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رؤيــــة االتحـــاد:
تتمثل روؤية الحتاد الدويل للم�صوؤولية املجتمعية، يف حث املوؤ�ص�صات احلكومية واخلا�صة والأهلية يف العامل لتعزيز 
والقت�صادية  البيئية  ال�صوابط  فيها  تراعي  عاملية،  معيارية  منهجية  تبني  عرب  الفاعلة  املجتمعية  م�صاركاتها 
التي  املتخ�ص�صة  ال�صت�صارات  وتقدمي  املوؤ�ص�صية،  القدرات  لبناء  برامج  تنفيذ  امل�صوؤولة، من خالل  واملجتمعية 
العالقة  ذات  والدرا�صات  البحوث  وتنفيذ  املجتمعية،  وامل�صوؤولية  امل�صتدامة  التنمية  تطبيقات  تعزيز  يف  ت�صاهم 
مبجالت امل�صوؤولية املجتمعية وتطبيقاتها، اإ�صافة اإلى الرتويج للمار�صات امل�صوؤولة عرب فعاليات احرتافية. ويتحقق 

ذلك من خالل �صراكات مهنية مع وكالت الأمم املتحدة املتخ�ص�صة واملنظمات الدولية املعتربة.

رسالـــة االتحـــاد:
ن�صعى لبناء منظومة اأممية احرتافية ت�صاهم يف تعزيز ممار�صات امل�صوؤولية املجتمعية وتطبيقاتها يف العامل عرب 

ال�صراكة مع الكيانات املتخ�ص�صة الدولية واحلكومية واخلا�صة واملجتمعية.

أهـــداف االتحـــاد:
•  ن�صر ثقافة وممار�صات امل�صوؤولية املجتمعية عرب اأدوات احرتافية معتمدة عامليا.

• ايجاد مظلة مهنية عاملية تنت�صب اليها الكيانات املتخ�ص�صة، وتتحالف فيما بينها للرتويج لأف�صل املمار�صات 
يف جمال امل�صوؤولية املجتمعية.

• اإ�صدار التقارير املهنية التي تر�صد التطور يف تطبيقات مبادئ امل�صوؤولية املجتمعية يف دول العامل وفق املرجعيات 
العاملية.

المقدمة التعريفية
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• خلق �صراكات مع املنظمات الأممية ذات ال�صلة مبجالت امل�صوؤولية املجتمعية وتطبيقاتها لتبني مبادرات متخ�ص�صة 
تراعي الأبعاد الثالثة للم�صوؤولية املجتمعية )اقت�صادي - بيئي - جمتمعي( وحتدث اأثرا ايجابيا يف الدول واملناطق 

واملوؤ�ص�صات امل�صتهدفة بهذه املبادرات.
• امل�صاهمة يف بناء وتطوير قدرات الكيانات التي تعمل يف جمالت امل�صوؤولية املجتمعية �صواء منها: احلكومية 

اأو اخلا�صة اأو املجتمعية.
اأهدافه  حتقيق  على  وتعمل  املجتمعية،  للم�صوؤولية  الدويل  الحتاد  تتبع  متخ�ص�صة  اقليمية  كيانات  ايجاد   •

لتجويد التوا�صل وتعظيم الأثر.

مجــاالت عمــل االتحـــاد:
امل�س�ؤولية  جمال  يف  مهنية  خدمات  لتقدمي  املجتمعية  للم�س�ؤولية  الدويل  االحتاد  ي�سعى 

املجتمعية عرب االأدوات االحرتافية االآتية:

• خدمات تدريبية مبعايري عاملية.

• ا�صت�صارات مهنية متخ�ص�صة .
• درا�صات وبحوث تطبيقية.

• ا�صدار تقارير مهنية وفق املرجعيات املعتربة.
• تنظيم املوؤمترات وامللتقيات واحللقات العلمية.

• توفري قواعد معلومات اخلرباء واأف�صل املمار�صات والتجارب.

عضوية االتحـــاد:
عضوية االتحاد متاحة للفئات اآلتية:

1- الكيانات املهنية املتخ�ص�صة واملمار�صة للم�صوؤولية املجتمعية �صواء كانت حكومية اأو خا�صة اأو جمتمعية يف 
جميع دول العامل..

2- املنظمات الدولية ذات ال�صلة مبجالت امل�صوؤولية املجتمعية.
3- اخلرباء واملتخ�ص�صون يف جمالت امل�صوؤولية املجتمعية.



العضويـــات المهنيـــة
لالتحاد الدولي للمسؤولية المجتمعية
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العضويـــات المهنيـــة
لالتحاد الدولي للمسؤولية المجتمعية

•  يعد الإنت�صاب اإلى ع�صوية »الحتاد الدويل للم�صوؤولية املجتمعية« فر�صة للدخول يف عامل مهني متخ�ص�ص يف 
جمالت امل�صوؤولية املجتمعية. حيث يعد »الحتاد الدويل للم�صوؤولية املجتمعية« اأول منظمة دولية متخ�ص�صة يف 

جمالت امل�صوؤولية املجتمعية والتنمية امل�صتدامة لها متثيل ر�صمي يف العديد من بقاع العامل . 

التي  العديد من اخلدمات واملزايا  للم�صوؤولية املجتمعية« بحر�صها على توفري  تتميز ع�صوية »الحتاد الدويل    •
مبجالت  ال�صلة  ذات  متخ�ص�صة  مهنية  عاملية  ومعايري  باأدوات  واملهتمني  املتخ�ص�صني  متكني  يف  ت�صاهم 

امل�صوؤولية املجتمعية.

•  اإن الدخول يف عامل امل�صوؤولية املجتمعية عرب ع�صوية »الحتاد الدويل للم�صوؤولية املجتمعية » يتيح للمتخ�ص�صني 
واملهتمني التوا�صل مع عامل مهني دويل ، مما يحقق تبادل املعارف والطالع على اأف�صل التجارب واملمار�صات.     

أنـــواع العضويـــات:

عضوية مؤسساتعضوية فرديةأوالً: عضوية رشفية ثانياً: ثالثاً:
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ويحصــل بموجبهـــا العضــو الفـــرد فـــي االتحــــاد الـــدولــــي للمسؤوليـــة 
المجتمعيـــة علـــى المـــزايـــا اآلتيــــة:

•    �صين�صم الع�صو الفرد اإلى اأ�صرة »الحتاد الدويل للم�صوؤولية املجتمعية«، والذي ي�صم اأع�صاء خرباء ومتخ�ص�صني 
و�صركات ومنظمات خا�صة وحكومية من جميع القطاعات واخللفيات ودول العامل؛ مما يعزز وعي ودور الع�صو 

يف التاأثري املجتمعي يف نطاق عمله وتاأثريه.

مــزايـــا العضويــــات:

العضوية الفردية ورسومها المقررة
)500( دوالر أمريكــــي أواًل:

العامل ،حيث  امل�س�ؤولية املجتمعية يف دول  الع�س�ية متاحة لكل متخ�س�ص ومهتم مبجاالت  هذه 
يتطلب احل�س�ل عليها من خالل:

تعبئــة ا�ستمــــارة 
التقدم للع�س�ية

اإثبات املتقدم ح�س�له 
على �سهادة جامعية

ت�سديد الر�س�م 
الـمقــررة

123



8

• �صيتم ت�صجيل ا�صم الع�صو الفرد يف دليل الع�صوية ال�صنوي لالحتاد الدويل للم�صوؤولية املجتمعية ، والذي �صيتم 
ن�صره على نطاق وا�صع عامليا، اإ�صافة اإلى ت�صجيله يف املوقع اللكرتوين لالحتاد.

والفعاليات  الأحداث  باأهم  لتعريفهم  املختلفة   الت�صال  و�صائل  خالل  من  بانتظام  بالأع�صاء  الت�صال  �صيتم   •
املتخ�ص�صة التي ينظمها الحتاد الدويل للم�صوؤولية املجتمعية اأو �صركائه املعتمدين .

•  �صيتم منح الأع�صاء فر�صة الو�صول اإلى الن�صرات العلمية والبحوث والدرا�صات اخلا�صة بالحتاد والتي �صتتاح 
يف املوقع اللكرتوين لالأع�صاء فقط.

•  �صوف يتم دعوة الأع�صاء للم�صاركة يف اأي حدث يقيمه الحتاد الدويل للم�صوؤولية املجتمعية اإما جمانا اأو بر�صوم 
خا�صة.

•  �صيتم تقدمي عرو�ص خا�صة لالأع�صاء يف جميع فعاليات الحتاد الدويل للم�صوؤولية املجتمعية حملًيا ودولًيا.

• �صتتاح فر�صة لالأع�صاء للم�صاركة يف الفعاليات واملوؤمترات وور�ص العمل واملعار�ص والدورات التدريبية املحلية 
والدولية التي تنظمها املنظمات الدولية الأخرى ذات ال�صلة مبجالت امل�صوؤولية املجتمعية، مع فر�صة احل�صول 
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على خطاب ر�صمي للع�صو ليكون متثيله حتت مظلة »الحتاد الدويل للم�صوؤولية املجتمعية« بهدف تطوير املعرفة 
واخلربة وت�صهيل الفر�ص لبناء وتعزيز العالقات وال�صراكات.

•   �صتتاح لالأع�صاء الفر�صة لتطوير جناحهم ال�صخ�صي واملهني يف جمالت امل�صوؤولية املجتمعية، من خالل الدخول وال�صرتاك 
يف فعاليات وبرامج تدريبية دولية مهنية ،والو�صول اإلى اأحدث الدرا�صات واملمار�صات العاملية يف ذات التخ�ص�ص.

• ال�صتفادة من مكانة الحتاد الدولية املرموقة لتحقيق الهتمام والتوا�صل مع احلكومات واملنظمات املحلية والدولية.

•  �صيتم منح الأع�صاء �صهادة ع�صوية وبطاقة حتمل قيمة معنوية ومهنية كبرية.

• �صتتاح لالأع�صاء الفر�صة لتوجيه املناق�صات والقرارات والتاأثري عليها يف اجتماع اجلمعية العامة ال�صنوي لالحتاد 
الدويل للم�صوؤولية املجتمعية.

الت�صويت  خالل  من  عمله  وخطط  الحتاد  وم�صروعات  القرتاحات  على  الت�صويت  من  الأع�صاء  �صيتمكن    •
الإلكرتوين الذي �صيتاح لالأع�صاء فقط عرب املوقع اللكرتوين ب�صورة دورية.

• �صيتلقى الأع�صاء تقرير اجنازات واأعمال الحتاد الدويل للم�صوؤولية املجتمعية ال�صنوي.
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مــزايـــا العضويــــات:

عضــويـــة مــؤسســات للجهــات الحكوميــة والخــاصــة
)3500( دوالر أمريكــــي | رسوم سنوية

عضويـــة مؤسســات للجهــات المجتمعيـــة والخيريـــة
)2500( دوالر أمريكــــي | رسوم سنوية

ثانيًا:

هــذه الع�س�يـــة متاحــة للجهــات الـحك�ميــة والـخا�سـة واملجتمعيـة يف دول العالـم، حيث يتطلب 
الـح�س�ل عليهـا من خـالل:

تعبئــة ا�ستمــــارة 
التقدم للع�س�ية

تقدمي �س�رة من 
الرتخي�ص الر�سمي

12
ت�سديد الر�س�م 

الـمقــررة

3

CORPORATE MEMBERSHIP

Date of Issue  : 26 Sep 2019

CORPORATE MEMBERSHIP No.:
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وتحصل بموجبهـا المؤسسات األعضاء في االتحـاد الـدولــي للمسؤوليـــة 
المجتمعيـــة علـــى المـــزايـــا اآلتيــــة:

  • �صتن�صم املوؤ�ص�صات اإلى اأ�صرة »الحتاد الدويل للم�صوؤولية املجتمعية«، والذي ي�صم اأع�صاء خرباء ومتخ�ص�صني 
و�صركات ومنظمات خا�صة وحكومية وجمتمعية من جميع القطاعات واخللفيات ودول العامل؛ مما يعزز وعي 

ودور املوؤ�ص�صات يف التاأثري املجتمعي يف نطاق عملها وتاأثريها.

• �صيتم ت�صجيل ا�صم املوؤ�ص�صة يف دليل الع�صوية ال�صنوي لالحتاد الدويل للم�صوؤولية املجتمعية، والذي �صيتم ن�صره 
على نطاق وا�صع عامليا، اإ�صافة اإلى ت�صجيلها يف املوقع اللكرتوين لالحتاد.

والفعاليات  الأحداث  باأهم  لتعريفهم  املختلفة  الت�صال  و�صائل  خالل  من  بانتظام  بالأع�صاء  الت�صال  �صيتم   •
املتخ�ص�صة التي ينظمها الحتاد الدويل للم�صوؤولية املجتمعية اأو �صركائه املعتمدين.

•  �صيتم منح الأع�صاء فر�صة الو�صول اإلى الن�صرات العلمية والبحوث والدرا�صات اخلا�صة بالحتاد والتي �صتتاح 
يف املوقع اللكرتوين لالأع�صاء فقط.

•  �صوف يتم دعوة الأع�صاء للم�صاركة يف اأي حدث يقيمه »الحتاد الدويل للم�صوؤولية املجتمعية« اإما جمانا اأو بر�صوم خا�صة.
• �صيتم تقدمي عرو�ص خا�صة لالأع�صاء يف جميع فعاليات الحتاد الدويل للم�صوؤولية املجتمعية حملًيا ودولًيا.

•  �صتتاح فر�صة لالأع�صاء للم�صاركة يف الفعاليات واملوؤمترات وور�ص العمل واملعار�ص والدورات التدريبية املحلية 
والدولية التي تنظمها املنظمات الدولية الأخرى ذات ال�صلة مبجالت امل�صوؤولية املجتمعية، مع فر�صة احل�صول 
على خطاب ر�صمي للع�صو ليكون متثيله حتت مظلة » الحتاد الدويل للم�صوؤولية املجتمعية »بهدف تطوير املعرفة 

واخلربة وت�صهيل الفر�ص لبناء وتعزيز العالقات وال�صراكات.
•  �صتتاح لالأع�صاء الفر�صة لتطوير جناحهم املوؤ�ص�صاتي واملهني يف جمالت امل�صوؤولية املجتمعية، من خالل الدخول 
اأحدث الدرا�صات واملمار�صات العاملية يف  اإلى  وال�صرتاك يف فعاليات وبرامج تدريبية دولية مهنية ،والو�صول 

ذات التخ�ص�ص.
• ال�صتفادة من مكانة الحتاد الدولية املرموقة لتحقيق الهتمام والتوا�صل مع احلكومات واملنظمات املحلية والدولية.

•   �صيتم منح الأع�صاء �صهادة ع�صوية ودرع يحمل قيمة معنوية ومهنية كبرية.
•   �صتتاح لالأع�صاء الفر�صة لتوجيه املناق�صات والقرارات والتاأثري عليها يف اجتماع اجلمعية العامة ال�صنوي لالحتاد 

الدويل للم�صوؤولية املجتمعية.
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الت�صويت  خالل  من  عمله  وخطط  الحتاد  وم�صروعات  القرتاحات  على  الت�صويت  من  الأع�صاء  �صيتمكن    •
الإلكرتوين الذي �صيتاح لالأع�صاء فقط عرب املوقع اللكرتوين ب�صورة دورية.

• �صيتلقى الأع�صاء تقرير اجنازات واأعمال الحتاد الدويل للم�صوؤولية املجتمعية ال�صنوي.
• �صتتاح للموؤ�ص�صات اإ�صافة �صعار موؤ�ص�صاتهم يف قاعدة املوؤ�ص�صات الأع�صاء بالحتاد الدويل للم�صوؤولية املجتمعية، 

والذي �صيتم رفعه يف املوقع الإلكرتوين الر�صمي لالحتاد الدويل للم�صوؤولية املجتمعية.
•  �صتتاح لالأع�صاء لرت�صيح ممثلني عنهم ل�صغل منا�صب قيادية �صرفية بالحتاد الدويل للم�صوؤولية املجتمعية بعد 

اإجازة الرت�صيح من جمل�ص اإدارة الحتاد.
ال�صروط  ا�صتيفاء  بعد  ممثل  بها  ليوجد  التي  املناطق  يف  لالحتاد  الر�صمي  للتمثيل  الفر�صة  لالأع�صاء  �صتتاح   •

الالزمة لذلك.
واأنظمة  قواعد  مبوجب  الحتاد،  �صعار  ا�صتخدام  حق  املجتمعية  للم�صوؤولية  الدويل  الحتاد  اأع�صاء  منح  �صيتم   •

حمددة   مل�صروعاتهم وم�صوؤولياتهم املجتمعية كمنظمة داعمة.
• �صيتلقى الأع�صاء امل�صورة والدعم ب�صاأن حمالت الت�صويق مل�صاريعهم واأحداثهم املتعلقة بامل�صوؤولية املجتمعية.

• �صُتمنح للموؤ�ص�صات  الفر�صة لرت�صيح اأفرادها لي�صبحوا اأع�صاًء فرديني يف الحتاد على اأن ليتجاوز العدد)3( 
اأع�صاء.
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يختار جمل�ص االإدارة اأع�ساء �سرفي�ن يف دول العامل ، 
ممن لهم م�ساهمات جمتمعية م�ؤثرة �س�اء يف املجاالت 
العلمية،اأو البحثية اأو التدريبية، اأو العطاء املجتمعي. 
اأو  م�ؤ�س�سات  الع�س�ية  هذه  على  يح�سل  اأن  وميكن 

اأفرادا.

العضوية الشرفية
)هذه العضوية ليس لها رسوم( ثالثًا:

HONORARY MEMBERSHIP

Date of Issue  : 26 Sep 2019

HONORARY MEMBERSHIP No.:
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استمارة طلب عضوية في االتحاد الدولي للمسؤولية المجتمعية

• الإ�صم الكامل واللقب:
Full Name And Surname

• تاريخ وحمل امليالد        
 Date and place of birth
 Nationality                                                 اجلن�صية •

• امل�ؤهالت الدرا�سية :

ال�سنةاجلامعةال�سهادةت�سل�سل

1
2
3

• الوظيفة اأو املهنة احلالية: 
• عنوان العمل:

• الهاتف :                                                     الفاك�ص :                                          جوال: 
• بريد الكرتوين:                                                   �صندوق الربيد:                          الرمز الربيدي:

اأق��ر ب��اأن جمي��ع البيانات التي قدمتها �صحيحة واأين اطلعت على كافة ال�ص��روط والأحكام املذكورة واأوافق عليها جميع��ا وعليه اأود اأن اأكون ع�صوًا يف 
الحت��اد ال��دويل للم�ص��وؤولية املجتمعي��ة وت�ص��ديد مبل��غ الإ�ص��رتاك البال��غ ق��درة )            ( مبوج��ب الو�ص��ل املرق��م       يف   /   /      2٠  اأو مرفق �صورة 

ال�صند البنكي.

للفرتة  من :            /         /          2٠               لغاية :          /         /       2٠  

ا�صم امل�صرتك  : 
التاريخ :      /      /       2٠ التوقيع :      

ا�صم الفرع                 التاريخ :      /       /        2٠   ا�صم وتوقيع املوظف:     

�صورة �صخ�صية
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ا�صم ال�صركة  اأو املوؤ�ص�صة كاماًل:

الدولة:

جمال ن�صاط ال�صركة اأو املوؤ�ص�صة:

عنوان ال�صركة اأو املوؤ�ص�صة:

جمال ال�صركة اأواملوؤ�ص�صة:          قط���اع حكوم���ي                 قط����اع خ���ا�ص

قطاع خمتلط اأو م�صاهمة عامة اأو خا�صة         قطاع خريي/جمتمعي/ غري ربحي   

اأن�صطتها وجمالتهااإ�صم املدينةاإ�صم الدولة فروع ال�صركة او املوؤ�ص�صةت�صل�صل

1
2
3

املرفقات املطل�بة:             �صورة من ال�صجل التجاري    اأو                        ترخي�ص الت�صغيل 

بيانات امل�س�ؤول املبا�سر بالت�ا�سل مع م�س�ؤول الع�س�يات املهنية باالحتاد الدويل للم�س�ؤولية املجتمعية:
ال�صم كامل واللقب للم�صوؤول املبا�صر اأو املفو�ص بالتوا�صل:

امل�صمى الوظيفي:

بيانات التوا�صل:  الهاتف                                                  الفاك�ص                                            جوال 

بريد الكرتوين                                            �صندوق بريد                                   الرمز الربيدي 

اأقــر بــاأن جميــع البيانات التي قدمتها �سحيحة واأنني اطلعت على كافة ال�ســروط واالأحكام املذكــ�رة  يف دليل الع�س�ية واأوافق عليها، وعليه ت�د �ســركتنا/ 
م�ؤ�س�ستنا اأن تكـــ�ن ع�ســ�ًا يف االحتاد الدويل للم�س�ؤوليـــة املجتمعية)ع�س�يــــة م�ؤ�س�ســـات( وت�سديــــد مبلـــغ االإ�سرتـــاك البالـــغ قـــدره )                      دوالر 

اأمريكي( مب�جب التح�يل البنكي على ح�ساب االحتاد الدويل للم�س�ؤولية املجتمعية.

للفرتة من :       /      /       2٠            لغاية :       /      /        2٠       

ا�صم وتوقيع املوظف:                                     التاريخ :  اأ�صم امل�صوؤول:   

استمارة طلب عضوية
للشركات والمؤسسات
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للراغبين في العضوية: التواصل عبر البريد االلكتروني 

لزيارة موقع االتحاد الدولي للمسؤولية المجتمعية.

info@socialresponsibil ityunion.org

www.socialresponsibil ityunion.org


