
 

 

 مشاركا   30مبادرة بيرل تقود خطاب العطاء االستراتيجي في منطقة الخليج بالتعاون مع 

% من المستثمرين المؤثرين في األسواق الناشئة يطمحون إلى المساهمة في نشر أفضل ممارسات قياس األثر  66 •

 مستقبل االستثمار المؤثربخصوص ستثمار المؤثر العالمية لالشبكة ال واإلفادة عنه، ذلك وفقاً لمخطط 

ستثمار المؤثر، ما يزيد  العالمية لالشبكة  لوفقاً ل  2020مليون دوالر في    715قيمة سوق العطاء المؤثر العالمي تبلغ   •

 من الحاجة إلى الشفافية والمساءلة

 

المنظمة غير الربحية المستقلة العاملة على نشر ثقافة مؤسسية تقوم على نظمت مبادرة بيرل،   :2022يو  ليو  --الشارقة،  

عن "مبادئ قياس األثر". وقد انضوت    طاء""زمن العمع   التعاونعمل هجينة ب  ، ورشة  المساءلة والشفافية في منطقة الخليج

منظمات غير  و  الذي يجمع ممثلين من شركات رائدة ومانحين من مؤسسات خيرية  "لسيرك  "هذه الفعالية ضمن مشروع  

من  ، والبنك الدولي، لالرتقاء بالمرأةمؤسسة نماء ، وينوكا، وAccentureمثل  حكومية دولية ومؤسسات متعددة القطاعات

 الخيرية  ا مبادراتهو   هاعطائتعظيم آثار  الفعالة التي يمكن للمؤسسات والمنظمات تبنيها لضمان    اتاالستراتيجي مناقشةأجل  

   والبيئية.  واالجتماعية

لمحة   ممت لهدالستراتيجيات األثر ومعاييره، وقفت الورشة المشاركين بأساسيات قياس األثر، وأكسبتهم فهماً أوفى  وقد عر  

بع عن  وعملية    ضعامة  فعلية  ونماذج  أمثلة  دراسة  من خالل  ممارساته  السياقات    تبي نأهم  في  األثر  قياس  تطبيق  كيفية 

 والظروف الصعبة.  

منظمة مقرها المملكة  ي  ه، و Innovest Advisoryلـ  المدير اإلداري  الجلسة جاستين سايكس،    منسق  وعلق في هذا السياق

مثيرة    عميقة  عدت جداً برؤية المشاركين مندمجين بحوارات: "س  ، إذ قالالمتحدة تختص بقياس أثر أعمال المؤسسات المانحة

 ي منحنى التعليم في منظماتهم."للتفكير عن استراتيجيات قياس األثر التي يمكن أن تعل  

 



معرفتهم بمتطلبات  ، وزادت من  ين الستراتيجيات األثر وكيفية قياسهاوساعدت ورشة العمل هذه على تعزيز فهم المشارك

لل  ذجية وفعلية،ونموأمثلة  السوق من خالل دراسة حاالت   ورشة  وشددت  مشاركين ابتكار استراتيجياتهم الخاصة.  وتسنى 

ت عرضو،  الحديثة والعمليةعلى أهمية نبذ المنهجيات التقليدية القائمة على المراقبة والتقييم والتوجه نحو المنهجيات  العمل  

 تطبيقها على أرض الواقع.  كيف يمكن مجموعة متنوعة من أدوات قياس األثر و

 

  715مة سوق االستثمار المؤثر ما يساوي سعداوي، المديرة التنفيذية لمبادرة بيرل: "مع بلوغ قي ةوقالت في هذا الصدد راني

 مثر أعمالهألالمستثمرين وأقسام المسؤولية االجتماعية في المؤسسات  قياس  الحاجة إلى    تشتد  ،  العالمعلى مستوى    والردمليار  

. تقدم ورشات العمل هذه المندرجة ضمن برنامج مبادرة بيرل عن  عنهامستثمرين وأصحاب المصلحة  وإفادة الومبادراتهم  

عن  خيرية والمانحين في منطقة الخليج  الاألعمال    صحابفرصاً تعليمية وتنموية استثنائية أل   "الحوكمة في األعمال الخيرية"

لالمنهجيات وزيادة فعاليتها وتصميم استراتيجيات  ر  تسييكيفية   كيفية تطبيقها على أرض مع توضيح  قياس األثر  وأدوات 

 مزيد من المبادرات الخيرية في المنطقة."تنفيذ الالواقع، إذ يمهد ذلك الطريق ل

 

بهدف إنشاء مجتمع من  وذلك    "زمن العطاء"،ل" بالتعاون مع  مشروع "سيرك    2021ة بيرل قد أنشأت في  رذكر أن مبادوي  

الشرق األوسط. سينفذ    فيالعطاء    بيئة  الثقة فيمستويات  إلى تعزيز الشفافية والمساءلة و   الذين يدعونالمانحين الخيريين  

القادم لتزويد المانحين   عامال  خاللمبادرة بيرل عدداً من األنشطة والفعاليات  الخاص بفي األعمال الخيرية    الحوكمةبرنامج  

انتهاج ممارسات حوكمة مدروسة الذي سيساعدهم على  والتوجيه االستراتيجي  العملية  د والمؤسسات باألدوات  من األفرا

  منصتنا عن العطاء المؤثر على    اختصاصيةات  بأكثر قوة وفعالية في مجال العطاء. يمكنكم االطالع على موارد وكتي تكون  

 . www.circlemena.orgونية الجديدة راإللكت

 

 -انتهى-

 عن مبادرة بيرل 

ى مبادرة بيرل هي المنظمة المستقلة غير الربحية الرائدة في منطقة الخليج، مهمتها التوعية بأهمية تبني الشركات لثقافة مؤسسية تقوم عل

مجموعة من قادة األعمال اإلقليميين بالتعاون مع مكتب األمم المتحدة للشراكات، ومبادرة   2010المساءلة والشفافية. أسس المنظمة في 

لألمم   االقتصادي واالجتماعي  المجلس  استشارية من  اكتسبت صفة  التي  الخليج  الوحيدة في  الربحية  الخاصة غير  الشبكة  بيرل هي 

 المتحدة.

المؤسسية، منها أفضل ممارسات مكافحة الفساد، والتنوع في القيادة، والحوكمة في  تنفذ مبادرة بيرل سلسلة من البرامج في الحوكمة  

الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والحوكمة في الشركات العائلية، والحوكمة في القطاع التكنولوجي، والحوكمة في  

لى المستوى اإلقليمي، وتنفذ ورشات عمل ودورات تدريب تنفيذي، العمل الخيري. وتجري المنظمة أيضاً أبحاثاً معنية بقضايا الحوكمة ع

وتعقد اجتماعات لقادة األعمال ومتخذي القرارات والطالب والتنفيذيين من القطاع غير الربحي، لتشجيع المؤسسات في الخليج على 

 تبني منظومة حوكمة قويمة من األساس تمكنها من تنفيذ أفضل الممارسات في مكان العمل.   

شريك إقليمي ودولي، تواصل مبادرة بيرل سعيها الحثيث لتكون المنصة الرائدة التي يقودها قطاع األعمال   40وبشبكة متنامية من  

إلحداث التغيير المطلوب وتعزيز دور الحوكمة المؤسسية كمحرك أساسي للتنافسية وتوفير فرص العمل وتحقيق التنمية االقتصادية  

 خليج. المستدامة عبر منطقة ال 

موقعنا   بزيارة  تفضلوا  المعلومات،  من  خالل    www.pearlinitiative.orgللمزيد  من  االجتماعي  التواصل  وصفحات 

@PearlInitiative  على الفيسبوك ويوتيوب وتويتر و@ThePearlInitiative وإنستغرام على لينكد إن . 

 

http://www.circlemena.org/
http://www.pearlinitiative.org/

