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بــرعايــة كريمــة من
معالي الشيخ فواز الخالد الصباح

محافظ محافظة األحمدي
السفير الدولي للمسؤولية المجتمعية
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أوال: الجلسة العلمية »السفراء الدوليون للمسؤولية االجتماعية... تجارب رائدة في 
مجال الشراكة المجتمعية«

العربية  الدول  من  وال�سعادة  واملعايل  ال�سمو  اأ�سحاب  من  املجتمعية  للم�سوؤولية  الدوليون  ال�سفراء  �سيقدم 
ال�سقيقة ملحات عن جتاربهم يف جمال ال�سراكة املجتمعية وطنيا ودوليا.

ثانيا: اإلعالن عن شخصية العام للمسؤولية المجتمعية لعام 2019م«
�سيتم الإعالن وتكرمي »�سخ�سية العام للم�سوؤولية املجتمعية يف جمال ال�سراكة املجتمعية لعام 2019م«.

ثالثا: جائزة التميز الدولية في مجال الشراكة المجتمعية
�سيتم تكرمي اأ�سحاب العطاءات من ال�سخ�سيات العربية الرائدة »بجوائز التميز الدولية يف جمال ال�سراكة 

املجتمعية«، بالتعاون مع »الحتاد الدويل للم�سوؤولية املجتمعية«.

رابعا: تدشين كرسي الدكتور طالل أبوغزالة الرقمي للمسؤولية المجتمعية، وبرنامج 
الدكتور طالل أبوغزالة الفكري للمسؤولية المجتمعية«

ثالثا : برامج تدريبية متخصصة: سيتم تنظيم فعاليات

• الربنامج التدريبي الدويل »اخت�شا�شي دويل يف ال�شراكة من اأجل حتقيق اأهداف الأمم 
املتحدة للتنمية امل�شتدامة«.

• الربنامج التدريبي الدويل »ال�شهادة الدولية الحرتافية ل�شفراء ال�شراكة املجتمعية«.

الفعاليــات الـرئيســة
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سادسا: ندوة متخصصة بعنوان »تجارب السفراء األمميون في تعزيز الشراكة المجتمعية«
تقدم من خاللها اأوراق عمل من ال�سفراء الأمميني لل�سراكة املجتمعية حول اأهم اجنازاتهم يف جمال تعزيز 

ال�سراكة املجتمعية يف املنطقة العربية.

سابعا: جائزة المؤسسات والشركات العربية المتميزة في مجال الشراكة المجتمعية:
�سيتم تكرمي �سركات وموؤ�س�سات عربية متميزة يف جمال ال�سراكة املجتمعية.

ثامنا: مراسم التسليم الرسمي للتقرير الختامي لمدينة األحمدي المسؤولة اجتماعيا 
لعام 2019م

يتم ت�سليم التقرير اخلتامي لإجنازات وفعاليات »مدينة الأحمدي امل�سوؤولة اجتماعيا« خالل عام 2019م، 
من خالل تقدمي التقرير، وا�ستعرا�سه يف حفل الإفتتاح.

تاسعا: تكريم السفراء األمميون للشراكة المجتمعية من الدول العربية
�سيتم تكرمي ال�سفراء الأمميون لل�سراكة املجتمعية لدورهم املتميز يف جمال تعزيز ال�سراكة املجتمعية.

عاشرا: معرض شركاء محافظة األحمدي
يتم دعوة ال�سركات واملوؤ�س�سات العاملة يف حمافظة الأحمدي ذات الأداء املجتمعي املتميز للتعريف باأف�سل 

ممار�ساتها يف جمالت ال�سراكة املجتمعية.
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شركاء تنطيم الملتقى

ه��ي م��ن اإح��دى املحافظ��ات الكويتية، والتي تق��ع يف اجلهة اجلنوبية من الكويت، وم�س��احتها ما يقارب 5100 كم، و�ُس��ميت 
بالأحمدي ن�س��بًة ملوؤ�س�س��ها ال�س��يخ اأحمد ال�سباح )اأمري دولة الكويت العا�س��ر(، والذي عمل على تطويرها يف عام 1946م 
اأثن��اء ف��رة حكم��ه للكوي��ت، واأ�س�س��ها لت�سب��ح مدينًة من امل��دن الكويتية. تع��د حمافظة، ومرك��ز مدينة الأحم��دي من اأهم 
احلق��ول النفطي��ة يف الكوي��ت؛ اإذ تعترب م�سدرًا رئي�س��يًا من م�سادر النفط يف دولة الكوي��ت، وحتتوي على اأكرب حقل نفطي 
يف العامل، والذي يعرف با�س��م حقل برقان، كما اأنها حتتوي على م�سانع لت�سفية النفط، وجتهيزه لال�س��تخدامات العامة، 

ولت�سدير كميات منه اإلى جمموعة من دول العامل.

محــافظــــة األحمـــدي

البــرنــامج األممــي
لسفــراء الشراكــة المجتمعيــة

ماهية الربنامج الأممي ل�شفراء ال�شراكة املجتمعية:-
برنامج اأممي يهدف اإلى تاأهيل كوادر  عربية متخ�س�سة يف جمال ال�سراكة املجتمعية، وذلك عرب احلاقهم 
بربنامج تدريبي احرايف، وتوعيتهم باأهمية ال�سراكة يف تنمية املجتمعات،من خالل  تاأهيلهم للقيام  باأدوار 

وظيفية اأوامل�ساركة يف الأعمال التطوعية وتبني مبادرات جمتمعية.
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شركاء تنطيم الملتقى

مــاهيـــــة البــرنـــامـــــج:
)CSR INTERNATIONAL AMBASSADOR( سفير دولي للمسؤولية اإلجتماعية

 تلج��اأ ال�س��بكة الإقليمي��ة للم�س��وؤولية الإجتماعي��ة اإل��ى التعاون م��ع �س��خ�سيات عامة لها مكان��ة يف منطقتها، للقي��ام ببع�ض 
الأعمال ذات ال�سلة بن�سر مبادئ امل�سوؤولية الإجتماعية. ويطلق على هذه ال�سخ�سية )�سفري دويل للم�سوؤولية الإجتماعية(، 
وهو تكليف ت�س��ريفي مل�س��اهري العامل من قبل املراكز املتخ�س�سة املختلفة يف ال�س��بكة الإقليمية. وهي لي�س��ت �سفة �سيا�س��ية 
دبلوما�س��ية كالتي يحملها �س��فراء الدول املختلفة لدى الدول الأخرى. واأهداف هذا التكليف هو امل�س��اعدة يف دعم خمتلف 
الق�سايا التي تعاجلها ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الإجتماعية، �سواء كانت اجتماعية، اأو اإن�سانية ، اأو اقت�سادية ، اأو متعلقة 
بالتنمية امل�ستدامة ، اأو الإقت�ساد الأخ�سر. فالغر�ض من توظيف امل�ساهري ، اأن �سهرتهم ت�ساهم يف ن�سر الوعي والدعم جتاه 

هذه الق�سايا. وميكن لهذا التكليف اأن يكون على م�ستوى دويل، اأو اإقليمي، اأو حملي، يف نطاق دولة ال�سخ�سية ال�سهرية.

• ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الإجتماعية هي موؤ�س�سة مهنية دولية غري هادفة للربح مت تاأ�سي�سها يف عام 2007م وم�سجلة 
ر�سميا يف الوليات املتحدة الأمريكية. كما ح�سلت على ع�سوية برنامج التفاق العاملي لالأمم املتحدة يف عام 2014م. 

ولها فروع ومكاتب واتفاقيات متثيلية يف داخل العديد من الدول العربية ويف خارجها.
• تهدف ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الإجتماعية اإلى رفع م�ستوى الوعي حول امل�سوؤولية املجتمعية لل�سركات واملوؤ�س�سات، 

والعمل على تعزيز امل�سوؤولية املجتمعية لل�سركات واملوؤ�س�سات، والقطاعات احلكومية والأهلية واخلا�سة. 

الـشبكــــة اإلقـليمــيــــة
للمسـؤولـيــة االجـتـمـاعـيــة
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• ت�سعى ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية لتحقيق اأهدافها من خالل تقدمي اخلدمات ال�ست�سارية، وتنفيذ الربامج 
التدريبية وور�ض العمل املتخ�س�سة، وكذلك تنظيم امللتقيات واملوؤمترات املتخ�س�سة يف جمالت امل�سوؤولية املجتمعية، 

والتنمية امل�ستدامة واأخالقيات الأعمال واخلدمة املجتمعية والتطوع املوؤ�س�سي.
• م�ساعدة ال�سركات واملوؤ�س�سات على اأن ت�سبح ممار�ساتها واأعمالها واأن�سطتها م�سوؤولة ومتوافقة مع معايري التنمية امل�ستدامة.

• تعمل ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية على تنفيذ درا�سات وبحوث متخ�س�سة، ا�سافة اإلى ا�سدار دوريات ومطبوعات 
متنوعة لتثقيف قطاعات الأعمال واملوؤ�س�سات الأخرى مبمار�سات امل�سوؤولية املجتمعية وفقًا للمقايي�ض العاملية املعتمدة. 

• ت�سعى ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الإجتماعية لتوفري مر�سد مهني ملمار�سات امل�سوؤولية املجتمعية الفاعلة يف املنطقة العربية.
تعمل ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية، على التعريف باملبادرات واملمار�سات امل�سوؤولة لل�سركات، واملوؤ�س�سات،   •

خالل  من  عليها  والقائمني  اأ�سحابها،  وتقدير  املدين،  املجتمع  منظمات  وكذلك  والأهلية،  احلكومية،  والقطاعات 
فعاليات تكرميية وتقديرية مهنية معتربة.

املعهد العربي للتخطيط، منظمة اقليمية حكومية عربية، اأن�ساأتها احلكومات العربية مبوجب اتفاقية خا�سة برعاية واإ�سراف 
وزراء التخطيط والقت�ساد العرب، ويقع مقره يف دولة الكويت. واملعهد موؤ�س�سة تنموية عربية ذات �سخ�سية م�ستقلة، تهدف 
اإلى دعم جهود واإدارات التنمية القت�سادية والجتماعية يف الدول العربية، من خالل اأن�سطته ومهامه التي ت�سمل بناء وتطوير 
القدرات الوطنية الب�سرية، وتقدمي اخلدمات ال�ست�سارية والدعم املوؤ�س�سي، واإعداد البحوث والدرا�سات العامة واملتخ�س�سة، 
املتخ�س�سة  والكتب  والن�سرات  املتخ�س�سة  التقارير  واإ�سدار  التنموية،  والتوعية  الثقافية  والأن�سطة  واملوؤمترات  والندوات 
يف ق�سايا التنمية، والتي ت�ستهدف جميعها الإ�سهام يف حت�سني الأداء الإمنائي، القت�سادي والجتماعي، يف الدول العربية. 
بالإ�سافة لذلك، مت اإن�ساء مركز اخلدمات ال�ست�سارية، ومركز تنمية امل�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة يف اإطار الهيكل التنظيمي 
للمعهد وذلك ملا تكت�سبه اأهداف هذين املركزين من اأهمية خا�سة.ويتوفر للمعهد يف جمال اخت�سا�سه خربة ت�سل اإلى اأربعني 
عامًا يف جمال دعم التخطيط الإمنائي والتنمية القت�سادية العربية مما يجعله بيت خربة عربي موؤهل خلدمة التنمية العربية.

المعهــد العــربـــي للتخطيــط
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شركاء تنطيم الملتقى

•    المركز العالمي للتنمية المستدامة: مركز عاملي متخ�س�ض يف جمال التنمية امل�ستدامة، ع�سوا وممثال 
للمجل�ض العاملي للتنمية امل�ستدامة يف منطقة ال�سرق الأو�سط.

•  المركز العالمي للتنمية المستدامة:  مركز معني بتقدمي الدعم املهني والفني للجهات احلكومية واخلا�سة 
واملجتمعية يف ال�سرق الأو�سط عرب خدمة ال�ست�سارات املتخ�س�سة يف جمالت التنمية امل�ستدامة التي يقدمها خرباء 
ممن لهم معرفة وثيقة، وكذلك تنفيذ برامج تدريبية يف جمالت التنمية امل�ستدامة، وتنفيذ درا�سات معمقة، اإ�سافة 
اإلى امل�ساهمة يف ت�سميم مبادرات وم�سروعات تتوافق مع اأهداف التنمية امل�ستدامة وتلبي احلاجات املجتمعية باأدوات 

واآليات علمية، تتبعها درا�سات لقيا�ض اأثر هذه  املبادرات وامل�سروعات.
جمالت  يف  وعاملون  وخرباء  اإدارية،  قيادات  اإدارته  على  ي�سرف  المستدامة:   للتنمية  العالمي  المركز    •

التنمية امل�ستدامة يف الدول العربية وال�سالمية.
•    المركز العالمي للتنمية المستدامة:  يهدف اإلى ايجاد من�سة للتوا�سل بني اجلهات التي تعمل يف جمالت 
املتحدة  الأمم  اأهداف  حتقيق  يف  ت�ساهم  وم�سروعات  مبادرات  تبني  لتعزيز  الأو�سط  ال�سرق  يف  امل�ستدامة  التنمية 

للتنمية امل�ستدامة ذات اثر مهني رفيع.
والوكالت  الدولية  املنظمات  مع  �سراكات  لتحقيق  اإطار مهني  المستدامة:  هو  للتنمية  العالمي  المركز    •

املتخ�س�سة يف جمالت التنمية امل�ستدامة.
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معهد االنجاز المتفوق للتدريب األهلي واالستشارات 
اإلدارية واالقتصادية والمالية

تــــأسس عـــام 2007م 
رؤيتنــــا: ن�سعي ايل تدريب وا�ست�سارات وتدريب اداري متميز لالأفراد وموؤ�س�سات املجتمع املدين ودعم املبادرات ال�سبابية 

لتحقيق روؤية كويت جديدة 2030.
املجتمع  موؤ�س�سات  لتطوير  واملالية  والقت�سادية  الدارية  وال�ست�سارات  التدريب  يف  متميزة  خدمات  تقدمي  رسالتنــا: 
املدين لرفع جودة م�ستوي ادائها لتحقيق اهدافها ملواكبة التطور احل�ساري وتواجه امل�ستقبل ولتحقيق اهداف التنمية 

امل�ستدامة.
أهدافنـــا:

علي  وت�سجيعهم  التميز  ايل  و�سول  العمال  وقطاع  احلكومي  �سواء  املدين  املجتمع  موؤ�س�سات  اداء  م�ستوي  رفع   -1
�سناعة املبادرات املتميزة.

تقدمي خدمات التدريب وال�ست�سارات الدارية والقت�سادية واملالية ح�سب ال�سول املهنية و�سول لتحقيق اهداف   -2
التنمية امل�ستدامة.

رفع الكفاءة املوؤ�س�سية للموؤ�س�سات احلكومية وقطاع العمال و�سول ايل التميز وحتقيق اهداف التنمية امل�ستدامة.  -3
قيمنــا: اجلودة - التميز - املبادرة - العمل اجلماعي - العمل املوؤ�س�سي - امل�سوؤولية املجتمعية - امل�ساركة املجتمعية - ال�ستدامة.

شركاء تنطيم الملتقى


