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منظــمــات العمــل اإلنسـانــي ودورهــــا فــي تعــزيـــز اإلستقــرار المجتمعــي فــي مناطــق النــزاعــات.   

بناء  لدعم مشاريع  والوطنية  الدولية  اإلنساني  العمل  المانحة في دعم منظمات  الجهات  دور    
السالم في مناطق النزاعات . 

الجهــات المانحــة ودورهــا فــي تحقـيــق التـوازن بين اإلستجابة لإلحتيــاجــات الـعـاجــلــة ومـتطلـبــات    
الــمــرحلــة الــقــادمــة فــي مناطـــق الــنــزاعـــات.

آثــارهـا...  ومواجهــة  النزاعــات  الستباق  الدولية  اإلنساني  العمل  لمنظمات  التدخلية  اإلجراءات    
أدوار مأمولة من الجهات المانحة لبنــاء قــدرات أبطــال بنــاء السالم.

منظمــات  استراتيجيــات  مع  المتسق  المستدام  النمو  تحقيق  لدعم  المانحة  الجهات  أدوات    
العمــل اإلنسانــي الوطنيـة والدولية في مــرحلــة مــابعــد النزاعــات.

واالجتمــاعــيــة  اإلقتصـــاديــة  المجتمعــات  قــدرات  بــنــاء  فــي  المــانحــة  الجــهــات  استــراتيجيــات    
والبيـئــيــــة والتعـليميــة لمــواجــهــة الصدمــات فــي أوقــات األزمــات.

صور وأسس التنسيق في إدارة األزمات في مناطق النزاعات بين الجهات المانحة والحكومات    
ومنظمات المجتمع المدني.

اإلنســانــي  العمــل  خـيــار اسـتراتيجــي لمنظمــات  الــرقمــي...  والـتحــول  التكنولوجيــا  مشــروعــات    
مــن بــرامــج المنــح لتحقيــق التنمية المستدامــة في مــراحــل إدارة األزمــات اإلنسانيــة.

اإلستقــرار  لتحقيــق  النزاعــات  مناطــق  فــي  الســالم  بنــاء  لمشروعــات  المنــح  أولويــات  خارطــة    
المجتمعــي.

التحتية( لدعم  البنية   - الغذاء  - توفير  - اإليواء  التعليم   - ) الصحة  تجارب تطبيقية  في مجاالت    
مشاريع بناء السالم .

محــاور أوراق عمــل المــؤتمـــر
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مؤتمر علمی تقدم من خالله أوراق عمل یقدمها ----------------
خبراء ومتخصصون فی موضوع المؤتمر لهذا 
العام من الجهات المانحۀ الحکومیۀ والخاصۀ 

والمجتمعیۀ والدولیۀ .

تکریم الجهات المانحۀ  ومنظمات العمل ----------------
اإلنسانی المتمیزة فی مجال بناء السالم فی 

مناطق النزاعات.

----------------

ورشۀ عمل حول «أسس ومنهجیات بناء قدرات 
بناء السالم فی مناطق النزاعات».

الفعاليات الرئيسة والمصــاحبة: 



لقطات مصورة من 
الــدورات السابقــة
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لقطات مصورة من الــدورات السابقــة
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لقطات مصورة من الــدورات السابقــة
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لقطات مصورة من الــدورات السابقــة



نبــذة تعريفيـــة عــن 
الجهــات المنظمــة 

للمؤتمـــر
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ال�سبكة االإقليمية للم�س�ؤولية االجتماعية هي م�ؤ�س�سة مهنية دولية غري هادفة للربح مت تاأ�سي�سها يف عام 2007م. كما    •

ح�سلت على ع�س�ية منظمة االأمم املتحدة يف عام 2014م. ولها فروع ومكاتب واتفاقيات متثيلية يف داخل العديد من 
الدول العربية ويف خارجها.

وامل�ؤ�س�سات،  لل�سركات  املجتمعية  امل�س�ؤولية  ح�ل  ال�عي  م�ست�ى  رفع  اإلى  االجتماعية  للم�س�ؤولية  االإقليمية  ال�سبكة  تهدف     •

والعمل على تعزيز امل�س�ؤولية املجتمعية لل�سركات وامل�ؤ�س�سات، والقطاعات احلك�مية واالأهلية واخلا�سة. 
وتنفيذ  اال�ست�سارية،  اخلدمات  تقدمي  خالل  من  اأهدافها  لتحقيق  االجتماعية  للم�س�ؤولية  االإقليمية  ال�سبكة  ت�سعى    •

الربامج التدريبية وور�ش العمل املتخ�س�سة، وكذلك تنظيم امللتقيات وامل�ؤمترات املتخ�س�سة يف جماالت امل�س�ؤولية 
املجتمعية، والتنمية امل�ستدامة واأخالقيات االأعمال واخلدمة املجتمعية والتط�ع امل�ؤ�س�سي.

التنمية  معايري  مع  ومت�افقة  م�س�ؤولة  واأن�سطتها  واأعمالها  ممار�ساتها  ت�سبح  اأن  على  وامل�ؤ�س�سات  ال�سركات  م�ساعدة    •

امل�ستدامة.
دوريات  ا�سدار  اإلى  ا�سافة  متخ�س�سة،  وبح�ث  درا�سات  تنفيذ  على  االجتماعية  للم�س�ؤولية  االإقليمية  ال�سبكة  تعمل    •

ومطب�عات متن�عة لتثقيف قطاعات االأعمال وامل�ؤ�س�سات االأخرى مبمار�سات امل�س�ؤولية املجتمعية وفقًا للمقايي�ش العاملية 
املعتمدة. 

ت�سعى ال�سبكة االإقليمية للم�س�ؤولية االجتماعية لت�فري مر�سد مهني ملمار�سات امل�س�ؤولية املجتمعية الفاعلة يف املنطقة    •

العربية.
تعمل ال�سبكة االإقليمية للم�س�ؤولية االجتماعية، على التعريف باملبادرات واملمار�سات امل�س�ؤولة لل�سركات، وامل�ؤ�س�سات،    •

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

نبــذة تعريفيـــة عــن الجهــات المنظمــة للمؤتمـــر
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اأواًل: الـماهيــــة 

•    املركز االأممي خلدمات املانحني: مبادرة غري هادفة للربح، تبنتها ال�سبكة االقليمية للم�س�ؤولية االجتماعية بال�سراكة 
مع جمم�عة اخلبري العاملي لال�ست�سارات لتعزيز التكامل والتن�سيق بني اجلهات املانحة يف الدول العربية واال�سالمية يف 

جماالت اأن�سطتها واأعمالها.
•     املركز االأممي خلدمات املانحني: مركز معني بتقدمي الدعم املهني والفني للجهات املانحة يف الدول العربية واال�سالمية 
عرب خدمة اال�ست�سارات املتخ�س�سة التي يقدمها خرباء ممن لهم معرفة وثيقة باأعمال اجلهات املانحة، وكذلك تنفيذ 
برامج تدريبية يف جماالت اأعمال اجلهات املانحة، وتنفيذ درا�سات معمقة، اإ�سافة اإلى امل�ساهمة يف ت�سميم مبادرات 

وم�سروعات تلبي احلاجات املجتمعية باأدوات واآليات علمية، تتبعها درا�سات لقيا�ش اأثر هذه امل�سروعات.
•    املركز االأممي خلدمات املانحني: ي�سرف على اإدارته قيادات اإدارية، وخرباء وعامل�ن يف جماالت اجلهات املانحة يف 

الدول العربية واال�سالمية.
•    املركز االأممي خلدمات املانحني: يهدف اإلى ايجاد من�سة للت�ا�سل بني اجلهات املانحة واملنظمات اخلريية واملجتمعية 

يف الدول العربية واال�سالمية لتعزيز تبني مبادرات وم�سروعات ذات اثر مهني رفيع.
املتخ�س�سة يف  وال�كاالت  الدولية  املنظمات  مع  �سراكات  لتحقيق  مهني  اإطار  ه�  املانحني  االأممي خلدمات  املركز    •

جماالت املتخ�س�سة املنح.

نبــذة تعريفيـــة عــن الجهــات المنظمــة للمؤتمـــر
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