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ولنــا كــلــمـــة
بقلم: الربوفي�سور يو�سف عبدالغفار

رئي�س جمل�س اإدارة ال�سبكة االإقليمية للم�س�ؤولية االجتماعية

و�سحبه  اآله  وعلى  عبداهلل  بن  حممد  االأمني  ر�س�له  على  وال�سالم  وال�سالة  العاملني،  رب  هلل  احلمد 
اأجمعني..

الدويل  وبرناجمنا  االجتماعية،  للم�س�ؤولية  الدوليني  لل�سفراء  ممثال  املقدمة  هذه  اأ�سطر  اأن  ي�سرفني 
الطم�ح،والذي مت اإطالقه من خالل �سراكة مع برنامج االتفاق العاملي ملنظمة االأمم املتحدة يف دي�سمرب من عام 
2014م. ومنذ ذلك احلني ت�الت بف�سل اهلل ثالث ملتقيات لل�سفراء الدوليني للم�س�ؤولية االجتماعية،و�سهدت 
فعاليات تلك امللتقيات ثالث مدن عربية..فكانت البداية مع املنامة، تلتها مدينة اخلرط�م،اأما الثالثة فكانت 

مدينة �ساللة العمانية. 

ونحن ن�سرتك مع الزمالء من اأ�سحاب الفخامة وال�سم� واملعايل وال�سعادة ال�سفراء الدولي�ن للم�س�ؤولية 
العربية  واملناطق  ال�ساحات  العديد من  نتائجه يف  بداأت تظهر  االجتماعية يف �سناعة عمل جمتمعي كبري 

والدولية..

لدوراته  االجتماعية  للم�س�ؤولية  الدوليني  ال�سفراء  برنامج  مللتقيات  ال�سامل  التقرير  اإ�سدار  ومبنا�سبة 
الثالثة املا�سية، وددت اأن ا�سيد بجه�د هذا الربنامج التابع لل�سبكة االإقليمية للم�س�ؤولية االجتماعية، والذي 
 « يك�ن�ا  اأن  مبهمة  قبل�ا  ممن  العربية،  الدول  من  امل�ست�ى  الرفيعة  ال�سخ�سيات  من  متميزة  نخبة  ي�سم 

�سخ�سيات معطاءة« حبا الأوطانهم،وم�ساهمة يف دعم اإن�سانية هذا العامل.

للم�س�ؤولية  الدولي�ن  ال�سفراء  وال�سعادة  واملعايل  وال�سم�  الفخامة  اأ�سحاب  وا�سم  با�سمي  وختاما 
االجتماعية...نرفع اأ�سمى اآيات ال�سكر والتقدير للدول التي ا�ست�سافت ملتقيات برنامج ال�سفراء الدولي�ن 
للم�س�ؤولية االجتماعية خالل الثالث �سن�ات املا�سية . اآملني اأن يك�ن هذا الربنامج ج�سرا مهنيا لتك�ن جميع 

مدننا العربية، مدنا م�س�ؤولة جمتمعيا باإذن اهلل...
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�ساحبة ال�سعادة 
الدكتورة فاطمة بنت حممد البلو�سي

وزيرة التنمية الإجتماعية مبملكة البحرين

الراعــي الفخــري للملتقــى الإقليمي لل�سفراء 
الدوليني لعام 2014 ميالدي
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�س�رة جماعية لل�سفراء الدوليني للم�س�ؤولية الإجتماعية



الكلمات الرئي�سة يف حفل افتتاح امللتقى الإقليمي 
لل�سفراء الدوليني للم�سوؤولية الإجتماعية لعام 2014م
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كلمة الراعي الفخري للملتقى
�ضاحبة ال�ضعادة الدكتورة فاطمة بنت حممد البلو�ضي

وزيرة التنمية الإجتماعية مبملكة البحرين

احلمد هلل رب العاملني .. وال�سالة وال�سالم على اأ�سرف املر�سلني.. �سيدنا حممد وعلى اآله و�سحبه اجمعني
�سعادة رئي�ض واأع�ساء جمل�ض اإدارة ال�سبكة الإقليمية للم�س�ؤولية الإجتماعية 

اأ�سحاب الفخامة وال�ســم� واملعايل وال�ســعادة ال�سفراء الدولي�ن للم�س�ؤولية الإجتماعية بال�سبكة الإقليمية 
للم�س�ؤولية الإجتماعية.

اأ�سحاب املعايل وال�سعادة ....احل�س�ر الكرمي
ال�سيدات .. وال�سادة.. �سي�فنا الكرام من دول جمل�ض التعاون اخلليجي والدول العربية ال�سقيقة.

ال�سالم عليكم جميعا ورحمة اهلل وبركاته...
 نرحــب بكــم اأجمــل ترحيــب يف مملكــة البحريــن، البلــد امل�ســ�ؤولة يف ت�ســريعاتها، وممار�ســاتها املهنية، 
وتطبيقاتها على اأر�ض ال�اقع .نرحب بكم يف فعالية هامة، ت�ســطر معنى ال�فاء لإهل العطاء، من خالل هذا 
امللتقــى الــذي حمل عنــ�ان »تفاوؤل باأن الأمة  العربية والإ�ســالمية هي بخري«. نرحب بكــم جميعا يف فعاليات 

»امللتقى الإقليمي لل�سفراء الدوليني للم�س�ؤولية الإجتماعية «.
اأ�سحاب  الفخامة وال�سم� واملعايل وال�سعادة ...ح�س�رنا الكرمي

اإن العمــل الإجتماعــي واملجتمعــي يف مملكــة البحريــن خا�ســة، ويف دول جمل�ــض التعــاون اخلليجي عامة 
وكذلــك يف العديــد مــن الدول العربية، اأ�سبح منارة ي�ســار اإليه بالبنان من كل العاملــني يف حقله، واملراقبني 
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له، وامل�ســتفيدين منه يف ال�ســرق والغرب. بل اإن اأبناء هذه املنطقة وبت�جيهات ودعم كبريين من حك�ماتهم 
الر�ســيدة، �ســّطروا اأروع الأمثلــة يف البــذل والعطــاء، حتى ا�ســتحق�ا اإ�ســادة العــامل اأجمع. وياأتــي الي�م هذا 
امللتقى، والذي ت�ست�سيفه  مملكة البحرين، لتكرمي اأ�سحاب املبادرات املتميزة يف جمالت اخلدمة وامل�س�ؤولية 
املجتمعية، ولتعك�ــض لأ�سحاب العطاءات منكم، حالة الر�سد العلمي لهذه املبادرات وامل�ســاريع وامل�ســاهمات 
التــي قدمتم�هــا يف هــذه احليــاة الدنيا، ون�ســاأل اهلل �ســبحانه وتعالــى اأن يجزيكم عليها كل اخلــري يف الدار 

الآخرة. فهنئيا لكم جميعا منحكم لقب »�سفراء دولي�ن للم�س�ؤولية الإجتماعية«، فقد وافق التكرمي اأهله.
 كمــا اأن اإعــالن ال�ســبكة الإقليميــة للم�ســ�ؤولية الجتماعية، عن اإطــالق جائزة حتمل ا�ســم  رجل الأعمال 
العربي املعروف الدكت�ر طالل اأب�غزالة، تقديرا لدوره الفاعل يف املجالت الإقت�سادية امل�ســ�ؤولة ، والتاأكيد 
علــى دوره يف تعزيــز ال�ســراكات يف جمالت العمــل املجتمعي يف املنطقة العربية على وجــه اخل�س��ض، ودول 
العــامل علــى وجه العم�م، وذلك ملا عرف عن �ســعادته من اهتمام بالغ بالعالقــات العربية العربية، واطالعه 
ال�ا�ســع، وقراءاتــه النقديــة والتحليليــة، ل�ســيما فيمــا يتعلــق بالعالقات العربيــة العاملية خطــ�ة حمل تقدير 
واإعتــزاز من قبل امل�ؤ�س�ســات الر�ســمية يف مملكة البحريــن، وكذلك منظمات املجتمع املدين التي �ست�ســتفيد 

منها ب�سكل مبا�سر.
كمــا نقــدر مبادرة ال�ســبكة الإقليمية للم�ســ�ؤولية الإجتماعية ،واملتمثلة يف اإطالق جائــزة » املدينة العربية 
امل�س�ؤولة اإجتماعيا«، والتي �سيتم من خاللها تكرمي املدينة العربية ، التي تبنت مبادرات متميزة يف جمالت 

امل�س�ؤولية واخلدمة املجتمعية.
 كمــا ليف�تنــي اإل اأن ا�ســيد بال�ســراكة التــي حتققــت بــني وزارة التنميــة الإجتماعيــة وال�ســبكة الإقليمية 
للم�ســ�ؤولية الإجتماعية يف تنفيذ عدد من املبادرات الناجحة، وخا�سة مع اللجنة ال�طنية للم�ســنني ، واللجنة 
العليــا لالإعاقــة، بالإ�سافــة اإلى الإدارات الأخــرى بال�زارة يف جمالت التدريب والدرا�ســات، والإ�ست�ســارات 
املتخ�س�ســة. والــ�م نحتفل اأي�سا ، ومبنا�ســبة انعقاد هذا امللتقى لإطالق مبادرة متميزة، �ست�ســاهم بحق يف 
دفع العمل الإجتماعي يف ال�طن العربي، واملتمثلة يف تد�ســني مبادرة« املدينة الرقمية لكبار ال�ســن يف ال�طن 

العربي«.
وختامــا نبــارك لإ�سحاب الفخامة وال�ســم� واملعايل وال�ســعادة ال�ســفراء الدولي�ن للم�ســ�ؤولية الإجتماعية 
تكرميهم يف هذا املحفل، متمنية لكم جميعا الت�فيق يف اأعمال ملتقاكم ال�ســن�ي، �ســائلة اهلل �سبحانه وتعالى 

لكم طيب الإقامة يف مملكة البحرين.
...وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
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كلمة �ضيف �ضرف امللتقى 
فخامــة امل�ضري عبدالرحمــن �ضوار الــذهــب

 رئي�ض جمل�ض اأمناء منظمة الدع�ة الإ�سالمية - جمه�رية ال�س�دان

احلمد هلل الذي تتم بنعمته ال�ساحلات، واحلمد هلل الذي هدى اإلى هذا العمل بلطفه واأعان على اإجنازه 
بكرمه ومعروفه. وال�سالة وال�سالم على املبع�ث رحمة للعاملني نبينا حممد وعلى �سحبه اأجمعني. وبعد ،،،

�سعادة الدكت�رة فاطمة بنت حممد البل��سي وزيرة التنمية الإجتماعية مبملكة البحرين

�سعادة الربوفي�س�ر ي��سف عبدالغفار رئي�ض جمل�ض اإدارة ال�سبكة الإقليمية للم�س�ؤولية الإجتماعية

 اأ�سحاب ال�سعادة ال�سفراء الدوليني للم�س�ؤولية الإجتماعية

ال�سيدات وال�سادة كل باإ�سمه ولقبه

ال�سالم عليكم ورحمه اهلل

اإنــه ملــن دواعي �ســروري اأن اأقــف بينكم الي�م خماطبًا جل�ســتكم الإفتتاحيــة  لفعاليات »امللتقــى الإقليمي 
لل�سفراء الدوليني للم�س�ؤولية الإجتماعية«، والذي ينعقد برعاية كرمية من �ساحبة ال�سعادة الدكت�رة فاطمة 
بنت حممد البل��ســي وزيرة التنمية الإجتماعية مبملكة البحرين، وبتنظيم من ال�ســبكة الإقليمية للم�ســ�ؤولية 
الإجتماعيــة بالتعــاون مع وزارة التنمية الإجتماعية البحرينية، وباإعتماد اأكادميي من برنامج الإتفاق العاملي 
لالأمــم املتحدة، فال�ســكر جلاللة امللك حمد بن عي�ســى ملــك مملكة البحرين حفظه اهلل، ول�ساحب ال�ســم� 
امللكي الأمري خليفة بن �ســلمان رئي�ــض ال�زراء امل�قر حفظه اهلل، ول�ساحب ال�ســم� امللكي الأمري �ســلمان بن 
حمــد اآل خليفــة ويل العهــد، وحلك�مة و�ســعب البحرين الكرمي علــى رعايتهم الكرمية لفعاليــات هذا امللتقى 
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رفيع امل�ســت�ى وعلى ح�ســن ا�ســتقبالهم وكرم �سيافتهم والتهنئة م��س�لة لهذه الك�كبة من ال�سفراء الدوليني 
الذين وقع الختيار عليهم وه� اختيار �سادف اأهله - اأدع� اهلل اأن تككل م�ســاعيهم بالنجاح والت�فيق واأرج� 
منهــم اأن  يكر�ســ�ا اأوقاتهــم، وخرباتهــم، وم�اهبهم، وه�ايتهــم لإذكاء ال�عي باجله�د التي تبذلها ال�ســبكة 

الإقليمية للم�س�ؤولية الإجتماعية من اأجل حت�سني حياة النا�ض فى العامل العربي والإ�سالمي.

اأمتنى مللتقاكم الت�فيق  واأتطلع اإلى اأن يخرج بت��سيات ت�ساهم فى تعزيز  ون�سر دور امل�س�ؤولية الإجتماعية.

وفــى اخلتــام اأعرّب عن خال�ــض تقديري للفريق املنظم وجهــ�ده احلثيثة لتنظم هذا امللتقــى املهم متمنيًا 
النجاح والت�فيق للجميع.

واآخر دع�انا اأن احلمد هلل رب العاملني، وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
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كلمة راعي »جائزة الدكتور طالل اأبوغزاله للمبادرات املجتمعية«
�ضعادة الدكتور طالل اأبوغزاله

رئي�ض جمل�ض اإدارة جمم�عة طالل اأب�غزاله

فخامة امل�سري عبدالرحمن �س�ار الذهب، رئي�ض جمل�ض اأمناء منظمة الدع�ه ال�سالمية
معايل الدكت�رة فاطمة بنت حممد البل��سي، وزيرة التنمية الإجتماعية راعية هذا احلفل

�سعادة الأخ الربفي�س�ر ي��سف عبدالغفار، رئي�ض جمل�ض ادارة ال�سبكة الإقليمية للم�س�ؤولية الإجتماعية
اأ�سحاب املعايل وال�سعادة ... ايها ال�سيدات وال�سادة

تختلط يف داخلي يف هذه اللحظات وتتمازج م�ســاعر ال�ســعادة والفخر بان اأُّكرم و�ســط هذا احل�س�ر الن�عي 
واملتميز من �سخ�سيات مملكة البحرين يتّ�جه رعاية كرمية وت�سريف بهي من �سيدة العمل الإجتماعي التط�عي 
الأولى معايل ال�زيرة فاطمة البل��ســي، وح�س�ر كرمي من �ســيادة امل�ســري عبدالرحمن �ســ�ار الذهب الذي جّنله 
ونّقدره، وه� الرئي�ض العربي الذي تعلمنا منه قبل ع�سرات ال�سنني معنى الت�سحية واليثار، عندما ت�سلم ال�سلطة 
رئي�سا لل�س�دان ال�سقيق حيث كان برتبة ع�سكرية، وحدد مدة لعادة ت�سليمها ط�اعية الى ال�سلطات املدنية حينما 

ا�ستقرت الم�ر، وقد فعل وبكل ثقة و�سدق، وبالزمن املحدد، فلكم يا �سيادة امل�سري كل العتزاز والحرتام ...
اأمــا انتم اأخي الربوفي�ســ�ر ي��ســف عبدالغفــار فاأزجي اإليكم واإلــى اإخ�انكم الكرام اأع�ساء جمل�ــض ادارة 
ال�ســبكة الإقليمية للم�ســ�ؤولية الإجتماعية جزيل ال�سكر والمتنان، على تف�سلكم بتكرميي ومنحي لقب �سفري 

دويل للم�س�ؤولية الإجتماعية و اإطالق جائزة للمبادرات املجتمعية واأت�سرف باأن حتمل اإ�سمي. 
ول ابالــغ اإذا قلــت لكم اإنني وعلى مدى اخلم�ســني عامــًا املا�سية منحت األقابًا كثــرية من جهات متعددة، 
وت�سلمت مهام دولية وعربية هامة لكنني اأ�سعر الي�م اأن للتكرمي معنى اآخر واآفاقًا رحبة حتملني وتط�ف بي 

يف كافة بقاع الكرة الأر�سية.
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اإن منحي هذا الي�م لقب �سفري دويل للم�س�ؤولية الجتماعية من قبل ال�سبكة الإقليمية للم�س�ؤولية الإجتماعية 
ثــم اإطــالق م�ســروع جائــزة للمبادرات املجتمعية حتمل ا�ســمي اإمنا ه� �ســرف كبري يلقي على عاتقي م�ســ�ؤولية 
كــربى مل�ساعفــة اجلهد وال�قت لتحقيق ر�ســالة اجلائزة املتمثلة يف النه��ض بالعمل املجتمعــي اإلى اآفاق التميز 
والإحرتافية والأداء امل�ؤ�س�سي لن�سر وتر�سيخ ال�عي بقيم العمل املجتمعي وكذلك تر�سيخ روؤية واأهداف اجلائزة.
هذا التكرمي الكرمي من الكرماء يع�د بي اإلى العام 1972 اأي منذ تا�سي�ض جمم�عة طالل اب�غزاله، حيث 
مل تكــن امل�ســ�ؤولية الإجتماعية بهــذا ال�عي والزخم الإعالمي، فقد اإلتزمت املجم�عة �سيا�ســة تتجاوز جمرد 
احل�ســ�ل علــى الأعمــال وزيادة الدخل، فاأعلنت اإن ر�ســالتها هي تقدمي خدمات مهنيــة عالية اجل�دة، وبناء 

القدرات والإ�سهام يف التنمية الإجتماعية والإقت�سادية للعامل العربي.
وهــذه العبــارة الأخرية هي التي اأحدثت الفرق ور�ســخت مفه�م امل�ســ�ؤولية الجتماعيــة، لدينا فقد بادرنا 
لإطالق وتنفيذ مئات املبادرات يف كل البلدان التي تت�اجد بها مكاتب املجم�عة، ولطاملا تعززت القناعة لّدي 
باأن ال�سركات الناجحة والتي لديها ال�سلطة وراأ�ض املال والنف�ذ، عليها واجب اأخالقي لفعل اخلري يف العامل، 

لهذا كانت اإحدى مهام جمم�عتنا امل�ساهمة يف التنمية الإجتماعية والإقت�سادية يف العامل العربي.
وهنا اأود اأن اأ�سري اإلى اأن ال�سعي الأخالقي لفعل اخلري ل يعني الت�سحية ب�سكل دائم، وعلي اأن اعرتف باأن 

املجم�عة حققت ن�ساطات عظيمة وهي تبذل ق�سارى اجلهد لجناز املهام. 
لقد كانت جمم�عتنا اأحد امل�ســاركني يف الإتفاق العاملي لالأمم املتحدة منذ ان�ســائه، حيث كان يل �ســرف 
ت�يل من�سب نائب رئي�ــض الإتفاق )اأمني عام الأمم املتحدة( بداية يف عهد ال�ســيد ك�يف عنان، واأعيد تعييني 

نائبًا لالأمني العام احلايل ال�سيد بان كي م�ن ب�سفته رئي�سًا لالإتفاق العاملي.
 وقد �سجعت وما اأزال ال�سركات على الن�سمام اإليه. والتفاق ه� مبادرة ط�عية هامة يف جمال امل�س�ؤولية 
الإجتماعية لل�ســركات على امل�ســت�ى الدويل، وقد حقق التفاق درجة عالية من التنظيم وامل�سداقية، وي�سعى 

اإلى ا�ستمرار التح�سني من قبل الأع�ساء يف جمالت تت�افق مع اأهداف الإمنائية الألفية لالأمم املتحدة.
وهنــا لبــد من الرتكيز على مفه�م اأن تك�ن ال�ســركة )م�اطن �سالح( من خالل رد اجلميل اإلى املجتمع، 
وتعزيــز اخلــري الإجتماعــي بغ�ــض النظر عما اإذا كانت ال�ســركة �ســتجني ماليــًا ثمار ما زرعتــه روحيًا، وهذا 
يتطلب اأن ت�ســاعد ال�ســركات يف التخفيف من الأمرا�ض الإجتماعية مثل الف�ســاد، والفقر، واجلرمية، الأمية 

واملخدرات، البطالة املزمنة وغريها من امل�سكالت الأخرى.
وجتــدر ال�ســارة هنــا، اإلــى اأن معظم النا�ــض يف جميع انحاء العامل باتــ�ا ياألف�ن الآن م�سطلح امل�ســ�ؤولية 
الإجتماعيــة لل�ســركات، فهــي لي�ســت اطارًا تنظيميــًا ول يق�سد منهــا اأن تك�ن كذلك، بل هــي اطار جمتمعي 
واأخالقــي وهــي اطــار فل�ســفي واأخالقي، ويتم تدري�ــض هــذا امل�سطلح يف خمتلــف اجلامعــات يف كافة انحاء 

العامل، وهذا دليل اآخر را�سخ على ق�ة الفكار.
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امل�ســ�ؤولية الجتماعية هي جت�ســيد لعالقة ال�سراكة لل�ســركة ال�ساحلة وامل�اطن ال�سالح مع املجتمع. هي 
نتائج ادراك الفرد وال�سركة بف�سل املجتمع والتعبري عن المتنان لذلك الف�سل.

 وامل�ســ�ؤولية الجتماعيــة تعنــي دمــج القيم والعتبــارات الإجتماعية يف الأن�ســطة الي�مية وال�ســرتاتيجية 
لالأعمال بحيث ت�سبح ال�سمري العملي.

 ويف املقابــل، وهــذا مــا اأثبتته جتربة جمم�عة طالل اأب�غزاله، فاإن املجتمع يزيد من ف�سله على ال�ســركة 
والفرد تقديرًا ل�سع�رهم بامل�س�ؤولية. وميكن ملن يرغب الطالع على دليل خدماتنا الإجتماعية زيارة م�قعنا.       
ومن جهة اأخرى فان ال�ســع�ر بامل�ســ�ؤولية فيه ادراك عقالين اأي�سا  عرب عنه اأب�القت�ساد اأدم �ســميث اإذ 

قال: »من الأف�سل اأن يك�ن جارك غنيًا من اأن يك�ن فقريًا«.
وامل�ســ�ؤلية الإجتماعية هي اإحدى اأدوات الت�ازن القت�سادي يف املجتمع بل اإنها ن�ســاأت لهذا الغر�ض. وقد 

قال فرانكلني روزفيلت: »اإنني اأوؤمن اأنه ما دام هنالك خري كثري فاإن الفقر �سر كبري«.
 ول قيمــة لالنتقــاد بــاأن مــن ي�ؤدي امل�ســ�ؤولية الإجتماعية ي�ســتفيد اإعالميــًا اأو معن�يًا اأو ماديــًا بل الأجدر 

باملنتقد اأن ي�ؤدي هذا ال�اجب فيفيد وي�ستفيد مبا�سرة اأو بطريقة غري مبا�سرة.
ذلك من ناحية امل�س�ؤولية ال�اقعية. اأما من الناحية الإن�سانية والأخالقية فاأ�ستعني بفيكت�ر هيج� اي�سا اإذ 

قال: »لكي تكتمل ال�سعادة ل يكفي اأن متلك ال�سعادة بل من ال�سروري اأن ت�ستحقها«.
ولقد قال الربت اين�ستاين: »اإن الدين احلقيقي ه� اأن تعي�ض حياتك بكل ج�ارحك وبكل ما يف نف�سك من 

خري وا�ستقامة و�سالح«.
ويعرب عن هذا املفه�م الأخالقي فيكت�ر هيغ� اإذ قال: »اإن من ه� طيب اأف�سل من من ه� عظيم«. بل اأق�ل 

اإن امل�س�ؤولية الإجتماعية هي ر�سالة لكل م�ؤمن.
اخت�سر لأق�ل باأن امل�س�ؤولية الإجتماعية لل�سركات هي الي�م وكما اأراها هي �سعي ايثاري، لنه اأمر ط�عي 
مفرو�ــض فر�ســًا بل هــ� ال�سحة الإخالقية لالهتمــام برعاية الخرين يف كل جمتمعاتنــا، وبناء على خربتي 
وجتربتي ال�ســخ�سية كاأحد الع�ساء يف جمتمع الأعمال، اأرى اأن بذل جه�د مط�رة يف امل�ســ�ؤولية الإجتماعية 

الإيثارية لل�سركات �سيحقق تغيريًا ن�عيًا فعاًل يف العامل العربي.
وانني اوؤيد واأ�سجع �سائر مبادرات امل�س�ؤولية الإجتماعية لل�سركات يف جميع اأنحاء العامل، وا�سجع ال�سل�ك 
اليثــاري لل�ســركات،وباأل تك�ن لك�ســب املال فقــط وتتجاهل الرتكيبــة الإجتماعية والقت�ساديــة واحلك�مية، 
وتن�سى اأن �ساحب العمل ه� من املجتمع الذي ه� �ساحب الف�سل وم�سدر الرزق واخلري، واأعتقد اأن الأن�سطة 

التي تعك�ض امل�س�ؤولية الإجتماعية للقطاع اخلا�ض هي �سكل من اأ�سكال امل�اطنة .
ختامًا اأثمن ما تت�سمنه الر�ســالة والأهداف التي تتبناها ال�ســبكة الإقليمية للم�س�ؤولية الإجتماعية، واأ�سيد 
بجهــ�د رئي�ــض واأع�ساء جمل�ــض الدارة وكافــة القائمني على هذه امل�ؤ�س�ســة احل�سارية، واأرجــ� اأن تك�ن هذه 

املنا�سبة انطالقة اأخرى لتعزيز ال�سراكة والتعاون بيننا لتحقيق اأهدافنا وروؤيتنا امل�سرتكة.
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كلمة ممثل ال�ضفراء الدوليون للم�ضوؤولية الإجتماعية
�ضعادة الدكتور عبدالرحمن  جواهري

ع�س� جمل�ض ال�س�رى البحريني، رئي�ض �سركة اخلليج ل�سناعة البرتوكيماويات مملكة البحرين

�ساحبة ال�سعادة الدكت�رة فاطمة بنت حممد البل��سي وزيرة التنمية الإجتماعية الراعية الفخرية للملتقى 
الإقليمي لل�سفراء الدوليني للم�س�ؤولية الإجتماعية

�سعادة رئي�ض واأع�ساء جمل�ض اإدارة ال�سبكة الإقليمية للم�س�ؤولية الإجتماعية 
اأ�سحاب  الفخامة وال�سم� واملعايل وال�سعادة ال�سفراء الدولي�ن للم�س�ؤولية الإجتماعية بال�سبكة الإقليمية 

للم�س�ؤولية الإجتماعية.
ا�سحاب املعايل وال�سعادة ....احل�س�ر الكرمي

ال�سيدات ..وال�سادة..�سي�فنا الكرام من دول جمل�ض التعاون اخلليجي والدول العربية ال�سقيقة.
ال�سالم عليكم جميعا ورحمة اهلل وبركاته...

 ي�ســرفني اأن اأقف الي�م اأمامكم ممثال لأ�سحاب الفخامة وال�ســم� واملعايل وال�ســعادة ال�ســفراء الدولي�ن 
للم�ســ�ؤولية الإجتماعيــة، يف هــذا املحفل املهني امل�ســ�ؤول، والذي ي�سم بني جنباته نخبــة من قادة الأعمال يف 

الدول اخلليجية والعربية.

اإن مبادرة ال�ســبكة الإقليمية للم�ســ�ؤولية الإجتماعية يف اإختيار �ســخ�سيات رفيعة امل�ســت�ى، �ساحبة تاأثري 
اإيجابــي يف م�اقــع ت�اجدهــا، ملهمة لالآخرين من خالل ممار�ســاتها امل�ســ�ؤولة، لهي خط�ة م�فقة ، ت�ســتحق 
ب�سببها الإ�سادة والتقدير. واملتفح�ض جلملة الأ�سماء التي مت اختيارها لتقليدها لقب »�سفري دويل للم�س�ؤولية 
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الإجتماعية«، يجد اأنها �ســخ�سيات رفيعة امل�ســت�ى يف م�اقعها ال�ظيفية والعملية، ح�ســنة ال�سمعة يف اأدائها، 
�ساحبة اجنازات متميزة وطنيا وخارجيا،لها ب�سمات وا�سحة يف جمالت اخلدمة وامل�ســ�ؤولية الإجتماعية، 

لديها الرغبة والإ�ستعداد يف النه��ض ب�اقع بالدنا العربية نح� الأف�سل باإذن اهلل.

اأ�سحاب  الفخامة وال�سم� واملعايل وال�سعادة ...ح�س�رنا الكرمي

اإن مبــادرات امل�ســ�ؤولية املجتمعية، والتنمية امل�ســتدامة، والإقت�ساد الأخ�ســر مل تعد من نافلة الأعمال،بل 
اأ�سبحــت مطلبــا عامليا ملحــا، ت�سبط ممار�ســاتها معايري عاملية مهنية، وت�ســريعات وق�انــني دولية ووطنية، 
وحتمــل يف جنباتهــا مبــادئ اإن�ســانية ومهنيــة رائعــة، وبالتايل ، امل�ســاهمة يف ن�ســر هــذه املبــادئ، والتعريف 

مبعايريها،اأمر اأعده واجب وطني واأخالقي.

اإن برنامج »ال�سفراء الدولي�ن للم�س�ؤولية الإجتماعية«، فكرة رائدة، تعززت من خالل �سراكتها مع برنامج 
الإتفاق العاملي لالأمم املتحدة، وا�ســتجابة ال�ســفراء من الداخل واخلارج لهذه الدع�ة، وح�س�ر هذا امللتقى، 
هــ� انعكا�ــض للرغبــة الأكيــدة من قبلهم نحــ� تعزيز املمار�ســات امل�ســ�ؤولة، والتنميــة امل�ســتدامة، والإقت�ساد 

الأخ�سر يف عاملنا العربي.

كما اأود اأن ا�ســيد مببادرة ال�ســفري الدويل للم�ســ�ؤولية الإجتماعية �ســعادة الدكت�ر طالل اأب�غزالة لرعاية 
املبــادرة التــي اأطلقتهــا ال�ســبكة الإقليميــة للم�ســ�ؤولية الجتماعيــة، يف اإطــالق جائزة، حتمل ا�ســم �ســعادته  

متخ�س�سة يف دعم املبادرات املجتمعية حمليا وعربيا.

وكذلك دعم وم�ســاندة ال�ســفري الدويل للم�ســ�ؤولية الإجتماعية �سعادة الدكت�ر ح�سن بن ابراهيم كمال يف 
رعاية مبادرة »املدينة الرقمية لكبار ال�سن يف ال�طن العربي«.

اإ�سافــة اإلــى مبادرة  ال�ســفري الدويل للم�ســ�ؤولية الإجتماعية معايل ال�ســيخ دعيج بن خليفــة اآل خليفة  يف 
رعاية برامج وملتقيات الإعاقة التي تنظمها ال�سبكة الإقليمية للم�س�ؤولية الإجتماعية.

كمــا نقــدر مبادرة ال�ســبكة الإقليمية للم�ســ�ؤولية الإجتماعية ،واملتمثلة يف اإطالق جائــزة » املدينة العربية 
امل�س�ؤولة اإجتماعيا«، والتي �سيتم من خاللها تكرمي املدينة العربية ، التي تبنت مبادرات متميزة يف جمالت 

امل�س�ؤولية واخلدمة املجتمعية.

وختامــا ن�ســكر �ساحبــة ال�ســعادة الدكتــ�رة فاطمة بنت حممد البل��ســي وزيــرة التنميــة الإجتماعية على 
رعايتها لهذا امللتقى، ول�ســعادة رئي�ــض واأع�ساء ال�ســبكة الإقليمية للم�ســ�ؤولية الإجتماعيةعلى تنظيمهم لهذا 
امللتقــى،  ونبــارك لإ�سحــاب الفخامة وال�ســم� واملعايل وال�ســعادة ال�ســفراء الدولي�ن للم�ســ�ؤولية الإجتماعية 

تكرميهم يف هذا املحفل، متمنيا لكم جميعا الت�فيق وال�سداد، وطيب الإقامة ل�سي�ف مملكة البحرين.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
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احلمد هلل رب العاملني وال�سالة وال�سالم على ر�س�له الأمني، حممد بن عبداهلل وعلى اآله و�سحبه اأجمعني
�ساحبة ال�سعادة الدكت�رة فاطمة بنت حممد البل��سي وزيرة التنمية الإجتماعية

فخامة امل�سري عبدالرحمن �س�ار الذهب رئي�ض جمل�ض اأمناء منظمة الدع�ة الإ�سالمية - �سيف �سرف امللتقى
اأ�سحاب ال�سم� واملعايل وال�سعادة ال�سفراء الدولي�ن للم�س�ؤولية الإجتماعية

اأ�سحاب ال�سعادة وال�سادة.....�سي�فنا الكرام من الدول العربية واخلليجية، ومن مملكة البحرين
ال�سيدات وال�سادة......ال�سالم عليكم جميعا ورحمة اهلل وبركاته

نرحب بكم اأجمل ترحيب يف مملكة البحرين، حيث جت�سد هذه البالد الرغبة يف اأن تك�ن »بلد يحمل كل 
معاين امل�س�ؤولية احلقة« يف عهد �ساحب اجلاللة مليكنا املفدى العاهل حمد بن عي�سى اآل خليفة ملك مملكة 
البحرين، ومب�ساندة حثيثة من �ساحب ال�سم� امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة رئي�ض ال�زراء امل�قر، 
و�ساحب ال�سم� امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد الأمني النائب الأول لرئي�ض جمل�ض ال�زراء 

نائب القائد الأعلى لق�ة دفاع البحرين - حفظهم اهلل جميعا.

اأ�سحاب الفخامة وال�سم� واملعايل وال�سعادة .....احل�س�ر الكرمي

• اأن امللتقى الإقليمي لل�ســفراء الدوليني للم�ســ�ؤولية الإجتماعية جاء ليج�سد الرغبة الأكيدة لدى ال�سبكة 
الإقليمية للم�س�ؤولية الإجتماعية للعمل بجد نح� ن�سر املبادئ ال�سامية للم�س�ؤولية املجتمعية التي اقرتها منظمة 

كلمة جمل�س اإدارة ال�ضبكة الإقليمية للم�ضوؤولية الإجتماعية
 بروفي�ضور يو�ضف عبدالغفار عبداهلل

رئي�ض جمل�ض اإدارة ال�سبكة الإقليمية للم�س�ؤولية الإجتماعية 
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الأمــم املتحــدة ، �سمــن مبادئ برنامج الأتفــاق العاملي لالأمم املتحــدة، وكذلك امل�ا�سفة العاملية للم�ســ�ؤولية 
املجتمعية)ايزو 26000( التي اقرتها منظمة التقيي�ض العاملية،وخا�سة بعد ان�سمام ال�سبكة لع�س�ية برنامج 
الإتفــاق العاملــي لالأمــم املتحدة، وكذلــك لع�س�ية منظمة التاأهيل الــدويل اأقدم منظمة عاملية معنية ب�ســ�ؤون 

الإعاقة، اإ�سافة اإلى م�ساهمتها يف تاأ�سي�ض

اأقــدم م�ؤ�س�ســة اأكادمييــة معنيــة بتاأهيــل العاملــني يف قطاعــات ذات ال�سلــة بامل�ســ�ؤولية املجتمعيــة وهــي 
الأكادميية الدولية للم�س�ؤولية الإجتماعية.

• اننا حر�سنا يف هذه الفعالية الن�عية، ويف ظل هذا احل�س�ر الن�عي النخب�ي اأن ن�ســتثمرها خري ا�ســتثمار 
من خالل العمل على اطالق عدد من املبادرات الن�عية منها:

1- اطالق وتد�سني برنامج ال�سفراء الدولي�ن للم�س�ؤولية الإجتماعية
2- اطالق وتد�سني »جائزة الدكت�ر طالل اأب�غزاله للمبادرات املجتمعية«

3- اطالق مبادرة »املدينة العربية امل�س�ؤولة اجتماعيا«
4- تد�ســني معر�ض »املبادرات املجتمعية« عرب نظام التناف�ســية بالتزامن مع جائزة الدكت�ر طالل اأب�غزالة 

للمبادرات املجتمعية.
5- تد�سني مبادرة »اجل�از الفخري« لل�سفراء الدوليني للم�س�ؤولية الإجتماعية

6- واأخريا تد�ســني برنامج ن�عي �سي�ســاهم يف رفع كفاءة الأداء يف م�ؤ�س�ســات كبار ال�ســن يف ال�طن العربي 
باإذن اهلل عرب ت�ظيف التقنية والتكن�ل�جيا ، واملتمثل يف م�ســروع »املدينة الرقمية لكبار ال�ســن يف ال�طن 

العربي«.

وبهذه املنا�سبة اأتقدم بال�سكر اجلزيل  ل�ساحبة ال�سعادة الدكت�رة فاطمة بنت حممد البل��سي مل�ساندتها 
الكبرية ورعايتها لهذه املبادرات، حيث كان لدعمها الأثر الأكرب يف حت�يل هذه املبادرات اإلى واقع �سينعك�ض 

باإذن اهلل اأثره ب�س�رة ايجابية على م�سري العمل الإجتماعي واملجتمعي يف ال�طن العربي.

كما اأ�ســكر ا�سحاب الفخامة وال�ســم� واملعايل وال�ســعادة ال�ســفراء الدولي�ن للم�ســ�ؤولية الإجتماعية على 
ا�ستجابتهم لدع�تنا، وقب�لهم هذا التكليف للعمل معا نح� ن�سر هذه املبادئ ال�سامية.

ون�ســكر الرعــاة والداعمــني لهــذا امللتقــى، ول�سي�فنا مــن داخل وخارج مملكــة البحرين ح�ســن �سنيعهم 
وا�ستجابتهم لدع�تنا، وتفاعلهم الإيجابي معها.

ونكرر ترحيبنا بكم جميعا، متمنني من اهلل اأن نخرج من هذا امللتقى، وقد عملنا معا نح� بل�رة ا�سرتاتيجية 
عربية لن�سر مبادئ امل�س�ؤولية املجتمعية

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته



الفعاليات الرئي�سة يف حفل
افتتاح امللتقى الإقليمي لل�سفراء الدوليني 

للم�سوؤولية الإجتماعية



اأوًل
جائــزةالدكـتور طــالل اأبوغزالــه للمـبـادرات 

الـمـجتمعـيـة
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الروؤيــــة:
الريادة والتميز يف تعزيز املبادرات املجتمعية من منظ�ر مهني ان�ساين.

الر�ضالــة:
النه��ض بالعمل املجتمعي اإلى اآفاق التميز والحرتافية والأداء امل�ؤ�س�ســي، لن�ســر وتر�ســيخ ال�عي بقيم العمل 

املجتمعي.  

الأهــداف:
1. دعــم اأ�سحــاب املبــادرات املجتمعيــة املتميــزة يف ال�طــن العربي، وخا�ســة تلك التي تــدار وفق معايري 

الإ�ستدامة..
2. عقــد اللقــاءات العلميــة املتخ�س�ســة يف جمــالت التنميــة املهنيــة مل�ؤ�س�ســات املجتمع املــدين يف الدول 

العربية، بني اخلرباء واملتخ�س�سني بهدف تط�ير املبادرات املجتمعية.
3. اعتماد املرجعية املعيارية يف تقييم املبادرات املجتمعية لتعزيز املهنية يف اإدارتها.

الروؤيــة - الر�سالـــة - الأهـــداف

جائــــــزة
الدكـتور طالل اأبوغزاله للـمـبــادرات الـمـجتمعـيـة

اإطالق مبادرة اجلائزة
بــداأت فكــرة جائزة الدكت�ر طالل اأب�غزاله للمبادرات املجتمعية من مبادرة عر�سها جمل�ــض اإدارة ال�ســبكة 
الإقليمية للم�ســ�ؤولية الجتماعية، مبنا�ســبة اختيار �ســعادة الدكت�ر طالل اأب�غزاله �ســفريًا دوليًا للم�ســ�ؤولية 
الإجتماعية من قبل ال�سبكة، وذلك تقديرا ل�سعادته وعطاءاته املتعددة يف جمالت العمل املجتمعي، والإن�ساين 

واخلريي، من م�اقع م�س�ؤولياته املتعددة.

املخرجات املتوقعة من اجلائزة
حت�سن م�ست�ى ج�دة م�ساريع امل�ؤ�س�سات العاملة يف جمال العمل املجتمعي .  .1

ال�ستثمار الإيجابي لنتائج البح�ث العلمية والدرا�سات املتخ�س�سة يف جمالت تط�ير العمل املجتمعي.  .2
ر�سد وقيا�ض مدى التح�سن يف درجة ال�عي باأهمية اعتماد املرجعية العلمية واملهنية يف اطالق املبادرات   .3

املجتمعية، لتحقيق الإ�ستدامة املالية وامل�ؤ�س�سية ملبادرات امل�ؤ�س�سات املجتمعية.
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• تاريخ التاأ�سي�ض:

• ح�س�ل امل�ؤ�س�سة على ج�ائز حملية واإقليمية ودولية  يف جمال العمل املجتمعي:

• ح�س�ل امل�ؤ�س�سة على منحة مالية مل�ساريع مت تقدميها من م�ؤ�س�سات حك�مية اأو دولية اأو خا�سة:

• حجم م�ازنة امل�ؤ�س�سة املخ�س�سة   لالأن�سطة والربامج التدريبية وور�ض العمل يف جمال العمل املجتمعي:

• امتالكها خلطة اإ�سرتاتيجية وا�سحة املعامل يف جمال العمل املجتمعي:

• معل�مات عن اأهم الإ�سدارات واملن�س�رات »دورية، منا�سبات، تقارير، اإلخ...«:

 • اإمتالك امل�ؤ�س�سة مل�قع اإلكرتوين:

• ت�افق اأهداف امل�ؤ�س�سة مع اهتمامات الفئة التي ت�ستهدفها:

• ت�افق اأهداف املبادرة املقدمة مع اأهداف امل�ؤ�س�سة:

• لدى امل�ؤ�س�سة اإدارة اأو ق�سم اأو وحدة معني باإدارة امل�سروعات املجتمعية:

معايري الفوز مبنحة مالية مقدمة من جائزة الدكتور طالل اأبوغـزالـــه 
للمبــادرة الـمجتمعيــة



ثـانيــًا
تكريــم اأ�ضحــاب ال�ضمــو والـمعالــي وال�ضعــادة

ال�سفراء الدوليني للم�سوؤولية الإجتماعية
ومرا�ضــم الـمنــح الر�ضمــي للقــب

ال�سفري الدويل للم�سوؤولية الإجتماعية
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فخامة امل�سري عبد الرحمن حممد ح�سن �س�ار الذهب -  رئي�ض جمل�ض اأمناء منظمة الدع�ة الإ�سالمية - جمه�رية ال�س�دان

�سعادة الدكت�ر طالل ب�غزالة - رئي�ض جمل�ض اإدارة جمم�عة طالل اأب�غزاله - جامعة الدول العربية

معايل الفريق الركن طالل عبداهلل الك�فحي - مدير الإدارة العامة للدفاع املدين - اململكة الأردنية الها�سمية
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�سعادة الأ�ستاذ ف�ؤاد م�سطفى خمزومي - رئي�ض جمل�ض اإدارة م�ؤ�س�سة املخزومي - اجلمه�رية اللبنانية

 �سم� ال�سيخ الدكت�ر عبدالعزيز النعيمي - امل�ست�سار البيئي ل�سم� حاكم عجمان - دولة الإمارات العربية املتحدة

معايل ال�سيخ دعيج بن خليفة اآل خليفة - الرئي�ض الفخري للجمعية اخلليجية لالإعاقة - رئي�ض جمل�ض اأمناء جمعية املنار لرعاية ال�الدين - مملكة البحرين
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معايل ال�سيخ الدكت�ر - عبدالعزيز بن عبدالرحمن اآل ثاين - رئي�ض جمل�ض اأمناء ال�سناديق الإن�سانية مبنظمة التعاون الإ�سالمي دولة قطر

معايل ال�سيخة ملياء بنت حممد اآل خليفة - رئي�ض جمل�ض اإدارة جمعية الن�ر للرب - مملكة البحرين

 معايل ال�سيخة  عائ�سة بنت خلفان بن جميل ال�سيابية - اأول امراأة عمانية وخليجية تتب�اأ من�سب وزير - رئي�سة الهيئة العامة لل�سناعات احلرفية
 �سلطنة عمان
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�سعادة الدكت�ر عبدالرحمن اجل�اهري - ع�س� جمل�ض ال�س�رى البحريني، رئي�ض �سركة اخلليج ل�سناعة البرتوكيماويات - مملكة البحرين.

�سعادة الأ�ستاذ حممد علي القائد - الرئي�ض التنفيذي - هيئة احلك�مة اللكرتونية - مملكة البحرين

�سعادة الدكت�ر ح�سن ابراهيم كمال - رجل اأعمال، نائب الرئي�ض ورئي�ض املكتب التنفيذي باللجنة ال�طنية للم�سنني،الأمني العام جلمعية البحرين اخلريية
 مملكة البحرين.
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نيابة عن �سعادة الدكت�ر حممد بن غامن املعا�سيد - رئي�ض جمعية الهالل الأحمر القطري - نائب رئي�ض الإحتاد الدويل للهالل وال�سليب الأحمر - دولــــة قطــــر

�سعادة ال�سيخ الدكت�ر ايهاب بن �سيف ال�سمن�دي - ع�س� املكتب التنفيذي للمنظمة العربية لل�سالمة املرورية - اململكة العربية ال�سع�دية

�سعادة ال�سيدة اأفنان را�سد الزياين - ع�س� جمل�ض اإدارة غرفة جتارة و�سناعة البحرين - ع�س� جمل�ض اإدارة جمعية �سيدات الأعمال
مملكة البحرين
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�سعادة الأ�ستاذ جمال بن عبيد البح املطرو�سي - رئي�ض منظمة الأ�سرة العربية - دولة الإمارات العربية املتحدة

�سعادة الدكت�ر �سيف بن علي احلجري - م�ؤ�س�ض ورئي�ض مركز اأ�سدقاء البيئة -  دولة قطر.

�سعادة ال�سيخ الدكت�ر م�ساعد حممد مندين - رئي�ض جمل�ض اإدارة جمعية التكافل الإجتماعي لرعاية ال�سجناء املع�سرين 
دولة الك�يت.
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�سعادة الدكت�رة انت�سار اأحمد فلمبان - م�ست�سارة كر�سي الأمري حممد بن نايف لل�سالمة املرورية، ورئي�سة جلنة املراأة والأ�سرة باملنظمة العربية لل�سالمة املرورية
اململكة العربية ال�سع�دية.

�سعادة الربوفي�س�ر ي��سف عبدالغفار - عميد �سفراء امل�س�ؤولية الإجتماعية - رئي�ض جامعة اململكة مبملكة البحرين، رئي�ض جمل�ض اإدارة ال�سبكة الإقليمية للم�س�ؤولية 
الإجتماعية - مملكة البحرين.
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�سعادة الأ�ستاذ عدنان اأحمد ي��سف - الرئي�ض التنفيذي ملجم�عة الربكة امل�سرفية - رئي�ض احتاد امل�سارف العربية - مملكة البحرين

�سعادة الدكت�ر حممد بن �سيف الك�اري - وكيل وزارة البيئة امل�ساعد ل�سئ�ن املختربات والتقيي�ض - وزارة البيئة - دولة قطر



ثالثـــًا
 تكريــم الفائــزين بجائـــزة

املدينة العربية امل�سوؤولة اإجتماعيًا 
 2014 ميالدي
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وزارة التنمية الإجتماعية مبملكة البحرين الفائزة بجائزة املدينة العربية امل�س�ؤولة اإجتماعيًا

حمافظة العا�سمة مبملكة البحرين الفائزة بجائزة املدينة العربية امل�س�ؤولة اإجتماعيًا



رابعــــًا
تكريــم الــرعـــــاة والــداعمني للملتقى
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تكرمي جمم�عة طالل اأب�غزالة

تكرمي �سركة اخلليج ل�سناعة البرتوكيماويات
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تكرمي املركز الأملاين لال�ست�سارات

تكرمي جمعية البحرين اخلريية



خام�ضــــًا
تكرمي الفائزين بجائزة

الدكتور طالل اأبوغزاله للمبادرات املجتمعية
لعام 2014م
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جمعية نه�سة فتاة البحرين

جمعية العائلة البحرينية

جمعية البحرين لرعاية ال�الدين
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اأع�ساء جلنــة حتكيم جائــزة الدكتور طالل اأبوغزالــة للمبادرات 
املجتمعية لعام 2014

)رئي�ضا( • الربوفي�ضور نزار الربواري 
)ع�ضوا( • د.�ضالح ال اإبراهيم  ) ع�ضوا(  • اأ. ح�ضن اجلا�ضم   
)ع�ضوا( • اأ. اأ�ضواق بوعلي   )ع�ضوا(  د •. منار غمراوي   

اع�ساء اللجنة يف ج�لة يف اأروقة معر�ض املبادرات املجتمعية

اع�ساء اللجنة يف جل�ستهم التحكيمية



�ضاد�ضــــًا
منح ع�سوية ال�سبكة الفخرية ل�سخ�سيات ذات قيمة 

علمية ومهنية
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منح الع�س�ية الفخرية لل�سبكة ل�سعادة الأ�ستاذ مبارك بن عبدالعزيز اآل خليفة

منح الع�س�ية الفخرية لل�سبكة ل�سعادة الدكت�ر ه�سام الفالح



�ضابعــــًا
تكرمي �ضاحبة ال�ضعادة

الدكتورة فاطمة بنت حممد البلو�سي
وزيرة التنمية الإجتماعية مبملكة البحرين

الراعي الفخري للملتقى
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فخامة امل�سري عبدالرحمن �س�ار الذهب يكرم وزيرة التنمية الإجتماعية

�سعادة الدكت�ر طالل ب�غزالة يكرم وزيرة التنمية الإجتماعية

معايل الفريق الركن طالل عبداهلل الك�فحي يكرم وزيرة التنمية الإجتماعية
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�سعادة الدكت�ر ه�سام الفالح يكرم وزيرة التنمية الإجتماعية

�سعادة ال�سيخ الدكت�ر ايهاب بن �سيف ال�سمن�دي يكرم وزيرة التنمية الإجتماعية

�سعادة الأ�ستاذ ف�ؤاد م�سطفى خمزومي يكرم وزيرة التنمية الإجتماعية



ثامنــــًا
افتتاح معر�س

» مبـــادرات جمتمعيـــة«
ملنظمات املجتمع املدين



45
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تا�ضعــــًا
اجلل�ضة العلمية للملتقى الإقليمي للم�ضوؤولية الإجتماعية

بعنوان
الدور املاأمول من ال�سفراء الدوليني للم�سوؤولية 

الإجتماعية يف ن�سر املبادئ واملمار�سات امل�سوؤولة 
وبرامج اخلدمة املجتمعية
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ورقة عمل معايل الفريق الركن طالل عبداهلل الك�فحي

ورقة عمل معايل ال�سيخ الدكت�ر - عبدالعزيز بن عبدالرحمن اآل ثاين

ورقة عمل �سعادة الأ�ستاذ جمال بن عبيد البح املطرو�سي
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ورقة عمل �سعادة الأ�ستاذ جمال بن عبيد البح املطرو�سي

ورقة عمل �سم� ال�سيخ الدكت�ر عبدالعزيز النعيمي

ورقة عمل �سعادة الأ�ستاذ حممد بن �سيف الك�اري

ورقة عمل �سعادة الدكت�ر عبدالرحمن اجل�اهري
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ورقة عمل �سعادة ال�سيخ الدكت�ر ايهاب بن �سيف ال�سمن�دي

ورقة عمل �سعادة ال�سيدة اأفنان را�سد الزياين

ورقة عمل �سعادة الأ�ستاذ ف�ؤاد م�سطفى خمزومي



51

ورقة عمل �سعادة ال�سيخ الدكت�ر م�ساعد حممد مندين

ورقة عمل �سعادة الأ�ستاذ حممد علي القائد

ورقة عمل �سعادة الدكت�ر �سيف بن علي احلجري



عا�ضــرًا
مناذج من تكرمي اأ�ضحاب ال�ضمو واملعايل ال�ضفراء 

من قبل �ضيف �ضرف امللتقى
فخامة امل�سري عبدالرحمن �سوار الذهب
رئيـ�س جملـ�س اأمـنـاء منظمـة الـدعـوة الإ�ضالميـة

جمهورية ال�ضودان



53

فخامة امل�سري عبد الرحمن حممد ح�سن �س�ار الذهب يكرم وزيرة التنمية الإجتماعية

فخامة امل�سري عبد الرحمن حممد ح�سن �س�ار الذهب يكرم معايل ال�سيخ دعيج بن خليفة اآل خليفة

فخامة امل�سري عبد الرحمن حممد ح�سن �س�ار الذهب يكرم �سعادة الدكت�ر ح�سن ابراهيم كمال



الـحادي ع�ضــر
حفل تد�ضني

املدينة الرقمية لكبار ال�سن يف الدول العربية
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كلمة راعي احلفل �سعادة الدكت�ر ح�سن ابراهيم كمال

كلمة امل�سرف العام للمدينة الرقمية لكبار ال�سن �سعادة الدكت�رة حياة ي��سف مالوي

الدكت�ر �سالح اآل اإبراهيم يلقي كلمة ال�سبكة الإقليمية للم�س�ؤولية الإجتماعية
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�سعادة الربوفي�س�ر ي��سف عبدالغفار  يكرمي امل�سرف العام للمدينة الرقمية لكبار ال�سن �سعادة الدكت�رة حياة ي��سف مالوي 
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هدية ال�سفري الدويل للم�سوؤولية الإجتماعية 
�سعادة الدكتور عبدالرحمن اجلواهري

رئي�س �سركة اخلليج ل�سناعة البرتوكيماويات
اأعلــن �ضــعادة الدكتــور عبدالرحمــن اجلواهــري رئي�ــس �ضــركة اخلليــج ل�ضناعــة 
البرتوكيماويــات، عن تقدمي ال�ضــركة دعمًا ماليًا للمدينة الرقمية لكبار ال�ضــن يف 

الدول العربية مبنا�ضبة حفل تد�ضينها



الـثاين ع�ضــر
منح ال�سفراء الدوليون اجلواز الفخري للم�سوؤولية 

املجتمعية
Honorary CSR Passport 
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منح فخامة امل�سري عبد الرحمن حممد ح�سن �س�ار الذهب  اجل�از الفخري للم�س�ؤولية الإجتماعية

منح �سعادة الدكت�ر طالل ب�غزالة اجل�از الفخري للم�س�ؤولية الإجتماعية

منح معايل الفريق الركن طالل الك�فحي اجل�از الفخري للم�س�ؤولية الإجتماعية



60

منح �سم� ال�سيخ الدكت�ر عبدالعزيز النعيمي اجل�از الفخري للم�س�ؤولية الإجتماعية

منح معايل ال�سيخ الدكت�ر عبدالعزيز بن عبدالرحمن اآل ثاين اجل�از الفخري للم�س�ؤولية الإجتماعية

منح �سعادة الأ�ستاذ ف�ؤاد م�سطفى خمزومي اجل�از الفخري للم�س�ؤولية الإجتماعية



61

منح معايل ال�سيخ دعيج بن خليفة اآل خليفة اجل�از الفخري للم�س�ؤولية الإجتماعية

منح �سعادة الدكت�ر عبدالرحمن اجل�اهري اجل�از الفخري للم�س�ؤولية الإجتماعية

منح معايل ال�سيخة  عائ�سة بنت خلفان بن جميل ال�سيابية اجل�از الفخري للم�س�ؤولية الإجتماعية
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منح �سعادة الأ�ستاذ حممد بن �سيف الك�اري اجل�از الفخري للم�س�ؤولية الإجتماعية

منح �سعادة الدكت�ر ح�سن ابراهيم كمال اجل�از الفخري للم�س�ؤولية الإجتماعية

منح �سعادة الأ�ستاذ حممد علي القائد اجل�از الفخري للم�س�ؤولية الإجتماعية
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منح �سعادة ال�سيخ الدكت�ر ايهاب بن �سيف ال�سمن�دي اجل�از الفخري للم�س�ؤولية الإجتماعية

منح �سعادة ال�سيدة اأفنان را�سد الزياين اجل�از الفخري للم�س�ؤولية الإجتماعية

منح نيابة عن �سعادة الدكت�ر حممد بن غامن املعا�سيد اجل�از الفخري للم�س�ؤولية الإجتماعية
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منح�سعادة الأ�ستاذ جمال بن عبيد البح املطرو�سي اجل�از الفخري للم�س�ؤولية الإجتماعية

منح �سعادة الدكت�ر �سيف بن علي احلجري اجل�از الفخري للم�س�ؤولية الإجتماعية

منح �سعادة الدكت�رة انت�سار اأحمد فلمبان اجل�از الفخري للم�س�ؤولية الإجتماعية
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منح معايل ال�سيخة ملياء بنت حممد اآل خليفة اجل�از الفخري للم�س�ؤولية الإجتماعية
نيابة عنها ال�سيخ خليفة اآل خليفة

منح �سعادة الأ�ستاذ عدنان عبدامللك اجل�از الفخري للم�س�ؤولية الإجتماعية



الـثالث ع�ضــر
تبادل الدروع والهدايا بني اأ�سحاب ال�سمو واملعايل 

وال�سعادة ال�سفراء
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معايل ال�سيخة  عائ�سة بنت خلفان بن جميل ال�سيابية تكرم فخامة امل�سري عبد الرحمن حممد ح�سن �س�ار الذهب

معايل ال�سيخة  عائ�سة بنت خلفان بن جميل ال�سيابية تكرم �سعادة الأ�ستاذ ف�ؤاد م�سطفى خمزومي

معايل ال�سيخة  عائ�سة بنت خلفان بن جميل ال�سيابية تكرم �سم� ال�سيخ الدكت�ر عبدالعزيز النعيمي



68

معايل ال�سيخة  عائ�سة بنت خلفان بن جميل ال�سيابية تكرم معايل ال�سيخ دعيج بن خليفة اآل خليفة

معايل ال�سيخة  عائ�سة بنت خلفان بن جميل ال�سيابية تكرم �سعادة الدكت�ر عبدالرحمن اجل�اهري

معايل ال�سيخة  عائ�سة بنت خلفان بن جميل ال�سيابية تكرم �سعادة الدكت�ر ح�سن ابراهيم كمال



69

معايل ال�سيخة  عائ�سة بنت خلفان بن جميل ال�سيابية تكرم �سعادة الأ�ستاذ حممد بن �سيف الك�اري

معايل ال�سيخة  عائ�سة بنت خلفان بن جميل ال�سيابية تكرم نيابة عن �سعادة الدكت�ر حممد بن غامن املعا�سيد

معايل ال�سيخة  عائ�سة بنت خلفان بن جميل ال�سيابية تكرم �سعادة ال�سيخ الدكت�ر ايهاب بن �سيف ال�سمن�دي
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معايل ال�سيخة  عائ�سة بنت خلفان بن جميل ال�سيابية تكرم �سعادة ال�سيدة اأفنان را�سد الزياين 

معايل ال�سيخة  عائ�سة بنت خلفان بن جميل ال�سيابية تكرم �سعادة الدكت�رة انت�سار اأحمد فلمبان 

معايل ال�سيخة  عائ�سة بنت خلفان بن جميل ال�سيابية تكرم �سعادة الدكت�ر �سيف بن علي احلجري
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معايل ال�سيخة  عائ�سة بنت خلفان بن جميل ال�سيابية تكرم �سعادة الأ�ستاذ جمال بن عبيد البح املطرو�سي

معايل ال�سيخة  عائ�سة بنت خلفان بن جميل ال�سيابية تكرم �سعادة الربوفي�س�ر ي��سف عبدالغفار

معايل ال�سيخة  عائ�سة بنت خلفان بن جميل ال�سيابية تكرم �سعادة الأ�ستاذ مبارك اآل خليف



72

�سعادة ال�سيخ الدكت�ر ايهاب بن �سيف ال�سمن�دي يكرم �سعادة الدكت�ر طالل ب�غزالة

�سعادة ال�سيخ الدكت�ر ايهاب بن �سيف ال�سمن�دي يكرم معايل ال�سيخة عائ�سة بنت خلفان بن جميل ال�سيابية

�سعادة ال�سيخ الدكت�ر ايهاب بن �سيف ال�سمن�دي يكرم معايل ال�سيخة ملياء بنت حممد اآل خليفة نيابة عنها ال�سيخ خليفة اآل خليفة
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�سعادة ال�سيخ الدكت�ر ايهاب بن �سيف ال�سمن�دي يكرم �سعادة الأ�ستاذ جمال بن عبيد البح املطرو�سي 

�سعادة ال�سيخ الدكت�ر ايهاب بن �سيف ال�سمن�دي يكرم �سعادة الدكت�ر ح�سن ابراهيم كمال

�سعادة ال�سيخ الدكت�ر ايهاب بن �سيف ال�سمن�دي يكرم �سعادة ال�سيدة اأفنان را�سد الزياين 
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�سعادة ال�سيخ الدكت�ر ايهاب بن �سيف ال�سمن�دي يكرم �سعادة الدكت�ر �سيف بن علي احلجري

�سعادة ال�سيخ الدكت�ر ايهاب بن �سيف ال�سمن�دي يكرم نيابة عن �سعادة الدكت�ر حممد بن غامن املعا�سيد

�سعادة ال�سيخ الدكت�ر ايهاب بن �سيف ال�سمن�دي يكرم �سعادة الربوفي�س�ر ي��سف عبدالغفار



الرابع ع�ضــر
امللتقى الدويل لل�سفراء الدوليني

يف الإعالم
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77



78



79



80



الـخام�س ع�ضــر
اأخبار عامة عن ال�سفراء الدوليني للم�سوؤولية 

الإجتماعية يف الإعالم



82



83



84



85



86



87



88



الـ�ضاد�س ع�ضــر
جائزة املدينة العربية امل�سوؤولة اجتماعيًا

يف الإعالم



90



91



92



الـ�ضابع ع�ضــر
جائزة الدكتور طالل اأبوغزالة للمبادرات املجتمعية

يف الإعالم



94



95



96



97



الـثامن ع�ســر
لقطات م�سورة من

امللتقى الإقليمي لل�سفراء الدوليني للم�سوؤولية الإجتماعية



99



100



101
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الـتا�ضع ع�ضــر
مطبوعات امللتقى



113



114
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116



117
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الع�سرون ع�ســر
ال�سفراء الدوليون للم�سوؤولية الإجتماعية .. �سرية وم�سرية



120

جمه�رية ال�س�دان

فخامة امل�سري
 عبد الرحمن حممد ح�سن �سوار الذهب

رئي�س جمل�س اأمناء منظمة الدعوة الإ�ضالمية

فخامة امل�سري عبد الرحمن حممد ح�سن �س�ار الذهب ه� الرئي�ض ال�سابق للجمه�رية ال�س�دانية، ورئي�ض جمل�ض اأمناء 
منظمة الدع�ة الإ�سالمية.

�ســغل فخامــة امل�ســري عبدالرحمن �ســ�ار الذهــب العديد من املنا�ســب العليا منها من�سب رئي�ــض هيئه اأركان اجلي�ــض 
ال�س�داين، ثم وزير الدفاع وذلك يف عهد الرئي�ض ال�سبق جعفر منريي.

يعترب امل�سري �س�ار الذهب من اأبرز ال�سخ�سيات يف العاملني الإ�سالمي والعربي ب�سبب ن�ساطه اجلم وم�ساركته الفاعلة 
ق اإجنازات كبرية  يف الق�سايا الإ�سالمية والعربية، فقد �ساهم م�ساهمة فعالة يف الدع�ة حمليًا واإ�سالميًا وعامليًا، كما حَقّ
من خالل رئا�ســته ملجل�ــض اأمناء منظمة الدع�ة الإ�ســالمية يف ال�ســ�دان، التي �ســَيّدت الكثري من املدار�ــض وامل�ست�ســفيات 

وامل�ست��سفات ومراكز الطف�لة ومالجئ الأيتام وامل�ساجد، كما اأن�ساأت حمطات للمياه وحفرت مئات الآبار يف اأفريقيا.

واختري امل�ســري �ســ�ار الذهب، اإلى جانب م�ســئ�لياته يف منظمة الدع�ة الإ�ســالمية، نائبًا لرئي�ــض املجل�ــض الإ�ســالمي 
العاملي للدع�ة بالقاهرة، ونائبًا لرئي�ــض الهيئة اخلريية الإ�ســالمية العاملية يف دولة الك�يت، ونائبًا لرئي�ض »ائتالف اخلري« 
يف لبنــان، ونائبــًا لرئي�ــض اأمناء م�ؤ�س�ســة القد�ــض الدولية، وع�س�ًا م�ؤ�س�ســًا يف العديــد من املنظمــات واجلمعيات اخلريية 

والجتماعية الإ�سالمية والعاملية الأخرى، وقام بجه�د كبرية يف جمال الإغاثة على خمتلف الأ�سعدة والبلدان.

و�ســارك فخامــة امل�ســري عبدالرحمن �ســ�ار الذهب بفكــره وخربته يف كثري من امل�ؤمتــرات املحلية والإقليمية والعامليـــة 
ــة بالعمــل التط�عــي والدع�ة الإ�ســالمية. وكان لــه دور كبري يف دعم التعليــم والعمل ال�سحــي والجتماعي يف عم�م  املهتَمّ
القارة الأفريقية ويف خارجها. مت تكرمي فخامة امل�سري من قبل العديد من قادة دول العامل لدوره الفاعل يف اإحالل ال�سالم 

والتنمية املجتمعية، وعمله الإغاثي والإن�ساين ال�ا�سع. 
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جامعة الدول العربية

�سعادة الدكتور طالل اأبــوغزالـــه
رئي�ض جمل�ض اإدارة جمم�عة طالل ب�غزالة

�ســعادة الدكت�ر طالل اأب� غزالة ه� امل�ؤ�س�ــض والرئي�ــض ملجم�عة طالل اأب�غزالة، وه� قائد املحا�سبة العربية، و�ساحب 
املبــادرات يف الرتويــج لأهمية امللكيــة الفكريــة يف املنطقة العربية، مت تعيينه كنائب رئي�ــض التفاق العاملــي من قبل الأمني 
العام لالأمم املتحدة بان كي م�ن، ثم مت تعيينه رئي�سًا لالئتالف العاملي لتقنية املعل�مات والت�سالت والتنمية التابع لالأمم 

املتحدة لل�س�ؤون القت�سادية والجتماعية، كما مت تعيينه ع�س�ا يف جمل�ض العيان.

يحمل الدكت�ر طالل اأب� غزالة العديد من ال�ســهادات الأكادميية والفخرية والأو�ســمة، كما اأنه ع�س� ورئي�ــض وم�ؤ�س�ــض 
للعديد من املحافل العربية والدولية.

ل�ســعادة الدكت�ر طالل اأب� غزالة الكثري من املبادرات واملطب�عات التي اأثرت بها املكتبات العربية املتخ�س�سة، والتي 
منهــا: جمتمــع طــالل اأب� غزاله للمعرفة الذي يعد املبادرة الأولى لتمكني ال�ســباب العربي، وتاأتي املبادرة �سمن امل�ســ�ؤولية 
الجتماعيــة ملجم�عــة طالل اأب� غزاله. ومعجم اأبــ� غزاله للملكية الفكرية، ومعجم اأب� غزاله القان�ين، ومعجم اأب� غزالة 
لتقنيات املعل�مات والت�سالت، ومعجم اأب� غزاله للمحا�سبة والأعمال، ومعجم اأب� غزاله للمحا�سبة والأعمال )اإجنليزي-

عربي( وغريها.

يعترب اأب�غزالة رائدا للملكية الفكرية يف ال�طن العربي، ويدير اأكرب م�ؤ�س�سة متخ�س�سة يف امللكية الفكرية يف العامل. 
كما اأنه اأ�س�ض العديد من اجلامعات والكليات والأكادمييات ذات املكانة العلمية املرم�قة يف ال�طن العربي. يحر�ض �سعادة 
الدكت�ر طالل اأب�غزالة على دعم املبادرات املجتمعية يف ال�طن العربي، وقد اأطلق العديد من اجل�ائز التي تعزز وتدعم 

املبادرات املجتمعية، كما ويدير واحدة من اأكرب املجم�عات التجارية املهنية املتخ�س�سة يف ال�طن العربي.
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معايل الفريق الركن طالل عبداهلل الكوفحي
مدير الإدارة العامة للدفاع املدين

معــايل الفريــق الركن طــالل بن عبداهلل الك�فحي من ال�ســخ�سيات التي اأعطت الكثري يف النجــاح والتميز والتط�ير، 
وكان لــدور معاليــه وعطــاءه املهني املقدر انعكا�ــض على تقديره حمليا ودوليا. حيث منح  معاليه من خالل م�ســريته املهنية 
الكثري من الأو�ســمة، مثل: �ســارة اخلدمة67-71، و�ســام الي�بيل الف�سي، �سارة الكفاءة التدريبية، �سارة الكفاءة القيادية، 
و�ســام ال�ســتقالل من الدرجة الرابعة، �ســارة الكفاءة الإدارية والفنية، �ســارة تقدير اخلدمة املخل�سة، و�سام الك�كب من 
الدرجة الثالثة، و�ســام النه�سة من الدرجة الثانية، و�ســام ال�ســتحقاق الع�سكري من الدرجة الثاين، والعديد من الأو�سمة 

واجل�ائز املحلية والدولية.

كمــا حتقــق بعــد تعيني معايل الدكت�ر طــالل الك�فحي مديرا عاما للدفاع املدين تط�ير هــذا اجلهاز يف خطة تط�يرية 
متثلت يف ت��ســيع اخت�سا�ض عمل اإدارة ال�قاية واحلماية الذاتية لي�ســمل درا�ســة ومتابعة املخططات الهند�سية لالإ�سغالت 
ال�سناعية واحلرفية وال�سكنية، كذلك العمل على اإيجاد مراكز واأق�سام متخ�س�سة لهذه الإدارة يف كافة مديريات الدفاع 
املدين باململكة الأردنية، من اجل ت�سهيل العمل وت�فري ال�قت واجلهد من خالل �سرعة اجناز املعامالت ومنح الرتاخي�ض 
للم�سانع وامل�ؤ�س�ســات الإنتاجية يف هذه املناطق ف�سال عما يق�م به الدفاع املدين من ج�لت الإ�ســراف ال�قائي على كافة 

امل�ؤ�س�سات واملن�ساآت بكافة اإ�سغالتها.

كما قام على اإن�ســاء اأكادميية الأمري ح�ســني بن عبداهلل الثاين للحماية املدنية، حيث تعترب هذه الأكادميية منارة علم 
ومعرفة وعطاء يف عل�م الدفاع املدين على امل�ست�ى املحلي والإقليمي والدويل.

اململكة الأردنية الها�سمية
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اجلمه�رية اللبنانية

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

ولد ف�ؤاد م�سطفى خمزومي يف بريوت باجلمه�رية اللبنانية، وحاز على �ســهادة البكال�ري��ــض يف الهند�ســة الكيميائية 
من جامعة ميت�سيغان التكن�ل�جية يف ال�ليات املتحدة الأمريكية يف عام 1974، بعدها يف عام 1975 نال �سهادة املاج�ستري 

يف الهند�سة الكيمائية، من جامعة ميت�سيغان التكن�ل�جية.

بداأ الأ�ستاذ ف�ؤاد حياته العملية يف اململكة العربية ال�سع�دية، حيث بنى اإحدى اأهم املجم�عات ال�سناعية اخلا�سة، ثم 
قام ب�ســراء �ســركة قاب�سة با�سم “في�ت�سر ماجنمانت ه�لدينغز - FMH، التي تعرف الي�م با�سم في�ت�سر غروب ه�لدنغز، 

ثم اأ�س�ض �سركة امل�ستقبل لالأنابيب.

تراأ�ــض ال�ســتاذ املخزومي العديد من جمال�ــض اإدارات و�ســركات كبرية وع�س�يات يف العديد منها، مثل: جمل�ــض اإدارة 
م�سروع اأمريكا/ال�سرق الأو�سط، ورئي�سًا جلمعية التحلية العاملية، كما مت اختياره 

نائــب رئي�ــض جمل�ــض اإدارة م�ؤ�س�ســة الدرا�ســات الجتماعيــة والقت�ساديــة لل�ســرق الأو�ســط، يف كليــة »جــ�ن كينيــدي 
للدرا�ســات احلك�ميــة« يف جامعــة هارفــرد، كمــا مت اختيــاره اأي�سا ع�ســ�ا يف جمل�ــض الإدارة الدويل لـِ “جمل�ــض العالقات 

اخلارجية: م�سروع اأمريكا/ ال�سرق الأو�سط.

اأ�ّس�ض املخزومي م�ؤ�س�سة خمزومي، وهي جمعية لبنانية خا�سة غري ربحية. كما اأ�س�ض يف عام 1998 م�ؤ�س�سة خمزومي 
يف ال�ليات املتحدة الأمريكية حتت ا�سم »خمزومي فاوندي�سن« )ي�.اأ�ض.اأي( اإنك«، لإعطاء دعم اأكرب للم�ؤ�س�سة اللبنانية. 

.)FPI( ويف عام 2003 ت�َلى من�سب رئي�ض جمل�ض الدارة ل�سركة امل�ستقبل ل�سناعة الأنابيب

ويف م�ســ�ار حافل من العطاء والنماء جنده يف عام 2004 اأ�ّس�ــض حزب احل�ار ال�طني، ثم يف عام 2009 يختار ع�س�ا 
يف املعهد الدويل للدرا�ســات ال�ســرتاتيجية، ثم يف عام 2011 يختار ع�س�ا يف جمل�ــض اإدارة ال�ســرق الأو�سط يف كلية اإدارة 

الأعمال �سليمات العليات يف اجلامعة الأمريكية يف بريوت. وهكذا ي�سري م�س�ار العمل والعطاء دون ملل اأو كلل.
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دولة الإمـــارات العربيـــة الـمتحـــدة

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

يعتــرب �ســم� ال�ســيخ الدكتــ�ر عبدالعزيــز النعيمي مــن ال�ســخ�سيات ذات العطــاء والفكر املنفتــح والعمل 
امل�ســرف، مــا مكنــه مــن اإحــداث تط�يــر ن�عــي يف كل جمــال عمــل فيــه بدولــة الإمــارات العربيــة املتحــدة 
وخارجهــا، فهــ� يحمــل دكتــ�راة يف اإيك�ل�جيــا ال�سناعــة والإنتــاج الأنظــف، وماج�ســتري يف علــ�م البيئــة 
 وبكال�ري��ــض هند�ســة، كما ميلك العديد من �ســهادات الدبل�م يف الدرا�ســات البيئية وامل�ا�سيع ذات ال�سلة.
الدكت�ر النعيمي يراأ�ض العديد من جمال�ض اإدارات م�ؤ�س�سات ذات النفع العام مثل م�ؤ�س�سة الإح�سان اخلريية، 
والقاعدة اخل�سراء للخدمات البيئية، وال�سف�ة للخدمات املالية الإ�ســالمية وغريها من ت�ســكيلة كبرية من 

عامل الإدارة والعمل والفكر والريا�سة.

كما تبنى �ســم�ه تاأ�سي�ــض برنامج عبد العزيز بن حميد لإعداد القادة، وه� اأول برنامج على م�ست�ى اإمارة 
 عجمان خم�س�ض لإعداد القادة ال�سباب يف دولة الإمارات العربية املتحدة ويف دول جمل�ض التعاون اخلليجي.
عرف ال�سيخ عبد العزيز النعيمي بـ” ال�سيخ الأخ�سر” يف خمتلف اأنحاء دولة الإمارات العربية املتحدة، فقد 
اأخذ على عاتقه ن�ســر الت�عية ح�ل �ســبل احلفاظ على البيئة من خالل مطالبة احلك�مة وال�سركات اخلا�سة 
يف الإمارات العربية املتحدة بتطبيق �سيا�سات بيئية وت�سجيع الآخرين حلماية م�اردهم واحلفاظ عليها لهم 

ولالأجيال القادمة.
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مملكة البحرين

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

املنار لرعاية ال�الدين

يعترب معايل ال�سيخ دعيج بن خليفة اآل خليفة من ال�سخ�سيات البحرينية امل�سه�د لها بالكفاءة والإخال�ض. فقد تدرج 
يف وظائف مهنية عديدة من خالل عمله ل�سن�ات ط�يلة يف وزارة الداخلية.

تخرج ال�ســيخ دعيج �سابطا برتبة مالزم عام 1963 بعد اأن ح�سل على دبل�م العل�م ال�ســرطية. ثم التحق باخلدمة الع�ســكرية 
عام 1965. وكانت الإدارة العامة للتدريب واحلرا�سات حمطته الأولى يف العام نف�سه.

كانــت ملعاليــه ب�سمات وا�سحــة فالإدارة العامة للمرور حني ت�لى اإدارتها العــام 1980، اإذ بذل جه�دا لتط�ير خدمات 
هــذه الإدارة مل�اكبــة الزيادة املطردة يف عدد ال�ســكان واملركبات وحت�ســني م�ســت�ى اخلدمة. ويف عــام 2003 ت�لى من�سب 
وكيــل وزارة الداخليــة. �ســاهم ال�ســيخ دعيــج من خالل م�قعــه القيــادي يف تنفيذ ا�ســرتاتيجيات وزارة الداخلية و�سيا�ســة 

التحديث والتط�ير.
نال ال�س��يخ الكثري من االأو�س��مة واالأنواط تقديرا خلدمته واأدائه املتميزين، وما حققه من م�س��توى عاٍل من االحرتاف 
الع�ســكري يف جمال الأمن. كما �ســاهم يف دعم م�ســرية العمل الأمني العربي واخلليجي من خالل تروؤ�سه وفد البحرين يف 
الجتماعات التح�سريية لجتماع وزراء الداخلية، كما تراأ�ــض الكثري من ال�ف�د الأمنية يف الزيارات الر�ســمية لدول العامل 

بهدف تعزيز التعاون الأمني بني مملكة البحرين والدول ال�سقيقة وال�سديقة.
اأ�س�ض معاليه مركز الدرا�سات وامل�ا�سالت والطرق بجامعة البحرين. وتراأ�ض جلنة لل�سالمة على الطريق فيما يقارب 
الـ 20 �ســنة، وهذه اللجنة عملت على تر�ســيخ املفاهيم املرورية يف املجتمع البحريني ما اأك�ســب مملكة البحرين متيزا يف 

الثقافة املرورية
نالــت فئــة الأ�ســخا�ض ذوي الإعاقة  عنايتــه واهتمامه من خالل تعيينه ع�ســ�ا يف اللجنة ال�طنية للمعاقني التي مت اإن�ســاوؤها 
العام 1981 حيث �ســاهم باإن�ســاء جلنة البحرين لريا�سة املعاقني يف العام 1987 وتراأ�ــض جمل�ــض اإدارتها، كما كان له دور بارز 
يف اإن�ســاء دار املنار لرعاية ال�الدين التي يراأ�ــض جمل�ــض اإدارتها منذ اإن�ســائها. كما ويرتاأ�ــض جمل�ــض الأمناء واللجنة التنفيذية 

للم�ؤ�س�سة ال�طنية خلدمات املعاقني، كما وي�سغل حاليا من�سب نائب رئي�ض اللجنة العليا لالإعاقة.
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 دولة قطر

معايل ال�سيخ ا
لدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن اآل ثاين

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

معــايل ال�ســيخ الدكتــ�ر عبدالعزيز بــن عبدالرحمن اآل ثاين ميتلــك ر�سيدا من اخلــربة املهنية يف م�اقع 
وظيفيــة قياديــة عديــدة. فهــ� احلا�ســل على بكال�ري��ــض الهند�ســة الن�وية، ودرجــة الدكت�راة مــن اجلامعة 

الأمريكية ببريوت يف اإدارة الأعمال تخ�س�ض )القيادة(.

بداأ حياته العملية يف ال�ســلك الع�ســكري يف دولة قطر، وتقلد منا�سب قيادية فيه. ثم عمل م�ســاعدا ملدير 
مكتــب وزيــر الأوقــاف وال�ســ�ؤون الإ�ســالمية ومديــرا لإدارة امل�ســاجد بالــ�زارة، واأمينــا عاما ملجل�ــض العائلة 
احلاكمة، ورئي�ســا للهيئة القطرية لالأعمال اخلريية، ورئي�ســا للجنة القطرية امل�ســرتكة لالإغاثة. كما تراأ�ــض 
واأدار العديد من جمال�ــض اإدارات اجلمعيات اخلريية يف دولة قطر ابرزها: جمعية قطر اخلريية، وم�ؤ�س�ســة 

ال�سيخ عيد بن حممد اخلريية.

يعترب معايل ال�سيخ الدكت�ر عبدالعزيز بن عبدالرحمن اآل ثاين من رواد احلركة ال�سبابية والريا�سية يف 
دولة قطر، حيث يراأ�ــض مركز �ســباب برزان، ونادي اأم �سالل الريا�سي، وله كذلك مبادرات ن�عية يف جمال 
اخلدمــات املجتمعية، حيث ي�ســرف على م�ســروع ت�ثيق �ســري اأعــالم ورجالت قطر عرب م�ســروع »اأعالم من 
قطر«، وكذلك تاأ�سي�ســه اأول مكتب متخ�س�ض يف تقدمي اخلدمات التدريبية والإ�ست�ســارية والبحثية ملنظمات 

املجتمع املدين.

ي�سغل معايل الدكت�ر حاليا من�سب رئي�ض جمل�ض الأمناء لل�سناديق الإن�سانية مبنظمة التعاون الإ�سالمي، 
وكذلك جمم�عة جتارية عريقة ذات تخ�س�سات وجمالت عديدة.
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معايل ال�سيخة ملياء بنت حممد اآل خليفة
رئي�ض جمل�ض اإدارة جمعية الن�ر للرب

هي رئي�ســة جمل�ــض الإدارة والرئي�ــض التنفيذي جلمعية الن�ر للرب، بداأ م�ســ�ارها التط�عي يف عام 1990، حيث بداأت 
مــع حــرب الك�يــت وم�ســاعدة الأهايل الك�يتية يف البحرين حتت مظلــة جمعية رعاية الطف�لة والأم�مة، اإلى اأن مت ا�ســهار 
جميعة الن�ر للرب عام 1997 حيث ت��سعت بن�ساطاتها مع اجلمعية لت�سمل جلنة البناء والرتميم وجلنة اليتام وامل�ساعدات 

والعالج وغريها. عملت ال�سيخة ملياء يف العديد من اجلهات بداأ ب�زارة الرتبية والتعليم ثم جامعة البحرين.

كمــا اأن ال�ســيخة مليــاء �ســاركت يف العديــد من املحافــل بدورات وور�ــض عمل وحما�ســرات واملخيمات الك�ســفية املحلية 
والعربية، وهذه الم�ر تعك�ض حبها للعمل التط�عي وعطاءها يف ذات املجال، ح�سلت من خاللها على الكثري من اجل�ائز 
وال�ســهادات التقديرية، مثال: تكرميها من قبل �ســم� ال�ســيخ فاطمة بنت زايد اآل نهيان بجائزة العمل التط�عي، وتكرميها 
من املحافظة ال��سطى لرائدات العمل التط�عي مبنا�سبة ي�م الأ�سرة، وتكرميها بجائزة البحرين الكربى للعمل التط�عي 

وغريها.
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 �سلطنة عمان

 معايل ال�سيخة 
عائ�سة بنت خلفان بن جميل ال�سيابية

رئي�سة الهيئة العامة لل�سناعات احلرفية

معايل ال�سيخة عائ�سة بنت خلفان ال�سيابية، هي من ال�سخ�سيات الن�سائية املرم�قة يف �سلطنة عمان ويف عم�م العامل 
العربــي. �ســغلت من�سب رئي�ســة الهيئــة العامة لل�سناعــات احلرفية منذ 2003، وهــي اأول اأمراأة حت�سل علــى درجة وزير 
يف �ســلطنة عمان ويف دول اخلليج العربي. �ســغلت ع�س�ية جمل�ــض اأمناء جامعة نزوى، كما اأنها عملت يف �ســلك التدري�ــض 

والت�جيه، فهي حتمل �سهادة البكال�ري��ض يف الرتبية الفنية.

ح�سلت معايل ال�ســيخة عائ�ســة بنت خلفان ال�ســيابية على العديد من اجل�ائز والدروع، مثل: جائزة املراأة العربية يف 
حقل التميز بالهيئات، ودرع التميز من جمل�ض احلرف العاملي، وذلك لدورها الكبري يف دعم وت�سجيع ال�سناعات احلرفية. 
عملــت معــايل ال�ســيخة عائ�ســة بنت خلفــان ال�ســيابية على تط�يــر ال�سناعــات احلرفية، لت�ســكل رافدا داعمــا لالإقت�ساد 
العماين، اأ�ساف اإنعكا�ض جهدها هذا احلفاظ على اله�ية والرتاث العماين، وقد �ساهمت معاليها بجهدها الدوؤوب يف اأن 

جتعل ال�سناعات احلرفية يف �سلطنة عمان حمطة جاذبة للكثري من املواطنني العمانيني من اجلن�سني للإنخراط بها.
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يعتــرب �ســعادة الدكتــ�ر عبدالرحمن ج�اهري رائدا من رواد امل�ســ�ؤولية الجتماعيــة وداعم كبري للحفاظ 
علــى البيئــة والتنمية امل�ســتدامة والهتمام بالعن�سر الب�ســري وم�ســاندة ودعم املجتمعــات املحلية وجمعيات 

املجتمع املدين يف املنطقة العربية.

ويعــد اجل�اهري من ال�ســخ�سيات امل�ؤ�س�ســة لالحتاد اخلليجــي مل�سنعي البرتوكيماويات، كما اأنه ي�ســغل العديد 
من املنا�سب وامل�ســ�ؤوليات الت�ســريعية والتنفيذية والفنية وع�س�ية جمال�ــض الإدارات واللجان على امل�ســت�ى املحلي 
واخلليجي والعاملي. وقد عني م�ؤخرا رئي�سًا للجنة امل�س�ؤولية الجتماعية بالحتاد اخلليجي مل�سنعي البرتوكيماويات، 
بالإ�سافــة اإلــى ذلــك فاإنه ي�يل اهتماما خا�سا ب�ســ�ؤون التدريــب والتط�ير وتنمية الك�ادر املبدعــة يف جمال البحث 
العلمــي، اإ�سافــة اإلــى اهتمامــه باملــراأة وترقيتها وتنميــة الطفل، كما لــه اهتمام خا�ض ب�ســ�ؤون ال�ســباب والريا�سة. 
يحمــل الدكتــ�ر ج�اهري العديد من ال�ســهادات الأكادميية العليا وال�ســهادات املهنية والتخ�س�سيــة والفخرية.كما 
ي�سغل كذلك ع�س�ية جمل�ض ال�س�رى البحريني. نال �سعادة الدكت�ر ج�اهري العديد من اجل�ائز املحلية والدولية، 
كمــا حققــت �ســركة اخلليج ل�سناعــة البرتوكيماويات يف ظل اإدارته اجنــازات عديدة، متثلت يف زيــادة الإنتاج، ويف 
جت�يد اخلدمات، ويف تاأهيل وت�ظيف الك�ادر البحرينية لتت�لى منا�سب قيادية مرم�قة يف ال�ســركة. ي�ؤمن الدكت�ر 
عبدالرحمــن بتزامــن التنمية الإقت�سادية، والإجتماعيــة، والبيئة، ومفاهيم احل�كمة وتطبيقاتها يف اأعمال �ســركة 
اخلليج ل�سناعة البرتوكيماويات، فاأنعك�ــض ذلك ب�ســكل جلي على جممل العمليات يف داخل اأروقة ال�ســركة، وكذلك 
يف برامج الت�ا�سل املجتمعي مع املجتمع املحيط. للدكت�ر ج�اهري م�ساركات علمية ومهنية عديدة يف داخل وخارج 

مملكة البحرين.

�سعادة الدكتور عبدالرحمن جواهري
ع�س� جمل�ض ال�س�رى البحريني، رئي�ض �سركة اخلليج ل�سناعة 

البرتوكيماويات 
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يعترب �ســعادة الأ�ســتاذ عدنان اأحمد ي��سف الرئي�ــض التنفيذي ملجم�عة الربكة امل�سرفية من النخبة التي 
ت�ســار اإليها بالبنان يف الإدارات امل�سرفية الناجحة على م�ســت�ى العامل، ملا يتميز به من خربة علمية وعملية 
يف القيــادة امل�سرفية الإ�ســالمية عرب �ســن�ات عديــدة، اإ�سافة اإلى اأنه يدعم الفعاليــات واملنتديات الإقليمية 

والعاملية التي تدعم �سناعة امل�سرفية الإ�سالمية على امل�ست�ى املحلي والعربي والعاملي.

عمل الأ�ســتاذ عدنان اأحمد ي��ســف ع�س�ًا يف جمل�ــض اإدارة »جمم�عة الربكة امل�سرفية« منذ تاأ�سي�ســها يف عام 
2002م، وعمــل رئي�ســًا تنفيذيــًا لهــا منذ عــام 2004م، كما اأنه يتقلد من�سب رئي�ــض وع�س� جمال�ــض اإدارات العديد 
من البن�ك التابعة ملجم�عة الربكة امل�سرفية على نطاق العامل الإ�ســالمي. �ســعادة الأ�ســتاذ عدنان اأحممد ي��ســف 
بحريني اجلن�سية، وميتلك خربة تتجاوز 34 عامًا يف جمال العمل امل�سريف، وقد حاز مرتني على »جائزة ال�سخ�سية 
امل�سرفية الإ�سالمية« وهي جائزة ممن�حة من »امل�ؤمتر امل�سريف الإ�سالمي العاملي«. كما تقلد من�سب رئي�ض جمل�ض 

اإدارة احتاد امل�سارف العربية منذ عام 2007م، وه� يحمل �سهادة ماج�ستري يف اإدارة الأعمال.

دعم الأ�ســتاذ عدنان اأحمد ي��ســف برامج الربكة يف امل�ســ�ؤولية الجتماعية من خالل مبادرات وم�ســاركات 
واأن�ســطة تتعلــق بدعــم املجتمــع املــدين والتنمية امل�ســتدامة والبيئــة وامل�ارد الب�ســرية، كمــا اأنه �ساحــب رعاية 
ومبــادرات ودعــم للم�ســاريع التنم�ية والجتماعية، وحت�ســني الظروف املعي�ســية ون�عية احليــاة للمحتاجني يف 
املجتمع. يعد �سعادة الأ�ستاذ عدنان اأحمد ي��سف من ال�سخ�سيات الن�سطة يف جمال امل�ساركة العلمية واملهنية، 

حيث اأعد وقدم العديد من اأوراق العمل العلمية يف جمال ال�سريفة م�ؤمترات وم�ساركات علمية مرم�قة.

�سعـادة الأ�ستـاذ عدنـان اأحمـد يو�سـف
الرئي�ض التنفيذي ملجم�عة الربكة امل�سرفية

رئي�ض احتاد امل�سارف العربية



131

مملكة البحرين

�سعادة الأ�ستاذ حممد علي القائد
الرئي�ض التنفيذي لهيئة احلك�مة اللكرتونية

يعترب الأ�ســتاذ حممد القائد من رواد جمال احلك�مة الإلكرتونية يف املنطقة مل�ســاهمته يف العديد من املبادرات وامل�ســاريع 
التقنيــة. تقلــد القائــد من�سب رئي�ــض تنفيــذي لهيئة احلك�مة الإلكرتونية باملر�ســ�م امللكــي رقم 78 لعــام 2007، اإذ اأهلته 
خربتــه ال�ا�ســعة يف جمال تقنيــة املعل�مات لقيادة عملية تط�ير هيئــة احلك�مة الإلكرتونية لت�سبح امل�ؤ�س�ســة الرائدة على 
ال�سعيدين الإقليمي والدويل يف جمالها. حيث حر�ض على العمل يف التط�ير امل�ستدام للقطاع احلك�مي �سعيًا نح� التح�ل 

اإلى حك�مة ذكية.كما يرتاأ�ض جمل�ض اإدارة �سركة »�سلة اخلليج« وهي �سركة اأ�س�ستها هيئة احلك�مة الإلكرتونية.
ي�ســغل القائــد ع�س�يــة العديد من املجال�ــض وامل�ؤ�س�ســات يف مملكة البحرين منها جمل�ــض املناق�ســات واملزايدات، وجلنة 
احل�كمة لتقنية املعل�مات والإت�سالت، كما اأنه ع�س�  يف اللجنة التنفيذية لربنامج العمل لتعزيز احل�كمة يف امل�ؤ�س�ســات 
احلك�مية. نال القائد درجة البكال�ري��ــض يف عل�م الكمبي�تر من جامعة امللك �ســع�د يف اململكة العربية ال�ســع�دية، ودرجة 

املاج�ستري يف هند�سة النظم املتقدمة من جامعة �سيفيلد يف بريطانيا. ويف عام 1994.
وقــد تف�ســل ح�ســرة �ساحــب اجلاللة امللك حمد بن عي�ســى اآل خليفة عاهل البــالد املفدى حفظه اهلل بتكرمي ال�ســيد حممد 
القائد مبنحه و�ســام الكفاءة من الدرجة الأولى يف دي�ســمرب 2011. كما تف�سل ح�سرة �ساحب ال�ســم� ال�ســيخ �سباح الأحمد 
اجلابر ال�سباح اأمري دولة الك�يت بتكرميه �سمن اأع�ساء جمل�ض حتكيم جائزة �سم� ال�سيخ �سامل العلي ال�سباح للمعل�ماتية 
 ID People( يف م�سابقة »تدوين«  يف ي�ني� 2014. فاز ال�سيد حممد القائد الرئي�ض التنفيذي لهيئة احلك�مة الإلكرتونية بجائزة
Awards( العامليــة املرم�قــة يف جمــال اله�يــات الذكية وتقنية املعل�مــات والت�سالت التي قدمتها منظمة الك�جنر�ــض العاملي 

لله�يــات )ID WORLD International Congress(. ويف عــام 2009 حــاز القائــد املركــز 29 �سمــن لئحة اأكرث ال�ســخ�سيات تاأثريا 
يف البحرين الذي تن�ســره جملة “اآرابيان بزن�ــض«. للقائد م�ســاركات عديدة كمتحدث يف امل�ؤمترات واملحافل الدولية، كما له 

كتابات كثرية ن�سرت يف اإ�سدارات متخ�س�سة يف جمال تقنية املعل�مات تناولت اجل�انب الفنية والإدارية يف هذا املجال.
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�سعادة الدكتور حممد بن �سيف الكواري
وكيل وزارة البيئة امل�ساعد ل�سئ�ن املختربات والتقيي�ض ب�زارة البيئة

املهند�ض الدكت�ر حممد بن �سيف الك�اري ال�كيل امل�ساعد ل�سئ�ن املختربات والتقيي�ض ب�زارة البيئة، �ساحب اخلربات 
العلمية والعملية الكبرية يف جمال البيئة والهند�سة، فه� حا�سل على �سهادة الدكت�راة يف الهند�سة املدنية، و�سارك باإنتاجه 
الفكــري والعلمــي ب��ســع ب�سمته الفريدة يف جمال البيئة والهند�ســة، فه� �ساحب م�ؤلفات بلغت ت�ســعة كتب علمية وبيئية، 
وقام باإعداد اأكرث من 30 بحثا علميا وفنيا يف جمالت امل�اد الهند�ســية وم�ا�سفات البناء والت�ســييد، كما اأن له الكثري من 

املحا�سرات العامة يف ذات املجال.

للدكت�ر حممد خربة علمية وعملية لأكرث من 25 �ســنة يف جمال اخلر�ســانة والإ�ســفلت وم�اد البناء، ومن خالل عمله 
قــام بتط�يــر اأعمال الإن�ســاء والإنتاج يف اخلر�ســانة والإ�ســفلت وامل�اد يف دولة قطر وذلك بالتعــاون مع جمم�عة كبرية من 

املهند�سني وال�ست�ساريني. 

مثــل الدكتــ�ر حممــد دولة قطــر يف الجتماعات وامل�ؤمتــرات اخلليجية والعربية والدولية املتعلقة بالإ�ســكان والتقيي�ــض 
والتجارة العاملية وحق�ق الإن�ســان باأكرث من 90 م�ســاركة. وه� ع�س� لأكرث من 20 جلنة حملية وعربية ودولية، كما �ســارك 
يف 95 دورة تدريبية وندوات وحلقات درا�سية وملتقيات متعلقة بامل�اد الهند�سية وامل�ا�سفات واملقايي�ض واجل�دة والتجارة 

العاملية وال�ستثمار وحق�ق الإن�سان.

نال الدكت�ر حممد العديد من اجل�ائز وامليداليات و�ســهادات ال�ســكر والتقدير من هيئات وم�ؤ�س�ســات وطنية وخليجية 
وعربية ودولية مل�ساهماته وم�ساركاته يف املجالت العلمية والفنية والبيئية واملجالت الأخرى.  يعترب �سعادة الدكت�ر حممد 
بن �ســيف الك�اري من اخلرباء اإلذين �ســاهم�ا يف تط�ير العديد من املعايري وامل�ا�سفات ذات ال�سلة باملباين امل�ســتدامة، 

والتطبيقات البيئية.
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�سعادة الدكتور ح�سن اإبراهيم كمال
رجل اأعمال، نائب الرئي�ض ورئي�ض املكتب التنفيذي باللجنة ال�طنية 

للم�سنني
الأمني العام جلمعية البحرين اخلريية

�سعادة الدكت�ر ح�سن بن اإبراهيم كمال من ال�سخ�سيات التجارية املرم�قة يف مملكة البحرين، ويف عم�م دول اخلليج 
العربي فه� ينحدر من اأ�سرة جتارية معروفة.

وا�سل الدكت�ر ح�سن م�سرية والده ال�جيه اإبراهيم بن ح�سن كمال - رحمه اهلل - يف الربط بني العمل التجاري والعمل 
اخلريي، حيث ي�سغل ع�س�ية اأكرث من خم�سة ع�سر منظمة خريية وجمتمعية، فه� الأمني العام جلمعية البحرين اخلريية، 
وع�ســ� جمل�ــض اأمنــاء امل�ؤ�س�ســة امللكية اخلريية، وكذلك ع�س� م�ؤ�س�ــض جلمعيــة البحرين لرعاية ال�الدين، وكذلك ي�ســغل 
ع�س�يــة املجل�ــض الإ�ست�ســاري جلمعيــة العائلــة البحرينية وغريها من اجلمعيات. كما ي�ســغل من�سب نائب رئي�ــض ورئي�ــض 
املكتب التنفيذي للجنة ال�طنية للم�ســنني، اإ�سافة اإلى ع�س�ية جمل�ــض اإدارة �سندوق النفقة، وكذلك ع�س�ية جمل�ــض اإدارة 

�سندوق العمل الأهلي والإجتماعي.

�ســغل �ســعادته ع�س�ية جمل�ــض اإدارة غرفة جتارة و�سناعة البحرين ل�ســن�ات عديدة، حيث تراأ�ــض من خاللها اللجنة 
العقارية بالغرفة، وكذلك رئي�ض اللجنة العقارية اخلليجية. كما اأنه ع�س� م�ؤ�س�ض للعديد من املنظمات العقارية البحرينية، 
واخلليجية والعربية والدولية. ويراأ�ض كذلك حترير جملة اخلريية التي ت�سدر عن جمعية البحرين اخلريية. يحمل كمال 
دكت�راة يف تخ�س�ض الإدارة العقارية، حيث يعد البحريني ال�حيد الذي يحمل �سهادة علمية متقدمة يف هذا التخ�س�ض.
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�سعادة الدكتور حممد بن غامن العلي املعا�سيد
رئي�ض جمعية الهالل الأحمر القطري

نائب رئي�ض الإحتاد الدويل للهالل وال�سليب الأحمر

تخــّرج د. حممــد يف الكليــة امللكية للجراحني يف دبلن، اأيرلندا، منذ نح� 20 عامًا، وح�سل منها على درجة املاج�ســتري 
يف علم الأوبئة والتخطيط ال�سحي، كما ح�سل على درجة الدكت�راه يف الإدارة ال�سرتاتيجية يف جمال الرعاية ال�سحية ـ 
ويعترب الدكت�ر املعا�سيد على نطاق وا�ســع قيادي بارز يف جمالت العمل الإن�ســاين والطب الريا�سي، ومكافحة املن�سطات. 

ويعمل حاليًا كم�ست�سار يف مكتب املمثل ال�سخ�سي ل�سم� الأمري.

 ي�ســغل د. حممد عدة منا�سب تط�عية كثرية منها: رئي�ــض جمل�ض اإدارة الهالل الأحمر القطري، ونائب رئي�ض الإحتاد 
الدويل لل�سليب الأحمر والهالل الأحمر يف اآ�سيا. ع�س� جمل�ض اإدارة �سندوق قطر الدويل للتنمية و�سندوق قطر ال�طني 
للتنمية الجتماعية، نائب رئي�ض اللجنة التنفيذية للمجل�ض الأعلى لل�سحة يف قطر، ع�س� اللجنة ال�طنية حلق�ق الإن�سان 

يف قطر. كما اأنه ع�س� املنتدى القت�سادي العاملي ملنطقة ال�سرق الأو�سط.

كما عمد د. حممد اإلى تاأ�سي�ــض مركز الطب الريا�سي ال�طني الأول يف دولة قطر يف عام 1992، وكان له دور رئي�ســي 
يف حت�يل روؤية »اأ�سبيتار اإلى م�ست�سفى متخ�س�ض يف العظام والطب الريا�سي، جمهز باأحدث التقنيات. وي�سغل يف ال�قت 

احلايل من�سب رئي�ض املجل�ض ال�ست�ساري العلمي لأ�سبيتار.

ويف الفرتة بني عامي 2005 و2008، اأ�ّس�ض د. حممد وتراأ�ض اللجنة ال�طنية ملكافحة املن�سطات، وا�سطلع بعدد كبري من 
الأدوار القيادية يف جمال الرعاية ال�سحية يف قطر، حيث مت تعيينه رئي�سًا للفريق التنفيذي ل�سحة ال�سكان، وت�ّلى م�س�ؤولية 
تط�ير ال�ســرتاتيجية ال�طنية لل�سحة لدولة قطر 2011-2016. ويعمل د. حممد الآن مديرًا عامًا ومديرًا للم�ســروع الرائد 

لعالج الإدمان واإعادة التاأهيل.

وقد اأعد د. حممد املعا�سيد العديد من البح�ث، واألقى املحا�سرات وقدم الدورات التدريبية والبحثية.
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�سعادة ال�سيخ الدكتور ايهاب بن �سيف ال�سمنودي
ع�س� املكتب التنفيذي للمنظمة العربية لل�سالمة املرورية

الدكتــ�ر اإيهــاب ال�ســمن�دي اخلبري وامل�ست�ســار يف جمال ال�ســالمة املرورية من ال�ســخ�سيات القالئــل يف العامل 
العربي التي برزت وب�ســكل وا�سح يف جمال املرور والتخطيط والقيادة، فه� يحمل العديد من ال�ســهادات الأكادميية 
العليا، بالإ�سافة اإلى اأنه نا�ســط يف جمال ال�ســالمة املرورية منذ ح�ايل ثالثة عق�د، فه� ع�س� م�ؤ�س�ــض يف اجلمعية 
ال�ســع�دية للت�عية بال�ســالمة املرورية، وع�س� يف املكتب التنفيذي للمنظمة العربية لل�سالمة املرورية، كما اأنه ع�س� 
يف املنظمــة العامليــة لل�قايــة مــن ح�ادث الطرق، وهــ� مبادر و�ساحب فكرة اإن�ســاء مركز طبــي متخ�س�ض مل�سابي 

احل�ادث املرورية وغريها.

كمــا اأن للدكت�ر ال�ســمن�دي م�ســاركات يف العديد من الأعمــال والفعاليات وامل�ؤمترات العربيــة والدولية واللجان 
املختلفــة يف ذات املجــال وجمــالت الإدارة والقيــادة والتخطيــط وغريهــا. وقــد ح�سل علــى العديد من ال�ســهادات 
التقديرية، مثال ذلك: �ســهادة تقدير للجه�د واملبادرات الن�ســانية وال�ســعي ال�سخ�سي لتاأ�سي�ض اجلمعية ال�سع�دية 
لل�ســالمة املرورية من املنظمة العربية لل�ســالمة املرورية، و�ســهادة م�ســاركة يف ندوة ا�سرتاتيجية الدارة من جامعة 
قال�ب يف برنامج الدارة التنفيذية، و�ســهادة م�ســاركة يف ندوة العالج ب�ا�ســطة اللعب يف ممار�ســات الطب النف�سي 
من الهيئة ال�سع�دية للتخ�س�سات ال�سحية مب�ساركة م�ست�سفيات ال�سع�دي الأملاين وم�ست�سفى الأمل وغريها. وجدير 
بالذكر اأنه قد كرم ل�سن�ات عديدة من قبل املنظمة العربية لل�سالمة املرورية خالل ال�سن�ات من  حتى 2014. كما 
اأنــه مــن اأ�ســرة جتارية عريقة، �ســاهمت ب�ســكل كبري يف ن�ســر ثقافة امل�ســ�ؤولية الإجتماعية يف داخــل اململكة العربية 
ال�ســع�دية ويف خارجها. وي�ؤمن �ســعادة الدكت�ر ايهاب ب�ج�ب اأن يك�ن لرجال و�سيدات الأعمال دور بارز يف التنمية 

املجتمعية، وقد اطلق العديد من املبادرات لرتجمة هذا الإميان اإلى واقع.
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�سعادة ال�سيدة اأفنان را�سد الزياين
ع�س� جمل�ض اإدارة غرفة جتارة و�سناعة البحرين

ع�س� جمل�ض اإدارة �سيدات الأعمال

�ســعادة ال�ســيدة اأفنان را�ســد الزياين �ســليلة عائلة جتارية مرم�قة يف مملكة البحرين ويف منطقة اخلليج العربي، هي 
الرئي�ــض واملالك ل�ســركة الزياين للخدمات التجارية والتي تعمل يف جمال املعدات املكتبية، كما واأنها ع�س� جمل�ــض اإدارة 
جمعيــة �ســيدات الأعمال البحرينية، ورئي�ســة جلنة �ســيدات الأعمــال يف غرفة جتارة و�سناعة البحريــن منذ 2005 وحتى 
نهاية الدورة عام 2013. مت اإعادة انتخابها لع�س�ية جمل�ــض اإدارة غرفة جتارة و�سناعة البحرين والتي ت�ســغل املن�سب يف 

هذه الدورة. كما ح�سلت على جائزة اأف�سل �سيدة اأعمال يف ال�سرق الأو�سط عام 2004.

تعد ال�ســيدة اأفنان من اأبرز ال�ســخ�سيات ذات احل�س�ر يف جمال الربامج التلفزي�نية املتخ�س�سة، ولها عدة م�ؤلفات 
م�سه�رة ومتداولة يف ذلك. كما واأنها اختريت من قبل جملة ف�ربــز من �سمن اق�ى الـ 50 �سيدة يف ال�سرق الو�سط لأكرث 

من مرة، ومت اختيارها من قبل جملة Arabian Business من �سمن الـ 100 �سخ�سية الكرث ق�ة يف ال�طن العربي.

حتمــل ال�ســيدة اأفنان الزياين �ســهادة البكال�ري��ــض يف علم تكن�ل�جيا ت�سنيــع الغذية من جامعة تك�سا�ــض بال�ليات 
املتحدة المريكية عام 1976، ولها ح�س�ر جمتمعي بارز يف مملكة البحرين ويف خارجها. وت�ســغل حاليا ع�س�ية املجل�ــض 

الأعلى للمراأة يف مملكة البحرين، كما اأنها نالت العديد من الأو�سمة، ومت تكرميها حمليا وعربيا يف منا�سبات عديدة.
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�ســعادة الدكت�رة انت�سار اأحمد فلمبان الباحثة ال�ســع�دية يف املجال الأمني، �ســاركت بجه�دها املتميزة يف نبذ العنف 
والتطرف ومكافحة الإرهاب من خالل عملها، واأ�سبحت واجهة وقدوة للمراأة ال�سع�دية املعطاءة يف بلدها.

الدكتــ�رة انت�ســار من ال�ســخ�سيات التــي تعمل بجد، وهي تعترب ثمرة من ثمار ال�ســعاع الذي حققته املراأة ال�ســع�دية 
التــي تعي�ــض ع�سرهــا الذهبــي يف عهد خادم احلرميني ال�ســريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز، فهي اأول �ســيدة �ســع�دية 
ت�ســغل من�سب مديرة العالقات والأن�ســطة اخلارجية يف اجلمعية العربية ملكافحة الإرهاب ، و�ســاركت يف فعاليات متن�عة 

يف العديدمن الدول عن الإرهاب وجتربة اململكة العربية ال�سع�دية الناجحة يف مكافحته.

مت تكــرمي الدكتــ�رة انت�ســار عــدة مرات منها كرمز مــن رم�ز املراأة العربيــة، وتكرميها من املنتدى الأورو مت��ســطي، 
وتكرميهــا مــن روؤ�ســاء دول واأ�سحاب ال�ســم� امللكي الأمــراء، واأ�سحاب املعايل الــ�زراء ومنظمات عامليــة وجهات حك�مية 

كثرية ومتثيلها للمملكة العربية ال�سع�دية يف امل�ؤمترات الدولية.

ومثلــت فلمبــان اململكــة يف جمل�ــض اإدارة املنظمــة العاملية لحتاد الكتــاب الأفرواآ�ســي�ي الذي ي�سم ك�كبــة من ال�زراء 
وال�ســخ�سيات العامة البارزة من 30 دولة من القارتني، وي�ســرف على العمل الثقايف الفكري يف اأكرث من 35 دولة يف اآ�ســيا 
واأفريقيــا، وتراأ�ســت وفدا يف جمل�ــض وزراء الداخلية العــرب 2013م كاأول امراأة عربية لأول مرة ،ومتيزها يف م�ســاركاتها 
العديــدة مــع جامعــة نايــف العربيــة للعل�م الأمنيــة والنرتبــ�ل، واختيارها كم�ست�ســارة يف كر�ســي الأمري حممــد بن نايف 
لل�ســالمة املرورية ا�سافة لإ�سداراتها وابحاثها الأمنية املختلفة. ترتاأ�ــض جلنة املراأة وال�ســرة يف املنظمة العربية لل�سالمة 

املرورية، حيث �ساهمت من خالل م�قعها يف دعم اأن�سطة املنظمة يف عم�م ال�طن العربي.

�سعادة الدكتورة انت�سار اأحمد فلمبان 
م�ست�سارة كر�سي الأمري حممد بن نايف لل�سالمة املرورية

رئي�سة جلنة املراأة والأ�سرة باملنظمة العربية لل�سالمة املرورية
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�سعادة الأ�ستاذ جمال بن عبيد البح املطرو�سي
رئي�ض منظمة الأ�سرة العربية

�سعادة الأ�ستاذ جمال البح من ال�سخ�سيات التي لها ب�سمة وا�سحة يف جمال الأ�سرة يف دولة الإمارات العربية املتحدة 
ويف خارجهاـ، فه� رئي�ــض منظمة الأ�ســرة العربية، وع�س� املكتب التنفيذي ملنظمة الأ�ســرة العاملية، ويحمل م�ؤهالت علمية 

يف جمال علم الجتماع والهند�سة النف�سية.

تقلد �ســعادة الأ�ســتاذ جمال البح العديد من املنا�سب واللجان الإجتماعية املتعلقة باأم�ر الأ�ســرة، وه� ع�س� وم�ؤ�س�ــض 
للعديد من اجلمعيات يف ذات املجال، كما اأدار العديد من الربامج التلفزي�نية، وتراأ�ــض �سندوق الزواج يف دولة الإمارات 
ل�ســن�ات ط�يلــة، كما اأ�ســرف علــى حفالت الزواج اجلماعي يف العديــد من مدن الإمارات بهدف العمــل على تقليل تكليف 
الزواج، و�ساهم مع غريه من الن�سطاء الإجتماعيني يف تط�ير العديد من الت�سريعات والق�اين ذات ال�سلة بالأ�سرة.  وه� 
من�ســق عام متط�ع للجنة الزواج باإمارة ال�ســارقة. كما واأن له م�ســاهمات كبرية وم�ســاركات يف م�ؤمترات حملية واإقليمية 

ودولية.

من اإ�ســهاماته العلمية: امل�ســاركة يف درا�ســة عن الطالق بدولة الإمارات العربية املتحدة بالتعاون مع جامعة الإمارات، 
كمــا اأنــه لــه العديد من اأوراق عمــل متعلقة بالزواج من الأجنبيات، وتكاليف الزواج، والعن��ســة واآثارهــا، وورقة عمل ح�ل 
التن�سيق والتعاون بني م�ؤ�س�سات املجتمع املدين. كما �سارك الأ�ستاذ البح يف م�ؤمترات داخل وخارج دولة الإمارات العربية 
املتحــدة قــدم خاللهــا العديد مــن البحــ�ث والدرا�ســات ذات النتائج امليدانيــة قابلة للتطبيق، ا�ســتفادة منهــا العديد من 

فعاليات املجتمع املحلي واخلارجي.

نــال الأ�ســتاذ جمــال البح الكثري من �ســهادات التقديــر والدروع، منها: درع منظمة الأ�ســرة العامليــة، ودرع ل�اء جمعية 
نه�سة املراأة الظبيانية، ودرع اللجنة العليا املنظمة لر�سالة ال�فاء، ودرع احتاد كتاب واأدباء الأردن، ودرع جامعة الإمارات 

العربية املتحدة، وغريها من الدروع و�سهادات تقدير و�سكر.
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�سعادة الدكتور �سيف بن علي احلجري
م�ؤ�س�ض ورئي�ض مركز اأ�سدقاء البيئة

�سغل �سعادة الدكت�ر �سيف علي احلجري من�سب نائب رئي�ض جمل�ض اإدارة م�ؤ�س�سة قطر للرتبية والعل�م وتنمية املجتمع 
منذ تاأ�سي�سها يف ن�فمرب 1995 وحتى ن�فمرب2011 ، كما اأ�سرف على تاأ�سي�ض املدينة التعليمية ومتابعة تقدمها ومتثيلها 

داخل وخارج دولة قطر.

وي�سرف �سعادة  الدكت�ر �سيف احلجري حاليًا على تنفيذ عدة برامج مثل برنامج لكل ربيع زهرة، اإ�سافة اإلى دوره يف 
عدة جمال�ض وجلاٍن منها، م�ؤ�س�ض ورئي�ض جمل�ض اإدارة مركز اأ�سدقاء البيئة، ورئي�ض اللجنة ال�طنية للريا�سة والبيئة، 
وه� رئي�ض جمل�ض اإدارة رابطة خريجي جامعة قطر. كما �سغل الدكت�ر احلجري من�سب نائب رئي�ض جمل�ض اأمناء جامعة 
فرجينيا ك�من ويلث لفن�ن الت�سميم يف قطر، وكذلك من�سب نائب رئي�ض جمل�ض اأمناء اأكادميية قطر للقادة، ومن�سب 
رئي�ض جمل�ض اأمناء اأكادميية قطر، ومن�سب رئي�ض جمل�ض اأمناء اأكادميية قطر للم��سيقى واأورك�سرتا قطر الفلهارم�نية، 

ومن�سب امل�سرف العامى على معهد الن�ر للمكف�فني .

ح�سل الدكت�ر احلجري على �سهادة البكال�ري��ض يف اجلي�ل�جيا والعل�م البحرية من جامعة قطر،

و�سهادتي املاج�ستري والدكت�راه يف العل�م اجلي�ل�جية من جامعة كارولينا اجلن�بية، وعمل ا�ستاذا جامعيا يف كلية 
العل�م بجامعة قطر ملادة عل�م اجلي�ل�جيا، كما لعب يف املنتخب ال�طني القطري لكرة القدم لعبا اأ�سا�سيا ملدة 12 �سنة، 

وكانت له م�ساركات عاملية.

دولة قطر
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دولة الك�يت

�سعادة ال�سيخ الدكتور م�ساعد حممد مندين
رئي�ض جمل�ض اإدارة جمعية التكافل الجتماعي لرعاية ال�سجناء 

املع�سرين 

ال�سيخ الدكت�ر املربي م�ساعد حممد مندين من ال�سخ�سيات التي تعمل على اإ�سعاد الآخرين ومل �سمل امل�سج�نني -على 
ذمة ق�سايا مالية - مع اأ�ســرهم اأو ارجاعهم اإلى اأهلهم وال�ســعي لدفع ما عليهم من التزامات ودي�ن بعد تراكمها عليهم، 
ممــا اأدى اإلــى اإيداعهــم يف ال�ســج�ن على ذمة دفع ما عليهم اأو كفالتهم، فه� رئي�ــض وم�ؤ�س�ــض جمعيــة التكافل الجتماعي 
لرعاية ال�سجناء املع�سرين يف دولة الك�يت، وقد عمل ه� وفريق عمله يف هذه اجلمعية املباركة لإخراج املئات من امل�سج�نني 
وفك مدي�نياتهم، هذه اجلمعية املباركة التي يراأ�سها ال�سيخ الدكت�ر م�ساعد مندين نقلت جتربتها وا�ستفادت منها العديد 
من الفعاليات واملحافل، وقامت بتطبيق نهجها يف العديد من الدول العربية ويف خارجها، فه� وا�سع اللبنة لهذا امل�ســروع 

الجتماعي التكافلي العظيم.

حمــل ال�ســيخ الدكتــ�ر العديد مــن ال�ســهادات التقديرية والفخرية ولــه م�ســاهمات وع�س�يات يف جمعيــات وم�ؤمترات 
وحمافل خليجية وعربية، وله اأي�سا م�ؤلفات، ومن اأبرزها كتابه عن اأحكام ال�سج�ن يف الفقه الإ�سالمي.

مت تكرمي ف�سيلة ال�ســيخ الدكت�ر م�ســاعد مندين يف العديد من املحافل، اأبرزها تكرميه من قبل �ساحب ال�ســم� حاكم 
ال�ســارقه لفــ�زه بجائــزة ال�ســارقة للعمل التط�عــي، وكذلك ف�زه بجائــزة البحرين للعمل الإن�ســاين لدول جمل�ــض التعاون 

اخلليجي.



141

مملكة البحرين

�سعادة الربوفي�سور يو�سف عبدالغفار
عميد �سفراء امل�س�ؤولية الجتماعية

 رئي�ض جامعة اململكة
رئي�ض جمل�ض اإدارة ال�سبكة الإقليمية للم�س�ؤولية الجتماعية

يعد عميد �ســفراء امل�ســ�ؤولية الجتماعية الربوفي�ســ�ر ي��ســف عبد الغفار رئي�ــض جامعة اململكة، من اأبرز ال�ســخ�سيات التي 
عملت يف جمال امل�ســ�ؤولية الجتماعية واأعطت فيه الكثري من البح�ث والدرا�ســات العملية القابلة للتطبيق منها كذلك يف بح�ثه 
العلميــة يف جمــال الطاقة امل�ســتدامة املن�ســ�رة يف اأ�ســهر الدوريــات العلمية العامليــة املحكمــة، بالإ�سافة لالأفــكار العملية ملبادئ 
امل�ســ�ؤولية املجتمعيــة التــي حر�ض علــى تطبيقها من خالل دوره الأكادميي وم�ســ�ؤولياته امل�ؤ�س�ســية ورعايته لأعمــال مت�سلة بهذا 
الإطار.فمــن اأق�الــه: »اأن امل�ســ�ؤولية الجتماعيــة باعتبارهــا نظرية اأخالقية يجــب اأن تاأخذ مداها اخلليجــي والعربي عم�مًا واأن 
تخــرج مــن حيــز النظريــة اإلى مقام التطبيق واملمار�ســة وت�جيه ال�ســل�ك العام لالأفراد وامل�ؤ�س�ســات والهيئات املدنية والر�ســمية 
ت�جيهًا م�ســ�ؤوًل ي�سمن تكري�ــض هذا املبداأ الأممي الأخالقي«.للربوفي�ســ�ر ي��سف م�ســاركات خليجية وعربية وعاملية يف جمالت 
امل�ســ�ؤولية الجتماعيــة والطاقــة النظيفــة واملتجــددة، ولــه العديد من امل�ؤلفــات والبح�ث املحكمــة الدولية، فه� خبري وم�ست�ســار 
واأكادميي يراأ�ــض حاليا جامعة اململكة يف مملكة البحرين. كما �ســغل عمادة كلية الهند�ســة يف جامعة البحرين. وه� ع�س� جمل�ض 
اأمناء يف العديد من اجلامعات العربية، حيث ي�ســغل ع�س�ية جمل�ــض اأمناء جامعة الإحتاد بدولة الإمارات، وكلية الدوحة للعل�م 
والتكن�ل�جيــا بجمه�ريــة ال�ســ�دان. لــه اأكرث مــن 30 كتابا يف جمالت الطاقة والهند�ســة، وكذلك يف املجــالت الرتب�ية والقيمية 

العديدة. كما اأن للربوفي�س�ر اأكرث من )70( بحثا من�س�را يف دوريات علمية مرم�قة.

ي�ســغل حاليا من�سب رئي�ــض جمل�ــض اإدارة ال�سبكة الإقليمية للم�ســ�ؤولية الجتماعية، ورئي�ض جمل�ض اأمناء جائزة العمل 
الإن�ســاين لدول جمل�ــض التعاون اخلليجي، ورئي�ض جمل�ض اأمناء جائزة املدينة العربية امل�س�ؤولة اجتماعيا. يعد الربوفي�س�ر 
ي��ســف مــن املدربــني واملحا�سرين الدوليني الذين جمع�ا بني العل�م الع�سريــة والتاأ�سيلية، وترجم ذلك يف اإنتاجه العلمي 

الغزير.
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فخامة الرئي�س الـم�شري
 عمـر ح�شن اأحمد الب�شري

رئي�س جمهورية ال�شودان

راعــي امللتقــى الإقليمي الثاين لل�شفراء الدوليني

لعام 2015 ميالدي
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فخامة امل�شري 
عبدالرحمن ح�شن �شوار الذهب

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

ال�شفري الدويل للم�شوؤولية الجتماعية
رئي�س دورة اخلرطوم



الكلمات الرئي�شة يف حفل افتتاح امللتقى الإقليمي الثاين 
لل�شفراء الدوليني للم�شوؤولية الإجتماعية لعام 2015م

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

نائب رئي�س اجلمهورية

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

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

ا�سحاب الفخامة وال�سمو واملعايل وال�سعادة ال�سفراء الدوليون للم�سوؤولية الجتماعية 

الخ الكرمي ال�ستاذ الدكتور يو�سف عبدالغفار رئي�س ال�سبكة القليمية للم�سوؤولية الجتماعية 

ال�سادة ال�سيوف 

ال�سيدات وال�سادة

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته 

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

�سدق ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم .
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الأخوة والأخوات ...

كم��ا تعلم��ون ف��ان املنج��ز الأك��ر  يف تاريخن��ا احل�ساري ق��ام به املجتم��ع الذي تول��ى م�س��وؤوليات التعليم 
واملعا�س وال�سحة والفنون وكل منا�سط احلياة املتنوعة التي اأبدعتها  امتنا ،فمهما كانت ظروف الدولة عر 
تاريخنا اآمنة م�ستقرة ،او مفزوعة م�سطربة ،كان البناء الجتماعي واحل�ساري يت�ساعد ويت�سامخ حتى بنى 
لالن�سانية احل�سارة التي ت�سم مالحمها حياتها حتى اليوم  ..فان انطفاأ بريق ح�سارتنا فقد جتدد يف اأماكن 
اخرى يف العامل ا�ستنادا على جذورها العربية ال�سالمية ،بف�سل امل�سوؤولية الجتماعية التي ميار�سها العربي 

امل�سلم عقيدة و�سلوكا .

ان امل�س��وؤولية الجتماعية لروؤو���س الأموال الوطنية ،والعابرة للوطنية ،مل تكن يوما يف فكر و�س��لوك امل�س��لم 
اأم��را طارئ��ا اأو هام�س��يا ،ب��ل كان من �سميم ر�س��الته ،وجوهر حركة الإعمار وال�س��تخالف الت��ي يوؤديها تدينا 
،وتاريخ ال�س��الم والعروبة يف العامل ويف قارتنا هذه اأفريقيا على وجه اخل�سو�س يعلمنا الدر���س  تلو الدر���س  
ان را�س املال العربي مل يكن توح�سا  يف مواجهة املواطنني ،او نهبا ملقدراتهم وثرواتهم ،بل كان التاجر العربي 
يحم��ل ب�ساعت��ه يف حمم��ل وم�سحف��ه وكتب��ه وثقافت��ه يف حممل اخر يقدم للنا���س التج��ارة والفك��رة والدعوة 
وم�س��وؤولية الر�س��الة ،فهذه القارة ال�س��اخمة باإ�س��المها مل ياأتها العرب فاحتني يحملون �س��يوفهم ،بل جاوؤوها 
جتارا يحملون خريهم ،ودعاة يحملون دينهم .فما ان يفرغوا من تقدمي ب�ساعتهم حتى ين�سبوا لتنوير النا�س 
بالعلم واملعرفة . اقت�سموا مع ال�سكان اللقمة وقدموا لهم اخلدمة ،�سحة وتعليما ورعاية ،رغبة يف ما عند اهلل.

 فامل�ض��وؤولية �الجتماعي��ة يف منطقتن��ا ال تن�ض��اأ فق��ط ل�ضغ��وط متطلب��ات جمتم��ع و�إمنا ترتك��ز على جذور 
اخالقي��ة  عميق��ة يف جمتمعاتنا التي هي حما�سن خري اأمة اأخرجت للنا���س )ُكنُتم خري اأمة اخرجت للنا���س 

تاأمرون باملعروف وتنهون عن املنكر ( فاخلري يف ويف امتي الى يوم القيامة .

اأيها الأعزاء ..

ان ق��وة ح�سارتن��ا م��ن ق��وة جمتمعاتنا ،وعافية دولن��ا وواجهاتنا ال�سيا�س��ية من عافية اأدائن��ا الجتماعي 
،فمهما كانت قوة الدولة  و�س��عيها ل�س��د احتياجات النا���س فلن تبلغ ما يبلغه املجتمع املبادر ،الذي تتعزز فيه 
مع��اين امل�س��وؤولية الجتماعية ،وتتج��ذر يف اأعماقه ثقافتها.ومن �س��ان مثل هذه املب��ادرات والجتهادات التي 
جتوبون بها اقليمكم العربي ان تخرج جمتمعاتنا من دائرة ال�س��لبية والنتظار، الى دائرة الفاعلية والبتدار 
،ح�س��دا للعزائم وا�س��تنها�سا للهم  باحياء امل�سوؤولية الجتماعية  ،التي هي ب�ساعتنا ن�سعى ل�سرتدادها فهي 

من �سميم ر�سالة امتنا احل�سارية.

اأيها الإخوة  والأخوات

 مثل �س��بكتكم، ال�س��بكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية، وبرناجمكم الطموح، برنامج ال�سفراء الدوليون 
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للم�س��وؤولية الجتماعي��ة، مب��ا فيهما من جنوم �س��وامق ،ثقفتها اخلرة وعجمت عوده��ا احلياة  ،َحِري بها ان 
ت�سع من اخلطط وال�س��رتاتيجيات ما يبلغ به دولنا العربية والإ�س��المية املبادئ التوجيهية التي تبنتها المم 
املتح��دة م��ن ممار�س��ات م�س��وؤولة يف كافة القطاع��ات، عر تطبيق اأه��داف التنمية امل�س��تدامة 2030 ، والتي 

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

الإخوة  والأخوات الكرام ..

اأ�س��كركم، الأخوة والأخوات ال�س��فراء الدوليون للم�س��وؤولية الجتماعية، على ما طوقتمونا به من ثقة، وما 
دفقتم علينا من ف�سل اأنتم اأهله وخا�سته، ون�س��ال اهلل ان يوفقنا لتحمل م�س��وؤوليتنا جتاه �س��عبنا وامتنا، فان  
تكرميك��م يل الي��وم  ي�ساع��ف من الأثق��ال والأحمال  عل��ى كواهلنا جميعا،ان��ا وزمالئي يف قمم امل�س��وؤوليات 
ال�سيا�سية ، فالبد من ادراك ان امل�سوؤولية الجتماعية ل تنه�س ال برافعة قوية توفرها الدولة، تهيئًةً ملناخاتها، 
وتي�سريا  مل�سارها ،وهذا اإلتزام نعلنه يف ال�سودان بان الدولة �ستكون بقوانينها وت�سريعاتها وموؤ�س�ساتها ،�سندا 

راكزا لدعم كل م�سروع من �ساأنه  حتقيق  اأهداف ومقا�سد امل�سوؤولية الجتماعية .

الإخوة الأعزاء ال�سفراء الدوليني للم�سوؤولية الجتماعية ،اننا ن�سعد ونت�سرف يف ال�سودان مبنح �سبكتكم  
رخ�س��ة  ملزاول��ة عملكم ،ومقرا للعمل يف ال�س��ودان ،م�س��اهمة  منا يف حتقيق اأهدافك��م النبيلة  ،ليتجدد فيه 

وعره خريكم خدمة لن�سان هذا الإقليم .

اأ�سد على اأيديكم �ساكرا وممتنًا، واذكركم ونف�سي بقول احلبيب امل�سطفى �سلى اهلل عليه و�سلم )حاجة 
النا�س اإليكم من نعم اهلل ، فال متّلوا النعم (.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل.
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كلمة فخامــة امل�شري عبدالرحمــن �شوار الــذهــب
رئي�س دورة اخلرطوم

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

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
احلم��د هلل رب العامل��ني، وال�س��الة وال�س��الم عل��ى ر�س��وله الأم��ني حمم��د بن عب��داهلل وعلى اآل��ه و�سحبه 

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

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

�سعادة الروفي�سور يو�سف عبدالغفار رئي�س جمل�س اإدارة ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية..
اأ�سحاب الفخامة وال�س��عادة الوزراء واأع�ساء ال�س��لك الدبلوما�س��ي،  واأع�ساء املجل���س الوطني، واأع�ساء 

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

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

ي�سرفني اأن اأكون اأقف اأمام مقامكم الكرمي ممثال للجنة املنظمة العليا للملتقى الإقليمي الثاين لل�سفراء 
الدولي��ني للم�س��وؤولية الجتماعي��ة ، لأرفع اأول ال�س��كر هلل �س��بحانه وتعالى اأن جمعنا على ه��ذه الأر�س الطيبة 
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العريق��ة لنتف��ق فيه��ا معا على امل�س��اهمة يف حتقي��ق اأهداف ومب��ادرات اإن�س��انية وجمتمعية. وبهذه املنا�س��بة 
ا�س��محو يل اأن اتقدم نيابة عنكم بال�س��كر اجلزيل لفخامة الأخ الرئي���س امل�س��ري عمر ح�س��ن الب�س��ري لرعايته 

هذا احلدث، وتوجيهاته ال�سديدة بدعم اجناح فعالياته.
كما اأتقدم بال�س��كر اجلزيل لل�سبكة الإقليمية للم�س��وؤولية الجتماعية لدورها الكبري يف تنظيم وا�ست�سافة 

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

اإن الرام��ج واملبادرات املجتمعية التي حتر�س املوؤ�س�س��ات �س��واء احلكومي��ة اأو اخلا�سة اأو منظمات املجتمع 
املدين ، ا�سبحت ممار�سة ح�سارية للمجتمعات، وخا�سة بعد اعتماد يوم للعمل الإن�ساين، ويوم للعمل التطوعي 
، وايام اأخرى للموؤ�س�سات املجتمعية املتخ�س�سة الأخرى من قبل منظمة الأمم املتحدة ووكالتها املتخ�س�سة.
كم��ا اأن اعتم��اد اجلمعية العامة ملنظمة الأمم املتحدة اهداف التنمية امل�س��تدامة2030 يف �س��هر �س��بتمر 
املن�س��رم ، اأعط��ى ملبادرات املوؤ�س�س��ات املجتمعية واخلريية زخما كبريا. حيث مل تعد ممار�س��ات وتطبيقات 
العمل الإن�ساين واملجتمعي املوؤ�س�سي ترفا، بل اأ�سبحت �سرورة تطبيقية ت�ساهم يف تنمية م�ستدامة للمجتمعات 

،وحتقق لها العدالة والرفاهية .
وبهذه املنا�س��بة، وددت اأن ا�س��يد بجهود اأ�سحاب ال�س��مو واملعايل وال�سعادة ال�س��فراء الدوليون للم�سوؤولية 
الجتماعية املحتفى بهم يف هذا امللتقى ، حيث قاموا م�سكورين باأدوار كبرية من خالل تفاعلهم الإيجابي مع 

احلاجات املجتمعية كل من موقعه.
اإن �س��راكتنا يف منظمة الدعوة الإ�س��المية مع مبادرة هذا امللتقى جاءت اإميانا منا باأهمية برنامج ال�س��فراء 
الدولي��ون للم�س��وؤولية الجتماعية، والذي د�س��نته ال�س��بكة الإقليمية للم�س��وؤولية الجتماعية قبل ع��ام، واأ�سبح له 
�سدى دوليا من خالل �سراكته مع برنامج التفاق العاملي ملنظمة الأمم املتحدة. وحر�سنا يف هذه الدورة اأن نعزز 
دور هذا الرنامج ، �س��اهمنا يف تد�س��ني العديد من املنتجات واخلدمات، التي �ست�س��اهم يف زيادة رقعة اأثر هذا 

الرنامج لي�سل باإذن اهلل بجهودكم اإلى دول ومناطق اأ�سمل، وذلك تقديرا منا لل�سفراء وعطاءاتهم املتميزة.
وختام��ا اأ�س��كر لفخامة الرئي���س رعايته له��ذا امللتقى وفعالياته املتع��ددة الهادفة، ول�سيوفنا يف ال�س��ودان 
ت�س��ريفنا وحتملهم عناء ال�س��فر، ،وبهذه املنا�س��بة اأرفع اأ�س��مى اآيات التهاين لفخامة الأخ الرئي�س عمر ح�سن 
الب�س��ري ف��وزه بجائ��زة »رج��ل الدول��ة« ل��دوره يف دع��م برام��ج ومب��ادرات امل�س��وؤولية املجتمعي��ة يف ال�س��ودان، 
ولأ�سح��اب ال�س��مو واملع��ايل وال�س��عادة ال�س��فراء حل�سوله��م على الو�س��ام الرئا�س��ي من الدرج��ة املمتازة يف 
امل�س��وؤولية املجتمعية، وملدينة اخلرطوم اختيارها »املدينة العربية امل�س��وؤولة اجتماعيا لعام2016م« ، �س��ائال 

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

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

احلم��د هلل رب العامل��ني، وال�س��الة وال�س��الم عل��ى ر�س��وله الأم��ني حمم��د بن عب��داهلل وعلى اآل��ه و�سحبه 
اأجمعني..

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

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

اأ�سحاب الفخامة وال�سمو واملعايل وال�سعادة ال�سفراء الدوليون للم�سوؤولية الجتماعية...

اأ�سح��اب الفخام��ة واملعايل وال�س��عادة ال��وزراء واأع�ساء الرملان واأع�ساء ال�س��لك الدبلوما�س��ي ، وممثلي 
املنظمات الدولية والعربية..

الأخوة والأخوات...ح�سورنا الكرمي

ال�سالم عليكم جميعا ورحمة اهلل وبركاته

ما اأن انتهت فعاليات الدورة ال�س��ابقة للملتقى الإقليمي لل�س��فراء الدوليني للم�س��وؤولية الجتماعية، والذي 
عقدت اأعماله يف العا�سمة البحرينية املنامة يف الربع الأخري من عام 2014م ، حتى بداأت اجلهود يف ال�سبكة 
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الإقليمي��ة للم�س��وؤولية الجتماعي��ة لتعزي��ز دور برنامج ال�س��فراء الدوليون للم�س��وؤولية الجتماعية . وانطلقت 
حينه��ا جمي��ع اجله��ود نحو ال�س��تعداد اجل��اد لتنظيم فعالي��ات «امللتق��ى الإقليمي الث��اين لل�س��فراء الدوليني 
للم�س��وؤولية الجتماعي��ة2015م«.  وبف�س��ل م��ن اهلل ياأت��ي هذا امللتقى بع��د عام حافل من اجن��ازات اأ�سحاب 
ال�س��مو واملعايل وال�س��عادة ال�سفراء الدوليني للم�سوؤولية الجتماعية.كما اأن هذا العام يحفل بان�سمام �سفراء 

جدد ممن �سيحملون مع من �سبقوهم من ال�سفراء مهمة النهو�س باملجتمعات العربية بعطاء ايجابي. 

اأ�سحاب الفخامة وال�سمو واملعايل وال�سعادة ال�سفراء الدوليون للم�سوؤولية الجتماعية...

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

 تاأتي هذه الدورة الثانية لتحمل روحا جديدة مع موافقة فخامة الرئي�س امل�سري عمر ح�سن الب�سري رئي�س 
جمهوري��ة ال�س��ودان لرعاية وت�س��ريف هذا امللتقى، وكذلك تراأ���س فخامة امل�س��ري عبدالرحمن �س��وار الذهب 
رئي�س جمل�س اأمناء منظمة الدعوة الإ�سالمية - ال�سفري الدويل للم�سوؤولية الجتماعية هذه الدورة، وت�سخري 
جميع الإمكانات ل�سمان ح�س��ن التنظيم واحلفاوة ل�س��خ�سيات قدمت الكثري يف �س��بيل النهو�س باملجتمعات 

العربية.

كما �س��تحفل هذه الدورة بتكرمي ال�س��فراء الدوليني للم�س��وؤولية الجتماعية من خالل منحهم اأعلى و�سام 
رئا�س��ي يف امل�س��وؤولية الجتماعية ،والذي �س��يتف�سل فخامة الرئي���س ال�سوداين م�س��كورا بتقليده لل�سخ�سيات 

املكرمة ، لنوؤكد من خالله باأنكم اأهال للتكرمي،وهو تكرمي �سادف اأهله.

لق��د حر�سن��ا يف ه��ذه ال��دورة اأن نعلن عن �س��خ�سية العام للم�س��وؤولية الجتماعية لع��ام 2015م، وكذلك 
الإعالن عن املدينة العربية امل�س��وؤولة اجتماعيا لعام 2016م، اإ�سافة اإلى  الإعالن عن حزمة جديدة ونوعية 
م��ن املب��ادرات املجتمعي��ة، التي ناأمل اأن يتكات��ف اجلميع من اأجل تبنيها لنحقق معا م�س��اهمات ايجابية نحو 

التغيري املجتمعي الهادف.

ويف اإطار رد اجلميل وتقديرا لفخامة الرئي�س ال�سوداين الذي قدم ، ومن خالل عمل دوؤوب وممنهج دعما 
كب��ريا ملج��الت امل�س��وؤولية املجتمعية يف جمهورية ال�س��ودان، فقد تقرر منح فخامته »جائ��زة رجل دولة«. كما 
ي�س��رفنا اأن نعلن عن منح فخامة امل�س��ري عبدالرحمن �س��وار الذهب الرئي���س ال�سوداين الأ�سبق رئي�س جمل�س 
اأمناء منظمة الدعوة الإ�س��المية - ال�س��فري الدويل للم�سوؤولية الجتماعية جائزة »�سخ�سية العام للم�سوؤولية 
الجتماعية لعام2015م«. كذلك �سيتم تكرمي مدينة اخلرطوم متمثلة يف معايل وايل ولية اخلرطوم لختيار 
مدينة اخلرطوم »املدينة العربية امل�س��وؤولة اجتماعيا لعام2016م«، اإ�سافة اإلى مدينة عربية اأخرى بالتوازي 
وهي املدينة املنورة باململكة العربية ال�سعودية. كما ي�سرفنا وجود �سخ�سيات عربية رفيعة امل�ستوى من �سيوف 
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امللتقى الفخريني، والذين �سيتم منحهم »جائزة الكفاءة العلمية يف امل�سوؤولية املجتمعية لعام2015م«.

وختاما،  ن�سكر فخامة الرئي�س على رعايته لفعاليات واأعمال امللتقى، ولأ�سحاب ال�سمو واملعايل وال�سعادة 
ال�س��فراء عل��ى ال�س��تجابة لدعوتن��ا ، وملنظم��ة الدع��وة الإ�س��المية وعلى راأ�س��ها فخامة امل�س��ري عبدالرحمن 
�س��وار الذهب، وكذلك املوؤ�س�س��ات الر�سمية واخلا�سة واملجتمع املدين على ح�سن التنظيم واحلفاوة ، ولرعاة 
امللتقى ، واملتمثل يف بنك  الركة ال�سودان ، و�سركة زادنا املحدودة العاملية . واأخريا نعدكم باأننا �سنعمل معا 
ب��اإذن اهلل، ي��دا بي��د من اأجل النهو���س مبجتمعاتنا، لتبني مب��ادرات جادة تتوافق مع اأه��داف الألفية للتنمية 
امل�س��تدامة2030،والتي اأقرتها اجلمعية العامة لالأمم املتحدة، ليكون باإذن اهلل ملتقى ال�س��فراء يف جمهورية 

ال�سودان حمطة هامة من م�سرية العطاء لرنامج ال�سفراء الدوليني للم�سوؤولية الجتماعية.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
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كلمة ممثل ال�شفراء الدوليون للم�شوؤولية الإجتماعية
معايل ال�شيخ دعيج بن خليفة اآل خليفة

ال�سفري الدويل للم�سوؤولية الجتماعية

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

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

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

�سعادة الدكتور يو�سف عبد الغفار رئي�س جمل�س اإدارة ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية
اأ�سح��اب الفخام��ة واملعايل وال�س��عادة ال��وزراء واأع�ساء الرملان واأع�ساء ال�س��لك الدبلوما�س��ي ، وممثلي 

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

ي�س��رفني اأن اأقف اأمام مقامكم الكرمي ممثال لل�س��فراء الدوليني للم�سوؤولية الجتماعية، وبرناجمهم الدويل 
الطموح،الذي مت اإطالقه من خالل �سراكة مع برنامج التفاق العاملي ملنظمة الأمم املتحدة. ومنذ اللقاء ال�سابق 
يف مملك��ة البحري��ن، ونحن ن�س��ارك مع الزم��الء يف الرنامج من اأ�سحاب الفخامة وال�س��مو واملعايل وال�س��عادة 
ال�سفراء يف �سناعة عمل جمتمعي كبري بداأت تظهر نتائجه يف العديد من ال�ساحات واملناطق العربية والدولية..
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وما رعاية واإ�س��راف اأحد �س��فراء هذا الرنامج، واملتمثل يف �س��خ�س فخامة امل�س��ري عبد الرحمن �س��وار 
الذه��ب ال�س��فري ال��دويل للم�س��وؤولية الجتماعية على الدورة الثاني��ة للملتقى، اإل دليل قاط��ع على اأهمية هذا 
الرنامج لل�سفراء. حيث اأن ال�سفراء، وخالل العام املا�سي عك�سوا اهتمامهم املجتمعي من خالل العديد من 
املبادرات التي �س��اهموا يف رعايتها و�سناعتها، �س��واء من خالل ال�س��بكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية، اأو 

من خالل موؤ�س�سات اأخرى يف اأوطانهم.
ومبنا�س��بة وجودنا يف العا�سمة ال�س��ودانية، لنحتفل معا بتنظيم ملتقانا، اأتوجه بال�س��كر اجلزيل نيابة عن 
اأ�سحاب ال�س��مو واملعايل وال�س��عادة ال�س��فراء الدوليني للم�س��وؤولية الجتماعية لفخامة الرئي���س امل�س��ري عمر 
ح�س��ن الب�سري رئي���س جمهورية ال�س��ودان لرعايته الفخرية لأعمال امللتقى،وكذلك ملنظمة الدعوة الإ�سالمية 
برئا�س��ة فخام��ة امل�س��ري عبدالرحمن �س��وار الذهب على ا�س��ت�سافتها اأعم��ال امللتقى وامل�س��اهمة يف تنظيمه. 
وال�س��كر مو�س��ول اإلى ال�س��عب ال�س��وداين ال�س��قيق م�س��وؤولني ومواطنني، الذي��ن غمرونا بك��رم �سيافتهم منذ 

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

لقد اأجادت اللجنة املنظمة لهذا امللتقى برئا�س��ة فخامة امل�س��ري عبدا لرحمن �س��وار الذهب وب�س��راكة مع 
ال�س��بكة الإقليمية للم�س��وؤولية الجتماعية يف اختيار مو�سوع امللتقى، والذي يحمل اهتمامنا ك�س��فراء لتطبيق 
اأهداف التنمية امل�س��تدامة2030، والتي اعتمدتها اجلمعية العامة لالأمم املتحدة، ودور ال�س��فراء يف حتقيقها 
عل��ى امل�س��توى الوطن��ي اأو العرب��ي،اأو ال��دويل. ليعك���س اأن برنام��ج ال�س��فراء متواكب��ا مع م�س��تجدات الع�سر 

ومتطلباته املجتمعية.
وبه��ذه املنا�س��بة، وددت اأن ا�س��يد بجه��ود برنام��ج ال�س��فراء الدولي��ني للم�س��وؤولية الجتماعية التابع لل�س��بكة 
الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية، والذي ي�سم نخبة متميزة من ال�سخ�سيات الرفيعة امل�ستوى من الدول العربية، 

ممن قبلوا مبهمة اأن يكونوا »�سخ�سيات معطاءة« حبا لأوطانهم،وم�ساهمة يف دعم اإن�سانية هذا العامل.
وختام��ا با�س��مي وا�س��م اأ�سح��اب الفخام��ة وال�س��مو واملع��ايل وال�س��عادة ال�س��فراء الدولي��ون للم�س��وؤولية 
الجتماعية...نرف��ع اأ�س��مى اآي��ات ال�س��كر والتقدي��ر لفخامة رئي���س جمهورية ال�س��ودان على ت�س��ريفه بتكرمي 
ال�س��فراء يف ه��ذا املحف��ل الإن�س��اين املهني. كما نتقدم لفخامت��ه بالتهنئة اخلال�سة لف��وزه بجائزة رجل دولة 
لدعمه مبادرات وم�سروعات امل�سوؤولية املجتمعية. والتهنئة مو�سولة لل�سودان حكومة و�سعبا لختيار اخلرطوم 
املدينة العربية امل�سوؤولة اجتماعيا لعام2016م، ولفخامة امل�سري عبد الرحمن �سوار الذهب لختياره �سخ�سية 

العام للم�سوؤولية الجتماعية لعام2015م.
وختام اأ�س��كر الأ�س��قاء يف ال�س��ودان حكومة و�س��عبا على ح�س��ن الإ�س��ت�سافة، وكرم العطاء. فلكم منا كل 

ال�سكر والتقدير....وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

احلم��د هلل رب العامل��ني، وال�س��الة وال�س��الم عل��ى ر�س��وله الأم��ني حمم��د بن عب��داهلل وعلى اآل��ه و�سحبه 
اأجمعني..

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

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

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

�سعادة الدكتور يو�سف عبد الغفار رئي�س جمل�س اإدارة ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية

احل�سور الكرمي

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

اإن التع��اون يف جم��الت العم��ل الإن�س��اين ب��ني املوؤ�س�س��ات الفاعلة مل تعد م��ن نافلة الأعمال، ب��ل اأ�سبحت 
�س��رورة تتطلبه��ا التط��ورات الكبرية التي ي�س��هدها الع��امل الإ�س��المي.ولهذا فاإنن��ا يف ال�سناديق الإن�س��انية 
مبنظمة التعاون الإ�س��المي، وب�سفتنا جهة حكومية دولية معنية بال�س��اأن الإن�س��اين بالدول الأع�ساء مبنظمة 

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

 �شعادة ال�شيخ الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن اآل ثاين
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التع��اون الإ�س��المي ، قد انتهينا موؤخرا من و�سع خطتنا الإ�س��رتاتيجية للف��رتة مابني2016-2019 م، وكانت 
من اأهم ركائز هذه اخلطة التي مت اإقرارها، ركيزة ال�سراكة.

ومت اختي��ار منظم��ة الدعوة الإ�س��المية للتعاون معها يف م�س��روعات اإن�س��انية يف قارة اإفريقي��ا، ملا لها من 
ريادة وخرة كبريتني يف جمالت اإدارة امل�سروعات الإن�سانية...

ن�س��األ اهلل اأن تك��ون ه��ذه ال�س��راكة بداي��ة حقيقية لتعزيز ال�س��راكات بني املوؤ�س�س��ات الإن�س��انية يف عاملنا 
العربي والإ�س��المي، حيث اأن التعاون والتن�س��يق بني املوؤ�س�س��ات له مردود ايجابي كبري على املوؤ�س�س��ات ذاتها 

وعلى امل�ستفيدين من خدماتها بحد �سواء.

نكرر اعتزازنا بهذا التعاون مع منظمة الدعوة الإ�سالمية، ونكرر �سكرنا لها على دورها الرائد، اآملني اأن 
نرى ثمار هذه التفاقية بني موؤ�س�ستينا يف القريب العاجل..

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته..



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

للم�شوؤولية الإجتماعية 2015م



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

رئي�س جمهورية ال�شودان
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اأوًل: حفل تقليد فخامة الرئي�ــس امل�شــري عمر ح�شــن الب�شــري رئي�ــس 
جمهورية ال�شودان

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

النحو الآتي:

اإ�سدار مر�س��وم رئا�س��ي بتاأ�سي�س املجل���س الأعلى للم�سوؤولية الجتماعية، بعد تن�س��يق م�سرتك بني رئا�سة   -1
اجلمهورية ووزارة الرعاية وال�سمان الجتماعي بجمهورية ال�س��ودان ، وذلك لربط املوؤ�س�س��ات احلكومية 
واخلا�سة باملجتمع انطالقًا من باب الأخذ من الأغنياء واإعطاء الفقراء. وتعتر جمهورية ال�سودان بهذا 

الإجناز من الدول العربية القليلة التي بها جمل�س اأعلى للم�سوؤولية الجتماعية يراأ�سه نائب الرئي�س.

برعاية من رئا�سة اجلمهورية وبتنظيم من وزارة الرعاية وال�سمان الجتماعي مت تنظيم موؤمترات دولية   -2
يف جمالت امل�سوؤولية الجتماعية يف جمهورية ال�سودان..وقد مت اأربع دورات من هذه املوؤمترات يف مدينة 
اخلرطوم. ثم مت اإقرار تو�سية بتنظيم هذه املوؤمترات يف وليات ال�سودان املختلفة. فكان املوؤمتر اخلام�س 
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يف ولية �س��مال كردفان. وقد �س��هد فخامة الرئي�س ال�سوداين بع�س فعالياته، واأ�سرف على تد�سني العديد 
من املبادرات امل�سوؤولة يف تلك الولية.

3- مت اإطالق جائزة الرئا�سة ال�سودانية للم�سوؤولية املجتمعية..

اأق��ر فخامة الرئي���س ال�س��وداين امل�س��ري عمر ح�س��ن الب�س��ري الإ�س��رتاجتية الوطني��ة للم�س��وؤولية املجتمعية   -4
بجمهورية ال�سودان.

5- طورت الهيئة ال�س��ودانية للموا�سفات واملقايي���س يف عهد فخامة الرئي���س ال�س��وداين العديد من املقايي���س 
التي تعزز تطبيقات امل�سوؤولية املجتمعية يف اخلدمات،والعمليات واملنتجات.

�ساهم فخامة الرئي�س ال�سوداين امل�سري عمر ح�سن الب�سري بالربط بني فري�سة الزكاة ومبادرات امل�سوؤولية   -6
املجتمعية، وكانت لتلك امل�ساهمة اأثر كبري يف تاأ�سيل ممار�سات امل�سوؤولية املجتمعية باأدوات �سرعية.

�س��ارك فخامة الرئي���س امل�سري عمر ح�سن الب�سري رئي�س جمهورية ال�سودان يف حمالت النفري العام، التي   -7
ت�س��تهدف توفري موارد مالية لتنفيذ م�س��روعات تنموية م�س��تدامة، وقد حققت تلك احلمالت العديد من 

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

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

احلمد هلل رب العاملني، وال�سالة وال�سالم على ر�سوله الأمني حممد بن عبداهلل وعلى اآله و�سحبه اأجمعني..

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

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

اأ�سحاب الفخامة وال�سمو واملعايل وال�سعادة ال�سفراء الدوليون للم�سوؤولية الجتماعية...

الأخوة والأخوات...ح�سورنا الكرمي

ال�سالم عليكم جميعا ورحمة اهلل وبركاته

نتق��دم اليك��م فخامة الرئي���س عل��ى تف�سلكم برعاية فعالي��ات »امللتقى الإقليمي الثاين لل�س��فراء الدوليني 
للم�سوؤولية الجتماعية«..

كما ن�سكر فخامتكم على موافقتكم ال�سامية برعاية حفل تكرمي ال�سفراء الدوليني للم�سوؤولية الجتماعية 
م��ن خالل منحهم اأعلى و�س��ام رئا�س��ي من الدرج��ة املمتازة يف امل�س��وؤولية الجتماعية ..فلك��م منا فخامتكم 

اأطيب اآيات التقدير..
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لقد حر�سنا يف هذه الدورة اأن نعلن عن �سخ�سية العام للم�سوؤولية الجتماعية لعام 2015م، والتي توجت 
بتقلي��د فخامة امل�س��ري عبدالرحمن �س��وار الذهب ال�س��فري الدويل للم�س��وؤولية الجتماعي��ة باجلائزة ،وكذلك 
الإع��الن ع��ن  اختي��ار اخلرط��وم املدينة العربية امل�س��وؤولة اجتماعيا لع��ام 2016م، اإ�سافة اإل��ى  الإعالن عن 
حزم��ة جدي��دة ونوعي��ة م��ن املب��ادرات املجتمعية، التي ناأم��ل اأن يتكاتف اجلمي��ع من اأجل تبنيه��ا لنحقق معا 

م�ساهمات ايجابية نحو التغيري املجتمعي الهادف.

ويف اإطار رد اجلميل وتقديرا لفخامتكم  ملا قدمتموه ، من خالل عمل دوؤوب وممنهج دعما كبريا ملجالت 
امل�سوؤولية املجتمعية يف جمهورية ال�سودان، فقد تقرر منح فخامتكم »جائزة رجل دولة«. 

وختاما،  ن�سكر فخامتكم على رعايتكم الكرمية لفعاليات واأعمال امللتقى، وا�سمحو لنا فخامتكم ، وباأ�سم 
ال�س��فراء الدوليون للم�س��وؤولية الجتماعية ، ان يقدم �س��عادة الدكتور ح�سن بن ابراهيم كمال ال�سفري الدويل 

للم�سوؤولية الجتماعية كلمة يف حق فخامتكم با�سم اأ�سحاب ال�سمو واملعايل وال�سعادة ال�سفراء

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
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كلمة ممثل ال�شفراء الدوليون للم�شوؤولية الإجتماعية
 يف �شيافة فخامة الرئي�س ال�شوداين عمر ح�شن اأحمد الب�شري

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

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

احلم��د هلل رب العامل��ني، وال�س��الة وال�س��الم عل��ى ر�س��وله الأم��ني حمم��د بن عب��داهلل وعلى اآل��ه و�سحبه 
اأجمعني..

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

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

اأ�سحاب الفخامة وال�سمو واملعايل وال�سعادة ال�سفراء الدوليون للم�سوؤولية الجتماعية.

ال�سالم عليكم جميعا ورحمة اهلل وبركاته

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

اأبرز مالحمه هو العطاء املجتمعي ..ف�سكرا لفخامتكم الكرمية هذه الرعاية واحلفاوة.
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كما ي�سرفنا اأن تتف�سلوا فخامتكم بقبول »جائزة رجل دولة«. هذه اجلائزة التي متنح لفخامتكم لدوركم 
الكبري يف دعم برامج وخدمات امل�سوؤولية املجتمعية يف جمهورية ال�سودان.

كما نرفع اأ�س��مى اآيات التهاين لفخامة امل�س��ري عبد الرحمن �س��وار الذهب الرئي���س ال�س��وداين الأ�س��بق - 
ال�س��فري ال��دويل للم�س��وؤولية الجتماعي��ة مبنا�س��بة ف��وزه بجائزة �س��خ�سية الع��ام للم�س��وؤولية املجتمعية لعام 
2015م. وكذلك لأ�سحاب ال�سمو واملعايل وال�سعادة ال�سفراء لتكرميهم باأعلى و�سام يف امل�سوؤولية املجتمعية.
اإ�ساف��ة اإل��ى تهنئتن��ا اخلال�سة للعا�سمة ال�س��ودانية اخلرطوم، متمثلة ب�س��عادة وايل ولي��ة اخلرطوم لفوزها 
بجائزة »املدينة العربية امل�سوؤولة اجتماعيا لعام2016م« منا�سفة مع املدينة املنورة باململكة العربية ال�سعودية.

وختام��ي اأك��رر �س��كري لفخامتك��م عل��ى رعايتك��م الكرمية له��ذه الأح��داث، وملنظم��ة الدعوة الإ�س��المية 
ل�سراكتها املقدرة، ولكم جميعا كل التقدير والدعاء اخلال�س اأن يوفقكم ملا فيه اخلري وال�سداد...

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته..



ثـانيــًا
حفل تقليد ال�شفراء الدوليون للم�شوؤولية 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�سعادة ال�سيخ الدكتور م�ساعد حممد مندين - رئي�س جمل�س اإدارة جمعية التكافل الإجتماعي لرعاية ال�سجناء املع�سرين 
دولة الكويت.
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�سعادة الدكتورة انت�سار اأحمد فلمبان - م�ست�سارة كر�سي الأمري حممد بن نايف لل�سالمة املرورية، ورئي�سة جلنة املراأة والأ�سرة باملنظمة العربية لل�سالمة املرورية
اململكة العربية ال�سعودية.

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

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



33

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دولة قطر

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

دولة فل�سطني

معايل الفريق الركن طالل عبداهلل الكوفحي
مدير الإدارة العامة للدفاع املدين

اململكة الأردنية الها�سمية

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

مملكة البحرين

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

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



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

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



رابعًا
الإعالن عن اخلرطوم املدينة العربية امل�شوؤولة 

اجتماعيًا لعام 2016 م
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اخلرطوم العا�شمة املدينة العربية امل�شوؤولة اجتماعيًا لعام 2016م
�سم��ن فعالي��ات امللتق��ى الإقليمي الثاين للم�س��وؤولية الجتماعية، وال��ذي اأقيم برعاي��ة فخرية من فخامة 
الرئي���س امل�س��ري عمر ح�سن الب�س��ري رئي�س جمهورية ال�س��ودان، مت الإعالن عن فوز اخلرطوم بجائزة املدينة 
العربي��ة امل�س��وؤولة اجتماعي��ًا لعام 2016م، حيث مت ت�س��ليم مفتاح املدينة ل�س��عادة الفريق عبدالرحيم حممد 

ح�سني، وايل ولية اخلرطوم.



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

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

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

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

 مبنظمة التعاون الإ�سالمي

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

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

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

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

اأعلنت ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية - ع�سو برنامج التفاق العاملي ملنظمة الأمم املتحدة، ويف 
اإطار دعمها جلهود منظمة الأمم املتحدة يف ن�س��ر ثقافة اأف�سل املمار�س��ات يف جمالت امل�س��وؤولية املجتمعية، 
والتنمية امل�س��تدامة اعتماد تاريخ 25 �س��بتمر من كل عام يوما عامليا للم�س��وؤولية املجتمعية، وذلك تزامنا مع 
ذك��رى اعتم��اد 193 دول��ة ع�سوا يف اجلمعية العامة لالأمم املتحدة ر�س��ميا اأجندة التنمية امل�س��تدامة 2030، 
وجمموع��ة م��ن الأه��داف العاملية اجلريئة اجلديدة، والتي اأ�س��اد بها الأمني العام  ال�س��يد بان كي مون كروؤية 

�ساملة ومتكاملة وحتويلية من اأجل عامل اأف�سل. 

وتع��د »الأجن��دة اجلدي��دة ه��ي تعهد من ق��ادة العامل جلمي��ع ال�س��عوب يف كل مكان. هي برنام��ج من اأجل 
الب�س��رية، للق�س��اء عل��ى الفق��ر يف جمي��ع اأ�س��كاله - هي خطة لكوك��ب الأر�س، عاملنا امل�س��رتك« كم��ا و�سفها 
ال�س��يد ب��ان ك��ي م��ون. وتت�سمن الأجن��دة اجلديدة 17 هدف��ا و 169غاية للق�س��اء على الفق��ر ومكافحة عدم 
امل�ساواة ومعاجلة املناخ على مدى اخلم�سة ع�سر �سنة املقبلة. وترمي الأهداف للبناء على اإجنازات الأهداف 

الإمنائية لالألفية2015م.



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

الـــدولييــن للم�شوؤولــية الجتماعيــة«
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املن�شة الذكية لربنامج ال�شفـــراء الـــدولييــن للم�شوؤولــية الجتماعيــة
مبنا�س��بة تنظي��م فعالي��ات امللتق��ى الإقليم��ي الث��اين للم�س��وؤولية الجتماعي��ة برعاي��ة فخري��ة م��ن فخامة 
الرئي���س امل�س��ري عمر ح�س��ن الب�سري رئي���س جمهورية ال�س��ودان ، مت تد�س��ني مبادرة جديدة تعزز دور برنامج 
ال�سفراء الدوليون للم�سوؤولية الجتماعية التابع لل�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية، واملتمثلة يف اإطالق« 
املن�س��ة الذكي��ة لرنام��ج ال�س��فراء الدولي��ني للم�س��وؤولية الجتماعي��ة، بهدف التعري��ف مببادرات ال�س��فراء 

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

www.srambassadors.com



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

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

يف اإط��ار ال�س��عي لزي��ادة الأث��ر الإيجاب��ي لرنامج ال�س��فراء الدوليني للم�س��وؤولية الجتماعية، مت تاأ�سي���س 
مفو�سي��ة مهني��ة ت�س��رف على الرنامج، وت�س��اهم يف و�سع خطط��ه املجتمعية وتنميته، لإدارت��ه وفق منظومة 
موؤ�س�س��ية مبعايري عاملية. وتت�س��كل ع�سوية املكتب التنفيذي للمفو�سية من اأ�سحاب الفخامة وال�سمو واملعايل 

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



الثاين ع�شر
 افتتاح معر�س

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

ال�شمو واملعايل وال�شعادة ال�شفراء الدوليون 
للم�شوؤوؤلية الجتماعية
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�سمو ال�سيخ علي بن خليفة اآل خليفة يكرم فخامة امل�سري عمر ح�سن اأحمد الب�سري رئي�س جمهورية ال�سودان

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

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



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

الدوليني للم�شوؤولية الجتماعية 2015م
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1- حفل ا�شتقبال ولية اخلرطوم
اأق��ام مع��ايل الفري��ق عبدالرحي��م حمم��د ح�س��ني وايل ولية اخلرطوم حفل ع�س��اء على �س��رف ال�س��فراء 
الدوليني للم�س��وؤولية الجتماعية، ح�سره عدد من كبار ال�س��خ�سيات باحلكومة ال�س��ودانية وذلك م�س��اء يوم 

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

2- زيارة اإلى معر�س للم�شاريع التنموية
بتنظيم من وزارة الت�سامن الجتماعي وديوان الزكاة بولية اخلرطوم وبرعاية من �سعادة الدكتورة اأمل 
البكري وزيرة الت�سامن الجتماعي بولية اخلرطوم، متت زيارة الوفد الر�س��مي امل�س��ارك مبلتقى ال�س��فراء 

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

3- زيارة اإلى مركز اخلدمات الغري مالية
بدعوة من �س��عادة الدكتور ها�س��م �س��ليمان ح�سني ال�س��فري الدويل للم�س��وؤولية الجتماعية - رئي�س مكتب 
ترويج ال�ستثمار والتكنولوجيا التابع ملنظمة الأمم املتحدة للتنمية ال�سناعية » اليونيدو« يف مملكة البحرين، 

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

5- حفل ا�شتقبال ترحيبي من طالب وطالبات مدار�س منظمة الدعوة 
الإ�شالمية ل�شيوف امللتقى
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6- تكرمي  معايل ال�شــيخة  عائ�شــة بنت خلفان بن جميل ال�شيابية - 
رئي�شــة الهيئة العامة لل�شناعات احلرفية -ب�شلطنة عمان، ال�شفراء 

الدوليني للم�شوؤولية الجتماعية و�شيوف ال�شرف.
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7- تنظيــم ور�شــة عمــل بالتعــاون مــع ال�شناديــق الن�شــانية ملنظمة 
التعاون الإ�شــالمي بعنوان »قيادة املوؤ�ش�شــات اخلرييــة امللهمة« قدمها 
معايل ال�شــيخ الدكتــور عبدالعزيز بن عبدالرحمــن اآل ثاين، بتاريخ 

28 دي�شمرب 2015م
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اخلام�س ع�شــر
اإعالن اخلرطوم
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اإعالن اخلرطوم للم�شوؤولية املجتمعية
اأن��ه يف ي��وم الثن��ني املواف��ق 28 دي�س��مر2015م، بقاع��ة ال�سداق��ة مبدين��ة اخلرطوم عا�سم��ة جمهورية 
ال�سودان، مت اإ�سدار البيان اخلتامي للملتقى الإقليمي الثاين لل�سفراء الدوليني للم�سوؤولية الجتماعية2015م، 

وذلك على النحو الآتي:

اأنه وبرعاية فخرية من قبل فخامة الرئي���س امل�س��ري عمر ح�س��ن اأحمد الب�س��ري رئي���س جمهورية ال�س��ودان 
لفعاليات امللتقى الإقليمي الثاين لل�س��فراء الدوليني للم�س��وؤولية الجتماعية، وذلك ، وبرئا�سة من قبل فخامة 
امل�س��ري عبد الرحمن �س��وار الذهب، وبح�سور ال�س��فراء الدوليني للم�س��وؤولية الجتماعية، و�سخ�سيات رفيعة 
امل�ستوى من الدول العربية والإ�سالمية، وبتنظيم م�سرتك مابني منظمة الدعوة الإ�سالمية وال�سبكة الإقليمية 
للم�س��وؤولية الجتماعي��ة ، عق��دت فعالي��ة امللتق��ى خ��الل الف��رتة ماب��ني27-28 دي�س��مر م��ن ع��ام 2015م..
حي��ث مت تنظي��م العدي��د من الفعاليات الرئي�س��ة يف امللتقى، والتي من اأبرزها تكرمي فخامة رئي���س جمهورية 
ال�س��ودان امل�س��ري عمر ح�س��ن اأحمد الب�س��ري بجائزة »رجل دولة« يف امل�س��وؤولية املجتمعية، وكذلك منح فخامة 
امل�س��ري عبدالرحمن �س��وار الذهب رئي���س جمل���س اأمناء منظمة الدعوة الإ�س��المية »جائزة �س��خ�سية العام 
للم�س��وؤولية املجتمعية لعام2015«، اإ�سافة اإلى تكرمي ال�س��فراء الدوليني للم�س��وؤولية الجتماعية باأعلى و�س��ام 
رئا�س��ي م��ن الدرجة املمتازة يف امل�س��وؤولية املجتمعية لعام2015م، وكذلك اختي��ار اخلرطوم »املدينة العربية 
امل�س��وؤولة اجتماعي��ا لع��ام2016م« تزامنا مع اختيار »املدين��ة املنورة« باململكة العربية ال�س��عودية، اإ�سافة اإلى 
تنظي��م جل�س��ات علمي��ة متخ�س�س��ة مت طرح العديد من املب��ادرات املجتمعي��ة التي تعزز ال�س��راكة املجتمعية 
ب��ني املوؤ�س�س��ات العربي��ة، وكذلك توقيع اتفاقي��ات تعاون بني  ممثلي املوؤ�س�س��ات املعنية بامل�س��وؤولية املجتمعية 
م��ن ال��دول العربية، ومنح بع�س ال�س��خ�سيات العربية الفاعل��ة يف املجتمع املدين»جائ��زة الكفاءة العلمية يف 

امل�سوؤولية املجتمعية لعام 2015م«. وخل�س امللتقى اإلى التو�سيات الآتية:
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1-  املوافقة على تاأ�سي���س مقر لل�س��بكة الإقليمية للم�س��وؤولية الجتماعية يف العا�سمة ال�س��ودانية حتت مظلة 
منظم��ة الدع��وة الإ�س��المية، وتقدمي اأ�س��مى اآيات ال�س��كر والتقدير اإلى فخامة رئي���س جمهورية ال�س��ودان 
امل�س��ري عم��ر ح�س��ن اأحم��د الب�س��ري عل��ى التوجي��ه لتخ�سي�س مق��ر ر�س��مي لل�س��بكة الإقليمية للم�س��وؤولية 

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

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

3- ت�سنيف املبادرات التي قدمها ال�س��فراء الدوليون للم�س��وؤولية الجتماعية خالل اجلل�سات العلمية، وو�سع 
اآليات ملتابعة تنفيذها.

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

5- ويف اإط��ار دع��م اأهداف الأمم املتحدة للتنمية امل�س��تدامة ، مت اعتماد 25 �س��بتمر من كل عام يوما عامليا 
للم�س��وؤولية املجتمعية ،وتكليف ال�س��بكة الإقليمية للم�س��وؤولية الجتماعية مبخاطبة برنامج التفاق العاملي 

مبنظمة الأمم املتحدة لتخاذ اخلطوات الالزمة لتحقيق ذلك .

6- تق��دمي برقي��ات �س��كر اإلى كل من فخامة الرئي���س ال�س��وداين لرعايته الفخرية للملتق��ى، وملنظمة الدعوة 
الإ�س��المية على ح�سن ال�س��ت�سافة والرعاية، وكذلك لفخامة امل�س��ري عبدالرحمن �سوار الذهب لرئا�سته 
لدورة اخلرطوم من فعاليات »امللتقى الإقليمي الثاين لل�س��فراء الدوليني للم�س��وؤولية الجتماعية2015م«، 
وكذلك لأ�سحاب ال�س��مو واملعايل وال�س��عادة ال�سفراء الدوليني للم�سوؤولية الجتماعية، ولولية اخلرطوم ، 
ووزارة ال�سمان الجتماعي، وديوان رئا�س��ة اجلمهورية، واملوؤ�س�س��ات الر�سمية والأهلية واخلا�سة ،املعنية 
بتنظيم فعاليات امللتقى يف اخلرطوم، وو�س��ائل الإعالم. كما نتقدم بال�س��كر اجلزيل لرعاة امللتقى وهم: 
»بنك الركة بال�س��ودان«، »و�س��ركة زادنا املحدودة« »و�سركة زين ال�سودان«، وللمتطوعني ن�ساء ورجال من 
اأه��ل ال�س��ودان ال�س��قيق، ول�سيوف امللتقى م��ن الدول العربية ال�س��قيقة.، ولأع�ساء اللجن��ة التنظيمية من 

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

اختتم��ت فعالي��ات امللتق��ى يف العا�سم��ة ال�س��ودانية بتاري��خ28 دي�س��مرمن ع��ام 2015م، ومت اج��ازة البي��ان 
اخلتامي، واعتماده للن�سر والتنفيذ....

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته



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

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

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

ح�شاد عام وااإجنازات
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جمهورية ال�سودان

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

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

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

�س��غل فخام��ة امل�س��ري عبدالرحمن �س��وار الذه��ب العديد من املنا�س��ب العليا منها من�سب رئي���س هيئه اأركان اجلي���س 
ال�سوداين، ثم وزير الدفاع وذلك يف عهد الرئي�س ال�سبق جعفر منريي.

يعتر امل�سري �سوار الذهب من اأبرز ال�سخ�سيات يف العاملني الإ�سالمي والعربي ب�سبب ن�ساطه اجلم وم�ساركته الفاعلة 
ق اإجنازات كبرية  يف الق�سايا الإ�سالمية والعربية، فقد �ساهم م�ساهمة فعالة يف الدعوة حمليًا واإ�سالميًا وعامليًا، كما حَقّ
من خالل رئا�س��ته ملجل���س اأمناء منظمة الدعوة الإ�س��المية يف ال�س��ودان، التي �س��َيّدت الكثري من املدار���س وامل�ست�س��فيات 

وامل�ستو�سفات ومراكز الطفولة ومالجئ الأيتام وامل�ساجد، كما اأن�ساأت حمطات للمياه وحفرت مئات الآبار يف اأفريقيا.

واختري امل�س��ري �س��وار الذهب، اإلى جانب م�س��ئولياته يف منظمة الدعوة الإ�س��المية، نائبًا لرئي���س املجل���س الإ�س��المي 
العاملي للدعوة بالقاهرة، ونائبًا لرئي���س الهيئة اخلريية الإ�س��المية العاملية يف دولة الكويت، ونائبًا لرئي���س»ائتالف اخلري« 
يف لبن��ان، ونائب��ًا لرئي���س اأمناء موؤ�س�س��ة القد���س الدولية، وع�سوًا موؤ�س�س��ًا يف العدي��د من املنظم��ات واجلمعيات اخلريية 

والجتماعية الإ�سالمية والعاملية الأخرى، وقام بجهود كبرية يف جمال الإغاثة على خمتلف الأ�سعدة والبلدان.

و�س��ارك فخام��ة امل�س��ري عبدالرحمن �س��وار الذهب بفك��ره وخرته يف كثري من املوؤمت��رات املحلية والإقليمية والعاملي���ة 
��ة بالعم��ل التطوع��ي والدعوة الإ�س��المية. وكان ل��ه دور كبري يف دعم التعلي��م والعمل ال�سح��ي والجتماعي يف عموم  املهتَمّ
القارة الأفريقية ويف خارجها. مت تكرمي فخامة امل�سري من قبل العديد من قادة دول العامل لدوره الفاعل يف اإحالل ال�سالم 

والتنمية املجتمعية، وعمله الإغاثي والإن�ساين الوا�سع. 

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

ح�سل على الو�س��ام الرئا�س��ي من الدرحة املمتازة يف امل�س��وؤولية املجتمعية من قبل فخامة الرئي���س امل�س��ري عمر ح�س��ن 
اأحمد الب�سري، رئي�س جمهورية ال�سودان.
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جمهورية ال�سودان

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

 مملكة البحرين

• من مواليد الرفاع �سنة 1993 .

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

• الرئي�س الفخري للجمعية البحرينية اليابانية لل�سداقة والأعمال.

• الرئي�س الفخري جلمعية البحرين لرعاية الوالدين.

• موؤ�س�س جائزة �سمو ال�سيخ خليفة بن علي بن خليفة اآل خليفة لالإبن البار والإبنة البارة.

• موؤ�س�س و�ساحب م�سروع الر.

• �ساحب مبادرات اجتماعية لرتميم البيوت وم�ساعدة الأ�سر املحتاجة.

• راعي جائزة الوفاء لأهل العطاء التي تقيمها جمعية البحرين لرعاية الوالدين.

• �ساحب مبادرة تكرمي الطلبة املتفوقني واملجتهدين.

يف 2008 انطلق��ت جائ��زة �س��مو ال�س��يخ خليفة بن علي ب��ن خليفة بن �س��لمان اآل خليفة لالإبن البار والإبن��ة البارة، حيث 
نبعت فكرة اجلائزة لدى �س��موه نظرًا ملا يوليه �س��موه من حب واأهتمام ل�سرورة ن�س��ر هذه الثقافة ال�س��امية واخللق النبيل، 
تاأكيدًا على اأهمية ودور الوالدين يف حياة الإن�س��ان. و�سرورة منحهما املكانة والتقدير املنا�س��بني، وذلك وفقًا ملا تدعو اإليه 

ال�سريعة الإ�سالمية الغراء.

حي��ث لق��ت هه��ذه املب��ادرة دعم القيادة ال�سيا�س��ية واحلكومة الر�س��يدة يف مملك��ة البحرين ممثلة يف �ساحب ال�س��مو 
امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة رئي�س الوزراء املوقر، والذي كان لدعم وم�ساندة �سموه اأبلغ الأثر فيما و�سلت اإليه 

اجلائزة.

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

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

بن خليفة اآل خليفة، والذي يحر�س على الر بوالده، وم�ساندته يف كل �سيء.

لقد ا�ستقطبت اجلائزة مئات امل�ساركات من خمتلف دول اخلليج والوطن العربي ومملكة البحرين، اإذ ت�سمل اجلائزة 
عددًا من الفروع واملجالت، وذلك لإتاحة امل�ساحة للم�ساركني يف التعبري عن اأفكارهم وطموحاتهم يف ق�سية الر بالوالدين، 
اإذ تت�سم��ن اجلائزة فرع الق�سة الق�سرية، والق�سيدة ال�س��عرية »الف�سيحة والنبطي��ة«، واملل�سق وال�سورة الفوتوغرافية 
والبح��ث العلم��ي الذي يجب اأن ي�س��تمل على نتائج حتليل ال�س��تبانة املعدة لهذا الغر�س باملوق��ع اللكرتوين للجائزة وذلك 
للح�س��ول عل��ى اأف�س��ل فكرة مقرتحة لإبراز �س��عرية ب��ر الوالدين يف املجتمع بعد درا�س��ة حتليلية مدعم��ة بالدللة الرقمية 
وبع�س امللحوظات واملوؤ�س��رات الدالة على اإمكانية جناح تطبيق هذه الفكرة، مع اأهمية التزام الباحث باملنهجية ويف اإطار 

فكرة امل�سابقة يف اإعداد التقرير بحيث حتقق تو�سيات الدرا�سة اأهداف اجلائزة. 

كما كان لتعاون و�س��ائل الإعالم وعلى راأ�س��ها تلفزيون مملكة البحرين مع اجلائزة يف ال�س��نوات املا�سية اأكر الأثر يف 
تعري��ف املجتم��ع باجلائ��زة وفعالياتها املتعددة، وذلك عر بثه لع��دد من الرامج التلفزيونية الت��ي مت اإعدادها واإخراجها 

�سمن فعاليات هذه اجلائزة على مدرا ال�سنوات املا�سية  .

ويف �س��ياق اآخ��ر و�سم��ن الأه��داف املر�س��ومة للجائزة، مت اإن�س��اء مكت��ب ا�ست�س��ارات متخ�س�س يعنى مب�س��اكل الأبناء 
ب�س��كل خا�س وامل�س��اكل الأ�سرية ب�س��كل عام ي�سرف عليه اأطباء وا�ست�س��اريون متخ�س�سون يف هذا املجال، وقد مهد لذلك 
عر لقاءات تربوية وا�ست�س��ارية قدمت من قبل املخت�سني يف جمال علم الإجتماع وعلم النف���س والدرا�س��ات الأ�س��رية، يف 

الف�ساءات املفتوحة مبجمعات مملكة البحرين.

اإن ما اأو�سل اجلائزة اإلى النت�سار الوا�سع هو تنوع و�سائل الرتويج للجائزة عر مواقع خم�س�سة للرتويج يف املجمعات 
التجاري��ة والأماك��ن العامة، وو�س��ائل الإعالم املحلية والإقليمي��ة، وكذلك عر ندوات وحما�سرات ديني��ة نظمتها اجلائزة 
وا�ستقطبت اآلفًا من احل�سور واجلماهري. حيث حا�سر يف ندوات اجلائزة عدد من امل�سايخ ورجال الدين والدعاة، وكلهم 
من الأ�س��ماء املعروفة ذات احل�سور اجلماهريي وامللفت، والذين حققوا جناحًا باهرًا على كافة الأ�سعدة، والذين يحيون 

املحا�سرات الدينية والتثقيفية يف جمال الر بالوالدين يف املدار�س والقاعات الكرى واملجهزة يف مملكة البحرين.

حتويل اجلائزة اإلى م�شروع للرب

ورغب��ة م��ن �س��مو ال�س��يخ خليف��ة بن علي ب��ن خليف��ة اآل خليفة يف تو�س��يع مفهوم ال��ر، والذي ي�س��مل بالإ�ساف��ة اإلى بر 
الوالدين بر الوطن ورد اجلميل له، فاإن الر ي�س��مل جميع اأوجه اخلري والإح�س��ان ومن لي���س بارًا بوطنه ل ميكن اأن يكون 

بارًا بوالديه ، فلقد وجه �سموه القائمني على اجلائزة اإلى و�سعها �سمن م�سروع متكامل للر.

وبالفعل ويف �س��هر مار���س 2012 مت الأعالن عن حتول م�س��مى اجلائزة من جائزة البن البار والبنة البارة اإلى م�س��روع 
الر. 

ولقد حر�س �س��مو ال�س��يخ خليفة بن علي اأن تتنوع فعاليات م�س��روع الر �س��نويًا بحيث يتم الرتكيز فيها على غر���س خلق الر 
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مبفهومه الوا�سع من خالل فعاليات واأن�سطة تقام على مدار ال�سنة ولي�س يف فرتة زمنية حمددة فقط على اأن ت�ستقطب جميع اأفراد 
الأ�سرة البحرينية والأ�سر املقيمة يف البحرين. 

ويف غ�سون فرتة وجيزة وبتوجيهات من �سموه مت افتتاح مركز ا�ست�ساري اأ�سري ُيعنى بال�سباب وق�ساياهم املختلفة من 
خالل تقدمي ا�ست�س��ارات جمانية لل�س��باب يقدمها ذوي اخلرة يف هذا املجال.  وذلك اإميانًا من �س��موه باأن وطننا الغايل 
البحري��ن ل��ه ح��ق كب��ري علينا ومهم��ا عملنا لن نوفيه حق��ه، ومن واجبنا اأن نرد ل��ه اجلميل باحلر�س عل��ى توثيق عالقاتنا 

بح�سن املعاملة والإح�سان وخدمة املجتمع.

تعتر هذه اجلائزة من املبادرات الرائدة واملتميزة يف املنطقة حيث تهتم بتنمية ثقافة الر يف املجتمع وتدعو وت�س��جع 
الن�سئ على التحلي بخلق بر الوالدين وحفظ حقوقهما وتكرمي مكانتهما العظيمة.

وتهدف اإلى غر�س املفهوم ال�سحيح للر يف نفو�س اأفراد املجتمع وت�سجيعهم على تطبيق هذا املفهوم يف الواقع باأف�س 
الو�سائل، بيان عظم مكانة الوالدين وبرهما.

كما تهدف اإلى القيام بدرا�س��ات حتليلية تبني املمار�س��ات الإيجابية يف الر لتعزيزها، واحلد من املمار�س��ات ال�س��لبية 
ومكافحتها.

جائزة الوفاء لأهل العطاء

هي اأول جائزة من نوعها يف مملكة البحرين  اأطلقها �س��مو ال�س��يخ خليفة بن علي بن خليفة اآل خليفة الرئي���س الفخري 
جلمعي��ة البحري��ن لرعاي��ة الوالدي��ن ، وهي عب��ارة عن جائزة �س��نوية يتم فيها تكرمي ع��دد من ال�س��خ�سيات ورواد العمل 
التطوع��ي الذي��ن كر�س��وا جهدهم ومالهم خلدمة )امل�س��نني(، حيث تتزامن اجلائ��زة مع الإحتفال ال�س��نوي باليوم العاملي 
للم�س��نني، ال��ذي اأقرت��ه اجلمعية العمومي��ة لالأمم املتحدة عام 1991 باعتبار الأول من اأكتوبر م��ن كل عام يوما عامليا لكبار 

ال�سن.

و جرت العادة اأن تقام على هام���س اجلائزة ندوة تناق���س ق�ساياهم من خمتلف اجلوانب، حيث اأنه يف عام 2013 وهو 
الع��ام الأول للجائ��زة عق��دت ن��دوة حت��ت عنوان »م�س��تقبل كبار ال�س��ن« �س��ارك فيها جمي��ع دور رعاية الوالدي��ن يف مملكة 
البحرين، اإلى جانب وفود من دول جمل�س التعاون اخلليجي.ويف عام 2014 اأقيمت ندوة »احلماية الجتماعية لكبار ال�سن« 
و�س��ارك فيه��ا جمي��ع دول اخلليج اإل��ى جانب وفود اأردنية وم�سرية، وخمتلف دور ومراكز كبار ال�س��ن يف البحرين ناق�س��ت 
الق�ساي��ا وامل�س��اكل الت��ي تواجه كبار ال�س��ن يف الدول العربية، اأما بالن�س��بة عن العام احل��ايل 2015 فقد مت عقد ندوة حتت 

عنوان )نحو �سيخوخة فاعلة يف املجتمع(.

�شاحب مبادرات اجتماعية لرتميم البيوت وم�شاعدة الأ�شر املحتاجة

اإحدى الزيارات التي قام بها �س��مو ال�س��يخ خليفة بن علي بن خليفة اآل خليفة ، وتفقده احتياجات الأهايل يف عدد من 
املناطق، وذلك حر�سا من �سموه على الطالع على اخلدمات املعي�سية واملتطلبات املختلفة لالأ�سر املحتاجة.

مبادرات �سموه لتكرمي الطلبة املتفوقني وحر�سه على حتفيز املتفوقني وجعل التفوق والإبداع �سمة يف املجتمع

• ح�سوله على لقب ال�سفري الدويل للم�سوؤولية الجتماعية بال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية.

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

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

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

والفكر والريا�سة.

كم��ا تبن��ى �س��موه تاأ�سي���س برنام��ج عب��د العزي��ز ب��ن حمي��د لإع��داد الق��ادة، وه��و اأول برنام��ج عل��ى م�س��توى اإم��ارة 
 عجم��ان خم�س���س لإع��داد الق��ادة ال�س��باب يف دول��ة الإم��ارات العربي��ة املتح��دة ويف دول جمل���س التع��اون اخلليج��ي.
ع��رف ال�س��يخ عب��د العزيز النعيمي ب�» ال�س��يخ الأخ�س��ر« يف خمتلف اأنحاء دولة الإم��ارات العربية املتح��دة، فقد اأخذ على 
عاتق��ه ن�س��ر التوعية حول �س��بل احلف��اظ على البيئة من خالل مطالبة احلكومة وال�س��ركات اخلا�س��ة يف الإمارات العربية 

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

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

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

املنار لرعاية الوالدين

• التحق بالعمل بوزارة الداخلية يف عام 1965م بعد ح�سوله على دبلوم يف الدرا�سات الأمنية برتبة مالزم وتنقل يف عدة 
منا�سب حتى و�سل الى رتبة فريق بعد ان عني وكيل لوزارة الداخلية تقاعد يف عام 2007 بعدها عني م�ست�سارًا لل�سئون 

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

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

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

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

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

يرتاأ�س هذه اللجنة.
• كما �س��اهم يف ان�س��اء دار املنار لرعاية الوالدين )دار خمت�سة برعاية امل�س��نني( وتراأ���س جمل���س اإدارتها منذ ان�س��ائها يف 

عام 1999 حتى عام 2012.
• ان�سم الى ع�سوية اللجنة العليا ل�س��ئون الإعاقة عام 2007 ) جلنة وطنية ي�سدر قرار باأن�س��ائها من �س��مو رئي���س الوزراء( 

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

• �ساهم يف ان�ساء اللجنة التنظيمية لريا�سة املعوقني لدول جمل�س التعاون ويف عام 1993 تراأ�س جمل�س اإدارتها حتى عام 
2009م )عمل فيها 16 �سنه(
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• �ساهم يف ان�ساء اجلمعية اخلليجية لالإعاقة لدول جمل�س التعاون اخلليجي وتراأ�س جمل�س اإدارتها منذ ا�سهارها يف عام 
1999 وا�ستقال يف عام 2011. )عمل فيها 12 �سنة(

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

• انتخب يف عام 2002 ع�سو يف املجل�س ال�ست�ساري لالأوملبياد اخلا�س لل�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا
• يف عام 2004 ىمت اختياره من قبل املجل���س ال�ست�س��اري ليكون ممثل املنطقة يف اللجنة ال�ست�س��ارية الدولية لالأوملبياد 

اخلا�س الدويل، بعد 
• انته��اء مدت��ه يف اللجنة ال�ست�س��ارية الدولية انتخب ليكون رئي���س للمجل���س  ال�ست�س��اري للمنطقة وذل��ك يف عام 2008 
ملدة دورتني ويف نهاية دورته عني من قبل املجل���س خبريًا اقليميًا للرئي���س التنفيذي لالأوملبياد اخلا�س مبنطقة ال�س��رق 

الأو�سط و�سمال اأفريقيا.
• يف عام 1998 �س��اهم مع جمموعة من املهتمني ب�س��ئون ال�س��المة املرورية يف الدول العربية بان�س��اء منظمة لل�سالمة من حوادث 
الطرق وقد مت ان�سائها يف تون�س ومت انتاخبه نائب للرئي�س لدورتني ثم اعتذر عن املوا�سلة مع املنظمة.)عمل فيها 4 �سنوات (

• ع��ني يف ع��ام 2014 �س��فريًا دوليًا يف ال�س��بكة الإقليمية للم�س��وؤولية الجتماعية وع�سو يف برنامج الإتف��اق العاملي ملنظمة 
الأمم املتحدة .الأو�سمة التي ح�سل عليها خالل عمله.

• التو�سية واملكافئة 1967/9/18
• و�سام البحرين من الدرجة الرابعة  1983/04/23

• نوط �الأمن للخدمة �لطويلة 15 �سنة  1983/12/14
• نوط �الأمن للخدمة �لطويلة 20 �سنة  1985/12/15

• و�سام تقدير اخلدمة الع�سكرية من الدرجة الأولى 1986/12/18
• نوط �المن للخدمة �لطويلة 20 �سنة  1990/12/22

• و�سام ال�سيخ عي�سى من  الدرجة الثانية 2000/3/25 
• نوط عهد �ل�ضيخ عي�ضى من �لدرجة �الأولى 2000/4/1

• نوط �الأمن لتقدير �خلدمة من �لدرجة �الأولى 2001/12/25
• و�سام الكفاءة من الدرجة الأولى 2002/5/5

• نوط �المن للخدمة �ملمتازة من �لدرجة �الولى  2003/9/30
• و�سام امللك عبدالعزيز اآل �سعود.

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

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

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

معايل ال�شيخ 
الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن اآل ثاين

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

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

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

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

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

ال�شرية العامة واحلكومية

1994 - 2000  الأمني العام ملوؤ�س�سة ال�سيخ عيد اآل ثاين اخلريية: موؤ�س�س واأمني عام موؤ�س�سة ال�سيخ عيد اآل ثاين اخلريية وهي من 
املوؤ�س�سات الرائدة يف دولة قطر .

1996 - 1999 ع�سو جمل���س اإدارة �سندوق الزكاة:  ع�سو جمل���س اإدارة �سندوق الزكاة ومن موؤ�س�سني ال�سندوق وهو تابع 
لوزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية.

1996-2000 رئي���س اللجنة القطرية امل�س��رتكة لالإغاثة: رئي���س اللجنة امل�سوؤلة عن اإغاثة دولة قطر وكذلك ال�سعب جلميع 
دول العامل ، وكانت اللجنة ت�سم جميع املوؤ�س�سات اخلريية يف الدولة.

2000 - 2008 رئي���س الهيئة القطرية لالأعمال اخلريية : هي موؤ�س�س��ة  بحجم وزارة وهي امل�س��وؤولة عن العمل الن�س��اين يف قطر 
، ومت خالل تلك الفرتة تاأ�سي���س العمل الن�س��اين يف قطر مبعايري دولية ومت تنظيم العمل الن�س��اين الداخلي وبناء عمل احرتايف 

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

لنتقايل لرئا�سة الهيئة القطرية لالأعمال اخلريية.
2001 - 2008 : الأمني العام ملجل���س العائلة احلاكمة  يف دولة قطر: هذا اجلهاز م�س��وؤول عن كافة �س��وؤون اآل ثاين العائلة 

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

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

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

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

وهو من�سب رفيع يف العمل الن�ساين .
2002 اإلى الأن : رئي���س جمل���س الأمناء ب�سناديق العمل الن�س��اين يف منظمة التعاون ال�س��المي: وهي متخ�س�سة بدعم 

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

• رئي���س جمل���س اإدارة و�ساح��ب �س��ركة دوح��ة اجلزيرة للتجارة واملقاولت  DAC هي �س��ركة قطري��ة متخ�س�سة يف جمال 
ال�سترياد والعمل ال�ست�ساري وهي وكيلة ل�سركات عاملية متعددة .

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

• رئي�س و�سريك اإنف�ست بل�س الدولية العقارية  IP : �سركة عاملية عقارية مع �سركاء خمتلفني من املنطقة ، وهي متخ�س�سة 
للعمل العقاري يف اإفريقيا واآ�سيا ومعها حتالفات عديدة مع �سركات عاملية .

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

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

• ح�سل على الو�س��ام الرئا�س��ي من الدرجة املمتازة يف امل�س��وؤولية املجتمعية من قبل فخامة الرئي���س امل�س��ري عمر ح�س��ن 
اأحمد الب�سري، رئي�س جمهورية ال�سودان.
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مملكة البحرين

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

• ه��ي رئي�س��ة جمل���س الإدارة والرئي���س التنفي��ذي جلمعية النور للر، بداأ م�س��وارها التطوعي يف ع��ام 1990، حيث بداأت 
م��ع ح��رب الكوي��ت وم�س��اعدة الأه��ايل الكويتية يف البحري��ن حتت مظلة جمعي��ة رعاية الطفول��ة والأموم��ة، اإلى اأن مت 
ا�س��هار جميعة النور للر عام 1997 حيث تو�س��عت بن�س��اطاتها مع اجلمعية لت�سمل جلنة البناء والرتميم وجلنة اليتام 
وامل�س��اعدات والع��الج وغريه��ا. عمل��ت ال�س��يخة ملي��اء يف العديد م��ن اجلهات ب��داأ ب��وزارة الرتبية والتعلي��م ثم جامعة 

البحرين.

• كم��ا اأن ال�س��يخة ملي��اء �س��اركت يف العدي��د م��ن املحافل بدورات وور���س عم��ل وحما�س��رات واملخيمات الك�س��فية املحلية 
والعربي��ة، وه��ذه الم��ور تعك���س حبه��ا للعمل التطوعي وعطاءه��ا يف ذات املج��ال، ح�سلت من خاللها عل��ى الكثري من 
اجلوائز وال�سهادات التقديرية، مثال: تكرميها من قبل �سمو ال�سيخ فاطمة بنت زايد اآل نهيان بجائزة العمل التطوعي، 
وتكرميها من املحافظة الو�س��طى لرائدات العمل التطوعي مبنا�س��بة يوم الأ�س��رة، وتكرميها بجائزة البحرين الكرى 

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

• ح�سولها على الو�س��ام الرئا�س��ي من الدرجة املمتازة يف امل�س��وؤولية املجتمعية من قبل فخامة الرئي���س امل�س��ري عمر 
ح�سن اأحمد الب�سري، رئي�س جمهورية ال�سودان.
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 �سلطنة عمان

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

رئي�سة الهيئة العامة لل�سناعات احلرفية

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

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

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

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

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

• اإ�ستمرت خدمتها بال�سلك الرتبوي والتعليمي ملدة 8 �سنوات اإعتبارًا من عام 1995م وحتى 2003م .
• �سدر املر�سوم ال�سلطاين حل�سرة �ساحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم - حفظه اهلل ورعاه - رقم  )24 / 
2003 ( يف يوم 30  من �سهر  ذي احلجة1423 ه� املوافق 3من مار�س 2003 م اخلا�س باإن�ساء الهيئة العامة لل�سناعات 
احلرفية ون�ست املادة الثانية من املر�س��وم على تعيني معايل  ال�س��يخة / عائ�س��ة بنت خلفان بن جميل ال�سيابية رئي�سًة 

للهيئة العامة لل�سناعات احلرفية مبرتبة وزير.
الع�شويات واملنا�شط:

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

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

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

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

• قام��ت بع�س��رات الزي��ارات ل��دول ومناطق كثرية حول العامل لبح��ث تعزيز  وتطوير التوا�سل ب��ني احل�سارات فيما يتعلق 
بتطور النهو�س بالقطاع احلريف وحماية املوروثات احلرفية واملهن التقليدية.

• تبن��ت خط��ط وبرام��ج وم�س��اريع تنفيذية متكاملة لل�سيا�س��ات  املعتم��دة يف خمتلف جمالت اإبتكار وتطوي��ر  ال�سناعات 
احلرفية.

• اأ�س��همت يف ح�س��ر وتوثي��ق كاف��ة ال�سناعات احلرفي��ة وخاماتها واإ�س��تخداماتها التي متتاز بها �س��لطنة ُعمان وحتر�س 
دائمًا على حمايتها.

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

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

• ت�س��عى اإل��ى جتوي��د كاف��ة خدم��ات التدري��ب والتاأهي��ل للعاملني  يف جم��الت ال�سناع��ات احلرفية وتوف��ري الدعم الفني 
والتموين��ي للمنت�س��بني للقط��اع  احل��ريف وحتر�س عل��ى تطوير الق��درات الإبداعي��ة  والفنية للحرفيني وفق��ا لالأهداف 

وال�سيا�سات  املعتمدة.
• قامت بالإهتمام بتدريب املوهوبني على اأعمال ال�سناعات احلرفية لتطوير  قدراتهم الفكرية والإبداعية والفنية والقيادية 
م��ن خ��الل تد�س��ني اأك��ر من 12 مركز ح��ريف  متكامل موزعة مبختلف حمافظات ال�س��لطنة وتنفيذ اكر م��ن  116برنامج 

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

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

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

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

- حفظه اهلل ورعاه - .
• نالت جائزة املراأة العربية املتميزة يف دورتها ال�ساد�س��ة لعام 2011 يف جمال »العمل احلكومي « والتي د�س��نت من قبل منظمة 

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

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

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

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

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

• حتدثت عنها وناق�ست دورها عدد من و�سائل الإعالم الدولية والإقليمية واملحلية .
• ح�سولها على الو�س��ام الرئا�س��ي من الدرجة املمتازة يف امل�س��وؤولية املجتمعية من قبل فخامة الرئي���س امل�سري عمر ح�سن 

اأحمد الب�سري، رئي�س جمهورية ال�سودان.
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�ضاعر ومن رجال �الأعمال �ملعروفني يف �لكويت وله ن�ضاط 
جتاري و�سناعي بارز يف اأوروبا، واأمريكا، وال�سني، وال�س��رق 
الأو�سط، وله ا�ستثمارات متنوعة يف عدد من الدول العربية.
• ع�سو جمل�س اأمناء »موؤ�س�سة الفكر العربي« واأحد موؤ�س�سيها.
• ع�سو جمل�س اأمناء جامعة اخلليج العربي يف البحرين.

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

• ح�سل على اأربع ع�س��رة �س��هادة دكتوراه فخرية من عدد 
من اجلامعات العربية والأجنبية

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

ملا قام به من جهد يف امليدان الثقايف.
 2 - و�س��ام »ال�س��تقالل« م��ن الدرج��ة الأول��ى م��ن جالل��ة 
مل��ك اململكة الأردنية الها�س��مية، تقديرًا ل��دوره املتميز 
يف دعم وت�س��جيع احلركة الثقافية وال�س��عرية يف الوطن 

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

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

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

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

ال�سباح رئي�س جمل�س الوزراء (اآنذاك) يف دولة الكويت 
نياب��ة ع��ن ح�س��رة �ساح��ب ال�س��مو اأم��ري البالد ال�س��يخ 
جابر الأحمد اجلابر ال�سباح »و�سام الكويت ذا الو�ساح 
من الدرجة الأولى« تقديًرا لدوره يف دعم ون�س��ر الثقافة 
العربي��ة يف جمالت الأدب والثقاف��ة والتعليم يف العديد 
من الدول واملحافل الثقافية والفكرية العربية والدولية.
 7 - نال جائزة رئي���س جمهورية ال�س��ودان التقديرية للعلوم 
والآداب  العل��م  »و�س��ام  تقّل��د  حي��ث  والفن��ون  والآداب 
والفن��ون الذهب��ي« برئا�س��ة اجلمهوري��ة يف اخلرط��وم 
بتاريخ 31 /12/ 2005، وهو اأرفع الأو�سمة التي تقدمها 
رئا�سة اجلمهورية يف ال�سودان، تقديًرا لأعماله اجلليلة 

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

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

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

بال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية.
• ح�سول��ه على الو�س��ام الرئا�س��ي من الدرج��ة املمتازة يف 
امل�سوؤولية املجتمعية من قبل فخامة الرئي�س امل�سري عمر 

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

دولة الكويت

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

 دولة الكويت
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اجلمهورية اللبنانية

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

ول��د ف��وؤاد خمزوم��ي يف  بريوت، لبنان �س��نة1952 وتلقى علوم��ه البتدائية والثانوية  يف  الإنرتنا�س��يونال كولدج  يف بريوت 
ثم نال �س��هادتي البكالوريو���س )1974( واملاج�س��تري )1975( يف الهند�س��ة الكيميائية من جامعة ميت�س��يغان التكنولوجية يف 
الولي��ات املتح��دة الأمريكي��ة ومن��ح ال�س��يد خمزومي يف �س��نة ) 2013( و�س��ام ال�س��تحقاق م��ن  اجلمهوري��ة  الإيطالية برتبة 
كومن��دور ون��ال جائزة  Socrates  Oxford ال�س��نوية ل�س��نة 2014 التي متنحها جمعية الأعمال الأوروبي��ة يف فينا، وجوائز ودروعا 

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

• نادي ال�سحافة الوطني � موؤ�س�سة كندا )National Press Club of Canada   Foundation( اوتاوا � اونتاريو )2009(.
• اجلمعية الكندية اللبنانية )Canadian Lebanese Community( ادمونتون � كندا ) 2009(.

• اجلمعية الإ�سالمية اللبنانية الكندية ، مونرتيال � كندا )2009(. 
• املنظمة العربية للتنمية الإدارية ، جامعة الدول العربية واكادميية تتويج للتميز واجلودة )2011(.

• نادي الليونز � بريوت )2012(.
 Office of the Mayor – President City of Baton Rouge-Parish East Baton( ،مكتب رئي�س بلدية مدينة باتون روج ل�سرق باتون روج •

Rouge( لويزيانا � الوليات املتحدة المريكية )2013(.

• جائزة �سمو ال�سيخ عي�سى بن علي اآل خليفة لتكرمي رواد العمل التطوعي )2015(
)2015( )ASCAME( جائزة جمعية غرفة التجارة وال�سناعة لدول البحر الأبي�س املتو�سط •

يف عام 1975 ، ق�سد ال�سيد فوؤاد خمزومي ، اخلريج اجلامعي اليافع املتحلي بثقة كبرية بالنف�س اململكة العربية ال�سعودية 
متحين��ا الفر���س لتحقي��ق طموحاته . تك�س��ف �س��خ�سيته يف ع��امل العمال عن روؤي��ة ثاقبة وح��ب املبادرة وال�س��تعداد لتخاذ 
خطوات جريئة والقيام مب�ساريع مغامرة واأدى ال�سيد خمزومي دورا ا�سرتاتيجيا يف تطوير احدى اأكر املجموعات ال�سناعية 

اخلا�سة هناك 
ويف عام 1984 متكنت �س��ركة تابعة لل�س��يد فوؤاد خمزومي من ال�س��تحواذ على ح�سة مهمة يف �س��ركة اإماراتية تتعاطى 



122

�سناعة وجتارة النابيب وبف�سل قيادة ال�سيد خمزومي الر�سيدة وخرته ال�سناعية تطورت تلك ال�سركة لت�سبح جمموعة 
امل�س��تقبل ل�سناع��ة النابي��ب «Future Pipe Group Holdings« اململوك��ة الي��وم بالكام��ل م��ن قبل جمموعة امل�س��تقبل القاب�سة 
Future Group Holdings وهي اأحد اأكر امل�سنعني يف العامل لأنظمة اأنابيب الفير غال�س وهي اليوم لعب عاملي يف نطاق 

اأن�سطتها الوا�سع الذي متار�سه عر �سركات تابعة متخ�س�سة منت�سرة يف اأربع قارات.
وبالإ�ساف��ة اإل��ى جمموع��ة امل�س��تقبل ل�سناع��ة النابي��ب، ميلك ال�س��يد خمزوم��ي حمفظة متنوع��ة من ال�س��تثمارات منها 
الهند�س��ية وال�سناعي��ة والتجاري��ة ومراك��ز الأبح��اث والعقارية والأمني��ة واملعلوماتي��ة والإعالمية ودور الن�س��ر  . وتوظف هذه 
ال�س��ركات جمتمعة اأكر من 5000 �س��خ�س حول العامل، يف البلدان التالية : لبنان والمارات وم�سر وعمان وقطر وال�س��عودية 
واإيطاليا وفرن�سا وهولندا واأملانيا واململكة املتحدة واأ�سبانيا واملغرب والوليات املتحدة الأمريكية وتايالندا والهند واأندوني�سيا 

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

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

واإل��ى اإجنازات��ه يف ع��امل العم��ال ، �س��ارك ال�س��يد خمزومي ط��وال حياته املهني��ة يف مروحة وا�س��عة من الأن�س��طة العامة 
وال�سيا�سية . فهو يرى اأن خرته القت�سادية والتجارية متنحه ب�سرية خا�سة حول كل ما يتعلق بالأو�ساع ال�سيا�سية والجتماعية 

، لي�س فقط يف لبنان ، بل يف العامل العربي ب�سكل عام .
ولطاملا �عترب �ض��خ�ضية بارزة يف �الأو�ض��اط �لدولية و�ل�ضيا�ض��ية و�لدبلوما�ض��ية . وقد تكثفت م�ض��اركته يف �ل�ض��وؤون �لعامة بعد 
انته��اء احل��رب الهلي��ة يف لبن��ان اإذ اأ�س���س فيه �س��نة 2004 ، حزب احلوار الوطن��ي ، ويف عام 2013 منتدى احل��وار الوطني وهو 

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

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

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

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

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

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

.)2013( )Buck Institute( ع�سو جمل�س اأمناء موؤ�س�سة باك •
• �سفري دويل لل�سبكة القليمية للم�سوؤولية الجتماعية  )2014(.

ولل�سيد خمزومي العديد من ال�سهامات، ووجود اعالمي بارز، يف و�سائل العالم املكتوبة واملرئية وامل�سموعة.  فقد ا�س�س 
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جري��دة »احل��وار« عام 9991،  التي كانت يومها اأول من اأ�سدر �سحيفة اإلكرتونية يومية، باللغتني الإنكليزية والعربية، األ وهي 
»مراآة ال�سحافة العربية«.

كم��ا رع��ى ال�س��يد خمزومي درا�س��ة ملجموع��ة من اخل��راء كلفهم جمل���س العالقات اخلارجي��ة الأمريك��ي باعدادها حول 
»ت�سخري التجارة للتنمية والنمو يف ال�سرق الأو�سط«.

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

Foundation (USA( Inc( وذلك لتوفري دعم اأكر للموؤ�س�سة اللبنانية. 

ان موؤ�س�سة خمزومي منظمة لبنانية خا�سة غري ربحية، اأ�س�سها ال�سيد فوؤاد خمزومي يف عام1997 وتراأ�سها حاليا مي 
نعماين خمزومي، انطالقا من رغبة قوية للم�ساعدة يف متكني املواطنني من العتماد على الذات وحت�سني اآفاق تطويرهم 

املهني .
اأن�س��اأت موؤ�س�س��ة خمزوم��ي الدارات والرام��ج والوح��دات لتلبية احتياج��ات اللبنانيني، وذلك من خالل حت�س��ني و�سعهم 
الجتماعي والقت�سادي. فهي تقوم عر القرو�س وتطوير املهارات من خالل التدريب املهني والتوعية ال�سحية مع تاأمني مواد 
الإغاث��ة الأ�سا�س��ية للمجتمع��ات الأكر احتياج��ًا وتاأمني الرعاية ال�سحية اجليدة ورفع م�س��توى الوعي ح��ول الق�سايا البيئية- 

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

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

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

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

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

• برنامج الرعاية ال�سحية
• برنامج التدريب املهني
• برنامج التمويل الأ�سغر

• برنامج التنمية 
• وحدة الإغاثة واخلدمات الإن�سانية

• وحدة املواطنة
• وحدة التطّوع
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كم��ا ن�س��ج ال�س��يد خمزوم��ي عالق��ات متينة م��ع ع��دد م��ن املوؤ�س�س��ات التعليمية الرائ��دة وخ�س�سه��ا بعدد م��ن املنح، 
 Makhzoumi Lebanese Studies« »مب��ا يف ذل��ك: يف جامع��ة األرت��ا، كندا، حيث ان�س��اأ “منح��ة خمزوم��ي للدرا�س��ات اللبناني��ة

)2009(»Endowment

 Rami Makhzoumi Chair in Corporate(»ويف اجلامعة الأمريكية يف بريوت، ا�س�س »كر�سي رامي خمزومي حلوكمة ال�سركات
Governance( ) 2011 ( وكذل��ك يف مدر�س��ة النرتنا�س��يونال كولي��دج يف ب��ريوت ) 2012 ( حي��ث مين��ح جوائز �س��نوية للقيادة 

والتمّيز.
وهو من داعمي اجلامعة اللبنانية الأمريكية )LAU( يف لبنان واجلامعة المريكية يف ال�سارقة، المارات العربية املتحدة، 
 The Makhzoumi Foundation Scholarship for« »حي��ث ان�س��اأ يف �س��نة 2014 »منح��ة موؤ�س�س��ة خمزوم��ي للمب��ادرات ال�سناعي��ة

»Entrepreneurship in Industry

• ح�سوله على لقب ال�سفري الدويل للم�سوؤولية الجتماعية بال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية.
• ح�سوله على الو�س��ام الرئا�س��ي من الدرجة املمتازة يف امل�س��وؤولية املجتمعية من قبل فخامة الرئي���س امل�س��ري عمر ح�سن 

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

يعتر �س��عادة الأ�س��تاذ عدنان اأحمد يو�س��ف الرئي���س التنفيذي ملجموعة الركة امل�سرفية من النخبة التي ت�س��ار اإليها 
بالبن��ان يف الإدارات امل�سرفي��ة الناجح��ة عل��ى م�س��توى العامل، ملا يتميز به م��ن خرة علمية وعملي��ة يف القيادة امل�سرفية 
الإ�سالمية عر �سنوات عديدة، اإ�سافة اإلى اأنه يدعم الفعاليات واملنتديات الإقليمية والعاملية التي تدعم �سناعة امل�سرفية 

الإ�سالمية على امل�ستوى املحلي والعربي والعاملي.

عمل الأ�س��تاذ عدنان اأحمد يو�س��ف ع�سوًا يف جمل�س اإدارة »جمموعة الركة امل�سرفية« منذ تاأ�سي�سها يف عام 2002م، 
وعمل رئي�سًا تنفيذيًا لها منذ عام 2004م، كما اأنه يتقلد من�سب رئي�س وع�سو جمال�س اإدارات العديد من البنوك التابعة 
ملجموعة الركة امل�سرفية على نطاق العامل الإ�س��المي. �س��عادة الأ�س��تاذ عدنان اأحممد يو�سف بحريني اجلن�سية، وميتلك 
خ��رة تتج��اوز 34 عام��ًا يف جم��ال العمل امل�س��ريف، وقد حاز مرتني عل��ى »جائزة ال�س��خ�سية امل�سرفية الإ�س��المية« وهي 
جائزة ممنوحة من »املوؤمتر امل�سريف الإ�س��المي العاملي«. كما تقلد من�سب رئي���س جمل���س اإدارة احتاد امل�سارف العربية 

منذ عام 2007م، وهو يحمل �سهادة ماج�ستري يف اإدارة الأعمال.

دع��م الأ�س��تاذ عدنان اأحمد يو�س��ف برام��ج الركة يف امل�س��وؤولية الجتماعية من خالل مبادرات وم�س��اركات واأن�س��طة 
تتعلق بدعم املجتمع املدين والتنمية امل�ستدامة والبيئة واملوارد الب�سرية، كما اأنه �ساحب رعاية ومبادرات ودعم للم�ساريع 
التنموية والجتماعية، وحت�سني الظروف املعي�سية ونوعية احلياة للمحتاجني يف املجتمع. يعد �سعادة الأ�ستاذ عدنان اأحمد 
يو�س��ف من ال�س��خ�سيات الن�س��طة يف جمال امل�س��اركة العلمية واملهنية، حيث اأعد وقدم العديد من اأوراق العمل العلمية يف 

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

• ح�سل على الو�س��ام الرئا�س��ي من الدرجة املمتازة يف امل�س��وؤولية املجتمعية من قبل فخامة الرئي���س امل�س��ري عمر ح�س��ن 
اأحمد الب�سري، رئي�س جمهورية ال�سودان.

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

رئي�س احتاد امل�سارف العربية
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مملكة البحرين

املوؤهالت العلمية:
• بكالريو�س يف الهند�سة الكيميائية - لندن.
• ماج�ستري يف الهند�سة الكيميائية - لندن. 

• دكتوراه يف الهند�سة - لندن. 
• زمالة من املعهد الريطاين للمهند�سني الكيميائيني - لندن.

• مهند�س قانوين - لندن.
• اخت�سا�سي بيئي قانوين - لندن.

• عامل قانوين - لندن.
املنا�شب التي �شغلها اأو ي�شغلها:

• رئي�س �سركة اخلليج ل�سناعة البرتوكيماويات من 1 يناير 2011م.
• مدير عام �سركة اخلليج ل�سناعة البرتوكيماويات منذ 1 يناير 2005م.

• مدير عمليات امل�سانع ب�سركة اخلليج ل�سناعة البرتوكيماويات من عام 1999م.
• مدير م�سروع اليوريا ب�سركة اخلليج ل�سناعة البرتوكيمايات 1995 - 1998م.

• مدير العمليات ب�سركة اخلليج ل�سناعة البرتوكيماويات من عام 1989م.
• مهند�س ب�سركة اخلليج ل�سناعة البرتوكيماويات من عام 1983م.

• ع�سو جمل�س ال�سورى للف�سل الت�سريعي الأول املعني من 16 نوفمر 2002م.
• ع�سو جمل�س ال�سورى للف�سل الت�سريعي الثاين من 15 دي�سمر 2006م.

• ع�سو جمل�س اإدارة ال�سركة للنفط والغاز منذ دي�سمر 2007 اإلى مار�س 2012م.
• ع�سو جمل�س اإدارة �سركة نفط البحرين - بابكو - منذ دي�سمر 2008 اإلى مار�س 2012م.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• ح�سل على الو�س��ام الرئا�س��ي من الدرجة املمتازة يف امل�س��وؤولية املجتمعية من قبل فخامة الرئي���س امل�س��ري عمر ح�س��ن 
اأحمد الب�سري، رئي�س جمهورية ال�سودان.

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

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

الهتمامات العامة
• الإهتمام ب�سوؤون املراأة والطفل.

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

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

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

2014، مت ت�سميتها من قبل ت�سنيف فورب�س كرابع امراأة الأكر تاأثريا يف العمل احلكومي يف ال�سرق الأو�سط.
عملت الدكتورة البلو�س��ي كوزيرة للتنمية الجتماعية ملدة ع�س��ر �س��نوات وهي اأطول مدة خدمت فيها وزيرة يف احلكومة 
البحريني��ة. فق��د عمل��ت خ��الل هذه املدة على متكني الأف��راد وتنمية املجتمع املدين وذلك من خ��الل اإدخال مفاهيم جديدة 
وتنفي��ذ امل�س��اريع الت��ي تعمل على حت�س��ني حي��اة الأفراد والأ�س��ر ورفع جودة اخلدم��ات احلكومية يف املج��ال الجتماعي. ويف 
الف��رتة م��ا ب��ني ع��ام 2010-2012م كان��ت الدكتورة البلو�س��ي اأول اإم��راأة تدير ثالث وزارات يف نف���س الوق��ت: وزارة التنمية 
الجتماعي��ة، وزارة ال�سح��ة ووزارة حق��وق الإن�س��ان. وقد اأدت مهامها بتفوق، واأثبتت نف�س��ها ك�س��خ�سية ناجح��ة يف القيادة 

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

اأن ت�سبح عميدة لكلية الرتبية حيث كان لها دور كبري يف تاأ�سي�س برامج وم�ساريع اأكادميية عدة يف اجلامعة.
وع��الوة عل��ى ذل��ك ف��اإن الدكتورة البلو�س��ي يف م�س��عاها لتمك��ني الفق��راء واأ�سح��اب امل�س��اريع ال�سغ��رية -وبالتعاون مع 
�س��خ�سيات بارزة -كانت موؤ�س���س ورئي���س جمل���س اإدارة بنك الأ�س��رة -البحرين، وهو اأول بنك اإ�س��المي للتمويل الأ�سغر يف 
العامل )2010 -2014م(. وكانت اأي�سا ع�سوا يف اللجنة التنفيذية ملجل�س التنمية القت�سادية -البحرين )2008-2011م(. 
وع�سوا يف الهيئة ال�ست�س��ارية للمجل���س الأعلى لقادة دول جمل���س التعاون اخلليجي )2004-2005م(. ويف الوقت احلا�سر 

فاإنها ع�سو يف املجل�س الأعلى للمراأة )2001م اإلى الوقت احلا�سر( مبر�سوم من �ساحب اجلاللة ملك مملكة البحرين. 
الدكت��ورة البلو�س��ي حتمل �س��هادة الدكتوراه واملاج�س��تري من جامعة كولومبي��ا، نيويورك، الوليات املتح��دة الأمريكية؛ 

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

ح�سلت على الو�س��ام الرئا�س��ي من الدرجة املمتازة يف امل�س��وؤولية املجتمعية من قبل فخامة الرئي���س امل�سري عمر ح�سن 
اأحمد الب�سري، رئي�س جمهورية ال�سودان.

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

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

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

نائب رئي�س الإحتاد الدويل للهالل وال�سليب الأحمر

تخ��ّرج د. حمم��د يف الكلي��ة امللكية للجراحني يف دبلن، اأيرلندا، منذ نحو 20 عامًا، وح�سل منها على درجة املاج�س��تري 
يف علم الأوبئة والتخطيط ال�سحي، كما ح�سل على درجة الدكتوراه يف الإدارة ال�سرتاتيجية يف جمال الرعاية ال�سحية � 
ويعتر الدكتور املعا�سيد على نطاق وا�س��ع قيادي بارز يف جمالت العمل الإن�س��اين والطب الريا�سي، ومكافحة املن�سطات. 

ويعمل حاليًا كم�ست�سار يف مكتب املمثل ال�سخ�سي ل�سمو الأمري.

 ي�س��غل د. حممد عدة منا�سب تطوعية كثرية منها: رئي���س جمل�س اإدارة الهالل الأحمر القطري، ونائب رئي�س الإحتاد 
الدويل لل�سليب الأحمر والهالل الأحمر يف اآ�سيا. ع�سو جمل�س اإدارة �سندوق قطر الدويل للتنمية و�سندوق قطر الوطني 
للتنمية الجتماعية، نائب رئي�س اللجنة التنفيذية للمجل�س الأعلى لل�سحة يف قطر، ع�سو اللجنة الوطنية حلقوق الإن�سان 

يف قطر. كما اأنه ع�سو املنتدى القت�سادي العاملي ملنطقة ال�سرق الأو�سط.

كما عمد د. حممد اإلى تاأ�سي���س مركز الطب الريا�سي الوطني الأول يف دولة قطر يف عام 1992، وكان له دور رئي�س��ي 
يف حتويل روؤية »اأ�سبيتار اإلى م�ست�سفى متخ�س�س يف العظام والطب الريا�سي، جمهز باأحدث التقنيات. وي�سغل يف الوقت 

احلايل من�سب رئي�س املجل�س ال�ست�ساري العلمي لأ�سبيتار.

ويف الفرتة بني عامي 2005 و2008، اأ�ّس�س د. حممد وتراأ�س اللجنة الوطنية ملكافحة املن�سطات، وا�سطلع بعدد كبري من 
الأدوار القيادية يف جمال الرعاية ال�سحية يف قطر، حيث مت تعيينه رئي�سًا للفريق التنفيذي ل�سحة ال�سكان، وتوّلى م�سوؤولية 
تطوير ال�س��رتاتيجية الوطنية لل�سحة لدولة قطر 2011-2016. ويعمل د. حممد الآن مديرًا عامًا ومديرًا للم�س��روع الرائد 

لعالج الإدمان واإعادة التاأهيل.

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

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

ح�سل على الو�س��ام الرئا�س��ي من الدرجة املمتازة يف امل�س��وؤولية املجتمعية من قبل فخامة الرئي���س امل�س��ري عمر ح�س��ن 
اأحمد الب�سري، رئي�س جمهورية ال�سودان.
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مملكة البحرين

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

للم�سنني
الأمني العام جلمعية البحرين اخلريية

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

وا�سل الدكتور ح�سن م�سرية والده الوجيه اإبراهيم بن ح�سن كمال - رحمه اهلل - يف الربط بني العمل التجاري والعمل 
اخلريي، حيث ي�سغل ع�سوية اأكر من خم�سة ع�سر منظمة خريية وجمتمعية، فهو الأمني العام جلمعية البحرين اخلريية، 
وع�س��و جمل���س اأمن��اء املوؤ�س�س��ة امللكية اخلريية، وكذلك ع�سو موؤ�س���س جلمعي��ة البحرين لرعاية الوالدين، وكذلك ي�س��غل 
ع�سوي��ة املجل���س الإ�ست�س��اري جلمعي��ة العائل��ة البحرينية وغريها من اجلمعيات. كما ي�س��غل من�سب نائب رئي���س ورئي���س 
املكتب التنفيذي للجنة الوطنية للم�س��نني، اإ�سافة اإلى ع�سوية جمل���س اإدارة �سندوق النفقة، وكذلك ع�سوية جمل���س اإدارة 

�سندوق العمل الأهلي والإجتماعي.

�س��غل �س��عادته ع�سوية جمل���س اإدارة غرفة جتارة و�سناعة البحرين ل�س��نوات عديدة، حيث تراأ���س من خاللها اللجنة 
العقارية بالغرفة، وكذلك رئي�س اللجنة العقارية اخلليجية. كما اأنه ع�سو موؤ�س�س للعديد من املنظمات العقارية البحرينية، 
واخلليجية والعربية والدولية. ويراأ�س كذلك حترير جملة اخلريية التي ت�سدر عن جمعية البحرين اخلريية. يحمل كمال 
دكتوراة يف تخ�س�س الإدارة العقارية، حيث يعد البحريني الوحيد الذي يحمل �سهادة علمية متقدمة يف هذا التخ�س�س.

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

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

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

• ماج�ستري العلوم اجليولوجية )علوم الأر�س - علوم الأحوا�س املائية واملياه اجلوفية( جامعة جنوب كارولينا - الوليات 
املتحدة 1987 م .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8. ع�سو جلنة ت�سيري برنامج الرتبية والتوعية والإعالم البيئي يف الوطن العربي – جامعة الدول العربية
1998 – 9. ع�سو اللجنة الدائمة حلماية البيئة قطر 1990
10. ع�سو جلنة تقييم جوائز الفورد العاملية منذ 2003م.

11 . م�ست�سار الحتاد العربي لل�سباب والبيئة
12 . مدير وحدة التخطيط واملتابعة بالهيئة العامة لل�سباب والريا�سة 1991 م .
13 . خبري باإدارة التخطيط واملتابعة بالهيئة العامة لل�سباب والريا�سة 1995 م .

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

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

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

املبادرات :
1. برنامج خطواتك اإح�شان لبيئتك

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

الأهداف:
• تي�سري دمج املكفوفني يف جمتمعهم الأكادميي

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

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

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

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

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

6. �شندوق احلمى
الأهداف:

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

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

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

7. برنامج طري بالدي
الأهداف:

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

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

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

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

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

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

الأهداف:
• حماية النباتات ال�ساحلية والكائنات البحرية.

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

• اإ�سدار املطبوعات البيئية التي ُتعنى بالبيئة البحرية، وتعزز ال�سلوك الإيجابي جتاه ال�سواطئ.
• ن�س��ر ر�س��ائلنا البيئي��ة عر و�س��ائل الإعالم امل�س��موعة واملقروءة واملرئية، و�س��بكات التوا�س��ل الجتماعي )الفي�س��بوك والتويرت 

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

10 . برنامج لكل ربيع زهرة
الأهداف:

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

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

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

• ح�سل على الو�س��ام الرئا�س��ي من الدرجة املمتازة يف امل�س��وؤولية املجتمعية من قبل فخامة الرئي���س امل�س��ري عمر ح�س��ن 
اأحمد الب�سري، رئي�س جمهورية ال�سودان.
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اململكة العربية ال�سعودية

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

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

حوادث الطرق، وهو مبادر و�ساحب فكرة اإن�ساء مركز طبي متخ�س�س مل�سابي احلوادث املرورية وغريها.

كما اأن للدكتور ال�س��منودي م�س��اركات يف العديد من الأعمال والفعاليات واملوؤمترات العربية والدولية واللجان املختلفة 
يف ذات املج��ال وجم��الت الإدارة والقي��ادة والتخطي��ط وغريه��ا. وقد ح�سل عل��ى العديد من ال�س��هادات التقديرية، مثال 
ذلك: �س��هادة تقدير للجهود واملبادرات الن�س��انية وال�س��عي ال�س��خ�سي لتاأ�سي���س اجلمعية ال�سعودية لل�س��المة املرورية من 
املنظم��ة العربية لل�س��المة املرورية، و�س��هادة م�س��اركة يف ن��دوة ا�س��رتاتيجية الدارة من جامعة قال��وب يف برنامج الدارة 
التنفيذية، و�سهادة م�ساركة يف ندوة العالج بوا�سطة اللعب يف ممار�سات الطب النف�سي من الهيئة ال�سعودية للتخ�س�سات 
ال�سحية مب�ساركة م�ست�سفيات ال�سعودي الأملاين وم�ست�سفى الأمل وغريها. وجدير بالذكر اأنه قد كرم ل�سنوات عديدة من 
قبل املنظمة العربية لل�س��المة املرورية خالل ال�س��نوات من  حتى 2014. كما اأنه من اأ�س��رة جتارية عريقة، �س��اهمت ب�سكل 
كبري يف ن�س��ر ثقافة امل�س��وؤولية الإجتماعية يف داخل اململكة العربية ال�س��عودية ويف خارجها. ويوؤمن �س��عادة الدكتور ايهاب 
بوج��وب اأن يك��ون لرج��ال و�س��يدات الأعمال دور ب��ارز يف التنمية املجتمعية، وق��د اطلق العديد من املب��ادرات لرتجمة هذا 

الإميان اإلى واقع.

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

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

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

�س��عادة الدكتورة انت�سار اأحمد فلمبان الباحثة ال�س��عودية يف املجال الأمني، �س��اركت بجهودها املتميزة يف نبذ العنف 
والتطرف ومكافحة الإرهاب من خالل عملها، واأ�سبحت واجهة وقدوة للمراأة ال�سعودية املعطاءة يف بلدها.

الدكت��ورة انت�س��ار من ال�س��خ�سيات الت��ي تعمل بجد، وهي تعتر ثمرة من ثمار ال�س��عاع الذي حققته املراأة ال�س��عودية 
الت��ي تعي���س ع�سره��ا الذهب��ي يف عهد خادم احلرميني ال�س��ريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز، فهي اأول �س��يدة �س��عودية 
ت�س��غل من�سب مديرة العالقات والأن�س��طة اخلارجية يف اجلمعية العربية ملكافحة الإرهاب ، و�س��اركت يف فعاليات متنوعة 

يف العديدمن الدول عن الإرهاب وجتربة اململكة العربية ال�سعودية الناجحة يف مكافحته.

مت تك��رمي الدكت��ورة انت�س��ار ع��دة مرات منها كرمز م��ن رموز املراأة العربي��ة، وتكرميها من املنتدى الأورو متو�س��طي، 
وتكرميه��ا م��ن روؤ�س��اء دول واأ�سحاب ال�س��مو امللكي الأم��راء، واأ�سحاب املعايل ال��وزراء ومنظمات عاملي��ة وجهات حكومية 

كثرية ومتثيلها للمملكة العربية ال�سعودية يف املوؤمترات الدولية.

ومثل��ت فلمب��ان اململك��ة يف جمل���س اإدارة املنظم��ة العاملية لحتاد الكت��اب الأفرواآ�س��يوي الذي ي�سم كوكب��ة من الوزراء 
وال�س��خ�سيات العامة البارزة من 30 دولة من القارتني، وي�س��رف على العمل الثقايف الفكري يف اأكر من 35 دولة يف اآ�س��يا 
واأفريقي��ا، وتراأ�س��ت وفدا يف جمل���س وزراء الداخلية الع��رب 2013م كاأول امراأة عربية لأول مرة ،ومتيزها يف م�س��اركاتها 
العدي��دة م��ع جامع��ة ناي��ف العربي��ة للعلوم الأمني��ة والنرتب��ول، واختيارها كم�ست�س��ارة يف كر�س��ي الأمري حمم��د بن نايف 
لل�س��المة املرورية ا�سافة لإ�سداراتها وابحاثها الأمنية املختلفة. ترتاأ���س جلنة املراأة وال�س��رة يف املنظمة العربية لل�سالمة 

املرورية، حيث �ساهمت من خالل موقعها يف دعم اأن�سطة املنظمة يف عموم الوطن العربي.

ح�سلت على اأعلى و�سام دويل برتبه فار�س للحمايه املدنيه وهذا الو�سام يتم منحه للرتب الع�سكريه 

مت تر�سيحها موؤخرا م�ست�سار جمل�س اإدارة موؤ�س�سة املراأة العربية التي تعمل يف نطاق جامعة الدول العربية.

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

ح�سلت على الو�س��ام الرئا�س��ي من الدرجة املمتازة يف امل�س��وؤولية املجتمعية من قبل فخامة الرئي���س امل�سري عمر ح�سن 
اأحمد الب�سري، رئي�س جمهورية ال�سودان.

�شعادة الدكتورة انت�شار اأحمد فلمبان 
م�ست�سارة كر�سي الأمري حممد بن نايف لل�سالمة املرورية

رئي�سة جلنة املراأة والأ�سرة باملنظمة العربية لل�سالمة املرورية
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ا�س��رف �س��عادة الدكتور ها�س��م �س��ليمان ح�س��ني علي تاأ�سي���س العديد من املبادرات التنموية التي �س��اهمت يف الرتويج 
لال�ستثمار والتكنولوجيا و ريادة الأعمال و الإبداع و التمكني الإقت�سادي للمراأة حمليًا و اإقليميًا و دوليًا. 

ومن اأبرز تلك املبادرات : 

•  تاأ�سي�س املركز الدويل لريادة الأعمال وال�ستثمار 
•  اإعداد و تنمية النموذج البحريني-العربي لريادة الأعمال و تنفيذه يف اأكر نحو 48 دولة من خمتلف بقاع العامل 

•  اإعداد برامج الإحت�سان بالتعاون مع البنك الإ�سالمي للتنمية. 
•  تاأ�سي���س املرك��ز الإقليم��ي لري��ادة العم��ال و الإبداع يف مق��ر الحتاد العام لغ��رف التجارة وال�سناع��ة والزراعة للبالد 

العربية يف اجلمهورية اللبنانية.
•  اإعداد و تد�سني »ال�سبكة الإفرتا�سية لالإبداع و ريادة العمال« بالتعاون مع �سركة اإنتل الدولية.

•  متكني األف ال�سباب العربي والإفريقي و الآ�سيوي على منهجيات ريادة الأعمال و الإبداع.
•  �ساحب مبادرة وم�سرف عام عا�سمة الإبداع ورواد الأعمال العرب. 

•  �ساهم يف تاأ�سي�س اأكادميية اليونيدو للتدريب يف مملكة البحرين. 
•  تاأ�سي�س املركز الوطني لريادة العمال و اخلدمات الغري مالية يف جمهورية ال�سودان.

•  تاأ�سي�س مراكز ريادة العمال و الإبداع يف عدد من الدول العربية بالتعاون مع اجلامعات.
•  مت تعينه موؤخرًا اأمينًا عامًا ملبادرة طريق احلرير لريادة العمال.

•  ح�سل على لقب ال�سفري الدويل للم�سوؤولية الجتماعية بال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية.
•  ح�سل على الو�س��ام الرئا�س��ي من الدرجة املمتازة يف امل�س��وؤولية املجتمعية من قبل فخامة الرئي���س عمر ح�س��ن اأحمد 

الب�سري، رئي�س جمهورية ال�سودان..

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

للتنمية ال�سناعية » اليونيدو« يف مملكة البحرين
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ه��و رئي���س جمل���س اإدارة جمعية ال�س��نابل لرعاي��ة الأيتام وهي اأول جمعي��ة خريية متخ�س�سة يف جم��ال تقدمي الكفالة 
والرعاية ال�س��املة لالأيتام مبملكة البحرين حيث تاأ�س�س��ت عام 1999 مب�سمى موؤ�س�سة ال�سنابل لرعاية الأيتام وحتولت الى 

جمعية يف عام 2011. حيث يراأ�س ف�سيلته جمل�س الإدارة منذ التاأ�سي�س ولغاية الآن. 

كما ي�شغل ف�شيلته عدة منا�شب منها:

رئي�س الدائرة ال�سرعية مبحكمة التمييز.

• رئي�س بعثة احلج البحرينية.

• نائب رئي�س جمل�س اأمناء املوؤ�س�سة اخلريية امللكية.

• ع�سو املجل�س الأعلى للق�ساء.

• ع�سو املجل�س الأعلى لل�سئون الإ�سالمية.

• خطيب جامع مركز الفاحت الإ�سالمي )اأكر جامع مبملكة البحرين(.

• ح�سل على العديد من اجلوائز الوطنية والعربية والدولية.

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

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

مملكة البحرين

�شعادة ال�شيخ عدنــان عبداهلل القطــان 
رئي�س جمل�س اإدارة جمعية ال�سنابل لرعاية الأيتام 

مملكة البحرين
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دولة الإمارات العربية املتحدة

�شعادة الأ�شتاذ جمال بن عبيد البح املطرو�شي
رئي�س منظمة الأ�سرة العربية

�سعادة الأ�ستاذ جمال البح من ال�سخ�سيات التي لها ب�سمة وا�سحة يف جمال الأ�سرة يف دولة الإمارات العربية املتحدة 
ويف خارجها�، فهو رئي���س منظمة الأ�س��رة العربية، وع�سو املكتب التنفيذي ملنظمة الأ�س��رة العاملية، ويحمل موؤهالت علمية 

يف جمال علم الجتماع والهند�سة النف�سية.

تقلد �س��عادة الأ�س��تاذ جمال البح العديد من املنا�سب واللجان الإجتماعية املتعلقة باأمور الأ�س��رة، وهو ع�سو وموؤ�س���س 
للعديد من اجلمعيات يف ذات املجال، كما اأدار العديد من الرامج التلفزيونية، وتراأ���س �سندوق الزواج يف دولة الإمارات 
ل�س��نوات طويل��ة، كما اأ�س��رف عل��ى حفالت الزواج اجلماعي يف العدي��د من مدن الإمارات بهدف العم��ل على تقليل تكليف 
الزواج، و�ساهم مع غريه من الن�سطاء الإجتماعيني يف تطوير العديد من الت�سريعات والقواين ذات ال�سلة بالأ�سرة.  وهو 
من�س��ق عام متطوع للجنة الزواج باإمارة ال�س��ارقة. كما واأن له م�س��اهمات كبرية وم�س��اركات يف موؤمترات حملية واإقليمية 

ودولية.

من اإ�س��هاماته العلمية: امل�س��اركة يف درا�س��ة عن الطالق بدولة الإمارات العربية املتحدة بالتعاون مع جامعة الإمارات، 
كم��ا اأن��ه ل��ه العديد من اأوراق عم��ل متعلقة بالزواج من الأجنبيات، وتكاليف الزواج، والعنو�س��ة واآثاره��ا، وورقة عمل حول 
التن�سيق والتعاون بني موؤ�س�سات املجتمع املدين. كما �سارك الأ�ستاذ البح يف موؤمترات داخل وخارج دولة الإمارات العربية 
املتح��دة ق��دم خالله��ا العديد م��ن البح��وث والدرا�س��ات ذات النتائج امليداني��ة قابلة للتطبيق، ا�س��تفادة منه��ا العديد من 

فعاليات املجتمع املحلي واخلارجي.

ن��ال الأ�س��تاذ جم��ال البح الكثري من �س��هادات التقدي��ر والدروع، منها: درع منظمة الأ�س��رة العاملي��ة، ودرع لواء جمعية 
نه�سة املراأة الظبيانية، ودرع اللجنة العليا املنظمة لر�سالة الوفاء، ودرع احتاد كتاب واأدباء الأردن، ودرع جامعة الإمارات 

العربية املتحدة، وغريها من الدروع و�سهادات تقدير و�سكر.

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

ح�سل على الو�س��ام الرئا�س��ي من الدرجة املمتازة يف امل�س��وؤولية املجتمعية من قبل فخامة الرئي���س امل�س��ري عمر ح�س��ن 
اأحمد الب�سري، رئي�س جمهورية ال�سودان.
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دولة الكويت

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

املع�سرين 

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

الجتماعي التكافلي العظيم.

حم��ل ال�س��يخ الدكت��ور العديد م��ن ال�س��هادات التقديرية والفخرية ول��ه م�س��اهمات وع�سويات يف جمعي��ات وموؤمترات 
وحمافل خليجية وعربية، وله اأي�سا موؤلفات، ومن اأبرزها كتابه عن اأحكام ال�سجون يف الفقه الإ�سالمي.

مت تكرمي ف�سيلة ال�س��يخ الدكتور م�س��اعد مندين يف العديد من املحافل، اأبرزها تكرميه من قبل �ساحب ال�س��مو حاكم 
ال�س��ارقه لف��وزه بجائ��زة ال�س��ارقة للعمل التطوع��ي، وكذلك فوزه بجائ��زة البحرين للعمل الإن�س��اين لدول جمل���س التعاون 

اخلليجي.

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

ح�سل على الو�س��ام الرئا�س��ي من الدرجة املمتازة يف امل�س��وؤولية املجتمعية من قبل فخامة الرئي���س امل�س��ري عمر ح�س��ن 
اأحمد الب�سري، رئي�س جمهورية ال�سودان.
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جامعة الدول العربية

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

�س��عادة الدكتور طالل اأبو غزالة هو املوؤ�س���س والرئي���س ملجموعة طالل اأبوغزالة، وهو قائد املحا�سبة العربية، و�ساحب 
املب��ادرات يف الرتوي��ج لأهمية امللكي��ة الفكري��ة يف املنطقة العربية، مت تعيينه كنائب رئي���س التفاق العامل��ي من قبل الأمني 
العام لالأمم املتحدة بان كي مون، ثم مت تعيينه رئي�سًا لالئتالف العاملي لتقنية املعلومات والت�سالت والتنمية التابع لالأمم 

املتحدة لل�سوؤون القت�سادية والجتماعية، كما مت تعيينه ع�سوا يف جمل�س العيان.

يحمل الدكتور طالل اأبو غزالة العديد من ال�س��هادات الأكادميية والفخرية والأو�س��مة، كما اأنه ع�سو ورئي���س وموؤ�س���س 
للعديد من املحافل العربية والدولية.

ل�س��عادة الدكتور طالل اأبو غزالة الكثري من املبادرات واملطبوعات التي اأثرت بها املكتبات العربية املتخ�س�سة، والتي 
منه��ا: جمتم��ع ط��الل اأبو غزاله للمعرفة الذي يعد املبادرة الأولى لتمكني ال�س��باب العربي، وتاأتي املبادرة �سمن امل�س��وؤولية 
الجتماعي��ة ملجموع��ة طالل اأبو غزاله. ومعجم اأب��و غزاله للملكية الفكرية، ومعجم اأبو غزاله القانوين، ومعجم اأبو غزالة 
لتقنيات املعلومات والت�سالت، ومعجم اأبو غزاله للمحا�سبة والأعمال، ومعجم اأبو غزاله للمحا�سبة والأعمال )اإجنليزي-

عربي( وغريها.

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

املبادرات املجتمعية، كما ويدير واحدة من اأكر املجموعات التجارية املهنية املتخ�س�سة يف الوطن العربي.

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

ح�سل على الو�س��ام الرئا�س��ي من الدرجة املمتازة يف امل�س��وؤولية املجتمعية من قبل فخامة الرئي���س امل�س��ري عمر ح�س��ن 
اأحمد الب�سري، رئي�س جمهورية ال�سودان.
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جمهورية ال�سودان

�شعادة الفريق طيار
 الفاحت عروة

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

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

التحق  بجامعة  اخلرطوم،  طالبًا  يف  كلية  القت�ساد  والدرا�س��ات  الجتماعية،  ثم  انتقل  اإلى  الكلية  احلربية   والتي  تخرج 
 منها  عام  .1970 

عمل  بعد  ذلك  يف  قوات  الدفاع  اجلوي  وح�سر  عدة  دورات  تدريبية  يف  ال�سودان  واململكة  املتحدة  يف  جمالت  الإلكرتونيات 
 والرادار  واملدفعية  كما  عمل  ال�سيد  عروة  معلمًا  يف  الكلية  احلربية  ال�سودانية  قبل  ان�سمامه  لحقًا  اإلى  جهاز  الأمن  الوطني 
 يف  عام  1976،  حيث  عمل  حتى  عام   .1985  وخالل  تلك  الفرتة  ح�سر  عدة  دورات  تدريب  مهني  يف  جمالت  ال�س��تخبارات 
 والعمليات  الفنية  والدرا�سات  ال�سرتاتيجية،  والتي  ُعقَد  بع�سها  يف  ال�سودان  وبع�سها  الآخر  يف  الوليات  املتحدة الأمريكية.  

و�س��غل  ال�س��يد  عروة  من�سب  القن�سل  العام  يف  �س��فارات  ال�سودان  يف  مو�س��كو ) الحتاد  ال�سوفياتي  �سابقًا )  واأدي�س  اأبابا 
 يف  اإثيوبيا  خالل  الفرتة  من  1977  اإلى  .1984 

ال�س��يد  ع��روة  حا�س��ل  عل��ى  رخ�س��ة  طيار  نق��ل  ج��ّوي » ATPL« ،  ورخ�سة  طي��ار  هليكوبرت،  وق��د  عمل  يف  القط��اع  اخلا�س 
 ب�سناعة  الطريان  خالل  الفرتة  من  1986  اإلى  .1987 

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

 العام  ل�سركة  زين  ال�سودان. 
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معايل الفريق الركن طالل عبداهلل الكوفحي
مدير الإدارة العامة للدفاع املدين

مع��ايل الفري��ق الركن ط��الل بن عبداهلل الكوفحي من ال�س��خ�سيات التي اأعطت الكثري يف النج��اح والتميز والتطوير، 
وكان ل��دور معالي��ه وعط��اءه املهني املقدر انعكا���س على تقديره حمليا ودوليا. حيث منح  معاليه من خالل م�س��ريته املهنية 
الكثري من الأو�س��مة، مثل: �س��ارة اخلدمة67-71، و�س��ام اليوبيل الف�سي، �سارة الكفاءة التدريبية، �سارة الكفاءة القيادية، 
و�س��ام ال�س��تقالل من الدرجة الرابعة، �س��ارة الكفاءة الإدارية والفنية، �س��ارة تقدير اخلدمة املخل�سة، و�سام الكوكب من 
الدرجة الثالثة، و�س��ام النه�سة من الدرجة الثانية، و�س��ام ال�س��تحقاق الع�سكري من الدرجة الثاين، والعديد من الأو�سمة 

واجلوائز املحلية والدولية.

كم��ا حتق��ق بع��د تعيني معايل الدكتور ط��الل الكوفحي مديرا عاما للدفاع املدين تطوير ه��ذا اجلهاز يف خطة تطويرية 
متثلت يف تو�س��يع اخت�سا�س عمل اإدارة الوقاية واحلماية الذاتية لي�س��مل درا�س��ة ومتابعة املخططات الهند�سية لالإ�سغالت 
ال�سناعية واحلرفية وال�سكنية، كذلك العمل على اإيجاد مراكز واأق�سام متخ�س�سة لهذه الإدارة يف كافة مديريات الدفاع 
املدين باململكة الأردنية، من اجل ت�سهيل العمل وتوفري الوقت واجلهد من خالل �سرعة اجناز املعامالت ومنح الرتاخي�س 
للم�سانع واملوؤ�س�س��ات الإنتاجية يف هذه املناطق ف�سال عما يقوم به الدفاع املدين من جولت الإ�س��راف الوقائي على كافة 

املوؤ�س�سات واملن�ساآت بكافة اإ�سغالتها.

كما قام على اإن�س��اء اأكادميية الأمري ح�س��ني بن عبداهلل الثاين للحماية املدنية، حيث تعتر هذه الأكادميية منارة علم 
ومعرفة وعطاء يف علوم الدفاع املدين على امل�ستوى املحلي والإقليمي والدويل.

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

ح�سل على الو�س��ام الرئا�س��ي من الدرجة املمتازة يف امل�س��وؤولية املجتمعية من قبل فخامة الرئي���س امل�س��ري عمر ح�س��ن 
اأحمد الب�سري، رئي�س جمهورية ال�سودان.

اململكة الأردنية الها�سمية
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دولة قطر

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

املهند�س الدكتور حممد بن �سيف الكواري الوكيل امل�ساعد ل�سئون املخترات والتقيي�س بوزارة البيئة، �ساحب اخلرات 
العلمية والعملية الكبرية يف جمال البيئة والهند�سة، فهو حا�سل على �سهادة الدكتوراة يف الهند�سة املدنية، و�سارك باإنتاجه 
الفك��ري والعلم��ي بو�س��ع ب�سمته الفريدة يف جمال البيئة والهند�س��ة، فهو �ساحب موؤلفات بلغت ت�س��عة كتب علمية وبيئية، 
وقام باإعداد اأكر من 30 بحثا علميا وفنيا يف جمالت املواد الهند�س��ية وموا�سفات البناء والت�س��ييد، كما اأن له الكثري من 

املحا�سرات العامة يف ذات املجال.

للدكتور حممد خرة علمية وعملية لأكر من 25 �س��نة يف جمال اخلر�س��انة والإ�س��فلت ومواد البناء، ومن خالل عمله 
قام بتطوير اأعمال الإن�س��اء والإن تاج يف اخلر�س��انة والإ�س��فلت واملواد يف دولة قطر وذلك بالتعاون مع جمموعة كبرية من 

املهند�سني وال�ست�ساريني. 

مث��ل الدكت��ور حمم��د دولة قط��ر يف الجتماعات واملوؤمت��رات اخلليجية والعربية والدولية املتعلقة بالإ�س��كان والتقيي���س 
والتجارة العاملية وحقوق الإن�س��ان باأكر من 90 م�س��اركة. وهو ع�سو لأكر من 20 جلنة حملية وعربية ودولية، كما �س��ارك 
يف 95 دورة تدريبية وندوات وحلقات درا�سية وملتقيات متعلقة باملواد الهند�سية واملوا�سفات واملقايي�س واجلودة والتجارة 

العاملية وال�ستثمار وحقوق الإن�سان.

نال الدكتور حممد العديد من اجلوائز وامليداليات و�س��هادات ال�س��كر والتقدير من هيئات وموؤ�س�س��ات وطنية وخليجية 
وعربية ودولية مل�ساهماته وم�ساركاته يف املجالت العلمية والفنية والبيئية واملجالت الأخرى.  يعتر �سعادة الدكتور حممد 
بن �س��يف الكواري من اخلراء اإلذين �س��اهموا يف تطوير العديد من املعايري واملوا�سفات ذات ال�سلة باملباين امل�س��تدامة، 

والتطبيقات البيئية.

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

ح�سل على الو�س��ام الرئا�س��ي من الدرجة املمتازة يف امل�س��وؤولية املجتمعية من قبل فخامة الرئي���س امل�س��ري عمر ح�س��ن 
اأحمد الب�سري، رئي�س جمهورية ال�سودان.
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مملكة البحرين

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

يعت��ر الأ�س��تاذ حمم��د القائ��د م��ن رواد جم��ال احلكوم��ة الإلكرتوني��ة يف املنطق��ة مل�س��اهمته يف العديد م��ن املبادرات 
وامل�س��اريع التقنية. تقلد القائد من�سب رئي���س تنفيذي لهيئة احلكومة الإلكرتونية باملر�س��وم امللكي رقم 78 لعام 2007، اإذ 
اأهلته خرته الوا�س��عة يف جمال تقنية املعلومات لقيادة عملية تطوير هيئة احلكومة الإلكرتونية لت�سبح املوؤ�س�س��ة الرائدة 
عل��ى ال�سعيدي��ن الإقليم��ي والدويل يف جمالها. حيث حر�س على العمل يف التطوير امل�س��تدام للقطاع احلكومي �س��عيًا نحو 

التحول اإلى حكومة ذكية.كما يرتاأ�س جمل�س اإدارة �سركة »�سلة اخلليج« وهي �سركة اأ�س�ستها هيئة احلكومة الإلكرتونية.
ي�س��غل القائد ع�سوية العديد من املجال���س واملوؤ�س�سات يف مملكة البحرين منها جمل�س املناق�سات واملزايدات، وجلنة 
احلوكمة لتقنية املعلومات والإت�سالت، كما اأنه ع�سو  يف اللجنة التنفيذية لرنامج العمل لتعزيز احلوكمة يف املوؤ�س�س��ات 
احلكومية. نال القائد درجة البكالوريو���س يف علوم الكمبيوتر من جامعة امللك �س��عود يف اململكة العربية ال�س��عودية، ودرجة 

املاج�ستري يف هند�سة النظم املتقدمة من جامعة �سيفيلد يف بريطانيا. ويف عام 1994.
وقد تف�سل ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�س��ى اآل خليفة عاهل البالد املفدى حفظه اهلل بتكرمي ال�س��يد حممد 
القائ��د مبنح��ه و�س��ام الكفاءة من الدرجة الأولى يف دي�س��مر 2011. كما تف�سل ح�سرة �ساحب ال�س��مو ال�س��يخ �سباح الأحمد 
اجلابر ال�سباح اأمري دولة الكويت بتكرميه �سمن اأع�ساء جمل���س حتكيم جائزة �س��مو ال�س��يخ �سامل العلي ال�سباح للمعلوماتية 
 ID People( يف م�سابقة »تدوين«  يف يونيو 2014. فاز ال�سيد حممد القائد الرئي�س التنفيذي لهيئة احلكومة الإلكرتونية بجائزة
Awards( العاملي��ة املرموق��ة يف جم��ال الهوي��ات الذكية وتقني��ة املعلومات والت�سالت الت��ي قدمتها منظمة الكوجنر���س العاملي 

للهوي��ات )ID WORLD International Congress). ويف ع��ام 2009 ح��از القائ��د املرك��ز 29 �سمن لئحة اأكر ال�س��خ�سيات تاأثريا يف 
البحرين الذي تن�سره جملة “اآرابيان بزن�س«. للقائد م�ساركات عديدة كمتحدث يف املوؤمترات واملحافل الدولية، كما له كتابات 

كثرية ن�سرت يف اإ�سدارات متخ�س�سة يف جمال تقنية املعلومات تناولت اجلوانب الفنية والإدارية يف هذا املجال.

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

ح�سل على الو�س��ام الرئا�س��ي من الدرجة املمتازة يف امل�س��وؤولية املجتمعية من قبل فخامة الرئي���س امل�س��ري عمر ح�س��ن 
اأحمد الب�سري، رئي�س جمهورية ال�سودان.
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• مبعوث جامعة الدول العربية اخلا�س اإلى ليبيا 2014- 2015.
•  نائب املبعوث اخلا�س لالأمم املتحدة وجامعة الدول العربية ل�سوريا 2014-2012.

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

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

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

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

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

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

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

•  �س��ارك يف العدي��د م��ن الجتماع��ات الإقليمي��ة والدولي��ة واملوؤمترات والندوات، مب��ا يف ذلك، يف جملة اأم��ور، من الأمم 
املتحدة، وحركة عدم النحياز ومنظمة التعاون الإ�سالمي، رئي�سا اأو ع�سوا يف الوفد الر�سمي لفل�سطني.

•  �س��ارك يف العديد من الندوات واملناق�س��ات لوحة واملحا�سرات والعرو�س التقدميية ب�س��اأن ق�سية فل�س��طني وال�س��الم يف 
ال�سرق الأو�سط عملية.

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

•  ح�سل على لقب ال�سفري الدويل للم�سوؤولية الجتماعية بال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية.
•  ح�سل على الو�س��ام الرئا�س��ي من الدرجة املمتازة يف امل�س��وؤولية املجتمعية من قبل فخامة الرئي���س امل�س��ري عمر ح�س��ن 

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

دولة فل�سطني

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

دولة فل�سطني
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مملكة البحرين

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

ع�سو جمل�س اإدارة �سيدات الأعمال

�س��عادة ال�س��يدة اأفنان را�س��د الزياين �س��ليلة عائلة جتارية مرموقة يف مملكة البحرين ويف منطقة اخلليج العربي، هي 
الرئي���س واملالك ل�س��ركة الزياين للخدمات التجارية والتي تعمل يف جمال املعدات املكتبية، كما واأنها ع�سو جمل���س اإدارة 
جمعي��ة �س��يدات الأعمال البحرينية، ورئي�س��ة جلنة �س��يدات الأعم��ال يف غرفة جتارة و�سناعة البحري��ن منذ 2005 وحتى 
نهاية الدورة عام 2013. مت اإعادة انتخابها لع�سوية جمل���س اإدارة غرفة جتارة و�سناعة البحرين والتي ت�س��غل املن�سب يف 

هذه الدورة. كما ح�سلت على جائزة اأف�سل �سيدة اأعمال يف ال�سرق الأو�سط عام 2004.

تعد ال�س��يدة اأفنان من اأبرز ال�س��خ�سيات ذات احل�سور يف جمال الرامج التلفزيونية املتخ�س�سة، ولها عدة موؤلفات 
م�سهورة ومتداولة يف ذلك. كما واأنها اختريت من قبل جملة فورب��ز من �سمن اقوى ال� 50 �سيدة يف ال�سرق الو�سط لأكر 

من مرة، ومت اختيارها من قبل جملة Arabian Business من �سمن ال� 100 �سخ�سية الكر قوة يف الوطن العربي.

حتم��ل ال�س��يدة اأفنان الزياين �س��هادة البكالوريو���س يف علم تكنولوجيا ت�سني��ع الغذية من جامعة تك�سا���س بالوليات 
املتحدة المريكية عام 1976، ولها ح�سور جمتمعي بارز يف مملكة البحرين ويف خارجها. وت�س��غل حاليا ع�سوية املجل���س 

الأعلى للمراأة يف مملكة البحرين، كما اأنها نالت العديد من الأو�سمة، ومت تكرميها حمليا وعربيا يف منا�سبات عديدة.

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

ح�سل على الو�س��ام الرئا�س��ي من الدرجة املمتازة يف امل�س��وؤولية املجتمعية من قبل فخامة الرئي���س امل�س��ري عمر ح�س��ن 
اأحمد الب�سري، رئي�س جمهورية ال�سودان.
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مملكة البحرين

�شعادة الربوفي�شور يو�شف عبدالغفار
عميد �سفراء امل�سوؤولية الجتماعية -  رئي�س جامعة اململكة - رئي�س 

جمل�س اإدارة ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية

يعد عميد �سفراء امل�سوؤولية الجتماعية الروفي�سور يو�سف عبدالغفار رئي�س جامعة اململكة، من اأبرز ال�سخ�سيات التي عملت 
يف جمال امل�سوؤولية الجتماعية و اأعطت فيه الكثري من البحوث والدرا�سات العملية القابلة للتطبيق منها كذلك يف بحوثه العلمية 
يف جمال الطاقة امل�ستدامة التي تزيد عن �سبعني بحثًا و املن�سورة يف اأ�سهر الدوريات العلمية العاملية املرموقة واملحكمة، بالإ�سافة 
لالأف��كار العملي��ة ملبادئ امل�س��وؤولية املجتمعية الت��ي حر�س على تطبيقها من خالل دوره الأكادميي وم�س��وؤولياته املوؤ�س�س��ية ورعايته 
لأعم��ال مت�سل��ة به��ذا الإطار. فمن اأقواله: »اأن امل�س��وؤولية الجتماعية باعتباره��ا نظرية اأخالقية يج��ب اأن تاأخذ مداها اخلليجي 
والعربي عمومًا واأن تخرج من حيز النظرية اإلى التطبيق واملمار�س��ة وتوجيه ال�س��لوك العام لالأفراد واملوؤ�س�س��ات والهيئات املدنية 
والر�س��مية توجيهًا م�س��وؤوًل ي�سمن تكري���س هذا املبداأ الأممي الأخالقي«. للروفي�س��ور يو�سف م�س��اركات خليجية و عربية و عاملية 
يف جم��الت امل�س��وؤولية الجتماعي��ة والطاقة النظيف��ة واملتجددة، وله العديد م��ن املوؤلفات والبحوث املحكم��ة الدولية، فهو خبري و 
م�ست�س��ار و اأكادمي��ي يراأ���س حالي��ا جامع��ة اململكة يف مملك��ة البحرين. كما �س��غل عمادة كلية الهند�س��ة يف جامع��ة البحرين. وهو 
ع�سو جمل�س اأمناء يف العديد من اجلامعات واملوؤ�س�سات العلمية والبحثية، حيث ي�سغل ع�سوية جمل�س اأمناء جامعة الحتاد بدولة 
الإمارات، وكلية الدوحة للعلوم والتكنولوجيا بجمهورية ال�س��ودان، وع�سو جمل���س اأمناء املعهد الأملاين للدرا�س��ات ال�سرقية برلني 
وع�سو جمل���س الإدارة ورئي���س املجل���س العلمي للمجل���س الدويل للجامعات ومركزه اأنقرة برتكيا، وع�سو اجلمعية الدولية لروؤ�ساء 
اجلامع��ات بنيوي��ورك - الولي��ات املتحدة الأمريكية. له اأكر من 30 كتابا يف جمالت الطاقة والهند�س��ة وتي�س��ري العلوم للنا�س��ئة، 

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

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

ح�سل على الو�س��ام الرئا�س��ي من الدرجة املمتازة يف امل�س��وؤولية املجتمعية من قبل فخامة الرئي���س امل�س��ري عمر ح�س��ن 
اأحمد الب�سري، رئي�س جمهورية ال�سودان.









الكلمات الرئي�سة يف حفل افتتاح امللتقى الإقليمي الثالث 
لل�سفراء الدوليني للم�س�ؤولية الإجتماعية لعام ٢٠١٦م



4



الفعاليات الرئي�سة يف حفل
افتتاح امللتقى الإقليمي الثالث لل�سفراء الدوليني 

للم�س�ؤولية الإجتماعية ٢٠١٦م



اأوًل
حفل تقليد ال�سفراء اللقب الدويل الـمف��ض الأممـي
للتب�سري باأهداف الأمم املتحدة للتنمية الـم�ستدامة 

٢٠٣٠
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املفو�ض الأممي �سعـادة الأ�ستـاذ
عدنـان �أحمـد يو�سـف

الرئي�ض التنفيذي ملجموعة الربكة امل�سرفية
رئي�ض احتاد امل�سارف العربية

مملكة البحرين

املفو�ض الأممي �سعادة الدكتور
فــوؤ�د م�سطفــى خمــزومــي

رئي�ض جمل�ض اإدارة موؤ�س�سة املخزومي 
اجلمهورية اللبنانية

املفو�ض الأممي معالـي ال�سيـخ
دعيـج بـن خليفـة �آل خليفـة

الرئي�ض الفخري للجمعية اخلليجية للإعاقة، نائب رئي�ض اللجنة 
العليا للإعاقة

مملكة البحرين 

املفو�ض الأممي ف�سيلة ال�سيخ
عدنـان بـن عبـد�هلل �لقطــان

رئي�ض جمل�ض اإدارة جمعية ال�سنابل لرعاية الأيتام
مملكة البحرين
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املفو�ض الأممي  فخامة امل�سري 
عبد �لرحمن حممد ح�سن �سو�ر �لذهب

الرئي�ض الأ�سبق جلمهورية ال�سودان  - رئي�ض جمل�ض اأمناء منظمة 
الدعوة الإ�سلمية
جمهورية ال�سودان

املفو�ض الأممي �سعادة الدكتورة
�أمل �لبكري �لبيلي

وزيرة الرعاية الجتماعية / ولية اخلرطوم
جمهورية ال�سودان

املفو�ض الأممي �سعادة الدكتور 
طــالل �أبــوغز�لـــه
رئي�ض جمل�ض الإدارة

جمموعة طلل بوغزالة

املفو�ض الأممي �سعادة الدكتورة
�نت�سار �أحمد فلمبان 

م�ست�سارة كر�سي الأمري حممد بن نايف لل�سلمة املرورية - 
رئي�سة جلنة املراأة والأ�سرة باملنظمة العربية لل�سلمة املرورية 

 اململكة العربية ال�سعودية
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املفو�ض الأممي  �سعادة الدكتور
ها�سم �سليمان ح�سني

رئي�ض مكتب ترويج ال�ستثمار والتكنولوجيا التابع ملنظمة 
الأمم املتحدة للتنمية ال�سناعية »اليونيدو« يف مملكة 

البحرين

املفو�ض الأممي �سعادة الأ�ستاذ
جمــال بــن عبيــد �لبــح

رئي�ض منظمة الأ�سرة العربية 
دولة الإمارات العربية املتحدة

املفو�ض الأممي �سعادة الدكتور
حممــد بن �سيــف �لكــو�ري

  وكيل الوزارة امل�ساعد
وزارة البلدية والبيئة

دولة قطر

املفو�ض الأممي �سعادة ال�سيخ الدكتور
م�ساعـد حممـد مندنـي

رئي�ض جمل�ض اإدارة
 جمعية التكافل الجتماعي

دولة الكويت
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املفو�ض الأممي �سعادة الدكتور
عبـد�لعـزيــز �سـعــود �لبابطـني

رئي�ض موؤ�س�سة �سعود البابطني 
دولة الكويت

املفو�ض الأممي �سعادة الدكتور
عبد�لرحمن بن عبد�حل�سني جو�هري
رئي�ض �سركة اخلليج ل�سناعة البرتوكيماويات

مملكة البحرين

املفو�ض الأممي �سعادة الفريق طيار 
 �لفاحت عروة

الع�سو املنتدب والرئي�ض التنفيذي ل�سركة زين ال�سودان
جمهورية ال�سودان

املفو�ض الأممي �سعادة �سعادة الدكتور 
ح�ســن بن �إبـر�هيــم كمــال

نائب الرئي�ض ورئي�ض املكتب التنفيذي باللجنة الوطنية للم�سنني، 
الأمني العام جلمعية البحرين اخلريية 

مملكة البحرين
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املفو�ض الأممي �سعادة الدكتور
�سيـف بن علـي �لـحجـري

الـخبري البيئي، وموؤ�س�ض مركز اأ�سدقاء البيئة
دولة قطر

املفو�ض الأممي معالــي ال�سيـخ الدكتور
عبد�لعزيـز بن عبد�لرحمـن �آل ثانـي

رئي�ض جمل�ض اأمناء ال�سناديق الإن�سانية ملنظمة التعاون 
الإ�سلمي
دولة قطر

املفو�ض الأممي �سمو ال�سيخ
�لدكتــور عبد�لعزيــز �لنعيمــي
امل�ست�سار البيئي ل�سمو حاكم عجمان

الرئي�ض التنفيذي جلمعية الإح�سان اخلريية
دولة الإمارات العربية املتحدة

املفو�ض الأممي �سعادة ال�سيد
 منيب ر�سيد �مل�سري

 رئي�ض جمل�ض اإدارة �سندوق ووقفية القد�ض اللقب الدويل
دولة فل�سطني
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املفو�ض الأممي �سعادة ال�سيخة الدكتورة
�لعنود بنت حممد �آل ثاين

 مدير تعزيز ال�سحة والأمرا�ض غري النتقالية بوزارة 
ال�سحة العامة

دولة قطر



ثـانيــًا
حفل تقليد �سفراء جدد لقب

�سفري دويل للم�س�ؤولية الجتماعية
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تقليد �سعادة ال�سيخ عبداهلل بن �سامل حماد الروا�ض  رئي�ض غرفة جتارة و�سناعة عمان  مبحافظة ظفار، 
بلقب �سفري دويل للم�سوؤولية الجتماعية



ثالثـــًا
حفل تقليد �سخ�سية العام للم�س�ؤولية الجتماعية 

لعام ٢٠١٦ م
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تقليد �ساحب الـمعالـــي الدكتور عبداهلل معتـوق الـمعتـوق م�ست�سار �ساحب ال�سمو اأمري دولة الكويت  رئي�ض 
الهيئة اخلريية الإ�سلمية العاملية دولة الكويت، بلقب �سخ�سية العام للم�سوؤولية الجتماعية لعام ٢٠١٦م



ر�بعًا
الإعالن عن  القد�ض املدينة العربية امل�س�ؤولة 

اجتماعيًا لعام ٢٠١٦ م



18

حتت رعاية فخامة رئي�ض دولة فل�سطني ال�سيد حممود عبا�ض، مت الحتفال باختيار مدينة القد�ض » املدينة 
العربية امل�سوؤولة اجتماعيا للعام ٢٠١7«، من قبل ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية.



خام�سًا
م�ؤمتر عمان الدويل للم�س�ؤولية املجتمعية لعام ٢٠١٦
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�ساد�ســــًا
تنظيم حما�سرة بعنو�ن »�آفاق �القت�ساد �مل�سوؤول«

قدمها �سعادة �لدكتور طالل �أبوغز�لة



23



�سابعـــًا
ور�ض العمل
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ثامنــــًا
حفل تكرمي ال�سي�ف
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�لثاين ع�سر
 افتتاح معر�ض

»املبادرات وامل�س�ؤولية املجتمعية«
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�لر�بع ع�ســر
فعاليات م�ساحبة للملتقى الدويل الثالث لل�سفراء 

الدوليني للم�س�ؤولية الجتماعية ٢٠١٦م
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�ل�ساد�س ع�ســر
امللتقى الدويل الثاين لل�سفراء الدوليني للم�س�ؤولية 

الجتماعية ٢٠١٦م يف الإعالم
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�ل�سابع ع�ســر
لقطات م�س�رة من

امللتقى الإقليمي الثالث لل�سفراء الدوليني للم�س�ؤولية 
الإجتماعية ٢٠١٦م
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�لثامن ع�ســر
مطب�عات امللتقى
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�لتا�سع ع�ســر
ال�سفراء الدولي�ن للم�س�ؤولية الإجتماعية 

ح�ساد عام وااإجنازات
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جمهورية ال�سودان

فخامة امل�سري
 عبد الرحمن حممد ح�سن �س�ار الذهب

�لرئي�س �الأ�سبق جلمهورية �ل�سود�ن
رئي�س جمل�س �أمناء منظمة �لدعوة �الإ�سالمية

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

�ســغل فخامــة امل�ســري عبدالرحمن �ســوار الذهــب العديد من املنا�ســب العليا منها من�سب رئي�ــض هيئه اأركان اجلي�ــض 
ال�سوداين، ثم وزير الدفاع وذلك يف عهد الرئي�ض ال�سبق جعفر منريي.

يعترب امل�سري �سوار الذهب من اأبرز ال�سخ�سيات يف العاملني الإ�سلمي والعربي ب�سبب ن�ساطه اجلم وم�ساركته الفاعلة 
ق اإجنازات كبرية  يف الق�سايا الإ�سلمية والعربية، فقد �ساهم م�ساهمة فعالة يف الدعوة حمليًا واإ�سلميًا وعامليًا، كما حَقّ
من خلل رئا�ســته ملجل�ــض اأمناء منظمة الدعوة الإ�ســلمية يف ال�ســودان، التي �ســَيّدت الكثري من املدار�ــض وامل�ست�ســفيات 

وامل�ستو�سفات ومراكز الطفولة وملجئ الأيتام وامل�ساجد، كما اأن�ساأت حمطات للمياه وحفرت مئات الآبار يف اأفريقيا.

واختري امل�ســري �ســوار الذهب، اإلى جانب م�ســئولياته يف منظمة الدعوة الإ�ســلمية، نائبًا لرئي�ــض املجل�ــض الإ�ســلمي 
العاملي للدعوة بالقاهرة، ونائبًا لرئي�ــض الهيئة اخلريية الإ�ســلمية العاملية يف دولة الكويت، ونائبًا لرئي�ــض»ائتلف اخلري« 
يف لبنــان، ونائبــًا لرئي�ــض اأمناء موؤ�س�ســة القد�ــض الدولية، وع�سوًا موؤ�س�ســًا يف العديــد من املنظمــات واجلمعيات اخلريية 

والجتماعية الإ�سلمية والعاملية الأخرى، وقام بجهود كبرية يف جمال الإغاثة على خمتلف الأ�سعدة والبلدان.

و�ســارك فخامــة امل�ســري عبدالرحمن �ســوار الذهب بفكــره وخربته يف كثري من املوؤمتــرات املحلية والإقليمية والعامليـــة 
ــة بالعمــل التطوعــي والدعوة الإ�ســلمية. وكان لــه دور كبري يف دعم التعليــم والعمل ال�سحــي والجتماعي يف عموم  املهتَمّ
القارة الأفريقية ويف خارجها. مت تكرمي فخامة امل�سري من قبل العديد من قادة دول العامل لدوره الفاعل يف اإحلل ال�سلم 

والتنمية املجتمعية، وعمله الإغاثي والإن�ساين الوا�سع. 

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

ح�سل على الو�ســام الرئا�ســي من الدرحة املمتازة يف امل�ســوؤولية املجتمعية من قبل فخامة الرئي�ــض امل�ســري عمر ح�ســن 
اأحمد الب�سري، رئي�ض جمهورية ال�سودان.
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جمهورية ال�سودان

�سم� ال�سيخ خليفة بن علي اآل خليفة
�لرئي�س �لفخري جلمعية �لبحرين لرعاية �لو�لدين 

 مملكة �لبحرين

• من مواليد الرفاع �سنة 1993 .

• طالب  يف ال�سنة النهائية بجامعة لندن باململكة املتحدة - تخ�س�ض �سيا�سة.

• الرئي�ض الفخري للجمعية البحرينية اليابانية لل�سداقة والأعمال.

• الرئي�ض الفخري جلمعية البحرين لرعاية الوالدين.

• موؤ�س�ض جائزة �سمو ال�سيخ خليفة بن علي بن خليفة اآل خليفة للإبن البار والإبنة البارة.

• موؤ�س�ض و�ساحب م�سروع الرب.

• �ساحب مبادرات اجتماعية لرتميم البيوت وم�ساعدة الأ�سر املحتاجة.

• راعي جائزة الوفاء لأهل العطاء التي تقيمها جمعية البحرين لرعاية الوالدين.

• �ساحب مبادرة تكرمي الطلبة املتفوقني واملجتهدين.

يف 2008 انطلقــت جائــزة �ســمو ال�ســيخ خليفة بن علي بــن خليفة بن �ســلمان اآل خليفة للإبن البار والإبنــة البارة، حيث 
نبعت فكرة اجلائزة لدى �ســموه نظرًا ملا يوليه �ســموه من حب واأهتمام ل�سرورة ن�ســر هذه الثقافة ال�ســامية واخللق النبيل، 
تاأكيدًا على اأهمية ودور الوالدين يف حياة الإن�ســان. و�سرورة منحهما املكانة والتقدير املنا�ســبني، وذلك وفقًا ملا تدعو اإليه 

ال�سريعة الإ�سلمية الغراء.

حيــث لقــت ههــذه املبــادرة دعم القيادة ال�سيا�ســية واحلكومة الر�ســيدة يف مملكــة البحرين ممثلة يف �ساحب ال�ســمو 
امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة رئي�ض الوزراء املوقر، والذي كان لدعم وم�ساندة �سموه اأبلغ الأثر فيما و�سلت اإليه 

اجلائزة.

يقول �سمو ال�سيخ خليفة بن علي اآل خليفة: لقد كانت اجلائزة ول تزال تهدف اإلى اإحياء خلق بر الوالدين وبيان ف�سل 
هــذه العبــادة العظيمة ون�ســر قيم ومعاين الإح�ســان واملمار�ســات ال�ســليمة لــرب الوالديــن يف املجتمع وت�ســجيع الأبناء على 
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التحلي وتطبيق هذا اخللق على اأر�ض الواقع ودعم ثقافة ال�سلوكيات احل�سنة من اأجل تعزيز الروابط الأ�سرية والعلقات 
املجتمعية حيث اأن �سعرية الرب توؤتي ثمارها يف الدنيا قبل الآخرة.

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

بن خليفة اآل خليفة، والذي يحر�ض على الرب بوالده، وم�ساندته يف كل �سيء.

لقد ا�ستقطبت اجلائزة مئات امل�ساركات من خمتلف دول اخلليج والوطن العربي ومملكة البحرين، اإذ ت�سمل اجلائزة 
عددًا من الفروع واملجالت، وذلك لإتاحة امل�ساحة للم�ساركني يف التعبري عن اأفكارهم وطموحاتهم يف ق�سية الرب بالوالدين، 
اإذ تت�سمــن اجلائزة فرع الق�سة الق�سرية، والق�سيدة ال�ســعرية »الف�سيحة والنبطيــة«، واملل�سق وال�سورة الفوتوغرافية 
والبحــث العلمــي الذي يجب اأن ي�ســتمل على نتائج حتليل ال�ســتبانة املعدة لهذا الغر�ض باملوقــع اللكرتوين للجائزة وذلك 
للح�ســول علــى اأف�ســل فكرة مقرتحة لإبراز �ســعرية بــر الوالدين يف املجتمع بعد درا�ســة حتليلية مدعمــة بالدللة الرقمية 
وبع�ض امللحوظات واملوؤ�ســرات الدالة على اإمكانية جناح تطبيق هذه الفكرة، مع اأهمية التزام الباحث باملنهجية ويف اإطار 

فكرة امل�سابقة يف اإعداد التقرير بحيث حتقق تو�سيات الدرا�سة اأهداف اجلائزة. 

كما كان لتعاون و�ســائل الإعلم وعلى راأ�ســها تلفزيون مملكة البحرين مع اجلائزة يف ال�ســنوات املا�سية اأكرب الأثر يف 
تعريــف املجتمــع باجلائــزة وفعالياتها املتعددة، وذلك عرب بثه لعــدد من الربامج التلفزيونية التــي مت اإعدادها واإخراجها 

�سمن فعاليات هذه اجلائزة على مدرا ال�سنوات املا�سية  .

ويف �ســياق اآخــر و�سمــن الأهــداف املر�ســومة للجائزة، مت اإن�ســاء مكتــب ا�ست�ســارات متخ�س�ض يعنى مب�ســاكل الأبناء 
ب�ســكل خا�ض وامل�ســاكل الأ�سرية ب�ســكل عام ي�سرف عليه اأطباء وا�ست�ســاريون متخ�س�سون يف هذا املجال، وقد مهد لذلك 
عرب لقاءات تربوية وا�ست�ســارية قدمت من قبل املخت�سني يف جمال علم الإجتماع وعلم النف�ــض والدرا�ســات الأ�ســرية، يف 

الف�ساءات املفتوحة مبجمعات مملكة البحرين.

اإن ما اأو�سل اجلائزة اإلى النت�سار الوا�سع هو تنوع و�سائل الرتويج للجائزة عرب مواقع خم�س�سة للرتويج يف املجمعات 
التجاريــة والأماكــن العامة، وو�ســائل الإعلم املحلية والإقليميــة، وكذلك عرب ندوات وحما�سرات دينيــة نظمتها اجلائزة 
وا�ستقطبت اآلفًا من احل�سور واجلماهري. حيث حا�سر يف ندوات اجلائزة عدد من امل�سايخ ورجال الدين والدعاة، وكلهم 
من الأ�ســماء املعروفة ذات احل�سور اجلماهريي وامللفت، والذين حققوا جناحًا باهرًا على كافة الأ�سعدة، والذين يحيون 

املحا�سرات الدينية والتثقيفية يف جمال الرب بالوالدين يف املدار�ض والقاعات الكربى واملجهزة يف مملكة البحرين.

حتويل �جلائزة �إلى م�سروع للرب

ورغبــة مــن �ســمو ال�ســيخ خليفــة بن علي بــن خليفــة اآل خليفة يف تو�ســيع مفهوم الــرب، والذي ي�ســمل بالإ�سافــة اإلى بر 
الوالدين بر الوطن ورد اجلميل له، فاإن الرب ي�ســمل جميع اأوجه اخلري والإح�ســان ومن لي�ــض بارًا بوطنه ل ميكن اأن يكون 

بارًا بوالديه ، فلقد وجه �سموه القائمني على اجلائزة اإلى و�سعها �سمن م�سروع متكامل للرب.

وبالفعل ويف �ســهر مار�ــض 2012 مت الأعلن عن حتول م�ســمى اجلائزة من جائزة البن البار والبنة البارة اإلى م�ســروع 
الرب. 

ولقد حر�ض �ســمو ال�ســيخ خليفة بن علي اأن تتنوع فعاليات م�ســروع الرب �ســنويًا بحيث يتم الرتكيز فيها على غر�ــض خلق الرب 
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مبفهومه الوا�سع من خلل فعاليات واأن�سطة تقام على مدار ال�سنة ولي�ض يف فرتة زمنية حمددة فقط على اأن ت�ستقطب جميع اأفراد 
الأ�سرة البحرينية والأ�سر املقيمة يف البحرين. 

ويف غ�سون فرتة وجيزة وبتوجيهات من �سموه مت افتتاح مركز ا�ست�ساري اأ�سري ُيعنى بال�سباب وق�ساياهم املختلفة من 
خلل تقدمي ا�ست�ســارات جمانية لل�ســباب يقدمها ذوي اخلربة يف هذا املجال.  وذلك اإميانًا من �ســموه باأن وطننا الغايل 
البحريــن لــه حــق كبــري علينا ومهمــا عملنا لن نوفيه حقــه، ومن واجبنا اأن نرد لــه اجلميل باحلر�ض علــى توثيق علقاتنا 

بح�سن املعاملة والإح�سان وخدمة املجتمع.

تعترب هذه اجلائزة من املبادرات الرائدة واملتميزة يف املنطقة حيث تهتم بتنمية ثقافة الرب يف املجتمع وتدعو وت�ســجع 
الن�سئ على التحلي بخلق بر الوالدين وحفظ حقوقهما وتكرمي مكانتهما العظيمة.

وتهدف اإلى غر�ض املفهوم ال�سحيح للرب يف نفو�ض اأفراد املجتمع وت�سجيعهم على تطبيق هذا املفهوم يف الواقع باأف�ض 
الو�سائل، بيان عظم مكانة الوالدين وبرهما.

كما تهدف اإلى القيام بدرا�ســات حتليلية تبني املمار�ســات الإيجابية يف الرب لتعزيزها، واحلد من املمار�ســات ال�ســلبية 
ومكافحتها.

جائزة �لوفاء الأهل �لعطاء

هي اأول جائزة من نوعها يف مملكة البحرين  اأطلقها �ســمو ال�ســيخ خليفة بن علي بن خليفة اآل خليفة الرئي�ــض الفخري 
جلمعيــة البحريــن لرعايــة الوالديــن ، وهي عبــارة عن جائزة �ســنوية يتم فيها تكرمي عــدد من ال�ســخ�سيات ورواد العمل 
التطوعــي الذيــن كر�ســوا جهدهم ومالهم خلدمة )امل�ســنني(، حيث تتزامن اجلائــزة مع الإحتفال ال�ســنوي باليوم العاملي 
للم�ســنني، الــذي اأقرتــه اجلمعية العموميــة للأمم املتحدة عام 1991 باعتبار الأول من اأكتوبر مــن كل عام يوما عامليا لكبار 

ال�سن.

و جرت العادة اأن تقام على هام�ــض اجلائزة ندوة تناق�ــض ق�ساياهم من خمتلف اجلوانب، حيث اأنه يف عام 2013 وهو 
العــام الأول للجائــزة عقــدت نــدوة حتــت عنوان »م�ســتقبل كبار ال�ســن« �ســارك فيها جميــع دور رعاية الوالديــن يف مملكة 
البحرين، اإلى جانب وفود من دول جمل�ض التعاون اخلليجي.ويف عام 2014 اأقيمت ندوة »احلماية الجتماعية لكبار ال�سن« 
و�ســارك فيهــا جميــع دول اخلليج اإلــى جانب وفود اأردنية وم�سرية، وخمتلف دور ومراكز كبار ال�ســن يف البحرين ناق�ســت 
الق�سايــا وامل�ســاكل التــي تواجه كبار ال�ســن يف الدول العربية، اأما بالن�ســبة عن العام احلــايل 2015 فقد مت عقد ندوة حتت 

عنوان )نحو �سيخوخة فاعلة يف املجتمع(.

�ساحب مبادر�ت �جتماعية لرتميم �لبيوت وم�ساعدة �الأ�سر �ملحتاجة

اإحدى الزيارات التي قام بها �ســمو ال�ســيخ خليفة بن علي بن خليفة اآل خليفة ، وتفقده احتياجات الأهايل يف عدد من 
املناطق، وذلك حر�سا من �سموه على الطلع على اخلدمات املعي�سية واملتطلبات املختلفة للأ�سر املحتاجة.

مبادرات �سموه لتكرمي الطلبة املتفوقني وحر�سه على حتفيز املتفوقني وجعل التفوق والإبداع �سمة يف املجتمع

• ح�سوله على لقب ال�سفري الدويل للم�سوؤولية الجتماعية بال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية.

• ح�سوله على الو�ســام الرئا�ســي من الدرحة املمتازة يف امل�ســوؤولية املجتمعية من قبل فخامة الرئي�ــض امل�ســري عمر ح�سن 
اأحمد الب�سري، رئي�ض جمهورية ال�سودان.
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دولة الإمـــارات العربيـــة الـمتحـــدة

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

والعمــل  املنفتــح  والفكــر  العطــاء  ذات  ال�ســخ�سيات  مــن  النعيمــي  عبدالعزيــز  الدكتــور  ال�ســيخ  �ســمو  يعتــرب 
املتحــدة  العربيــة  الإمــارات  بدولــة  فيــه  عمــل  جمــال  كل  يف  نوعــي  تطويــر  اإحــداث  مــن  مكنــه  مــا  امل�ســرف، 
البيئــة  علــوم  يف  وماج�ســتري  الأنظــف،  والإنتــاج  ال�سناعــة  اإيكولوجيــا  يف  دكتــوراة  يحمــل  فهــو  وخارجهــا، 
ال�سلــة. ذات  واملوا�سيــع  البيئيــة  الدرا�ســات  يف  الدبلــوم  �ســهادات  مــن  العديــد  ميلــك  كمــا  هند�ســة،   وبكالوريو�ــض 
الدكتور النعيمي يراأ�ــض العديد من جمال�ــض اإدارات موؤ�س�ســات ذات النفع العام مثل موؤ�س�ســة الإح�سان اخلريية، والقاعدة 
اخل�ســراء للخدمــات البيئيــة، وال�سفــوة للخدمات املالية الإ�ســلمية وغريها من ت�ســكيلة كبرية من عــامل الإدارة والعمل 

والفكر والريا�سة.

كمــا تبنــى �ســموه تاأ�سي�ــض برنامــج عبــد العزيــز بــن حميــد لإعــداد القــادة، وهــو اأول برنامــج علــى م�ســتوى اإمــارة 
 عجمــان خم�س�ــض لإعــداد القــادة ال�ســباب يف دولــة الإمــارات العربيــة املتحــدة ويف دول جمل�ــض التعــاون اخلليجــي.
عــرف ال�ســيخ عبــد العزيز النعيمي بـ» ال�ســيخ الأخ�ســر« يف خمتلف اأنحاء دولة الإمــارات العربية املتحــدة، فقد اأخذ على 
عاتقــه ن�ســر التوعية حول �ســبل احلفــاظ على البيئة من خلل مطالبة احلكومة وال�ســركات اخلا�ســة يف الإمارات العربية 

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

• ح�سوله على الو�ســام الرئا�ســي من الدرحة املمتازة يف امل�ســوؤولية املجتمعية من قبل فخامة الرئي�ــض امل�ســري عمر ح�سن 
اأحمد الب�سري، رئي�ض جمهورية ال�سودان.
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مملكة البحرين

معايل ال�سيخ دعيج بن خليفة اآل خليفة
الرئي�ض الفخري للجمعية اخلليجية للإعاقة، رئي�ض جمل�ض اأمناء جمعية 

املنار لرعاية الوالدين

• التحق بالعمل بوزارة الداخلية يف عام ١9٦5م بعد ح�سوله على دبلوم يف الدرا�سات الأمنية برتبة ملزم وتنقل يف عدة 
منا�سب حتى و�سل الى رتبة فريق بعد ان عني وكيل لوزارة الداخلية تقاعد يف عام ٢٠٠7 بعدها عني م�ست�سارًا لل�سئون 

الأمنية بوزارة الداخلية.
• وتراأ�ض عدد من اللجان اأثناء عمله يف وزارة الداخلية. 

• وكان ع�سو يف جمل�ض ادارة مركز الدرا�سات واملوا�سلت والطرق بجامعة البحرين
• ونائب رئي�ض جمل�ض ادارة املوؤ�س�سة العامة جل�سر امللك فهد ملدة اأربع �سنوات ، انتهت مدت عمله مع تقاعده عام ٢٠٠7.

جمال �لعمل �لتطوعي 
• ارتباطه بالعمل التطوعي عندما عني ع�سو يف اللجنة الوطنية للمعوقني يف عام ١984م ال�سادرة بقرار من �سمو رئي�ض 
الوزراء ومن خلل عمله يف اللجنة عا�ض جتربة مهمة اأحب فيها العمل يف جمال �سئون الأ�سخا�ض ذوي الإعاقة، بعدها 
حتولت اللجنة الى املوؤ�س�ســة الوطنية خلدمات املعوقني لها �ســخ�سية اعتبارية وتولى من�سب نائب الرئي�ــض ثم تراأ�ــض 

املوؤ�س�سة عام ١995م ولغاية اليوم.
• �ســاهم يف ان�ســاء جلنة البحرين لريا�سة املعوقني يف عام ١987 وتراأ�ــض جمل�ــض ادارتها منذ ان�سائها ومت حتويلها فيما بعد الى 

الحتاد البحريني لريا�سة املعوقني وا�ستقال منها يف عام ٢٠٠9 )عمل فيها مدة ٢٢ عامًا(.
• يف عام ١993 ان�سم للأوملبياد اخلا�ض الى الحتاد الريا�سي و�ســكل جلنة خا�سة لدارته وتراأ�ــض هذه اللجنةن ومازال 

يرتاأ�ض هذه اللجنة.
• كما �ســاهم يف ان�ســاء دار املنار لرعاية الوالدين )دار خمت�سة برعاية امل�ســنني( وتراأ�ــض جمل�ــض اإدارتها منذ ان�ســائها يف 

عام ١999 حتى عام ٢٠١٢.
• ان�سم الى ع�سوية اللجنة العليا ل�ســئون الإعاقة عام ٢٠٠7 ) جلنة وطنية ي�سدر قرار باأن�ســائها من �ســمو رئي�ــض الوزراء( 

وانتخب نائب للرئي�ض واعيد انتخابه لدوره ثانية يف عام ٢٠١١ والدورة الثالثة ٢٠١3، كما تراأ�ض اللجنة التنفيذية. 
على �مل�ستوى �خلليجي  

• �ساهم يف ان�ساء اللجنة التنظيمية لريا�سة املعوقني لدول جمل�ض التعاون ويف عام ١993 تراأ�ض جمل�ض اإدارتها حتى عام 
٢٠٠9م )عمل فيها ١٦ �سنه(
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• �ساهم يف ان�ساء اجلمعية اخلليجية للإعاقة لدول جمل�ض التعاون اخلليجي وتراأ�ض جمل�ض اإدارتها منذ ا�سهارها يف عام 
١999 وا�ستقال يف عام ٢٠١١. )عمل فيها ١٢ �سنة(

• مت تعيينه رئي�سًا فخريًا للجمعية اخلليجية للإعاقة بقرار يف اجتماع اجلمعية العمومية اخلام�ض يف 3 فرباير ٢٠١١
على �مل�ستوى �لعربي 

• انتخب يف عام ٢٠٠٢ ع�سو يف املجل�ض ال�ست�ساري للأوملبياد اخلا�ض لل�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا
• يف عام ٢٠٠4 ىمت اختياره من قبل املجل�ــض ال�ست�ســاري ليكون ممثل املنطقة يف اللجنة ال�ست�ســارية الدولية للأوملبياد 

اخلا�ض الدويل، بعد 
• انتهــاء مدتــه يف اللجنة ال�ست�ســارية الدولية انتخب ليكون رئي�ــض للمجل�ــض  ال�ست�ســاري للمنطقة وذلــك يف عام ٢٠٠8 
ملدة دورتني ويف نهاية دورته عني من قبل املجل�ــض خبريًا اقليميًا للرئي�ــض التنفيذي للأوملبياد اخلا�ض مبنطقة ال�ســرق 

الأو�سط و�سمال اأفريقيا.
• يف عام ١998 �ســاهم مع جمموعة من املهتمني ب�ســئون ال�ســلمة املرورية يف الدول العربية بان�ســاء منظمة لل�سلمة من حوادث 
الطرق وقد مت ان�سائها يف تون�ض ومت انتاخبه نائب للرئي�ض لدورتني ثم اعتذر عن املوا�سلة مع املنظمة.)عمل فيها 4 �سنوات (
• عــني يف عــام ٢٠١4 �ســفريًا دوليًا يف ال�ســبكة الإقليمية للم�ســوؤولية الجتماعية وع�سو يف برنامج الإتفــاق العاملي ملنظمة 

الأمم املتحدة .الأو�سمة التي ح�سل عليها خلل عمله.
• التو�سية واملكافئة ١8/١9٦7/9

• و�سام البحرين من الدرجة الرابعة  ٢3/٠4/١983
• نوط الأمن للخدمة الطويلة ١5 �سنة  ١٢/١4/١983
• نوط الأمن للخدمة الطويلة ٢٠ �سنة  ١٢/١5/١985

• و�سام تقدير اخلدمة الع�سكرية من الدرجة الأولى ١98٦/١٢/١8
• نوط المن للخدمة الطويلة ٢٠ �سنة  ١99٠/١٢/٢٢

• و�سام ال�سيخ عي�سى من  الدرجة الثانية ٢5/3/٢٠٠٠ 
• نوط عهد ال�سيخ عي�سى من الدرجة الأولى ١/4/٢٠٠٠

• نوط الأمن لتقدير اخلدمة من الدرجة الأولى ٢٠٠١/١٢/٢5
• و�سام الكفاءة من الدرجة الأولى 5/5/٢٠٠٢

• نوط المن للخدمة املمتازة من الدرجة الولى  ٢٠٠3/9/3٠
• و�سام امللك عبدالعزيز اآل �سعود.

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

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

• ح�سوله على الو�ســام الرئا�ســي من الدرجة املمتازة يف امل�ســوؤولية املجتمعية من قبل فخامة الرئي�ــض امل�ســري عمر ح�سن 
اأحمد الب�سري، رئي�ض جمهورية ال�سودان.
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 دولة قطر

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

رئي�ض جمل�ض اأمناء ال�سناديق الإن�سانية مبنظمة التعاون الإ�سلمي

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

الــدورات : ح�ســور جتــاوز اأكــر مــن ١٢٠٠ دورة يف الإدارة والقيــادة والرتبيــة والهند�ســة وغريها من الــدورات التدريبية 
املتخ�س�سة.

الفعاليات والور�ض : احل�سور وامل�ساركة يف اأكر من 3٠٠ ور�سة وفعالية داخلية وخارجية .
التاريخ العملي ال�سخ�سي : حما�سر ومدرب لأكر من 4٠٠ دورة يف اأكر من موؤ�س�سة وجامعة حول العامل.

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

�ل�سرية �لعامة و�حلكومية

١994 - ٢٠٠٠  الأمني العام ملوؤ�س�سة ال�سيخ عيد اآل ثاين اخلريية: موؤ�س�ض واأمني عام موؤ�س�سة ال�سيخ عيد اآل ثاين اخلريية وهي من 
املوؤ�س�سات الرائدة يف دولة قطر .

١99٦ - ١999 ع�سو جمل�ــض اإدارة �سندوق الزكاة:  ع�سو جمل�ــض اإدارة �سندوق الزكاة ومن موؤ�س�سني ال�سندوق وهو تابع 
لوزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سلمية.

١99٦-٢٠٠٠ رئي�ــض اللجنة القطرية امل�ســرتكة للإغاثة: رئي�ــض اللجنة امل�سوؤلة عن اإغاثة دولة قطر وكذلك ال�سعب جلميع 
دول العامل ، وكانت اللجنة ت�سم جميع املوؤ�س�سات اخلريية يف الدولة.

٢٠٠٠ - ٢٠٠8 رئي�ــض الهيئة القطرية للأعمال اخلريية : هي موؤ�س�ســة  بحجم وزارة وهي امل�ســوؤولة عن العمل الن�ســاين يف قطر 
، ومت خلل تلك الفرتة تاأ�سي�ــض العمل الن�ســاين يف قطر مبعايري دولية ومت تنظيم العمل الن�ســاين الداخلي وبناء عمل احرتايف 

لدارة الكوارث .
١994 - ١99٦ نائب رئي�ض وحدة الدفاع النووي والبيولوجي والكيماوي: هي وحدة ع�سكرية تتبع القوات امل�سلحة القطرية 
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، وقمنا خلل العمل فيها باإن�ساء النظام الأ�سا�سي للوحدة.
١997 - ٢٠٠٠ : رئي�ــض جمعية قطر اخلريية: رئي�ــض جمل�ــض اإدارة جمعية قطر اخلريية ملدة عاميني بالنتخاب ثم تركتها 

لنتقايل لرئا�سة الهيئة القطرية للأعمال اخلريية.
٢٠٠١ - ٢٠٠8 : الأمني العام ملجل�ــض العائلة احلاكمة  يف دولة قطر: هذا اجلهاز م�ســوؤول عن كافة �ســوؤون اآل ثاين العائلة 

احلاكمة يف قطر ، وكنت م�سوؤول عن العمل القت�سادي والجتماعي والعلمي والعملي.
٢٠٠٢ - ٢٠٠7 : رئي�ــض م�ســروع تطوير حماكم قطر: رئي�ــض اللجنة امل�ســرفة على تطوير حماكم قطر وعددها �سبعة حماكم ، 

وذلك بالتعاون مع �سركات عاملية مثل بريجن بويت ومت تطوير املحاكم ب�سكل ابداعي .
٢٠٠٢ - ٢٠٠7 : ع�سو جمل�ــض اإدارة املجل�ــض الأعلى للأ�ســرة ورئي�ــض )3( جلان على م�ســتوى دولة قطر: املجل�ــض الأعلى 
للأ�سرة م�سوؤول عن �سوؤون الأ�سرة القطرية وبرئا�سة �سمو ال�سيخة موزا بنت نا�سر ، وكنت ع�سو جمل�ض اإدارة ورئي�ض جلنة 

ال�سباب على م�ستوى قطر ، ورئي�ض املوؤ�س�سات الن�سانية ، وجلنة تطوير املجل�ض ، وكنت من املوؤ�س�سني. 
١994 - ٢٠٠5 : رئي�ض وموؤ�س�ض نادي اأم �سلل الريا�سي: موؤ�س�ض نادي اأم �سلل الريا�سي ورئي�ض جمل�ض اإدارته ملدة ١٢ عام .
١994 - ٢٠١5 : رئي�ض جمل�ض اإدارة مركز �سباب برزان: رئي�ض جمل�ض اإدارة مركز �سباب برزان ملدة ١9 عام وهو من املراكز 

ال�سبابية املميزة واملبدعة وهو يحتل املركز الأول على م�ستوى قطر منذ ١5 عام .
٢٠١٠ اإلى الأن : �سفري نوايا ح�سنة مبنظمة الأمم املتحدة: �سفري نوايا ح�سنة لدى الأمم املتحدة يف العمل الن�ساين الأممي 

وهو من�سب رفيع يف العمل الن�ساين .
٢٠٠٢ اإلى الأن : رئي�ــض جمل�ــض الأمناء ب�سناديق العمل الن�ســاين يف منظمة التعاون ال�ســلمي: وهي متخ�س�سة بدعم 

الدول ال�سلمية الفقرية مثل اأفغان�ستان و�سرياليون والبو�سنة والهر�سك .
�ل�سرية �لتجارية 

• رئي�ــض جمل�ــض اإدارة و�ساحــب �ســركة دوحــة اجلزيرة للتجارة واملقاولت  DAC هي �ســركة قطريــة متخ�س�سة يف جمال 
ال�سترياد والعمل ال�ست�ساري وهي وكيلة ل�سركات عاملية متعددة .

• رئي�ض و�سريك �سركة دوحة ال�سام للأدوية واملعدات الطبية  DAMCO �سركة عاملية مقرها جدة متخ�س�سة لتوزيع الدواء 
واملعدات الطبية . 

• رئي�ض و�سريك اإنف�ست بل�ض الدولية العقارية  IP : �سركة عاملية عقارية مع �سركاء خمتلفني من املنطقة ، وهي متخ�س�سة 
للعمل العقاري يف اإفريقيا واآ�سيا ومعها حتالفات عديدة مع �سركات عاملية .

• رئي�ض ومالك �سركة النو هاو  KNOW HOW �سركة وكيلة ل�سركات عاملية يف جمال اخلدمات والأمن واملعلومات.
• رئي�ــض جمل�ــض اإدارة القلع للتدريب وال�ست�ســارات : م�ســروع كبري ورائد يف العمل التدريبي وال�ست�ســارات ، حيث يقوم 

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

• ح�سل على الو�ســام الرئا�ســي من الدرجة املمتازة يف امل�ســوؤولية املجتمعية من قبل فخامة الرئي�ــض امل�ســري عمر ح�ســن 
اأحمد الب�سري، رئي�ض جمهورية ال�سودان.
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مملكة البحرين

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

• هــي رئي�ســة جمل�ــض الإدارة والرئي�ــض التنفيــذي جلمعية النور للرب، بداأ م�ســوارها التطوعي يف عــام ١99٠، حيث بداأت 
مــع حــرب الكويــت وم�ســاعدة الأهــايل الكويتية يف البحريــن حتت مظلة جمعيــة رعاية الطفولــة والأمومــة، اإلى اأن مت 
ا�ســهار جميعة النور للرب عام ١997 حيث تو�ســعت بن�ســاطاتها مع اجلمعية لت�سمل جلنة البناء والرتميم وجلنة اليتام 
وامل�ســاعدات والعــلج وغريهــا. عملــت ال�ســيخة مليــاء يف العديد مــن اجلهات بــداأ بــوزارة الرتبية والتعليــم ثم جامعة 

البحرين.

• كمــا اأن ال�ســيخة مليــاء �ســاركت يف العديــد مــن املحافل بدورات وور�ــض عمــل وحما�ســرات واملخيمات الك�ســفية املحلية 
والعربيــة، وهــذه المــور تعك�ــض حبهــا للعمل التطوعي وعطاءهــا يف ذات املجــال، ح�سلت من خللها علــى الكثري من 
اجلوائز وال�سهادات التقديرية، مثال: تكرميها من قبل �سمو ال�سيخ فاطمة بنت زايد اآل نهيان بجائزة العمل التطوعي، 
وتكرميها من املحافظة الو�ســطى لرائدات العمل التطوعي مبنا�ســبة يوم الأ�ســرة، وتكرميها بجائزة البحرين الكربى 

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

• ح�سولها على الو�ســام الرئا�ســي من الدرجة املمتازة يف امل�ســوؤولية املجتمعية من قبل فخامة الرئي�ــض امل�ســري عمر 
ح�سن اأحمد الب�سري، رئي�ض جمهورية ال�سودان.
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 �سلطنة عمان

 معايل ال�سيخة 
عائ�سة بنت خلفان بن جميل ال�سيابية

رئي�سة الهيئة العامة لل�سناعات احلرفية

• ولدت معايل ال�سيخة عائ�سة بنت خلفان بن جميل ال�سيابية يف يوم الأول من �سهر يناير من عام ١97٢م املوافق ١١من  
ذي القعدة لعام ١39١ هـ  يف ولية �سمائل مبحافظة الداخلية ب�سلطنة ُعمان .

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

• در�ســت املرحلة اجلامعية ب�ســلطنة ُعمان)كلية الرتبية - جامعة ال�ســلطان قابو�ض( وحا�سلة على بكالوريو�ض يف الرتبية 
الفنية عام ١995 م املوافق ١4١5هـ.

• تدرجت يف ال�سلك الرتبوي والتعليمي بوزارة الرتبية والتعليم حيث عينت كمدر�سة ملادة الرتبية الفنية مبدر�سة ام هاين 
الإعدادية ثم اإنتقلت اإلى مدر�ســة عائ�ســة ام املوؤمنني الثانوية ودر�ســت بها ملدة 7 �ســنوات ور�سحت بعدها لتكون �سمن 

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

• اإ�ستمرت خدمتها بال�سلك الرتبوي والتعليمي ملدة 8 �سنوات اإعتبارًا من عام ١995م وحتى ٢٠٠3م .
• �سدر املر�سوم ال�سلطاين حل�سرة �ساحب اجلللة ال�سلطان قابو�ض بن �سعيد املعظم - حفظه اهلل ورعاه - رقم  )٢4 / 
٢٠٠3 ( يف يوم 3٠  من �سهر  ذي احلجة١4٢3 هـ املوافق 3من مار�ض ٢٠٠3 م اخلا�ض باإن�ساء الهيئة العامة لل�سناعات 
احلرفية ون�ست املادة الثانية من املر�ســوم على تعيني معايل  ال�ســيخة / عائ�ســة بنت خلفان بن جميل ال�سيابية رئي�سًة 

للهيئة العامة لل�سناعات احلرفية مبرتبة وزير.
�لع�سويات و�ملنا�سط:

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

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

• �سفرية دولية للم�سوؤولية الجتماعية بال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الإجتماعية .
• مت اختيارها �سمن ١٢ �سخ�سية عاملية موؤثرة من حول العامل يف قطاع ال�سناعات احلرفية .

�ملهام و�مل�ساركات �لر�سمية:
• �ساركت يف العديد من الوفود الر�سمية والتي مثلت فيها ال�سلطنة فيما يتعلق بقطاع ال�سناعات احلرفية.

• قامــت بع�ســرات الزيــارات لــدول ومناطق كثرية حول العامل لبحــث تعزيز  وتطوير التوا�سل بــني احل�سارات فيما يتعلق 
بتطور النهو�ض بالقطاع احلريف وحماية املوروثات احلرفية واملهن التقليدية.

• تبنــت خطــط وبرامــج وم�ســاريع تنفيذية متكاملة لل�سيا�ســات  املعتمــدة يف خمتلف جمالت اإبتكار وتطويــر  ال�سناعات 
احلرفية.

• اأ�ســهمت يف ح�ســر وتوثيــق كافــة ال�سناعات احلرفيــة وخاماتها واإ�ســتخداماتها التي متتاز بها �ســلطنة ُعمان وحتر�ض 
دائمًا على حمايتها.

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

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

• ت�ســعى اإلــى جتويــد كافــة خدمــات التدريــب والتاأهيــل للعاملني  يف جمــالت ال�سناعــات احلرفية وتوفــري الدعم الفني 
والتموينــي للمنت�ســبني للقطــاع  احلــريف وحتر�ض علــى تطوير القــدرات الإبداعيــة  والفنية للحرفيني وفقــا للأهداف 

وال�سيا�سات  املعتمدة.
• قامت بالإهتمام بتدريب املوهوبني على اأعمال ال�سناعات احلرفية لتطوير  قدراتهم الفكرية والإبداعية والفنية والقيادية 
مــن خــلل تد�ســني اأكــر من ١٢ مركز حــريف  متكامل موزعة مبختلف حمافظات ال�ســلطنة وتنفيذ اكر مــن  ١١٦برنامج 

تدريبي وتاهيلي  حلوايل ٢٠٠٠ حريف .
• عززت من اإذكاء الدافع الت�سويقي للحرفيني عن طريق خلق اأكر من ٢٠ منفذ ت�سويقي داخلي وخارجي بهدف ت�سجيع امل�ساريع 

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

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

�لتكرمي و�لتقدير �لعاملي:
• حا�سلة على و�سام )ُعـــمان( من الدرجة الثانية تكرمي من ح�سرة  �ساحب اجلللة  ال�سلطان قابو�ض بن �سعيد املعظم 

- حفظه اهلل ورعاه - .
• نالت جائزة املراأة العربية املتميزة يف دورتها ال�ساد�ســة لعام ٢٠١١ يف جمال »العمل احلكومي « والتي د�ســنت من قبل منظمة 

املراأة العربية بالتعاون  مع جامعة الدول العربية.
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• اختيارها �سمن  ١٢ �سخ�سية على م�ستوى العامل يف جمال العطاء والدعم املتميز يف عام ٢٠١4م.
• حا�سلة على درع جمل�ض  احلرف العاملي يف عام ٢٠١4م.

• يف عام ٢٠١4 م مت منحها لقب »�سفرية دولية للم�سوؤولية الإجتماعية« من  قبل ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الإجتماعية 
ومقرها يف العا�سمة البحرينية املنامة  .

�إهتماماتها �لعلمية وهو�يتها:
• قارئة جيدة يف �ستى فنون املعرفة والأدب وبخا�سة يف فروع  التاريخ.

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

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

• حتدثت عنها وناق�ست دورها عدد من و�سائل الإعلم الدولية والإقليمية واملحلية .
• ح�سولها على الو�ســام الرئا�ســي من الدرجة املمتازة يف امل�ســوؤولية املجتمعية من قبل فخامة الرئي�ــض امل�سري عمر ح�سن 

اأحمد الب�سري، رئي�ض جمهورية ال�سودان.
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�ساعر ومن رجال الأعمال املعروفني يف الكويت وله ن�ساط 
جتاري و�سناعي بارز يف اأوروبا، واأمريكا، وال�سني، وال�ســرق 
الأو�سط، وله ا�ستثمارات متنوعة يف عدد من الدول العربية.
• ع�سو جمل�ض اأمناء »موؤ�س�سة الفكر العربي« واأحد موؤ�س�سيها.
• ع�سو جمل�ض اأمناء جامعة اخلليج العربي يف البحرين.

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

• ح�سل على اأربع ع�ســرة �ســهادة دكتوراه فخرية من عدد 
من اجلامعات العربية والأجنبية

ح�سل  على �لعديد من �الأو�سمة �لرفيعة ومنها: 
١ - و�ســام »ال�ســتحقاق الثقــايف« مــن ال�سنــف الأول مــن 
فخامة رئي�ض جمهورية تون�ض يف ١99٦/٦/١8، تقديًرا 

ملا قام به من جهد يف امليدان الثقايف.
 ٢ - و�ســام »ال�ســتقلل« مــن الدرجــة الأولــى مــن جللــة 
ملــك اململكة الأردنية الها�ســمية، تقديرًا لــدوره املتميز 
يف دعم وت�ســجيع احلركة الثقافية وال�ســعرية يف الوطن 

العربي يف ٢٠٠١/٢/٦ 
3- درع جائزة امللك في�سل العاملية.

4 - نــال جائــزة الدولــة التقديريــة مــن املجل�ــض الوطنــي 
للثقافة والفنون والآداب بدولة الكويت عام ٢٠٠٢ 

5- و�ســام »الأرز« برتبــة �سابــط مــن رئي�ــض اجلمهوريــة 
اللبنانية عام ٢٠٠4.

٦-  يف ٢٠٠5/٦/١4 قّلده �سمو ال�سيخ �سباح الأحمد اجلابر 

ال�سباح رئي�ض جمل�ض الوزراء (اآنذاك) يف دولة الكويت 
نيابــة عــن ح�ســرة �ساحــب ال�ســمو اأمــري البلد ال�ســيخ 
جابر الأحمد اجلابر ال�سباح »و�سام الكويت ذا الو�ساح 
من الدرجة الأولى« تقديًرا لدوره يف دعم ون�ســر الثقافة 
العربيــة يف جمالت الأدب والثقافــة والتعليم يف العديد 
من الدول واملحافل الثقافية والفكرية العربية والدولية.
 7 - نال جائزة رئي�ــض جمهورية ال�ســودان التقديرية للعلوم 
والآداب  العلــم  »و�ســام  تقّلــد  حيــث  والفنــون  والآداب 
والفنــون الذهبــي« برئا�ســة اجلمهوريــة يف اخلرطــوم 
بتاريخ 3١ /١٢/ ٢٠٠5، وهو اأرفع الأو�سمة التي تقدمها 
رئا�سة اجلمهورية يف ال�سودان، تقديًرا لأعماله اجلليلة 

يف ميدان الرتبية والتعليم والعلوم والفنون.
8 - قّلده �سمو ال�سيخ حميد بن را�سد النعيمي حاكم عجمان يف 
٢٠١٠/3/٢4 و�ســاًما رفيًعا، تقديًرا ملا قدمه من خدمات 

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

رفيع امل�ستوى على النطاق الدويل يف ٢8/5/٢٠١٢. 
• ح�سوله على لقب ال�سفري الدويل للم�سوؤولية الجتماعية 

بال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية.
• ح�سولــه على الو�ســام الرئا�ســي من الدرجــة املمتازة يف 
امل�سوؤولية املجتمعية من قبل فخامة الرئي�ض امل�سري عمر 

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

دولة الكويت

�سعادة الدكت�رعبدالعزيز �سع�د البابطني
رئي�ض موؤ�س�سة عبدالعزيز �سعود البابطني للإبداع ال�سعري 

 دولة الكويت
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اجلمهورية اللبنانية

�سعادة الأ�ستاذ ف�ؤاد م�سطفى خمزومي
رئي�ض جمل�ض اإدارة موؤ�س�سة املخزومي

ولــد فــوؤاد خمزومــي يف  بريوت، لبنان �ســنة١95٢ وتلقى علومــه البتدائية والثانوية  يف  الإنرتنا�ســيونال كولدج  يف بريوت 
ثم نال �ســهادتي البكالوريو�ــض )١974( واملاج�ســتري )١975( يف الهند�ســة الكيميائية من جامعة ميت�ســيغان التكنولوجية يف 
الوليــات املتحــدة الأمريكيــة ومنــح ال�ســيد خمزومي يف �ســنة ) ٢٠١3( و�ســام ال�ســتحقاق مــن  اجلمهوريــة  الإيطالية برتبة 
كومنــدور ونــال جائزة  Socrates  Oxford ال�ســنوية ل�ســنة ٢٠١4 التي متنحها جمعية الأعمال الأوروبيــة يف فينا، وجوائز ودروعا 

تكرمية اأخرى نذكر منها:
.)١997(  )International Desalination Association( اجلمعية العاملية للتحلية •

• نادي ال�سحافة الوطني ـ موؤ�س�سة كندا )National Press Club of Canada   Foundation( اوتاوا ـ اونتاريو )٢٠٠9(.
• اجلمعية الكندية اللبنانية )Canadian Lebanese Community( ادمونتون ـ كندا ) ٢٠٠9(.

• اجلمعية الإ�سلمية اللبنانية الكندية ، مونرتيال ـ كندا )٢٠٠9(. 
• املنظمة العربية للتنمية الإدارية ، جامعة الدول العربية واكادميية تتويج للتميز واجلودة )٢٠١١(.

• نادي الليونز ـ بريوت )٢٠١٢(.
 Office of the Mayor – President City of Baton Rouge-Parish East Baton( ،مكتب رئي�ض بلدية مدينة باتون روج ل�سرق باتون روج •

Rouge( لويزيانا ـ الوليات املتحدة المريكية )٢٠١3(.

• جائزة �سمو ال�سيخ عي�سى بن علي اآل خليفة لتكرمي رواد العمل التطوعي )٢٠١5(
)٢٠١5( )ASCAME( جائزة جمعية غرفة التجارة وال�سناعة لدول البحر الأبي�ض املتو�سط •

يف عام ١975 ، ق�سد ال�سيد فوؤاد خمزومي ، اخلريج اجلامعي اليافع املتحلي بثقة كبرية بالنف�ض اململكة العربية ال�سعودية 
متحينــا الفر�ــض لتحقيــق طموحاته . تك�ســف �ســخ�سيته يف عــامل العمال عن روؤيــة ثاقبة وحــب املبادرة وال�ســتعداد لتخاذ 
خطوات جريئة والقيام مب�ساريع مغامرة واأدى ال�سيد خمزومي دورا ا�سرتاتيجيا يف تطوير احدى اأكرب املجموعات ال�سناعية 

اخلا�سة هناك 
ويف عام ١984 متكنت �ســركة تابعة لل�ســيد فوؤاد خمزومي من ال�ســتحواذ على ح�سة مهمة يف �ســركة اإماراتية تتعاطى 
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�سناعة وجتارة النابيب وبف�سل قيادة ال�سيد خمزومي الر�سيدة وخربته ال�سناعية تطورت تلك ال�سركة لت�سبح جمموعة 
امل�ســتقبل ل�سناعــة النابيــب «Future Pipe Group Holdings« اململوكــة اليــوم بالكامــل مــن قبل جمموعة امل�ســتقبل القاب�سة 
Future Group Holdings وهي اأحد اأكرب امل�سنعني يف العامل لأنظمة اأنابيب الفيرب غل�ض وهي اليوم لعب عاملي يف نطاق 

اأن�سطتها الوا�سع الذي متار�سه عرب �سركات تابعة متخ�س�سة منت�سرة يف اأربع قارات.
وبالإ�سافــة اإلــى جمموعــة امل�ســتقبل ل�سناعــة النابيــب، ميلك ال�ســيد خمزومــي حمفظة متنوعــة من ال�ســتثمارات منها 
الهند�ســية وال�سناعيــة والتجاريــة ومراكــز الأبحــاث والعقارية والأمنيــة واملعلوماتيــة والإعلمية ودور الن�ســر  . وتوظف هذه 
ال�ســركات جمتمعة اأكر من 5٠٠٠ �ســخ�ض حول العامل، يف البلدان التالية : لبنان والمارات وم�سر وعمان وقطر وال�ســعودية 
واإيطاليا وفرن�سا وهولندا واأملانيا واململكة املتحدة واأ�سبانيا واملغرب والوليات املتحدة الأمريكية وتايلندا والهند واأندوني�سيا 

و�سنغفورة .
ويتبواأ ال�ســيد خمزومي من�سب رئي�ــض جمل�ض الإدارة التنفيذي ملجموعة امل�ستقبل ل�سناعة النابيب منذ ٢٠٠3 وهو حاليا 

رئي�سها التنفيذي ، وهو كذلك رئي�ض جمل�ض الإدارة التنفيذي ملجموعة امل�ستقبل القاب�سة منذ ١98٢ 
�الأن�سطة �لعامة: 

واإلــى اإجنازاتــه يف عــامل العمــال ، �ســارك ال�ســيد خمزومي طــوال حياته املهنيــة يف مروحة وا�ســعة من الأن�ســطة العامة 
وال�سيا�سية . فهو يرى اأن خربته القت�سادية والتجارية متنحه ب�سرية خا�سة حول كل ما يتعلق بالأو�ساع ال�سيا�سية والجتماعية 

، لي�ض فقط يف لبنان ، بل يف العامل العربي ب�سكل عام .
ولطاملا اعترب �س��خ�سية بارزة يف الأو�س��اط الدولية وال�سيا�س��ية والدبلوما�س��ية . وقد تكثفت م�س��اركته يف ال�س��وؤون العامة بعد 
انتهــاء احلــرب الهليــة يف لبنــان اإذ اأ�س�ــض فيه �ســنة ٢٠٠4 ، حزب احلوار الوطنــي ، ويف عام ٢٠١3 منتدى احلــوار الوطني وهو 

ي�سغل اأمانتها العامة. 
كما و�سملت �أن�سطته �لعامة , �أو ماز�لت ت�سمل �لع�سويات �لتالية:

)١994( )USMEP( ع�سو جمل�ض ادارة م�سروع اأمريكا/ال�سرق الأو�سط •
• رئيـ�ض جمعية التحلية العاملية )١995 ـ ١997(.

• نائب رئي�ــض جمل�ــض اإدارة موؤ�س�ســة الدرا�سات الجتماعية والقت�سادية لل�سرق الو�ســط، يف كلية »جون كينيدي للدرا�سات 
احلكومية« يف جامعة هارفرد )١995ـ ١998(.

• ع�سو جمل�ض الدارة الدويل لـمجل�ض العلقات اخلارجية م�سروع اأمريكا/ال�سرق الأو�سط- )١99٦(.
.)٢٠٠٦( )ARI( ع�سو جمل�ض ادارة املبادرة الإ�سلحية العربية •

• ع�سو املجل�ض الإ�ست�ساري ملركز الدرا�سات الإ�سرتاتيجية والدولية )CSIS( )٢٠٠8 ـ ٢٠١٠(.
.)٢٠٠9( )ICMES( ع�سو جمل�ض اإدارة املجل�ض الدويل لدرا�سات ال�سرق الأو�سط •

.)٢٠٠9( )IISS( ع�سو املوؤ�س�سة الدولية للدرا�سات الإ�سرتاتيجية •
.)٢٠١٢( )De Gasperi Foundation( ع�سو جمل�ض اإدارة موؤ�س�سة دي غا�سبريي  •

.)٢٠١3( )Buck Institute( ع�سو جمل�ض اأمناء موؤ�س�سة باك •
• �سفري دويل لل�سبكة القليمية للم�سوؤولية الجتماعية  )٢٠١4(.

ولل�سيد خمزومي العديد من ال�سهامات، ووجود اعلمي بارز، يف و�سائل العلم املكتوبة واملرئية وامل�سموعة.  فقد ا�س�ض 



58

جريــدة »احلــوار« عام 999١،  التي كانت يومها اأول من اأ�سدر �سحيفة اإلكرتونية يومية، باللغتني الإنكليزية والعربية، األ وهي 
»مراآة ال�سحافة العربية«.

كمــا رعــى ال�ســيد خمزومي درا�ســة ملجموعــة من اخلــرباء كلفهم جمل�ــض العلقات اخلارجيــة الأمريكــي باعدادها حول 
»ت�سخري التجارة للتنمية والنمو يف ال�سرق الأو�سط«.

�الأعمال �الإن�سانية و�خلريية
يكر�ض ال�سيد خمزومي الكثري من وقته وموارده للأعمال اخلريية. ففي عام١977 اأ�س�ض » موؤ�س�سة خمزومي«، وهي موؤ�س�سة 
خا�سة لبنانية ل تتوخى الربح، ت�ســهم من خلل براجمها للتدريب املهني وللرعاية ال�سحية و القرو�ض ال�سغرية التي متنحها، 
 Makhzoumi(،»يف تنمية املجتمع املدين اللبناين ويف عام١998 اأن�ســاأ موؤ�س�ســة �ســقيقة هي »خمزومي فاوندي�سن« يو.ا�ض.اي »اإنك

Foundation (USA( Inc( وذلك لتوفري دعم اأكرب للموؤ�س�سة اللبنانية. 

ان موؤ�س�سة خمزومي منظمة لبنانية خا�سة غري ربحية، اأ�س�سها ال�سيد فوؤاد خمزومي يف عام١997 وتراأ�سها حاليا مي 
نعماين خمزومي، انطلقا من رغبة قوية للم�ساعدة يف متكني املواطنني من العتماد على الذات وحت�سني اآفاق تطويرهم 

املهني .
اأن�ســاأت موؤ�س�ســة خمزومــي الدارات والربامــج والوحــدات لتلبية احتياجــات اللبنانيني، وذلك من خلل حت�ســني و�سعهم 
الجتماعي والقت�سادي. فهي تقوم عرب القرو�ض وتطوير املهارات من خلل التدريب املهني والتوعية ال�سحية مع تاأمني مواد 
الإغاثــة الأ�سا�ســية للمجتمعــات الأكر احتياجــًا وتاأمني الرعاية ال�سحية اجليدة ورفع م�ســتوى الوعي حــول الق�سايا البيئية- 

الزراعية ومتكني قدرات ال�سباب وتوجيههم لتحقيق الإكتفاء الذاتي والإ�ستقللية.
ُتلّخ�س روؤية �ملوؤ�س�سة على �لنحو �لتايل:

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

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

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

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

• برنامج الرعاية ال�سحية
• برنامج التدريب املهني
• برنامج التمويل الأ�سغر

• برنامج التنمية 
• وحدة الإغاثة واخلدمات الإن�سانية

• وحدة املواطنة
• وحدة التطّوع
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كمــا ن�ســج ال�ســيد خمزومــي علقــات متينة مــع عــدد مــن املوؤ�س�ســات التعليمية الرائــدة وخ�س�سهــا بعدد مــن املنح، 
 Makhzoumi Lebanese Studies« »مبــا يف ذلــك: يف جامعــة األربتــا، كندا، حيث ان�ســاأ “منحــة خمزومــي للدرا�ســات اللبنانيــة

)٢٠٠9(»Endowment

 Rami Makhzoumi Chair in Corporate(»ويف اجلامعة الأمريكية يف بريوت، ا�س�ض »كر�سي رامي خمزومي حلوكمة ال�سركات
Governance( ) ٢٠١١ ( وكذلــك يف مدر�ســة النرتنا�ســيونال كوليــدج يف بــريوت ) ٢٠١٢ ( حيــث مينــح جوائز �ســنوية للقيادة 

والتمّيز.
وهو من داعمي اجلامعة اللبنانية الأمريكية )LAU( يف لبنان واجلامعة المريكية يف ال�سارقة، المارات العربية املتحدة، 
 The Makhzoumi Foundation Scholarship for« »حيــث ان�ســاأ يف �ســنة ٢٠١4 »منحــة موؤ�س�ســة خمزومــي للمبــادرات ال�سناعيــة

»Entrepreneurship in Industry

• ح�سوله على لقب ال�سفري الدويل للم�سوؤولية الجتماعية بال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية.
• ح�سوله على الو�ســام الرئا�ســي من الدرجة املمتازة يف امل�ســوؤولية املجتمعية من قبل فخامة الرئي�ــض امل�ســري عمر ح�سن 

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

يعترب �ســعادة الأ�ســتاذ عدنان اأحمد يو�ســف الرئي�ــض التنفيذي ملجموعة الربكة امل�سرفية من النخبة التي ت�ســار اإليها 
بالبنــان يف الإدارات امل�سرفيــة الناجحــة علــى م�ســتوى العامل، ملا يتميز به مــن خربة علمية وعمليــة يف القيادة امل�سرفية 
الإ�سلمية عرب �سنوات عديدة، اإ�سافة اإلى اأنه يدعم الفعاليات واملنتديات الإقليمية والعاملية التي تدعم �سناعة امل�سرفية 

الإ�سلمية على امل�ستوى املحلي والعربي والعاملي.

عمل الأ�ســتاذ عدنان اأحمد يو�ســف ع�سوًا يف جمل�ض اإدارة »جمموعة الربكة امل�سرفية« منذ تاأ�سي�سها يف عام ٢٠٠٢م، 
وعمل رئي�سًا تنفيذيًا لها منذ عام ٢٠٠4م، كما اأنه يتقلد من�سب رئي�ض وع�سو جمال�ض اإدارات العديد من البنوك التابعة 
ملجموعة الربكة امل�سرفية على نطاق العامل الإ�ســلمي. �ســعادة الأ�ســتاذ عدنان اأحممد يو�سف بحريني اجلن�سية، وميتلك 
خــربة تتجــاوز 34 عامــًا يف جمــال العمل امل�ســريف، وقد حاز مرتني علــى »جائزة ال�ســخ�سية امل�سرفية الإ�ســلمية« وهي 
جائزة ممنوحة من »املوؤمتر امل�سريف الإ�ســلمي العاملي«. كما تقلد من�سب رئي�ــض جمل�ــض اإدارة احتاد امل�سارف العربية 

منذ عام ٢٠٠7م، وهو يحمل �سهادة ماج�ستري يف اإدارة الأعمال.

دعــم الأ�ســتاذ عدنان اأحمد يو�ســف برامــج الربكة يف امل�ســوؤولية الجتماعية من خلل مبادرات وم�ســاركات واأن�ســطة 
تتعلق بدعم املجتمع املدين والتنمية امل�ستدامة والبيئة واملوارد الب�سرية، كما اأنه �ساحب رعاية ومبادرات ودعم للم�ساريع 
التنموية والجتماعية، وحت�سني الظروف املعي�سية ونوعية احلياة للمحتاجني يف املجتمع. يعد �سعادة الأ�ستاذ عدنان اأحمد 
يو�ســف من ال�ســخ�سيات الن�ســطة يف جمال امل�ســاركة العلمية واملهنية، حيث اأعد وقدم العديد من اأوراق العمل العلمية يف 

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

• ح�سل على الو�ســام الرئا�ســي من الدرجة املمتازة يف امل�ســوؤولية املجتمعية من قبل فخامة الرئي�ــض امل�ســري عمر ح�ســن 
اأحمد الب�سري، رئي�ض جمهورية ال�سودان.

�سعـادة الأ�ستـاذ عدنـان اأحمـد ي��سـف
الرئي�ض التنفيذي ملجموعة الربكة امل�سرفية

رئي�ض احتاد امل�سارف العربية
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مملكة البحرين

�ملوؤهالت �لعلمية:
• بكالريو�ض يف الهند�سة الكيميائية - لندن.
• ماج�ستري يف الهند�سة الكيميائية - لندن. 

• دكتوراه يف الهند�سة - لندن. 
• زمالة من املعهد الربيطاين للمهند�سني الكيميائيني - لندن.

• مهند�ض قانوين - لندن.
• اخت�سا�سي بيئي قانوين - لندن.

• عامل قانوين - لندن.
�ملنا�سب �لتي �سغلها �أو ي�سغلها:

• رئي�ض �سركة اخلليج ل�سناعة البرتوكيماويات من ١ يناير ٢٠١١م.
• مدير عام �سركة اخلليج ل�سناعة البرتوكيماويات منذ ١ يناير ٢٠٠5م.

• مدير عمليات امل�سانع ب�سركة اخلليج ل�سناعة البرتوكيماويات من عام ١999م.
• مدير م�سروع اليوريا ب�سركة اخلليج ل�سناعة البرتوكيمايات ١995 - ١998م.

• مدير العمليات ب�سركة اخلليج ل�سناعة البرتوكيماويات من عام ١989م.
• مهند�ض ب�سركة اخلليج ل�سناعة البرتوكيماويات من عام ١983م.

• ع�سو جمل�ض ال�سورى للف�سل الت�سريعي الأول املعني من ١٦ نوفمرب ٢٠٠٢م.
• ع�سو جمل�ض ال�سورى للف�سل الت�سريعي الثاين من ١5 دي�سمرب ٢٠٠٦م.

• ع�سو جمل�ض اإدارة ال�سركة للنفط والغاز منذ دي�سمرب ٢٠٠7 اإلى مار�ض ٢٠١٢م.
• ع�سو جمل�ض اإدارة �سركة نفط البحرين - بابكو - منذ دي�سمرب ٢٠٠8 اإلى مار�ض ٢٠١٢م.

�سعادة الدكت�ر عبدالرحمن ج�اهري
ع�سو جمل�ض ال�سورى البحريني، رئي�ض �سركة اخلليج ل�سناعة 

البرتوكيماويات 
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• ع�سو جمل�ض ال�سورى للف�سل الت�سريعي الثالث منذ ٢4 نوفمرب ٢٠١٠م.
• ع�سو جمل�ض اإدارة الهيئة الوطنية للنفط والغاز منذ دي�سمرب ٢٠٠5م.

• ع�سو املجل�ض الأعلى لل�سباب والريا�سة منذ نوفمرب ٢٠١٠م.
• ع�سو جمل�ض اأمناء بوليتكنيك البحرين منذ يناير ٢٠٠9 اإلى مار�ض ٢٠١٢م.

• رئي�ض موؤ�س�سة اجناز البحرين منذ يوليو ٢٠١٠م.
• ع�سو جمل�ض اإدارة املجل�ض الوطني لل�سلمة بالوليات املتحدة الأمريكية منذ يونيو ٢٠١٠م.

• ع�سو املجل�ض التنفيذي للإحتاد العاملي للأ�سمدة منذ يناير ٢٠٠5م.
• ع�سو جمل�ض اإدارة الإحتاد اخلليجي مل�سنعي البرتوكيماويات والكيماويات منذ يونيو ٢٠٠٦م

• ع�سو جمل�ض اإدارة الإحتاد العربي للأ�سمدة للتنمية امل�ستدامة منذ يونيو ٢٠١3م
• رئي�ض اللجنة الفنية للإحتاد العاملي للأ�سمدة من يونيو ٢٠٠٦ - ٢٠٠9م.

• رئي�ض اللجنة املالية للإحتاد العاملي للأ�سمدة منذ يونيو ٢٠١١م - مايو ٢٠١3م.
• ع�سو مبجل�ض اأمناء جائزة �سمو ال�سيخ نا�سر بن حمد اآل خليفة للبحث العلمي يف املجال الريا�سي ٢٠١٢م.

ع�سويات �جلمعيات
• ممثل الهيئة الربيطانية لل�سحة املهنية وال�سلمة ملنطقة ال�سرق الأو�سط

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

• ح�سل على الو�ســام الرئا�ســي من الدرجة املمتازة يف امل�ســوؤولية املجتمعية من قبل فخامة الرئي�ــض امل�ســري عمر ح�ســن 
اأحمد الب�سري، رئي�ض جمهورية ال�سودان.

• ع�سو يف املجل�ض الربيطاين للهند�سة.
• ع�سو مدى احلياة يف جمعية املهند�سني البحرينية.
• ع�سو موؤ�س�ض يف جمعية البحرين لنقل التكنولوجيا.

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

�الهتمامات �لعامة
• الإهتمام ب�سوؤون املراأة والطفل.

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

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

• الإهتمام ب�سوؤون البحث العلمي يف جمال �سناعة البرتوكيماويات.
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الدكتورة فاطمة البلو�ســي هي الرئي�ــض التنفيذي ل�سركة وايت بامل للإ�ست�ســارات، ورئي�ض جمل�ض اأمناء موؤ�س�سة بحرين 
تر�ست للعمل اخلريي. وهي تعترب رائدة يف العمل الن�ساين ونا�سطة يف جمال حقوق املراأة ومتكني املجتمع املحلي. ويف عام 

٢٠١4، مت ت�سميتها من قبل ت�سنيف فورب�ض كرابع امراأة الأكر تاأثريا يف العمل احلكومي يف ال�سرق الأو�سط.
عملت الدكتورة البلو�ســي كوزيرة للتنمية الجتماعية ملدة ع�ســر �ســنوات وهي اأطول مدة خدمت فيها وزيرة يف احلكومة 
البحرينيــة. فقــد عملــت خــلل هذه املدة على متكني الأفــراد وتنمية املجتمع املدين وذلك من خــلل اإدخال مفاهيم جديدة 
وتنفيــذ امل�ســاريع التــي تعمل على حت�ســني حيــاة الأفراد والأ�ســر ورفع جودة اخلدمــات احلكومية يف املجــال الجتماعي. ويف 
الفــرتة مــا بــني عــام ٢٠١٠-٢٠١٢م كانــت الدكتورة البلو�ســي اأول اإمــراأة تدير ثلث وزارات يف نف�ــض الوقــت: وزارة التنمية 
الجتماعيــة، وزارة ال�سحــة ووزارة حقــوق الإن�ســان. وقد اأدت مهامها بتفوق، واأثبتت نف�ســها ك�ســخ�سية ناجحــة يف القيادة 

حمليا واإقليميا. ويف العام ٢٠١١م حازت على و�سام البحرين من الدرجة الأولى من قبل جللة امللك.
عملت الدكتورة البلو�سي قبل ذلك كاأ�ستاذ بكلية الرتبية يف جامعة البحرين. وكانت رئي�ض ق�سم تكنولوجيا التعليم قبل 

اأن ت�سبح عميدة لكلية الرتبية حيث كان لها دور كبري يف تاأ�سي�ض برامج وم�ساريع اأكادميية عدة يف اجلامعة.
وعــلوة علــى ذلــك فــاإن الدكتورة البلو�ســي يف م�ســعاها لتمكــني الفقــراء واأ�سحــاب امل�ســاريع ال�سغــرية -وبالتعاون مع 
�ســخ�سيات بارزة -كانت موؤ�س�ــض ورئي�ــض جمل�ــض اإدارة بنك الأ�ســرة -البحرين، وهو اأول بنك اإ�ســلمي للتمويل الأ�سغر يف 
العامل )٢٠١٠ -٢٠١4م(. وكانت اأي�سا ع�سوا يف اللجنة التنفيذية ملجل�ض التنمية القت�سادية -البحرين )٢٠٠8-٢٠١١م(. 
وع�سوا يف الهيئة ال�ست�ســارية للمجل�ــض الأعلى لقادة دول جمل�ــض التعاون اخلليجي )٢٠٠4-٢٠٠5م(. ويف الوقت احلا�سر 

فاإنها ع�سو يف املجل�ض الأعلى للمراأة )٢٠٠١م اإلى الوقت احلا�سر( مبر�سوم من �ساحب اجلللة ملك مملكة البحرين. 
الدكتــورة البلو�ســي حتمل �ســهادة الدكتوراه واملاج�ســتري من جامعة كولومبيــا، نيويورك، الوليات املتحــدة الأمريكية؛ 

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

ح�سلت على الو�ســام الرئا�ســي من الدرجة املمتازة يف امل�ســوؤولية املجتمعية من قبل فخامة الرئي�ــض امل�سري عمر ح�سن 
اأحمد الب�سري، رئي�ض جمهورية ال�سودان.

مملكة البحرين
�سعادة الدكت�رة فاطمة بنت حممد البل��سي
رئي�سة جمل�ض اإدارة �سركة بامل لل�ست�سارات - موؤ�س�سة ورئي�سة 

تر�ست فاوندي�سن.
�ساحبة مبادرة املن�سة الذكية للموؤ�س�سات الن�سانية 
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دولــــة قطــــر

�سعادة الدكت�ر حممد بن غامن العلي املعا�سيد
رئي�ض جمعية الهلل الأحمر القطري

نائب رئي�ض الإحتاد الدويل للهلل وال�سليب الأحمر

تخــّرج د. حممــد يف الكليــة امللكية للجراحني يف دبلن، اأيرلندا، منذ نحو ٢٠ عامًا، وح�سل منها على درجة املاج�ســتري 
يف علم الأوبئة والتخطيط ال�سحي، كما ح�سل على درجة الدكتوراه يف الإدارة ال�سرتاتيجية يف جمال الرعاية ال�سحية ـ 
ويعترب الدكتور املعا�سيد على نطاق وا�ســع قيادي بارز يف جمالت العمل الإن�ســاين والطب الريا�سي، ومكافحة املن�سطات. 

ويعمل حاليًا كم�ست�سار يف مكتب املمثل ال�سخ�سي ل�سمو الأمري.

 ي�ســغل د. حممد عدة منا�سب تطوعية كثرية منها: رئي�ــض جمل�ض اإدارة الهلل الأحمر القطري، ونائب رئي�ض الإحتاد 
الدويل لل�سليب الأحمر والهلل الأحمر يف اآ�سيا. ع�سو جمل�ض اإدارة �سندوق قطر الدويل للتنمية و�سندوق قطر الوطني 
للتنمية الجتماعية، نائب رئي�ض اللجنة التنفيذية للمجل�ض الأعلى لل�سحة يف قطر، ع�سو اللجنة الوطنية حلقوق الإن�سان 

يف قطر. كما اأنه ع�سو املنتدى القت�سادي العاملي ملنطقة ال�سرق الأو�سط.

كما عمد د. حممد اإلى تاأ�سي�ــض مركز الطب الريا�سي الوطني الأول يف دولة قطر يف عام ١99٢، وكان له دور رئي�ســي 
يف حتويل روؤية »اأ�سبيتار اإلى م�ست�سفى متخ�س�ض يف العظام والطب الريا�سي، جمهز باأحدث التقنيات. وي�سغل يف الوقت 

احلايل من�سب رئي�ض املجل�ض ال�ست�ساري العلمي لأ�سبيتار.

ويف الفرتة بني عامي ٢٠٠5 و٢٠٠8، اأ�ّس�ض د. حممد وتراأ�ض اللجنة الوطنية ملكافحة املن�سطات، وا�سطلع بعدد كبري من 
الأدوار القيادية يف جمال الرعاية ال�سحية يف قطر، حيث مت تعيينه رئي�سًا للفريق التنفيذي ل�سحة ال�سكان، وتوّلى م�سوؤولية 
تطوير ال�ســرتاتيجية الوطنية لل�سحة لدولة قطر ٢٠١١-٢٠١٦. ويعمل د. حممد الآن مديرًا عامًا ومديرًا للم�ســروع الرائد 

لعلج الإدمان واإعادة التاأهيل.

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

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

ح�سل على الو�ســام الرئا�ســي من الدرجة املمتازة يف امل�ســوؤولية املجتمعية من قبل فخامة الرئي�ــض امل�ســري عمر ح�ســن 
اأحمد الب�سري، رئي�ض جمهورية ال�سودان.
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مملكة البحرين

�سعادة الدكت�ر ح�سن اإبراهيم كمال
رجل اأعمال، نائب الرئي�ض ورئي�ض املكتب التنفيذي باللجنة الوطنية 

للم�سنني
الأمني العام جلمعية البحرين اخلريية

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

وا�سل الدكتور ح�سن م�سرية والده الوجيه اإبراهيم بن ح�سن كمال - رحمه اهلل - يف الربط بني العمل التجاري والعمل 
اخلريي، حيث ي�سغل ع�سوية اأكر من خم�سة ع�سر منظمة خريية وجمتمعية، فهو الأمني العام جلمعية البحرين اخلريية، 
وع�ســو جمل�ــض اأمنــاء املوؤ�س�ســة امللكية اخلريية، وكذلك ع�سو موؤ�س�ــض جلمعيــة البحرين لرعاية الوالدين، وكذلك ي�ســغل 
ع�سويــة املجل�ــض الإ�ست�ســاري جلمعيــة العائلــة البحرينية وغريها من اجلمعيات. كما ي�ســغل من�سب نائب رئي�ــض ورئي�ــض 
املكتب التنفيذي للجنة الوطنية للم�ســنني، اإ�سافة اإلى ع�سوية جمل�ــض اإدارة �سندوق النفقة، وكذلك ع�سوية جمل�ــض اإدارة 

�سندوق العمل الأهلي والإجتماعي.

�ســغل �ســعادته ع�سوية جمل�ــض اإدارة غرفة جتارة و�سناعة البحرين ل�ســنوات عديدة، حيث تراأ�ــض من خللها اللجنة 
العقارية بالغرفة، وكذلك رئي�ض اللجنة العقارية اخلليجية. كما اأنه ع�سو موؤ�س�ض للعديد من املنظمات العقارية البحرينية، 
واخلليجية والعربية والدولية. ويراأ�ض كذلك حترير جملة اخلريية التي ت�سدر عن جمعية البحرين اخلريية. يحمل كمال 
دكتوراة يف تخ�س�ض الإدارة العقارية، حيث يعد البحريني الوحيد الذي يحمل �سهادة علمية متقدمة يف هذا التخ�س�ض.

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

اأحمد الب�سري، رئي�ض جمهورية ال�سودان.
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�سعادة الدكت�ر �سيف بن علي احلجري
موؤ�س�ض ورئي�ض مركز اأ�سدقاء البيئة

�ملوؤهالت �لعلمية:
• بكالوريو�ض العلوم )جيولوجيا علوم البحار( جامعة قطر يونيو ١98٢ م

• ماج�ستري العلوم اجليولوجية )علوم الأر�ض - علوم الأحوا�ض املائية واملياه اجلوفية( جامعة جنوب كارولينا - الوليات 
املتحدة ١987 م .

• دكتوراه يف فل�سفة اجليولوجيا )علوم الأر�ض - علوم الأحوا�ض املائية واملياه اجلوفية يف �سرق اجلزيرة العربية( جامعة 
جنوب كارولينا - الوليات املتحدة ١99٠ م .

�ملهام �لتي يقوم بها :
• موؤ�س�ض ورئي�ض جمل�ض اإدارة مركز اأ�سدقاء البيئة منذ ١99٠ م .

• رئي�ض برنامج لكل ربيع زهرة منذ ١999 م
• موؤ�س�ض حديقة القراآن الكرمي - موؤ�س�سة قطر للرتبية والعلوم وتنمية املجتمع، منذ ٢٠٠7

• رئي�ض جمل�ض اأمناء مدر�سة الدوحة الثانوية، منذ عام ٢٠١٠
• رئي�ض اللجنة القطرية للريا�سة والبيئة - اللجنة الأوملبية القطرية منذ ٢٠١٠

• رئي�ض رابطة خريجي جامعة قطر منذ ٢٠١3
• �سفري امل�سوؤولية املجتمعية - ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية، منذ ٢٠١3

• نائب رئي�ض جلنة التعليم اخلا�ض بغرفة التجارة القطرية ٢٠١4
�خلرب�ت �لعملية و�ملهام �لتي قام بها :

١99٠  ١. معيد بق�سم اجليولوجيا – كلية العلوم - جامعة قطر ١98٢
٢٠٠٢ – ٢. مدر�ض بق�سم اجليولوجيا - كلية العلوم - جامعة قطر ١99٠

٢٠١١ - 3. نائب رئي�ض جمل�ض الإدارة - موؤ�س�سة قطر للرتبية والعلوم وتنمية املجتمع ٢٠٠٠

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

٦. نائب رئي�ض جمل�ض اإدارة اأكادميية قطر للقادة .
7. رئي�ض جمل�ض اإدارة اأكادميية قطر للمو�سيقى والأورك�سرتا الفلهارموين.

8. ع�سو جلنة ت�سيري برنامج الرتبية والتوعية والإعلم البيئي يف الوطن العربي – جامعة الدول العربية
١998 – 9. ع�سو اللجنة الدائمة حلماية البيئة قطر ١99٠
١٠. ع�سو جلنة تقييم جوائز الفورد العاملية منذ ٢٠٠3م.

١١ . م�ست�سار الحتاد العربي لل�سباب والبيئة
١٢ . مدير وحدة التخطيط واملتابعة بالهيئة العامة لل�سباب والريا�سة ١99١ م .
١3 . خبري باإدارة التخطيط واملتابعة بالهيئة العامة لل�سباب والريا�سة ١995 م .

١4 . ع�سو جلنة تاأ�سي�ض ورئي�ض هيئة جائزة جمل�ض التعاون لأف�سل الأعمال البيئية ١998 م .
١5 . خمرتع اأجهزة يف جمال الإعاقة الب�سرية، التعليم والتعلم ، وحا�سل على عدد اأربع براءات اخرتاع

بع�س �جلو�ئز �حلا�سل عليها �ملحلية و�الإقليمية:
• رائد ال�ستدامة – جمل�ض قطر للمباين اخل�سراء

• جائزة الفورد العاملية ٢٠٠3 م.
• جائزة جمل�ض التعاون اخلليجي لأف�سل الأعمال البيئية

�ملبادر�ت :
1. برنامج خطو�تك �إح�سان لبيئتك

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

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

• تعزيز م�سوؤولية اجلميع جتاه البيئة، فنظافة موطننا قطر م�سوؤولية كل من يحيى على اأر�سه.
2. برنامج �سجرة بالدي, زر�عة 000,100 مائة �ألف �سجرة

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

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

• الإ�سهام يف علج الحتبا�ض الح راري، والتغريات املناخية.
• التعريف بالفوائد القت�سادية والطبية للنباتات، واحلث على ح�سن ا�ستغللها.

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

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

• توفري املعلومات للباحثني واملهتمني وحمبي الطبيعة
• اإطلق م�ســابقة املدار�ــض، تتيح جلميع الطلب امل�ســجلني يف دولة قطر من خمتلف الأعمار واملراحل الدرا�ســية فر�ض 

امل�ساركة، ومن ثم اإمكان الفوز بجوائز قيمة.
4. قطاع �لتعليم - ذوي �الإعاقة - �ملكفوفني - عدد 4 بر�ء�ت �خرت�ع

�الأهد�ف:
• تي�سري دمج املكفوفني يف جمتمعهم الأكادميي

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

• درا�سة املنهج التعليمي نف�سه الذي يدر�سه قرين الدار�ض الكفيف.
5. م�سروع ح�سر وت�سنيف ح�سر�ت �لبيئة �لقطرية

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

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

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

6. �سندوق �حلمى
�الأهد�ف:

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

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

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

7. برنامج طري بالدي
�الأهد�ف:

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

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

• جمع وتوثيق املعلومات عن طيور البيئة القطرية ور�سدها يف قاعدة بيانات.
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• ت�سجيع البحث العلمي املتعلق بطيور �سبه اجلزيرة القطرية.
8. برنامج �خليمة �خل�سر�ء

�الأهد�ف:
• تاأ�سي�ض منتدى ثقايف بيئي ميثل من�سة لن�سر الوعي بق�سايا البيئة واملجتمع.

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

• الرتويج للأن�سطة البيئية والربامج التوعوية التي نحر�ض عليها.
9. برنامج كلنا نحب �لبحر

�الأهد�ف:
• حماية النباتات ال�ساحلية والكائنات البحرية.

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

• اإ�سدار املطبوعات البيئية التي ُتعنى بالبيئة البحرية، وتعزز ال�سلوك الإيجابي جتاه ال�سواطئ.
• ن�ســر ر�ســائلنا البيئيــة عرب و�ســائل الإعلم امل�ســموعة واملقروءة واملرئية، و�ســبكات التوا�ســل الجتماعي )الفي�ســبوك والتويرت 

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

10 . برنامج لكل ربيع زهرة
�الأهد�ف:

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

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

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

• ح�سل على الو�ســام الرئا�ســي من الدرجة املمتازة يف امل�ســوؤولية املجتمعية من قبل فخامة الرئي�ــض امل�ســري عمر ح�ســن 
اأحمد الب�سري، رئي�ض جمهورية ال�سودان.



70

اململكة العربية ال�سعودية

�سعادة ال�سيخ الدكت�ر ايهاب بن �سيف ال�سمن�دي
ع�سو املكتب التنفيذي للمنظمة العربية لل�سلمة املرورية

الدكتور اإيهاب ال�سمنودي اخلبري وامل�ست�سار يف جمال ال�سلمة املرورية من ال�سخ�سيات القلئل يف العامل العربي التي 
برزت وب�سكل وا�سح يف جمال املرور والتخطيط والقيادة، فهو يحمل العديد من ال�سهادات الأكادميية العليا، بالإ�سافة اإلى 
اأنه نا�ســط يف جمال ال�ســلمة املرورية منذ حوايل ثلثة عقود، فهو ع�سو موؤ�س�ــض يف اجلمعية ال�سعودية للتوعية بال�سلمة 
املروريــة، وع�ســو يف املكتــب التنفيــذي للمنظمــة العربية لل�ســلمة املرورية، كما اأنه ع�ســو يف املنظمة العامليــة للوقاية من 

حوادث الطرق، وهو مبادر و�ساحب فكرة اإن�ساء مركز طبي متخ�س�ض مل�سابي احلوادث املرورية وغريها.

كما اأن للدكتور ال�ســمنودي م�ســاركات يف العديد من الأعمال والفعاليات واملوؤمترات العربية والدولية واللجان املختلفة 
يف ذات املجــال وجمــالت الإدارة والقيــادة والتخطيــط وغريهــا. وقد ح�سل علــى العديد من ال�ســهادات التقديرية، مثال 
ذلك: �ســهادة تقدير للجهود واملبادرات الن�ســانية وال�ســعي ال�ســخ�سي لتاأ�سي�ــض اجلمعية ال�سعودية لل�ســلمة املرورية من 
املنظمــة العربية لل�ســلمة املرورية، و�ســهادة م�ســاركة يف نــدوة ا�ســرتاتيجية الدارة من جامعة قالــوب يف برنامج الدارة 
التنفيذية، و�سهادة م�ساركة يف ندوة العلج بوا�سطة اللعب يف ممار�سات الطب النف�سي من الهيئة ال�سعودية للتخ�س�سات 
ال�سحية مب�ساركة م�ست�سفيات ال�سعودي الأملاين وم�ست�سفى الأمل وغريها. وجدير بالذكر اأنه قد كرم ل�سنوات عديدة من 
قبل املنظمة العربية لل�ســلمة املرورية خلل ال�ســنوات من  حتى ٢٠١4. كما اأنه من اأ�ســرة جتارية عريقة، �ســاهمت ب�سكل 
كبري يف ن�ســر ثقافة امل�ســوؤولية الإجتماعية يف داخل اململكة العربية ال�ســعودية ويف خارجها. ويوؤمن �ســعادة الدكتور ايهاب 
بوجــوب اأن يكــون لرجــال و�ســيدات الأعمال دور بــارز يف التنمية املجتمعية، وقــد اطلق العديد من املبــادرات لرتجمة هذا 

الإميان اإلى واقع.

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

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

• ح�سل على الو�ســام الرئا�ســي من الدرجة املمتازة يف امل�سوؤولية املجتمعية من قبل فخامة الرئي�ض امل�سري عمر ح�سن 
اأحمد الب�سري، رئي�ض جمهورية ال�سودان.
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�ســعادة الدكتورة انت�سار اأحمد فلمبان الباحثة ال�ســعودية يف املجال الأمني، �ســاركت بجهودها املتميزة يف نبذ العنف 
والتطرف ومكافحة الإرهاب من خلل عملها، واأ�سبحت واجهة وقدوة للمراأة ال�سعودية املعطاءة يف بلدها.

الدكتــورة انت�ســار من ال�ســخ�سيات التــي تعمل بجد، وهي تعترب ثمرة من ثمار ال�ســعاع الذي حققته املراأة ال�ســعودية 
التــي تعي�ــض ع�سرهــا الذهبــي يف عهد خادم احلرميني ال�ســريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز، فهي اأول �ســيدة �ســعودية 
ت�ســغل من�سب مديرة العلقات والأن�ســطة اخلارجية يف اجلمعية العربية ملكافحة الإرهاب ، و�ســاركت يف فعاليات متنوعة 

يف العديدمن الدول عن الإرهاب وجتربة اململكة العربية ال�سعودية الناجحة يف مكافحته.

مت تكــرمي الدكتــورة انت�ســار عــدة مرات منها كرمز مــن رموز املراأة العربيــة، وتكرميها من املنتدى الأورو متو�ســطي، 
وتكرميهــا مــن روؤ�ســاء دول واأ�سحاب ال�ســمو امللكي الأمــراء، واأ�سحاب املعايل الــوزراء ومنظمات عامليــة وجهات حكومية 

كثرية ومتثيلها للمملكة العربية ال�سعودية يف املوؤمترات الدولية.

ومثلــت فلمبــان اململكــة يف جمل�ــض اإدارة املنظمــة العاملية لحتاد الكتــاب الأفرواآ�ســيوي الذي ي�سم كوكبــة من الوزراء 
وال�ســخ�سيات العامة البارزة من 3٠ دولة من القارتني، وي�ســرف على العمل الثقايف الفكري يف اأكر من 35 دولة يف اآ�ســيا 
واأفريقيــا، وتراأ�ســت وفدا يف جمل�ــض وزراء الداخلية العــرب ٢٠١3م كاأول امراأة عربية لأول مرة ،ومتيزها يف م�ســاركاتها 
العديــدة مــع جامعــة نايــف العربيــة للعلوم الأمنيــة والنرتبــول، واختيارها كم�ست�ســارة يف كر�ســي الأمري حممــد بن نايف 
لل�ســلمة املرورية ا�سافة لإ�سداراتها وابحاثها الأمنية املختلفة. ترتاأ�ــض جلنة املراأة وال�ســرة يف املنظمة العربية لل�سلمة 

املرورية، حيث �ساهمت من خلل موقعها يف دعم اأن�سطة املنظمة يف عموم الوطن العربي.

ح�سلت على اأعلى و�سام دويل برتبه فار�ض للحمايه املدنيه وهذا الو�سام يتم منحه للرتب الع�سكريه 

مت تر�سيحها موؤخرا م�ست�سار جمل�ض اإدارة موؤ�س�سة املراأة العربية التي تعمل يف نطاق جامعة الدول العربية.

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

ح�سلت على الو�ســام الرئا�ســي من الدرجة املمتازة يف امل�ســوؤولية املجتمعية من قبل فخامة الرئي�ــض امل�سري عمر ح�سن 
اأحمد الب�سري، رئي�ض جمهورية ال�سودان.

�سعادة الدكت�رة انت�سار اأحمد فلمبان 
م�ست�سارة كر�سي الأمري حممد بن نايف لل�سلمة املرورية

رئي�سة جلنة املراأة والأ�سرة باملنظمة العربية لل�سلمة املرورية



72

ا�ســرف �ســعادة الدكتور ها�ســم �ســليمان ح�ســني علي تاأ�سي�ــض العديد من املبادرات التنموية التي �ســاهمت يف الرتويج 
لل�ستثمار والتكنولوجيا و ريادة الأعمال و الإبداع و التمكني الإقت�سادي للمراأة حمليًا و اإقليميًا و دوليًا. 

ومن �أبرز تلك �ملبادر�ت : 

•  تاأ�سي�ض املركز الدويل لريادة الأعمال وال�ستثمار 
•  اإعداد و تنمية النموذج البحريني-العربي لريادة الأعمال و تنفيذه يف اأكر نحو 48 دولة من خمتلف بقاع العامل 

•  اإعداد برامج الإحت�سان بالتعاون مع البنك الإ�سلمي للتنمية. 
•  تاأ�سي�ــض املركــز الإقليمــي لريــادة العمــال و الإبداع يف مقــر الحتاد العام لغــرف التجارة وال�سناعــة والزراعة للبلد 

العربية يف اجلمهورية اللبنانية.
•  اإعداد و تد�سني »ال�سبكة الإفرتا�سية للإبداع و ريادة العمال« بالتعاون مع �سركة اإنتل الدولية.

•  متكني األف ال�سباب العربي والإفريقي و الآ�سيوي على منهجيات ريادة الأعمال و الإبداع.
•  �ساحب مبادرة وم�سرف عام عا�سمة الإبداع ورواد الأعمال العرب. 

•  �ساهم يف تاأ�سي�ض اأكادميية اليونيدو للتدريب يف مملكة البحرين. 
•  تاأ�سي�ض املركز الوطني لريادة العمال و اخلدمات الغري مالية يف جمهورية ال�سودان.

•  تاأ�سي�ض مراكز ريادة العمال و الإبداع يف عدد من الدول العربية بالتعاون مع اجلامعات.
•  مت تعينه موؤخرًا اأمينًا عامًا ملبادرة طريق احلرير لريادة العمال.

•  ح�سل على لقب ال�سفري الدويل للم�سوؤولية الجتماعية بال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية.
•  ح�سل على الو�ســام الرئا�ســي من الدرجة املمتازة يف امل�ســوؤولية املجتمعية من قبل فخامة الرئي�ــض عمر ح�ســن اأحمد 

الب�سري، رئي�ض جمهورية ال�سودان..

�سعادة الدكت�ر ها�سم �سليمان ح�سني
رئي�ض مكتب ترويج ال�ستثمار والتكنولوجيا التابع ملنظمة الأمم املتحدة 

للتنمية ال�سناعية » اليونيدو« يف مملكة البحرين
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هــو رئي�ــض جمل�ــض اإدارة جمعية ال�ســنابل لرعايــة الأيتام وهي اأول جمعيــة خريية متخ�س�سة يف جمــال تقدمي الكفالة 
والرعاية ال�ســاملة للأيتام مبملكة البحرين حيث تاأ�س�ســت عام ١999 مب�سمى موؤ�س�سة ال�سنابل لرعاية الأيتام وحتولت الى 

جمعية يف عام ٢٠١١. حيث يراأ�ض ف�سيلته جمل�ض الإدارة منذ التاأ�سي�ض ولغاية الآن. 

كما ي�سغل ف�سيلته عدة منا�سب منها:

رئي�ض الدائرة ال�سرعية مبحكمة التمييز.

• رئي�ض بعثة احلج البحرينية.

• نائب رئي�ض جمل�ض اأمناء املوؤ�س�سة اخلريية امللكية.

• ع�سو املجل�ض الأعلى للق�ساء.

• ع�سو املجل�ض الأعلى لل�سئون الإ�سلمية.

• خطيب جامع مركز الفاحت الإ�سلمي )اأكرب جامع مبملكة البحرين(.

• ح�سل على العديد من اجلوائز الوطنية والعربية والدولية.

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

•  ح�سل على الو�ســام الرئا�ســي من الدرجة املمتازة يف امل�ســوؤولية املجتمعية من قبل فخامة الرئي�ض عمر ح�سن اأحمد 
الب�سري، رئي�ض جمهورية ال�سودان.

مملكة البحرين

�سعادة ال�سيخ عدنــان عبداهلل القطــان 
رئي�ض جمل�ض اإدارة جمعية ال�سنابل لرعاية الأيتام 

مملكة البحرين
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دولة الإمارات العربية املتحدة

�سعادة الأ�ستاذ جمال بن عبيد البح املطرو�سي
رئي�ض منظمة الأ�سرة العربية

�سعادة الأ�ستاذ جمال البح من ال�سخ�سيات التي لها ب�سمة وا�سحة يف جمال الأ�سرة يف دولة الإمارات العربية املتحدة 
ويف خارجهاـ، فهو رئي�ــض منظمة الأ�ســرة العربية، وع�سو املكتب التنفيذي ملنظمة الأ�ســرة العاملية، ويحمل موؤهلت علمية 

يف جمال علم الجتماع والهند�سة النف�سية.

تقلد �ســعادة الأ�ســتاذ جمال البح العديد من املنا�سب واللجان الإجتماعية املتعلقة باأمور الأ�ســرة، وهو ع�سو وموؤ�س�ــض 
للعديد من اجلمعيات يف ذات املجال، كما اأدار العديد من الربامج التلفزيونية، وتراأ�ــض �سندوق الزواج يف دولة الإمارات 
ل�ســنوات طويلــة، كما اأ�ســرف علــى حفلت الزواج اجلماعي يف العديــد من مدن الإمارات بهدف العمــل على تقليل تكليف 
الزواج، و�ساهم مع غريه من الن�سطاء الإجتماعيني يف تطوير العديد من الت�سريعات والقواين ذات ال�سلة بالأ�سرة.  وهو 
من�ســق عام متطوع للجنة الزواج باإمارة ال�ســارقة. كما واأن له م�ســاهمات كبرية وم�ســاركات يف موؤمترات حملية واإقليمية 

ودولية.

من اإ�ســهاماته العلمية: امل�ســاركة يف درا�ســة عن الطلق بدولة الإمارات العربية املتحدة بالتعاون مع جامعة الإمارات، 
كمــا اأنــه لــه العديد من اأوراق عمــل متعلقة بالزواج من الأجنبيات، وتكاليف الزواج، والعنو�ســة واآثارهــا، وورقة عمل حول 
التن�سيق والتعاون بني موؤ�س�سات املجتمع املدين. كما �سارك الأ�ستاذ البح يف موؤمترات داخل وخارج دولة الإمارات العربية 
املتحــدة قــدم خللهــا العديد مــن البحــوث والدرا�ســات ذات النتائج امليدانيــة قابلة للتطبيق، ا�ســتفادة منهــا العديد من 

فعاليات املجتمع املحلي واخلارجي.

نــال الأ�ســتاذ جمــال البح الكثري من �ســهادات التقديــر والدروع، منها: درع منظمة الأ�ســرة العامليــة، ودرع لواء جمعية 
نه�سة املراأة الظبيانية، ودرع اللجنة العليا املنظمة لر�سالة الوفاء، ودرع احتاد كتاب واأدباء الأردن، ودرع جامعة الإمارات 

العربية املتحدة، وغريها من الدروع و�سهادات تقدير و�سكر.

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

ح�سل على الو�ســام الرئا�ســي من الدرجة املمتازة يف امل�ســوؤولية املجتمعية من قبل فخامة الرئي�ــض امل�ســري عمر ح�ســن 
اأحمد الب�سري، رئي�ض جمهورية ال�سودان.
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دولة الكويت

�سعادة ال�سيخ الدكت�ر م�ساعد حممد مندين
رئي�ض جمل�ض اإدارة جمعية التكافل الجتماعي لرعاية ال�سجناء 

املع�سرين 

ال�سيخ الدكتور املربي م�ساعد حممد مندين من ال�سخ�سيات التي تعمل على اإ�سعاد الآخرين ومل �سمل امل�سجونني -على 
ذمة ق�سايا مالية - مع اأ�ســرهم اأو ارجاعهم اإلى اأهلهم وال�ســعي لدفع ما عليهم من التزامات وديون بعد تراكمها عليهم، 
ممــا اأدى اإلــى اإيداعهــم يف ال�ســجون على ذمة دفع ما عليهم اأو كفالتهم، فهو رئي�ــض وموؤ�س�ــض جمعيــة التكافل الجتماعي 
لرعاية ال�سجناء املع�سرين يف دولة الكويت، وقد عمل هو وفريق عمله يف هذه اجلمعية املباركة لإخراج املئات من امل�سجونني 
وفك مديونياتهم، هذه اجلمعية املباركة التي يراأ�سها ال�سيخ الدكتور م�ساعد مندين نقلت جتربتها وا�ستفادت منها العديد 
من الفعاليات واملحافل، وقامت بتطبيق نهجها يف العديد من الدول العربية ويف خارجها، فهو وا�سع اللبنة لهذا امل�ســروع 

الجتماعي التكافلي العظيم.

حمــل ال�ســيخ الدكتــور العديد مــن ال�ســهادات التقديرية والفخرية ولــه م�ســاهمات وع�سويات يف جمعيــات وموؤمترات 
وحمافل خليجية وعربية، وله اأي�سا موؤلفات، ومن اأبرزها كتابه عن اأحكام ال�سجون يف الفقه الإ�سلمي.

مت تكرمي ف�سيلة ال�ســيخ الدكتور م�ســاعد مندين يف العديد من املحافل، اأبرزها تكرميه من قبل �ساحب ال�ســمو حاكم 
ال�ســارقه لفــوزه بجائــزة ال�ســارقة للعمل التطوعــي، وكذلك فوزه بجائــزة البحرين للعمل الإن�ســاين لدول جمل�ــض التعاون 

اخلليجي.

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

ح�سل على الو�ســام الرئا�ســي من الدرجة املمتازة يف امل�ســوؤولية املجتمعية من قبل فخامة الرئي�ــض امل�ســري عمر ح�ســن 
اأحمد الب�سري، رئي�ض جمهورية ال�سودان.



76

جامعة الدول العربية

�سعادة الدكت�ر طالل اأبــ�غزالـــه
رئي�ض جمل�ض اإدارة جمموعة طلل بوغزالة

�ســعادة الدكتور طلل اأبو غزالة هو املوؤ�س�ــض والرئي�ــض ملجموعة طلل اأبوغزالة، وهو قائد املحا�سبة العربية، و�ساحب 
املبــادرات يف الرتويــج لأهمية امللكيــة الفكريــة يف املنطقة العربية، مت تعيينه كنائب رئي�ــض التفاق العاملــي من قبل الأمني 
العام للأمم املتحدة بان كي مون، ثم مت تعيينه رئي�سًا للئتلف العاملي لتقنية املعلومات والت�سالت والتنمية التابع للأمم 

املتحدة لل�سوؤون القت�سادية والجتماعية، كما مت تعيينه ع�سوا يف جمل�ض العيان.

يحمل الدكتور طلل اأبو غزالة العديد من ال�ســهادات الأكادميية والفخرية والأو�ســمة، كما اأنه ع�سو ورئي�ــض وموؤ�س�ــض 
للعديد من املحافل العربية والدولية.

ل�ســعادة الدكتور طلل اأبو غزالة الكثري من املبادرات واملطبوعات التي اأثرت بها املكتبات العربية املتخ�س�سة، والتي 
منهــا: جمتمــع طــلل اأبو غزاله للمعرفة الذي يعد املبادرة الأولى لتمكني ال�ســباب العربي، وتاأتي املبادرة �سمن امل�ســوؤولية 
الجتماعيــة ملجموعــة طلل اأبو غزاله. ومعجم اأبــو غزاله للملكية الفكرية، ومعجم اأبو غزاله القانوين، ومعجم اأبو غزالة 
لتقنيات املعلومات والت�سالت، ومعجم اأبو غزاله للمحا�سبة والأعمال، ومعجم اأبو غزاله للمحا�سبة والأعمال )اإجنليزي-

عربي( وغريها.

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

املبادرات املجتمعية، كما ويدير واحدة من اأكرب املجموعات التجارية املهنية املتخ�س�سة يف الوطن العربي.

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

ح�سل على الو�ســام الرئا�ســي من الدرجة املمتازة يف امل�ســوؤولية املجتمعية من قبل فخامة الرئي�ــض امل�ســري عمر ح�ســن 
اأحمد الب�سري، رئي�ض جمهورية ال�سودان.
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جمهورية ال�سودان

�سعادة الفريق طيار
 الفاحت عروة

�لع�سو �ملنتدب و�لرئي�س �لتنفيذي ل�سركة زين �ل�سود�ن

مت  تعيني  ال�سيد  عروة  رئي�سًا  تنفيذيًا  وع�سًوا  منتدبًا  ل�سركة  زين-   ال�سودان  يف  يوليو  ٢٠٠8،  ثم  مت  تعيينه  رئي�ًسا  تنفيذيًا 
 لعمليات  اأفريقيا  يف  مايو .  ٢٠١٢  هو  �سخ�سية  بارزة  يف  ال�سودان،  حيث  ي�ستهر  جيدًا  بخربته  العملية  املتنوعة  والرية. 

التحق  بجامعة  اخلرطوم،  طالبًا  يف  كلية  القت�ساد  والدرا�ســات  الجتماعية،  ثم  انتقل  اإلى  الكلية  احلربية   والتي  تخرج 
 منها  عام  .١97٠ 

عمل  بعد  ذلك  يف  قوات  الدفاع  اجلوي  وح�سر  عدة  دورات  تدريبية  يف  ال�سودان  واململكة  املتحدة  يف  جمالت  الإلكرتونيات 
 والرادار  واملدفعية  كما  عمل  ال�سيد  عروة  معلمًا  يف  الكلية  احلربية  ال�سودانية  قبل  ان�سمامه  لحقًا  اإلى  جهاز  الأمن  الوطني 
 يف  عام  ١97٦،  حيث  عمل  حتى  عام   .١985  وخلل  تلك  الفرتة  ح�سر  عدة  دورات  تدريب  مهني  يف  جمالت  ال�ســتخبارات 
 والعمليات  الفنية  والدرا�سات  ال�سرتاتيجية،  والتي  ُعقَد  بع�سها  يف  ال�سودان  وبع�سها  الآخر  يف  الوليات  املتحدة الأمريكية.  

و�ســغل  ال�ســيد  عروة  من�سب  القن�سل  العام  يف  �ســفارات  ال�سودان  يف  مو�ســكو ) الحتاد  ال�سوفياتي  �سابقًا )  واأدي�ض  اأبابا 
 يف  اإثيوبيا  خلل  الفرتة  من  ١977  اإلى  .١984 

ال�ســيد  عــروة  حا�ســل  علــى  رخ�ســة  طيار  نقــل  جــّوي » ATPL« ،  ورخ�سة  طيــار  هليكوبرت،  وقــد  عمل  يف  القطــاع  اخلا�ض 
 ب�سناعة  الطريان  خلل  الفرتة  من  ١98٦  اإلى  .١987 

وبني  عامي  ١988  و  ١989  عمل  الفريق  طيار /  الفاحت  عروة -  الع�سو  املنتدب  والرئي�ض  التنفيذي -  لدى  حكومة  اململكة 
 العربية  ال�ســعودية  كباحث  متخ�س�ض  يف  �ســوؤون  القرن  الأفريقي .  ويف  العام  ١989  مت  تعيني  ال�ســيد  عروة  وزيرًا  للدولة  يف 
 رئا�ســة  جمهورية  ال�ســودان  وم�ست�ســارًا  للرئي�ــض  ل�ســوؤون  الأمن  القومي  بني  العامني  ١989  و   .١995  بعد  ذلك  �ســغل  من�سب 
 وزير  الدولة  ل�سوؤون  الدفاع  يف  الفرتة  من  ١995  اإلى  ١99٦،  وبعدها  مت  تعيني  ال�سيد  عروة  يف  من�سب  املمثل  الدائم  لل�سودان 
 لدى  الأمم  املتحدة  يف  نيويورك  خلل  الفرتة  من  ١99٦  اإلى  ٢٠٠5؛  وهي  اأطول  فرتة  ق�ساها  �سفري  يف  ذلك  املن�سب  بتاريخ 
 ال�سودان . واأ�سبح  ال�سيد  عروة  م�ست�سارًا  خا�سا  ابتداًء  من  العام  ٢٠٠٦  وحتى  يوليو  ٢٠٠8  عندما  مت  تعيينه  يف  من�سب  املدير 

 العام  ل�سركة  زين  ال�سودان. 
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معايل الفريق الركن طالل عبداهلل الك�فحي
مدير الإدارة العامة للدفاع املدين

معــايل الفريــق الركن طــلل بن عبداهلل الكوفحي من ال�ســخ�سيات التي اأعطت الكثري يف النجــاح والتميز والتطوير، 
وكان لــدور معاليــه وعطــاءه املهني املقدر انعكا�ــض على تقديره حمليا ودوليا. حيث منح  معاليه من خلل م�ســريته املهنية 
الكثري من الأو�ســمة، مثل: �ســارة اخلدمة٦7-7١، و�ســام اليوبيل الف�سي، �سارة الكفاءة التدريبية، �سارة الكفاءة القيادية، 
و�ســام ال�ســتقلل من الدرجة الرابعة، �ســارة الكفاءة الإدارية والفنية، �ســارة تقدير اخلدمة املخل�سة، و�سام الكوكب من 
الدرجة الثالثة، و�ســام النه�سة من الدرجة الثانية، و�ســام ال�ســتحقاق الع�سكري من الدرجة الثاين، والعديد من الأو�سمة 

واجلوائز املحلية والدولية.

كمــا حتقــق بعــد تعيني معايل الدكتور طــلل الكوفحي مديرا عاما للدفاع املدين تطوير هــذا اجلهاز يف خطة تطويرية 
متثلت يف تو�ســيع اخت�سا�ض عمل اإدارة الوقاية واحلماية الذاتية لي�ســمل درا�ســة ومتابعة املخططات الهند�سية للإ�سغالت 
ال�سناعية واحلرفية وال�سكنية، كذلك العمل على اإيجاد مراكز واأق�سام متخ�س�سة لهذه الإدارة يف كافة مديريات الدفاع 
املدين باململكة الأردنية، من اجل ت�سهيل العمل وتوفري الوقت واجلهد من خلل �سرعة اجناز املعاملت ومنح الرتاخي�ض 
للم�سانع واملوؤ�س�ســات الإنتاجية يف هذه املناطق ف�سل عما يقوم به الدفاع املدين من جولت الإ�ســراف الوقائي على كافة 

املوؤ�س�سات واملن�ساآت بكافة اإ�سغالتها.

كما قام على اإن�ســاء اأكادميية الأمري ح�ســني بن عبداهلل الثاين للحماية املدنية، حيث تعترب هذه الأكادميية منارة علم 
ومعرفة وعطاء يف علوم الدفاع املدين على امل�ستوى املحلي والإقليمي والدويل.

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

ح�سل على الو�ســام الرئا�ســي من الدرجة املمتازة يف امل�ســوؤولية املجتمعية من قبل فخامة الرئي�ــض امل�ســري عمر ح�ســن 
اأحمد الب�سري، رئي�ض جمهورية ال�سودان.

اململكة الأردنية الها�سمية
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دولة قطر

�سعادة الدكت�ر حممد بن �سيف الك�اري
وكيل وزارة البيئة امل�ساعد ل�سئون املختربات والتقيي�ض بوزارة البيئة

املهند�ض الدكتور حممد بن �سيف الكواري الوكيل امل�ساعد ل�سئون املختربات والتقيي�ض بوزارة البيئة، �ساحب اخلربات 
العلمية والعملية الكبرية يف جمال البيئة والهند�سة، فهو حا�سل على �سهادة الدكتوراة يف الهند�سة املدنية، و�سارك باإنتاجه 
الفكــري والعلمــي بو�ســع ب�سمته الفريدة يف جمال البيئة والهند�ســة، فهو �ساحب موؤلفات بلغت ت�ســعة كتب علمية وبيئية، 
وقام باإعداد اأكر من 3٠ بحثا علميا وفنيا يف جمالت املواد الهند�ســية وموا�سفات البناء والت�ســييد، كما اأن له الكثري من 

املحا�سرات العامة يف ذات املجال.

للدكتور حممد خربة علمية وعملية لأكر من ٢5 �ســنة يف جمال اخلر�ســانة والإ�ســفلت ومواد البناء، ومن خلل عمله 
قام بتطوير اأعمال الإن�ســاء والإن تاج يف اخلر�ســانة والإ�ســفلت واملواد يف دولة قطر وذلك بالتعاون مع جمموعة كبرية من 

املهند�سني وال�ست�ساريني. 

مثــل الدكتــور حممــد دولة قطــر يف الجتماعات واملوؤمتــرات اخلليجية والعربية والدولية املتعلقة بالإ�ســكان والتقيي�ــض 
والتجارة العاملية وحقوق الإن�ســان باأكر من 9٠ م�ســاركة. وهو ع�سو لأكر من ٢٠ جلنة حملية وعربية ودولية، كما �ســارك 
يف 95 دورة تدريبية وندوات وحلقات درا�سية وملتقيات متعلقة باملواد الهند�سية واملوا�سفات واملقايي�ض واجلودة والتجارة 

العاملية وال�ستثمار وحقوق الإن�سان.

نال الدكتور حممد العديد من اجلوائز وامليداليات و�ســهادات ال�ســكر والتقدير من هيئات وموؤ�س�ســات وطنية وخليجية 
وعربية ودولية مل�ساهماته وم�ساركاته يف املجالت العلمية والفنية والبيئية واملجالت الأخرى.  يعترب �سعادة الدكتور حممد 
بن �ســيف الكواري من اخلرباء اإلذين �ســاهموا يف تطوير العديد من املعايري واملوا�سفات ذات ال�سلة باملباين امل�ســتدامة، 

والتطبيقات البيئية.

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

ح�سل على الو�ســام الرئا�ســي من الدرجة املمتازة يف امل�ســوؤولية املجتمعية من قبل فخامة الرئي�ــض امل�ســري عمر ح�ســن 
اأحمد الب�سري، رئي�ض جمهورية ال�سودان.
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مملكة البحرين

�سعادة الأ�ستاذ حممد علي القائد
الرئي�ض التنفيذي لهيئة احلكومة اللكرتونية

يعتــرب الأ�ســتاذ حممــد القائــد مــن رواد جمــال احلكومــة الإلكرتونيــة يف املنطقــة مل�ســاهمته يف العديد مــن املبادرات 
وامل�ســاريع التقنية. تقلد القائد من�سب رئي�ــض تنفيذي لهيئة احلكومة الإلكرتونية باملر�ســوم امللكي رقم 78 لعام ٢٠٠7، اإذ 
اأهلته خربته الوا�ســعة يف جمال تقنية املعلومات لقيادة عملية تطوير هيئة احلكومة الإلكرتونية لت�سبح املوؤ�س�ســة الرائدة 
علــى ال�سعيديــن الإقليمــي والدويل يف جمالها. حيث حر�ض على العمل يف التطوير امل�ســتدام للقطاع احلكومي �ســعيًا نحو 

التحول اإلى حكومة ذكية.كما يرتاأ�ض جمل�ض اإدارة �سركة »�سلة اخلليج« وهي �سركة اأ�س�ستها هيئة احلكومة الإلكرتونية.
ي�ســغل القائد ع�سوية العديد من املجال�ــض واملوؤ�س�سات يف مملكة البحرين منها جمل�ض املناق�سات واملزايدات، وجلنة 
احلوكمة لتقنية املعلومات والإت�سالت، كما اأنه ع�سو  يف اللجنة التنفيذية لربنامج العمل لتعزيز احلوكمة يف املوؤ�س�ســات 
احلكومية. نال القائد درجة البكالوريو�ــض يف علوم الكمبيوتر من جامعة امللك �ســعود يف اململكة العربية ال�ســعودية، ودرجة 

املاج�ستري يف هند�سة النظم املتقدمة من جامعة �سيفيلد يف بريطانيا. ويف عام ١994.
وقد تف�سل ح�سرة �ساحب اجلللة امللك حمد بن عي�ســى اآل خليفة عاهل البلد املفدى حفظه اهلل بتكرمي ال�ســيد حممد 
القائــد مبنحــه و�ســام الكفاءة من الدرجة الأولى يف دي�ســمرب ٢٠١١. كما تف�سل ح�سرة �ساحب ال�ســمو ال�ســيخ �سباح الأحمد 
اجلابر ال�سباح اأمري دولة الكويت بتكرميه �سمن اأع�ساء جمل�ــض حتكيم جائزة �ســمو ال�ســيخ �سامل العلي ال�سباح للمعلوماتية 
 ID People( يف م�سابقة »تدوين«  يف يونيو ٢٠١4. فاز ال�سيد حممد القائد الرئي�ض التنفيذي لهيئة احلكومة الإلكرتونية بجائزة
Awards( العامليــة املرموقــة يف جمــال الهويــات الذكية وتقنيــة املعلومات والت�سالت التــي قدمتها منظمة الكوجنر�ــض العاملي 

للهويــات )ID WORLD International Congress). ويف عــام ٢٠٠9 حــاز القائــد املركــز ٢9 �سمن لئحة اأكر ال�ســخ�سيات تاأثريا يف 
البحرين الذي تن�سره جملة “اآرابيان بزن�ض«. للقائد م�ساركات عديدة كمتحدث يف املوؤمترات واملحافل الدولية، كما له كتابات 

كثرية ن�سرت يف اإ�سدارات متخ�س�سة يف جمال تقنية املعلومات تناولت اجلوانب الفنية والإدارية يف هذا املجال.

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

ح�سل على الو�ســام الرئا�ســي من الدرجة املمتازة يف امل�ســوؤولية املجتمعية من قبل فخامة الرئي�ــض امل�ســري عمر ح�ســن 
اأحمد الب�سري، رئي�ض جمهورية ال�سودان.
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• مبعوث جامعة الدول العربية اخلا�ض اإلى ليبيا ٢٠١4- ٢٠١5.
•  نائب املبعوث اخلا�ض للأمم املتحدة وجامعة الدول العربية ل�سوريا ٢٠١٢-٢٠١4.

•  رئي�ض جمل�ض اإدارة موؤ�س�سة يا�سر عرفات ٢٠٠7- احلايل.
•  وزير ال�سوؤون اخلارجية يف ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية فرباير ٢٠٠5- اأبريل ٢٠٠٦.

•  ع�سو اللجنة املركزية حلركة فتح ٢٠٠9- احلالية.
•  رئي�ض الوفد لفل�سطني لدى حمكمة العدل الدولية، فرباير ٢٠٠4، اإجراءات راأي م�ست�سار العواقب القانونية لبناء جدار 

يف الأر�ض الفل�سطينية املحتلة، مبا فيها القد�ض ال�سرقية.
•  ع�سو املجل�ض املركزي ملنظمة التحرير الفل�سطينية من ١999- الوقت احلا�سر.

•  املراقب الدائم لفل�سطني لدى الأمم املتحدة ١99١- فرباير ٢٠٠5.
•  املراقب الدائم املناوب ملنظمة التحرير الفل�سطينية لدى الأمم املتحدة يف ١989- ١99٠.

•  ع�سو املجل�ض املركزي ملنظمة التحرير الفل�سطينية من ١98١- ١98٦.
• انتخب ع�سوا يف املجل�ض الثوري حلركة فتح يف موؤمترها اخلام�ض يف عام ١989. ع�سو مراقب يف املجل�ض منذ عام ١98١.

• ع�سو مراقب يف اللجنة التنفيذية جلمعية الهلل الأحمر الفل�سطيني ١979-١98١.
•  رئي�ض الحتاد العام لطلبة فل�سطني )GUPS( ١98٠-١98٦. ع�سو اللجنة التنفيذية لـ GUPS منذ عام ١974.

• ع�سو يف املجل�ض الوطني الفل�سطيني )PNC( من ١975- الوقت احلا�سر.
•  ان�سم اإلى حركة فتح يف منظمة التحرير الفل�سطينية )م.ت.ف( يف عام ١9٦9.

•  �ســارك يف العديــد مــن الجتماعــات الإقليميــة والدوليــة واملوؤمترات والندوات، مبــا يف ذلك، يف جملة اأمــور، من الأمم 
املتحدة، وحركة عدم النحياز ومنظمة التعاون الإ�سلمي، رئي�سا اأو ع�سوا يف الوفد الر�سمي لفل�سطني.

•  �ســارك يف العديد من الندوات واملناق�ســات لوحة واملحا�سرات والعرو�ض التقدميية ب�ســاأن ق�سية فل�ســطني وال�ســلم يف 
ال�سرق الأو�سط عملية.

�لتعليم:
• BS يف طب الأ�سنان واجلراحة، كلية طب الأ�سنان، جامعة القاهرة، عام ١979.

•  ح�سل على لقب ال�سفري الدويل للم�سوؤولية الجتماعية بال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية.
•  ح�سل على الو�ســام الرئا�ســي من الدرجة املمتازة يف امل�ســوؤولية املجتمعية من قبل فخامة الرئي�ــض امل�ســري عمر ح�ســن 

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

دولة فل�سطني

�سعادة الدكت�ر نا�سر القدوة
رئي�ض موؤ�س�سة يا�سر عرفات

دولة فل�سطني
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�سعادة ال�سيدة اأفنان را�سد الزياين
ع�سو جمل�ض اإدارة غرفة جتارة و�سناعة البحرين

ع�سو جمل�ض اإدارة �سيدات الأعمال

�ســعادة ال�ســيدة اأفنان را�ســد الزياين �ســليلة عائلة جتارية مرموقة يف مملكة البحرين ويف منطقة اخلليج العربي، هي 
الرئي�ــض واملالك ل�ســركة الزياين للخدمات التجارية والتي تعمل يف جمال املعدات املكتبية، كما واأنها ع�سو جمل�ــض اإدارة 
جمعيــة �ســيدات الأعمال البحرينية، ورئي�ســة جلنة �ســيدات الأعمــال يف غرفة جتارة و�سناعة البحريــن منذ ٢٠٠5 وحتى 
نهاية الدورة عام ٢٠١3. مت اإعادة انتخابها لع�سوية جمل�ــض اإدارة غرفة جتارة و�سناعة البحرين والتي ت�ســغل املن�سب يف 

هذه الدورة. كما ح�سلت على جائزة اأف�سل �سيدة اأعمال يف ال�سرق الأو�سط عام ٢٠٠4.

تعد ال�ســيدة اأفنان من اأبرز ال�ســخ�سيات ذات احل�سور يف جمال الربامج التلفزيونية املتخ�س�سة، ولها عدة موؤلفات 
م�سهورة ومتداولة يف ذلك. كما واأنها اختريت من قبل جملة فوربــز من �سمن اقوى الـ 5٠ �سيدة يف ال�سرق الو�سط لأكر 

من مرة، ومت اختيارها من قبل جملة Arabian Business من �سمن الـ ١٠٠ �سخ�سية الكر قوة يف الوطن العربي.

حتمــل ال�ســيدة اأفنان الزياين �ســهادة البكالوريو�ــض يف علم تكنولوجيا ت�سنيــع الغذية من جامعة تك�سا�ــض بالوليات 
املتحدة المريكية عام ١97٦، ولها ح�سور جمتمعي بارز يف مملكة البحرين ويف خارجها. وت�ســغل حاليا ع�سوية املجل�ــض 

الأعلى للمراأة يف مملكة البحرين، كما اأنها نالت العديد من الأو�سمة، ومت تكرميها حمليا وعربيا يف منا�سبات عديدة.

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

ح�سل على الو�ســام الرئا�ســي من الدرجة املمتازة يف امل�ســوؤولية املجتمعية من قبل فخامة الرئي�ــض امل�ســري عمر ح�ســن 
اأحمد الب�سري، رئي�ض جمهورية ال�سودان.
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�سعادة الربوفي�س�ر ي��سف عبدالغفار
عميد �سفراء امل�سوؤولية الجتماعية -  رئي�ض جامعة اململكة - رئي�ض 

جمل�ض اإدارة ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية

يعد عميد �سفراء امل�سوؤولية الجتماعية الربوفي�سور يو�سف عبدالغفار رئي�ض جامعة اململكة، من اأبرز ال�سخ�سيات التي عملت 
يف جمال امل�سوؤولية الجتماعية و اأعطت فيه الكثري من البحوث والدرا�سات العملية القابلة للتطبيق منها كذلك يف بحوثه العلمية 
يف جمال الطاقة امل�ستدامة التي تزيد عن �سبعني بحثًا و املن�سورة يف اأ�سهر الدوريات العلمية العاملية املرموقة واملحكمة، بالإ�سافة 
للأفــكار العمليــة ملبادئ امل�ســوؤولية املجتمعية التــي حر�ض على تطبيقها من خلل دوره الأكادميي وم�ســوؤولياته املوؤ�س�ســية ورعايته 
لأعمــال مت�سلــة بهــذا الإطار. فمن اأقواله: »اأن امل�ســوؤولية الجتماعية باعتبارهــا نظرية اأخلقية يجــب اأن تاأخذ مداها اخلليجي 
والعربي عمومًا واأن تخرج من حيز النظرية اإلى التطبيق واملمار�ســة وتوجيه ال�ســلوك العام للأفراد واملوؤ�س�ســات والهيئات املدنية 
والر�ســمية توجيهًا م�ســوؤوًل ي�سمن تكري�ــض هذا املبداأ الأممي الأخلقي«. للربوفي�ســور يو�سف م�ســاركات خليجية و عربية و عاملية 
يف جمــالت امل�ســوؤولية الجتماعيــة والطاقة النظيفــة واملتجددة، وله العديد مــن املوؤلفات والبحوث املحكمــة الدولية، فهو خبري و 
م�ست�ســار و اأكادميــي يراأ�ــض حاليــا جامعــة اململكة يف مملكــة البحرين. كما �ســغل عمادة كلية الهند�ســة يف جامعــة البحرين. وهو 
ع�سو جمل�ض اأمناء يف العديد من اجلامعات واملوؤ�س�سات العلمية والبحثية، حيث ي�سغل ع�سوية جمل�ض اأمناء جامعة الحتاد بدولة 
الإمارات، وكلية الدوحة للعلوم والتكنولوجيا بجمهورية ال�ســودان، وع�سو جمل�ــض اأمناء املعهد الأملاين للدرا�ســات ال�سرقية بربلني 
وع�سو جمل�ــض الإدارة ورئي�ــض املجل�ــض العلمي للمجل�ــض الدويل للجامعات ومركزه اأنقرة برتكيا، وع�سو اجلمعية الدولية لروؤ�ساء 
اجلامعــات بنيويــورك - الوليــات املتحدة الأمريكية. له اأكر من 3٠ كتابا يف جمالت الطاقة والهند�ســة وتي�ســري العلوم للنا�ســئة، 

وكذلك يف املجالت الرتبوية والقيمية العديدة.
ي�سغل حاليا، اإ�سافة اإلى رئا�سة جامعة اململكة، رئي�سًا  ملجل�ض اإدارة ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية، ورئي�سًا ملجل�ض اأمناء 
جائزة العمل الإن�ســاين لدول جمل�ــض التعاون اخلليجي، ورئي�ــض اأمناء جائزة املدينة العربية امل�سوؤولية اجتماعيا. يعد الربوفي�سور 
يو�ســف من املدربني واملحا�سرين الدوليني الذين جمعوا بني العلوم الع�سرية والتاأ�سيلية، وترجم ذلك يف اإنتاجه العلمي الغزير. 
وح�سل الربوفي�سور يو�سف على درجة الدكتوراه يف الطاقة من جامعة ليدز بربيطانيا يف عام ١983 م. كما حاز على جائزة �سمو 
ويل العهد للأبحاث العلمية يف جمال الهند�ســة على م�ســتوى مملكة البحرين و جائزة القيادة يف التعليم على م�ســتوى قارة اآ�ســيا 

للعامني ٢٠١3 و ٢٠١4 اإ�سافة اإلى جائزة اأف�سل حما�سر يف جامعة البحرين عام ٢٠٠١ م.
ح�سل على لقب ال�سفري الدويل للم�سوؤولية الجتماعية بال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية.

ح�سل على الو�ســام الرئا�ســي من الدرجة املمتازة يف امل�ســوؤولية املجتمعية من قبل فخامة الرئي�ــض امل�ســري عمر ح�ســن 
اأحمد الب�سري، رئي�ض جمهورية ال�سودان.




