
المبادرة القومية

ةالمجلس العربي للمسئولية المجتمعي



يه هو المجلس االول من نوعه والذي يعمل علي تعزيز وتنمية وتفعيل المسؤوليه المجتمع

لق مجتمع للشركات كحجر االساس في كافة اعمال التنمية المستدامه والتي هي الطريق االمثل لخ

ادي وفي متفاعل وبيئة اعمال مسؤوله وداعمه للنمو المرتقب علي الصعيدين االجتماعي واالقتص

ائماً ذات الوقت كنقطة االنطالق االساسيه لخلق مجتمع يخطوا بثبات نحو العالميه وكما هو د

.  والتاريخُمستََحُق لمصر الريادة

نبذة مختصرة



الرؤية 

قوىلبشكالمجتمعيةالمسؤوليةمجالفىرواداً نصبحأن

مةالمستداالتنميةفىالفعالةالمشاركةخاللمنومنظم

أفضلمستقبلأجلمنبهانعملالتىللمجتمعات

الرسالة 

المسؤوليةلممارسةالخاصللقطاعالدعمكلتقديم

.ستدامةالمالتنميةعمليةفيوالمشاركةللشركاتاإلجتماعىة

كار،األفوتنظيملتبادلمنتدىنصبحأنذلكعلىعالوة

وعاتمشروخلقللممارسةأفضلوأساليبالخبراتوتبادل

المواطناحتياجاتوتلبيةالحكومةلمساعدةعمالقة

والعربىالمصرى



بكفاءة وفاعليةنا على تنفيذ مهمتناوتعزيزاً لقدرات ACSRCرسالةألهمية ظراً ن

:باالمم المتحدة مجموعة من القيم المستمدة من األسس والمبادئ األخالقية للعملأخذنا فقد 

1 لوكااللتزام بتنفيذ مدونات قواعد الس1

ةالقيام بالمبادرات الخيرية التطوعي2

سؤولية االلتزام باتخاذ قرارات تأخذ باالعتبار الم3
االجتماعية

الة تصميم أنشطة المنظمات بما يتفق مع الح4
االقتصادية والوضع الثقافي للمجتمع

صلحة ق المتنفيذ اإلستراتيجيات التي تحق5
مة معا  المتبادلة بين احتياجات المجتمع والمنظ



األهداف

اعىة بناء شبكة قوية للمسؤولية اإلجتم

للشركات في مصر التي تساعد في

العملية التنموية

جعل الشراكات عن طريق شبكات 

اء المسؤولية اإلجتماعىة في جميع أنح

العالم لتبادل الخبرات

تنظيم عمل المسؤولية اإلجتماعىة 

قدر للشركات في مصر لتحقيق أقصى

ت من األرباح والعائدات لكل من الشركا

.  والمجتمع

ن تبادل الخبرات وأفضل الممارسات م

.أجل  تحسين تنفيذ المشاريع



األنشطة

جوائز

مجلة 

دورية

شراكة
عضوية

تأسيس 

منظمات غير 

حكومية

تنظيم 

مؤتمرات

دورات 

تدريبية 

وتأهيلية



أولي مبادرات المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية

 " ً " معا من اجل تنمية القرى االكثر احتياجا

مر البالد تأتى المسؤولية اإلجتماعية والوطنية مازرة فى الوقت الراهن لدعم الظروف التى ت•
للوصول إلى حياة أفضل وكريمة لكل فئات المجتمع تحت مظلة وطن واحد 

لينا وجب ع"تحيا مصر"لصندوق فخامة رئيس الجمهوريةوإستكماالً لرؤية ورساله •

معا "إطالق مبادرة المجلس العربى للمسؤولية المجتمعية فى أولى أعماله عن مبادرة   

 ً ية بالتعاون مع مجموعة حديد المصريين وجمع" من اجل تنمية القرى االكثر احتياجا
االورمان



 " ً " معا من اجل تنمية القرى االكثر احتياجا

: ية ويتضمن بروتوكول التعاون انطالق التنفيذ بشكل فورى فى قر

مهدى االخرم مركز الفشن •

قرية ابوصالح وقرية الغرقد محافظة بنى سويف •

منزال 12حيث كان من المخطط له ان يتم توصيل مياه الشرب النقية ل 

مشروع رأس ماشية وإعادة 41منزال وتسليم 19وتوصيل كهرباء لعدد 

.منزال 60إعمار 

وحضوررعايةتحتالقريالثالثافتتاحوتم

المحليةالتنميةوزير-لبيبعادلاللواء•

سويفبنىمحافظ–البتيتىمجدىالمستشار•

الهامةياتالشخصمنولفيفاالجتماعىالتضامنوزيرونائبالبيئةوزيرنائب



 " ً " معا من اجل تنمية القرى االكثر احتياجا

صور للقرية قبل اإلفتتاح



صور إفتتاح القرى



الحملة القومية للتوعية بأهمية غسل اليدين

:تم تنظيم هذه الحملة بالتعاون مع 

"ىاليف بو"يونيليفر المشرق  1

ومنظمة الصحة العالمية 2

تلميذ 5000وبمشاركة عدد كبير من جمعيات المجتمع المدني والشخصيات العامة ونجوم المجتمع إلي جانب أكثر من 

اهمة في المسبهدف قومية في المقام األول يساهم فيها القطاع الخاص؛ حملة هذه االحتفالية من مدارس مصر، حيث كانت 

.الحفاظ على صحة النشء الذي يعد أمل مصر المستقبل الذي سيواصل بناء الوطن



الحملة القومية للتوعية بأهمية غسل اليدين

.ير الحضرىوزير التطو–الدكتورة ليلى اسكندر وتم حضور ايضا وزير التربية والتعليم -الدكتور محمود ابوالنصر وقد افتتح المؤتمر 



مبادرة انقذ أم من السجن

العربيوالمجلسالهاللدارمؤسسةبرعاية“السجنمنأمانقذ”مبادرة

وبالتعاون مع 

مجلة حواء •

مؤسسة حياة •

ن األحوال مستهدفين حث المجتمع على التكامل مع جهود الدولة لتحسي" تحيا مصر"صندوق وتأتي هذه المبادرة في إطار المساهمة في دعم 

ارك وسط أسرهن المعيشية للمصريين ومد يد العون لسيدات مصر خاصة الفئات األولى بالرعاية و أن تحتفل تلك األمهات بعيد األضحى المب

.بدال من أن يحتفلن به خلف األسوار 

لحمايةمتتراكديونأقساطسدادفيتعثرهننتيجةالسجنلعقوبةالمعرضاتاألمهاتمنالغارماتديونتسديدتستهدفالمبادرةهذه

.أمهاتهمبتغييبلالنهيارمعرضينوأبناءأسرة



للمرأةيالقومللمجلسالعاماألمينعمرمنىالدكتورةرأسهمعلىالشخصياتكبارمنعددالمبادرةفيشاركوقد

.والسياسيةوالفنيةالثقافيةالعامةالرموزمنوعدداألهليالعملوقيادات

بعض الصور من مبادرة انقذ أم من السجن



مهرجان سينما الشباب

جان سينما عضو المجلس االستشارى لتنمية المجتمع مهر–ترسيخا لقيم الشباب للتعبير عن احالمهم فقد دعمت الدكتورة راندا رزق 

ة قصور بعد اجتماعها مع الشباب وحل ازمة التمويل للخروج بهذا المهرجان الثقافى الهام الى النور، حيث عقدت اجتماع مع هيئالشباب 

ة السويس واخرى عن الثقافة لحل مشكلة ترويج المهرجان لالعتبار هذا المهرجان منبر ثقافى والذى يستهدف بطبيعته افالم دعمت افتتاح قنا

ذلك فى اطار توجيهات ولتوفير دعم لجنة التحكيم والجوائز المالية للشباب  بدار االوبرا المصرية و. يونيو  وافالم تسجيلية وثائقية30ثورة 

.  السيد الرئيس  باالهتمام بالثقافة والدراما والشباب وترويجاً للمنتج ثقافى افضل

.اركةوبدأ مراسم المهرجان بفيلم عن قناة السويس ثم بدأ عروض االفالم المش

برعاية

لسبابألفالم سينما ا" نحلم ببكرة " المجلس العربى   تحت عنوان •



فرح حياة

" تحت رعاية دولة رئيس الوزارء " 

تمعية المجلس العربي للمسئولية المجبدأ

وبالتعاون مع 

مؤسسة حياة للتنمية المستدامة •

"  ال غارمات مصر ب"بإطالق الحملة الترويجية والتعريفية لفرح حياة الجماعي للغارمات الذي يحقق المرحلة الثانية لمبادرة 
اإلدارة كةوبدأت الحملة الترويجية من وزارة الشباب والرياضة بمشارالتي دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي المجتمع لدعمهم
.المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب

و بقيادة

أمل جمال.د•



حقق إرتقاء الوطن وتم وضع الوسائل الترويجية في ممرات وأدوار مبنى الوزراة لتكون دعوة للجميع للمشاركة في التنمية والتكاتف لن

كهربائية الى الو أهم مايميز فرح حياة الجماعي كونه يوفر للعروس كافة االجهزة، وبناء ثقافة التعاضد والترابط بين افراد الوطن
بإستاد القاهرة الرياضي 4جانب احتفالية العرس التي ستقام في نهاية شهر مايو المقبل بصالة 

و بحضور

وزير الشباب والرياضة•

مععضو المجلس التخصصى لتنمية المجت-الدكتور اسامة االزهرى •

وبناتهنابنائهمبزواجفرحتهمالغارماتلنشاركوالمسئولينالفننجوممنددوع•



حملة تبرع بالدم

فاكسيرا-

فعاليات يوم العطاء للتبرع بالدم 

و التى نظمتها

مؤسسة ادم للتنمية االنسانية •

بمشاركة المجلس العربي للمسئولية المجتمعية •

.البها لزرع العطاءبهدف نشر ثقافة التبرع بالدم وشارك عدد كبير من الهيئات وممثلي الجامعات التي تنظم حمالت للتبرع بالدم بين ط

وشاركت في الحدث حضوريا

ل الدمالدكتورة هالة عدلي حسين رئيس مجلس ادارة الشركة  فاكسيرا لنق•

وة فخامة ينابيع الحياة للتبرع بالدم لدعليكون سفير " المجلس العربي"وتم تنصيب 

ات اكتوبر الرئيس عبدالفتاح السيسي للتبرع بالدم في قناة السويس بمناسبة انتصار



مبادرة ترجم باإلشارة

يقام مؤتمر الكشف عن محطات مترو االنفاق بلغة االشارة 

تحت رعاية

خالد عبد العزيز / الوزير المهندس •

الجمعية

المركزية
للصم

ورابطة 

االخوية 

باالسكندرية

ق كود للعمل على تحقيق التنمية واالرتقاء بالوطن وتحقي

.اتاحة يحقق التمكين الخوتنا من ذوي االعاقة

ننتيجة العمل بي



اليوم العالمي للبيئة

نوانموضوع يوم البيئة العالمي لهذا العام تحت ع

لى تجدد كفاءة استخدام الموارد واالستهالك واإلنتاج المستدامين في سياق القدرة ع" 
"  الكوكب 

كما جاء في شعار يوم البيئة العالمي المتمثل في

" سبعة مليارات حلم على كوكب واحد، فلنستهلك بعناية " 



“معرض قاهرة المعز”المهرجان الثقافي الثالث 

تحت شعارشارك المجلس العربي للمسئولية المجتمعية بالمهرجان الثقافى الثالث مع جامعة المستقبل

“ معرض قاهرة المعز”

ومن اهم الجهات الشريكة بتلك المهرجان هم 

(افيةصندوق التنمية الثق)وزارة الثقافة •

الكليات الفنية بجامعة المستقبل•

معن الموسيقى العربية وندوة شععرية وكتعب ثقافيعة مقدمعة معن وزارة الثقافعة ووشمل المهرجان عدد من العروض التراثية مثل فرقة

إلع .…ضمن فاعليات المهرجان ععرض منتجعات مختلفعة معن خياميعة ونحعاس وسعجاد ومشعغوالت  يدويعة وفخاريعة واشعغال تريكعو 

ور وعقد ورش عمل أمام الحضور بالمهرجان وإستعراض مهارت مختلفة من المهن اليدويعة مثعل العنقش علعي النحعاس لجعذب الحضع

.والتفاعل مع الجمهور



“معرض قاهرة المعز”المهرجان الثقافي الثالث 

بعض الصور



دورى حياة

لصالح مستشفي سرطان الثدي

لمجتمعيةبمناسبة يوم المرأة العالمي اطلق المجلس العربي للمسئولية ا

لصالح مستشفي سرطان الثدي" دوري حياة"

و بالتعاون مع

نادي بالتنيوم •

وشركة كوكا كوال•

رق لنيٌل ذلك وفي هذا االطار شددت مؤسسة حياة على أن المرأة اليٌوم تسعى جاهدة لنيٌل حقوقها، فقد سلكت مختلف الط

 .يٌهاانما بٌقى التقدّم بطيئٌا وذلك يعود لعوامل عدة منها قلة معرفتها بحقوقها أو عدم امكانيتٌها لالطالع عل



بة وعددا من طل" اكرامي"وبحضور عددًا من نجوم الكرة المصرية ومن ضمنهم العب الكرة القدير 

الكرة وانتهى الدورى بتسليم ميداليات لجميع المشاركين وسلم العبالمدارس الخاصة بالقاهرة الجديدة

.الكأس للفريق الفائز" اكرامى"القدير 

دورى حياة

لصالح مستشفي سرطان الثدي



دورى حياة الثانى

لمكافحة فيروس سي “ اطمن على نفسك”لصالح مبادرة 

للعام الثاني على التوالي لدعم مكافحة فيروس سي "2017حياة دورى" أطلق المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية ونادي بالتنيوم، 

نة سفير النوايا الحسوبحضور 

أحمد حسن/ الكابتن •

خامتعه ععال  على أهمية المبادرة،  من منطلق رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي  يضعع فالمجلس العربي وفي هذا اإلطار شدد 

.  مرضى فيروس سي على رأس أولوياته، وفي إطار تضافر جهود المجتمع المدني والحكومة لمكافحة الفيروس



  ما  لمكافحاة فياروس ،ايذ و لا" اطما   لاى نك ا "رةفعاليتها الرياضية هذا العاا  لام م مداادالمجلس العربيوخصص 

.مع االولالثمى بالتجا منطلق اهتما  المؤ، ة بم م مجال الر اية الصحية حيث ان العا  الماضي كان لصالح م تشكي اور



توقيع بروتكول تعاون مع محافظة القليوبية 

يس انطالقاً لدعم مسعيرة ورسعالة فخامعة رئع

يععععة الجمهوريععععة للتنميععععة المجتمعيععععة والتنم

عععاون المسععتدامة، فقععد تععم توقيععع بروتكععول ت

بعععي بعععين محافظعععة القليوبيعععة والمجلعععس العر

.للمسئولية المجتمعية

حيععا ان المجلععس العربععي عضععو منتععد 

لميثععاق هيئععة االمععم المتحععدة ويهععدف الععي

خلععععععععق ذراع مععععععععوازى  لالجتياجععععععععات 

المجتمعيعععة لتخفيعععف الععععبء ععععن كاهعععل

الحكومععة مععن اجععل تحقيععق اقصععى فائععدة

.للتنمية المستدامة

ارس واسععتكماال لبععرامج المجلععس العربععي فععتم عقععد عععدة فعاليععات ضععمن مهرجععان العععودة للمععد

.وارسال قوافل بطاطين ومواد غذائية مع مالبس شتوية



هداف منظمة الصحة العالمية
 
تى هذه المبادرة على غرار رؤية و ا

 
تا

مبادرة المدرسة النموذجية

الهدف العام للمبادرة

ر مناخ و بيئة تعليمية سليمة لكل أطفال مص
ً علمياً ، صحياً ، نفسياً ، ثقافياً ، ت .كنولوجيا



مبادرة المدرسة النموذجية

12345

األهداف المحددة للمبادرة

دعم و تطوير المدارس 

 ً األكثر إحتياجا
وعى تنفيذ برامج لرفع ال

المجتمعى

رفع قدرات مديري و 

مسئولي المدارس
ى تعميم المبادرة عل

المستوى القومى
بناء قدرات 

مجالس األمناء



مبادرة المدرسة النموذجية

مدرسة

الشيخ علي يوسف

مدرسة

المعهد العلمي

مدرسة

الحنفى بنات

مدرسة

األمل للصم 

و البكم

مدرسة

الوحدة العربية 

بنات




