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 التاريخ   11:00 اإلمارات –دوق الوطني للمسئولية المجتمعية الصن مدير -بكلمة سعادة نهى محمد صفر الهرمودي  االفتتاحية

 الوقت العنوان المحاور الرئيسية مقدم ورقة العمل المسمى الوظيفي والجهة الدولة / المدينة اإليميل

 

 2022 ديسمبر 7

prof.yaga@gmail.com البحرين  

رئيس مجلس إدارة الشبكة 

 -اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية 

رئيس الهيئة اإلستشارية لإلتحاد 

 -الدولي للمسؤولية المجتمعية

رئيس مجلس إدارة المجلس 

 العالمي للتنمية المستدامة

إستعراض ألهم أهداف التنمية  يوسف عبدالغفار .أ.د

 2030المستدامة 

أهداف التنمية المستدامة ودورها في •

 -اإلستجابة لحاجة المجتمعات والدول 

 نماذج وقصص نجاح

تطبيقات أهداف التنمية المستدامة في 

 منظمات المجتمع المدني وأهميتها

أهداف التنمية 

المستدامة ودورها في 

اإلستجابة لحاجة 

المجتمعات...نماذج 

 وتطبيقات

11:10 

Ahkhalil25@hotmail.

com 

المملكة العربية 

 السعودية

 عضو مجلس المديرين

 الغرفة التجارية بالمدينة المنورة

 التعريف وأهمية اإلستدامة أحمد أسعد خليلأ.د. 

العالقة بين التنمية المستدامة 

 والمسئولية المجتمعية

المسئولية المستدامة 

 والتغيير نحو االفضل

11:30 

Samirkumar.Pathak

@almarai.com 

رئيس االستدامة، مجموعة  كندا

 المراعي

إستراتيجية شركة المراعي في المسئولية  سمير باثاك

 المجتمعية

شركة المراعي  التزام

 بأداء أفضل كل يوم

11:50 
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 المراعي في خدمة المجتمع قصة نجاح

Amr.nader@a3cemen

t.com 

suhair.salem@a3cem

ent.com 

 

 

 

الرئيس التنفيذي لشركة أيه ثري 

 آند كو

 

 عمرو أ. نادر

 

 واالقتصاد األخضراالقتصاد الدائري 

 ئرياالقتصاد الدادور الصناعات الثقيلة في 

االجتماعية المسائل ة واستخدام البيئ

 والحوكمة كأداة لصافي االنبعاثات الصفري

 دور البيئة المبنية في التنمية المستدامة

 

المسؤولية المستدامة 

 واالقتصاد األخضر

12:10 

tkarabchuk@uaeu.ac.

ae 

 

 أستاذة مشاركة دبي – اإلمارات

 المتحدةجامعة اإلمارات العربية 

 سابقةالبحا  األ د. تاتيانا كارابشوك

استخدام التكنولوجيا الحديثة إلحدا  

 اتتغيير 

لى ع إبراز األبحا  لتأثير التطوير الرقمي

 االعتدال

التكنولوجيا الحديثة لتحقيق سعادة 

 األفراد والرضا عن الحياة

التحول الرقمي للمجتمع 

 واستدامة السعادة

12:30 

Nabil@hawawater.co

m 

مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة  أمريكي-لبناني

 ذ.م.م ®مياه هواء

 

 

مصدر جمع  عن طريقتعزيز األمن الغذائي  نبيل حمدي

 صغيرة موزعة مائي جديد في مزارع مائية

 الحفاظ على استدامة اآلبار واألنهار

تقليل نفايات الزجاجات البالستيكية عند 

 عبوات المياه الزجاجية تعبئةإلى  العودة

تقليل انبعاثات الكربون. تصنيع عدد 

 زجاجات أقل = كربون أقل

تبني حل مستدام من قبل الحكومة 

 والهيئات الخاصة

المسؤولية المستدامة 

 وحماية الموارد الطبيعية

12:50  



 

rlb@drrlbhatia.com مؤسس اليوم العالمي للمسؤولية  الهند

واالستدامة االجتماعية للشركات 

 العالمية

 . 

  دكتور آر. إل. بهاتيا

  المسؤولية عن تحقيق سعادة مجتمعاتنا

المسؤولية عن تحقيق 

 سعادة مجتمعاتنا

13:00  

Iftikhar.hamdani@h

mhhotelgroup.com 

 اإلمارات

 دبي

 المدير العام للمنطقة

فندق باهي عجمان باالس وكورال 

 بيتش ريزورت الشارقة

. أفضل الممارسات المتبعة في فندق 1 افتخار حمداني

 باهي عجمان باالس

 . المشاركة المجتمعية في االستدامة2

 . التعليم في االستدامة3

 . المزايا التجارية4

 المشروعات القادمة

المسؤولية المستدامة 

 لتحسين نوعية الحياة

13:20 

 

 

kh_etman@hotmail.c

om 

جمهورية مصر 

 العربية

ه العربى للتنميرئيس فرع االتحاد 

 المستدامه والبيئه

 ومدير مركز تدريب االتحاد

 cmd اإلدارية التنميةومدير مركز 

 بالقاهرة

  د. خالد فاروق

تجارب ناجحة في الممارسات المستدامة 

 من جمهورية مصر العربية

 

 

تجارب ناجحة في 

الممارسات المستدامة 

من جمهورية مصر 

 العربية 

13:40  

M4221046@gmail.co

m 

المملكة  

العربية 

 السعودية 

مدير التنمية المجتمعية بأمانة 

 المدينة المنورة 

محمد ناصر آل  

 مردف

 مفهوم السعادة المؤسسية 

 تأسيس وحدات االلسعادة المجتمعية 

 برنامج تأهيل الموظفين 

تأسيس أركان لالستشارات في مرافق 

 األمانة

 برنامج نشر السعادة األهداف والغايات 

نشر السعادة المؤسسية 

أمانة والتعريف بها في 

 منطقة المدينة المنورة 

14:00  

a.elamranielhassani@

uiz.ac.ma 

عفاف العمراني  ةجامعي ةأستاذ المغرب

 الحسني

 تعلم و نشر روح المسئولية المجتمعية-

 -روح القيادة في صفوف األطفال و الشباب

تكوين شباب ريادي قادر 

المسؤولية و على تحمل 

التوجه نحو مقاولة 

 مسؤولة و مواطنة

14:20  
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 مدير مركز البيئة للمدن العربية –سعادة خالد محمد بدري  االفتتاحية:الكلمة  -صباحا  11

مقدم ورقة  المحاور الرئيسية العنوان الوقت التاريخ

 العمل

المسمى الوظيفي 

 والجهة

 اإليميل الدولة / المدينة

8 

ديسمبر 

2022 

كيف نستطيع تسريع  11:10

إستيعاب منظومة أهداف 

التنمية المستدامة وفق 

 2030رؤية 

نستطيع تسريع إستيعاب كيف 

منظومة أهداف التنمية 

 2030المستدامة وفق رؤية 

د. منعم بن 

 لالهم

الرئيس التنفيذي / 

الشريك المؤسس 

 للمجموعة

 monaem@sustainablesquare.com اإلمارات –دبي 

 

القطاع الخاص كشريك في  11:30

في  2030تحقيق خطة 

 المنطقة العربية

 ا يتعلق أداء القطاع الخاص فيم

 بمحاور التنمية المستدامة

  حشد رأس المال الخاص

 للتنمية المستدامة

إشراك القطاع الخاص في تخطيط 

أهداف التنمية المستدامة 

 وتنسيقها وإعداد التقارير عنها

أ. هانيا صبيدين 

 ديماسي

موظف معاون إلدارة 

 2030البرامج، خطة 

ومجموعة تنسيق 

أهداف التنمية 

 اإلسكوا- المستدامة

 dimassi@un.org لبنان
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اإلتجاهات والممارسات  11:50

العالمية الحديثة 

للمسؤولية المجتمعية 

 المعززة للتنمية المستدامة

تعريف باإلتجاهات الحديثة •

 لتطبيقات المسؤولية المجتمعية

المرجعيات والممارسات •

العالمية في تطبيق المسؤولية 

 المجتمعية

المسؤولية دور تطبيقات •

المجتمعية في تحقيق إستدامة 

 األعمال بالمؤسسات وأهميتها

علي آل أ.د. 

 إبراهيم

نائب رئيس مجلس 

 اإلدارة لتطوير األعمال

الشبكة اإلقليمية 

للمسؤولية االجتماعية 

 –لتطوير األعمال 

عضو الهيئة 

اإلستشارية لإلتحاد 

الدولي للمسؤولية 

 المجتمع

 One_to_one2004@yahoo.com قطر

 

 

المسؤولية المستدامة  12:10

 2030وخطة التنمية 

 الحماية البيئية 

 تغير المناخ 

 الحفاظ على الطاقة 

 الدمج المالي 

 التكنولوجيا الخضراء

د. أبهيشيك 

 جاجو

مؤسس والرئيس 

التنفيذي لشركة أيه 

جيه إم إس جلوبال 

 كونسلتينج ذ.م.م

 اإلمارات

 دبي

abhishek.jajoo@ajmsglobal.com 

 

 

 

والبيئة والمسائل التنمية  12:30

 –االجتماعية والحوكمة 

 المخاطر والفرص للمنطقة

  العوامل المحركة للبيئة

والمسائل االجتماعية 

من  –والحوكمة/االستدامة 

 المستثمرين إلى الجهات الرقابية

  البيئة والمسائل االجتماعية

المنظور  –والحوكمة واالستدامة 

العالمي واالتجاهات في منطقة 

 الشرق األوسط وشمال أفريقيا

  ماذا يعني لنا في منطقة الشرق

األوسط وشمال أفريقيا؟ المخاطر 

 والفرص

شريك وقائد، خدمات  ياسر أحمد

تغير المناخ 

 واالستدامة

 إرنست آند يونغ

 اإلمارات

 دبي

Yasir.ahmad@ae.ey.com 

 

 



 

  فرصة البيئة والمسائل

االجتماعية والحوكمة على 

مستوى المدن... العامل الكبير 

 التالي المغير للقواعد 

إضافة الجزء الخاص بمؤتمر األمم 

كيف  –المتحدة لتغير المناخ 

ن النتقال متستعد المنطقة خالل ا

مؤتمر تغير المناخ الذي عقد في 

مصر إلى مؤتمر تغير المناخ الذي 

 دولة اإلمارات سيعقد في

الذكاء التعاوني لتحقيق  12:50

المسؤولية االجتماعية 

 للشركات واالستدامة

 التعريف بمفهوم الذكاء التعاوني 

  التعليم العالي والمسؤولية

 االجتماعية للشركات

 حاالت الفرص والتحديات 

أستاذة مشاركة،  د. خولة الكعبي

التنفيذي الرئيس 

جامعة  –لالبتكار 

اإلمارات العربية 

 المتحدة

 اإلمارات

 دبي

 

 

khaula.alkaabi@uaeu.ac.ae UAE 

 

 13::10  

 

دور العمل التطوعي  - 

إلستدامة الحفاظ على 

  البيئة البحرية في المجتمع

 جهود فريق الغوص  -

 األهداف والنتائج  - 

عبدهللا محسن 

 علي 

رئيس فريق الغوص 

 التطوعي 

 اإلمارات

 دبي

 

Dubai.voluntary.diving.team@gmail.com 

 

جلسة حوارية  13:20 

)قصص نجاح بعنوان

وممارسات ناجحة في 

أفضل الممارسات المطبقة في 

 مجال المسئولية المجتمعية

جلسة حوارية تديرها  -

األستاذة لينا حوراني تلقي 

 لينا حوراني -

  د. فاديا سمارة -

 د. حسن يونس -

 

  مدير  –لينا حوراني

برنامج المسئولية 

المجتمعية وخبير 

 Fadiafs@hotmail.com 

Lhourani1972@gmail.com 

rtawba@hikma.com 

hasanyouness@gmail.com 

 Fadiafs@hotmail.com 

Lhourani1972@gmail.com 

rtawba@hikma.com 

hasanyouness@gmail.com 
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تطبيق المسؤولية 

 المستدامة في

 األعمالقطاع 

الضوء على تجارب دولية 

ناجحة ونقاش للتحديات 

التي تواجهها المسئولية 

المستدامة في المنطقة 

 والتعلم واستعراضالعربية 

 من النجاح ألجل المستقبل 

رائد السيد /  -

 توبة

–في التطوير الدولي 

 األردن

  د. فاديا سمارة 

منظمة مؤسس 

 األردن   – همتنا

  د. حسن يونس

خبير متخصص في 

إدارة األعمال 

خبير  -الدولية 

استشاري في شبكة 

 –ومباكت جلوبال ك

 لبنان

  / رائد توبةالسيد 

خبير المسؤولية 

االجتماعية 

واالستدامة في 

- أدوية الحكمة

 األردن

 

 

  

التنسيق بين المبادرات  13:55 

العالمية والوطنية 

 ومبادرات استدامة األعمال

مبادرات االستدامة 

االجتماعية والمسؤولية 

  إطار عمل االستدامة والقيم

 ركائزاألساسية لل

  تحوالت الجودة  –االرتباط

 واالستدامة

رئيس الجودة  جومون توماس

واالستدامة بشركة 

 خدمة ذ.م.م

 

 j.thomas@khidmah.com الهند

 



 

للشركات في إدارة المرافق 

 (لدى شركة خدمة)

  مبادرات المسؤولية االجتماعية

 للشركات واألثر االجتماعي

 قياس أداء االستدامة 

إعداد مصفوفة توزيع المهام مع 

 ةاألطراف المعني

ريادة األعمال االجتماعية  14:15 

 واالرتقاء بالمجتمعات

 

 

 .مفهوم الريادة وأنواعها

ريادة األعمال االجتماعية  .

 .وقياس أثرها

 .أهداف ريادة األعمال االجتماعية .

 

تستدعي الريادة ابرز القضايا التي 

 .االجتماعية حلها

 

 .تعزيز الريادة االجتماعية .

 دور الغرف التجارية ف

 . المراءة والتميز االجتما عي.

مروان بن يوسف 

 كعكي

رئيس المسئولية 

االجتماعية بالهيئة 

 الملكية

بينبع عضو لجنة 

المسئولية االجتماعية 

 بالغرفة

التجارية في المدينة 

 المنورة

ربية المملكة الع

 السعودية

kaki@rcjy.gov.sa 

 


