
من اأوائل امل�ؤ�س�سات العربية املتخ�س�سة يف جمال امل�س�ؤولية املجتمعية، حيث كان تاأ�سي�سها يف عام 2007م. 	•
قامت بتاأ�سي�س اأول اأكادميية متخ�س�سة يف جمالت امل�س�ؤولية املجتمعية يف العامل العربي. وحملت هذه الأكادميية ا�سم  	•

»الأكادميية الدولية للم�س�ؤولية الجتماعية«.
•	  اأطلقت اأول برنامج عربي ل�سفراء امل�س�ؤولية املجتمعية مبعايري دولية.

اأطلقت برنامج اأممي ل�سفراء ال�سراكة املجتمعية يف العامل العربي. 	•
تدعم الرتويج ملمار�سات برنامج الأمم املتحدة لالتفاق العاملي وتنا�سر مبادئه الع�سرة واملعنية بحق�ق الإن�سان- وحق�ق  	•

العمال- واحلماية البيئية  - ومكافحة الف�ساد ، وانت�سبت له منذ عام 2014م.
• رعت اإطالق ي�م عاملي للم�س�ؤولية املجتمعية ليك�ن 25 �سبتمرب من كل عام ، ليت�افق مع تبني دول العامل اأهداف الأمم املتحدة 

للتنمية امل�ستدامة. وقد بداأ العامل يحتفل بهذا الي�م ابتداءا من عام 2016م، وكانت ال�سابقة الأولى يف العامل.
تبنت اطالق برنامج دويل ملف��سني اأمميني للرتويج لأهداف الأمم املتحدة للتنمية امل�ستدامة2030 . 	•

اأطلقت منذ عام 2015م اأول برنامج مبعايري دولية للمدن العربية امل�س�ؤولة جمتمعيا. 	•
�ساهمت ال�سبكة القليمية يف تاأ�سي�س اأول جمل�س ومركز للجهات املانحة يف العامل ال�سالمي. 	•

اأطلقت اأول مدينة رقمية لكبار ال�سن يف الدول العربية. والتي تعد الي�م واحدة من اأهم املرجعيات البحثية واملعل�ماتية يف  	•
جمالت كبار ال�سن يف املنطقة العربية.



اأطلقت  وكالة اأخبارية يف جمال امل�س�ؤولية املجتمعية- حيث تعد اأول وكالة اأنباء متخ�س�سة يف جمالت امل�س�ؤولية املجتمعية  	•
والتنمية امل�ستدامة عامليا.

�ساهمت يف تاأ�سي�س اأول مركز للمراأة يف جمال امل�س�ؤولية املجتمعية يف املنطقة العربية. 	•
اأطلقت وتبت برنامج دويل لتاأهيل باحثني يف العامل العربي واملتمثل يف » الزمالة البحثية املهنية يف جمال امل�س�ؤولية املجتمعية« 	•
العربي  »الكتاب  ه�  امل�سروع  هذا  وكان  متخ�س�سة،  باإ�سدارات  العربية  املكتبة  تزويد  لدعم  عربي  م�سروع  اأول  د�سنت  	•

للم�س�ؤولية املجتمعية«، كما تبت طباعة ع�سرات الإ�سدارات املتخ�س�سة.
تبنت ت�سنيف عربي �سن�ي للمائة �سخ�سية عربية الأكرث تاأثريا يف جمال امل�س�ؤولية املجتمعية. 	•

�ساهمت يف اإطالق برنامج »املبع�ث الدويل لتمكني ال�سركاء يف تعزيز تطبيقات التنمية امل�ستدامة« يف العامل العربي. 	•
�ساهمت يف دعم تاأ�سي�س الإحتاد الدويل للم�س�ؤولية املجتمعية، كاأول احتاد متخ�س�س يف العامل. 	•

تبنت تد�سني م�سروع من�سة رقمية خلرباء امل�س�ؤولية املجتمعية يف الدول العربية. 	•
اأعلنت عن م�سروع عربي لإطالق كر�سي تدريبي يف جمال امل�س�ؤولية املجتمعية، وذلك لتمكني املتخ�س�سني واملهتمني من  	•

ال��س�ل اإلى اأحدث الربامج التدريبية يف جمال امل�س�ؤولية املجتمعية عرب ال��سيط الرقمي.
اأ�س�ست اأول �سحيفة عربية متخ�س�سة يف جمال امل�س�ؤولية املجتمعية حتت ا�سم »التزام« ، والتي تعد حاليا مرجعا مهما  	•

للمتخ�س�سني يف العامل العربي.



كما حظيت ال�سبكة الإقليمية للم�س�ؤولية الجتماعية وخالل م�سريتها والتي امتدت 12 �سنة برعاية ودعم احلك�مات العربية  	•
والإ�سالمية، وحققت �سراكات دولية متميزة مع العديد من املنظمات الأممية، وكذلك جنحت يف حتقيق �سراكات ن�عية 
وم�ستدامة مع منظمات املجتمع املدين والقطاع اخلا�س يف املنطقة العربية عرب دوائر تعاونية وحتالفات مهنية يتم من 

خاللها امل�ساهمة يف تنمية جمتمعاتنا العربية.
للم�س�ؤولية  الإقليمية  ال�سبكة  العربية. حيث حتظى ج�ائز  املنطقة  معيارية مرجعية يف عم�م  ذات  مهنية  اأطلقت ج�ائز  	•

الجتماعية مبكانة وتقدير من قبل امل�ؤ�س�سات الدولية واملحلية.
من  العديد  يف  املهنية  و�سراكاتها  التمثيلية  ومكاتبها  املتخ�س�سة،  ومراكزها  الرئي�سة  مقارها  خالل  ومن  ال�سبكة  تعمل  	•
الدول. حيث و�سلت اأن�سطتها خالل الإثني ع�سر عاما من تاأ�سي�سها اإلى الدول الآتية: مملكة البحرين - اململكة العربية 
ال�سع�دية - دولة الك�يت - دولة قطر- �سلطنة عمان - جمه�رية ال�س�دان - جمه�رية ت�ن�س - جمه�رية لبنان - اململكة 

املغربية - اجلمه�رية الرتكية - جمه�رية الهند - ال�ليات املتحدة الأمريكية. 
ينت�سب اإلى ع�س�يتها حاليا نخبة من كبار ال�سخ�سيات من وزراء وروؤ�ساء م�ؤ�س�سات حك�مية وخا�سة وجمتمعية وخرباء  	•

ومتخ�س�سني، بالإ�سافة اإلى كربى امل�ؤ�س�سات العربية والدولية.
تعد ال�سبكة الإقليمية للم�س�ؤولية الجتماعية مظلة للباحثني عن حت�يل مبادراتهم اإلى واقع، وتعظيم اأثر جه�دهم وخرباتهم . 	•

وختاما، فاإن ال�سبكة الإقليمية للم�س�ؤولية الجتماعية م�ؤ�س�سة مهنية دولية  - عملت خالل م�سريتها املمتدة لإثني ع�سر عاما  	•
مت�ا�سلة لتك�ن هي امل�ؤ�س�سة الأكرث عطاءا يف جمالت امل�س�ؤولية املجتمعية يف املنطقة العربية  ويف خارجها.


