






)5( الشخصيـــات العــربيــة األكـثـــر تــأثيـرا فـي
مـجـال المسؤولية المجتمعية لعام 2021

بروفيسور يوسف عبدالغفار
رئيس مجلس إدارة الشبكة اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية

منذ أن أعلنت الشبكة اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية عن تصنيفها العربي المهني ألكثر الشخصيات تأثيرا في مجال 
المسؤولية المجتمعية خالل عام 2019م، حتى أخذ منحى التفاعل مع هذا التصنيف في إزدياد ملحوظ. ونحن نحتفل اليوم 
بنسخته الثالثة، التي أردنا  أن نسطر من خاللها لمسات الوفاء لشخصيات قيادية عربية، رحلت عن عالمنا بأجسادها، 
ولكن ثمار أعمالها مازالت قائمة. كذلك، حاولنا الوصول إلى فئات جديدة من أصحاب العطاءات العربية للتعريف بها، 
المنطقة  المهني، والذي يعد األول من نوعه في  التصنيف  الهدف من إطالق هذا  تقديرية وتشريفية. وكان  عبر أطر 

العربية هو تحفيز المبدعين من أصحاب العطاءات المتعددة وتقديرهم عبر أطر إحترافية معتبرة.  

وفي الحقيقة، فإن منطقتنا العربية غنية بمواردها البشرية المسؤولة تجاه مجتمعاتها وأوطانها، مما جعل مهمة 
الهيئة اإلستشارية للتصنيف العربي المهني أكثر تعقيدا من الدورة األولى، وذلك ألن أصحاب العطاءات كثر، وجميعهم 
يتنافسون لدعم مجتمعاتهم، وخاصة في وقت األزمات، كالتي يواجهها العالم اليوم، من جراء تبعات جائحة فيروس 
كورونا المتجدد19. كما أن تفاعل المتقدمين مع هذا التصنيف كان كبيرا ومقدرا، مما كان له أبلغ األثر وأعظمه على 
مخرجاته. فالشخصيات العربية التي تم اإلعالن عنها ضمن »قائمة الشخصيات العربية األكثر تأثيرا في مجال المسؤولية 
الممارسات  تعزيز  في  المؤثر  لدورهم  في مجتمعاتها  وإحترام  تقدير  2021م«، هي شخصيات محط  لعام  المجتمعية 

المسؤولة نحو قضايا وشؤون التنمية في المنطقة العربية .

ولقد حرصنا أن يكون المدخل إلى هذا التصنيف العربي، منذ انطالقته األولى، عبر إطارين مهنيين هما:

فكانت  المتعددة،  اإلعالم  وسائل  عبر  اليه  التقدم  وشروط  العربي  المهني  التصنيف  هذا  عن  اإلعالن  يتم  أن  أوال:- 
اإلستجابة كبيرة ونوعية  من أهل اإلختصاص في مجاالت المسؤولية المجتمعية.

السمعة  األكاديميين، من أصحاب  المهني وجميعهم من  العربي  التصنيف  لهذا  الهيئة اإلستشارية  تقوم  أن  ثانيا:- 
العلمية المعتبرة، بترشيح شخصيات عربية مؤثرة ولها عطاء مهني ومجتمعي واضح. وكان ترشيحهم للشخصيات 

المدرجة في هذا التصنيف محط تقدير واحترام من مجتمعاتنا العربية .

من  تعزز  جادة،  وفعاليات  علمية،  منتجات  نقدم  أن  االجتماعية  للمسؤولية  اإلقليمية  الشبكة  في  نحرص  إننا  وختاما، 
الممارسات المسؤولة في المنطقة العربية. كما نعمل على رصد جهود أصحاب العطاءات المتعددة في مجاالت اهتمام 
الشبكة االقليمية للمسؤولية االجتماعية، والمتمثلة في خمس مجاالت هي: المسؤولية المجتمعية، والتنمية المستدامة، 
وأخالقيات األعمال، والخدمة المجتمعية، باإلضافة إلى التطوع اإلحترافي، للتعريف بهذه الجهود عبر أطر مهنية وعلمية.

إننا نأمل أن نكون قد وفقنا هللا تعالى، عبر هذا التصنيف المهني، إلى التعريف بجهود شخصيات عربية أحدثت أثرا علميا 
ومهنيا إيجابيا في مجتمعاتنا العربية وفي خارجها. 

التصنيف العربي ألكثر الشخصيات تأثيرا في 
مجال المسؤولية المجتمعية لعام 2021م

ولــنــــا كــلمــــة
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مـجـال المسؤولية المجتمعية لعام 2021

الفئة الشرفية

األكـثــر تـأثــيــرا
فـي مـجــال املسـؤولـيـــة

املجتـمـعـيـة

الشخصيـات العـربـيـة

شخصيات قيادية عربية رحلت عن عالمنا خالل عام 2021م، ولكن ستبقى 
التي  الشخصيات  هذه  قادمة.  عديدة  لسنوات  خالدة  أعمالها  بصمات 
كانت تعمل لتعظيم آثار أعمالها اإليجابية من أجل تنمية مجتمعاتها بروح 
أوطانها.  جغرافية  حدود  أعمالها  تجاوزت  بل  مستدام.  وعطاء  مسؤولة 

ولهذا، كان نصيبهم منّا أن نساهم في تخليد ذكراهم.

قــادة كـبــار... في سجل الخالديــن
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مـجـال المسؤولية المجتمعية لعام 2021

المغفور له بإذن هللا
سمو الشيخ 

حمدان بن راشد آل مكتوم
نائب حاكم دبي ووزير المالية

دولة اإلمارات العربية المتحدة
)1945 - 24 مارس 2021(

قــادة كـبــار... في سجل الخالديــن
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مـجـال المسؤولية المجتمعية لعام 2021

المغفور له بإذن هللا
معالي الدكتور

عبدالواحد بلقزيز
األمين العام األسبق لمنظمة المؤتمر اإلسالمي

المملكة المغربية
)5 يوليو 1939 - 19 أكتوبر 2021(

قــادة كـبــار... في سجل الخالديــن
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مـجـال المسؤولية المجتمعية لعام 2021

الفئـة الفخريــة

األكـثــر تـأثــيــرا
فـي مـجــال املسـؤولـيـــة

املجتـمـعـيـة

الشخصيـات العـربـيـة

المسؤولية المجتمعية تعني لقادة المنظمات عمل إحترافي، يتطلب تنفيذها 
البناء على أطر مؤسسية، لتتحول إلى ممارسات العطاء الذكي، عبر مبادرات 
مجتمعية جادة تحقق األثر المطلوب. ولكن العنصر األساس في تحقيق ذلك 

هم القادة الملهمون.
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مـجـال المسؤولية المجتمعية لعام 2021

سعادة الشيخة
سهيلة سالم الصباح

السفير الدولي للمسؤولية المجتمعية
دولة الكويت

معالي الشيخة
لمياء بنت محمد آل خليفة

رئيسة مجلس إدارة جمعية النور للبر
السفير الدولي للمسؤولية المجتمعية

مملكة البحرين

سمو السيدة الدكتورة 
بسمة آل سعيد 

السفير الدولي للمسؤولية المجتمعية
سلطنة عمان

سعادة األستاذة
مريم بنت علي المسند

وزيـر التنمية االجتماعية واألسرة
سفيرة األيتام

دولة قطر

معالي الشيخ
دعيج بن خليفة آل خليفة

الرئيس الفخري للجمعية الخليجية لإلعاقة
السفير الدولي للمسؤولية المجتمعية

مملكة البحرين

سعادة الشيخة
حصة بنت خليفة بن أحمد ال ثاني

مبعوث األمين العام لجامعة الدول العربية 
لشؤون االغاثة االنسانية 

دولة قطر

سعادة الشيخ الدكتور
ثاني بن علي بن سعود آل ثاني

محامي وعضو مجلس إدارة مركز قطر 
الدولي للتوفيق والتحكيم

السفير الدولي للمسؤولية المجتمعية
دولة قطر

معالي الدكتور
عبدهللا معتوق المعتوق

رئيس الهيئة الخيرية اإلسالمية العالمية
العضو الشرفي لإلتحاد الدولي للمسؤولية المجتمعية

دولة الكويت

سعادة الدكتور
عبد الحسين بن علي ميرزا 

رئيس هيئة الطاقة المستدامة
السفير الدولي للمسؤولية المجتمعية

مملكة البحرين
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سعادة الدكتور
خالد حنفي

األمين العام التحاد الغرف العربية
جمهورية مصر العربية

سعادة الدكتور
محمد بن سيف الكواري

مدير مركز الدراسات البيئية والبلدية
السفير الدولي للمسؤولية المجتمعية

دولة قطر

سعادة الدكتور
يوسف عثمان الحزيم

األمين العام لمؤسسة العنود الخيرية
الرئيس التنفيذي لمؤسسة العنود لالستثمار

المفوض األممي للترويج ألهداف األمم 
المتحدة للتنمية المستدامة
المملكة العربية السعودية

سعادة الدكتورة
زينب أبوطالب

عضو مجلس الشورى
العضو الشرفي لالتحاد الدولي للمسؤولية 

المجتمعية
المملكة العربية السعودية

سعادة البروفيسور
يوسف عبدالغفار

رئيس الهيئة االستشارية لالتحاد الدولي 
للمسؤولية المجتمعية - عميد برنامج 

السفراء الدوليون للمسؤولية المجتمعية
مملكة البحرين

سعادة السيد
منيب المصري 

رئيس مجلس إدارة صندوق ووقفية القدس
السفير الدولي للمسؤولية المجتمعية 

دولة فلسطين

سعادة الدكتور
طالل أبوغزالة

رئيس مجلس إدارة مجموعة طالل أبو غزالة
السفير الدولي للمسؤولية المجتمعية

المملكة األردنية الهاشمية

سعادة الدكتور
صالح بن علي محمد عبد الرحمن

وزير وبرلماني سابق
السفير الدولي للمسؤولية المجتمعية

مملكة البحرين

المكرم الشيخ
علي بن ناصر المحروقي 

عضو مجلس الدولة
السفير الدولي للمسؤولية المجتمعية

سلطنة عمان
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سعادة الدكتور
حسن ابراهيم كمال 

عضو مجلس أمناء المؤسسة الملكية 
لألعمال المستدامة 

السفير الدولي للمسؤولية المجتمعية
مملكة البحرين

سعادة األستاذ
عدنان أحمد يوسف

السفير الدولي للمسؤولية المجتمعية 
مملكة البحرين

سعادة الدكتور
عبدالرحمن جواهري

الرئيس التنفيذي لشركة نفط البحرين »بابكو«
السفير الدولي للمسؤولية المجتمعية

مملكة البحرين

سعادة الدكتور
بــدر عثمـان مــال هللا 

المدير العام للمعهد العربي للتخطيط
السفير الدولي للمسؤولية المجتمعية 

دولة الكويت

سعادة المهندس
فتحي جبر عفانة

السفير الدولي للمسؤولية المجتمعية
دولة اإلمارات العربية المتحدة

سعادة الشيخ
 عدنان بن عبدهللا القطان

 رئيس مجلس إدارة جمعية السنابل لرعاية 
األيتام

 السفير الدولي للمسؤولية المجتمعية
 مملكة البحرين

سعادة الدكتور
هاشم سليمان حسين

رئيس مكتب ترويج االستثمار والتكنولوجيا التابع 
لمنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية )اليونيدو(

السفير الدولي للمسؤولية المجتمعية
مملكة البحرين

سعادة األستاذ
جمال بن عبيد البح

رئيس منظمة األسرة العربية
السفير الدولي للمسؤولية المجتمعية

دولة اإلمارات العربية المتحدة

المكرم
حــاتــم الطائــي 

عضو مجلس الدولة 
العضو الشرفي لالتحاد الدولي للمسؤولية 

المجتمعية
سلطنة عمان
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سعادة الشيخ
أحمد الصبان

مستشار ووكيل وزارة الشؤون اإلسالمية )سابقا(
العضو الفخري للشبكة اإلقليمية للمسؤولية 

االجتماعية
المملكة العربية السعودية

سعادة الدكتور
ميسر صديق

رئيس مجلس إدارة مجموعة ابهار 
الدولية

السفير األممي للشراكة المجتمعية 
دولة قطر

سعادة األستاذ
عبيدلي يوسف العبيدلي 

رئيس اإلتحاد العربي لتقنية المعلومات 
واالتصاالت

السفير األممي للشراكة المجتمعية
مملكة البحرين

فضيلة الشيخ الدكتور
مساعد محمد مندني

رئيس مجلس إدارة جمعية التكافل 
االجتماعي لرعاية السجناء المعسرين
السفير الدولي للمسؤولية المجتمعية

دولة الكويت

سعادة السيدة
مي مخزومي 

مبعوث دولي خاص لشؤون الدبلوماسية 
اإلنسانية 

رئيسة مجلس إدارة مؤسسة مخزومي 
جمهورية لبنان

سعادة الدكتور
حسن الشريم

األمين العام لمؤسسة السبيعي الخيرية
المملكة العربية السعودية

سعادة األستاذ
وسام حسن فتوح

أمين عام اتحاد المصارف العربية
السفير الدولي للمسؤولية المجتمعية

جمهورية لبنان

سعادة الدكتورة
انتصار أحمد فلمبان

رئيسة وكالة استجابة إلدارة األزمات 
والكوارث 

السفير الدولي للمسؤولية المجتمعية
المملكة العربية السعودية

سعادة الشيخ
عبد هللا بن سالم الرواس 

رئيس المؤسسة الدولية للتنمية المستدامة 
السفير الدولي للمسؤولية المجتمعية

سلطنة عمان

سعادة الدكتور
سيف بن علي الحجري 

مؤسس ورئيس برنامج أصدقاء الطبيعة
السفير الدولي للمسؤولية المجتمعية 

دولة قطر
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الفئة المهنية

األكـثــر تـأثــيــرا
فـي مـجــال املسـؤولـيـــة

املجتـمـعـيـة

الشخصيـات العـربـيـة

العائد المجتمعي الهادف هو الهاجس الذي يشغل المؤثرين ألنهم أصحاب 
رسالة سامية، ويجعلهم يبذلون الغالي والنفيس من أجل تنمية مجتمعاتهم 
تمتاز  التي  الشخصيات  تلك  تأثيرا، هي  األكثر  فالشخصيات  بها.  والنهوض 
بروح المسؤولية في كل موقع تشغله، ودافعها الرغبة في تحقيق استدامة 

مؤثرة ألعمالها.
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سعادة البروفيسور
داود عبدالملك الحدابي 

مديــر المعهد العالمي لــوحدة المسلميــــن
الجامعة االسالميــــة العالميــــــة ماليزيـــا

مملكة ماليزيا االتحادية

سعادة الدكتور
عبدالوهاب الزهراني

خبير تطبيقات التنمية المستدامة 
المملكة العربية السعودية

سعادة البروفيسور
عودة الجيوسي

أستاذ ورئيس قسم االبتكار في جامعة 
الخليج العربي 

الباحث في مجال االبتكار المستدام 
مملكة البحرين

سعادة المستشار الدكتور
عبدالقادر ورسمة غالب

أكاديمي ومستشار قانوني
جمهورية السودان

سعادة الدكتور
فيصل بن فرج المطيري

األستاذ الجامعي والمشرف العام على 
مرصد المسؤولية االجتماعية بجامعة 

المجمعة
المملكة العربية السعودية

سعادة الدكتور
نبيل العون 

رئيس مجلس إدارة جمعية السالم 
لألعمال اإلنسانية والخيرية 

دولة الكويت

سعادة الدكتورة
نعيمة إبراهيم الغنام 

رئيسة مجلس الخبراء بالشبكة 
اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية 

المملكة العربية السعودية

سعادة الدكتور
سعدون السعدون
رئيس مجلس اإلدارة

مجلس الجمعيات األهلية
المملكة العربية السعودية

سعادة األستاذ
فهد الزهراني

المدير العام لجمعية زمزم للخدمات الصحية 
والتطوعية

المملكة العربية السعودية
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سعادة الدكتور
حامد البلوشي

المدير العام لشبكة الباحثين العرب في 
مجال في المسؤولية المجتمعية

سلطنة عمان

سعادة الدكتورة
أماني الطبطبائي

خبير ومستشار في المدينة الرقمية 
لكبار السن في الدول العربية

دولة الكويت

سعادة الدكتور
زكريا عبد القادر خنجي
مستشار تطوير إداري

المدير العام ورئيس مجلس االدارة
مؤسسة الخنجي للحلول المتقدمة

مملكة البحرين

سعادة األستاذ
سعود بن حسين السبيعي

رئيس مجلس إدارة جمعية المسؤولية 
المجتمعية 

المملكة العربية السعودية

سعادة الدكتورة
حياة مالوي 

زميل باحث في مجال المسؤولية 
المجتمعية

رئيسة مركز إجالل لخدمات كبار السن 
المملكة العربية السعودية

سعادة الدكتور
شهاب أحمد شهاب العثمان

رئيس مجلس االدارة والمدير العام 
لمعهد االنجاز المتفوق للتدريب االهلي 

واالستشارات االدارية واالقتصادية والمالية
دولة الكويت

سعادة المستشار
عبد هللا الضعيان العنزي 
محامي ومستشار قانوني 

رئيس مجلس إدارة مركز التنمية المستدامة 
جمعية المحامين الكويتية 

دولة الكويت

سعادة الدكتور
عبد الحليم زيدان

رئيس معهد برامج التنمية الحضارية - لبنان
مشرف تأسيس منصة ذخر لخدمات تطوير 

الصناعة الوقفية
الجمهورية اللبنانية

سعادة الدكتور
علي شراب

العضو الشرفي للصندوق العربي لبحوث 
المسؤولية المجتمعية 

المملكة العربية السعودية
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سعادة المستشار
غياث خليل هواري

مدرب ومستشار في مجال االبتكار 
المؤسسي والمجتمعي - مؤسس 

منظمة قدرة لحلول التطوير المجتمعي
الجمهورية العربية السورية

سعادة المستشار
صالح الحموري

الخبير في مجاالت التطوير والتميز 
المؤسسي والمسؤولية المجتمعية

المملكة األردنية الهاشمية

سعادة األستاذ
محمد سيف االنصاري

الرئيس التنفيذي لمبرة عبدالرحيم 
الكوهجي الخيرية
مملكة البحرين

سعادة المستشار
عماد سعد

استشاري استدامة ومسؤولية مجتمعية
رئيس شبكة بيئة ابوظبي

دولة االمارات العربية المتحدة

سعادة الدكتور
عادل أحمد المرزوقي 

نائب رئيس مجلس إدارة الشبكة 
اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية

مملكة البحرين

سعادة االستشاري طبيب
أحمد بن محمد الكندري 

رئيس مركز المعايير والمقاييس المسؤولة
الشبكة اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية

دولة الكويت

سعادة الدكتورة
نورة بنت على جابر حمد الحنزاب

المدير العام ألكاديمية نون الدولية 
رئيس مجلس االمناء والمدير التنفيذي 
لمركز آل حنزاب للقرآن الكريم وعلومه

دولة قطر

سعادة الدكتور
محمد الشياب

األكاديمي والخبير البيئي الدولي
العضو الشرفي لشبكة الباحثين العرب 

في مجال المسؤولية المجتمعية
دولة قطر

سعادة المستشار
بشيت حمد المطرفي

نائب المدير العام
جمعية زمزم للخدمات الصحية 

التطوعية 
المملكة العربية السعودية
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سعادة الدكتور
خالد محمد مفتاح

أكاديمي وخبير في مجال المسؤولية 
المجتمعية 

دولة قطر

سعادة الدكتور
صالح مبارك بازياد

الرئيس التنفيذي لمؤسسة نماء 
الدولية

مملكة ماليزيا

سعادة األستاذ
سعد مرزوق العتيبي

الرئيس التنفيذي
نماء الخيرية - جمعية اإلصالح االجتماعي

دولة الكويت

سعادة األستاذ
عبداللطيف بن عبدهللا النقلي

المشرف العام على مؤسسة حسن 
عباس شربتلي لخدمة المجتمع

المملكة العربية السعودية

سعادة الدكتورة
خولة المهندي

رئيسة جمعية أصدقاء البيئة 
سفيرة المنظمات غير الحكومية في الشبكة 

العالمية لأليزو 
مملكة البحرين

سعادة المستشارة
خالدة الخراز 

عضو الهيئة االستشارية لبرنامج الكويت 
للمسؤولية االجتماعية التابع للشبكة االقليمية 

للمسؤولية االجتماعية
دولة الكويت

سعادة الدكتورة
نجوى بلطيف 

خبيرة تربوية ورئيسة مركز المرأة 
للمسؤولية المجتمعية 

الجمهورية التونسية

المستشارة
مريم مبارك العتيق الدوسري

رئيس مجلس إدارة مركز العسيب 
للتدريب واستشارات االستدامة 
مدير مبادرة غرسة للزراعة المنزلية

دولة قطر

سعادة الدكتور
طالل الرواحــــي 

معد ومقدم برامج تلفزيونية وإذاعية
مشرف تربوي ومدرب تطوير الذات

سلطنة عمان
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سعادة المستشار
جابر الرويعي

رئيس مركز االستشارات المسؤولة
بالشبكة اإلقليمية للمسؤولة االجتماعية

مملكة البحرين

سعادة المهندس
أحمد بوهزاع

نائب رئيس مجلس إدارة 
جمعية البحرين لتقنية المعلومات

مملكة البحرين

سعادة األستاذ
عيسى فريح التميمي

مستشار في مجال رعاية االيتام 
المملكة العربية السعودية

سعادة الدكتور
فهد عبدالكريم تركستاني 

رئيس لجنة البيئة باالتحاد العالمي 
للكشاف المسلم

المملكة العربية السعودية

سعادة األستاذ
فادي اسكندراني

مستشار ومدرب في تطوير منظمات 
المجتمع المدني واإلنساني

المملكة المتحدة

سعادة األستاذ
ضاري حمد البعيجان

المدير العام وعضو مجلس إدارة جمعية 
السالم لألعمال اإلنسانية والخيرية

دولة الكويت

سعادة المستشار
عبدالرحمن الخلف

المدير العام لبرنامج تجسير لريادة األعمال 
المجتمعية الدولية

المملكة العربية السعودية

سعادة المستشار
حمد الهولي 

رئيس مجلس إدارة جمعية المعلمين
دولة الكويت

سعادة الدكتور
صالح عبد هللا آل إبراهيم 

نائب رئيس مجلس إدارة الشبكة 
اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية

دولة قطر
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سعادة الدكتورة
سامية السعيدان

عضو الهيئة االستشارية لبرنامج الكويت 
للمسؤولية المجتمعية - التابع للشبكة 

اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية
دولة الكويت

سعادة المستشار
فهد بن ناصر القباع

المدير العام لبرنامج معالي الشيـخ 
دعيـج بـن خليـفـة آل خليفـة لبناء 

القدرات العربية في مجال اإلعاقة 
المملكة العربية السعودية

سعادة األستاذ
يوسف اللمكي

المدير العام لمركز رباط للمبادرات 
والمسؤولية المجتمعية

سلطنة عمان

سعادة الدكتور
سلمان بن عبد هللا المطيري

األمين العام لجمعية عناية الصحية
األمين العام لمجلس الجمعيات األهلية

المملكة العربية السعودية

سعادة الدكتورة
فاطمة عايض السلمي

أستاذ أصول التربية المشارك
المملكة العربية السعودية

سعادة الدكتور
هتمي خليفة صقر الهتمي

دكتور أكاديمي وباحث
جامعة قطر
دولة قطر

سعادة الدكتور
حسن سعد القحطاني

عضو مجلس إدارة جمعية عناية الصحية 
ومن رواد العمل الصحي التطوعي ورئيس 

جمعية رحماء الصحية
المملكة العربية السعودية

سعادة األستاذ
محمد الطفيلي الزهراني

المدير العام التنفيذي - الجمعية 
الخيرية لرعاية مرضى الروماتيزم

المملكة العربية السعودية

سعادة الدكتور
محمد أحمد الصديق

األمين المالي وعضو مجلس ادارة الشبكة 
االقليميةـ مكتب أوروبا

جمهورية فرنسا
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سعادة األستاذ
محمد هديان الحارثي

المدير التنفيذي للجمعية السعودية 
للتربية الخاصة بجدة - متخصص في 

برامج التأثير المجتمعي وبناء المبادرات
المملكة العربية السعودية

سعادة األستاذ
نبيل محمد نواوي إلياس بتاوي

الرئيس التنفيذي - للموارد البشرية 
مجموعة الخريف 

المملكة العربية السعودية

سعادة األستاذة
عزة عبدالحميد

مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية 
وطنية لتنمية وتطوير دور األيتام

جمهورية مصر العربية

سعادة المستشار
م. عثمان محمد بن هاشم

رئيس ومؤسس مؤسسه وقف 
شباب خير أمة - خبير في مجال العمل 

التطوعي والمسؤولية االجتماعية
المملكة العربية السعودية

سعادة المستشار
مهنا نعيم نجم

مؤسس مبادرة نقاء ألسرة سعيدة
رئيس منظمة سفراء التنمية العالمية

مستشار أسري ومؤلف وكاتب
مدير محكمة شرعية بفلسطين

دولة فلسطين

سعادة األستاذة
فاطمة صالح سليم الغامدي

المشرف العام لمركز شدن لإلرشاد 
األسري وخبيرة تربوية في المسؤولية 

المجتمعية
المملكة العربية السعودية

سعادة األستاذة
نوير محمد الشلوي

مستشار في مجال المسؤؤلية 
المجتمعية

المملكة العربية السعودية

سعادة الدكتور
سـامــي العــدوانــــي

مستشار في مجال التنمية المستدامة 
المدير العام للشبكة التطوعية لقادة أهداف 

األمم المتحدة للتنمية المستدامة2030م
دولة الكويت

سعادة األستاذة
ظبية عبد هللا محمد ال شاهين السليطي

باحثة في التوثيق اللغوي والتراث والبيئة 
القطرية وناشطة بيئية ومديرة محمية 

الخميس للفقع والنباتات البرية
دولة قطر

سعادة األستاذة
عذاري عبد الرحمن الحساوي 

رئيس مركز خدمات مؤسسات رعاية 
األيتام - رئيس مجلس إدارة جمعية 

أبناء الخليج لألعمال اإلنسانية
دولة الكويت

سعادة المستشارة
سلوى ربيع سعيد اليافعي 

الرئيس التنفيذي لمركز العرفان للخدمات 
المجتمعية

عضو االتحاد الدولي للمسؤولية المجتمعية
سلطنة عمان
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نمــــاذج مــن 
المبادرات المجتمعية

األكـثــر تـأثــيــرا
فـي مـجــال املسـؤولـيـــة

املجتـمـعـيـة

الشخصيـات العـربـيـة
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نبذة عن حملة نحن معك

مــبـــادرة مجتمعيـــــة

وصاحبة  النفسية  الصحة  في  خبيرة  سعيد،  آل  فخري  بنت  بسمة  السيدة  السمو  صاحبة  قامت 
عيادة همسات السكون، أول عيادة متخصصة للصحة واإلستشارات النفسية في سلطنة عمان، 
بإطالق مبادرة حملة »نحن معك« للتوعية عن الصحة النفسية في عام 2014، حتى الوقت الحاضر 
وهو فريق تطوعي غير ربحي، أسس بهدف تقديم التوعية في مجال الصحة النفسية، والحرص على 
تصحيح المفاهيم الخاطئة المرتبطة بالصحة النفسية بسبب الوصمة اإلجتماعية، والسعي لزيادة 
الوعي المجتمعي بخصوص األمراض واألزمات النفسية واإلضطرابات السلوكية، والذي من شأنه 
األسرية  العالقات  تحسين  الفرد،  إنتاجية  زيادة  الفرد،  حياة  نوعية  تحسين  على  إيجابًا  ينعكس  أن 

وتحقيق سعادة المجتمع ككل، إذا كان التدخل لطلب المشورة والمساعدة مبكرًا.

إقامة  تضمن  ودولية  محليه  فعاليات  عدة  تنفيذ  على  السمو  صاحبة  بقيادة  الحملة  عملت  حيث 
قافلة نحن معك التي تجوب في انحاء السلطنة لنشر الوعي بالصحة النفسية، والمسابقات الفنية 
أزماتهم  التعبير عن  إلى األفراد  تتيح  التي  التنفيس اإلنفعالي وقصص نحن معك  إلى  التي تهدف 
معك  نحن  حملة  عملت  مؤخرًا  المعاناة،  تخطي  و  النجاح  بإمكانية  المستمعين  والهام  النفسية 
وأهميتها وهي:  النفسية  بالصحة  التوعية  بهدف  األخضر وذلك  باللون  المباني  على اضاءة بعض 
مبني دار األوبرا الُسلطانية ومبنى الجامعة األلمانية والمقر الرئيسي لشركة ُعمانتل بسلطنة ُعمان 
مجانية  دعم  إلى تصميم خطوط  باإلضافة  السعودية،  العربية  بالمملكة  المملكة  برج  الى  وصواًل 
يمكن الوصول اليها من جميع انحاء العالم على مدار اإلسبوع لتقديم الدعم النفسي المجاني عبر 
رسائل الواتساب، كما لم يتوقف العمل اثناء الجائحة حيث تم تصميم عدة فعاليات افتراضيًا لنشر 

الثقافة النفسية دوليًا.

سمو السيدة الدكتورة بسمة آل سعيد 
السفير الدولي للمسؤولية المجتمعية

سلطنة عمان
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البرنامج التدريبي المخصص للمقاولين واالستشاريين واألفراد 
لتأهيلهم في السوق المحلية لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية

مــبـــادرة مجتمعيـــــة

من ضمن المبادرات المجتمعية التي نفذها سعادة الدكتور عبدالحسين ميرزا رئيس هيئة الطاقة 
لتأهيلهم  واألفراد  واالستشاريين  للمقاولين  المخصص  التدريبي  البرنامج  مبادرة  المستدامة هي 
في السوق المحلية لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية في المنازل والمنشآت بشكل مجاني وبدون 
رسوم، حيث تم خالل األعوام القليلة الماضية تدريب اكثر من 430 متدربًا نجح منهم اكثر من 320 
البرنامج أدى الى منفعة كبيرة للمتدربين حيث ان بعضهم قام بإنشاء مؤسسته الخاصة  ، وهذا 
ومن خاللها وظف عددًا من البحرينيين في نفس المجال، وأدى ذلك الى تنشيط السوق المحلية في 
توريد وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية، كما أن البرنامج التدريبي مستمر بين الفترة واألخرى لتأهيل 

المزيد من المقاولين واالستشاريين واألفراد.
باإلضافة الى هذه المبادرة النموذجية، فإن للدكتور عبدالحسين ميرزا العديد من المبادرات األخرى، 
فهو على سبيل المثال يرعى ويشارك في العديد من المؤتمرات والندوات التخصصية سواء على 
المستوى المحلي او المستوى االقليمي والدولي، ويثري الحضور والمشاركين بالمعلومات والمعرفة 
من خالل خبرة سعادته الطويلة والعريقة في المجال القيادي واإلداري ويؤهلهم بذلك الى االرتقاء في 
أعمالهم وتخصصاتهم من خالل تطبيق وتطوير األفكار ذاتها التي يمارسها سعادته في هذا المجال 
والتي تعتبر نموذجًا يحتذى به للدور الصحيح للقيادي في القطاع العام او الخاص، كما قام سعادته 
بتأليف وتوثيق 3 كتب مرجعية لخبرته العريقة في مجاالت النفط والغاز والكهرباء والماء والطاقة 

المستدامة، باإلضافة الى خطاباته التي قدمها في الفعاليات المتنوعة على مر السنوات السابقة.
أضف الى ذلك فإن الدكتور ميرزا كان قياديًا ورئيسًا في العديد من األنشطة المجتمعية، منها على 

سبيل المثال:
• مؤسس ورئيس سابق لجمعية اإلداريين البحرينية

• مؤسسة ورئيس سابق لجمعية المحاسبين البحرينية
• رئيس مجلس إدارة سابق لمستشفى االرسالية االمريكية

• رئيس سابق لنادي روتاري السلمانية
• عضو سابق في مجلس أمناء مدرسة ابن خلدون الوطنية

• عضو سابق في االتحاد البحريني للتنس االرضي

سعادة الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا 
رئيس هيئة الطاقة المستدامة

السفير الدولي للمسؤولية المجتمعية
مملكة البحرين
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العالمية،  البحوث  تتلخص مساهمتنا المجتمعية في اجراء بحث علمي مشترك مع بعض مراكز 
حول تصميم تطبيقات اليكترونية ذكية تتضمن استراتيجيات وسيناريوهات تتنبأ باحتياجات المجتمع 
)الغذاء  الثالث  المنظومات  هذه  إن   ،2050 حتى  القادمة  للسنوات  والطاقة  والمياه  الغذاء  من 
السكان  وعدد  المستهلكة  والطاقة  المياه  نوعية  االعتبار  عين  في  تأخذ  والطاقة( سوف  والمياه 
ونسبة النمو خالل السنوات القادمة، وكذلك التخطيط العمراني ونمط حياة السكان متضمنة آلية 
وتخزين  ونقل  انتاج  في  العالية  الكفاءة  ذات  التقنيات  وكذلك  والطاقة،  والمياه  الغذاء  استهالك 
السلع والمنتجات الغذائية وعالقتهما ببعض، كما أن السيناريوهات تتضمن تأمين سالسل نقل 
الغذاء بأقل تكلفة، وكذلك أخذت في الحسبان انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون واستهالك ووفرة 
العالمي سيناريو جديد  العلمي  البحث  بين نمط االستهالك واالمداد. كما أضاف فريق  الوقت ما 
العاملة  القوى  لمنظوماته السابقة يختص بجائحة كورونا كوفيدCOVID 19(  19(، وتداعياتها على 
بمحاورها  االستراتيجية  هذه  أثبتت  وقد  القومي،  والدخل  الناتج  علي  وتأثيرها  المحروقات  وأسعار 
المختلفة إعطاء مؤشرات ايجابية بشأن تحقيق األمن الغذائي في كل الظروف واألوقات، وخاصة في 
ظل تفشي األوبئة واالمراض مثل وباء كورونا المستجد » كوفيد19« الذي يجتاح العالم في الوقت 
الراهن. لذلك فأن هذه المبادرة سوف تخدم المجتمع وتحقق أهداف التنمية المستدامة وخاصة 
القضاء على الجوع والفقر، من خالل توفر قاعدة بيانات على منظومة الغذاء والمياه والطاقة والتي 
من شانها تساعد في وضع خطط استراتيجية ومستدامة لتقوية منظومة األمن الغذائي والتصدي 
ألي ظروف طارئة سواء كانت كوارث طبيعية أو أوبئة أو غيرها تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على 

حياة الناس ورفاههم. 

وهللا ولي التوفيق

الغذاء والمياه والطاقة، بحث علمي تطبيقي يحقق أهداف 
التنمية المستدامة ويساهم في القضاء على الفقر والجوع

مــبـــادرة مجتمعيـــــة

سعادة الدكتور
محمد بن سيف الكواري

مدير مركز الدراسات البيئية والبلدية
السفير الدولي للمسؤولية المجتمعية

دولة قطر
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مبادرة مكتبة السندباد المتنقلة

مــبـــادرة مجتمعيـــــة

لقد قدمت جريدة الرؤية منذ أن خطت أولى حروفها على صدر صفحاتها 32 مبادرة اجتماعية تقام 
السندباد  مكتبة  وتعد  االجتماعية،  المسؤولية  مفهوم  وغرس  نشر  حول  أهدافها  تتمحور  سنويا 
المتنقلة لألطفال إحدى المبادرات في هذا الجانب، حيث تهدف الفعالية والمبادرة التي حطت رحالها 
في جميع واليات سلطنة عمان من أقصاها إلى أقصاها إلى غرس حب القراءة واالطالع واقتناء 
الثقافية والفنية واكتشاف  المناشط االجتماعية والمسابقات  الناشئة، وإقامة  الكتب في نفوس 
المواهب العمانية بين الناشئة وتقديمها إعالميا؛ األمر الذي من شأنه أن يسهم في إنضاج المهارات 
وتعظيم الخبرات وزيادة الحصيلة المعرفّية وتوسيع مدارك األطفال العقلّية، من خالل ما تتشربه 

عقولهم وحواسهم من ثقافات وعلوم.

مبادراتها  من  كواحدة  لألطفال  المتنقلة  السندباد  مكتبة  إنشاء  الرؤية  جريدة  رت  قرَّ أن  فُمنذ 
المجتمعية الهادفة، وهي تدرك أنها تغرس على خارطة الوطن منارة للعلم والمعرفة، وتنُثر حبَّ 
المعرفة  بذور  تغرس  الواليات؛  بين  ما  وتتنقل  أعمارهم،  بمختلف  األطفال  على  واالطالع  القراءة 
كافة  في  وتشارك  المختلفة،  المدارس  بين  جوالتها  تواصل  السلطنة،  ربوع  كافة  في  والقراءة 

ة ألكبر عدد ممكن من األطفال. الفعاليات ذات العالقة، والتي تتيح لها تحقيق الفائدة المرجوَّ

ولمن ال يعرف المكتبة فهي عبارة عن حافلة متجوّلة تتضمن بداخلها مكتبة مصغرة تحتوي مئات 
الكتب من مختلف دور النشر العربية واألجنبية وتتنوع الكتب المعروضة ما بين قصص األطفال 
التي  الهادفة  المضامين  من  وغيرها  والترفيهية  العلمية  والمجالت  والروايات  التعليمية  والكتب 
تستهدف األطفال والصغار بمختلف المراحل العمرية والتعليمية كالفعاليات المتنوعة ومسابقات 
األسئلة والمعلومات واأللعاب الترفيهية المصحوبة بتوزيع هدايا تشجيعية لألطفال المشاركين.

وقد جاء تدشين مكتبة السندباد المتنقلة، ضمن المبادرات المجتمعية التي تطلقها جريدة الرؤية 
اإليجابي  واإلسهام  المجتمع  قضايا  مع  التفاعل  إطار  وفي  االجتماعية،  مسؤوليتها  منطلق  من 

المكرم
حــاتــم الطائــي 

عضو مجلس الدولة 
العضو الشرفي لالتحاد الدولي للمسؤولية المجتمعية

سلطنة عمان
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فيها. وهدفت المبادرة إلى غرس حب القراءة وتأصيل شغف االطالع في نفوس األطفال والناشئة 
ودعم حصيلتهم  العلوم  لالستزادة من  وتكون وسيلتهم  الحضارية،  العادة  على هذه  حتى يشبوا 
تكتسب  كما  بكفاءٍة،  المستقبل  تحديات  لمواجهة  مؤهلين  ليكونوا  مداركهم،  وتنمية  المعرفية 
المكبة أهمية خاصة مع تزايد االهتمام باأللواح اإللكترونية ووسائل الترفيه الحديثة التي تلتهم أغلب 
الوقت وتسيطر على األذهان، وتعويد الطفل على القراءة هو أفضل مواجهة لهذه المشكلة، خاصة 

وأن جوالت مكتبة السندباد المتنقلة تقوم بتعريف أطفالنا بتاريخ األجداد المليء باإلنجازات.

غير أّن أجمل ما في األمر أّن هذه المكتبة ومن خالل تطوافها المعرفي المدروس أسهمت بطريقة 
ما في سد النقص بالمكتبات العامة، فقد استطاعت المكتبة في غضون شهور قالئل استقطاب 
كم كبير من األطفال.. وجابت معظم أنحاء السلطنة حيث كانت ضربة البداية بوالية عبري بمحافظة 
الظاهرة ومن ثم صحار والداخلية وظفار وغيرها من الواليات، وفوق ذلك شكلت حضورا هائال في 

مهرجاني مسقط وصاللة سنويا.

وعندما تحط مكتبة السندباد رحالها في أية والية تقيم العديد من الفعاليات وتتنقل ما بين األندية 
الرياضية، والمتنزهات البحرية والبرية، وتقيم الحلقات القرائية والقراءة الجماعية وأنشطة الرسم 
والتلوين والمسابقات الثقافية المختلفة، وتستنهض مواهب األطفال األدبية والفنية، وتوّزع الكتب 

المجانية، في تظاهرة ثقافية كبرى.

وَرْغم مشقة وعناء السفر والتجول بين الواليات والمحافظات، إال أن ما تحصده المكتبة والقائمون 
وأنَّ  خاصة  غامرة،  بسعادة  الجميع  تشعر  ووذويهم  األطفال  من  إيجابية  أفعال  ردود  من  عليها 
جريدة الرؤية لديها قناعة مؤداها أن من حق الطفل أن يحظى بفرص في القراءة واالطالع، وأن يروي 

عطشه للمعرفة والتزود بالعلوم المختلفة؛ من أجل إعداد جيل قوي متعلم مثقف واٍع.

وفي األخير فإن هذه المبادرة التي تجوب جميع واليات السلطنة سنويا تهدف إلى غرس حب القراءة 
واالطالع واقتناء الكتب في نفوس الناشئة في جميع أرجاء السلطنة، وزيادة حصيلتهم المعرفية 
بما يعزز مهاراتهم ومداركهم العقلية، وتسعى المكتبة إلى المساهمة في سد النقص بالمكتبات 

العامة، وتشجيع المجتمع وتحفيزه عبر غرس ثقافة االطالع.
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ُقدمت هذه المبادرة من قبل سعادة جمال بن عبيد البح رئيس منظمة األسرة العربية  

تزامنًا مع احتفاالت دولة اإلمارات العربية المتحدة بمرور خمسين عامًا على قيام االتحاد، وانطالقًا 
من متطلبات القيادة الرشيدة لدوبة اإلمارات العربية المتحدة وطموحها الال متناهي لتحقيق قفزات 
تنموية في الخمسين عامًا المقبلة لتكون دولة اإلمارات العربية المتحدة في مقدمة دول العالم في 

كافة المجاالت.

وتأسيسًا على ذلك وتحت رعاية سامية من مقام سمو الشيخة/ فاطمة بنت مبارك رئيسة االتحاد 
النسائي العام  الرئيس األعلى لمؤسسة التنمية األسرية »أم اإلمارات« حفظها هللا، تقيم منظمة 
األسرة  لخمسينية  االستشرافية  »القمة  العام  النسائي  االتحاد  مع  بالشراكة  العربية  األسرة 

اإلماراتية«، والمزمع عقدها على مدى ثالثة أيام في شهر فبراير 2022.

والصحة وجودة  التعليم  إنجازات متقدمة في مجاالت  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  لقد حققت 
انعكست  وقد  األخيرة،  الخمسة  العقود  خالل  الُمخطط  االجتماعي  التغير  بسبب  الكريمة  الحياة 
هذه اإلنجازات التنموية الكبيرة على المؤسسات االجتماعية األخرى والتي منها األسرة اإلماراتية، 
كما شهدت األسرة اإلماراتية كغيرها من األسر في المنطقة العربية والعالم تغيرات اجتماعية في 
بنائها ووظائفها  بسبب ثورة المعرفة وتكنولوجيا المعلومات، حيث أخذت وسائل التواصل الحديثة 
تنافس األسرة كمصدر من مصادر التنشئة االجتماعية، وكمصدر للمعلومات، والتمكين والتفاعل 

االجتماعي.

تستند القمة على أوراق علمية وخبرات عملية بمشاركة ذوي االختصاص وأهل الخبرات العلمية ذات 
العالقة باألسرة اإلماراتية في مختلف محاورها، وسيتم مناقشتها من أصحاب القرار واالختصاص 
والخبرات في قضايا األسرة لمواجهة التحديات المعاصرة والمستقبلية وفق أحدث مقاربة علمية 
تتمثل في مقاربة التماسك األسري،  واستنادًا لوثيقة مبادئ الخمسين، وخطة االستعداد للخمسين 

»القمة االستشرافية لخمسينية األسرة اإلماراتية«

مــبـــادرة مجتمعيـــــة

سعادة األستاذ
جمال بن عبيد البح

رئيس منظمة األسرة العربية
السفير الدولي للمسؤولية المجتمعية

دولة اإلمارات العربية المتحدة
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وأهداف  اإلمارات،  ومئوية  الخمسين،  لخطة  المجتمعي  اإلرشادي  والدليل   ،2030 أبوظبي  ورؤية 
التنمية المستدامة الخاصة باألسرة وفق رؤية اللجنة الوطنية ألهداف التنمية المستدامة والحزمة 
األسرية، وخطط  الرعاية  للخمسين، وأهداف هيئة  اإلستراتيجية  والمشاريع  المبادرات  األولى من 
وإستراتيجيات االتحاد النسائي العام وكافة الجهات المعنية باألسرة في جميع إمارات الدولة تحت 

مظلة االتحاد.....

بناء عليه ستضع قمة خمسينية األسرة اإلماراتية في اعتبارها أن السياسة األسرية هي سياسىة غير 
قطاعية تتطلب التعاون والتنسيق بين جميع مؤسسات القطاع الحكومي والقطاع شبه الحكومي 
الحاضر  في  اإلماراتية  األسرة  رفاه  على  للعمل  الخاص  والقطاع  المدني  المجتمع  ومؤسسات 

والمستقبل في مختلف المجاالت االجتماعية واالقتصادية والصحية واإلسكان وجودة الحياة..

ومحاورها  مرتكزاتها  خالل  من  وتطبيقية  علمية  عمل  بآليات  الخروج  على  القمة  هذه  وستعمل   
وأهدافه ومواضيعها منطلقًا لتوجهات اجتماعية أسرية مستقبلية لدولة اإلمارات العربية المتحدة 

ومؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام.

وتستند القمة إلى المرتكزات اآلتية: منطلقات الدين اإلسالمي - الدستور اإلماراتي - الثقافة اإلماراتية 
- الوثائق الوطنية ذات العالقة بإستراتيجيات التنمية المستدامة على مختلف مستوياتها االتحادية 
اإلمارات  دولة  عليها  وقعت  التي  باألسرة  العالقة  ذات  الدولية  والوثائق  والمعاهدات  والمحلية 

العربية المتحدة.  

الدور  اآلتية:  األهداف  تحقيق  إلى  اإلماراتية«  األسرة  لخمسينية  االستشرافية  »القمة  كما تسعى 
الثقافي لألسرة اإلماراتية للقيام بوظائفها والمحافظة على القيم وتماسك األسرة - مراجعة البيئة 
التشريعية لألسرة اإلماراتية - تعزيز  دور األسرة اإلماراتية في المشاريع االقتصادية لتحقيق أهداف 
الخمسينية - تمكين األسرة اإلماراتية في إطار التنمية المستدامة - بلورة رؤية واضحة لمستقبل 
األسرة اإلماراتية في ظل المهددات االجتماعية والصحية واإلعالمية وتحصين المجتمع من األخطار 

المهددة ألمنه من خالل األمن الوطني.

ستناقش القمة األوراق العلمية في المواضيع ذات العالقة باألسرة اإلماراتية من خالل المحاور 
اآلتية: السياسات األسرية ومقارباتها في دولة اإلمارات العربية المتحدة -  التشريعات والقوانين 
الوطنية اإلماراتية في مجاالت - وظائف األسرة اإلماراتية - الثقافة األسرية وتكنولوجيا المعلومات 

وأخيرًا األسرة والتنمية المستدامة.

الجهات  فيه  تعرض  القمة  انعقاد  فترة  االنتاجي »معرض« خالل  الثقافي  الرواق  القمة  ويصاحب 
ذات  الجهات  لبعض  تجارب  عرض  هنالك  وسيكون   . ومنتوجاتها  العلمية  منتوجاتها  المشاركة 
العالقة وأيضا يعرض بعض كبار الشخصيات في الدولة تجربتهم قبل وبعد االتحاد، كما ستنعقد 

ورش عمل على هامش الفعالية.
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سرعة  عنه  عبرت  ملموسا  تجاوبا  والقت  البحرين،  أسواق  أبواب  اإلنترنت  طرقت   1995 العام  في 
استجابة المواطن القتناء خط إنترنت، رافقه نموا متزايدا ملحوظا في عدد المنتسبين في البحرين 
لهذه الخدمة. ومع نمو تلك السوق ، وتعدد طبيعة الخدمات التي رافقت ذلك النمو  والسرعة في 
تنوعها، باتت الحاجة ملحة لوجود منظمة مجتمع مدني، بمواصفات جديدة متميزة تضمن االنتشار 

الطبيعي السلس لتلك الخدمات في صفوف المجتمع البحريني أفرادا ومؤسسات.

كانت الحاجة األكثر إلحاحا حينها مخاطبة المواطن الفرد قبل االنتقال إلى المؤسسات التي ينتمي 
لي شرف  كان  التي  لإلنترنت«  البحرين  تأسيس »جمعية  فكرة  انطلقت  الفكرة  رحم هذه  لها. من 

المشاركة في تأسيسها.

ومع تطور خدمات اإلنترنت، وتعقد آلية عملها، وانتشار الشركات البحرينية التي توفر الخدمات التي 
ولدتها صناعة الشبكة العنكبتية العالمية، باتت الحاجة ملحة  لتأسيس جمعية مجتمع مدني تأخذ 

على عاتقها تطوير أداء الشركات التي باتت توفر تلك الخدمات.

قادنا ذلك إلى تأسيس » الجمعية البحيرينية لشركات التقنية  )بتك BTECH(”، في العام 2005 التي 
حصرت عضويتها في الشركات والمؤسسات ذات العالقة بدال من األفراد. وكنت من بين الداعين 

لقيامها، وأحد المؤسسين لها.

ومنذ تأسيسها في العام 2015 حتى وقتنا الحاضر، توليت رئاسة مجلس إدارتها. 

وقدمت »بتك« منذ تأسيسها حتى يومنا الحاضر خدمات ملموسة للشركات البحرينية المنخرطة 
التي  الخدمات  إيجابية على طبيعة ومستوى  الرقمي. وكان لذلك انعكاسات  في صناعة االقتصاد 

نقدمها والمنتجات التي تسوقها. 

)BTECH تأسيس الجمعية البحرينية لشركات التقنية  )بتك

مــبـــادرة مجتمعيـــــة

سعادة األستاذ
عبيدلي يوسف العبيدلي 

رئيس اإلتحاد العربي لتقنية المعلومات واالتصاالت
السفير األممي للشراكة المجتمعية

مملكة البحرين
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ملخص مبادرة مجتمعية أسرتي سعادتي
)تصّور مقترح للمساهمة في حل مشكلة الطالق بالمجتمع السعودي(

مــبـــادرة مجتمعيـــــة

استشعاًرا للمكانة المركزية للبناء األسري في المجتمع السعودي ، وما أولته الدولة - أيدها هللا - من 
عناية واهتمام للحفاظ على مكانة األسرة وتعزيز دورها في المجتمع ولما يالحظ في اآلونة األخيرة 
من انتشار لحاالت الطالق، الذي غالًبا ما يترتب عليه آثار مجتمعية سلبية ال تخفى على سعادتكم . 
فقد وفقنا هللا – عز وجل – أنا وزميلتي األستاذة شعاع ال جعفري للعمل على مبادرة بحثية مبنية على 
دراسة علمية ميدانية ُمحكمة تستهدف اإلسهام في تحليل ظاهرة الطالق في المجتمع السعودي 
الملكي محمد بن  العهد السمو  تّم رفعها لمقام سيدي سمو ولي  وتقديم مقترح عملي لها وقد 

سلمان وفقه هللا عبر القنوات الرسمية أمًلا في اإلسهام بما يحقق النفع العام في هذا الجانب.

وتّم ايداع المبادرة في مكتبة الملك فهد الوطنية وذلك تحت رقم 2832 / 1443 وتاريخ 10 / 4 / 1443

بالمجتمع  الطالق  مشكلة  حل  في  للمساهمة  مقترح  تصّور  وضع  إلى  المبادرة  تهدف 
السعودي. ولهذا الغرض، تم بناء األدوات التالية:

عمل استبانات لمقابالت معمقة مع عدد )34( أسرة مستقرة وجهت لهم )5( أسئلة لمعرفة    •
مقومات استقرارهم األسري لسنوات طويلة من أجل نقل تجاربهم الناجحة للمقبلين على الزواج.

األسباب  لمعرفة  سؤاال   )12( لهم  ووجه  الطالق  فيها  تم  أسرة   )80( لعدد  استبانات  عمل    •
الحقيقية للطالق وقد أجاب على أسئلة االستبانات عدد )47( من الرجال وعدد )26( من النساء

الطالق  أسباب  لمعرفة  لهم سؤاالن  وجه  المختصين  القضاة  من   )10( لعدد  استبانات  عمل    •
حسب قضايا الطالق التي مرت عليهم والحلول المقترحة من قبلهم للتقليل منه.

عمل استبانات لعدد )٤٧(من أعضاء لجان اإلصالح األسري وجه لهم ثالثة أسئلة للوقوف على   •
أسباب الطالق من خالل عملهم مع المطلقين والحلول التي يرونها للتقليل منه وكذلك دورهم 

في اإلصالح بين الزوجين لتالفي الطالق .

سعادة الدكتورة
نعيمة إبراهيم الغنام 

رئيسة مجلس الخبراء بالشبكة اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية 
المملكة العربية السعودية
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ووفًقا للمنهج الوصفي تم إعداد المبادرة وفق الخطوات التالية :

في  الطالق  نسب  لتحديد  اإلحصاء  وهيئة  العدل  كوزارة  الموثوقة  الرسمية  للمصادر  الرجوع    •
السنوات األربع الماضية.

•  الرجوع إلى دراسات سابقة عربية وخليجية وسعودية لمعرفة أسباب الطالق.

عملية  حلول  واقتراح  السعودية  العربية  بالمملكة  الطالق  نسب  زيادة  أسباب  على  الوقوف    •
إجرائية للتقليل منها. وفي ضوء ماتم الوصل له من توصيات تم وضع تصّور مقترح للمساهمة 

في حل مشكلة الطالق بالمجتمع السعودي على النحو التالي:

الزواج  للمقبلين على  الحكومة متخصصة  أو مراكز تشرف عليها  إنشاء مراكز حكومية  ضرورة    •
األسري  باإلرشاد  خبراء  قبل  من  لتدريبهم  استباقي  كمنهج  المملكة  وقرى  مدن  جميع  في 
ومتخصصين في العالج المعرفي السلوكي بتطبيق أساليب وأدوات علمية عمليه رصينة كمرحلة 
استباقية من أجل االستعداد للحياة الزوجية وفق التدريب المكثف على المهارات والسلوكيات 

والقيم والمعارف التي تتطلبها الحياة الزوجية بكافة تفاصيلها .-

عبر مناهج مخصصة  المستقرة  الزوجية  الحياة  أهمية معرفة مقومات  الوعي على  بث  تكثيف    •
لذلك في التعليم الثانوي والجامعي.

اطالق حمالت مستمرة ومكثفة عبر وسائل اإلعالم ووسائل التواصل االجتماعي لهذا الغرض.   •

وال يخفى على الجميع أهمية الوعي االستباقي لكل مشروع والتدريب عليه قبل البدء فيه ومشروع    •
الزواج يعتبر من أهم مشاريع الحياة وأدومها إذا كتب هللا له النجاح

- نسأل هللا التيسير والتوفيق والحياة المستقرة لكافة أسر بالدنا الغالية



الشخصيـــات العــربيــة األكـثـــر تــأثيـرا فـي)34(
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إطالق برنامج الدبلوم العالي المهني في المسؤولية االجتماعية 
بجامعة المجمعة بالمملكة العربية السعودية

مــبـــادرة مجتمعيـــــة

من أهم المبادرات التطويرية للدكتور فيصل بن فرج المطيري في مجال المسؤولية االجتماعية هو: 

إطالق برنامج الدبلوم العالي المهني في المسؤولية االجتماعية بجامعة المجمعة بالمملكة العربية 
السعودية

هو برنامج تعليمي تأهيلي مهني تم اقتراحه من قبل الدكتور / فيصل بن فرج المطيري، موجه لحملة 
فصلين  مدى  على  ويقدم  واإلنسانية،  واإلدارية  والعلمية  الصحية  التخصصات  في  البكالوريوس 
دراسيين، وبمجموع 27 ساعة، ويحمل الخريج شهادة بمسمى » أخصائي المسؤولية االجتماعية »  
وتبنته جامعة المجمعة بعد دراسته وتحكيمه من خالل معهد الدراسات والخدمات االستشارية 
وبإشراف من مرصد المسؤولية االجتماعية بالجامعة، على اعتبار أنه من البرامج النوعية التي تسهم 

في سد الحاجة في جانب تأهيل العاملين في مجال برامج المسؤولية االجتماعية.

وقد تم طرحه للطلبة من الجنسين بداية من العام الجامعي 2021 / 2022م ، حيث تم فتح شعبتين 
للدراسة في هذا البرنامج. 

سعادة الدكتور
فيصل بن فرج المطيري

األستاذ الجامعي والمشرف العام على مرصد المسؤولية 
االجتماعية بجامعة المجمعة

المملكة العربية السعودية
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تم عمل دراسة بعنوان » اآلثار االجتماعية واالقتصادية لفيروس كوفيد – ١٩ على عينة من كبار السن 
الكويتيين.

استهدفت الدراسة الحالية للتعرف على اآلثار االجتماعية واالقتصادية لفيروس كوفيد– ١٩ على عينة من 
كبار السن الكويتيين من وجهة نظرهم وأثر بعض المتغيرات على ذلك وتم استخدام المنهج الوصفي.
تكونت العينة من )٧٨٩( مسنا واشتملت األدوات على استبانة تضمنت )٣٥( عبارة موزعة على ثالثة 
محاور )االحتياطات الشخصية للوقاية من فيروس كوفي – ١٩ واآلثار االجتماعية لفيروس كوفيد-١٩ 

واآلثار االقتصادية لفيروس كوفيد -١٩
للوقاية من  العديد من االحتياطات الشخصية  يتبعون  إلى أن كبار السن  الدراسة  نتائج  وتوصلت 

فيروس كوفيد – ١٩.
١٩ على كبار السن وأشارت   – اآلثار االجتماعية واالقتصادية لفيروس كوفيد  العديد من  وأن هناك 
االحتياطات  الدراسة حول  عينة  أفراد  بين متوسطات  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  إلى  النتائج 
الشخصية للوقاية من فيروس كوفيد – ١٩، واآلثار االجتماعية لفيروس كوفيد ١٩ تعزى لمتغير النوع 
بينما ال توجد فروق حول اآلثار االقتصادية لفيروس كوفيد ١٩ ووجود فروق حول جميع األبعاد تعزى 

لمتغيري العمر والدخل.
التوجد  بينما  والمحافظة،  التعليم  لمستوى  تعزى   ١٩ لكوفيد  االجتماعية  اآلثار  حول  فروق  ووجود 
تعزى   ١٩  – لكوفيد  واالقتصادية  االجتماعية  اآلثار  حول  فروق  ووجود  األخرى،  األبعاد  حول  فروق 
الشخصية  االحتياطات  حول  فروق  توجد  ال  بينما  االجتماعية،  والحالة  بالرعاية  المكلف  لمتغيري 
للوقاية من كوفيد – ١٩ وأظهرت النتائج وجود فروق حول اآلثار االجتماعية لكوفيد – ١٩ تعزى لمتغير 

الحالة االقتصادية، بينما التوجد فروق حول األبعاد األخرى.
 وقد تم نشر هذه الدراسة في مجلة الدراسات والبحوث التربوية وهي مجلة محكمة باإلضافة إلى 

عمل محاضرات بنتائج الدراسة.

اآلثار االجتماعية واالقتصادية لفيروس كوفيد – 19 على عينة 
من كبار السن الكويتيين

مــبـــادرة مجتمعيـــــة

سعادة الدكتورة
أماني الطبطبائي

خبير ومستشار في المدينة الرقمية لكبار السن في الدول العربية
دولة الكويت
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1. المهام الرسمية ذات العالقة بالمسؤولية المجتمعية واالستدامة: 
اإلشراف على قطاع االستراتيجية والتطوير والتميز المؤسسي، وهو القطاع المسؤول عن إعداد 
مبادرات االستراتيجية ومبادرات الخطة التشغيلية السنوية والتي تصل على ما يقارب 200 مبادرة 
تشمل مبادرات االستدامة وقياس األثر والمبادرات المحققة للهدف االستراتيجي )إدارة الجمعية 

بمنهجية االستدامة(.
2. المشاركات المجتمعية خارج جمعية زمزم:

o تقديم برامج تدريبية تطوعية لعدد من الجمعيات والمؤسسات غي رالربحية في المجاالت التالية: 
o القيم المؤسسية   

o الحوكمة – األسس والمفاهيم   
o الشراكات – المقومات والبناء  

o قياس األثر والعائد االجتماعي على االستثمار  
o االستدامة – المنهجية والمبادرات  

o البعد االستراتيجي في مواجهة أخطار جائحة كوفيد19-  
3. مبادرات ذات عالقة بمستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030:

اإلشراف على بناء مبادرات في خطط جمعية زمزم مرتبطة بمؤشرات بعض مستهدفات رؤية 2030:    o
o تعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية.  

o دعم نمو القطاع غير الربحي.  
o تشجيع العمل التطوعي  

o تمكين المنظمات غير الربحية من تحقيق أثر أعمق.   
4. مبادرات ذات عالقة بأهداف التنمية المستدامة:

التنمية  أهداف  بعض  بمؤشرات  مرتبطة  زمزم  جمعية  خطط  في  مبادرات  بناء  على  اإلشراف    o
المستدامة مثل: 

o  الهدف الثالث / الصحة الجيدة والرفاه للمؤشرات التالية:  
o معدل وفيات األمهات أثناء الحمل او بعد الوالدة ب 42 يوما.  

o معدل وفيات األطفال حديثي الوالدة خالل أول 28 يوما.  

ملخص اإلسهامات المجتمعية لعام 2021

مــبـــادرة مجتمعيـــــة

سعادة المستشار
بشيت حمد المطرفي

نائب المدير العام
جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية 

المملكة العربية السعودية



)37( الشخصيـــات العــربيــة األكـثـــر تــأثيـرا فـي
مـجـال المسؤولية المجتمعية لعام 2021

االهتمام بالمشاريع الريادية الصغيرة واألسر المنتجة

مــبـــادرة مجتمعيـــــة

واألسر  الصغيرة  الريادية  المشاريع  بموضوع  باالهتمام   2020 عام  منذ  الخنجي  زكريا  الدكتور  قام 
المنتجة، وذلك عبر األنشطة التالية:

عرض تجارب مجموعة من رواد األعمال واألسر المنتجة عبر البرنامج اإلذاعي من أول السطر،    .1
وذلك من خالل عدة حلقات في إذاعة البحرين.

يقوم حالًيا بالتعاون مع مجموعة من األسر المنتجة التي تطلق على نفسها )أكسبو 397( في    .2
إدارة عمليات التدريب وإتاحة المجال لعدد من الشباب – من الجنسين – في االنخراط في هذا 

المجال.

يقوم بتقديم استشارات مجانية وبعض الدورات المتخصصة للراغبين في إقامة مشاريعهم    .3
الخاصة الصغيرة، من خالل شركته الخاصة.

في  االنخراط  في  والراغبين  األعمال  لرواد  خاصة  تدريبية  وحقائب  مناهج  وكتابة  بتأليف  قام    .4
ريادة المشاريع الصغيرة والمهن المنزلية.

قام بالتعاون مع بعض الجهات والمعاهد التدريبية الخليجية بتكوين مبادرة أطلق عليها )في    .5
كل منزل مهنة(، بهدف تدريب األسر الخليجية إلنشاء مهن خاصة بما يتناسب مع قدرات 

األسرة وإمكانياتها. 

)صناع  باسم  أهلية  بتأسيس جمعية  األعمال  ورواد  العمل  الباحثين عن  قام مع مجموعة   .6
الغد(، عام 2021، هدفها تقديم االستشارات والدورات التدريبية للباحثين عن العمل والراغبين 
في تأسيس مشاريعهم الخاصة سواء المنزلية او التجارية. وقد قامت هذه الجمعية بتخريج 

– حالًيا – حوالي 20 شخص من الجنسين في هذا المجال.

وما زال مستمًرا في هذا المجال، حيث ما في الجعبة أكثر مما تم تطبيقه على أرض الواقع.   .7

سعادة الدكتور
زكريا عبد القادر خنجي
مستشار تطوير إداري

المدير العام ورئيس مجلس االدارة
مؤسسة الخنجي للحلول المتقدمة

مملكة البحرين



الشخصيـــات العــربيــة األكـثـــر تــأثيـرا فـي)38(
مـجـال المسؤولية المجتمعية لعام 2021

مبادرة » بيـــــــــن دفتــــــــــي كتــــــــــــاب«

مــبـــادرة مجتمعيـــــة

خالل  شهر يناير من عام 2018 قمت وبالتعاون مع نخبة شبابية بتأسيس مبادرة بعنوان »بين دفتي  
كتاب« فكرتها تقوم على تشجيع القراءة بمختلف فئات المجتمع  وقد يكون الهدف متوافق بشكل 
جزئي مع الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة )التعليم الجيد( والهدف السابع عشر )عقد 

الشراكات لتحقيق االهداف(.
 what’s app بداية تم  عقد االجتماعات التأسيسية ووضع حجر األساس من خالل  إنشاء مجموعة
مناقشتها  سيتم  التي  الكتب  وعناوين  اللقاءات  جداول  بشأن  واألفكار  المقترحات  خاللها  تبادلنا 

وتحديد آلية كتابة المحاضر بعد كل لقاء. 
تم تحديد الجدول الزمني للمبادرة سنة كاملة وبعد انقضاء الفترة يتم انطالق كل عضو من االعضاء 
لتأكيد استمرارية ضخ دماء  المؤسسة  المجموعة  انشاء مجموعات فرعية منبثقة عن  بتشجيع 
جديدة للفكرة، االستمرار في التعاون والشراكات مع أندية التوستمسترز المعنية بالقيادة والخطابة 

وكذلك المنتديات الثقافية لعقد الندوات المرتبطة بأهداف المبادرة .
تم عقد ما يقارب إثنا عشر لقاء في العام بمعدل لقاء واحد شهريًا تم من خالله اإلتفاق المسبق على 
مناقشة موضوع كتاب معين يتم توزيعه إلكترونيًا بين األعضاء »إن توفر«، ومن ثم يتم االستعداد 
الكتاب من محاور  نتناول ما جاء في  السبت لمدة ساعتين  يتم عادة مساء  الذي  المقرر  بالموعد 

وأفكار ونخرج بمجموعة من الدروس المستفادة  .
أحد  مناقشة  مثل  متعددة  بمواقع  فعاليات  عدة  تأسيسها  ومنذ  كتاب  دفتي  بين  مبادرة  عقدت 

الكتب في جامعة العلوم التطبيقية بحضور بعض أعضاء الهيئة التعليمية وبعض الطلبة .
كتابها  دشنت  حيث  النجدي  فرحة  األستاذة/  المبادرة  أعضاء  ألحد  كتاب  تدشين  حفل  تنسيق  تم 
بعنوان )حلم أبيض( في صالة األيام الثقافية بمنطقة سار  وتم مناقشة الكتاب خالل الفعالية من 

قبل اعضاء المبادرة وبحضور جمع غفير من الحضور المهتم بشأن القراءة. 
المبادرة   للتأكد من وصول  أماكن عقد االجتماعات  تنويع  المبادرة على  المجموعة خالل  كما دأبت 
ألكبر عدد من الناس وإلضفاء البهجة على اللقاءات  فقد تم   عقد لقاء لمناقشة بعض الكتب في 
مدرسة عبدالرحمن كانو الدولية  وكذلك في مكتبة  نادي أم الحصم الرياضي والثقافي وكذلك في 

حديقة األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس األعلى للمرأة.
@diffti_kitab : عنوان الموقع على االنستغرام

سعادة المستشار
جابر الرويعي

رئيس مركز االستشارات المسؤولة
بالشبكة اإلقليمية للمسؤولة االجتماعية

مملكة البحرين



)39( الشخصيـــات العــربيــة األكـثـــر تــأثيـرا فـي
مـجـال المسؤولية المجتمعية لعام 2021

)Recycle IT إعادة تدوير النفايات اإللكترونية.. )مشروع

مــبـــادرة مجتمعيـــــة

وفي ظل التصاعد المستمر لمشكلة النفايات اإللكترونية التي  أصبحت تؤرق الدول والمجتمعات 
الوطنية  المتعددة،  األهداف  ذا  التنموي،  المشروع  تبدو ملحة إلقامة هذا  الحاجة  العالم، فإن  في 
والبيئية والخيرية، والذي يشكل أيضًا فرصة سانحة للتوعية بأهمية إعادة تدوير األجهزة اإللكترونية 
أنها  ليست غاية بحد ذاتها، بل الهدف منها هو توعية المستهلكين وحاجتهم للقيام  على اعتبار 
بمبادرات شخصية للمبادرة للتخلص من النفايات اإللكترونية التي تتزايد بشكل كبير، وصارت تتواجد 
في كل مؤسسة ومنزل، إضافة إلى إيجاد آليات إلعادة تدويرها في ظل التقدم التكنولوجي الهائل 

الذي يقدم كل يوم منتجات جديدة، وبأحجام مختلفة.

واأللعاب  البالزما،  وشاشات  والكمبيوترات،  القديمة،  الجواالت  من  اإللكترونية  المخلفات  إن 
والتي  الطيبة  الكلمة  جمعية  أطلقتها  التي  المبادرة  كهذه  فعالة،  مبادرات  إلى  تحتاج  اإللكترونية 
نأمل أن تكون بداية واعدة لتأسيس خطة وطنية متكاملة، بالتعاون بين الجهات الرسمية واألهلية 
والقطاع الخاص إلعادة تدوير النفايات االلكترونية التي تحتوي على بعض المواد الكيمائية التي لها 

آثار ضارة على البيئة.

حيث يحقق المشروع عدد من األهداف، منها المحافظة على البيئة من خالل عمل خط تدوير آمن، 
على  الحصول  لتمكينهم من  المحتاجة  األسر  أبناء  بتدريب  الخط  هذا  االستفادة من  يتم  حين  في 
المدخول  فإن  كذلك  مناسبة،  وظائف  على  الحصول  وبالتي  المعلومات  تقنية  مجال  في  مهارات 

الموفر من هذه العملية يتم االستفادة منه في العمل الخيري. 

كما يمكن اعتبار مراحل المشروع، بمثابة فرصة مميزة إلبراز قدرات وطاقات الشباب البحريني في 
هذا المجال، ومن هنا فإننا نتوقع مشاركة ثرية لشبابنا، يكون بإمكانها المساهمة في إنجاح أهدافه 

النبيلة وتأصيل ثقافة إعادة التدوير في المجتمع البحريني.

سعادة المهندس
أحمد بوهزاع

نائب رئيس مجلس إدارة 
جمعية البحرين لتقنية المعلومات

مملكة البحرين



الشخصيـــات العــربيــة األكـثـــر تــأثيـرا فـي)40(
مـجـال المسؤولية المجتمعية لعام 2021

تجارب عملية في توظيف التمويل الجماعي الالمركزي - تجربة 
جمعية السالم لألعمال اإلنسانية والخيرية بدولة الكويت

مــبـــادرة مجتمعيـــــة

وتم التحدث فيها عن التمويل الجماعي الالمركزي وتجربة جمعية السالم لألعمال اإلنسانية والخيرية 
بدولة الكويت، ولعل أن نجاح المؤسسات اإلنسانية مرهون في هذه األيام بتمويل الموارد المالية 
ومتنوعة  جديدة  وسائل  استحداث  وإن  المطلوبة،  واإلغاثية  التنموية  مشروعاتها  لتنفيذ  الكافية 

لتمويل المشروعات يعد من أهم أولويات تلك المنظمات اإلنسانية،

االقتصادية  األنظمة  بها  تقوم  التي  التمويل  في  والمتنوعة  الحديثة  الوسائل  استخدام  إن  كما 
وتطويعها ليتم استخدامها في تمويل موارد الجمعيات والمنظمات االنسانية يعتبر من الضرورات 

التي ينبغي استخدامها، لتستطيع المنظمات تحقيق أهدافها اإلنسانية المنشودة،

وقد سعت جمعية السالم لألعمال اإلنسانية والخيرية لإلطالع على هذه التجربة المتميزة وتفعليها 
وتطبيقها في مشاريع الجمعية المتنوعة، ولعل تجربة الجمعية في التمويل الجماعي الالمركزي 
لحملة شاحنات نواف الخير اإلنسانية لدليل على نجاح هذه الوسائل الحديثة في تمويل المشاريع، 
واليزال هناك الطموح لتنفيذ العديد من المشاريع بوسائل التمويل الجماعي الالمركزي التي تسعى 

الجمعية لتنفيذها خالل األيام القادمة بإذن هللا.

سعادة األستاذ
ضاري حمد البعيجان

المدير العام وعضو مجلس إدارة جمعية السالم لألعمال 
اإلنسانية والخيرية

دولة الكويت



)41( الشخصيـــات العــربيــة األكـثـــر تــأثيـرا فـي
مـجـال المسؤولية المجتمعية لعام 2021

مبادرة تأسيس الكشافة اإلسالمية في بريطانيا

مــبـــادرة مجتمعيـــــة

في العام 1999 تداعى عدد من األخوة واألخوات لتأسيس أفواج كشفية إسالمية تابعة للجمعية 
خالل  جاهدين  عملنا  حيث  المبادرة  هذه  في  المساهمة  شرف  لي  كان  وقد  البريطانية  الكشفية 
اجتماعات متتالية مع إدارة الجمعية الكشفية البريطانية إلى التوصل إلى تفاهمات إلى تدريب أفراد 
المنوي  الكشفية اإلسالمية  ليكونوا قادة لألفواج  بريطانيا  المسلمة في  الجالية  أبناء  بالغين من 

افتتاحها في عدة مدن في بريطانيا. 

لقد كان التفكير واإلصرار من البداية على أن نكون من ضمن العائلة الكشفية العالمية التي تتألف 
من أكثر من 50 مليون عضو في أكثر من 166 بلد حول العالم حيث يؤلف المسلمون ما يزيد على 
الثلث من أبناء هذه الحركة العالمية والتي بدأت في بريطانيا في العام 1907 وانطلقت إلى شتى أنحاء 
المعمورة، كما انطلقت في العالم العربي واإلسالمي من لبنان حيث تم تأسيس الكشاف العثماني 
في العام 1912 ليتم وبمرور الزمن وتغير األحداث إلى تغيير االسم إلى جمعية الكشاف المسلم في 

لبنان والتي أعتز أنني قد انتسبت إليها في لبنان قبل انتقالي للعيش في المملكة المتحدة.

تأسيس عدة  بدأنا في  المسلمة  الجالية  أبناء  للبالغين من  التدريبية  البرامج  أشهر من  بعد عدة 
أفواج في لندن وتوالت بعدها افتتاح أفواج كشفية في عدة مدن أخرى في بريطانيا ومنها برمنجهام 
وليستر وليفربول، وقد وصل حاليًا عدد المنتسبين إلى الكشافة من الجالية المسلمة إلى ما يزيد 

عن 5000 راشد وطفل.

البريطانية«  الكشفية  الجمعية  األقليات في  تأسيس »لجنة دعم  لي شرف  كان   2002 العام  وفي 
والدينية من  العرقية  األقليات  أبناء  إلى دمج  العمل  إلى  والتي هدفت   )Minority Support Team(
الكشافة  شبكة  لرئيس  كنائب  انتخابي  تم  كما  البريطانية،  الكشفية  الجمعية  في  األطياف  كافة 
 )European Scouts & Guides Overture Diversity Network( والمرشدات األوروبية لدمج األقليات

ضمن المكتب الكشفي األوروبي.

سعادة األستاذ
فادي اسكندراني

مستشار ومدرب في تطوير منظمات المجتمع المدني واإلنساني
المملكة المتحدة



الشخصيـــات العــربيــة األكـثـــر تــأثيـرا فـي)42(
مـجـال المسؤولية المجتمعية لعام 2021

مركز المرأة للمسؤولية المجتمعية

مــبـــادرة مجتمعيـــــة

التمهيد
تعد المرأة من حيث التركيبة االجتماعية نصف المجتمع والنصف األخر يربى في حجرها , اما دورها 
االقتصادي  فما فتيء يتزايد مع تغير الزمن وتبدل األحوال  حتى أصبحت مساهماتها في التنمية 

المستدامة ضرورة يفرضها الواقع العربي والتحديات المعاصرة. 
من هذا المنطلق تم احداث مركز المرأة للمسؤولية المجتمعية بتونس من طرف الدكتورة نجوى 
متخصص  وحداتها   احد  المركز  ويعد  االجتماعية  للمسؤولية  اإلقليمية  الشبكة  عضو  باللطيف 
المسؤولة  العربية  المرأة  والدراسات في مجال  البحوث  وانجاز  االستشارات  وتقديم  التدريب  في 

مجتمعيا .
االنجازات

حرصا منا على إرساء معايير المسؤولية االجتماعية في منظومة مشاريع المرأة تم تقديم مبادرة 
إقامة مؤتمر خاص بالمرأة العربية ودورها في دعم المسؤولية االجتماعية تطبيقًا ورعاية  .

ومن خالل  المؤتمرات الخمس تّم التركيز على تأهيل بعض القطاعات النسائية  مع ترسيخ تطبيقات 
المسؤولية االجتماعية  وفق برامج تدريبية وتقديم خدمات استشارية من ذوي الخبرة واالختصاص 
تعزيزا لدور المرأة اجتماعيا واقتصاديا ،تحقيقا  للمواءمة بين الربحية و معايير التنمية المستدامة و 

تثمينا لدور المرأة الفعال مهنيا واجتماعيا
ومن أبرز االنجازات وفق توصيات المؤتمر الرابع بعث البرنامج االممي لتمكين المرأة العربية للعمل 
في المنظمات الدولية بهدف تعزيز دور المرأة العربية في المحافل الدولية  و المشاركة في اتخاذ 

القرارات ذات صبغة عالمية .
من أهداف المركز أيضا ترسيخ الوعي بالمسؤولية المجتمعية لدي النشء خاصة في المؤسسات 
المجتمعية  المسؤولية  تمارس فيها تطبيقات  زيارات ميدانية  و  التربوية من خالل ورشات عمل 
فكان لهذا البرنامج عظيم االثر في تكوين شخصية النشء والسمو بنفسه اخالقيا و سلوكيا بفضل 

تدريبه على العمل التطوعي الهادف الى تحقيق المصلحة العامة و الرقي بالمجتمع و الوطن .

سعادة الدكتورة
نجوى بلطيف 

خبيرة تربوية ورئيسة مركز المرأة للمسؤولية المجتمعية 
الجمهورية التونسية
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خارطة طريق مشروع العيادة البيئية الشاملة بمركز االمير 
سلطان بن عبدالعزيز للبيئة جامعة الملك خالد بابها منطقة 

عسير 

مــبـــادرة مجتمعيـــــة

المقدمة:

تسعى رؤية المملكة 2030 الى تحقيق استدامة بيئية ومستويات متقدمة في السالمة البيئية، وذلك في 
محور مجتمع حيوي ينعم أفراده بنمط حياة صّحي، ومحيط يتيح لهم العيش في بيئة إيجابية وجاذبة. 
وأخالقيًا  دينّيا  واجبنا  من  الطبيعية  ومقدراتنا  بيئتنا  على  حفاظنا  “يعّد  على  نّصت  فإنها  للرؤية  وفقا 
وإنسانيًا، ومن مسؤولياتنا تجاه األجيال القادمة، ومن المقومات األساسية لجودة حياتنا. تعتبر حماية 
البيئة لمواجهة التحديات البيئية نظام أساسي اهتمت به المملكة العربية السعودية ضمن خطتها 

المستقبلية 2030، وقد حققت نقلة نوعية في مجال حماية البيئة وتقليل نسبة التلوث البيئي.

نسعى جميعًا نحن البشر نحو عالم أفضل ومستقبل أجمل لنا ولألجيال القادمة من بعدنا، ولكن 
كيف يتم ذلك وهناك عدو يشاركنا في منازلنا ومن حولنا؟

تنا ويعرِّض حياتنا  د صحَّ هل يمكن أن يكون المنزل الذي نسكنه مصدًرا من مصادر التلوث الذي يهدِّ
للخطر؟ سؤال أجابت عنه الدراسات واألبحاث البيئية والصحية التي أكدت أن بيوتنا مهما بلغت درجة 
ية من المركبات الملوثة والمسئولة  بات الضارّة وغير صحِّ نظافتها فإنها تحتوي على عدد كثير من المركَّ

عن العديد من أمراض الجهاز التنفسي والقلب والحساسية واألورام السرطانية، فضاًل عن الوفاة 

المسئولة عن  الملوثات  يتمثل في عشرات  العدو  أن هذا  إلى  االتهام  أصابع  : تشير  األول  العدو 
العديد من أمراض الجهاز التنفسي والقلب والحساسية واألورام السرطانية المتنوعة. بل إنه وفى 

بعض الحاالت يؤدى إلى الوفاة. 

والكيميائي  الهوائي  أنواعه  التلوث بشتى  تعانى من  التي  المباني  تلك  المغلقة: هي  المباني  مرض 
بين  خاصة  عديدة  أمراض  حدوث  في  يتسبب  مما  الملوثات  من  وغيرها  واإلشعاعي  والبيولوجي 

سعادة الدكتور
فهد عبدالكريم تركستاني 

رئيس لجنة البيئة باالتحاد العالمي للكشاف المسلم
المملكة العربية السعودية
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األطفال والنساء وكبار السن حيث أنهم ال يفارقون منازلهم إال قلياًل. 

مسببات األمراض في البيئة الداخلية:

يمكن تقسيم مسببات األمراض إلى ثالث مسببات رئيسة وهي:

الملوثات البيولوجية والملوثات الكيميائية والملوثات اإلشعاعية والفيزيائية

، والتي تنبعث منها غازات   من هذه الملوثات الغازات التي تنبعث من نواتج االحتراق من القلي والشيِّ
وأبخرة وجسيمات ذات تأثير خطير على الصحة العامة للجسم وبعضها مواد مسرطنة مثل )البنزوبايرين(، 
وقد صدر عن منظمة الصحة العالمية أن حوالي 2500 مليون شخص حول العالم يتعرَّضون لمستويات 

مرتفعة من غازات الطهي بالمنزل، وقد ُتسبب الوفاة لما يقرب من مليوَني حالة سنويًّا.

كذلك احتراق الوقود الناتج من عمليات التدفئة أو حرق الخشب والقش وإشعال الكيروسين والفحم 
ى عالقًة في الجو لفترة طويلة وتسبب متاعب عدة  وغيرها؛ حيث تنبعث منها غازات وجسيمات تبقَّ

منها اإلحساس بالصداع والدوخة واإلعياء، واحتقان العيون وضيق التنفس.

أما التدخين فإنه ُيغلِّف جوَّ المنزل بسحابٍة من المواد الكيمائية السامة منها 43 مادًة مسرطنة، 
ومن أخطر الغازات التي تنبعث من احتراق التبغ: النشادر والفينول والنيكوتين ومركبات الفورمالدهيد 
وأول أكسيد الكربون وأكاسيد النيتروجين، ومن الغريب أن المنظفات والمطهرات ومعطرات الجو 
وملوثة؛ ألنها  ة  عناصر ضارَّ األخرى  تحمل هي  قد  المنزل وتطهيره  تنظيف  عليها في  نعتمد  التي 
ى عالقًة في هواء البيت لفترٍة طويلة، ولساكني المنزل  تحتوي على مواد كيميائية متطايرة قد تبقَّ

أيًضا دور في هذا التلوث إذا لم يوجد اهتمام كاٍف بالنظافة الشخصية.

الريش،  طريق  عن  األمراض  من  العديد  تنقل  حيث  المنزل؛  والحشرات  األليفة  الحيوانات  ث  وُتلوِّ
الشعر، اللعاب، الفضالت، القشور والجلد، وأجزاء هياكل الحشرات مثل الحشرات الزاحفة والقارضة 

وعتة الفراش وغيرها.

ا للتلوث داخل البيت، فالسجاد يحتفظ بالغبار، وكذلك منتجات النجارة  وقد يعدُّ األثاث الجديد مصدًر
والخشب المضغوط ودهانات األثاث ومواد البناء واأللياف الزجاجية ومواد العزل فقد تحتوي على 
مادة )اإلسبستوس الضارة(، ومواد الديكور وأوراق تغطية الحائط واألسقف، وقد تصل مستويات 
المواد العضوية المتطايرة أثناء طالء جدران المنازل بالدهانات والمذيبات والورنيش إلى نحو 100 

ة. ضعف مستوياتها خارجه، ويزداد الخطر إذا احتوت هذه الدهانات على مركبات الرصاص السامَّ

إضافة إلى الكثير من األمور والتصرفات وتغيب الوعي والثقافة الصحية البيئية. 

ماهي اإلجراءات  المستخدمة لمواجهة ظاهرة مرض المباني:

• إجراءات وقائية. 

• إجراءات عالجية. 

• نشر الوعى البيئي بين افراد المجتمع .
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الرؤية

 عمل مركز متقدم يكون األول من نوعه في الشرق األوسط في مجال التوعية البيئية الشاملة والتي 
تأتي تحت مظلة العيادة البيئية الشاملة الذي بدوره يخدم المجتمع بكافة شرائحه وقطاعات الدولة

الرسالة

الهدف من انشاء العيادة البيئية الشاملة هو زيادة الوعي البيئي واهميه العناية بالبيئة واالهتمام 
بان يكون المسكن مسكن صحي و صديق للبيئة بين افراد المجتمع من خالل توعيه األسرة والتي 

هي اللبنة االولي في المجتمع .

األهداف

يهدف المشروع إلى:

االرتقاء بالبيئات الداخلية لتكون أماكن صحية ُتأِمن الراحة واألمان البيئي للساكنين فيها ومرتاديها    .1
وأهل الحي أو المدينة، 

التعرف على المؤشر الحقيقي ألنواع التلـــــوث للحي أو المدينة.   .2
3. تشخيص األضرار البيئية الداخلية للمنازل وما يحيط من المنزل أو البيئة الداخلية

التشخيص البيئي للمشكالت الناتجة عن التلوث داخل المنزل   .4
5. التعرف على الملوث البيئي المسبب للمشاكل الصحية بعد رؤية علمية للواقع، ومن ثم يقدم 

الحلول المناسبة إلزالة مسببات األمراض الناتجة عن هذه الملوثات.
وما  للمنازل  الداخلية  البيئية  واألضرار  المشكالت  لهذه  والحلول  العلمية  االستشارات  تقديم   .6

يحيط بالمنزل أو البيئة الداخلية
7. نشر الوعي البيئي بين افراد المجتمع

طرق التنفيذ

الداخلية لتكون أماكن  البيئات  المباشر مع المستهدف، بهدف االرتقاء بهذه  الحوار  يتم من خالل 
صحية تضمن الراحة واألمان البيئي للساكنين فيها ومرتاديها وأهل الحي أو المدينة، وكذلك التعرف 

على المؤشر الحقيقي ألنواع التلـــــوث للحي أو المدينة. 

ويتم ذلك من خالل ما يسمى بالعيادة البيئية الشاملة والتي يقوم بالعمل فيها المستشار البيئي، 
والذي يمكن له أن يتعرف على الملوث البيئي المسبب للمشاكل الصحية بعد رؤية علمية للواقع، 
ومن ثم يقدم الحلول المناسبة إلزالة مسببات األمراض الناتجة عن هذه الملوثات وليس معالجة 

المرض ذاته فإن معالجة المرض هي من اختصاص الطبيب البشري.

مشروع العيادة البيئية الشاملة

المشرف التنفيذي للمشروع وصاحب فكرة مشروع العيادة البيئية الشاملة: األستاذ الدكتور / فهد 
عبد الكريم تركستاني.
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-أستاذ مشارك جامعة أم القرى قسم كيمياء مكة المكرمة )متقاعد( -رئيس لجنة البيئة باالتحاد 
العالمي للكشاف المسلم.

مساعد المشرف التنفيذي والمشرف العام لمشروع العيادة البيئية الشاملة في منطقه عسير: 
الدكتورة /رحمة جريس - مديرة مركز االمير سلطان بن عبد العزيز للبيئة 

أوال فريق العمل الرئيسي ومستشاري المشروع: 

أ د. ايمان محمد النشار أستاذ كلية الطب جامعة الملك خالد.  أ-  

ب- د. إيناس الجهني أستاذ مشارك كليه العلوم التطبيقية قسم الكيمياء جامعة ام القرى بمكة 
المكرمة. 

بمكة  القرى  ام  جامعة  الكيمياء  قسم  التطبيقية  العلوم  كليه  مساعد  استاذ  الحربي  أروى  د.  ج- 
المكرمة . 

ثانيا الخطة التنفيذية :

عمل  استمارات وهى :االستمارة رقم 1 ) االستمارة األولية( ، االستمارة رقم 2 )االستمارة التوضيحية(

عمل موقع الكتروني 

وصف الموقع :

 يحتوي على تصور شامل عن مفهوم العيادة البيئية الشاملة

تعيين مسئول عن الموقع:

• تكون مسؤوليته عمل رابط لالستمارات تفتح برقم سري للمستفيد 

الشباب  مع  والتواصل  المستهدف  المنزل  وصاحب  االستشاري  العمل  فريق  مع  التواصل   •
المتطوع وتحديث كل جديد  

• ربط المشروع بمنصة العمل التطوعي ونشر اإلعالن للراغبين في التطوع في المشروع )ذكر • 
مواصفات المتطوعين والمتطوعات واعمارهم ومستوى الدراسة ومده التطوع ومهامهم( 

• تكوين المجموعات التطوعية على ان يكون عددهم ............ 

• عمل عدد ثالث دورات لمده ثالث أيام بمعدل ثالث ساعات لكل يوم 

• تهدف الى شرح طريقة العمل و يقوم بالدورات سعادة الدكتور فهد 

• يتم تقسيم الفرق التطوعية الي ثالث مجموعات حسب ...........ويتم توزيع المجموعات على فريق 
العمل الرئيسي ومستشاري المشروع وتكون كل دكتورة مسئولة عن آلية وتنفيذ عمل العيادة 

البيئية الشاملة مع مجموعتها ويتم التواصل عبر منصات التواصل المتعارف عليها 

• تفعيل العيادة البيئية الشاملة
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مكتب  الجامعي  المستشفى  مع  بالتعاون  يفتتح  ان  الشاملة  البيئة  العيادة  لتفعيل  يستحسن 
للعيادة او بالشراكة مع وزارة الصحة بالتعاون مع أحد المراكز الصحية ويصمم لوحة باسم العيادة 
تحت اشراف مركز االمير سلطان وبالتعاون مع المستشفى الجامعي او اي مركز صحي او مستشفى 
تابع لوزارة الصحة حيث ان العيادة هدفها التقليل من مسببات االمراض في البيئة الداخلية ورفع 

الوعي الصحي البيئي للمستهدف .

آلية العمل في العيادة البيئية الشاملة يتم العمل داخل كالتالي:

1. تحديد المستهدف عن طريق الموقع االلكتروني وهو المنزل المراد تقييمه 

2. يتم استقبال المستفيد في مقر المركز لتعبئة االستمارة األولية إلعطاء نظرة شمولية لمنزله 
من خالل أسئلة محددة.

3. يستقبل المستشار البيئي المستفيد داخل العيادة البيئية الشامله ويتم اختيار أحد المتطوعين 
لفريق  االستشارية  الهيئة  قبل  من  المشرف  مع  المنزل  عن  مسئول  يكون  بحيث  المؤهلين 

العمل.

4. يقوم االستشاري مع المستفيد بتعبئة مجموعة من االستمارات البيئية المناسبة حسب نوع 
ومناقشة  البيئي  المستشار  مع  المباشر  الحوار  خالل  من  وذلك  الصحية،  والمشكلة  السكن 

األوضاع البيئية المختلفة لكافة مرافق المنزل أو المنشأة، 

وضع  في  بدوره  يقوم  والذي  للمتطوع  وارسالها  االستمارات  تعبئة  بعد  المستهدف  يقوم    .5
االستشارية  للمشرفة  ارسالها  يتم  ثم  الالزمة  البيئية  والتوجيهات  واالرشادات  المالحظات 
بأرسالها  يقوم  بدوره  والذي  للمتطوع  وارجاعها  اعتمادها  ثم  لالطالع عليها ووضع مالحظتها 
ِبَما جاء فيها من نصائح وارشادات ومالحظات لتعديل سلوكيات  للمستهدف وذلك بااللتزام 

افراد االسرة الي الوضع الصحيح كما في االستمارة.

6. إذا اتضح من خالل الحوار أن هناك ضرورة لزيارة ميدانية وعمل قياسات بيئية مختلفة يتم التنسيق 
مع المراجع والشركة البيئية لتقوم بعمل القياسات لمعرفة نسبة التلوث داخل المنزل. 

ــــــ  ــــ إن وجدتـ  7.  يقوم المستشار البيئي بدراسة هذه االستمارات، ونتائج القياسات الميدانية البيئيةـ 
ويقدم المقترحات والحلول المناسبة للمراجع والتي من شأنها إزالة مسببات الشكوى المرضية 

أو التقليل من تأثيرها وذلك عن طريق 

التوجيهات البيئية  .1

زيادة وعي المراجع وبقية األفراد الذين يرتادون نفس الموقع.   .2

تغيير بعض األجواء البيئية التي تكون السبب في المشاكل الصحية  .3

4. يتم تحديد موعد بعد شهر من تقديم الحلول مع المراجع لتقييم الوضع الجديد بعد المعالجة 
البيئية وتقييم مدى فعالية الحلول التي قدمته له مركز االرشاد االسري البيئي. 
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5-يتم متابعة المستهدف بعد شهر مع المتطوع لمعرفة مدى االستجابة في تعديل سلوكيات 
العمل البيئي الصحي داخل المنزل ومدى التحسين والتعديل داخل المنزل وتدوين المالحظات 

والصعوبات المهمة .

او  لتعقيم  أوال  المنزل  او عفن منزلي ويحتاج  اي تعديل مثال وجود حشرات  يتم  لم  6. في حالة 
التنظيف من قبل شركات متخصص تحاول المبادرة من عمل شركات مع شركات متخصصة 
في التنظيف او التعقيم بعمل مع المبادرة ويكون التنظيف والتعقيم للمستهدف في اول 

زيارة بدون مقابل.

التعاون مع مختبرات بيئية كمعامل كلية العلوم اذا احتاج المنزل لقياسات مستوى التلوث   .7
الداخلي الذي يستوجب تدخل الشركات. 

تكون الزيارة االولى بدون مقابل مادي. 

اذا استمر الوضع بعد المراجعة الثالثة بثالث شهور ويحتاج الي زيارة الشركة مرة اخرى تكون بمقابل 
مادي برسوم منخفضة يدفعها المستهدف للشركة .

بعد ست اشهر من العمل و تم الوصول للهدف المحدد وهو 100 منزل مستهدف او اكثر يتم عمل 
دراسة احصائية لجميع النتائج 

نتائج  عن  علمية  عمل  ورشة  بعمل  خالد  الملك  لجامعة  التابع  البيئي  سلطان  االمير  مركز  يقوم 
المشروع 

ذوي  فيها  يشارك  الشاملة  البيئية  العيادة  باسم  نوعه  من  االول  مؤتمر  لعمل  التحضير  يتم 
المؤتمر  توصيات  لرفع  المجال  والوقائي ومن هم في هذا  والطب  الداخلية  البيئة  االختصاص من 
لمعالي وزير البيئة والمياه والزراعة ووزير الصحة الهدف االعلى وهو اطالق مبادرة وطنية شاملة 
تخدم رؤية المملكة 2030 وتحقق  مبادرة سمو االمير محمد بن سلمان السعودية الخضراء التي 
تهدف الي جودة الحياة الصحية والبيئة للبيئة الخارجية ترافقها البيئة الداخلية بعده المبادرة وتحويل 

منازلنا الي منازل صديقة للبيئة.
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فريق األيادي الخضراء البيئي التطوعي

مــبـــادرة مجتمعيـــــة

من مبدأ الشراكة والمسؤولية المجتمعية التنموية لتحقيق معايير المدن الصحية صديقة البيئة 
والتنمية المستدامة تم تأسيس فريق األيادي الخضراء البيئي التطوعي الذي من خالله يتم إطالق 
والتعليم  والبيئة  بالصحة  لالهتمام  الساعية  التنموية  والبرامج  والفعاليات  واالنشطة  المبادرات 
والمشاريع  اليدوية  واألشغال  والهوايات  والحرف  المواهب  لتنمية  المناسبة  البيئات  وتوفير 
والفرص الوظيفية الغير تقليدية اإلبداعية واالبتكارية في الممارسات الحياتية التنموية المستدامة 
وتغير  المناخية  التغيرات  لمواجهه  واالستعداد  الهدر  ووقف  الطبيعية  الموارد  على  للمحافظة 

السلوك المجتمعي لإلنتاج ووقف الهدر االستهالكي والترشيد المستدام.

المستدامة  والتنمية  البيئة  إلى معايير ومؤشرات صداقة  للوصول  الكويت  لحاجة  مناطق  ونظرا 
٢٠٣٥ الكويت الجديدة والمعايير العالمية ٢٠٣٠ في تحقيق المعايير المتعلقة بالنظافة والزراعة وفرز 

النفايات وتقديم البرامج واالنشطة التوعوية والترشيد بما يحقق خدمة المواطن والمقيم.

والمسؤولية  بالشراكة  المستدامة  والتنمية  البيئة  صديقة  الصحية  األندلس  منطقة  اختيار  تم 
واالنشطة  والمبادرات  البرامج  لتقديم  البيئي  الخضراء  األيادي  فريق  مع  التنموية  المجتمعية 
والفعاليات بشكل يومي واسبوعي وشهري وعلى مدار السنة الهميتها في تحقيق أهداف التنمية 
المستدامة العالمية ٢٠٣٠ والمحلية ٢٠٣٥ بالشراكة والمسؤولية المجتمعية مع العديد من الجهات 

الحكومية والخاصة واألهلية والتعاونية وذات العالقة.

التنمية  لمعايير  المحققة  التنموية  اإلبداعية  والحرف  باالنشطة  تهتم  التي  المبادرات  إطالق  وتم 
الطفل  صديقة  والذكية  والملهمة  المبدعة  والمدن  البيئة  صديقة  الصحية  والمدن  المستدامة 
بالبيئة  التركيز على العمل التطوعي والتنمية المجتمعية واالنشطة المتعلقة  والمسن من خالل 
البيئية  المواهب  وتنمية  التطوعي  العمل  الثقة في  وبناء  والخضروات  الفواكة  وزراعة  االقتصادية 
الهدر  ووقف  المستدامة  التنموية  والهوايات  والمواهب  والحرف  األطفال  لدى  واالبتكار  واإلبداع 

سعادة الدكتورة
سامية السعيدان

عضو الهيئة االستشارية لبرنامج الكويت للمسؤولية المجتمعية 
- التابع للشبكة اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية

دولة الكويت
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الغذائي وسوء التغذية بجميع أشكاله دون ترك أحد بالخلف والتعريف بالغذاء الصحي وكيفية إنتاجه.

تم إعداد برامج التوعية البيئية والصحية والتوعية بأهمية الترشيد للحد من استنزاف الموارد البيئة 
وعدم التبذير  والمحافظة على المرافق العامة و المساهمة في االرتقاء بمستوى الخدمات بالمنطقة 
الصغيرة  بالمشاريع  االجتماعي واالهتمام  والتكافل  االجتماعية  الخدمة  الضوء على دور  وتسليط 
واألسر المتعففه والمنتجة وشغل أوقات الفراغ ألبناء المنطقة خالل اإلجازات وتنمية روح العمل 
وتجميل  والتشجير  التخضير  في  المساهمة  وكذلك  التطوعية  األعمال  في  والمشاركة  الجماعي 
المنطقة وإنشاء اول مشتل تعليمي تطوعي يخدم المنطقة )مشتل فريق األيادي الخضراء البيئي(

تسعى المبادرة إلى تطبيق رسالة المدينة الصحية وجعل منطقة األندلس الصحية صديقة البيئة 
والتنمية المستدامة وتوفير ظروف بيئية تحسن صحة السكان وذلك بتحسين أوضاعهم المعيشية 

وتوفير الخدمات البيئية والصحية واالجتماعية.

حرصنا على إيجاد بيئة نظيفة وآمنه ذات جودة عالية ونظام بيئي مستقر على المدى البعيد ومجتمع 
متضافر ورفع مستوى ثقافة اهل المنطقة بالقرارت المتعلقة بحياتهم وصحتهم ورفاهيتهم وجمع 
واهتمام  معبدة  نظيفة  وشوارع  التلوث  من  خالية  بيئة  سليمة  بطريقة  منها  والتخلص  النفايات 

بالحدائق العامة وزرع مساحات خضراء تناسب الجميع.

من  الكثير  البيئي  الخضراء  األيادي  فريق  أنجز  المجتمعية  الشراكات  ثم  هللا  بفضل  الحمد  ولله 
للجهود  الكويت  دولة  في  الصحية  المدن  مكتب  قبل  من  تكريمهم  تم  والتي  التطوعية  المبادرات 
مبادرات  وفازت  المستدامة  والتنمية  للبيئة  صديقة  صحية  لتكون  بالمناطق  االرتقاء  المبذولة 
فريق األيادي الخضراء البيئي بجوائز محلية وخليجية وعالمية لتؤكد أهمية العمل التطوعي وخدمة 

المجتمع لتحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية ٢٠٣٠ والمحلية ٢٠٣٥.
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تكريم رموز العطاء بدول مجلس التعاون الخليجي

مــبـــادرة مجتمعيـــــة

الــمقــدمـــــــــة: 
»المعطي« اسم من أسماء هللا الحسنى، والمعطي سبحانه وتعالى هو الذي أعطى كل شيء خلقه 
وتولى أمره ورزقه في الدنيا واآلخرة ، وقد قال هللا تعالى عن موسى عليه السالم وهو يصف عطاء 
الربوبية : )قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ()طه50( وقال تعالى ولسوف يعطيك ربك 

فترضى )سورة الضحى5(.

يعتبر العطاء واحدًا من أجمل الصفات التي تتواجد عند اإلنسان فيشعر بها بقلبه وجوارحه ،فهو 
وهي  والكراهية  البغض  مشاعر  من  التخلص  وعلى  الناس  بين  واأللفة  المحبة  زيادة  على  يساعد 
صفة تجسد الكرم ، والمجتمع القيمي يؤمن بأن العطاء يحث أفراد المجتمع على إظهار االهتمام 

لما يحيط بهم، ومد يد العون للغير والعمل على تحقيق احتياجاته.

فــكــــرة المبــــــــــــــادرة :  
تبادر جمعية أبناء الخليج لألعمال اإلنسانية بتكريم رموز العطاء بدول مجلس التعاون الخليجي من 
شخصيات أو شركات أو مؤسسات لما لها األثر الكبير واإليجابي بتغيير أو انتقال الفرد أو أسرة أو 

فريق عمل إلى األفضل والتقدم والتطوير.

تـهــدف المبــــــــــــادرة  إلـــى : 
1.  نشر ثقافة العطاء بدول مجلس التعاون الخليجي والمساهمة في دعم القطاع الربحي والغير 

الربحي في مجال العطاءات المتعددة والمختلفة.

2.  تعزيز العالقات بين دول مجلس التعاون الخليجي عن طريق مبادرات مشتركة بين المؤسسات 
المختلفة وقطاعات الدولة واألفراد بدول الخليج. 

تعزيز الشراكات المجتمعية بالمسؤولية المجتمعية بدول مجلس التعاون الخليجي   .3

وقـــــت المبــــــــــــادرة :
يتم تنفيذ المبادرة في شهر ديسمبر بمناسبة يوم التطوع العالمي من كل سنة 

سعادة األستاذة
عذاري عبد الرحمن الحساوي 

رئيس مركز خدمات مؤسسات رعاية األيتام - رئيس مجلس 
إدارة جمعية أبناء الخليج لألعمال اإلنسانية

دولة الكويت
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مبادرة شبكة بيئة أبوظبي لإلعالم المستدام )2011 – 2021(
مبادرة غير ربحية تهدف إلى توطين المعرفة المسؤولة  في مجال البيئة 

والتنمية المستدامة والمسؤولية المجتمعية والتغير المناخي

مــبـــادرة مجتمعيـــــة

من نحـن
شبكة »بيئة أبوظبي« وسيلة إعالمية تنموية غير ربحية، تساهم في تعزيز مفهوم اإلعالم المسؤول. 
تهدف إلى توطين المعرفة )باللغة األم( وبناء مجتمع مستدام، الشبكة عبارة عن موقع الكتروني 
وصفحات على قنوات التواصل االجتماعي )فيسبوك، تويتر، انستغرام( هي مبادرة مسؤولة مجتمعيًا 
تملكها مجموعة نايا للتميز ذ.م.م. بصفتها شركة وطنية خاصة محدودة المسؤولية مسجلة رسميًا 

في هيئة المنطقة اإلعالمية الحرة بأبوظبي )twofour54( برقم B.L./195 - بتاريخ 21 يونيو 2012.
رؤيتنا: توطين المعرفة المسؤولة باللغة األم وبناء مجتمع مستدام

رسالتنا: تمكين اإلنسان والمجتمع بالمعرفة المسؤولة
قيمنا: مسؤولية، شراكة، تميز، استدامة

شعارنا: كلنا شركاء في المسؤولية والبناء
تاريخنا: أبوظبي 27 أبريل 2011

عهدنا
على  العربي  المعرفي  والمحتوى  اإلعالمية  الهوية  تعزيز  على  أبوظبي«  بيئة  »شبكة  فريق  يعمل 
الحيوي  المحيط  اتجاه  والوطنية  المجتمعية  المسؤولية  موقع  من  انطالقًا  العنكبوتية  الشبكة 
الذي نعيش به بهدف توطين المعرفة المسؤولة وبناء مجتمع مستدام. كما تساهم الشبكة في 
نشر ثقافة الريادة والتميز المؤسسي والمسؤولية المجتمعية واالستدامة والتطبيقات الخضراء 
والتغير المناخي عبر تقديم أفضل الممارسات للنمو واالرتقاء وجودة الحياة، وفاًء وانتماًء لألرض 

واإلنسان وعدًا وعهدًا.
كما تعرب إدارة الشبكة التزامها بكافة األنظمة والقوانين واللوائح النافذة لعمل هيئة المنطقة 
اإلعالمية الحرة بابوظبي )twofour54( والمجلس الوطني لإلعالم باإلمارات، مع التأكيد على احترام 

عقل القارئ العربي ضمن رؤية استراتيجية مسؤولة.

سعادة المستشار
عماد سعد

استشاري استدامة ومسؤولية مجتمعية
رئيس شبكة بيئة ابوظبي

دولة االمارات العربية المتحدة



)53( الشخصيـــات العــربيــة األكـثـــر تــأثيـرا فـي
مـجـال المسؤولية المجتمعية لعام 2021

نتميز عن سوانا
1. مبادرة إعالمية تنموية غير ربحية )تطوعية 100 %(.

2. مبادرة مسؤولة مجتمعيًا، لها رؤية ورسالة وهدف وقيم.
3. مبادرة باللغة األم ساهمت في تعزيز المحتوى العربي على شبكة اإلنترنت.
-4 مبادرة متخصصة في البيئة والتنمية المستدامة والمسؤولية المجتمعية.

-5 مبادرة لديها شراكات إعالمية واستراتيجية على المستوى الوطني والعربي.
-6 مبادرة تساهم في نشر أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة 2030.

-7 مبادرة تستقطب نخبة من الخبراء والمختصين العرب في البيئة واالستدامة والمسؤولية المجتمعية.
-8 مبادرة فازت لحد اآلن بــ )6( جوائز دولية )اإلمارات، الكويت، لبنان، البحرين(.

-9 مبادرة تضم أكثر من 34000 مادة علمية وخبرية منشورة على موقع الشبكة.
-10 مبادرة عدد ساعات العمل التطوعي فيها لكامل فريق العمل أكثر من 5000 ساعة بالسنة.

احصائيات المبادرة
-1 عدد المواد المنشورة بالموقع الرسمي للشبكة أكثر من 34000 مادة علمية وخبرية.

-2 عدد التغريدات المنشورة بتويتر أكثر من 4900 مادة علمية )قبل الهاكر(
-3 عدد المواد المنشورة بالفيسبوك أكثر من 36000 مادة علمية وخبرية

.)External Backlinks: 11.025( 4 عدد الروابط الخارجية التي تشير للموقع االلكتروني أو لمواضيع الشبكة-
-5 ترتيب الصفحة على محرك البحث »غوغل« األولى دائمًا عند استعمال كلمة »بيئة«

-6 عدد متابعي صفحة فيسبوك 5498
Google PageRank: 3/10  = )7 ترتيب الموقع بحسب )غوغل-

نشاطات المبادرة
تنفيذ أكثر من 1350 محاضرة في مدارس دولة االمارات، شارك فيها أكثر من 25000 طالب وطالبة.
تنفيذ أكثر من 520 محاضرة في المؤسسات والشركات بدولة اإلمارات، شارك فيها أكثر من 1500 موظف.
تنفيذ أكثر من 730 ورشة عمل تطبيقية بدولة اإلمارات، حول إعادة تدوير النفايات وترشيد المياه والطاقة.

المشاركة في عشرات المعارض البيئية الدولية داخل وخارج دولة اإلمارات. 
تنفيذ عشرات من حمالت التوعية البيئية اإللكترونية بالشراكة مع عدد من الصحف المحلية بدولة اإلمارات.

تنفيذ مئات من برامج التدريب في مجال البيئة واالعالم، والتطوع )حضوري، افتراضي(.
جوائز المبادرة

-1 جائزة دبي للنقل المستدام، فئة أفضل تغطية بيئية )اإلمارات( 2012
-2 جائزة وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، فئة المواقع الشبابية )اإلمارات( 2013

-3 جائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية )الكويت( 2014
البيئية  الممارسات  أفضل  فئة  االجتماعية،  للمسؤولية  العربية  للمنظمة  الذهبي  التميز  جائزة   4-

)لبنان( 2014
-5 جائزة الشارقة للعمل التطوعي، فئة اإلعالم المسؤول )اإلمارات( 2015

المسؤولة  الصغيرة  المؤسسات  االجتماعية، فئة أفضل  للمسؤولية  اإلقليمية  الشبكة  جائزة   6-
مجتمعيًا )مملكة البحرين( 2019 
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مبادرة غرسة

مــبـــادرة مجتمعيـــــة

فكرة مبادرة غرسة:
نشأت فكرة غرسة من منطلق أن يكون للمرأة دور في استخدام المساحات الخالية في فناء المنزل أو 
السطح بخلق مساحات جميلة بالزراعة التجميلية أو زراعة إنتناجية في حديقة المنزل. بحيت تقوم المبادرة 
بتعليم السيدات وربات المنازل الزراعة العضوية المنزلية لتحقيق األمن الغذائي العائلي واالكتفاء الذاتي. 
وأن تتعلم طرق الحفظ الطويل لمنتجات الحديقة المنزلية، وأن تجعل من المنزل منزاًل مستدامًا بزراعة 
السماد  بانتاج  والمطبخ  الحديقة  نفايات  تدوير  إعادة  وأيضًا  المثمرة.  واألشجار  الموسمية  الخضروات 
العضوي المنزلي، واستخدام المياه الرمادية في المطبخ باالضافة الى استخدام مياه غسيل الخضراوات 
وغسل األرز لفائدتها العالية في تغذية المزروعات. باالضافة إلى تربية الدجاج النتاج البيض والدجاج الالحم. 

تعريف بغرسة:
األعمال  ريادة  مبادرات  من  تطوعية  وطنية  مبادرة  هي   ، )غرسة(  المنزلية  للزراعة  غرسة  مبادرة 
مبادرة  كأول  18/8/2018م،  في  تأسست  المجتمعية،  المسؤولية  مبدأ  من  انبثقت  المجتمعية، 
نسائية تعنى بالزراعة المنزلية الحضرية، تتكون من أكثر من 200 عضوة من دولة قطر و دولة الكويت 

وسلطنة عمان ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة اإلمارات وتركيا . 
أهدافهـــا:

1. نشر الثقافة الزراعية بين األوساط النسائية.
2. تدريب الفتيات والسيدات على الزراعة المنزلية والصناعات الغذائية.

3. تمكين المرأة من االنتاج الزراعي المنزلي وتحقيق نسب عالية من االكتفاء الذاتي المنزلي.
4. إعادة إحياء التراث الشعبي الزراعي.

5. تعزيز االبتكار الزراعي.
6. اعتماد أهداف التنمية المستدامة كإطار للعمل.

األنشطة:
الورش التدريبية العملية: 

• أساسيات الزراعة العضوية )تتكرر(
• أساسيات الزراعة الداخلية

المستشارة
مريم مبارك العتيق الدوسري

رئيس مجلس إدارة مركز العسيب للتدريب واستشارات االستدامة 
مدير مبادرة غرسة للزراعة المنزلية

دولة قطر
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• تركيبة وخلط التربة الغنية
• تربية نحل العسل وانتاج العسل )تتكرر(

• كيف تؤسسين مزرعتك المنزلية
• سف الخوص

المحاضرات:
• العناية بالحديقة المنزلية

• أساسيات التصميم العصري للحديقة المنزلية
• االقتصاد االخضر وريادة األعمال

• الطوالع واالنواء والمواسم الزراعية
• ازرع شجرًا واترك اثرًا

• استسفسارات واستشارات زراعية
• وغيرها الكثير

الفعاليات:
فعالية »خضٌر مرابعنا« في اسبوع قطر لالستدامة 2021   •

حملة تشجير »مدينتي خضراء« للمشاركة في يوم التصحر والجفاف 2021   •
حملة اغرس حقًا بالتعاون مع لجنة األقصى نصرة ليوم األرض الفلسطيني- 2021   •

حملة بيوتنا خضراء – 2020/2021   •
•  المشاركة في مهرجان محاصيل – كتارا – 2019-2020

قرية غرسة: المشاركة في اسبوع االستدامة لمجلس مباني قطر الخضراء – 2019   •
تنفيذ المحاضرات والورش التوعوية في المدارس ومراكز الفتيات.   •

الرد على استفسارات الجمهور وتقديم االرشاد الزراعي للسيدات عبر الهاتف وحساب المبادرة    •
في وسائل التواصل االجتماعي.

توزيع شتالت مجانية بالتعاون  مع داعمين على العضوات.   •
المشاركة في زيارات ميدانية للمعارض والفعاليات الزراعية.   •

المشاركة في توثيق النخلة كتراث غير مادي في اليونسكو بالتعاون مع وزارة الثقافة.   •
تقديم محاضرات توعوية تثقيفية عن االقتصاد االخضر وريادة األعمال للطالب المشاركين في    •
مسابقة هالتز العالمية لصالح جامعة الدراسات االسالمية والقران الكريم – جمهورية السودان، 

وجامعة الجزائر الثالثة.
التمـويل:

• تمول غرسة ذاتيًا بشكل رئيسي.
اعتماد مبدأ نظام »سلسلة القيمة Value Chain » المعتمد من منظمة العمل الدولية، لتمكين    •
المدخالت  لتوفير  خاص  متجر  وعمل  المبادرة،  أعضاء  من  رئيسي  مدرب  بايجاد  المزارعين  صغار 
الزراعية للعضوات والمبتدئين في الزراعة، باستخدام هامش الربح لتغطية نفقات تشغيل المبادرة.
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مبادرة تمتع بالموجود

مــبـــادرة مجتمعيـــــة

عائلة  على  تعرفت  الطائرة،  صعدت  الرحالت  احدى  وفي  بالخارج،  زوجي  لعالج  السفر  كثيرة  كنت 
كويتية ودار الحوار كعادة المسافرين من انتم ومن اين ؟ بمجرد وصولنا ذهب كال في حال سبيله، 
وبعد فترة التقيت بهم بنفس المستشفى التي يتعالج بها زوجي بامريكا وقد قرر لها الدكتور اجراء 
العمليه، بدأت خطواتي العملية و ساعدتهم بعمل اجراءات الدخول، وتم توفير مكان لالقامة في 
شقة قريبة من المستشفى، و اخذهم بجولة بالمنطقة، وتم عمل االجراءات ، وخالل تواجدي بدأت 
بعيادة المرضى االخرين، وهذه هي  انطالقي بالعمل التطوعي وبدأت مرحلة التنفيذ منذ عام 2009 

حتى عام 2016
رؤيتي ريادة في تقديم الخدمة اإلجتماعية للمرضى

رسالتي أحداث فارق في المجتمع وذلك عن طريق تقديم  خدمة اجتماعية والوقوف على احوالهم 
واالشراف  لها  ماسة  بحاجة  هم  للذين  بحته  انسانية  خدمة  وهي  واإلجتماعية  والنفسية  الصحية 
اليومي لمعرفة احتياجاتهم ورفع روحهم المعنوية وتحقيق االثر المرغوب ضمن قيم  مهنية متميزة

المسئولية المجتمعية  المصداقية
األهداف

العالج وبعده  تلقى  الكلى والتخفيف عنهم واسرهم خالل  مساعدة مرضى السرطان وغسيل    •
وتذليل الصعوبات

بااليام  المشاركة  باالضافة  وأسرهم   للمرضى  األجتماعي  والتثقيف  التوعية  في  المساهمه    •
العالمية

حدد مسارك وغير افكارك   •
صحتك مسئوليتك   •

حب الحياة حب هللا  حب ذاتك    •
دعم المرضى صحيا و نفسيا واجتماعيا مثل )ذكر خمس نعم انعم هللا عليه(   •

سعادة المستشارة
خالدة الخراز 

عضو الهيئة االستشارية لبرنامج الكويت للمسؤولية االجتماعية 
التابع للشبكة االقليمية للمسؤولية االجتماعية

دولة الكويت
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عيادة المريض داخل وخارج المستشفى    •
تنظيم ) برامج  ترفيهية  تثقيفية  اعالمية ( التي تناسب حالة المرضى   •

التنفيذ
حددت الفئات المستهدفة وعددهم    •

حددت  المكان  المستشفى   •
حددت الزمان اثناء  سفري و رجوعي للكويت    •

حددت ادوات التنفيذ    •
عدد االشخاص المساعدين من -1 3 اشخاص   •

المشكالت التى تصادفني وطريقة حلها   •
توفير مبلغ مالي   •

االستعانة بالمترجمين عند عمل الندوات التثقيفية    •
االسعافات  المستشفي مثل  داخل  تقام  في  التي  التدريبية  الدوات  اخذ  قدراتي من خالل  بناء    •

االولية وبرامج خاصة بمرضى السرطان و غسيل الكلى
االوقات  غير  اوقات  الدخول في  واخذ تصاريح  المستشفى  وخارج   داخل  للمرضي  زيارات  عمل    •

الغير مسموح
تأجير باص للرحالت الترفيهية    •

•   اقامة حفالت لالعيادالوطنية وحفالت اخرى 
االثر

مجال  ودخولي  جديدة  شخصيات  على  وتعرفي  التطوعي  للعمل  وحبي  الشخصية  حياتي  في  اثرث 
المسئولية المجتمعية 
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مبادرة تعزيز الصحة في المجتمع 

مــبـــادرة مجتمعيـــــة

الصحي  الوعي  لرفع مستوى  استثنائية  أولوية  الصحة  لتعزيز  كان  وحيوي  أجل مجتمع صحي  من 
في منطقة مكة المكرمة لما يساهم ذلك في جودة الحياة وتعزيز الوقاية والمحافظة على صحة 

اإلنسان.

لقد كانت هذه المبادرة التي تمثل أحد المبادرات االستراتيجية المرتبطة بهدف استراتيجي وحيوي 
في رؤيتنا محققة للرعاية الصحية للمستفيدين من خدماتنا عبر منظومة من األساليب واألدوات 
المؤسسية التي يعمل لعيها فريق من المتخصصين والممارسين الصحيين للوصول إلى مستويات 

متقدمة من الوعي الذي يحمي مجتمعنا من األمراض واألوبئة.

أثرًا نوعيًا في الحد من انتشار الوباء، حيث استخدمنا  مر العالم بجائحة كورونا وكان لتعزيز الصحة 
وسائل التواصل االجتماعي للوصول إلى أكبر شريحة من المجتمع كما قمنا باستثمار العمل التطوعي 

والمنصات التشاركية االجتماعية لتقديم رسائل توعية مؤثرة مما كان له بالغ األثر في المجتمع.

وألن هذه المبادرة تمثل أولوية على المستوى االستراتيجي فقد كان ارتباطها االستراتيجي يستدعي 
تخصيص إدارة متكاملة لتعزيز الصحة والوقاية عالوة على بناء قناة لتعزيز الصحة للمسافرين على 
متن الخطوط السعودية وافتتاح مكتب حيوي لتعزيز الصحة في مطار الملك عبد العزيز إضافة لباقة 
من األفالم والتصاميم التوعوية التي يتم الترويج لها عبر مواقعنا اإللكترونية ومعارضنا التعريفية 

المنتشرة في نطاق عملنا الجغرافي في منطقة مكة المكرمة

وألننا نتبنى في رؤيتنا الريادة المرجعية الملهمة في العمل التكاملي والمستدام فقد كان لشركائنا 
دور كبير في دعم هذا التوجه المحلي والدولي الذي يمثل نقلة نوعية في عالم الرعاية الصحية، حيث 
يعد مجال اهتمام الحكومات والقطاع الخاص والداعمين الذين يرون في هذا المسار تخفيفًا ألعباء 

التكاليف العالجية واستدامة لصحة البشر وقوة للعطاء المستدام 

المبذولة والشراكة ألجل مجتمع صحي نتشارك فيه سبل  الجهود  زلنا نطمح لمزيد من   كنا وال 
الوقاية حماية ألجيالنا وسنحقق طموحنا وآمالنا ألجل مجتمع أفضل.

سعادة األستاذ
فهد الزهراني

المدير العام لجمعية زمزم للخدمات الصحية والتطوعية
المملكة العربية السعودية
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أكاديمية التنمية واالبتكار

مــبـــادرة مجتمعيـــــة

أكاديمية  اسم  تحت  المجتمعية  والمسؤولية  المستدامة  التنمية  بأهداف  تفي  أكاديمية  تصميم 
العربي  والمعهد  المجتمعية  للمسؤولية  الكويت  برنامج  بين  شراكة  نتاج  وهي  واالبتكار،  التنمية 
األساسية  المهارات  على  بالتدريب  تهتم  أكاديمية  وهي  الكويتية،  المعلمين  وجمعية  للتخطيط 
لتصميم مبادرات مستدامة من خالل كيفية توظيف األفكار اإلبداعية وتحويلها إلى ممارسة ابتكارية 
من خالل منظومة مجمعية )المسؤولية المجتمعية( وتكييفها لخدمة خطة الدولة المنبثقة من 

األهداف األممية 17 ومن ثم تسويق هذه المبادرات وعرضها على المسؤولين في الدولة .

سعادة المستشار
حمد الهولي 

رئيس مجلس إدارة جمعية المعلمين
دولة الكويت



الشخصيـــات العــربيــة األكـثـــر تــأثيـرا فـي)60(
مـجـال المسؤولية المجتمعية لعام 2021

مبادرة مستمرون في العطاء

مــبـــادرة مجتمعيـــــة

المؤسسات  ،وعلى  خاصة  وأسرهم  األبناء  عاتق  على  تقع  مسؤولية  ورعايتهم  السن  كبار  احترام 
المجتمعية وافراد المجتمع عامة ، ويعد عبادة وعماًل انسانيًا نبياًل .

وفي ظل العولمة، وأنماط الحياة المختلفة والتراجع األسري في بعض المجتمعات، تجد كبار السن 
اصبحوا في مرحلة سنية تتطلب الرعاية و االهتمام، وكذلك الزيادة السكانية المضطردة لكبار السن  
وحاجتهم للرعاية ورد الجميل لهم .ومن هنا انطلقت هذه المبادرة والتي حملت اسم )مستمرون 
في العطاء( في السعي إلنشاء مركز نهاري لكبار السن في محافظة ظفار- بسلطنة عمان.. يخدم 
كافة واليات المحافظة والبالغ عددها ) 10 واليات ( . يتم التركيز فيه على فئة كبار السن النشطين 

وكذلك المقبلين على سن التقاعد من العمل .

ايضا اصحاب الحرف المهنية وليكون اسم المركز )مركز العرفان للخدمات المجتمعية (.. داللة على 
العرفان بالجميل وهو نوع من التقدير، واالعتراف بما قدمه لنا اآلخرون وحتى نكون أوفياء لثقافة 
االعتراف بالغير وبعطاءاته، يجب علينا أن نؤرخ لألفراد واألشخاص الذين عملوا على مدنا بالدعم 

وبمشاعر التقدير والحب.

رؤية المبادرة:

اباءنا وامهاتنا مكرمون اجتماعيا ومستمرون في العطاء والتأثير في مجتمعهم .

رسالة المبادرة

نسعى لتحقيق الرسالة )دعم كبار السن واعادة دمجهم في المجتمع( من خالل محورين رئيسيين:-

وتعزيز  والتوعوية  الثقافية  البرامج  خالل  :من  السن  كبار  نحو  المجتمعي  الوعي  مستوى  رفع    •
المشاركة المجتمعية لهم وتحصين مستوى الصحة النفسية لديهم بالتعاون مع المؤسسات 
والجهات المختصة  كذلك السعي لتعزيز النظرة االيجابية الحترام ورعاية كبار السن واحياء القيم 

االسالمية واالنسانية في المجتمع.

سعادة المستشارة
سلوى ربيع سعيد اليافعي 

الرئيس التنفيذي لمركز العرفان للخدمات المجتمعية
عضو االتحاد الدولي للمسؤولية المجتمعية

سلطنة عمان
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التدريبية  البرامج  للتعامل مع كبار السن و رفع كفاءتهم: من خالل  تأهيلي مختص  اعداد كادر    •
وتحسين بيئة العمل المؤسسية بما يدعم العمليات االدارية من الخدمات المقدمة لكبار السن.

الحرفية  ومهاراتهم  السن  كبار  وخبرات  قدرات  من  واالستفادة  البشرية  القدرات  تنمية  كذلك    •
والفكرية .

القيم التي نسعى لتحقيقها

نسعى من خالل هذه المبادرة لتحقيق مجموعة من القيم  االسالمية واالجتماعية :-

المسؤولية المجتمعية

من منطلق ديننا االسالمي الحنيف نؤمن بمسئوليتنا تجاه كبار السن باحترامهم ورعايتهم والعمل 
على اعادة دمجهم في المجتمع وتحقيق متطلباتهم اليومية كل حسب احتياجه.

االنسانية : ايماننا بالدور االنساني وسمو الرسالة التي نحملها في خدمة وبر كبار السن اينما كانوا.

والقانون  الشرع  لهم  كفلها  التي  الحقوق  في  السن  كبار  :ضرورة مساواة  الحقوق  في  المساواة 
اسوة بفئات المجتمع االخرى ذات االحتياجات الخاصة ) البطاقات المخفضة / المواقف المرورية / 

االولوية في انجاز المعامالت الخدمية ( في جميع الجهات الخدمية العامة منها والخاصة .

الى  الواحد الذي نسعى  الفريق  التعاون والعمل بروح  العمل الجماعي :اساس نجاح اي عمل هو 
تقديم الخدمات االفضل واالرقى لكبار السن في المركز المنشود انشاؤه.

الشفافية والنزاهة :االعمال االنسانية تتطلب المصداقية والوضوح لتحقيق الهدف وايصال الرسالة 
للمستفيدين ولكسب ثقة المجتمع .

الخدمات التي سيقدمها المركز :-

الرعاية النهارية :) خدمات يومية لكبار السن من الساعة 8:30 صباحا الى الساعة 5 مساء (.

ألعاب   / الذاكرة  تنشيط  وألعاب  مسابقات   ( واسبوعية  يومية  :انشطة  ترفيهية  ثقافية  برامج 
شعبية / رحالت وزيارات سياحية وترفيهية / مشاركات رياضية /إصدار نشرة شهرية او فتريه من 

إعداد المسنين أنفسهم تحت عنوان »حصاد العطاء«(.

برامج اجتماعية : زيارات مدرسية / انشطة تطوعية بمشاركة كبار السن / توعية وارشاد نفسي / 
حمالت توعية في المجتمع / برامج التهيئة النفسية لمرحلة التقاعد وما بعدها.

برامج طبية / برامج تغذية الصحية /الفحوصات الدورية / محاضرات طبية وقائية / جلسات عالج 
طبيعي / حلقات جليس مسن .. تحت اشراف مختصين واستشاريين لكل مجال على حده.
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نبذة عن جمعية وطنية

مــبـــادرة مجتمعيـــــة

أول جمعية مصرية مشهرة تحت وزارة التضامن االجتماعي منذ ٢٠٠٨ ومعتمدة من هيئة بيرسون 
الدولية. عملت على تطوير وتطبيق معايير جودة الرعاية داخل بيوت رعاية االيتام.

امتدت أنشطة جمعية وطنية لتشمل تنمية عديد من المحاور في مجال رعاية األطفال والشباب 
فاقدي الرعاية الوالدية لتشمل الرعاية الالحقة ونظام االسر الكافلة )االحتضان(.

خالل أكثر من 13 عامًا، نجحت جمعية وطنية في أن تصبح بيت خبرة في مجال الرعاية البديلة وأن 
وينظر لها كنقطة مرجعية في المعرفة وتنمية المهارات في مجال الرعاية البديلة من قبل العديد 
من أصحاب المصلحة من خالل الدعم الفني التي تقدمه في هيئة استشارات وبرامج تدريبية وانتاج 

معرفي وتطوير لمعايير الجودة وآليات لمتابعتها وتقييمها.

سعادة األستاذة
عزة عبدالحميد

مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية وطنية لتنمية وتطوير 
دور األيتام

جمهورية مصر العربية
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