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ولــنــــا كــلمــــة

بروفيسور يوسف عبدالغفار
رئيس مجلس إدارة الشبكة اإلقليمية 

للمسؤولية االجتماعية

اأعلنت ال�صبكة الإقليمية للم�ص�ؤولية الجتماعية عن ت�صنيف عربي مهني لأكرث ال�صخ�صيات 
تاأثريا يف جمال امل�ص�ؤولية املجتمعية خالل عام 2019م. حيث يعد هذا الت�صنيف ه� الأول 
من ن�عه يف املنطقة العربية . وكان الهدف من اإطالق هذا الت�صنيف املهني ه� حتفيز 

املبدعني من اأ�صحاب العطاءات املتعددة وتقديرهم عرب اأطر اإحرتافية معتربة.
جمتمعاتها  جتاه  امل�ص�ؤولة  الب�صرية  مب�اردها  غنية  العربية  منطقتنا  فاإن   ، احلقيقة  ويف 
واأوطانها، مما جعل مهمة الهيئة الإ�صت�صارية للت�صنيف العربي املهني اأكرث تعقيدا.كما اأن 
تفاعل املتقدمني مع هذا الت�صنيف كان كبريا ومقدرا، مما كان له اأبلغ الأثر واأعظمه على 
خمرجاته. فال�صخ�صيات العربية التي مت الإعالن عنها �صمن »قائمة ال�صخ�صيات العربية 
تقدير  حمط  �صخ�صيات  هي  2019م«  لعام  املجتمعية  امل�ص�ؤولية  جمال  يف  تاأثريا  الأكرث 

و�ص�ؤون  ق�صايا  نح�  امل�ص�ؤولة  املمار�صات  تعزيز  يف  امل�ؤثر  لدورهم  جمتمعاتها  يف  واإحرتام 
التنمية يف املنطقة العربية.

ولقد حر�صنا اأن يك�ن املدخل اإلى هذا الت�صنيف العربي عرب اإطارين مهنيني معتربين هما:
و�صائل  اليه عرب  التقدم  و�صروط  العربي  املهني  الت�صنيف  الإعالن عن هذا  يتم  اأن   -1
جمالت  يف  الإخت�صا�ص  اأهل  من  ون�عية   كبرية  ال�صتجابة  فكانت   ، املتعددة  الإعالم 

امل�ص�ؤولية املجتمعية.
العربي املهني وجميعهم من الأكادميني  الت�صنيف  الهيئة ال�صت�صارية لهذا  اأن تق�م   -2
من اأ�صحاب ال�صمعة العلمية املعتربة برت�صيح �صخ�صيات عربية م�ؤثرة ولها عطاء مهني 
وجمتمعي وا�صح. وكان تر�صيحهم لل�صخ�صيات املدرجة يف هذا الت�صنيف حمط تقدير 

واحرتام من جمتمعاتنا العربية .
اأن نقدم منتجات علمية  اإننا نحر�ص يف ال�صبكة الإقليمية للم�ص�ؤولية الجتماعية  وختاما، 
وفعاليات جادة تعزز من املمار�صات امل�ص�ؤولة يف املنطقة العربية، كما نعمل على ر�صد جه�د 
الجتماعية  للم�ص�ؤولية  القليمية  ال�صبكة  اهتمام  جمالت  يف  املتعددة  العطاءات  اأ�صحاب 
واأخالقيات  امل�صتدامة،  والتنمية  املجتمعية،  امل�ص�ؤولية  هي:  جمالت  خم�ص  يف  واملتمثلة 
الأعمال، واخلدمة املجتمعية، بالإ�صافة اإلى التط�ع الإحرتايف، للتعريف بهذه اجله�د عرب 

اأطر مهنية وعلمية.
التعريف بجه�د  اإلى  املهني  الت�صنيف  تعالى عرب هذا  اأن نك�ن قد وفقنا اهلل  ناأمل  اإننا 

�صخ�صيات عربية اأحدثت اأثرا علميا ومهنيا اإيجابيا يف جمتمعاتنا العربية ويف خارجها.

التصنيف العربي ألكثر الشخصيات تأثيرا في مجال 
المسؤولية المجتمعية
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معايل الدكت�ر
عبد اهلل بن معت�ق املعت�ق

امل�صت�صار بالدي�ان الأمريي
رئي�ص الهيئة اخلريية الإ�صالمية العاملية

امل�صت�صار اخلا�ص لالأمني العام لالأمم املتحدة
دولة الك�يت
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�صاحبة ال�صم� امللكي المرية
عبري بنت عبد  اهلل بن عبد العزيز اآل �صع�د

الرئي�ص الفخري للمنظمة العربية لل�صالمة املرورية، 
اململكة العربية ال�صع�دية

�صعادة ال�صيخة
 ل�ل�ة بنت خليفة اآل خليفة

نائبة رئي�صة جمل�ص اإدارة جمعية الن�ر للرب
مملكة البحرين

�صم� ال�صيخ الدكت�ر
عبدالعزيز بن علي بن را�صد النعيمي
امل�صت�صار البيئي حلك�مة اأمارة عجمان

دولة الإمارات العربية املتحدة

�صاحبة ال�صم� امللكي الأمرية
ملياء بنت ماجد بن �صع�د بن عبدالعزيز اآل �صع�د

الأمني العام مل�ؤ�ص�صة ال�ليد الإن�صانيه وع�ص� جمل�ص الأمناء.
اململكة العربية ال�صع�دية

معايل ال�صيخ
ف�از اخلالد ال�صباح

حمافظ حمافظة الأحمدي
دولة الك�يت

معايل ال�صيخة
ملياء بنت حممد اآل خليفة

رئي�صة جمل�ص اإدارة جمعية الن�ر للرب
مملكة البحرين

معايل ال�صيخ
دعيج بن خليفة اآل خليفة

الرئي�ص الفخري للجمعية اخلليجية لالعاقة
ال�صفري الدويل للم�ص�ؤولية املجتمعية

مملكة البحرين

معايل ال�صيخة
عائ�صة بنت خلفان بن جميل ال�صيابية

رئي�صة الهيئة العامة لل�صناعات احلرفية
�صلطنة عمان
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�صعادة الدكت�ر
 ن�ري �صباح حميد عبطان الدليمي

وزير التخطيط
جمه�رية العراق

�صعادة الأ�صتاذ
عدنان اأحمد ي��صف

الرئي�ص التنفيذي ملجم�عة الربكة امل�صرفية
مملكة البحرين

�صعادة الدكت�ر
طـــالل ب�غزالــــة

رئي�ص جمل�ص اإدارة جمم�عة طالل اأب� غزالة
 اململكة الأردنية الها�صمية

�صعادة الدكت�رة
اأمل البكري البيلي

وزيرة �صابقة واأكادميية وخبرية يف جمال 
امل�ص�ؤولية املجتمعية
جمه�رية ال�ص�دان
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�صعادة ال�صيد
 منيب امل�صري

رئي�ص جمل�ص اإدارة �صندوق ووقفية القد�ص
دولة فل�صطني

�صعادة الأ�صتاذ
جمال بن عبيد البح

رئي�ص منظمة الأ�صرة العربية 
دولة الإمارات العربية املتحدة

�صعادة الدكت�ر 
ف�ؤاد م�صطفى املخزومي

رئي�ص جمل�ص اإدارة م�ؤ�ص�صة خمزومي
اجلمه�رية اللبنانية

�صعادة الدكت�ر
ي��صف عثمان احلزمي

الأمني العام مل�ؤ�ص�صة العن�د اخلريية والرئي�ص 
التنفيذي مل�ؤ�ص�صة العن�د لال�صتثمار

اململكة العربية ال�صع�دية

�صعادة الدكت�ر
بدرعثمان مال اهلل

مديرعام املعهد العربي للتخطيط
ورئي�ص هيئة حترير التقرير ال�طني للتنمية 

الب�صرية لدولة الك�يت
دولة الك�يت
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 �صعادة امل�صت�صار
 بدر املطريي

الكادميي واخلبري يف جمال العالم  وامل�ص�ؤولية 
املجتمعية والتنمية امل�صتدامة

دولة الك�يت

ف�صيلة ال�صيخ الدكت�ر
 م�صاعد حممد مندين

رئي�ص جمل�ص اإدارة جمعية التكافل 
الجتماعي لرعاية ال�صجناء املع�صرين

دولة الك�يت

�صعادة ال�صيخ
عبداهلل بن �صامل الروا�س

رئي�ص جمل�ص اإدارة امل�ؤ�ص�صة الدولية للتنمية 
امل�صتدامة

�صلطنة عمان

�صعادة الأ�صتاذ
 حممد علي القائد

الرئي�ص التنفيذي لهيئة املعل�مات واحلك�مة 
الإلكرتونية

مملكة البحرين

 �صعادة الربوفي�ص�ر 
ي��صف عبد الغفار

رئي�ص املركز العاملي للتنمية امل�صتدامة
رئي�ص جمل�ص اإدارة ال�صبكة الإقليمية للم�ص�ؤولية 

الجتماعية
مملكة البحرين

�صعادة الدكت�ر
ح�صن ابراهيم كمال

ع�ص� جمل�ص اأمناء امل�ؤ�ص�صة اخلريية امللكية
مملكة البحرين

 �صعادة املهند�ص 
طارق حمزة زين العابدين

ال�صفري الدويل للم�ص�ؤولية املجتمعية
 جمه�رية ال�ص�دان

 �صعادة الدكت�رة
 انت�صار اأحمد فلمبان

رئي�صة جلنة املراأة والأ�صرة باملنظمة العربية لل�صالمة 
املرورية 

اململكة العربية ال�صع�دية 

 �صعادة الدكت�ر
�صالح بن علي حممد عبدالرحمن 

الرئي�ص الفخري جلمعية مكافحة التدخني
نائب رئي�ص جمل�ص الن�اب الأ�صبق

مملكة البحرين
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 �صعادة ال�صيخ الدكت�ر
ثاين بن علي بن �صع�د اآل ثاين

ع�ص� جمل�ص اإدارة مركز قطر الدويل 
للت�فيق والتحكيم

 دولة قطر

 �صعادة الدكت�ر
حامد بن عبداهلل حامد البل��صي

ع�ص� جمل�ص اإدارة م�ؤ�ص�صة ج�ص�ر
�صلطنة عمان

 �صعادة ال�صيخة
�صهيلة �صامل ال�صباح

خبرية ترب�ية
دولة الك�يت

 �صعادة الدكت�ر
 وليد ال�هيب 

املدير العام ل�صندوق الت�صامن
 الإ�صالمي للتنمية

دولة الك�يت

 عط�فة الل�اء
م�صطفى عبد ربه البزايعه

املدير العام للمديرية العامة للدفاع املدين
نائب رئي�ص املجل�ص الأعلى للدفاع املدين

اململكة الأردنية الها�صمية

�صعادة ال�صتاذ
�صعيد حر�صي

رئي�ص مكتب الأمم املتحدة لتن�صيق ال�ص�ؤون الن�صانية 
)اأوت�صا( - املكتب القليمي يف �صرق اأثي�بيا

جمه�رية ال�ص�مال الدمي�قراطية

�صعادة الدكت�ر
 �صيف بن علي احلجري

م�ؤ�ص�ص ورئي�ص برنامج اأ�صدقاء الطبيعة
دولة قطر

 �صعادة الدكت�ر 
حممد بن �صيف الك�اري

ال�كيل امل�صاعد ب�زارة البلدية والبيئة
 دولة قطر

 �صعادة الدكت�ر
مي�صر �صديق

نائب رئي�ص الحتاد الدويل لالقت�صاديني والإداريني 
بدول الحتاد الأوروبي ورئي�ص جمل�ص اإدارة جمم�عة 
اإبهار للم�صاريع واخلبري املعتمد بالحتادات الدولية  

AUED –ICREA – FIABCI
جمه�رية م�صر العربية
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 �صعادة الأ�صتاذ
فايز �سفر العمري 

الرئي�ص التنفيذي ملجم�عة اخلبري العاملي 
لالإ�صت�صارات والتط�ير

اململكة العربية ال�صع�دية

 �صعادة الأ�صتاذ
م�سعل ال�سمري

املدير العام ملجل�ص قطر للمباين اخل�صراء
دولة قطر

 �صعادة ال�صيد
حممد فالح فالح العتيبي

مدير عام بيت الزكاة الك�يتي
دولة الك�يت 

 �صعادة املهند�ص
 اأحمد جا�سم جولو

رئي�ص اإحتاد املهند�صني العرب
دولة قطر

 �صعادة الدكت�رة
 نعيمة بوعي�ش 

رئي�صة مركز مارتيل الدويل
اململكة املغربية

 �صعادة الدكت�ر 
عاطف عبد املجيد عبدالرحمن اأحمد

م�صت�صار الأمني العام للمنظمة الك�صفية العاملية
الرئي�ص التنفيذي للم�ؤ�ص�صة العاملية للتدريب والتنمية

جمه�رية ال�ص�دان

�صعادة الدكت�رة
 عروب الرفاعي

باحثة يف جمال امل�ص�ؤولية املجتمعية
 دولة الك�يت 

 �صعادة الدكت�ر
�سالح عبد اهلل اآل اإبراهيم 

نائب رئي�ص جمل�ص اإدارة ال�صبكة الإقليمية للم�ص�ؤولية 
الجتماعية
دولة قطر

 �صعادة الدكت�ر 
حممد ح�سن اأمني عبدالرحمن

م�صت�صار جمل�ص ال�زراء لل�ص�وؤن الإن�صانية
م�صت�صار رئي�ص جامعة عدن ل�ص�ؤون امل�صاريع واملنظمات الداعمة

اجلمه�رية اليمنية
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 �صعادة الأ�صتاذ
 اأحمد النعيمي

رئي�ص جمل�ص اإدارة جمعية الك�ثر للرعاية 
الجتماعية

مملكة البحرين

 �صعادة الدكت�ر
حممد بن عمر علي ال�سيد

 مدير عام الإدارة العامة لهيئة الهالل الحمر 
ال�صع�دي مبنطقة جازان
اململكة العربية ال�صع�دية

 �صعادة الدكت�ر
في�سل املطريي

مر�صد امل�ص�ؤولية املجتمعية
جامعة املجمعة

اململكة العربية ال�صع�دية

 �صعادة الدكت�ر
عبدالوهاب بن �سعيد الزهراين
م�صرف برامج امل�ص�ؤولية املجتمعية يف احتاد 

الراجحي القاب�صة
م�ؤ�ص�ص ورئي�ص م�ؤ�ص�صة ج�ص�ر التنمية

اململكة العربية ال�صع�دية

 �صعادة الأ�صتاذ
فهد الزهراين

املدير العام جلمعية زمزم للخدمات ال�صحية 
والتط�عية

اململكة العربية ال�صع�دية

 �صعادة الأ�صتاذة الدكت�رة
 زينب اأبوطالب 
ع�ص� جمل�ص ال�ص�رى 

�صاحبة م�صروع الهيئة ال�طنية للم�ص�ؤولية الجتماعية 
اململكة العربية ال�صع�دية

 �صعادة الدكت�ر
 زهري املزيدي

رئي�ص م�ؤ�ص�صة الإعالمي�ن العرب
دولة الك�يت

 �صعادة الدكت�ر 
كمال �سعبان عبدالعال

املدير التنفيذي ملكتب ب�صمة اأثر خلدمات ال�صت�صارات 
الإدارية وامل�ص�ؤولية املجتمعية

اململكة العربية ال�صع�دية

معايل الدكت�ر
عبدالرحمن بن عبدالعزيز ال�سويلم

رئي�ص جمل�ص اإدارة اجلمعية اخلريية ال�صحية 
لرعاية املر�صى »عناية«
اململكة العربية ال�صع�دية
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 �صعادة ال�صيدة 
جنالء ال�سيخ

م�ؤ�ص�ص ورئي�ص منظمة كرميات
اجلمه�رية ال�ص�رية

 �صعادة امل�صت�صار
عبد ال�سالم اخلطيب

م�صت�صار ا�صتدامة وتط�ير اأعمال حما�صر باجلامعة 
الفريقية للريادة

م�ؤ�ص�ص املجل�ص العربي لقيا�ص الأثر الجتماعي.
اململكة الأردنية الها�صمية

 �صعادة الدكت�ر
�سالح احلموري

اخلبري يف جمالت التط�ير والتميز امل�ؤ�ص�صي 
وامل�ص�ؤولية املجتمعية

اململكة الأردنية الها�صمية

 �صعادة ال�صتاذ
اأحمد بوهزاع

نائب رئي�ص جمل�ص اإدارة جمعية البحرين لتقنية 
املعل�مات

مملكة البحرين

 �صعادة امل�صت�صار
الدكتور حممد عبدالرحمن ال�سيد

املبع�ث الدويل لالإعاقة 
دولة قطر

 �صعادة الأ�صتاذ
فواز الدخيل

امل�صت�صار واملدرب يف جمال الإعاقة
اململكة العربية ال�صع�دية

 �صعادة الدكت�ر
عادل اأحمد املرزوقي 

نائب رئي�ص جمل�ص اإدارة ال�صبكة الإقليمية للم�ص�ؤولية 
الجتماعية

مملكة البحرين

 �صعادة الدكت�رة
هال نعيم ر�سيد ال�سعيد

مديرة مركز الدوحة العاملي لذوي الحتياجات اخلا�صة 
ا�صت�صارية ت�حد وتعليم خا�ص

دولة قطر

 �صعادة الأ�صتاذ
فادي الرابغي

م�صت�صار ومدرب يف جمال امل�ص�ؤولية الجتماعية 
وتقارير ال�صتدامة 

اململكة العربية ال�صع�دية
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 �صعادة الدكت�رة
حياة يو�سف مالوي

رئي�صة مركز اإجالل خلدمات كبار ال�صن 
بال�صبكة الإقليمية للم�ص�ؤولية الجتماعية

اململكة العربية ال�صع�دية

�صعادة الأ�صتاذ
ح�سن جا�سم اجلا�سم

الرئي�ص التنفيذي لل�صبكة الإقليمية 
للم�ص�ؤولية الجتماعية

مملكة البحرين

 �صعادة الأ�صتاذة
ا�سواق بوعلي

رئي�صة مركز اخالقيات العمل والأعمال
بال�صبكة الإقليمية للم�ص�ؤولية الجتماعية

مملكة البحرين

�صعادة الأ�صتاذ
ابراهيم نا�سر �سعود املعط�ش

الرئي�ص التنفيذي للمركز ال�صع�دي للم�ص�ؤولية 
الجتماعية

اململكة العربية ال�صع�دية

 �صعادة الدكت�ر
ممدوح حممود ابراهيم علي العربي

ع�ص� جمل�ص اإدارة جمم�عة �صركات وم�صانع وم�صت�صفيات العربي
الع�ص� الطبي مل�ؤ�ص�صة العربي لتنمية املجتمع

ع�ص� م�ؤ�ص�ص مل�ؤ�ص�صة م�صر الأمل لتنمية املجتمع
 جمه�رية م�صر العربية

 �صعادة الدكت�رة
عائ�سة املانع

امل�صرف العام على كلية حممد املانع الطبية ورئي�صة 
جمل�ص اأمناءها

م�ؤ�ص�صة الرفيف العلمي لدعم طلبة الكليات واجلامعات 
اململكة العربية ال�صع�دية

 �صعادة الدكت�ر
عماد �سعد

مدير عام جمم�عة نايا للتميز املنطقة احلرة
دولة المارات العربية املتحدة

 �صعادة امل�صت�صار
غياث خليل هواري

مدرب وم�صت�صار يف جمال البتكار امل�ؤ�ص�صي واملجتمعي
م�ؤ�ص�ص منظمة قدرة حلل�ل التط�ير املجتمعي

اجلمه�رية العربية ال�ص�رية 

 �صعادة املهند�ص
ب�سار احلراكي

امل�ؤ�ص�ص والرئي�ص التنفيذي ملن�صة بيف�ل الدولية 
لتنظيم وت�صبيك العمل التط�عي

اجلمه�رية العربية ال�ص�رية
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 �صعادة الأ�صتاذ
عبدالرحمن اخللف

رئي�ص مركز التط�ع بال�صبكة الإقليمية 
للم�ص�ؤولية الجتماعية

اململكة العربية ال�صع�دية

 �صعادة ال�صتاذ
حممد �سيف االن�ساري

الرئي�ص التنفيذي ملربة عبد الرحيم الك�هجي 
اخلريية

مملكة البحرين

 �صعادة الدكت�رة
اأمل حممذ عبيد

رئي�صة جمل�ص ادارة بيت امل�دة الجتماعي
وم�صت�صارة يف ج�دة احلياة منًذ 1991

مملكة البحرين

 �صعادة الأ�صتاذ
معاذ بن �سالح عبد املح�سن العامر

م�صت�صار ومدرب يف جمال امل�ص�ؤولية املجتمعية
اململكة العربية ال�صع�دية

 �صعادة الدكت�ر
زكريا عبدالقادر خنجي

م�صت�صار تط�ير اإداري
املدير العام ورئي�ص جمل�ص الدارة
م�ؤ�ص�صة اخلنجي للحل�ل املتقدمة

مملكة البحرين
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نماذج من مبادرات
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البيئة ُتالم�ص حياة الإن�صان يف كّل جمالته، وهي م�صدر �صع�ره بالراحة والطماأنينة، ك�نها ُت�صهم ب�صكٍل رئي�صي يف 
تغيري منط حياة الإن�صان، لذلك يحر�ص »ال�صيخ الأخ�صر« على الهتمام بالبيئة واإطالق مبادرات ال�صتدامة ون�صر 
ال�صباب  اإمكانات وقدرات  لها، وتط�ير  اأف�صل احلل�ل البتكارية  والتكيف معها وو�صع  البيئية مل�اجهتها  الق�صايا 

وت�صجيعهم على حتمل امل�ص�ؤولية جتاه هذه التحديات.
ال�صيخ الدكت�ر عبدالعزيز بن علي النعيمي عا�صق الل�ن الأخ�صر، فال�صخ�صيات التي حتب هذا الل�ن، هم اأ�صخا�ص 
باإلهامهم،  لهم  وامل�صاعدة  الع�ن  وتقدمي  الآخرين،  ويحب�ن م�صاركة  للب�صاطة،  للطبيعة، مييل�ن  ينتم�ن  هادئني، 

ولديهم �صفات قيادية.
املغامرات  برامج  امكانات لحمدودة لالأجيال من خالل  القدرات و�صنع  لرفع  الأخ�صر«  ال�صيخ  »اأكادميية  اأ�ص�ص 

القيادية التي ترتكز على الرفقة والحتكاك املبا�صر بـ«ال�صيخ الأخ�صر«.
اأطلق يف العام 2012 مبادرة »رم�صان اأمان« بهدف احلد من احل�ادث املرورية، من خالل ت�زيع وجبات اإفطار 
خفيفة على ال�صائقني وت�عيتهم ب�صرورة اللتزام بالق�اعد املرورية قبل الفطار بب�صع دقائق، وت��صعت احلملة يف 

العام 2019 و�صملت ثمان دول: الإمارات وال�صع�دية والك�يت وُعمان والبحرين والأردن وم�صر والب��صنة.
مل�صاعدة  اليابان،  »ت�ص�نامي«  املنك�بني من  لزيارة  والبنات  ال�صباب  تط�عيًا من  فريقًا  العام 2012  �صّكل يف  كما 
الأ�صر املت�صررة وال�ق�ف مع لجئي الكارثة، والتعلم من املتط�عني كيفية التعامل مع الك�ارث والأزمات، وامل�صاركة 

يف رعاية املت�صررين ملدة ثمانية اأيام بدعم من م�ؤ�ص�صة �صا�صيكاوا اليابانية لل�صالم.
يف عام 201٦ اأطلق مبادرة »بل�ي�ث« العاملية وم�صاركتها يف »ك�ب 22« يف مراك�ص، والتي ترتكز على فئة ال�صباب 
وم�ص�ؤوليتهم جتاه حماية امل�ارد املائية وعالقتها بالتغريات املناخية يف جمتمعاتهم، للحفاظ على ا�صتدامتها من 
اأكرث فاعلية، وم�اجهة حتديات �صل�ك ال�صتهالك اخلاطئ. وت�صلم م�ؤخرًا  الإيجابي بنمط  ال�صل�ك  خالل تغيري 

جائزة »�صخ�صية العام للم�ص�ؤولية املجتمعية بالدول العربية لعام 2019«.

مبادرات الشيخ األخضر البيئية العالمية
�صم� ال�صيخ الدكت�ر عبد العزيز بن علي بن را�صد النعيمي

ال�صيخ الأخ�صر - امل�صت�صار البيئي حلك�مة اأمارة عجمان - الرئي�ص التنفيذي جلمعية الح�صان اخلريية
عجمان - المارات العربية املتحدة
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وهي   ( ال�صادر  للمع�قني   ال�طنية  اللجنة  تعييني ع�ص�ًا يف  العام 1984 عندما مت  التط�عي  منذ  انطلق عملي 
باملنا�صبة جلنة اأن�صئت بناء على م�افقة الدول الأع�صاء يف الأمم املتحدة من اأجل خدمة ال�صخا�ص ذوي العاقة(.
  ومنذ ذلك احلني وقد اأ�صبح يل ارتباط خا�ّص مع اأبنائنا من  ذوي العاقة مبختلف اأن�اع اإعاقاتهم. وكانت جتربة 
مهمة اأحببت فيها العمل مع الأ�صخا�ص ذوي العاقة، من خالل ت�عية املجتمع بحق�قهم ور�صم ال�صيا�صات التمكينية 

لهم وتقدمي اخلدمات املتن�عة 
وخالل عملي مع املع�قني فقد �صاهمت يف اإن�صاء جلنة البحرين لريا�صة املع�قني وذلك عام 1987م،  حينها مل يكن 
هناك اهتمام بريا�صة الأ�صخا�ص ذوي العاقة وقد تراأ�صت هذه اللجنة 22 عامًا، ثّم بف�صل اهلل حت�لت اإلى الحتاد 
البحريني لريا�صة املع�قني، وها هم الي�م ي�صرف�ن مملكة البحرين يف املحافل الريا�صية الدولية ويرفع�ن علمها عاليًا. 
كما مت تعييني ع�ص� يف اللجنة ال�صت�صارية يف اإدارة الأوملبياد اخلا�ص الدويل وعلى م�صت�ى ال�صرق الأو�صط  و�صمال 
التنظيمية   اللجنة  تراأ�صت  كما  التنفيذي،  املكتب  املدير  م�صت�صار  اأ�صبحت  ثم  ال�صت�صارية  للجنة  رئي�صًا  اأفريقيا 

لريا�صة املع�قني 12 �صنة، وكانت من اأهم اللجان على امل�صت�ى الريا�صي يف دول املجل�ص.
وقمت بدور كبري يف امل�صاهمة يف ان�صاء اجلمعية اخلليجية لالإعاقة وت�صجيلها يف البحرين وذلك عام 1999 ، وقد 

تراأ�صت اجلمعية حتى العام 2011م ثم ا�صبحت رئي�صًا فخريًا لها منذ ذلك التاريخ وحتى الآن.
الذي ينعقد يف  العلمي اخلليجي  امللتقى  اقامته كل عام  ومن اهم اعمال اجلمعية اخلليجية والذي نحر�ص على 

احدى الدول اخلليجية الع�صاء وب�صكل دوري منذ 19 عاما وكل هذه امللتقيات تكللت بالنجاح 
ومت اختياري �صفريًا للم�ص�ؤولية الجتماعية من ال�صبكة الإقليمية للم�ص�ؤولية الجتماعية عام 2015م حيث رعيت 

الكثري من الأحداث التدريبية العربية والإقليمية املتخ�ص�صة يف ق�صايا ذوي الإعاقة.
العمل والتنمية الجتماعية والذي يعمل على دعم  اإدارة ال�صندوق الجتماعي ال�طني   ب�زارة  ع�ص� يف جمل�ص 
ومت�يل كافة املجالت التي اأن�صئ من اأجلها، والتي تتمثل يف كفالة امل�صروعات واخلدمات اخلا�صة بتنمية الطف�لة، 
لتنمية  الالزمة  وكفالة اخلدمات  الإعاقة،  الأ�صخا�ص ذوي  وتعليم  وتاأهيل  رعاية  كفالة  ال�صن،  كبار  رعاية  كفالة 

الأ�صرة، واأي�صًا�صرف املكافاآت ال�صهرية لالأ�صخا�ص ذوي الإعاقة
اأ�صغل من�صب نائب رئي�ص اللجنة العليا ل�صئ�ن العاقة ب�زارة العمل والتنمية الجتماعية وكذلك رئي�ص املكتب التنفيذي 

35 عامًا من المسؤولية االجتماعية في العمل التطوعي 
ورياضات ذوي اإلعاقة
معايل ال�صيخ دعيج بن خليفة اآل خليفة

الرئي�ص الفخري للجمعية اخلليجية لالعاقة- ال�صفري الدويل للم�ص�ؤولية املجتمعية ـ مملكة البحرين
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للجنة العليا لذوي الإعاقة منذ عام 2007 والى الي�م وهي جلنة  تعني ب�صئ�ن العاقة ودعمهم من كافة الن�احي .
 العمل على  تاأ�صي�ص هيئة عربية داعمة لن�صطة ال�صخا�ص من ذوي العاقة  يف اململكة املغربية وذلك منذ ن�فمرب 
2018 ، ومت تعييني رئي�صا لهذه الهيئة وممثل مملكة البحرين عن امل�ؤ�ص�صة ال�طنية خلدمات املع�قني ، و�ص�ف يبداأ 

عملها عندما يتم اقرار نظامها الأ�صا�صي.

ب��صفه  ودوليًا  واإقليميًا  حمليًا  والإن�صاين  اخلريي  ال��صط  يف  ورفيعة  مرم�قة  مبكانة  املعت�ق  عبداهلل  د.  يحظى 
�صخ�صية اإن�صانية عامة وم�صت�صارًا ل�صم� اأمري دولة الك�يت ورئي�صًا ملنظمة اإن�صانية كربى، و�صاحب م�صرية حافلة 
غري  املنظمات  م�ؤمترات  ورعاية  الدولية  املنظمات  مع  ال�صراكة  م�ؤمترات  دعم  يف  جتّلت  الن�صانية،  بالإجنازات 
امل�ؤ�ص�صات  بني  والتعاون  التن�صيق  جه�د  وقيادة  جائع،  مليار  اإطعام  ومبادرة  املنك�بة  ال�صع�ب  لدعم  احلك�مية 

اخلريية الك�يتية وغريها.
العام لالأمم  الدولية من خالل �صغله من�صب مبع�ث الأمني  العربي وامل�صلم يف املنظمة   مّثل د. املعت�ق ال�ص�ت 
املتحدة لل�ص�ؤون الإن�صانية لأربع �صن�ات متتالية )2012م - 201٦م( يف عهد الأمني العام ال�صابق  بان كي م�ن يف 
�صابقة هي الأولى من ن�عها مل�ص�ؤول عربي يف هذا امل�قع الإن�صاين الرفيع، و�صهدت تلك احلقبة حراكًا اإن�صانيًا دوليًا 
فاعاًل �صكّلت الك�يت راعيًة ومنطلقًا له، واأ�صهمت امل�ؤ�ص�صات اخلريية يف ر�صم جانب من مالحمه عرب ح�صد اجله�د 

ال�صعبية الط�عية لدعم نداءات ال�صتجابة الإن�صانية يف الدول املنك�بة وخا�صة �ص�ريا.
  ويف تط�ر لحق، اختري د.املعت�ق م�صت�صارًا خا�صًا لالأمني العام لالأمم املتحدة اأنط�ني� غ�تريي�ص يف مار�ص 2017م، 
املفّ��ص  من�صب  غ�تريي�ص  ت�يل  اإبان  الدولية  الإغاثية  والفعاليات  اجل�لت  من  العديد  يف  معًا  ت�صاركا  قد  وكانا 
ال�صامي لالأمم املتحدة ل�ص�ؤون الالجئني، ثم ت�ا�صلت جه�د ال�صراكة الإن�صانية بفاعلية مع الأمم املتحدة ووكالتها 

املتخ�ص�صة يف اإغاثة ال�صع�ب املنك�بة عرب امل�ؤمترات املانحة والفعاليات الإن�صانية املختلفة.
  كما يعّد الجتماع الدوري ملجم�عة كبار املانحني الدوليني لدعم ال��صع الإن�صاين يف �ص�ريا، الذي كان ُيعقد يف 

العمل اإلنساني وتعزيز التنسيق بين الجهات المانحة في 
العالم ودول الخليج بمشاريع عالمية

معايل الدكت�ر عبد اهلل بن معت�ق املعت�ق
امل�صت�صار بالدي�ان الأمريي - رئي�ص الهيئة اخلريية الإ�صالمية العاملية - امل�صت�صار اخلا�ص لالأمني العام لالأمم 

املتحدة - دولة الك�يت
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حاضنات وقرى ومراكز حرفية »مبادرات نموذجية تعزز للشراكة 
والمسؤولية اإلجتماعية

معايل ال�صيخة عائ�صة بنت خلفان بن جميل ال�صيابية
رئي�صة الهيئة العامة لل�صناعات احلرفية - �صلطنة عمان

اأ�صهمت يف تعزيز  التي  الفعاليات  اأهم  اأ�صهر على مدى ت�صعة اجتماعات من  الك�يت برئا�صة د.املعت�ق كل ثالثة 
التن�صيق بني اجلهات املانحة يف العامل ودول اخلليج، ف�صاًل عن ت�صكيل من�صة لتتبع التعهدات الدولية ومناق�صة 
ق�صايا ا�صرتاتيجيات التم�يل و�صرف الأم�ال من اأجل زيادة الفاعلية وجتنب الزدواجية يف العمل الإن�صاين، وكان 
ت�صهدها  �صابقة مل  الـ 90% يف  تعهداتها جتاوزت  من  كبرية  بن�صب  الدول  وفاء  الجتماع  اإجنازات هذا  اأهم  من 

امل�ؤمترات املانحة من قبل. 
امل�ص�ؤولني  من  والعديد  اخلريي  العمل  وقيادات  الك�يتية  القيادة  مع  ووطيدة  طيبة  بعالقات  املعت�ق  د.  ويرتبط   

الدوليني والرم�ز الإ�صالمية العاملية.

اإن تعزيزنا لل�صراكة وامل�ص�ؤولية الإجتماعية ياأتي اإنطالقًا من اإمياننا العميق ب�صم� الر�صالة الإن�صانية لإجادة العطاء 
الذي ُيثمر باإ�صهامات  ومنجزات  تع�د بالنفع والنماء امل�صتدام على املجتمع ، وه� ما نطمح الى حتقيقه على الدوام 
اإقتداًء بالنهج ال�صلطاين ال�صامي حل�صرة �صاحب اجلاللة ال�صلطان قاب��ص بن �صعيد املعظم -حفظه اهلل ورعاه 
- يف الإخال�ص والعمل بتفاٍن لبناء نه�صة مت�ازنة وثابتة يك�ن اأ�صا�صها �صمان ت�فري احلياة املُثلى لالإن�صان وفق ما 
تقت�صيه متطلبات الع�صر ، ولقد اأثبتت �صلطنة عمان خالل م�صرية النه�صة املباركة اإلتزامها الأكيد بقيم ومبادئ 
العمل الإجتماعي فخ�ص�صت العديد من امل�صاريع التنم�ية وبرامج الرعاية والدعم اإ�صافة الى اجل�ائز وامل�صابقات 
م�ؤ�ص�صية  اإ�صرتاتيجيات  تبني  جانب  اإلى  والدويل  الإقليمي  امل�صت�ى  على  الإجتماعية  امل�ص�ؤولية  ملبادرات  امل�صجعة 

متكاملة لكافة القطاعات امل�صاهمة يف رفد العمل الإن�صاين والتط�عي لل��ص�ل الى م�ؤ�صرات اإيجابية.
ويت�صم عملنا يف قطاع ال�صناعات احلرفية بالتخ�ص�صية اإذ حر�صنا ُمنذ اإن�صاء الهيئة العامة لل�صناعات احلرفية 
يف �صلطنة ُعمان على اإحياء ال�صناعات احلرفية الُعمانية وتط�يرها من خالل امل�صروع ال�طني الأول من ن�عه على 
امل�صت�ى الإقليمي واملتمثل يف »ح�صر وت�ثيق ال�صناعات احلرفية الُعمانية« بتكاتف جميع م�ؤ�ص�صات الدولة و�ص�ًل 

الى �ص�ن واإعادة عدد من ال�صناعات احلرفية املندثرة ول يزال امل�صروع متجدد اإلى الآن.
ا�صافة الى تبني  م�صروع »حا�صنات احلرف« الذي مت تنفيذه بالتعاون مع اجلهات ذات امل�ص�ؤولة الإجتماعية يف 
القطاعني العام واخلا�ص وا�صتهدف �صريحة جمتمعية وا�صعة ، كما ننفذ حاليًا م�صروع »القرى احلرفية« املتكاملة 



شخصـيـــة عــربــيـــة األكـثــــر تـــأثــيــــرا فـــي)22(
مجال المسؤولية المجتمعية لعام 2019

كرئي�ص م�ؤ�ص�ص ملجم�عة كربى تن�صط يف جمال اخلدمات املهنية والتعليمية، اأطلق طالل اأب�غزاله جمم�عة من املبادرات 
جت�صيدا ملفه�م امل�ص�ؤولية الجتماعية. ان�صبت هذه املبادرات التي اأطلقت يف ال�طن العربي والعامل على عدة جمالت 

منها التعليم وبناء القدرات والتاأهيل املهني وحتفيز الخرتاع ودعم امل�صروعات ال�صغرية والت�صغيل ودعم الفن�ن.
كثريٌة هي املقا�صد التي ت�خت حتقيَقها مبادراُت اأب�غزاله املجتمعية. فهي ت�صمل غر�ص حب املعرفة، وتعزيز احرتام 
العمل الإن�صاين، وا�صتنها�ص روح الإبداع والبتكار، وتعزيز �صم�د �صعب فل�صطني ال�اقع حتت الحتالل، وحت�صني 
اأح�ال معي�صة الالجئني العرب الفارين من جحيم النزاعات، وخدمة الأوطان، وتعزيز العلم النافع والعمل ال�صالح.
ات�صمت مبادرات طالل اأب�غزاله املجتمعية بال�صتناد اإلى روؤية. اأحد اأركان هذه الروؤية اأنه من الأف�صل اأن ين�صب 
جزء من مبادرات كل م�ؤ�ص�صة مهنية على تعزيز املهنة نف�صها وتعزيز م�صت�ى ممار�صتها يف ال�طن العربي. ويرى 
اأب�غزاله اأنه بينما يجب اأن تت�خي املبادرات �صد حاجات خمتلف الفئات، فالأجدر اأن ت�يل عناية خا�صة بال�صباب 
املبادرات  تلك  تد�صني  �صهدت  التي  اللقاءات  ات�صمت  لذلك  اخلا�صة.  القدرات  وباأ�صحاب  املكافحات  وبالن�صاء 

باحلي�ية والدفء. ركٌن اآخر يف هذه الروؤية ه� وج�ب البتكار يف املبادرات الجتماعية نف�صها.
بامل�ص�ؤولية  يت�صل  فيما  ال�عي  تعزيز  وبني  املجتمعية  مبادراته  اإطالق  بني  يجمع  اأن  على  اأب�غزاله  حر�ص  وقد 
الجتماعية. فاعتنى يف ح�اراته الإعالمية بت��صيح معنى مفه�م امل�ص�ؤولية الجتماعية وبتاأ�صيله فكريا من خالل 

ر�صد جذوره التي تت�صمن الإيثار وحب الإن�صانية وامل�اطنة ال�صاحلة الفاعلة ورد اجلميل للمجتمع.

والذي اأ�صهم يف رفع كفاءة امل�اقع التي متار�ص فيها ال�صناعات احلرفية عرب تزويد تلك امل�اقع بكافة املتطلبات 
النتاجية ويف العمل امل�ؤ�ص�صي اأن�صاأنا »مراكز حرفية« متقدمة للتدريب والإنتاج والتي ا�صتقطبت العديد من الكفاءات 

ال�طنية مبختلف التخ�ص�صات .
ولقد حر�صنا على غر�ص قيم امل�ص�ؤولية الإجتماعية من خالل تنفيذ العديد من امل�صاريع الطم�حة لتعميم ون�صر 
ثقافة العمل التط�عي بالإ�صافة الى اإيجاد منظ�مة متكاملة من امل�صاريع التنم�ية ذات الُبعد امل�صتدام والتي بدورها 
تر�صيخ  والثقافية عرب  والجتماعية  القت�صادية  التنمية  و�صاهمت يف جت�يد   ، لل�صلطنة  املحلي  الناجت  من  رفعت 
مفاهيم العمل احلر وريادة الأعمال والإنتماء ال�طني لدى �صرائح املجتمع ، وتعد برامج التاأهيل احلريف »كفايات 
حرفية« من اأحدث املبادرات التي اإعتمدناها م�ؤخرًا من اأجل رفع الإ�صهامات التنم�ية والتي ت�ؤ�ص�ص لإيجاد بيئة 

متط�رة من العطاء املجتمعي.

مبادرات أبوغزالة المجتمعية
�صعادة الدكت�ر طالل اأب�غزالة

رئي�ص جمل�ص اإدارة جمم�عة طالل اأب� غزالة - اململكة الأردنية الها�صمية
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واطالق  لالبتكار  مخزومي  فؤاد  ومركز  مخزومي  مؤسسة 
مشاريع متعددة في مجال المسؤولية المجتمعية

�صعادة الدكت�ر  ف�ؤاد م�صطفى املخزومي
رئي�ص جمل�ص اإدارة م�ؤ�ص�صة خمزومي - اجلمه�رية اللبنانية

لقد اأحدثت مبادرات اأب�غزاله نقالت ن�عية يف حقل امل�ص�ؤولية الجتماعية. لعل اأهمها اأنها وازنت الهتمام املبالغ 
به بـ »املبادرات التي تت�خى التمكني املادي ق�صري املدى«، وذلك بالعتناء بـ »املبادرات التي تت�خى التمكني املعن�ي 
املعريف ط�يل املدى« كت�صجيع البتكار والخرتاع. كما �صدت هذه املبادرات انتباه اأجيال ال�صباب اإلى اأهمية الطم�ح 

وال�صم�د اأمام املعاناة.

اإن امل�ص�ؤولية املجتمعية �صكلت جزءًا اأ�صا�صيًا من �صل�كي احلياتي �ص�اء يف ال�صق املتعلق باأعمايل اأم ذاك املتعلق بن�صاطي 
الإن�صاين. وهكذا �صعيت منذ ع�دتي اإلى لبنان يف 1992 اإلى و�صع خرباتي وم�ؤ�ص�صاتي يف خدمة اللبنانيني. فمن العمل 
ال�صناعي يف جمم�عة امل�صتقبل ل�صناعة الأنابيب، املنت�صرة يف العامل، والتي تعترب امل�ص�ؤولية الجتماعية اأ�صا�صًا يف العالقة 

مع عمالنا وم�ظفينا وجمتمعنا، انطلقت لأوؤ�ص�ص جمم�عة م�ؤ�ص�صات هدفها الرئي�ص متكني الأفراد وخدمة املجتمع. 
فم�ؤ�ص�صة خمزومي التي اأ�ص�صتها يف 1997 وتراأ�صها زوجتي مي، عملت ومل تزل تعمل على متكني املجتمع وخ�ص��صًا 
الجتماعية  الربامج  فئة  والقت�صادية عن  الجتماعية  للمبادرات  التمّيز  وال�صباب. وح�صلت على »جائزة  املراأة 
ال�صاملة«. ول يقف ن�صاطها هنا، فقد عقدت اتفاقًا مع UNHCR، لت�صبح وحدة الإغاثة فيها �صريكة للمف��صية 
الرعاية  الرعاية ال�صحية وفقًا ملعايري  امل�ؤ�ص�صة خدمات  الفئات الأكرث حاجة. كما تقدم  يف ال�صتجابة ملتطلبات 

ال�صحية الأولية، وتعمل على التمكني من خالل برامج البيئة والتنمية والتدريب.
واأن�صاأت اأي�صًا »جمعية بريوتيات« برباجمها اخلم�صة »�صاهم« للتط�ع، و«قادر« للت�جيه املهني وتاأمني فر�ص العمل، 
و«جريان« للتعاون املحلي، و«�ص�ا« للتكافل الجتماعي، و�ص�ًل اإلى »املنارة« التي تهدف اإلى ا�صتعادة بريوت لدورها 

ال�صرتاتيجي يف العامل.
نحن ل نقدم امل�صاعدات واخلدمات والدعم ملن هم اأقل ي�صرًا فح�صب، بل نعمل جاهدين على متكينهم لكي يتحمل�ا بدورهم 
م�ص�ؤوليتهم الجتماعية جتاه الآخرين. ونحن يف جمم�عتنا نهتم اأمّيا اهتمام بالتعليم، فقد اأ�ص�صت يف اجلامعة الأمريكية 

»كر�صي رامي خمزومي حل�كمة ال�صركات«، واأن�صاأت يف اجلامعة اللبنانية الأمريكية »مركز ف�ؤاد خمزومي لالبتكار«.
اأعتقد اأن و�صفة النجاح تكمن يف اجلمع بني العطاء باإن�صانيته واحل�كمة ب�عيها وفعاليتها.. هذا ه� املفه�م املعا�صر 

الذي مينحنا جناحًا يف اأدائنا الإن�صاين لالإ�صهام يف اإ�صعاد النا�ص وتعزيز فر�صهم يف حياة اأف�صل.



شخصـيـــة عــربــيـــة األكـثــــر تـــأثــيــــرا فـــي)24(
مجال المسؤولية المجتمعية لعام 2019

التنمية  اأحمد ي��صف ، م�صاهمة كبرية يف  الأ�صتاذ عدنان  �صاهمت جمم�عة الربكة امل�صرفية )ABG(، بقيادة 
الجتماعية واملجتمعية من خالل امل�صاهمات اخلريية واملبادرات وامل�صاريع.

قام الأ�صتاذ عدنان بت��صيع امل�صاهمات الجتماعية للربكة، حيث مل تعد تقت�صر فقط على الأعمال اخلريية. بداأ 
الأ�صتاذ عدنان ي��صف تدريجيًا وا�صرتاتيجيًا يف م�اءمة من�ذج اأعمال الربكة مع الأهداف الجتماعية والتنم�ية.

فيما يلي ثالثة مناهج رئي�صية لكيفية قيادة ال�صتدامة لدى الأ�صتاذ عدنان اأحمد ال�صيد ي��صف:
)1( قيا�س تاأثري املحافظ التم�يلية وال�صتثمارية على القت�صاد احلقيقي

جت�صيدا لروؤيته »ما وراء العمل اخلريي«، وجه الأ�صتاذ عدنان لتحليل وتقييم مقدار ما تنفقه الربكة على براجمها 
العديدة مبا يف ذلك )1( الأعمال اخلريية )2( القر�ص احل�صن، )3( الفر�ص القت�صادية وال�صتثمارات الجتماعية، 

و)4( التزام امل�ظفني ببذل جزء من اأوقاتهم يف الأعمال الجتماعية.
ومن اأجل اإبراز نتائج التحليل والتقييم ال�ارد اأعاله ، بداأت الربكة يف ن�صر تقارير ال�صتدامة وامل�ص�ؤولية الجتماعية ال�صن�ية.
لقد كانت الربكة اأول بنك اإ�صالمي تق�م بذلك، ول تزال البنك الإ�صالمي ال�حيد الذي يق�م بن�صر تقارير بهذه التفا�صيل.

)2( من امل�ص�ؤولية الجتماعية اإلى الأعمال امل�صتدامة
عندما اأعلنت الأمم املتحدة عن اأهداف التنمية امل�صتدامة 2030 يف 25 �صبتمرب 2015، بادر الأ�صتاذ عدنان على 
الف�ر اإلى درا�صة كيفية قيام الربكة بدعم هذه الأهداف. يف ن�فمرب 2015 ، اأعلن الأ�صتاذ عدنان اأهداف الربكة 
للتنمية امل�صتدامة )201٦-2020( وهي خلق فر�ص العمل، ومت�يل الرعاية ال�صحية ومت�يل التعليم. يف ماي� 201٦، 
اأعلنت الربكة عن تعهدات بقيمة ٦35 دولر اأمريكي لدعم هذه الأهداف الربكة، والتي بدورها ترتبط مع �صبعة 
اأهداف من الأهداف الأممية للتنمية امل�صتدامة. ويف ي�لي� 2019، اأعلنت الربكة عن تعهد اآخر بقيمة 47 ملي�ن 

دولر اأمريكي لتم�يل الطاقة النظيفة خالل الفرتة 2020-2019.
الربكة  اأهداف  تنفيذ  ب�صاأن  املحرز  ال�صن�ي  التقدم  تربز  �صن�ية  تقارير  باإعداد  الربكة  تق�م   ،201٦ العام  ومنذ 

للتنمية امل�صتدامة )2020-201٦(.
لقد جتاوز التقدم املحرز من قبل  الربكة الأهداف ال�صن�ية امل��ص�عة، ناهيك عن ال�صراكات مع الأمم املتحدة 

وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي وبرنامج الأمم املتحدة للبيئة واملنظمات العاملية الأخرى.

مبادرات استراتيجية لتحويل نموذج األعمال التقليدي للبنك 
إلى نموذج أعمال قائم على االستدامة.

�صعادة الأ�صتاذ عدنان اأحمد ي��صف
الرئي�ص التنفيذي ملجم�عة الربكة امل�صرفية - مملكة البحرين
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مبادرات التحّول اإللكتروني بالقطاع الحكومي
�صعادة الأ�صتاذ حممد علي القائد

الرئي�ص التنفيذي لهيئة املعل�مات واحلك�مة الإلكرتونية - مملكة البحرين

من�ذج  حت�يل  على  الرائدة  الأمثلة  اأحد  اأنها  على  امل�صتدامة)2020-201٦(  للتنمية  الربكة  اأهداف  اإلى  ُينظر 
الأعمال التقليدي للبنك اإلى من�ذج اأعمال قائم على ال�صتدامة.

)3( ما وراء الربكة
وب��صفه رئي�صا ملجل�ص اإدارة جمعية م�صارف البحرين، نقل الأ�صتاذ عدنان اهتمامه بالتنمية امل�صتدامة اإلى ما وراء 
الربكة، حيث اأنه ي�صرف على جلنة التنمية امل�صتدامة التابعة للجمعية، والتي تعمل على تعزيز اخلدمات امل�صرفية 

امل�صتدامة وكيف ميكن للبن�ك امل�صاهمة يف التنمية امل�صتدامة يف مملكة البحرين.

ميتلك ال�صيد حممد علي القائد �صجاًل حافاًل بالإ�صهامات املتميزة املن�صبة يف جمال امل�ص�ؤولية املجتمعية، انعك�صت نتائجها 
على م�صلحة الأفراد واملجتمع، و�صاهمت يف بناء م�صتقبل م�صتدام ململكة البحرين، على ال�صعيد الجتماعي والبيئي. 

لأكرث من ع�صر �صن�ات، ومن خالل عمله كرئي�ص تنفيذي لهيئة املعل�مات واحلك�مة الإلكرتونية، ا�صطلع القائد 
بدور فاعل يف تعزيز مبادرات التحّ�ل الإلكرتوين بالقطاع احلك�مي عرب ت�صخري اأحدث التقنيات لالرتقاء بج�دة 
احلياة وحت�صني جتربة امل�صتفيدين، جاءت هذه املبادرات لتلبي احتياجاتهم من خالل ت�صهيل الجراءات وت�فري 
ال�قت واجلهد عليهم م�صاهمًا يف حتقيق مبداأ العدالة وامل�صاواة يف حق احل�ص�ل على اخلدمة، وحر�ص على اإدماج 
جميع الفئات والقطاعات من ال�صباب وكبار ال�صن ورجال الأعمال وربات البي�ت والعمال الأجانب وغريهم، ليحدث 
اأثمر عنه  البيئة،  ال�رقي واحلفاظ على  للتداول  تقلي�ص  املقدمة، مع  ن�عية يف اخلدمات احلك�مية  قفزة رقمية 

ح�ص�ل مملكة البحرين على مراكز متقدمة يف التقارير وامل�ؤ�صرات الدولية. 
حتت قيادته، كان لفريق الهيئة دورًا يف امل�صاركة باإعداد »التقرير الط�عي للتنمية امل�صتدامة« الذي ي�صتعر�ص ما 
التنمية امل�صتدامة يف برنامج عمل  اأهداف  امل�صتدامة وجه�دها لدمج  التنمية  البحرين يف جمال  اأجنزته مملكة 
احلك�مة، اإلى جانب اإعداد »تقرير ر�صد التقدم املحرز نح� تنفيذ غايات وم�ؤ�صرات الهدف ال�صاد�ص من اأهداف 
اإطار  وياأتي يف  الأول من ن�عه على م�صت�ى املنطقة  الإ�صدار  ُيعد  البحرين«، والذي  امل�صتدامة يف مملكة  التنمية 

اللتزام الكامل بالأجندة والت�جهات الدولية للتنمية امل�صتدامة.
امل�صتقبل،  قادة  من  اجلديدة  الأجيال  قدرات  وتنمية  ال�صباب  ومتكني  القيادية  جتربته  بنقل  اهتمامه  اإطار  ويف 
يحر�ص القائد على تلبية الدع�ات للم�صاركة يف عدة فعاليات وبرامج اأبرزها برنامج النائب الأول لتنمية الك�ادر 
ال�طنية ورعاية ملتقى ال�صباب والتكن�ل�جيا وغريها من املبادرات الرائدة لدعم ومتكني الطاقات ال�صابة وتاأهيلها 
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ج�ائز  اإطالق  على  بحر�صه  ذلك  معززًا  والأكادميي،  املهني  اجلانب  يف  الالزمة  واملهارات  اخلربات  واك�صابها 
ت�صتهدف فئة ال�صباب من باب ت�صجيعهم على البداع والتميز يف القطاع التقني. 

من خالل رئا�صته للجنة )تقييم( جلميع مراكز اخلدمة احلك�مية يف مملكة البحرين، يحر�ص القائد على الرتقاء 
وت�حيد معايري تقدمي اخلدمات احلك�مية، مع تقدمي كافة الت�صهيالت لكبار ال�صن وذوي الحتياجات اخلا�صة يف 

منحهم الأول�ية بال�صتفادة من اخلدمات لدى مراجعتهم ملكاتب اخلدمة.

اعادة تأهيل بنية المعهد للمساهمة في مواجهة االحتياجات  
والتحديات التنموية المتعددة للدول العربية.

�صعادة الدكت�ر بدرعثمان مال اهلل
مديرعام املعهد العربي للتخطيط - دولة الك�يت

انطالقًا من عمق وعيه باأهمية امل�ص�ؤولية املجتمعية ودورها يف دفع عجلة التنمية امل�صتدامة يف الدول العربية، ومن 
م�قعه كمدير عام املعهد العربي للتخطيط، ما فتئ الدكت�ر بدر مال اهلل يدفع بق�ة لتج�صيد وتفعيل دور امل�ص�ؤولية 

املجتمعية  يف الدول العربية. 
ويف هذا ال�صياق، جنح د.بدر مال اهلل منذ ت�ليه اإدارة املعهد  العربي للتخطيط يف تط�ير ن�صاطه وفق فكر تنم�ي 
يت�افق مع روح امل�ص�ؤولية املجتمعية وعلى النح� الذي ُيعُد مثاًل متميزًا ملمار�صات امل�ص�ؤولية املجتمعية على م�صت�ى 
امل�ؤ�ص�صات العربية. وقد وجه د. بدر كل جه�ده �ص�ب جت�صيد مفه�م امل�ص�ؤولية املجتمعية على كافة امل�صت�يات على 

النح� الذي يرقى ب�صمعة املعهد ون�عية العمل التنم�ي يف املنطقة العربية. 
وقد متثل هذا العمل الدوؤوب على �صبيل املثال يف النفتاح على كافة ال�صركاء التنم�يني على غرار منظمات النفع 
العام واجلمعيات اخلريية، بال�صافة اإلى دوره التقليدي اإلى جانب احلك�مات العربية، وه� ما �صمح للمعهد بتن�يع 

اإ�صهاماته التنم�ية نح� ق�صايا جزئية ل تقل اأهمية عن الق�صايا القت�صادية والجتماعية الكلية.
كما جنح الدكت�ر بدر مال اهلل يف ان�صاء اأول مركز للم�صروعات ال�صغرية واملت��صطة يف املنطقة العربية بهدف خدمة ريادة 
الأعمال خا�صة لدى فئة ال�صباب، وعمد اإلى اعادة تاأهيل بنية املعهد التحتية وبراجمه التدريبية وال�صت�صارية والبحثية 

بهدف خلق مناخ العمل املتميز واملبدع ال�صروري مل�اجهة الحتياجات  التحديات التنم�ية املتعددة للدول العربية.
من جهة اأخرى، ونظرًا اإلى احلاجة امللحة لت�صحيح ممار�صات امل�ص�ؤولية املجتمعية وطرق النه��ص بها مبا ي�صمن 
حت�لها من جمرد عمل خريي اإلى منهج عملي ياأخذ بعني العتبار الآثار الجتماعية والتنم�ية للعمليات النتاجية، 
ت�صحيح  اإلى  والدولية  الإقليمية  واملنابر  امل�ؤمترات  يف  العديدة  ا�صهاماته  خالل  من  اهلل  مال  بدر  الدكت�ر  �صعى 

املفاهيم اخلاطئة للم�ص�ؤولية املجتمعية وممار�صتها �صعيًا للنه��ص مبمار�صاتها.
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رئاسة جائزة األسرة العربية  ومساهمات أخرى
�صعادة الأ�صتاذ جمال بن عبيد البح

رئي�ص منظمة الأ�صرة العربية - المارات العربية املتحدة 

ما متت الإ�صارة اإليه من اإجنازات للدكت�ر بدر مال اهلل ما ه� اإل غي�ص من في�ص، ف�صجل املعهد يف هذا اجلانب �صاهد 
وحافل بالكثري من الإجنازات الإمنائية يف كافة املجالت، مبا فيها ق�صايا امل�صئ�لية املجتمعية، فاملتابع لأن�صطة املعهد 
وخدماته وفعالياته يلم�ص ب��ص�ح، اأن املعهد �صهد خالل فرتة تب�اأه اإدارة املعهد قفزة ن�عية نح� التط�ر والنت�صار 

والريادة واحتالل م�قع ال�صدارة، ما اك�صبه �صمعة مرم�قة ومكانة بارزة من بني امل�ؤ�ص�صات العربية الإمنائية.
لهذا، فاإن جه�د الدكت�ر بدر مال اهلل ون�صاطه ال�صتثنائي وامل�صتمر يف جمال امل�ص�ؤولية املجتمعية كان حمل تقدير  
اإقليمي ودويل وا�صع، حيث اأ�صندت له ج�ائز عديدة، اآخرها جائزة امل�ص�ؤولية الجتماعية لل�صركات لعام  2018  من 

قبل ال�صبكة الإقليمية للم�ص�ؤولية الجتماعية .

بداأ الدكت�ر/ جمال بن عبيد البح عمله التط�عي بعد تخرجه مبا�صرة حيث �صارك يف التن�صيق والتنظيم لأول عر�ص 
جماعي حيث مت اختياره من قبل حاكم ال�صارقة ليك�ن املن�صق للعر�ص اجلماعي الأول والذي مت تنفيذه لول مرة 

على م�صت�ى املنطقة من خالل جمعية الأعمال اخلريية يف ال�صارقة وذلك يف ي�ني� 1990م.
ويف العام 1990 �صارك يف تاأ�صي�ص اللجنة ال�صعبية لإ�صت�صافة الأ�صر الك�يتية وكان ذلك اإيان الغزو على الك�يت وا�صتمل 
هذا العمل على العديد من املحاور والربامج والإي�اء وال�فادة، وذلك من خالل جمعية الإجتماعيني بدولة الإمارات 
العربية املتحدة مبقرها يف ال�صارقة، وبعد اإجنالء الغزو مت تكرميه من قبل حك�مة دولة الك�يت على جه�ده التط�عية.
جه�ده  اإطار  ويف  1992م،   -1989 العام  منذ  جماعية  اأعرا�ص  حفالت   )8( ثمانية  تنظيم  يف  اأي�صَا  تط�ع  كما 
املجتمعية مت اختياره ليك�ن مدير عام م�ؤ�ص�صة �صندوق الزواج منذ حلظة التاأ�صي�ص و�صاهم يف جانب تط�عي باأكرث 
من األف حما�صرة وندوة وم�ؤمتر علمي بالتعاون مع وزارة ال�ص�ؤون الإ�صالمية وال�ص�ؤون الإجتماعية ووزارة الرتبية، 
تثقيفية من خالل  ت�ع�ية  وابتدر حمالت  الزواج  تكاليف  والتقليل يف  التي�صري  اأجل  المارات من  واجلامعات يف 
العالم والتلفزي�ن والذاعة واملقابالت ال�صخ�صية مع القبائل من اأجل تي�صري يف نفقات الزواج ا�صتجابة لدع�ة 

املغف�ر له ال�صيخ زايد رحمه اهلل وطيب ثراه.
ومت اختيار الدكت�ر جمال البح رئي�صًا ملنظمة الأ�صرة العربية يف العام 2001، ويعد هذا املن�صب تط�عي حيث �صارك 
الدكت�ر/ جمال البح يف العديد من الجتماعات ال�زارية على م�صت�ى جامعة الدول العربية وقدم من خالل املنظمة 

العديد من الأفكار واملقرتحات التي من �صاأنها اأن تنعك�ص على العمل الإجتماعي والتط�عي يف الدول العربية.
لغربي  والجتماعية  الإقت�صادية  اللجنة  مع  العربية«  الأ�صرة  »ا�صرتاتيجية  فيها  �صاهم  التي  املحطات  اأبرز  ومن 
اآ�صيا »ال�صك�ا«، التابعة لالمم املتحدة و�صارك البح يف اجتماعات على م�صت�ى القادة العرب من خالل الجتماع 
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التح�صريي يف �صرم ال�صيخ عام 2011 والذي ُت�ج بتبني القادة العرب للعديد من مقرتحات منظمات املجتمع املدين.
كما قدم العديد من الأفكار من خالل منظمة الأ�صرة العربية وتراأ�ص العديد من امل�ؤمترات على م�صت�ى ال�طن 

العربي يف اأروقة جامعة الدول العربية.
كما مت اأختياره يف جلنة الأ�صرة والطفل يف جامعة الدول العربية والتي ا�صتمر عملها منذ العام 2007 الى ي�منا هذا.
ويف اإطار م�صاركته الدولية �صارك البح يف العديد من امل�ؤمترات ملنظمة الأ�صرة العاملية ومت اختياره النتخابات التي متت 
بباري�ص ع�ص� املكتب التنفيذي ملنظمة الأ�صرة العاملية ورئي�ص اللجنة الإعالمية، وا�صتمر البح يف املن�صب لعدة �صن�ات.

كما مت اختياره يف الفيدرالية الدولية لت�عية ال�الدية وما زال على راأ�ص عمله التط�عي يف الفيدرالية.
كما قدم البح العديد من الأفكار للمنظمات الدولية والعاملية منها منظمة التعاون الإ�صالمي حيث وجهت له الدع�ة 
للحديث ح�ل املراأة امل�صلمة واأدوارها املاأم�لة يف العا�صمة الريا�ص باململكة العربية ال�صع�دية والتي ا�صتعر�ص فيها 

العديد من التجارب الناجحة يف جمال ت�ازن اأدوار املراأة بني العمل والأ�صرة.
كما ت�صرف البح باختياره �صفريًا للم�ص�ؤولية املجتمعية للعام 2014 من قبل ال�صبكة الإقليمية للم�ص�ؤولية املجتمعية، 

وكذلك اختارته مف��ص اأممي للتب�صري باأهداف الأمم املتحدة للتنمية امل�صتدامة 2030« يف العام  2019.
و�صارك يف العديد من امل�ؤمترات التي نظمتها ال�صبكة على م�صت�ى الدول العربية ومت تكرميه يف العديد من املنا�صبات 

اأبرزها تكرميه ب��صام ال�صتحقاق من الدرجة الأولى من رئي�ص جمه�رية ال�ص�دان.
كما تراأ�ص واأ�صرف على جائزة الأ�صرة العربية والتي تعد من اأبرز اجل�ائز التي تقدم للقادة وامل�ص�ؤولني والأ�صر املكافحة 

واملتميزة والأ�صر التاريخية. بال�صافة الى تراأ�صه جلائزة قالدة ال�صعادة الأ�صرية والتي مُتنح لل�صيدات الأول.
كما تراأ�ص البح اأول جلنة لتنظيم العر�ص العربي تزامنًا مع عام زايد 2018 حيث ُزوج عدد )500( عري�ص وعرو�صة 
من اأبناء العرب الذين ولدوا وعمل�ا يف دولة الإمارات ومت دعم كل عري�ص مببلغ )30( األأف درهم اإماراتي كم�صاعدة 

زواج مب�صاهمة من اأحد التجار.

أوروبية  علمية  معاهد  مع  باالشتراك  عالمية  علمية  بحوث 
وأمريكية في مجال البيئة المستدامة

�صعادة الدكت�ر حممد بن �صيف الك�اري
ال�كيل امل�صاعد ب�زارة البلدية والبيئة - دولة قطر

لقد اتخذ الدكت�ر حممد �صيف الك�اري منهج امل�ص�ؤولية املجتمعية ك�صعار وعالمة بارزة لعمله البحثي والفني يف 
جمال البيئة امل�صتدامة، حيث قام باإجراء درا�صات وبح�ث علمية تطبيقية وميدانية حلماية البيئة على امل�صت�يني 
البيئة  جمال  يف  وبالأخ�ص  املجتمعية  امل�ص�ؤولية  ثقافة  بن�صر  ال�طني  امل�صت�ى  على  قام  فقد  والدويل،  ال�طني 
من  الأرا�صي  على  واحلفاظ  الطبيعية  امل�ارد  ا�صتغالل  ح�ل  كتاب  ون�صر  اإ�صدار  خالل  من  وذلك  وال�صتدامة، 
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تأهيل قادة العمل الخيري عبر مبادرات واسهامات عديدة
�صعادة الدكت�ر ي��صف عثمان احلزمي

الأمني العام مل�ؤ�ص�صة العن�د اخلريية والرئي�ص التنفيذي مل�ؤ�ص�صة العن�د لال�صتثمار - اململكة العربية ال�صع�دية

التده�ر، وكذلك تنظيم واإلقاء ندوات وور�ص عمل وحما�صرات ح�ل تعزيز وحماية البيئة وابتكار بع�ص الأ�صاليب 
التي ت�صاعد على تدوير املخلفات وحت�يلها اإلى م�اد اأ�صا�صية مفيدة مبا يخدم روؤية وا�صرتاتيجية البيئة يف قطر، كما 
قام باإجراء جتارب وبح�ث ت�صاهم يف حماية البيئة الربية من خالل التخفيف من اآثار تل�ث اله�اء ب�صبب الغبار 
اأهداف التنمية امل�صتدامة، فقد قام  اأما على امل�صت�ى الدويل وتنفيذا للهدف 17 من  والغازات ال�صارة الأخرى. 
بال�صرتاك مع معاهد علمية اأوروبية واأمريكية ببحث علمي عاملي ح�ل » �صياغة ا�صرتاتيجية م�صتدامة مل�ارد الغذاء 
واملياه والطاقة يف املناطق احل�صرية عن طريق حت�صني اأوجه التعاون بني نظم الغذاء واملياه والطاقة »، حيث يبحث 
العلماء ارتفاع يف ا�صتهالك امل�ارد يف املدن احل�صرية، لذلك يجب معاجلة التاأثريات املختلفة على اأنظمة الغذاء 
واملياه والطاقة يف املناطق احل�صرية مثل: التغري املناخي و�صح املياه والأمطار و�ص�ء ال�صتهالك وغريها، مما يعني 
التفكري �صمنا يف ابتكار حل�ل من�ذجية ت�صاعد على تعزيز الرتابط بني اأنظمة الغذاء واملياه والطاقة، وهذا الأمر 
يتطلب �صمنا �صخ املياه اجل�فية لأغرا�ص الري وا�صتخدام البلدية الأخرى، وحتلية املياه لإنتاج املياه ال�صاحلة يف 
املناطق اجلافة، ومعاجلة مياه ال�صرف ال�صحي واإعادة ا�صتخدامها لري النباتات )داخل املدن( واإنتاج الأ�صمدة؛ 

وال�صتفادة من نفايات الأغذية وحت�يلها اإلى غاز حي�ي واأ�صمدة ع�ص�ية وغريها.

اهتمام الدكت�ر ي��صف عثمان احلزمي بن�صر ال�عي مبفه�م النفع العام اأو جمتمع الأخالق العام كر�صالة كبرية يف 
حياته دفعه اإلى  تعزيز املجتمع املدين واخلريي ال�صع�دي والعربي من خالل ابتكار املنتجات واإطالق املبادرات ثم 
الت�ثيق بالتاأليف مع ت�صجيع ورعاية قادة �صباب كي يحمل�ا الهّم وال�صتدامة امل�ؤ�ص�صاتية؛ وفق لهذه الر�صالة ت�الت 

الجنازات التي حققها وهي على �صبيل الذكر ل احل�صر:-
ت�صميم وتنفيذ الزمالة الأوربية العربية لتاأهيل قادة العمل اخلريي وكذلك الدبل�م التنفيذي للقيادة للمنظمات   )1

غري الربحية ومنهم قادة م�ؤثرين بقطاع امل�ص�ؤولية الجتماعية وقد تخرج منها 200 قائدة وقائد.
التاأليف خلم�صة كتب يف التنمية والتمكني وتاريخ العمل اخلريي واإلقاء املحا�صرات والظه�ر الإذاعي والتلفزي�ين   )2

املتخ�ص�ص .
بناء �صراكات م�ؤثرة مع القطاع العام ك�زارة العمل والتنمية الجتماعية ووزارة التخطيط و�صندوق تنمية امل�ارد   )3

الب�صرية وكذلك مع القطاع اخلا�ص ك�صركة ال�صت�م و�صركة في�ليا الفرن�صيتني .
اإدارة اأحد اأكرب املنظمات اخلريية م�ؤ�ص�صة الأمرية العن�د اخلريية التي اأنفقت مليار ريال �صع�دي خالل ع�صرين   )4
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ياأتي واجبي يف حتمل امل�ص�ؤولية املجتمعية من وازع داخلي واآخر خارجي؛ فلقد ن�صاأت يف كنف ال�الد رحمة اهلل عليه 
على حب اخلري، وم�صاعدة املحتاج، ومد يد الع�ن، وما ن�صميه باللهجة املحلية الفزعة. ووجدت نف�صي يف �صن�ات 
ال�صباب الأولى يدا بيد مع ال�الد يف جمعية البحرين اخلريية وثلة من الرجال املخل�صني الأوفياء يف عمل م�ؤ�ص�صي 
اجتماعي منظم. وهكذا ترعرعت على حتمل امل�ص�ؤولية الجتماعية. وقد كان يل �صرف حتمل امل�ص�ؤولية الجتماعية 

على ال�صعيدين املحلي واخلارجي:
فعلى ال�صعيد املحلي حظيت وهلل احلمد بثقة م�لنا جاللة امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة عاهل البالد املفدى 
بتعييني ع�ص�ا مبجل�ص اأمناء امل�ؤ�ص�صة اخلريية امللكية حتت قيادة �صم� ال�صيخ نا�صر بن حمد اآل خليفة رئي�ص جمل�ص 
العامة  العام، ورئي�ص جلنة العالقات  الثقة لت�يّل من�صب الأمني  الأمناء، كما منحتني جمعية البحرين اخلريية 

والإعالم اخلريي، ورئي�ص حترير جملة البحرين اخلريية، ول اأزال.
وقد �صاهمت يف تاأ�صي�ص العديد من اجلمعيات الإن�صانية والجتماعية والرتب�ية وغريها من ذلك مدر�صة ابن خلدون 
ال�طنية، وجمعية البحرين لرعاية ال�الدين، واجلمعية البحرينية لتنمية الطف�لة والتي اأت�لى فيها من�صب الأمني 
املايل وع�ص� جمل�ص الإدارة. كما اأت�لى منذ مدة رئا�صة املكتب التنفيذي للجنة ال�طنية للم�صنني، وع�ص� جمل�ص 
ال�صندوق  اإدارة  جمل�ص  وع�ص�  الفرقان،  جمعية  اإدارة  جمل�ص  وع�ص�  الجتماعية،  للرعاية  املحرق  مركز  اإدارة 

الجتماعي ال�طني، وع�ص� فخري بنادي املحرق ونادي البحرين ومبركز اجلزيرة الثقايف.
اإطار  يف  املحتاجة  والعائالت  املع�زة  الفئات  دعم  اأجل  من  جماله  يف  كل  تعمل  وامل�ؤ�ص�صات  اجلمعيات  هذه  وكل 

التكافل الجتماعي الذي تربينا عليه يف وطننا الغايل مملكة البحرين.
اأما على ال�صعيد اخلارجي فقد كانت يل م�صاهمات يف العديد من ال�ر�ص املتعلقة بال�صاأن الجتماعي على م�صت�ى 

�صنة وكذلك اإدارة م�ؤ�ص�صة العن�د لال�صتثمار ) الأوقاف ( واأراأ�ص جمال�ص �صركات تابعة لها .
الإ�صراف على درا�صة : اأثر القطاع الثالث على التنمية القت�صادية والجتماعية باململكة العربية ال�صع�دية حتت   )5

رعاية منتدى الريا�ص القت�صادي التابع للغرفة التجارية بالريا�ص .
اأ�صاهم كع�ص� جمل�ص امل�ص�ؤولية الجتماعية مبنطقة الريا�ص يف العديد من الفعاليات واتخاذ القرارات ذات   )٦

ال�صلة باأهداف املجل�ص كما نفذت العديد من ال�ر�ص واإعداد اأوراق العمل واإلقائها يف امل�ؤمترات املتخ�ص�صة .

تأسيس العديد من الجمعيات اإلنسانية واالجتماعية والتربوية 
لخدمة المجتمعات محليا ودوليا

�صعادة الدكت�ر ح�صن اإبراهيم كمال
ع�ص� جمل�ص اأمناء امل�ؤ�ص�صة اخلريية امللكية - مملكة البحرين
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مبادرات نشر الوعي الوقائي
عط�فة الل�اء م�صطفى عبد ربه البزايعه

املدير العام للمديرية العامة للدفاع املدينـ   نائب رئي�ص املجل�ص الأعلى للدفاع املدينـ  اململكة الأردنية الها�صمية

الأمانة العامة ملجل�ص التعاون لدول اخلليج العربي �ص�اء يف الدورات التي انعقدت بالريا�ص اأو بالك�يت، ونادينا 
خاللها ب�صرورة اإدماج ال�صباب يف العمل الجتماعي واخلريي والإن�صاين.

بع�ص  ترميم  ف�صاهمنا يف  وامل�صاعدة؛  باملع�نة  اآ�صيا  �صرق  ودول  والإفريقية  العربية  الدول  بع�ص  اإلى  ت�جهنا  كما 
امل�صاجد يف م�صر و�صاعدنا بع�ص الأ�صر املتعففة برتميم بي�تها وتاأثيث منازلها.

و�صجاد  م�صاحف  من  م�صتلزماتها  ووفرنا  امل�صاجد  من  جمم�عة  ببناء  قمنا  العائلية،  امل�صاهمات  �صعيد  وعلى 
وغريه، وحفرنا بع�ص الآبار الرت�ازية لت�فري املياه ال�صاحلة لل�صرب ول �صيما يف دول ال�صحراء باإفريقيا ويف الهند 
وخارجها  البحرين  داخل  امل�اطنني  من  العديد  اإلى  والعالجية  الطبية  بامل�صاعدات  وت�جهنا  وغريها.  وباك�صتان 

بت�فري املعينات الطبية والأدوية والكرا�صي املتحركة...
الجتماعي  العمل  رواد  �صمن  واختياري  الجتماعية،  للم�ص�ؤولية  الإقليمية  بال�صبكة  دوليا  �صفريا  اختياري  ويبقى 
العربي العام 2017 وتكرميي يف جامعة الدول العربية من قبل �صم� ال�صيخ عي�صى بن علي اآل خليفة الرئي�ص الفخري 

جلمعية الكلمة الطيبة من اأجمل الذكريات على ال�صعيد العربي.

يق�ل اهلل تعالى : »وقل اعمل�ا ف�صريى اهلل عملكم ور�ص�له وامل�ؤمن�ن«
ملحة  اإن�صانية  �صرورة  باعتبارها  املجتمعية  امل�ص�ؤولية  اأهداف  الأردين يف حتقيق  املدين  الدفاع  التزم جهاز  لقد 

وواقعًا اأخالقيًا جتاه املجتمع كم�صاهمة فاعلة  منه لتعزيز مفه�م ال�صتدامة وحتقيق مبداأ الدفاع املدين ال�صامل.
واأ�صبحت برامج ومبادرات امل�ص�ؤولية املجتمعية  يف اأول�يات خطتنا الإ�صرتاتيجية حيث مت ت�صكيل جلنة عليا ل��صع ال�صيا�صة 
العامة ملبادرات وبرامج امل�ص�ؤولية املجتمعية  والإ�صراف على تنفيذها من خالل اإدارات  الدفاع املدين املنت�صرة يف كافة 
مناطق اململكة ، وقد ا�صتملت هذه الربامج على مبادرات م�جهه مل�ظفي الدفاع املدين ومبادرات اأخرى م�جهه للمجتمع 
ب�صرائحه املختلفة بالإ�صافة اإلى مبادرات تعدت حدود ال�طن ومبا ين�صجم مع اأهداف الدفاع املدين ور�صالته الإن�صانية.

الرعاية  ليقدم  متكامل  طبي  مركز  افتتاح  مت  فقد  املدين  الدفاع  م�ظفي  اإلى  امل�جهة  املبادرات   �صعيد   فعلى 
ال�صحية املجانية للم�ظفني، واإ�صدار تعليمات خا�صة لتنظيم زيارات املر�صى من امل�ظفني ورعاية �ص�ؤون امل�صابني 
منهم واإدامة الت�صال بهم وباأ�صرهم، واإن�صاء نادي ل�صباط الدفاع املدين يت�صمن و�صائل الرتفيه املنا�صبة ومكانا 
لحت�صان منا�صباتهم وباأ�صعار رمزية، اإ�صافة اإلى ذلك يتم  ت�صيري بعثات احلج والعمرة �صن�يًا و�صم�ل متقاعدي 
الدفاع املدين بها بعد اأن مت ا�صتحداث مكاتب خلدمة املتقاعدين ومتابعة �ص�ؤونهم يف كافة اأنحاء اململكة، وقد كان 
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للمراأة العاملة يف الدفاع املدين دور اأ�صا�صي يف هذه الربامج من خالل ق�صم خمت�ص مت ت�صكيله لهذه الغاية. 
ونظرًا للدور الكبري للم�اطن يف حتقيق مفه�م الدفاع املدين ال�صامل فقد مت اإطالق العديد من املبادرات التي تهدف اإلى 
ن�صر ال�عي ال�قائي وتدريب خمتلف �صرائح املجتمع  على اأعمال الدفاع املدين  كمبادرة )اأنع�ص قلبًا( والتي ت�صتهدف 
م�ظفي القطاع العام واخلا�ص وامل�صت�صفيات، ومبادرة)ب�صمة( ومبادرة )اآمن يف مدر�صتي( واللتان ت�صتهدفان طلبة 

املدار�ص واجلامعات، ومبادرة )حياتك بتهمنا( والتي مت تنظيمها يف م�اقع التنزه وال�صطياف هذا العام.
وقد اأولى الدفاع املدين �صريحة الأطفال جل اهتماماته عرب تنفيذ برامج ومبادرات م�جهة لالأطفال من خمتلف ال�صرائح 
العمرية منها مبادرة اإ�صدار وت�زيع جملة الإطفائي ال�صغري وت�زيع األعاب لالأطفال على اأقرا�ص مدجمة واألعاب ورقية وكالهما 
يهدف اإلى رفع م�صت�ى ال�عي لدى الأطفال ح�ل مفاهيم ال�صالمة العامة، اإ�صافة اإلى ذلك فقد مت تبني مبادرة )حرير(لدعم 

مر�صى ال�صرطان من الأطفال واإقامة حفل اإفطار �صن�ي لالأطفال الأيتام يت�صمن فقرات ترفيهية وتقدمي هدايا.
واإدراكًا لأهمية املحافظة على البيئة فقد عمل الدفاع املدين على تبني �صيا�صات وتنفيذ برامج ت�صهم يف املحافظة على البيئة 
كاإن�صاء م�صاريع الطاقة ال�صم�صية وامل�صاركة يف برنامج التدوير البيئي للنفايات بال�صراكة مع جمعية املحافظة على البيئة 
وزيادة م�صاحة الرقعة اخل�صراء عرب ت�صجيع زراعة الأ�صجار يف م�اقع الدفاع املدين والحتفال �صن�يًا بي�م ال�صجرة العاملي.
وقد تخطى دور الدفاع املدين حدود ال�طن من خالل م�صاهمته يف املحافظة على املقد�صات الإ�صالمية يف القد�ص 
ومتابعتها  الأق�صى  امل�صجد  يف  احلريق  من  والإنذار  الإطفاء  اأنظمة  ت�فري  خالل  من  املبارك  الأق�صى  وامل�صجد 
دوريًا وعقد  الربامج التدريبية مل�ظفي امل�صجد الأق�صى على مكافحة احلرائق كما مت اأي�صًا م�صاركة فريق الدعم  

النف�صي من الدفاع املدين مل�صاعدة الأطفال واأ�صر ال�صحايا يف قطاع غزة.
 وختامًا ليحدونا الأمل والطم�ح اإلى حتقيق املزيد من املبادرات والأن�صطة الجتماعية يف خمتلف املجالت �ص�اء 

على امل�صت�يني املحلي واخلارجي لتحقيق الأهداف الإن�صانية النبيلة للدفاع املدين .

واأ�صرهم  ال�صجناء  اهتمامها من�صب على  وكان  التكافل«،  »جمعية  ا�صهار اجلمعية عام 2005 م مب�صمى  لقد مت 
وق�صايا  احكام  الأ�صباب ممن عليهم  بهم  واملنقطع  والن�صاء  واملر�صى  ال�صن  كبار  الإن�صانية من  وترعى احلالت 

مالية ، وللجمعيٌة دور ت�ع�ي كبرٌي يف املجتمع من خماطر الديٌ�ن والت�كيل العام والكفالت.
بح �صاحب الفكرة د. م�صاعد مندين رئي�ص  ومت ان�صاء اجلمعية على اأيدي م�ؤ�ص�صني هم من خرية رجالت البلد لي�صٌ
والذي   ، الزكاة  بيت  للجمعية على دعم من  الدخل  اعتمد م�صدر  و  الن،  واإلى  ادارتها منذ ذلك احلني  جمل�ص 

جمعية التكافل ودور توعوي كبيٌر للحد من مخاطر الديٌون والتوكيل 
العام والكفاالت

ف�صيلة ال�صيخ الدكت�ر م�صاعد حممد مندين
رئي�ص جمل�ص اإدارة جمعية التكافل الجتماعي لرعاية ال�صجناء املع�صرين - دولة الك�يت
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برنامج المساهمة فى التنمية االجتماعية من مجموعة سوداتيل 
لالتصاالت

�صعادة املهند�س طارق حمزة زين العابدين
ال�صفري الدويل للم�ص�ؤولية الجتماعية - جمه�رية ال�ص�دان

الك�يت  دولة  وم�ؤ�ص�صات  �صركات  لالأوقاف ومن  العامة  والأمانة  التكافل  وبني جمعية  بينه  اأن�صاأ �صندوق م�صرتك 
واأ�صحاب اليادي البي�صاء من اهل اخلري والعطاء ، وقد قامت اجلمعيٌة منذ تاريخ تاأ�صي�ٌصها اإلى الي�م مب�صاعدة 
عدد )1918٦( ))حالة مببلغ اجمايل ً: ))9،٦04،430 ((د.ك وتعتمد اجلمعيٌة بعملها على حمالت ثالث )حملة 

�صهر رم�صان وعيٌد الأ�صحى وحملة الأعيٌاد ال�طنيٌة(.
وكما عم اخلري على اإثر عمل هذه اجلمعية املباركة يف  املجتمع املحلي الداخلي انتقلت فكرة اجلمعية الى اخلارج لتنت�صر 
يف اأكرث من قارة وتت�افد ال�ف�د على مقر اجلمعية لالطالع واخذ اخلربة لنقلها الى بلدانهم وهذا ي�ؤكد ويدعم اهداف 
الفكرة ودورها الكبري الجتماعي يف دعم احلالة الإن�صانية ال�صامية لأفراد املجتمع، و تقديرا لعمل اجلمعية فقد مت تكرمي 
الدكت�ر م�صاعد يف اأكرث من بلد وملتقى وح�صل على ج�ائز عدة يف العمل اخلريي واآخرها ولي�ص اخر منحه و�صام الرئا�صة 
الأعلى يف اجلمه�رية ال�ص�دانية تقديرا للعمل اخلريي للجمعية وتر�صيح اجلمعية لنيل جائزة امللك �صلمان للعمل اخلريي.

�ص�داتل واحدة من اهم م�ؤ�ص�صات الت�صالت يف املنطقة العربية وافريقيا وهي جمم�عة تدير ت�صغل الت�صالت يف 
ثالثة دول افريقيا بال�صافة الى ال�طن الم ال�ص�دان ، وت�صارك يف ك�ابل بحرية عاملية، وتعمل �ص�داتل على تعزيز 

ال�صل�ك الخالقي و�صط ا�صحاب امل�صلحة.
�صخرت �ص�داتل تكن�ل�جيا املعل�مات والت�صالت التي وطنتها  لتحقيق  اأهداف التنمية امل�صتدامة، وقد �صهل ذلك 
فى نقل البيانات واملعل�مات ب�صكل دعم اجله�د الفريقية والعربية لل��ص�ل لإقت�صاد املعرفة ، مما خلق اللف من 

فر�ص العمل  وقد �صاهم ذلك ب�صكل رئي�صي يف حماربة البطالة والفقر .
وفرت خدمات الت�صال ال�قت واجلهد وامل�ارد، و�صاهمت يف تقليل التل�ث بتقليل حركة املركبات، وركزت �ص�داتل 
على ا�صتخدام  الأنظمة اللكرتونية والربامج التى تقلل ا�صتخدام ال�رق، وعملت على ا�صتخدام الطاقة املتجددة يف 

ت�صغيل الجهزة واملحطات من اجل تقليل التل�ث والتكلفة الت�صغيلية.
اإن�صمت �ص�داتل ملبادرة التفاق العاملى فى العام 2013 والى ع�ص�ية ال�صبكة القليمية للم�ص�ؤولية املجتمعية فى العام 2019 
ابتدرت برنامج امل�صاهمة فى التنمية الجتماعية يف العام 1998الذي انفقت فيه اكرث من  48 ملي�ن دولر حتى 
العام 2018 اأنفقت فى م�صروعات ال�صحة واملياه والتعليم وم�صاعدة اخلريجني فى اعدادهم ل�ص�ق العمل وذلك 
عرب بناء ال�صراكات مع القطاعني العام واخلا�ص ومنظمات املجتمع املدنى  من اأجل  حياة اف�صل للمجتمعات . وهى 

تعمل �صمن املنظ�مة العاملية العاملة لتحقيق اأهداف التنمية امل�صتدامة 2030 .
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و رئي�ص  الأوروبى  و الداريني بدول الحتاد  الدولى لالإقت�صاديني  نائب رئي�ص الحتاد  الدكت�ر مي�صر �صديق  يعد 
   AUED – ICREA – FIABCI الدولية  بالحتادات  املعتمد  واخلبري  للم�صاريع  اإبهار  جمم�عة  اإدارة  جمل�ص 
املتميزة  العربية  ال�صخ�صيات  اأحد  الأزمات من  واإدارة  ال�صركات  التنفيذى فى تط�ير  الرئي�ص  وم�ؤلف كتاب دور 
فى جمال امل�ص�ؤولية الإجتماعية بخربة متتد فى عل�م الإدارة اإلى اأكرث من 40 عامّا، فقد اخذ على عاتقه تثقيف 
املجتمع باجل�انب الأ�صا�صية فى التدريب و التط�ير من خالل العن�صر الب�صرى من كافة اجل�انب التعليمية واملهارية 
وال�صل�كية فقد نظم امل�ؤمتر الدولى الأول لال�صتثمار فى امل�ارد الب�صرية بناء الن�صان قبل البنيان و الذى �صم لفيف 

من املتخ�ص�صني فى املجال بال�صافة الى العديد من الدورات التدريبة املتخ�ص�صة فى هذا املجال.
كما يعترب الدكت�ر مي�صر �صديق ه� من امل�ؤ�ص�صني لالحتاد الدولى لالقت�صاديني  والداريني فى دول الحتاد الأوروبى 

والذى يهدف اإلى فتح �صبل التعاون و ال�صراكة فى كافة املجالت بني العامل العربى والدول الأوروبية.

تنظيم المؤتمر الدولى األول لالستثمار فى الموارد البشرية 
»بناء االنسان قبل البنيان«

�صعادة الدكت�ر مي�صر �صديق
رئي�ص جمل�ص اإدارة جمم�عة اإبهار للم�صاريع - جمه�رية م�صر العربية

مبادرات قسم المسؤولية المجتمعية في شركة فالي
�صعادة الدكت�ر حامد بن عبداهلل حامد البل��صي

ع�ص� جمل�ص اإدارة م�ؤ�ص�صة ج�ص�ر - �صلطنة عمان

ت�صرفت باأن اأك�ن اأول من اأ�ص�ص واأدار ق�صم خا�ص بامل�ص�ؤولية املجتمعية يف �صركة فايل مع بداية عملها يف �صلطنة 
عمان  ك�ين اأحد اأبناء املجتمع املحلي املحيط بال�صركة ، ومتت ال�صتعانة ب�صركة عاملية متخ�ص�صة لإجراء درا�صة 
خّطة  اإعداد  عن  اأثمرت   ) جنب  اإلى  جنبا  ال�صركة  مع  عملت   ( املجاورة  للمناطق  �صاملة  واقت�صادية  اجتماعية 

متكاملة للم�ص�ؤولية الجتماعية  ت�صمل التعليم، وريادة الأعمال، وال�صحة والبيئة، والريا�صة والثقافة. 
وترجمت هذه اجله�د بتنفيذ جمم�عة من م�صاريع امل�ص�ؤولية املجتمعية يف املناطق املحيطة ومن اأبرزها:

البحرية يف  واإثراء احلياة  تن�يع  ل�ى بهدف  ب�لية  والع�امات  ال�صناعية )ال�صدود(  املرجانية  ال�صعاب  ت�فري   •
مناطق ال�صيد .

البح�ث  جمال  يف  الرائدة  الحتادية  في�ص�زا  وجامعة  قاب��ص  ال�صلطان  جامعة  مع  م�صرتكة  مببادرة  القيام   •



)35( شخصـيـــة عــربــيـــة األكـثــــر تـــأثــيــــرا فـــي
مجال المسؤولية المجتمعية لعام 2019

مبادرة عبارة بلغة اإلشارة
�صعادة الأ�صتاذ فادي الرابغي

م�صت�صار ومدرب يف جمال امل�ص�ؤولية الجتماعية وتقارير ال�صتدامة - اململكة العربية ال�صع�دية

�صية بالربازيل واأمريكا اجلن�بية لل��ص�ل اإلى اأف�صل ال��صائل احلي�ية والإجراءات ال�قائية  الزراعية التخ�صّ
لتح�صني اأ�صجار املاجن� والليم�ن يف الباطنة ومعاجلة الآفات التي ت�صيبها.

تنمية الطاقات ال�صبابية لطالب املدار�ص املحيطة وذلك بالتعاون مع »اأوت�رد باوند ُعمان« بهدف تعزيز طاقات   •
الطالب و�صقل مهاراتهم القيادية واإعدادهم الإعداد الأمثل لالنخراط يف �ص�ق العمل يف امل�صتقبل.

اإطالق برنامج »متطّ�ع� فايل« لت�صجيع امل�ظفني على امل�صاهمة يف بناء املجتمع وخدمته ون�صر ثقافة العمل التط�عي.  •
اأوربك و�صركة  بال�صراكة مع �صركة  بتاأ�صي�ص م�ؤ�ص�صة ج�ص�ر  امل�ص�ؤولية املجتمعية  ال�صركة يف جمال  وت�جت جه�د 
�صحار اأملني�م لت�صبح اأول م�ؤ�ص�صة ر�صمية غري ربحية تعنى بامل�ص�ؤولية املجتمعية يف �صلطنة عمان ، واأ�صغل ع�ص� 
جمل�ص اإدارة امل�ؤ�ص�صة ، وقامت ج�ص�ر بتنفيذ جمم�عة من امل�صاريع املجتمعية الن�عية امل�صتدامة يف خمتلف املجالت 
ال�صحية والبيئية والريا�صية والثقافية والتعليمية والتي اأ�صهمت يف تط�ير اخلدمات املقدمة للمجتمع لرتجمة روؤية 

امل�ؤ�ص�صة يف حتقيق قيمة م�صافة لعمان، وحتديدا للمجتمعات التي تعمل فيها .

الإجتماعي  الت�ا�صل  قن�ات  على   2017 عام  يف  »عبارة_بلغة_الإ�صارة  م�صمى  حتت  مبادرة  باإطالق  قمت 
)ت�يرت( تزامنا مع الأ�صب�ع العربي لالأ�صم ب�صراكة وتعاون بني البنك ال�صع�دي  لال�صتثمار ومركز امللك �صلمان 
لالإعاقة بحيث كانت املبادرة ن�عية يف فكرتها وامل�صتهدفني وهم من غري ال�صم وه� على غري املعتاد يف مثل هذه 
املنا�صبة التي غالبا ما ت�صتهدف ذوي الإعاقة ذاتهم ولكن كان الهدف هنا ت�صجيع باقي اأفراد املجتمع ورفع ال�عي 

لديهم بلغة الإ�صارة والتحديات الي�مية لل�صم.
اأ�صعر مبعاناتكم و�صاأتعلم لغة  »اأنا  العبارة  اأثناء قيامه برتجمة  اأن يق�م بت�صجيل فيدي�  بحيث كان على امل�صارك 
امل�صارك  باإمكان  اأو  املرفق  الكتيب  ح�صب  ال�صع�دية  ال�صارة  لغة  باإ�صتخدامه  حياتكم«  لأ�صهل  ال�صع�دية  ال�صارة 
الذهاب اإلى اأي من جمعيات واأندية ومراكز ال�صم املنت�صرة يف اململكة اأو جتمعات ال�صم العامة والختالط مبجتمع 
ال�صم لكي يتعلم ترجمة العبارة من ال�صم مبا�صرة، ومن ثم م�صاركة الفيدي� على ها�صتاق امل�صابقة #عبارة_

بلغة_الإ�صارة .
املدرا�ص  خا�صة  واملجتمع  الإ�صارة  لغة  ومرتجمي  املتخ�ص�صة  اجلمعيات  من  اإيجابية  اأ�صداء  املبادرة  لقت  وقد 
والأطفال وهم من اأهم الفئات التي يجب اأن نزرع بهم �صل�كيات التعامل مع الإعاقات ورفع ال�عي بطرق الت�ا�صل 
اإعادة املبادرة يف العام التايل نظرا للنجاح يف ن�صختها الأولى، وقد مت طرح فكرة تبنيها داخل  املختلفة وقد مت 

املراكز التجارية والأماكن العامة بحيث يتم التفاعل من قبل امل�صارك ب�صكل ف�ري ولكن مل تنفذ.
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مبادرة جمتمعية بداأت يف م�صاجد بن حمف�ظ برعاية م�ؤ�ص�صة �صامل بن حمف�ظ الأهلية ، )عر�صت هذه املبادرة 
يف ملتقى القيادات املجتمعية يف ا�صطنب�ل والذي كان باإ�صراف الدكت�ر جا�صم املط�ع حيث ح�صلت مبادرة قيمي 

الرائعة على املركز الأول بني ع�صرات املبادرات املقدمة من اأكرث من 7 دول عربية(
فكرة املبادرة :

اختيار قيم هامة لأهل احلي بعد عمل ال�صتبانات وا�صت�صارة اخلرباء   •
لإجناز  العمل  فريق  ينطلق  ثم  املختارة  القيمة  عن  اخلطيب  ليتحدث  اجلمعة  خطبة  من  ا�صب�عيًا  النطالق    •
الفعاليات امل�صاحبة للتطبيق العملي للقيمة وتفعيل خطبة اجلمعة على اأر�ص ال�اقع يف اأهل احلي مبجم�عة من 

ال��صائل والطرق مثل:
معر�ص للقيمة املختارة .  -  

هدايا ترويجية )تي �صريت – ..( .  -  
كلمات بعد ال�صالة للرجال والن�صاء .  -  

م�صابقة لأهل احلي لتفعيل القيمة وج�ائز قيمة .  -  
مارث�ن �صباق اجلري /)يلب�ص املت�صابق�ن تي �صريت القيمة املختارة( .  -  

و�صائل ت�ا�صل اجتماعي .  -  
برو�ص�ر عن القيمة .  -  

مقاطع فيدي� ق�صرية عن كل قيمة .  -  
قيا�ص لالأثر وتقييم لالأداء  -  

ثم النتقال للقيمة الأخرى بدًء من خطبة جمعة اأخرى.
روؤية املبادرة : �صم� الرتقاء نح� جمتمع قيمي رائد..

ر�صالة املبادرة : نحن مبادرة  قيمي لتعزيز القيم والأخالق .. ننطلق من امل�صاجد واأهل احلي اإلى خدمة املجتمع 
وعمل الأثر املن�ص�د.
اأهداف املبادرة:

•  تعزيز القيم والأخالق لدى اأهل احلي املجاورين للم�صجد بانتقاء  بع�ص القيم لكل حملة وا�صتهداف التاأثري 
والتغيري حل�ايل 2000 منهم خالل فرتة احلملة �صن�يًا .

مبادرة )قيمي الرائعة.. سمو األخالق (
�صعادة الدكت�ر كمال �صعبان عبدالعال

املدير التنفيذي ملكتب ب�صمة اأثر خلدمات ال�صت�صارات الإدارية وامل�ص�ؤولية املجتمعية - اململكة العربية ال�صع�دية
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التجديد والبداع يف و�صائل ت��صيل الفكرة با�صتخدام ح�ايل 10 و�صائل لإي�صال املعنى وحتقيق الهدف �صن�يًا.  •

ال�صعي نح� قيا�ص الأثر عرب ال�صتبانات وا�صتطالع الراأي لعينة ل تقل عن 100 �صخ�ص من امل�صتفيدين �صن�يًا .  •
النطالق من امل�صاجد وتعميم الفائدة للمجتمع عن طريق عقد �صراكات مع اجلهات املهتمة يف نف�ص املجال   •

حمليا وعامليا لإي�صال القيم املختارة الى املجتمع والعامل.
فتح املجال للتط�ع يف جمال تعزيز القيم وايجاد �صفراء القيم خلدمة املجتمعات للعمل باأ�صاليب ذات اأثر.  •

النتائج واملخرجات :
ا�صتمرار املبادرة ملدة خم�ص �صن�ات   •  

ا�صتفادة مال يقل عن )50،000( م�صتفيد  •  
تعزيز 1٦ قيمة وخلق   •  

قيا�ص ر�صى اأهل احلي بن�صبة %92  •  
نقل التجربة للم�صاجد والأحياء الأخرى  •  

المجلس العربي لقياس األثر االجتماعي
�صعادة امل�صت�صار عبد ال�صالم اخلطيب

م�صت�صار ا�صتدامة وتط�ير اأعمال، حما�صر باجلامعة الفريقية للريادة، وم�ؤ�ص�ص املجل�ص العربي لقيا�ص الأثر 
الجتماعي - اململكة الأردنية الها�صمية 

املجل�ص العربي لقيا�ص الأثر الجتماعي )اأعمق( منظمة غري ربحية ت�صكلت ن�اتها يف 3 مار�ص 2018 يف الأردن 
وتهدف الى التاأ�صي�ص املهني املحرتف لقيا�ص الأثر الجتماعي يف املنطقة العربية.

ترتكز املنظمة على فر�صية تعززها ال�ص�اهد املتتالية والتي تنبئ عن حت�ل ال�صركات واملنظمات بت�صارع الى من�ذج 
والبيئي(  والقت�صادي  ن�صاطاتها )الأثر الجتماعي  الذي تخلقه عرب  الكلي  الأثر  جديد لالإف�صاح مبني على قيا�ص 
وبالتايل �صمم املجل�ص ليت�صلع مبهمة الريادة يف دمج قيا�ص الأثر الجتماعي يف ا�صرتاتيجيات املنظمات التي تعمل 
على خدمة املجتمع وال�صركات التي ت�صعى لرفع كفاءة برامج امل�ص�ؤولية الجتماعية لديها )CSR(، لذلك كانت روؤية 
املجل�ص اأن ي�صبح خالل اخلم�صة الأع�ام القادمة املرجعية املهنية والعلمية لقيا�ص الأثر الجتماعي يف املنطقة العربية.
انطالقا من روؤية املجل�ص ولتحقيق مهمته، فان املجل�ص يركز على اأربعة اأهداف بنيت عليها اأربعة م�صاريع تعمل 

لتحقيق هذه الأهداف:
1. ن�صر ال�عي مبفه�م قيا�ص الأثر الجتماعي ومتكني املنظمات والفراد من منهجياته

SVA Academy يعمل على حتقيق هذا الهدف اأكادميية ر�صم
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2.  تعظيم وتعميق الأثر الجتماعي للمبادرات واملنظمات التي تعمل على خدمة املجتمع.
SVA Solutions يعمل على حتقيق هذا الهدف حل�ل اأعمق

3.  خلق ون�صر حمت�ى عربي متميز يف جمال ال ثر الجتماعي
SVA Institute يعمل على حتقيق هذا الهدف معهد اأثر

4.  ت�صبيك املخت�صني واملهتمني وبناء منظ�مة مهنية لتط�يرهم ورفع كفاءتهم
SVA Network يعمل على حتقيق هذا الهدف ال�صبكة الإقليمية

بادرة )داعم( للجمعيات الخيرية
�صعادة الأ�صتاذ ابراهيم نا�صر �صع�د املعط�س

الرئي�ص التنفيذي للمركز ال�صع�دي للم�ص�ؤولية الجتماعية - اململكة العربية ال�صع�دية

)Recycle IT( إعادة تدوير النفايات اإللكترونية
�صعادة ال�صتاذ احمد ب�هزاع

نائب رئي�ص جمل�ص اإدارة جمعية البحرين لتقنية املعل�مات - مملكة البحرين

تهدف املبادرة الى �صد بع�ص الثغرات والنق�ص يف عدد من اجلمعيات اخلريية، حيث نق�م بتاأهيل وتدريب ومتابعة 
بع�ص الأق�صام والعاملني يف اجلمعيات التي وقعت �صراكة لال�صتفادة من هذا الربنامج وتعاين من نق�ص يف بع�ص الأم�ر 
ونق�م بتدريبهم وتاأهيلهم وتزويدهم بالإمكانيات التي ت�صهم يف جناحهم على �صبيل املثال: وقعنا مع احدى اجلمعيات 

لتدريب وتاأهيل ق�صم الت�ص�يق والعالقات والإعالم ومتابعة �صري عمل الق�صم ملدة ٦ اأ�صهر وخل�صت النتائج الى:
• زيادة دخل اجلمعية بن�صبة 80 % عن نف�ص امل�عد من ال�صنة املا�صية.

• زيادة ن�صبة ال�صراكات بن�صبة 35 %.
• زيادة حجم الأخبار ال�صحفية والت�اجد يف العالم بن�صبة 48 %.

يف ظل الت�صاعد امل�صتمر مل�صكلة النفايات الإلكرتونية التي  اأ�صبحت ت�ؤرق الدول واملجتمعات يف العامل، فاإن احلاجة 
اأي�صًا  ي�صكل  والذي  واخلريية،  والبيئية  ال�طنية  املتعددة،  الأهداف  ذا  التنم�ي،  امل�صروع  هذا  لإقامة  ملحة  تبدو 
فر�صة �صانحة للت�عية باأهمية اإعادة تدوير الأجهزة الإلكرتونية على اعتبار اأنها  لي�صت غاية بحد ذاتها، بل الهدف 
تتزايد  التي  الإلكرتونية  النفايات  من  للتخل�ص  �صخ�صية  مببادرات  للقيام  وحاجتهم  امل�صتهلكني  ت�عية  ه�  منها 
ب�صكل كبري، و�صارت تت�اجد يف كل م�ؤ�ص�صة ومنزل، اإ�صافة اإلى ال�صعي لإيجاد اآليات لإعادة تدويرها يف ظل التقدم 
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المبادرة األولى بعنوان: البيئي الصغير 2001 - 2011
�صعادة الدكت�ر عماد �صعد

مدير عام جمم�عة نايا للتميز املنطقة احلرة - دولة الإمارات العربية املتحدة

تعريف باملبادرة:
اأول م�صروع ت�ع�ي بيئي غري ربحي م�جه لالأطفال على م�صت�ى الإمارات والدول العربية، انطلق امل�صروع يف اأبريل 
2001 ويتاألف امل�صروع من جملة ورقية + م�قع الكرتوين + ور�ص عمل يف املدار�ص + م�صابقات + معار�ص وم�ؤمترات
ا�صتهدف امل�صروع الأطفال من طلبة املدار�ص من خمتلف املراحل والأعمار )ذك�ر واإناث( واجلن�صيات )عرب واأجانب(

النقاط التي متيز م�صروع البيئي ال�صغري
-          م�صاركة فاعلة لطبلة املدار�ص يف حترير �صفحات املجلة

-          املجلة طبعت على ورق �صديق للبيئة )معاد تدويره 100 %(
-          الأطفال هم من يق�م بتحرير واإنتاج املحت�ى العلمي واملعريف لكامل �صفحات املجلة

العمل  نطاق  ت��صع  ثم  واخلا�صة،  احلك�مية  املدار�ص  كافة  غطى  حيث  اأب�ظبي  اإمارة  يف  امل�صروع  -          انطلق 
لي�صمل كامل مدار�ص دولة الإمارات، بل اأ�صبح ق�صة جناح لعدد من الدول العربية حيث جرى ا�صتن�صاخ امل�صروع يف 

كل من ال�صع�دية وم�صر واجلزائر ومملكة البحرين ودولة الك�يت، وحقق جناحًا كبريًا.
الأهداف الرتب�ية مل�صروع البيئي ال�صغري

-          غر�ص القيم واملفاهيم البيئية يف وجدان الطفل بطريقة مب�صطة

التكن�ل�جي الهائل الذي يقدم كل ي�م منتجات جديدة، وباأحجام خمتلفة.
اإن املخلفات الإلكرتونية من اجل�الت القدمية، والكمبي�ترات، و�صا�صات البالزما، والألعاب الإلكرتونية حتتاج اإلى 
مبادرات فعالة، كهذه املبادرة التي اأطلقت عرب جمعية الكلمة الطيبة والتي ناأمل اأن تك�ن بداية واعدة لتاأ�صي�ص 
خطة وطنية متكاملة، بالتعاون بني اجلهات الر�صمية والأهلية والقطاع اخلا�ص لإعادة تدوير النفايات اللكرتونية 

التي حتت�ي على بع�ص امل�اد الكيمائية التي لها اآثار �صارة على البيئة.
يتم  اآمن، يف حني  تدوير  البيئة من خالل عمل خط  على  املحافظة  منها  الأهداف،  من  امل�صروع عدد  يحقق  حيث 
ال�صتفادة من هذا اخلط بتدريب اأبناء الأ�صر املحتاجة لتمكينهم من احل�ص�ل على مهارات يف جمال تقنية املعل�مات 
وبالتي احل�ص�ل على وظائف منا�صبة، كذلك فاإن املدخ�ل امل�فر من هذه العملية يتم ال�صتفادة منه يف العمل اخلريي. 
كما ميكن اعتبار مراحل امل�صروع، مبثابة فر�صة مميزة لإبراز قدرات وطاقات ال�صباب البحريني يف هذا املجال، 
ومن هنا فاإننا نت�قع م�صاركة ثرية ل�صبابنا، يك�ن باإمكانها امل�صاهمة يف اإجناح اأهدافه النبيلة وتاأ�صيل ثقافة اإعادة 

التدوير يف املجتمع البحريني.



شخصـيـــة عــربــيـــة األكـثــــر تـــأثــيــــرا فـــي)40(
مجال المسؤولية المجتمعية لعام 2019

-          ت�صجع الطفل على اإن�صاء مكتبة بيئية خا�صة به والعتماد على الذات
-          تعريف الطفل على م�صاكل البيئة من ح�له بطريقة عملية

-          ن�صر ال�عي واملعرفة البيئية بني الأطفال بطريقة منهم واإليهم
-          تعزيز الثقة بالنف�ص وح�ص امل�ص�ؤولية اجتاه حميطه احلي�ي

-          تنمية احل�ص ال�طني لأن حماية البيئة هي واجب وطني و�صل�ك ح�صاري
اأما عن تاأثري امل�صروع فقد فاق كل الت�قعات حيث بلغ عدد الطلبة امل�صتفيدين من اأن�صطة امل�صروع )جملة، م�قع 
طالب   500.000 من  اأكرث  العمرية  املراحل  خمتلف  من  رحالت(  معار�ص،  حما�صرات،  عمل،  ور�ص  الكرتوين، 
وطالبة على مدى اأكرث من ع�صر �صن�ات(، حيث �صكلت م�صاركات الطلبة يف امل�صروع نقطة ارتكاز للنجاح والتف�ق 
يف املجال البيئي حيث حقق عدد كبري من الطلبة الف�ز باجل�ائز املتخ�ص�صة بالتميز الرتب�ي جراء اخلربة التي 

ح�صل�ا عليها من م�صاركتهم يف اأن�صطة امل�صروع.
املبادرة الثانية بعن�ان: �صبكة بيئة اأب�ظبي 2011 - 2019

تعريف باملبادرة:
اأول و�صيلة اإعالمية عربية تنم�ية غري ربحية، ت�صاهم يف تعزيز مفه�م الإعالم امل�ص�ؤول، تهدف اإلى ت�طني املعرفة 
للتميز  نايا  جمم�عة  متلكها  جمتمعيًا  م�ص�ؤولة  مبادرة  عن  عبارة  ال�صبكة  م�صتدام،  جمتمع  وبناء  الأم(  )باللغة 
ذ.م.م. ب�صفتها �صركة وطنية خا�صة حمدودة امل�ص�ؤولية م�صجلة ر�صميًا يف هيئة املنطقة الإعالمية احلرة باب�ظبي 

)twofour54( برقم B.L.15/195 تاريخ 21 ي�ني� 2012
عـهـدنـا: يعمل فريق »بيئة اب�ظبي« على تعزيز اله�ية الإعالمية واملحت�ى املعريف العربي على ال�صبكة العنكب�تية انطالقًا 
من م�قع امل�ص�ؤولية املجتمعية وال�طنية اجتاه املحيط احلي�ي الذي نعي�ص به بهدف ت�طني املعرفة امل�ص�ؤولة وبناء جمتمع 
والتطبيقات  وال�صتدامة  املجتمعية  وامل�ص�ؤولية  امل�ؤ�ص�صي  والتميز  الريادة  ثقافة  ن�صر  يف  ال�صبكة  ت�صاهم  كما  م�صتدام. 

اخل�صراء عرب تقدمي اأف�صل املمار�صات للنم� والرتقاء وج�دة احلياة، وفاًء وانتماًء لالأر�ص والإن�صان وعدًا وعهدًا.
كما تعرب اإدارة ال�صبكة التزامها بكافة الأنظمة والق�انني والل�ائح النافذة لعمل هيئة املنطقة الإعالمية احلرة باب�ظبي 

واملجل�ص ال�طني لالإعالم بالإمارات، مع التاأكيد على احرتام عقل القارئ العربي �صمن روؤية ا�صرتاتيجية م�ص�ؤولة.
روؤيتنا: ت�طني املعرفة امل�ص�ؤولة باللغة الأم وبناء جمتمع م�صتدام.

ر�صالتنا: متكني الإن�صان واملجتمع باملعرفة.
قيمنا: م�ص�ؤولية، �صراكة، متيز، ا�صتدامة، �صعادة.

�صعارنا: كلنا �صركاء يف امل�ص�ؤولية والبناء.
تاريخنا: اأب�ظبي 27 اأبريل 2011

نتميز عن �ص�انا:
1- مبادرة اإعالمية تنم�ية غري ربحية )تط�ع 100 %(.
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2- مبادرة م�ص�ؤولة جمتمعيًا، لها ر�صالة وروؤية وهدف وقيم.
3- مبادرة باللغة الأم ت�صاهم يف تعزيز املحت�ى العربي على ال�صبكة العنكب�تية.

4- مبادرة متخ�ص�صة يف حماية البيئة والتنمية امل�صتدامة وامل�ص�ؤولية املجتمعية.
ح�صادنـا: فازت �صبكة »بيئة اب�ظبي« بعدد من اجل�ائز الدولية:

1- جائزة دبي للنقل امل�صتدام فئة اأف�صل تغطية )الإمارات( 2012
2- جائزة وزارة الثقافة وال�صباب وتنمية املجتمع )الإمارات( 2013

3- جائزة �صم� ال�صيخ �صامل العلي ال�صباح للمعل�ماتية )الك�يت( 2014
4- درع التميز الذهبي لأف�صل املمار�صات البيئية العربية )لبنان( 2014

5- جائزة ال�صارقة للعمل التط�عي، فئة العالم امل�ص�ؤول )الإمارات( 2015
٦- جائزة اأف�صل ال�صركات العربية يف جمال امل�ص�ؤولية املجتمعية )البحرين( 2018

بحكم عملي كمر�صد طالبي باملدر�صة ال�صع�دية  يف بكني والتي يدر�ص فيها الطالب العرب يف ال�صني وبعد وق�ع 
واقامة  بالدم  التربع  ال�صني من خالل حملة  مع  لل�ق�ف  مبادرة جمتمعية  �صي�ص�ان قدمنا  املاأ�صاوي يف  الزلزال 
�ص�ق مفت�ح بح�ص�ر عقيالت ال�صفراء العرب  مع �صخ�صيات ن�صائية رفيعة امل�صت�ى يف بكني  ودع�ة جميع ال��صائل 
العالمية يف ال�صني لتغطية الحداث وقد لقيت �صدى كبري وزادت اللحمة العربية  و�صعد ال�صيني�ن بهذه املبادره  

، ومن بعدها انطلقت يف املبادرات املجتمعية من 2008 الى ي�منا هذا وهلل احلمد

مبادرة الوقوف العربي مع ضحايا واهالي المنكوبين بزبزال 
سيشوان

�صعادة الأ�صتاذ معاذ بن �صالح عبد املح�صن العامر
م�صت�صار ومدرب يف جمال امل�ص�ؤولية املجتمعية - اململكة العربية ال�صع�دية
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املاهية :
نادي مهني متخ�ص�ص ي�صم يف ع�ص�يته �صخ�صيات عربية م�ؤثرة يف جمالت امل�ص�ؤولية املجتمعية . ويتم الإنت�صاب 

اإليه عرب اآليات حمددة حتددها ال�صبكة الإقليمية للم�ص�ؤولية الجتماعية.
اأهداف النادي:

ر�صد م�صاهمات ومبادرات ال�صخ�صيات العربية الأكرث تاأثريا يف جمال امل�ص�ؤولية املجتمعية ، والتعريف بها.   •
•  اإبراز دور ال�صخ�صيات العربية ذات العطاء املجتمعي امل�ص�ؤول يف املحافل العلمية واملهنية املعتربة.

امل�صاهمة يف �صناعة القدوات واملرجعيات املهنية العربية يف جمالت امل�ص�ؤولية املجتمعية.   •
تبادل اخلربات والتجارب بني ال�صخ�صيات العربية امل�ؤثرة يف جمالت امل�ص�ؤولية املجتمعية واإيجاد ج�ص�ر مهنية    •

للت�ا�صل بينها. .
اأن�صطة واأعمال النادي:

•  تنظيم امللتقيات والربامج العلمية لل�صخ�صيات العربية الأكرث تاأثريا يف جمال امل�ص�ؤولية املجتمعية .

الإ�صراف على » الت�صنيف العربي املهني للم�ص�ؤولية املجتمعية » واإدارة فعالياته.   •
اإدارة الب�ابة الإلكرتونية لنادي املائة �صخ�صية عربية الأكرث تاأثريا يف جمال امل�ص�ؤولية املجتمعية.   •

•  رعاية ودعم الن�صر العلمي للتعريف باإجنازات ال�صخ�صيات العربية الأكرث تاأثريا يف جمال امل�ص�ؤولية املجتمعية.

امل�صاركة يف املحافل العلمية واملهنية الدولية ذات ال�صلة مبجالت امل�ص�ؤولية املجتمعية اإثباتا للح�ص�ر العربي الفاعل.   •
ع�ص�ية النادي:

الع�ص�ية مفت�حة لل�صخ�صيات العربية امل�ؤثرة يف جمالت امل�ص�ؤولية املجتمعية ، ممن يتم تر�صيحهم من قبل    •
الهيئة الإ�صرافية للنادي وفق مرجعية معيارية ، وباإ�صراف ال�صبكة الإقليمية للم�ص�ؤولية الجتماعية.

كما يتم منح الأول�ية لع�ص�ية النادي للمنت�صبني لربامج ال�صبكة الإقليمية للم�ص�ؤولية الجتماعية الآتية:-   •
 1- برنامج »ال�صفراء الدولي�ن للم�ص�ؤولية املجتمعية«.
 2- برنامج »ال�صفراء الأممي�ن لل�صراكة املجتمعية« .

 3- برنامج » املف��ص الأممي للتب�صري باأهداف الأمم املتحدة للتنمية امل�صتدامة2030«.
 4- برنامج »املبع�ث الدويل لتمكني ال�صركاء لتعزيز تطبيق اأهداف الأمم املتحدة للتنمية امل�صتدامة ».

لل�صخ�صيات  ال�صن�ي  املهني  العربي  الت�صنيف   « يتم اختيارها �صمن  التي  العربية  لل�صخ�صيات  الفر�صة  تتاح  كما    •
الأكرث تاأثريا يف جمال امل�ص�ؤولية املجتمعية » من قبل ال�صبكة الإقليمية للم�ص�ؤولية الجتماعية للتقدم لع�ص�ية النادي.

نادي الشخصيات العربية األكثر تأثيرا
في مجال المسؤولية المجتمعية
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الرقم 
الصفحة الـمقــــال ت

5
ولنا كلمة: الت�صنيف العربي لأكرث ال�صخ�صيات تاأثريا يف جمال امل�ص�ؤولية املجتمعية

الربوفي�ص�ر ي��صف عبدالغفار
رئي�ص جمل�ص اإدارة ال�صبكة الإقليمية للم�ص�ؤولية الجتماعية

1

7 ال�صخ�صيات العربية الأكرث تاأثريًا يف جمال امل�ص�ؤولية املجتمعية لعام 2019م 2
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