
 

 
 

 ، دبي، اإلمارات العربية المتحدة.  يناير 17

 

 للمؤسساتالعربية للمسؤولية االجتماعية  الجائزة من  11إطالق الدورة الـ 

خالل مؤتمر صحفي  للمؤسساتأعلنت الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتماعية 

 77، عن إطالق الدورة الـ دبي-يناير في فندق غراند ميلنيوم 71عقدته يوم أمس 

عدد من الفائزين بمشاركة  الجائزة العربية للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات من

كومية والخاصة الراغبة حضور قوي من المؤسسات الح وفي الدورة السابقة 

 ممثلي وسائل اإلعالم المحلية والدولية.شاركة و كذلك مبال

ولية الجائزة العربية للمسؤوقالت السيدة حبيبة المرعشي رئيسة الشبكة أن 

مارسات في ملاأفضل  نجحت في تسليط الضوء على االجتماعية للمؤسسات

، مشيرة إلى أن نطقة العربيةملافي جميع أنحاء  الخاصةؤسسات العامة وملا

أحدث التطورات العالمية في مجال المسؤولية  مواكبةومن منطلق  ائزةالج

تحرص لم العربي، ستراتيجيات والمعايير في العاالواستدامة، الواجتماعية الا

ات في المنطقة العربية التي تثبت القيادة المتميزة ؤسسالم على االعتراف وتكريم

 .في ادارتها لعملياتها بعابير االستدامةوالتزامها 

تكللت مختلف القطاعات  فيالمعروفة الشركات من أسماء وأضافت أن العديد 

عدد فئات الجائزة لهذا العام ، منوهة أن ي هذه الجائزة المرموقة فجهودها بالفوز 

، لهدف زيادة التنافس بين و ضمن فئة الرعاية الصحيةبزيادة  فئة 11يبلغ 

كبيرة، المؤسسات ال، لحكومياالقطاع  :فئاتال القطاعات المختلفة. وتتضمن

الخدمات المالية، المشاريع قطاع الطاقة،  قطاعصغيرة،المتوسطة، ال

األعمال   الرعاية الصحيةالضيافة، قطاع ،  العمراني القطاعاالجتماعية، 

 .الشراكات والتعاونفئة الجديدة و

سنوات في ترسيخ  71نجحت خالل الجائزة وقالت السيدة حبيبة المرعشي إن 

، العربي العالم في للمؤسساتللمسؤولية اإلجتماعية  جائزة وأكبر أفضلمكانتها ك

والميثاق  للبيئة المتحدة األمم برنامجمؤسسات عالمية كوذلك من خالل تعاونها مع 



 

 
 

شركة دي  من محايد ضمان طرف خارجيالحصول على و العالمي لألمم المتحدة

 .واحدة من أكبر الشركات االستشارية في العالمالتي تعتبر  جي ال-ان في

 قليمية،واال العالمية والمعايير طراال من هامعايير تستمدالجائزة وأضافت أن 

 عدادإل العالمية والمبادرة المتحدة،لألمم  العالمي لميثاقل العشرة المبادئ وهي

الماضية  ات، حيث عرفت الدور EFQM االوروبي الجودة نموذجو التقارير،

 طلب 7,111 من أصل قطاعا، 17 تمثل ؤسسةمن 825  اكثر منمشاركة 

على مدى  مؤسسة فائزة 767 فيما تم منح جوائز لـ ،عربية دولة 71 من ،مشاركة

 .سنوات العشر

 للمؤسسات االجتماعية للمسؤولية العربية ةلجائزا تعتبر"وقالت السيدة المرعشي: 

، ومن االستدامة و االجتماعية المسؤولية مجال في العربية بالمنطقة خاصا معيارا

 رفع من القطاع العام و الخاص منؤسسات مال مئات تمكنت خالل المشاركة فيها

 وجعلها واالستدامة للمؤسسات االجتماعية مسؤوليةبال المتعلقة ممارساتها مستوى

 الرئيسي السبب ، وهنا يكمنالممارسات وأفضل الدولية المعايير مع تتماشى

 االجتماعية المسؤولية جائزة لتصبح المضطرد وسبب نموها هذه الجائزةلشعبية 

في  الحكومية والمؤسسات  الشركات بين واستدامة استحسانا األكثر للمؤسسات

 جائزةال اهداف تجاوز على قادرين نكون أن العام هذا في ونأمل ،المنطقة العربية

 والرسائل التعاون تعزيز خالل من طياتها في العربية الدول من المزيد إدخال و

 ".العربية وخارجها منطقتنا في ؤسساتللم الموجهة

 دورةفي  الفئات مختلف من الفائزين وتحدث خالل المؤتمر الصحفي عدد من

المكتسبة من  خبراتال ، والذين سلطوا الضوء علىالجائزة من الماضي العام

 الذاتي التقييم وآلية الشاملة معاييرها عززت من خالل هاأن كيفو جائزةلالتقديم ل

 االجتماعية المسؤوليةمبادي و ممارسسات  تنفيذتعميق من  تحكيمال لجنة وتعليقات

 الصارم التطبيقما ساعد عليه  وهو امتها،استد أداء المطاف نهاية وفي ،

 مارساتوم الستراتيجيات نقدي ذاتي تقييم إلجراء الفرصة وإتاحة للمشاركة

و شارك كل منهه رحلة تحول  .القائمة للمؤسسات االجتماعية المسؤولية

 مؤسساتهم من متقدم الى رابح في الجائزة.



 

 
 

 الخليج شركة برعاية اليوم الجديدة التي نعلن عن إطالقها رة دوهذه الوتحظى 

 للبيئة اإلماراتعمل  ومجموعة ،(الراعي الذهبي) البتروكيماوية للصناعات

 المملكة فيوطني للجائزة  شريك) االستدامة وسم مؤسسة ،(البيئي الشريك)

، ( الكويت دولة في الوطني الشريك) نيوتنولوجي وشركة ،(السعودية العربية

 الجذابة الفوائد من مجموعة مع اإلعالمية شراكاتال و الرعاية فرص تتوفرحيث 

. 

 -انتهى-

 للمؤسسات: نبذة عن الشبكة العربية للمسؤولية االجتماعية

وتعمل . 2112تأسست الشبكة العربية للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات كمؤسسة متخصصة ألصحاب المصلحة في العام 

واالستدامة في المنطقة العربية. وتقوم   مرتبطة بالمسؤولية االجتماعيةالشبكة من أجل االرتقاء بالمبادئ والممارسات ال

تسهيل وتعزيز العالقات فيما بين األطراف المتعددة، والتشجيع على تعلم مفاهيم جديدة وتبادل الخبرات بالشبكة 

 والمعارف حول مسائل وقضايا المسؤولية االجتماعية للمؤسسات. 

ولية االجتماعية للمؤسسات أول مركز تدريبي في الوطن العربي يتم اعتماده من قبل تعتبر الشبكة العربية للمسؤو 

( للدول الناطقة باللغة العربية في الشرق األوسط. وتقوم الشبكة بترويج وتشجيع GRIالمبادرة العالمية إلعداد التقارير )

تتضمن التدريب والبحوث وأفضل  وتقدير أفضل ممارسات األعمال المسؤولة من خالل مجموعة من الخدمات التي

الممارسات والخدمات االستشارية وضمان الطرف الثالث، إضافة إلى إطالق مبادرة ومنتدى رائد على مستوى الدول 

وكذلك جائزة حائزة على اعتراف دولي في مجال  منتدى العربي للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات.الالعربية، تعرف باسم 

  ة واالستدامة والمعروفة بالجائزة العربية للسمؤولية اإلجتماعية للمؤسسات. المسؤولية االجتماعي
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