمية للم�س�ؤولية الإجتماعية، ثلثة اأعـــداد من ن�سرة »التزام« ال�سهرية، وهي ن�سرة 
ت�ع�ية، اإخبارية متخ�س�سة يف جمالت امل�س�ؤولية املجتمعية والتنمية امل�ستدامة، والقت�ساد الأخ�سر.

وكالــة »م�سوؤوليـة« الإلكرتونيـة لالأنبـاء 

ن�ســرة »التــزام« - �سهريــة 
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ه� مركز متخ�س�س يف تط�ير معايري م�س�ؤولة يف جمالت ج�دة الأداء، واأخلقيات الأعمال، والعلمات 
التجاريـــة امل�س�ؤولـــة، وكذلك الرتويج للمعايـــري واملقايي�س الدولية يف جمالت امل�س�ؤوليـــة املجتمعية، والتنمية 
امل�ستدامـــة، والقت�ساد الأخ�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�سوؤولة

اأجنز مركز املعايري امل�س�ؤولة بالتعاون مع مركز ال�ست�سارات امل�س�ؤولة التابعني لل�سبكة الإقليمية للم�س�ؤولية 
الإجتماعية معيار »اأجماد« وه� معيار متخ�س�س يف قيا�س اأداء امل�ؤ�س�سات، وال�سركات، واملنظمات املجتمعية. 
وقـــد مت اإعـــداد معيـــار اأجمـــاد من قبـــل امل�ست�سار ي��سف ح�ســـن ي��سف، يف حـــني مت تط�يره مـــن قبل مركز 
ال�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�سوؤولة خالل الن�ســف ال�سنــوي الأول من عام 
2014م
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ت�س�يق منتجات ال�سبكة الإقليمية للم�س�ؤولية الإجتماعية، من خدمات تدريبية،  • ه� مركز متخ�س�س يف 
وا�ست�سارات مهنية، وفعاليات متخ�س�سة، وع�س�يات مهنية.

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

الـمركز الدولــي للت�سويـق الـمجتمعــي

للت�س�يـــق املجتمعي بت�س�يـــق جميع فعاليـــات واأن�سطة وخدمات ال�سبكـــة الإقليمية  • قـــام املركـــز الدويل 
للم�س�ؤولية الإجتماعية بهدف ت�فري الدعم اللزم لتنفيذ تلك الفعاليات واخلدمات.

• �ساهـــم املركـــز الـــدويل للت�س�يـــق املجتمعي بتط�ير عدد مـــن املنتجات الت�س�يقيـــة املقدمة من ال�سبكة 
الإقليمية للم�س�ؤولية الإجتماعية ل�سالح املراكز وال�حدات الإدارية بال�سبكة.

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

مركـز الع�سويـات الـمهنيــة

الإجتماعية. للم�س�ؤولية  الإقليمية  بال�سبكة  الع�س�ية  دليل  • اجناز 
• التفـــاق مع �سركـــة متخ�س�سة يف الت�س�يق الإلكرتوين لت�س�يق ع�س�يات ال�سبكة املهنية يف املنطقة 

العربية.

اأن�سطــة مركــز الع�سويات املهنية خــالل الن�سف ال�سنــوي الأول من عام 
2014م
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• ه� مركز معني بن�سر ثقافة اللتزام باملعايري العاملية لأخلقيات العمل والأعمال، وكذلك اأخلقيات املهن 
وال�ظائف املتعددة.

• كمـــا يعمـــل املركز على تقييم اأداء امل�ؤ�س�سات وفق ممار�ساتهـــا الأخلقية املهنية، ومن ثم حتليل الفج�ات 
بني ال�اقع واملرجعية املعيارية، بهدف حت�سني الأداء الأخلقي للم�ؤ�س�سات.

مركـز اأخالقيـات العمل والأعمـال

امل�ضاركة يف موؤمتر »العمل التعاوين ودوره يف التنمية املتوازنة للعمالة« 
جتماعية،  قليمية للم�س�ؤوليـــة الإ �ســـارك كل من ال�ستـــاذ ح�سن اجلا�سم، الرئي�ـــس التنفيذي لل�سبكـــة الأ
والأ�ستـــاذة ا�ســـ�اق ب�علي رئي�سة مركز اخلقيات العمل والعمال  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 الأوقاف وال�س�ؤون الإ�سلمية، الدكت�ر/ نايف حجاج العجمي يف دولة 

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

اأن�سطة مركــز اأخالقيات العمل والأعمال خــالل الن�سف ال�سنوي الأول 
من عام 2014م
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مركز خدمات موؤ�س�سات ذوي الإحتياجات اخلا�سة
هـــ� مركـــز متخ�س�س يف حتليـــل وحتديد الإحتياجـــات التدريبيـــة والإ�ست�ساريـــة، والبحثيـــة مل�ؤ�س�سات ذوي 
الإحتياجـــات اخلا�سة، كالتي ترعي �س�ؤون الأيتـــام - الأ�سر -  املعاقني(، وكذلك ت�فري هذه الإحتياجات من 
خـــلل منتجـــات تدريبية، وبحثية، وا�ست�ساريـــة، وتنفيذ فعاليات متخ�س�سة مع تلـــك امل�ؤ�س�سات يف جمالت 

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

اتفق مركز خدمات ذوي الحتياجات اخلا�سة بال�سبكة الإقليمية 
للم�س�ؤوليـــة الإجتماعيـــة مع مركز هيلب ال�ســـرق الأو�سط لتنفيذ 
برنامـــج تدريبي يتم تنفيذه لأول مرة يف مملكة البحرين لإعداد 
»اأخ�سائـــي منهج هيلـــب وب�ب« العاملـــي للإعاقـــة الذهنية. وقد 
مثـــل ال�سبكة الدكت�ر جيـــاب النقيب رئي�س مركـــز خدمات ذوي 
الحتياجات اخلا�سة.وقد اأ�سبح مركز خدمات ذوي الحتياجات 
اخلا�ســـة املمثل ال�حيد ملركز Help ال�ســـرق الأو�سط يف مملكة 

البحرين.

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

لفئات كبار ال�سن واملتقاعدين.

اأوًل: ملتقى اأف�ضل املمار�ضات يف جمال رعاية 
كبار ال�ضن

نظـــم مركـــز اجـــلل خلدمـــات رعايـــة كبـــار ال�سن 
واملتقاعديـــن بال�سبكـــة، بالتعـــاون مع جمعيـــة املنار 
لرعاية ال�الديـــن يف مملكة البحرين  »ملتقى اأف�سل 
املمار�ســـات يف جمـــالت رعايـــة كبار ال�ســـن« خلل 
الفرتة مابـــني 22-23 ي�نيـــ� 2014، وبرعاية كرمية 
مـــن �سعادة الدكتـــ�ر ح�سن بن ابراهيـــم كمال نائب 
رئي�ـــس اللجنـــة ورئي�ـــس املكتـــب التنفيـــذي باللجنـــة 
ال�طنيـــة للم�سنـــني، ومب�ساركـــة خـــرباء معروفني يف 

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

ور�ضــة العمــل الأولــى:
فــن اإدارة الـمقابلــة مع كبــار ال�سـن
تقدمي الدكت�رة حياة ي��سف ملوي

ور�ضــة العمــل الثانيـــة:
معايري واخلقيات مقدمي الرعاية لكبار ال�سن

تقدمي الدكت�رة حياة ي��سف ملوي
ور�ضــة العمــل الثالثــة:

الغـذاء ال�سليـم وعلقتـه بال�سيخ�خـة الـمريحـة
تقدمي الأ�ضتاذة تهاين العدواين

ثانيــًا: حفـل تد�ضني كتـاب »نحـو  �ضيخوخــة 
مريحــة«

ا�ست�سافت جمعية املنار لرعاية ال�الدين حفل تد�سني 
كتاب » نح� �سيخ�خـــة مريحة« للم�ؤلفة الدكت�رة حياة 
ي��ســـف مـــلوي رئي�سة مركـــز اجلل خلدمـــات كبار 
ال�ســـن واملتقاعديـــن ، بح�ســـ�ر �سيـــف �ســـرف احلفل  
معايل ال�سيخ دعيـــج بن خليفة اآل خليفة رئي�س جمل�س 
اإدارة جمعية املنار لرعاية ال�الدين، وجمه�ر من كبار 
ال�ســـن، و�سيـــ�ف ملتقـــى اف�سل املمار�ســـات يف جمال 
رعاية كبـــار ال�سن من دول جمل�ـــس التعاون اخلليجي. 
علما اأن ادارة املطب�عات والن�سر بهيئة �س�ؤون الإعلم 
مبملكـــة البحريـــن هي من قام برعايـــة طباعة كتاب » 

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

جمال رعاية كبار ال�ضن
مت اطـــلق اأول خطـــة تدريـــب متخ�س�ســـة يف جمال 
رعايـــة كبـــار ال�ســـن يف املنطقـــة، مت اعدادهـــا مـــن 
قبـــل خرباء،بعد حتديـــد احلاجـــات التدريبية لتلك 

امل�ؤ�س�سات.

اأن�سطــة مركز اإجــالل خلدمات كبار ال�ســن واملتقاعدين خــالل الن�سف 
ال�سنوي الأول من عام 2014م
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 مركـز الـخدمات الإ�ست�ساريـة امل�سوؤولـة
• مركـــز متخ�س�ـــس لتقدمي خدمات ا�ست�سارية، يف جمالت تاأ�سي�ـــس مراكز، ووحدات ادارية يف امل�ؤ�س�سات 

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

وفق املعايري العاملية يف جمالت التنمية الإقت�سادية والإجتماعية.
• كمـــا يهتـــم املركز بتقدمي خدمات الإ�ست�سارات يف جمالت اجل�دة والتميز، والبناء امل�ؤ�س�سي الإحرتايف 

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

املوؤ�ض�ضات اأداء  لقيا�س  »اأجماد«  • معيار 
اأجنـــز مركـــز اخلدمـــات الإ�ست�ساريـــة امل�س�ؤولـــة 
التابـــع لل�سبكـــة الإقليميـــة للم�س�ؤوليـــة الإجتماعيـــة 
معيـــار »اأجمـــاد« وهـــ� معيـــار متخ�س�ـــس يف قيا�س 
اأداء امل�ؤ�س�سات، وال�ســـركات، واملنظمات املجتمعية، 
ل�سالح مركز املعايري امل�س�ؤولة. وقد مت اإعداد معيار 
اأجمـــاد من قبـــل امل�ست�سار ي��سف ح�ســـن ي��سف، يف 
حـــني مت تط�يره من قبل مركز خدمات ال�ست�سارات 
الـــربواري.  نـــزار  الربوفي�ســـ�ر  برئا�ســـة  امل�س�ؤولـــة 

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

اأجنز مركز اخلدمات الإ�ست�سارية امل�س�ؤولة التابع 
لل�سبكة الإقليمية للم�س�ؤولية الإجتماعية دليل املدينة 
العربيـــة امل�س�ؤولـــة، والـــذي يت�سمـــن معايـــري تر�سيح 

املدينة العربية امل�س�ؤولة.

الأفكار • بنك 
اأجنز مركز اخلدمات الإ�ست�سارية امل�س�ؤولة التابع 
لل�سبكـــة الإقليميـــة للم�س�ؤولية الإجتماعيـــة، م�سروع 

بنك اأفكار ال�سبكة.
واإعانــة  تغذيــة  �ضنــدوق  ان�ضــاء  • مقــرتح 

جميع املراكز
اأجنزفريـــق مركز اخلدمـــات الإ�ست�ساريـــة امل�س�ؤولة 
برئا�ســـة �سعـــادة الأ�ستـــاذ ح�ســـن اجلا�ســـم الرئي�س 
التنفيذي لل�سبكة برنامج التغذية والتكافل بال�سبكة.

بال�ضبكة والأن�ضطة  الربامج  • دليل 
اأجنزفريق مركز اخلدمات الإ�ست�سارية امل�س�ؤولة 
برئا�ســـة �سعـــادة الأ�ستـــاذ ح�ســـن اجلا�ســـم الرئي�س 
التنفيـــذي لل�سبكـــة م�سروع دليل الربامـــج والأن�سطة 

بال�سبكة.

اأن�سطــة مركــز اخلدمــات ال�ست�ساريــة امل�سوؤولةخالل الن�ســف ال�سنوي 
الأول من عام 2014م
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ه� مركز متخ�س�س يف جمالت الدرا�سات والإ�ست�سارات، والتدريب، وي�ستهدف تاأهيل القطاعات الن�سائية، 
وتزويدهـــن باملعارف اللزمة ذات ال�سلـــة بتطبيقات امل�س�ؤولية املجتمعية، والتنميـــة امل�ستدامة، والقت�ساد 

الأخ�سر.

 مركز املراأة للم�سوؤولية املجتمعية

م�ضاركة مركز املراأة للم�ضوؤولية املجتمعية يف منتدى اقت�ضادي  ثقايف يف تون�س
نظم مركز املراأة للم�س�ؤولية املجتمعية، معر�سًا تعريفيًا بال�سبكة الإقليمية للم�س�ؤولية الإجتماعية على هام�س 
م�ساركـــة كل مـــن �سعادة الربوفي�س�ر ي��سف عبدالغفار رئي�س جمل�ـــس اإدارة ال�سبكة، ونائبه الدكت�ر على ال 
اإبراهيـــم، يف فعاليـــات »املنتدى الثقايف القت�سادي الرتكي املغاربي« والذي انعقد يف ت�ن�س يف الفرتة ما بني 

20 - 25 مار�س 2014م.

مركز املراأة للم�ضوؤولية املجتمعية يف م�ضاركـــة مهنيـــة فـي تونــ�س
�ساركـــت الدكت�رة جن�ى بلطيف رئي�سة مركز املراأة للم�س�ؤوليـــة املجتمعية التابع لل�سبكة يف فعاليات »املنتدى 
ال�ستثمـــاري الت�ن�ســـي اخلليجي الأول« الـــذي عقد يف ت�ن�س ي�مي 5 - 6 مايـــ� 2014 بتنظيم من احتاد غرف 
دول جمل�س التعاون اخلليجي والحتاد الت�ن�سي لل�سناعة والتجارة وال�سناعات التقليدية، ومب�ساركة وح�س�ر 
رجـــال و�سيدات اأعمال وم�ستثمرين وعدد من كبار امل�س�ؤولني الر�سمني وممثلني عن م�ؤ�س�سات مت�يل اقليمية، 

وبرعايـــة كرميـــة من رئي�س احلك�مـــة الت�ن�سيــة ال�سيـــد مهدي جمعة.

مركــــز املــراأة للم�ضوؤوليــــة املجتمعيــة ينظــم جائــزة رائــدات العمل 
الإجتماعي

اأجنز مركز املراأة للم�س�ؤولية املجتمعية ورقة عمل جائزة رائدات العمل الإجتماعي 
لـــدول جمل�س التعاون اخلليجي، حيث �سيقام حفـــل تكرمي الفائزات يف منت�سف 

�سهر اأكت�بر من عام 2014م باإذن اهلل.

اأن�سطــة مركز املراأة للم�سوؤولية املجتمعية خــالل الن�سف ال�سنوي 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�ؤولـــة  املمار�سات  ت�ثيـــق  رئي�س مركز  • قـــام 
املرزوقـــي بزيـــارة اإىل �سحيفة ال�ســـرق القطريـــة لعقد اتفاق 
معهـــم للتعـــاون يف جمـــال ال�ستفـــادة مـــن مركـــز معل�مـــات 

ال�سحيفة املذك�رة.

هـــ� مركز متخ�س�س يف ت�ثيـــق املمار�سات امل�س�ؤولة لل�ســـركات وامل�ؤ�س�سات، واملنظمـــات احلك�مية والأهلية 
يف جمـــالت امل�س�ؤوليـــة املجتمعية والتنمية امل�ستدامـــة، والقت�ساد الأخ�سر، ويتم اإعدادهـــا بعد ذلك للن�سر 
والتعريـــف بها من خلل و�سائـــط اإلكرتونية وتقليدية، على اأن يراعى يف الت�ثيـــق املنهجيات العلمية للت�ثيق 

والن�سر..

 مركز توثيق املمار�سات امل�سوؤولة

اأن�سطــة مركز توثيق املمار�ســات امل�سوؤولة خالل الن�ســف ال�سنوي الأول 
من عام 2014م
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هـــي م�ؤ�س�ســـة متخ�س�سة يف دعم العمل الإن�ساين يف دول جمل�ـــس التعاون اخلليجي، من خلل تنمية قدرات 
امل�ؤ�س�سات الإن�سانية اخلليجية الب�سرية وامل�ؤ�س�سية.

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

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

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

اأن�سطة موؤ�س�ســة العمل الإن�ساين لدول جمل�س التعــاون الـخليجي خالل 
الن�سف ال�سنوي الأول من عام 2014م
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الأمــر في�ضـــل بــن عبـــداهلل بــن عبـدالعزيــــز اآل �ضعــــود ي�ضتقبل وفــد ال�ضبكــة الإقليمية 
للم�ضوؤولية الإجتماعية

ا�ستقبـــل �ساحـــب ال�سم� امللكـــي الأمـــري في�سل بن 
عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �سع�د رئي�س هيئة الهلل 
الأحمـــر ال�سعـــ�دي يف مكتبـــه مبدينـــة الريا�س وفد 
ال�سبكـــة الإقليميـــة للم�س�ؤوليـــة الإجتماعيـــة وذلـــك 
لتقدمي دع�ًة ل�سمـــ�ه حل�س�ر فعاليات جائزة العمل 
الإن�ساين لدول جمل�س التعاون اخلليجي. وقد تراأ�س 
ال�فـــد �سعادة الربوفي�س�ر ي��ســـف عبدالغفار رئي�س 
جمل�ـــس الإدارة والأ�ستاذ الدكت�ر علـــي اآل اإبراهيم 

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

الدولية يف امل�س�ؤولية الإجتماعية.

م�ضاركــة ال�ضبكــة الإقليميــة يف اجتماعات 
منظمة الدعوة الإ�ضالمية بال�ضودان

�ســـارك كل مـــن الأ�ستـــاذ الدكتـــ�ر علـــي اآل اإبراهيم 
والدكت�ر عـــادل اأحمد املرزوقي ممثـــلن عن ال�سبكة 
الإقليمية للم�س�ؤولية الإجتماعية يف اجتماعات جمل�س 
اأمنـــاء منظمة الدعـــ�ة الإ�سلمية، والتـــي انعقدت يف 

اخلرط�م بجمه�رية ال�س�دان.

منتــدى  يف  الإقليميــة  ال�ضبكــة  م�ضاركــة 
اقت�ضادي  ثقايف يف تون�س

�سارك كل من �سعادة الربوفي�س�ر ي��سف عبدالغفار، 
والدكتـــ�ر علـــى ال اإبراهيـــم، يف فعاليـــات »املنتـــدى 
الثقايف القت�ســـادي الرتكي املغاربي« والذي انعقد يف 

ت�ن�س بتاريخ 20 مار�س 2014م.

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

قام الأ�ستاذ الدكت�ر علي اآل اإبراهيم نائب رئي�س ال�سبكة 
الإقليميـــة للم�س�ؤوليـــة الإجتماعيـــة برفقـــة الأ�ستاذ فايز 
العمري والأ�ستاذ عبداملجيد ر�س�ان من م�ؤ�س�سة اخلبري 
العاملي للم�س�ؤولية املجتمعية والتنمية امل�ستدامة يف زيارة 
ملقـــر الأمانـــة العامة لـــدول جمل�س التعـــاون اخلليجي يف 

مدينـــة الريا�س - حيث قامـــ�ا بت�سليم دع�ة ملعايل الأمني العام الدكتـــ�ر عبداللطيف الزياين حل�س�ر حفل 
تكرمي الفائزين بجائزة العمل الإن�ساين بدول جمل�س التعاون اخلليجي.

زيـــارة لـ�ضركة اخلليج للبرتوكيماويات
قـــام �سعادة رئي�ـــس جمل�ـــس الإدارة الربوفي�ســـ�ر ي��سف 
عبدالغفـــار، وال�فد املرافق له بزيـــارة ر�سمية اإىل �سركة 
اخلليـــج للبرتوكيماويات، حيث ا�ستقبلهم �سعادة الدكت�ر 
عبدالرحمـــن اجل�اهري رئي�س ال�سركة، اإ�سافة اإىل كبار 
امل�س�ؤولـــني بال�سركـــة. وقد تباحث الطرفـــان يف جمالت 

التعاون بينهما.

زيـــارة لدولة قطر
قـــام �سعادة رئي�ـــس جمل�ـــس الإدارة الربوفي�ســـ�ر ي��سف 
عبدالغفـــار، وال�فـــد املرافـــق لـــه، واملك�ن مـــن الدكت�ر 
عـــادل املرزوقـــي، والدكت�ر علـــي اآل اإبراهيـــم، والدكت�ر 
�سالح الإبراهيم للم�ساركة يف فعاليات م�سابقة اأم اخلري 

الدولية للقراآن الكرمي - الدورة اخلام�سة.
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مت توقيع اتفاقيات تعاون مع املوؤ�ض�ضات التالية:

الدولـــةاملوؤ�ضـ�ضــةالرقم
اجلمه�رية الت�ن�سيةاملنتدى املغاربي للعلقات 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 العلقات الرتكية العربية للدرا�سات ال�سرتاتيجية6
جمه�رية اجلزائرجمعية امل�سعى احلميد واخلريي7
مملكة البحرينجمعية العائلة البحرينية8
دولة قطرمركز البديل لل�ست�سارات وتنظيم الفعاليات وامل�ؤمترات9

دولة قطرم�سابقة اأم اخلري الدولية للقراآن الكرمي10
دولة قطرال�سناديق الإن�سانية مبنظمة التعاون الإ�سلمي11

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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الأ�سك�ا. مبنظمة  الأخ�سر  القت�ساد  م�ساندة  • مكتب 
املتحدة. الأمم  مبنظمة  الإجتماعية  للم�س�ؤولية  العاملي  • التفاق 

املكرمة. مبكة  الإ�سلمي  العامل  لرابطة  التابعة  للتعليم  العاملية  الإ�سلمية  • الهيئة 
الإ�سلمي. التعاون  • منظمة 

ع�سويـات مهنية لل�سبكـة الإقليميـة للم�سوؤوليـة 
الإجتماعية خالل الن�سف الأول من عام 2014م
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اأعــدت ال�ضبكة الإقليميــة للم�ضوؤولية الإجتماعية مبادرات نوعيــة، مت تقدميها للموؤ�ض�ضات 
و�ضناع القرار يف دول جمل�س التعاون اخلليجي، اإيذانًا باإطالقها باإذن اهلل.

كر�ضي �ضمو ال�ضيخ نا�ضر بن حمد اآل خليفة لأبحاث العمل الإن�ضاين.1

الأكادميية الدولية لال�ضت�ضارات الإجتماعية والإن�ضانية.2

موؤ�ض�ضة العمل الإن�ضاين لدول جمل�س التعاون اخلليجي.3

كلية الدوحة للعلوم والتكنولوجيا بجمهورية ال�ضودان.4

مبـادرات نوعيـة لل�سبكـة الإقليميـة للم�سوؤوليـة 
الإجتماعية خالل الن�سف الأول من عام 2014م



مطبوعات ال�سبكة
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ب�صم �هلل �لرحمن �لرحيم

امل�قر �شاحب ال�شم� ال�شيخ نا�شر بن حمد اآل خليفة       
ممثل جللة ملك مملكة �لبحرين للأعمال �خلريية و�صوؤون �ل�صباب

رئي�س جمل�س �أمناء �ملوؤ�ص�صة �خلريية �مللكية

ال�شلم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

امل��ش�ع » م�شروع كر�شي �شم� ال�شيخ نا�شر بن حمد اآل خليفة لدرا�شات  العمل الإن�شاين«

نرف���ع �إىل مقام �صموكم �أطيب �لتحيات و�لتقدير، وبالإ�صارة �إىل �ملو�صوع �أعله ، فاإنه ي�صرفنا يا �صاحب �ل�صمو 
�أن نتقدم لكم مبقرتح »م�شروع كر�شي �شم� ال�شيخ نا�شر بن حمد اآل خليفة لدرا�شات العمل الإن�شاين«، 
وذل���ك رغبة م���ن جمل�س �إد�رة �ل�صبكة �لإقليمي���ة للم�صوؤولية �لإجتماعية ، يف �أن يكون حف���ل تكرمي �صموكم لفوزكم 
بجائ���زة �لعمل �لإن�صاين ل���دول جمل�س �لتعاون �خلليجي مميزً�، ونتطلع �أن يحظ���ى مبو�فقتكم للإعلن عنه خلل 
حف���ل تكرمي �لفائزين بجائ���زة �لعمل �لإن�صاين لدول جمل�س �لتعاون �خلليج���ي يف دورتها �لثالثة، بح�صور �أ�صحاب 
�ل�صم���و و�ملعايل، وكبار �ل�صخ�صيات من مملكة �لبحرين ودول جمل�س �لتعاون �خلليجي .علمًا �أن �مل�صروع �أعله هو 
�لأول م���ن نوعه، كم�ص���روع كر�صي بحثي �أكادميي متخ�ص����س يف �ملوؤ�ص�صات �لبحرينية، وكذل���ك �صي�صكل �صابقة يف 

تخ�ص�صه على م�صتوى دول جمل�س �لتعاون �خلليجي.

�إنن���ا نتطلع يا�صاحب �ل�صمو �أن ت�صرفو� جمل�س �إد�رة �ل�صبكة �لإقليمية للم�صوؤولية �لإجتماعية باملو�فقة على هذ� 
�مل�صروع �ملرفق، لي�صكل �لإعلن عنه يف هذه �ملنا�صبة، خطوة ت�صاهم يف دعم �لعمل �لإن�صاين �خلليجي.

حف���ظ �هلل جلل���ة �مللك �ملفدى، وحفظ �صاحب �ل�صمو �لأمري رئي�س �ل���وزر�ء �ملوقر، و�صاحب �ل�صمو �لأمري ويل 
�لعهد �لأمني، وحفظ �صموكم من كل �صر.

هذ� وتف�صلو� �صموكم فائق �لتقدير و�لإحرت�م

�لد�عي لكم بطول �لعمر         
بروفي�ش�ر ي��شف عبدالغفار

رئي�س جمل�س �لإد�رة
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ج���اءت دعوة ومبادرة �ل�صبك���ة �لإقليمية للم�صوؤولية �لجتماعية، لتاأ�صي����س كر�صي يحمل ��صم �صمو �ل�صيخ 
نا�ص���ر بن حم���د �آل خليفة �ملمثل �ل�صخ�صي جلللة �ملل���ك للأعمال �خلريية و�ص���وؤون �ل�صباب،رئي�س جمل�س 
�أمناء �ملوؤ�ص�صة �خلريية �مللكية، تقدير� ل�صخ�س �صموه حفظه �هلل، و�لتاأكيد على دور �صموه يف تعزيز �ل�صر�كة 
يف جم���الت �لعم���ل �لإن�صاين بني مملك���ة �لبحرين عل���ى وجه �خل�صو����س، ودول جمل�س �لتع���اون �خلليجي 
و�لعامل���ني �لعرب���ي و�لدويل على وجه �لعموم، وذلك ملا عرف عن �صموه من �هتمام بالغ بالعلقات �خلليجية، 
و�طلع���ه �لو��صع وقر�ء�ت���ه �لنقدية و�لتحليلية ل�صيم���ا فيما يتعلق بالعلقات �خلليجي���ة �خلليجية. و�صوف 
يرك���ز ه���ذ� �لكر�صي �ملهني باإذن �هلل �ن�صطته على �لدر��صات �ملهنية يف جمالت �لعمل �لإن�صاين، و�خلدمات 
�لتعليميةو�لتدريبي���ة، و�ل�صت�ص���ار�ت �ملتخ�ص�ص���ة �لتي تعزز ه���ذه �ل�صر�كة �ملهنية ب���ني دول جمل�س �لتعاون 

�خلليجي يف جمالت �لعمل �لإن�صاين.
ويف �حلقيق���ة مل تخ���ل م�صوؤولي���ات �صمو �ل�صيخ نا�صر بن حم���د �آل خليفة عن دعمه لل�ص���ر�كات �ملهنية يف 
�ملج���الت �خلريية و�لإن�صانية، وجمالت �لتنمية �ملجتمعية ومن هنا جاءمتبادرة �ل�صبكة �لإقليمية للم�صوؤولية 
�لجتماعية،باإن�ص���اء كر�ص���ي يحمل ��صم �صموه �صمن �لتوجه���ات �ل�صرت�تيجية و�لأن�صط���ة �لرئي�صة لل�صبكة. 
متطلع���ني �أن حتظ���ى ه���ذه �ملبادرة،بت�صريف �صموه حفظ���ه �هلل �ل�صبك���ة بقبولها، وذلك �أم���ل �أن تكون هذه 
�ملبادرة بو�بة علمية لدعم وتعزيز �ل�صر�كات �ملهنية يف جمالت �لعمل �لإن�صاين، وطريقا للتبادل �ملعريف بني 

دول جمل�س �لتعاون �خلليجي.

بروفي�ش�ر ي��شف عبدالغفار       
رئي�س جمل�س �لإد�رة       

كلمـــــة
ال�شبكة الإقليمية للم�ش�ؤولية الجتماعية



م�صروع كر�صي
�صمو �ل�صيخ نا�صر بن حمد �آل خليفة

لدر��صات �لعمل �لإن�صاين
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الروؤيــــــة:
�لريادة و�لتميز يف تعزيز �لعلقات �خلليجية من منظور مهني �ن�صاين.

الر�شالــة:
�لنهو����س بالعم���ل �لإن�ص���اين �إىل �آف���اق �لتمي���ز و�لحرت�في���ة و�لأد�ء �ملوؤ�ص�صي م���ن خلل �لبح���وث �لعلمية، 
و�لدر��ص���ات �ملتخ�ص�صة، و�لدور�ت �لتدريبية، و�ملوؤمتر�ت و�لندو�ت، لن�ص���ر وتر�صيخ �لوعي �ملجتمعي بقيم 

�لعمل �لإن�صاين.  

الأهـــداف:
1. ن�ص���ر �لدر��ص���ات و�لبحوث �لتي تتناول �آليات �لتنمية �ملهني���ة ملوؤ�ص�صات �لعمل �لإن�صاين يف دول جمل�س 

�لتعاون �خلليجي.
2. عق���د �للق���اء�ت �لعلمية �ملتخ�ص�صة يف جم���الت �لتنمية �ملهنية للموؤ�ص�ص���ات �لإن�صانية يف دول جمل�س 

�لتعاون �خلليجي.
3. بناء �صر�كة مهنية وبحثية بني �ملوؤ�ص�صات �لإن�صانية يف دول جمل�س �لتعاون �خلليجي.

4. دعم �لباحثني و�لباحثات، وطلبة وطالبات �لدر��صات �لعليا من مو�طني ومو�طنات دول جمل�س �لتعاون 
�خلليجي يف حقل �لعمل �لإن�صاين.

5. ��صتقطاب �خلرب�ء و�لأ�صاتذة �لز�ئرين �ملتخ�ص�صني يف جمال تخ�ص�س �لكر�صي.

�لروؤية - �لر�صالة - �لأهد�ف



م�شروع كر�شي �شم� ال�شيخ نا�شر بن حمد اآل خليفة
9لدرا�شات العمل الإن�شاين

�طالق مبـــادرة �لكر�صــي
ب���د�أت فكرة �لكر�صي من مبادرة عر�صها جمل�س �إد�رة �ل�صبكة �لإقليمية للم�صوؤولية �لجتماعية، مبنا�صبة 
فوز �صمو �ل�صيخ نا�صر بن حمد �آل خليفة رئي�س جمل�س �أمناء �ملوؤ�ص�صة �خلريية �مللكية بجائزة �لعمل �لإن�صاين 
لدول جمل�س �لتعاون �خلليجي،يف دورتها �لثالثة، وتكليف �صموه حفظه �هلل مبن�صب �ملمثل �ل�صخ�صي جلللة 
�مللك للأعمال �خلريية و�صوؤون �ل�صباب، وذلك تقدير� ل�صموه وعطاء�ته �ملتعددة يف جمالت �لعمل �لإن�صاين 

و�خلريي، من مو�قع م�صوؤولياته �ملتعددة.

مقرتح �لهيئة �لإ�صر�فية على �لكر�صي
خليفة اآل  حمد  بن  نا�شر  ال�شيخ  • �شم� 

�لرئي����س �لفخري - �ملمث���ل �ل�صخ�صي جلللة �مللك للأعمال �خلريية و�صوؤون �ل�صب���اب، رئي�س جمل�س �أمناء 
�ملوؤ�ص�صة �خلريية �مللكية.

ال�شيد م�شطفى  الدكت�ر  • �شعادة 
�مل�صرف �لعام- �لأمني �لعام للموؤ�ص�صة �خلريية �مللكية.

الـجهــةاملن�شبال�شـــــمت

رئي�س جمل�س �د�رة �ل�صبكة �لإقليمية رئي�صابروفي�صور يو�صف عبد�لغفار1
للم�صوؤولية �لجتماعية

�صعادة �لدكتور2
ع�صو جمل�س �أمناء �ملوؤ�ص�صة �خلريية �مللكية - نائبا للرئي�س ح�صن �بر�هيم كمال

مملكة �لبحرين

�صعادة �لدكتور3
ع�صو جمل�س �إد�رة �ل�صبكة �لإقليمية ع�صو� �صالح عبد�هلل �آل �إبر�هيم 

للم�صوؤولية �لجتماعية - دولة قطر

�صعادة �لدكتورة4
رئي�صة جلنة �ملر�أة باملنظمة �لعربية لل�صلمة ع�صو� �نت�صار �أحمد فلبان

�ملرورية - �ململكة �لعربية �ل�صعودية

رئي�س جمل�س �إد�رة جمعية �لتكافل ع�صو��صعادة �لدكتور م�صاعد حممد مندين5
�لجتماعي- دولة �لكويت

�صعادة �مل�صت�صار6
م�صت�صار �صاحب �ل�صمو حاكم دبي لل�صوؤون ع�صو� �إبر�هيم حممد بوملحة

�لإن�صانية - دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
مدير مركز در��صات �خلليج - �صلطنة عمانع�صو��صعادة  �لدكتور عبد�هلل باعبود7

�صعادة �لدكتور 8
عادل �حمد �ملرزوقي

�لأمني �لعام 
ملجل�س �لأمناء

نائب رئي�س جمل�س �إد�رة �ل�صبكة �لإقليمية 
للم�صوؤولية �لجتماعية - مملكة �لبحرين

بروفي�صور 9
�ملدير �لعامنز�ر عبد �ملجيد �لربو�ري

مدير مركز �ل�صت�صار�ت �مل�صوؤولة 
بال�صبكة �لإقليمية للم�صوؤولية �لجتماعية 

- مملكة �لبحرين
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�لأن�صطة �لرئي�صية للكر�صي
يهدف الكر�شي لتفعيل برنامج عمل يحقق من خللهاأهدافه ومن �شمنها: 

• عق���د حما�ص���ر�ت ون���دو�ت وور�س عمل ذ�ت �صل���ة مبجالت �لعمل �لإن�ص���اين ون�صر�ملتميز من �لبحوث 
ل�صالح �لكر�صي.

• �إيجاد حو�فز ت�صجيعية لدفع حركة �لبحث �لعلمي �ملتخ�ص�س من خلل ��صتحد�ث جائزة بحثية با�صم 
ر�ع���ي �لكر�ص���ي لتحفيز �لباحثني �ملتميزين وخا�ص���ة من طلب �لدر��صات �لعلي���ا يف د�خل �ململكة ودول 

جمل�س �لتعاون �خلليجي ت�صجيعا لهم على �لبحث �لعلمي �ملتميز يف جمال �لعمل �لإن�صاين.
• دع���وة �أ�صات���ذة ز�ئرين من �ملتميزين يف جمال تخ�ص�س �لكر�صي من د�خل مملكة �لبحرين وخارجها 

لإلقاء حما�صر�ت �أو �إعد�د در��صات يف جمال تخ�ص�صه.
�إثر�ء �لدر��صات و�لبحوث ذ�ت �ل�صلة مبجالت  •  تعري���ب �لأعم���ال �ملتميزة يف تخ�ص�صه و�مل�صاهمة يف 

�لعمل �لإن�صاين.
�لإن�صاين. �لعمل  جمال  يف  �مل�صرتكة  و�لدر��صات  �لبحوث  • متويل 

• تقدمي �ل�صت�صار�ت و�لدر��صات �لو�قعة يف جمال تخ�ص�س �لعمل �لإن�صاين، جلميع �لقطاعات �حلكومية 
و�لأهلي���ة يف مملك���ة �لبحرين، ودول جمل����س �لتعاون �خلليجي �لأخرى من خلل �ص���ر�كات مع موؤ�ص�صات 

وبيوت خربة متخ�ص�صة.
• �ملبادرة بعقدة �صر�كة علمية مع �لكر��صي و�ملر�كزو�ملوؤ�ص�صات �لأكادميية �ملتخ�ص�صة يف جمالت �لعمل 

�لإن�صاين د�خل مملكة �لبحرين ويف دول جمل�س �لتعاون �خلليجي.
• دع���م ط���لب �لدر��صات �لعليا يف د�خل مملك���ة �لبحرين، ودول جمل�س �لتعاون �خلليجي �لأخرى، من 
�ملتخ�ص�ص���ني يف جم���الت �لعمل �لإن�صاين، مبا يحتاجونه من معلومات تدع���م �أبحاثهم ودر��صاتهم مما 

يتوفر لدى �لكر�صي ويقع يف جمال تخ�ص�صه.
• �إ�صد�ر جملة دورية تربز �إجناز�ت �لكر�صي ون�صاطاته وخططه،توزع على �ملهتمني  و�لباحثني و�ملتابعني 

لأن�صطته.
• تفعي���ل موق���ع �لكر�صي على �ل�صبكة �لعنكبوتية وجعله حلقة تو��صل مع �ملهتمني مبجال �لكر�صي ميدهم 

باجلديد من �أخباره ويرد على ��صتف�صار�تهم.
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�ملخرجات �ملتوقعة من �لكر�صي

• حت�صن م�صتوى �أد�ء �ملوؤ�ص�صات �لعاملة يف جمال �لعمل �لإن�صاين من خلل ر�صد �لأد�ء قبل وبعد تفعيل 
وتنفيذ �أن�صطة �لكر�صي.

�لإن�صاين. �لعمل  جمال  يف  �ملتخ�ص�صة  و�لدر��صات  �لعلمية  �لبحوث  لنتائج  �لإيجابي  • �ل�صتثمار 
• �نعكا�صات �لهتمام مبجالت لعمل �لإن�صاين يف بحوث طلبة �لدر��صات �لعليا و�لباحثني �ملتخ�ص�صني.

�لإن�صاين. �لعمل  باأهمية  �ملجتمعي  �لوعي  درجة  يف  �لتح�صن  مدى  وقيا�س  •  ر�صد 
حت�صينها. و�إمكانات  �لإن�صاين  �لعمل  وموؤ�ص�صات  جلمعيات  �ملقدمة  �خلدمات  يف  �لتغري  • ر�صد 

�ملقر �ملقرتح للكر�صي
تتطل���ع �ل�صبك���ة �لإقليمية للم�صوؤولية �لجتماعية�أن تكون �ملوؤ�ص�صة �خلريي���ة �مللكية هي �ملقر �لرئي�س للكر�صي 

يف مملكة �لبحرين.

�مليز�نية �ملقرتحة للكر�صي
يتطل���ع جمل����س �إد�رة �ل�صبكة، �أن يتف�صل �صمو �ل�صيخ نا�صر بن حم���د �آل خليفةحفظه �هلل باإ�صد�ر توجيهاته 
�ل�صامية باملو�فقة على �أن تكون �مليز�نية �ل�صنوية للكر�صي 300 �ألف دولر �أمريكي، ميكن توفريها من �لدعم 

�ملخ�ص�س من �صموه، ف�صًل عن بر�مج �لدعم �ملحلية و�لإقليمية و�لدولية. 





ماهيـــة الربنامــــج:
)CSR INTERNATIONAL AMBASSADOR( سفري دويل للم�س�ؤولية الإجتماعية�

 تلج���اأ ال�سبك���ة الإقليمي���ة للم�س�ؤولي���ة الإجتماعي���ة اإىل التعاون م���ع �سخ�سيات عامة له���ا مكانة يف 
منطقته���ا، للقيام ببع�ض الأعمال ذات ال�سلة بن�سر مبادئ امل�س�ؤولية الإجتماعية. ويطلق على هذه 
ال�سخ�سي���ة )�سف���ري دويل للم�س�ؤولية الإجتماعية(، وه���� تكليف ت�سريفي مل�ساه���ري العامل من قبل 
املراكز املتخ�س�سة املختلفة لل�سبكة الإقليمية. وهي لي�ست �سفة �سيا�سية دبل�ما�سية كالتي يحملها 
�سف���راء ال���دول املختلفة لدى الدول الأخ���رى. واأهداف هذا التكليف ه���� امل�ساعدة يف دعم خمتلف 
الق�سايا التي تعاجلها ال�سبكة الإقليمية للم�س�ؤولية الإجتماعية، �س�اء كانت اجتماعية، اأو اإن�سانية، 
اأو اقت�سادية، اأو متعلقة بالتنمية امل�ستدامة، اأو الإقت�ساد الأخ�سر. فالغر�ض من ت�ظيف امل�ساهري، 
اأن �سهرته���م ت�ساهم يف ن�س���ر ال�عي والدعم جتاه هذه الق�سايا. وميكن لهذا التكليف اأن يك�ن على 

م�ست�ى دويل، اأو اإقليمي، اأو حملي، يف نطاق دولة ال�سخ�سية ال�سهرية.

اأهداف الربنامج:
1- ت�ظي���ف امل�ساه���ري م���ن ال�سخ�سي���ات املتخ�س�س���ة يف جمالتها، للتب�س���ري مبب���ادئ امل�س�ؤولية 
املجتمعي���ة، والإقت�س���اد الأخ�س���ر، والتنمية امل�ستدام���ة التي تبنته���ا ال�سبكة الإقليمي���ة للم�س�ؤولية 

الإجتماعية، كم�جهات عامة لأن�سطتها وخدماتها.
2- تك���رمي ال�سخ�سي���ات امل�س�ؤول���ة، وامللتزمة التزام���ا ايجابيا جت���اه جمتمعها، وبيئ���ات اأعمالها، 

والتعريف باإجنازاتها، حمليا ودوليا.
3- العم���ل عل���ى تاأ�سي�ض مظلة مهنية، جتمع ال�سفراء يف ملتقى �سن�ى، يتم بحث اآليات ن�سر املبادئ 

ال�سامية للم�س�ؤولية املجتمعية داخل املجتمعات، وخا�سة املجتمعات العربية والإ�سالمية.
4- ا�ستثم���ار طاقات، وم�اهب، ومعارف ال�سفراء الدوليني للم�س�ؤولية الإجتماعية يف دعم جمالت 

اخلدمة املجتمعية.



منـــاذج م�شرقـــة مــن
 �شفــراء ال�شبكــة الإقليميــة للم�ش�ؤوليــة الإجتماعيــة

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

رئي����ض جامعة اململكة مبملك���ة البحرين، رئي�ض جمل�ض 
اإدارة ال�سبكة الإقليمية للم�س�ؤولية الإجتماعية - مملكة 

البحرين.

�سعادة الدكتور عبدالرحمن اجلواهري
ع�س� جمل����ض ال�س����رى البحريني، رئي����ض �سركة 
مملك���ة  البرتوكيماوي���ات-  ل�سناع���ة  اخللي���ج 

البحرين.

�سعادة الدكتور �سيف بن علي احلجري
م�ؤ�س����ض ورئي����ض مرك���ز اأ�سدقاء البيئ���ة - امل�سرف 

العام على معهد الن�ر للمكف�فني- دولة قطر.

معايل ال�سيخ دعيج بن خليفة اآل خليفة
الرئي����ض الفخ���ري للجمعي���ة اخلليجي���ة لالإعاق���ة - 
رئي�ض جمل����ض اأمناء جمعية املن���ار لرعاية ال�الدين 

- مملكة البحرين

�سعادة ال�سيخ الدكتور
 ايهاب بن �سيف ال�سمنودي

ع�س���� املكتب التنفي���ذي للمنظمة العربي���ة لل�سالمة 
املرورية- اململكة العربية ال�سع�دية

�سعادة الدكتور ح�سن ابراهيم كمال
رج���ل اأعمال، ع�س� جمل����ض اإدارة غرفة جتارة و�سناعة 
البحري���ن، نائ���ب الرئي����ض ورئي����ض املكت���ب التنفي���ذي 
جلمعي���ة  الع���ام  للم�سنني،الأم���ني  ال�طني���ة  باللجن���ة 

البحرين اخلريية- مملكة البحرين.

�سعادة الدكتورة انت�سار اأحمد فلمبان 
م�ست�س���ارة كر�سي الأم���ري حممد بن ناي���ف لل�سالمة 
املروري���ة، ورئي�س���ة جلن���ة امل���راأة والأ�س���رة باملنظمة 
العربية لل�سالمة املرورية - اململكة العربية ال�سع�دية.

�سعادة ال�سيخ الدكتور م�ساعد حممد مندين
رئي����ض جمل����ض اإدارة جمعي���ة التكاف���ل الإجتماع���ي 

لرعاية ال�سجناء املع�سرين - دولة الك�يت.

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

دولة الإمارات العربية املتحدة



ا�ست�سارية ومهنية  الإجتماعية هي م�ؤ�س�سة  للم�س�ؤولية  الإقليمية  • ال�سبك���ة 
دولي���ة م�ستقلة، لها فروع ومكات���ب واتفاقيات متثيلية يف مملكة البحرين، 
ودول���ة قط���ر، والك�ي���ت، واململك���ة العربي���ة ال�سع�دي���ة، وجمه�رية م�سر 
العربية، واجلمه�رية الت�ن�سية، واجلمه�رية اليمنية، وجمه�رية ال�س�دان، 

واجلمه�رية الرتكية، ومملكة ه�لندا، ومملكة بريطانيا.
اإىل رفع م�ست�ى ال�عي  الإجتماعية  للم�س�ؤولية  الإقليمية  ال�سبكة  • وته���دف 
ح����ل امل�س�ؤولية املجتمعية لل�سركات وامل�ؤ�س�سات، والعمل على تعزيزها  يف 

ال�سركات وامل�ؤ�س�سات، والقطاعات احلك�مية والأهلية. 
• وت�سع���ى ال�سبكة لتحقيق اأهدافها من خالل تقدمي اخلدمات ال�ست�سارية، 
وتنفي���ذ الربام���ج التدريبي���ة وور�ض العم���ل املتخ�س�سة، وكذل���ك تنظيم 
امللتقيات وامل�ؤمترات املتخ�س�سة يف جمالت امل�س�ؤولية املجتمعية والتنمية 

امل�ستدامة، والقت�ساد الأخ�سر.
• اإ�ساف���ة اإىل م�ساع���دة ال�سركات وامل�ؤ�س�سات عل���ى اأن ت�سبح ممار�ساتها 

واأعمالها واأن�سطتها م�س�ؤولة ومت�افقة مع معايري التنمية امل�ستدامة.
تنفيذ درا�س���ات وبح�ث متخ�س�سة،  الإقليمية على  ال�سبك���ة  تعمل  • كم���ا 
ا�ساف���ة اإىل ا�سدار دوريات ومطب�عات متن�عة لتثقيف قطاعات الأعمال 
وامل�ؤ�س�س���ات الأخ���رى مبمار�س���ات امل�س�ؤولي���ة املجتمعي���ة وفق���ا للمقايي�ض 

العاملية املعتمدة. 
• وكذلك ت�سعى ال�سبكة الإقليمية لت�فري مر�سد مهني ملمار�سات امل�س�ؤولية 

املجتمعية الفاعلة يف املنطقة.
• وت�سعى كذلك ال�سبكة الإقليمية لدعم امل�ؤ�س�سات املانحة من خالل تقدمي 
ا�ست�س���ارات وخدم���ات تدريبية ودرا�سات متخ�س�س���ة ت�ساهم يف حت�يلها 

اإىل م�ؤ�س�سات تدار مبعايري عاملية.
• وتهت���م ال�سبك���ة الإقليمية مب�ؤ�س�س���ات القطاع الثالث، وخا�س���ة امل�ؤ�س�سات 
واجلمعي���ات اخلريية، والتط�عي���ة، ومنظمات املجتم���ع املدين من خالل 

تقدمي خدمات مت ت�سميمها بعناية وفق حاجاتهم املهنية.
• كم���ا تعم���ل ال�سبك���ة الإقليمي���ة، على التعري���ف باملب���ادرات واملمار�سات 
امل�س�ؤول���ة لل�س���ركات، وامل�ؤ�س�س���ات، والقطاع���ات احلك�مي���ة، والأهلي���ة، 
وكذلك منظمات املجتمع امل���دين، وتقدير اأ�سحابها، والقائمني عليها من 

خالل فعاليات تكرميية وتقديرية مهنية معتربة.
اإىل الرتوي���ج ملفاهيم القت�س���اد الأخ�سر،  الإقليمي���ة  ال�سبك���ة  • وت�سع���ى 

وتطبيقاته يف خمتلف املجالت.

الشبكة اإلقليمية للمسؤولية 
اإلجتماعية في سطور:

لقطات م�سورة حلفل تكرمي ال�سفراء 
الدوليون للم�سوؤولية الإجتماعية



�إعج���ازه  �لقائ���ل يف حمك���م  ب�س���م �هلل 
)وبالو�لدي���ن �إح�سانَا( و�ل�س���الة و�ل�سالم 
على معلم �لنا�س �خلري، وهادي �لب�س���رية،  
وو��س���ع منه���ج �لتعام���الت مع كب���ار �ل�سن 
عندم���ا قال ) �إن من �إجالل �هلل �إجالل ذي 

�ل�سيبة �مل�سلم(
�لرب����اين و�ملنطل����ق  �لت�سري����ع  وم����ن ه����ذ� 
�لنب����وي، �نطلقت فكرة مركز �إجالل خلدمات 
كبار �ل�سن و�ملتقاعدين، لتقدمي �أوجه �لرعاية 
لكب����ار �ل�سن وم�ساعدتهم، حي����ث  يتبع �ملركز 
�ل�سبكة �الإقليمية للم�سوؤولية �الجتماعية.  فكل 
فرد وكل موؤ�س�سة عليها م�سوؤولية  �جتماعية يف 
تقدمي �ف�سل و�أرقى درجات �لعناية، و�لرعاية 
،لكبار �ل�سن �سو�ء، كان ذلك رعاية نف�سية، �أو 

�جتماعية، �أو �قت�سادية، �أو دينية .
ل���ذ� كان الب���د من تبني فك���رة جمع تلك 
�خلدم���ات وو�سعها يف م���كان و�حد ت�سهيال 
لتل���ك �لفئ���ة �لغالية علين���ا، �أو م���ن يعولهم  
للح�سول عليها، ومعرفتها .وكذلك، �أخذنا 
عل���ى عاتقنا �س���رورة توعي���ة �ملجتمع بكافة 
�أطياف���ه بط���رق �لتعام���ل م���ع كب���ار �ل�س���ن 
و�ملتقاعدي���ن و�لي���ة �لتكيف معه���م للو�سول 

بهم نحو �ل�سيخوخة �ملريحة.

 ولنــا كلمــة
الروؤيـــــــة:

�لتميز و �لريادة  يف �لتوعية �ملجتمعية بحقوق كبار �ل�سن و�ملتقاعدين 

الر�سـالــــة:
ي�سع���ى مركز �إجالل لتقدمي كافة �خلدم���ات لكبار �ل�سن و�ملتقاعدين ون�سر ثقافة 
وط���رق �لتعامل معه���م  وفق �ل�سريعة �لربانية و�له���دي �ملحمدي يف �لعامل �لعربي 
ع���ن طريق �مل�ساهمة �ملتميزة يف تاأهي���ل وتثقيف خمتلف �لفئات يف �ملجتمع وذلك 
باال�ستعانة بذوي �خلرب�ت و �لتعاون  مع �ملوؤ�س�سات و�جلهات �حلكومية و�الأهلية يف 
ح�سر تلك �خلدمات وت�سهل �حل�سول عليها با�ستخد�م جميع �لتقنيات �حلديثة.

تنبث��ق الأه��داف العامة للمركز من الهداف الأ�شا�ش��ية لل�ش��بكة 
الإقليمية للم�ش�ؤولية الجتماعية : 

1-  ن�س���ر ثقاف���ة �مل�سوؤولية �الجتماعية جت���اه كبار �ل�س���ن و�ملتقاعدين يف �لدول 
�لعربية .

2- تدريب وتطوير  �لعاملني  يف دور رعاية كبار �ل�سن .
3- تنظي���م �لفعالي���ات و�ملوؤمتر�ت و�ملعار����س و�لندو�ت �خلا�س���ة بكبار �ل�سن 

و�لتي ت�ساهم بن�سر ثقافة �لعناية بهم  .
4- �إ�س���د�ر جمل���ة دورية متخ�س�سة تهت���م بن�سر �لبحوث وكل م���ا يتعلق بكبار 

�ل�سن و�ملتقاعدين .
5- �إع���د�د �لدر��س���ات و�لبح���وث �ملتخ�س�س���ة م���ع �ال�ستعان���ة باملتميزين من 

�ملتخ�س�سني.
6- ترجمة بع�س �ملعايري �خلا�سة بتقدمي �خلدمات لكبار �ل�سن  

7- حتقيق �لتعاون و�لرت�بط بني مر�كز رعاية كبار �ل�سن وجمعيات �ملتقاعدين 
بع�سهم ببع�س يف �لدول �لعربية .

8- ت�سميم بر�مج �لتدريب و�لتطوير �خلا�سة برعاية كبار �ل�سن و�ملتقاعدين .
9- �لتن�سي���ق م���ع �ملهتمني بجانب كب���ار �ل�س���ن و�ملتقاعدين لتب���ادل �ملعلومات 

و�خلرب�ت
10- �إن�ساء جلنة متخ�س�سة تهتم بحقوق كبار �ل�سن . د. حياة ي��شف مالوي

رئي�سة مركز �جالل خلدمات كبار �ل�سن و�ملتقاعدين



اأوًل: الدبل�مات :
1- دبلوم �الإد�رة ملوؤ�س�سات رعاية �مل�سنني .

2- �لدبلوم �لتخ�س�سي للعاملني بد�ر رعاية �مل�سنني.
3- �لدبلوم �الإ�سر�يف للعاملني بدور رعاية �مل�سنني .

4- دبلوم تاأهيل مقدمي �لرعاية لكبار �ل�سن ) جل�ساء �مل�سنني (
5- دبلوم فنون ومهار�ت �لتعامل مع كبار �ل�سن للعاملني بدور رعاية �مل�سنني .

ثانيًا: الدوارات والربامج ) للمهتمني , اأ�شر امل�شنني , العاملني مع امل�شنني (:
1- فنون ومهار�ت �لتعامل مع كبار �ل�سن .

2- دورة فن �إعد�د �الأن�سطة �لرتويحية و�الجتماعية لكبار �ل�سن وفق مقيا�س هريمان �لعاملي .
3- فنون ومهار�ت يف �إد�رة �ملقابلة مع كبار �ل�سن : 

4- دورة )نحو حو�ر هادف ( فنون ومهار�ت �لتحاور مع كبار �ل�سن 
5-  �الإبد�ع يف �لتعامل مع كبار �ل�سن ) لفئة �ل�سباب (.

6- يف بيتنا كبري ) لفئة �ل�سغار من 12- 15 �سنة . 

ثالثًا: الدوارات الإدارية :
1- دورة تطوير مهار�ت �حل�س �لوظيفي للعاملني يف دور رعاية �مل�سنني.

2- �أخالقيات �ملهن�ة يف دور رعاية �مل�سنني .
3- )كيف نتو��سل بنجاح مع كبار �ل�سن ( مهار�ت �الت�سال �لفّعال.

4- �ل��������ذك���اء �ل������������وج���د�ن����������������ي ودوره يف �لتو��سل مع كبار �ل�سن..
5- تنمية مهار�ت �ملديرين يف تقييم �الأد�ء �لوظيفي يف موؤ�س�سات رعاية �مل�سنني .

رابعًا: دورات اإعداد مدربني :
1-  دورة �إعد�د �ملدرب �ملحرتف يف برنامج فنون ومهار�ت �لتعامل مع كبار �ل�سن.

2-  �أخ�سائي م�سوؤولية �جتماعية يف موؤ�س�سات رعاية �مل�سنني .




