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المـاهيـــة :
لل�شبكة  الرائدة  املبادرات  اإحدى  المجتمعية:  المسؤولية  مجال  في  العرب  الباحثين  شبكة 
االإقليمية للم�شوؤولية االجتماعية، والتي تعنى بتوفري مظلة مهنية للباحثني العرب املتخ�ش�شني يف جماالت 
امل�شوؤولية املجتمعية، وذلك من خالل امل�شاهمة بتوفري الرعاية العلمية واملهنية، اإ�شافة اإلى الرعاية املادية 
لهم، من اأجل حتفيزهم و�شحذ هممهم لدعم موؤ�ش�شاتنا العربية بالبحوث العلمية الر�شينة واملتخ�ش�شة، 

لي�شتند عليها �شناع القرار يف دعم جهود حتقيق التنمية امل�شتدامة وتعزيز املمار�شات امل�شوؤولة.

للربح،  هادفة  غري  علمية  مبادرة  المجتمعية:  المسؤولية  مجال  في  العرب  الباحثين  شبكة 
االإقليمية  لل�شبكة  الرئي�شة  املقار  اأن�شطتها من قبل  للم�شوؤولية االجتماعية، ومتار�س  االإقليمية  ال�شبكة  تتبع 

للم�شوؤولية االجتماعية يف املنطقة العربية وخارجها.

اخلرباء  من  فريق  عليها  ي�شرف  المجتمعية:  المسؤولية  مجال  في  العرب  الباحثين  شبكة 
والباحثني يف جماالت امل�شوؤولية املجتمعية.

شبكة الباحثين العرب في مجال المسؤولية المجتمعية: �شبكة معنية بتقدمي الدعم املهني والفني 
واملادي للباحثني يف الدول العربية.

شبكة الباحثين العرب في مجال المسؤولية المجتمعية: هي اإطار علمي ومهني لتحقيق �شراكات 
مع املنظمات الدولية والهيئات واملجال�س املتخ�ش�شة يف جماالت البحث العلمي.

شبكـة الـبـاحثيـن الـعــرب
في مجال المسؤولية المجتمعية
Arab Researchers Network
in Social Responsibility (ARNSR)
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العمل لتك�ن �سبكة الباحثني العرب يف جمال امل�س�ؤولية املجتمعية 
بيت خربة متخ�س�ص يقدم خدماته باإحرتافية عالية.

حتفيز الباحثني العرب للم�ساهمة العلمية والبحثية املتخ�س�سة 
يف جماالت امل�س�ؤولية املجتمعية. 

األهــــداف :

ت�سجيع ال�سراكة مع اجلهات املانحة، واجلمعيات اخلريية واملجتمعية، وامل�ؤ�س�سات 
احلك�مية واخلا�سة يف املنطقة العربية يف جماالت بح�ث امل�س�ؤولية املجتمعية.

تنظيم ودعم برامج بناء القدرات الإعداد وتاأهيل الباحثني العرب 
يف جماالت امل�س�ؤولية املجتمعية.

البحث  جه�د  لدعم  تهدف  متخ�س�سة  معل�مات  قاعدة  بناء 
العلمي يف جماالت امل�س�ؤولية املجتمعية.

اإطالق جملة عربية علمية حمكمة يف جماالت امل�س�ؤولية 
املجتمعية.

حتقيق التن�سيق والتكامل مع امل�ؤ�س�سات واملراكز البحثية واالأكادميية يف املنطقة 
العربية ويف خارجها لدعم جه�د البحث العلمي يف جماالت امل�س�ؤولية املجتمعية.
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خدمات استشارات
كبار  مع  التعاقد  عرب  ا�شت�شارية  خدمات  املجتمعية  امل�س�ؤولية  جمال  يف  العرب  الباحثني  �سبكة  تقدم 

امل�شت�شارين واخلرباء املتخ�ش�شني يف جماالت امل�شوؤولية املجتمعية

خدمات تدريبية
جمال  يف  مهنية  وبرامج  تدريبية،  برامج  املجتمعية  امل�س�ؤولية  جمال  يف  العرب  الباحثني  �سبكة  توفر 

تخ�ش�شها من خالل �شراكات مع موؤ�ش�شات دولية معتمدة.

خدمات الدراسات والبحوث
توفر �سبكة الباحثني العرب يف جمال امل�س�ؤولية املجتمعية خدمات الدرا�شات والبحوث يف جماالت عملها، 
وياأتي ذلك وفق خطتها ال�شنوية، اأو التعاقدية، وتعتمد يف ذلك على قاعدة الباحثني واالأكادمييني التي توفرها 

ال�شبكة االإقليمية للم�شوؤولية االجتماعية.

خدمات الفعاليات والمؤتمرات
تنظم �سبكة الباحثني العرب يف جمال امل�س�ؤولية املجتمعية ملتقيات وموؤمترات متخ�ش�شة يف جماالت البحث 

العلمي بغر�س تعزيز ال�شراكة املهنية يف جماالت تخ�ش�شية مع اجلهات البحثية املعنية بامل�شوؤولية املجتمعية.

خدمات العضويات المهنية
ذلك  كان  بع�شويتها،�شواء  االإلتحاق  فر�شة  املجتمعية  امل�س�ؤولية  جمال  يف  العرب  الباحثني  �سبكة  تقدم 

لالأفراد، اأو املوؤ�ش�شات، اأو االأع�شاء ال�شرفيني.

المجاالت الرئيسية ألنشطة
شبكــة الباحثيــن العــرب

في مجال المسؤولية المجتمعية

شبكـة الـبـاحثيـن الـعــرب
في مجال المسؤولية المجتمعية
Arab Researchers Network
in Social Responsibility (ARNSR)
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خدمات »المنح المهنية«
توفر �سبكة الباحثني العرب يف جمال امل�س�ؤولية املجتمعية »منحا مهنية« الأفراد اأو موؤ�ش�شات يتم تر�شيحهم  
وفق مرجعية معيارية معتمدة من قبل ال�شبكة، من اأجل احل�شول على فر�س تدريبية، اأو االإلتحاق بربامج بحثية 
متخ�ش�شة يف جماالت امل�شوؤولية املجتمعية، ويكون ذلك بالتن�شيق مع اجلهات املانحة، اأو من خالل ح�شور 

موؤمترات وملتقيات علمية ومهنية يف جمال عمل �سبكة الباحثني العرب يف جمال امل�س�ؤولية املجتمعية.

خدمات التعليم والتدريب البحثي عبر الوسيط اإللكتروني
اأو  تخ�ش�شية،  عمل  ور�س  تنظيم  فر�شة  املجتمعية،  امل�س�ؤولية  جمال  يف  العرب  الباحثني  �سبكة  توفر 

ملتقيات علمية، اأو موؤمترات مهنية يف جمال تخ�ش�شها، عرب الو�شائط االإلكرتونية..

خدمات تنمية المجتمعات والمسؤولية المجتمعية
تقدم �سبكة الباحثني العرب يف جمال امل�س�ؤولية املجتمعية، جمموعة من اخلدمات البحثية تهدف اإلى 
تنمية املجتمعات العربية يف اإطار م�شوؤوليتها املجتمعية،على اأن تكون هذه اخلدمات وفق املعايري واملرجعيات 
تنفيذها  ليتم  بحثية،  خطط  ت�شميم  ثم  ومن  املجتمعية،  االإحتياجات  حتليل  بعد  تقدميها  ويتم  العلمية، 

بال�شراكة مع اجلهات املانحة بالدول العربية.
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أوال: فئات العضوية:
1. الع�س�ية ال�سرفية: متاحة ل�شخ�شيات عربية ودولية فاعلة يف جمال بحوث امل�شوؤولية املجتمعية. حيث 
يتم تر�شيحهم من قبل رئي�س �شبكة الباحثني العرب يف جمال امل�شوؤولية املجتمعية اأو هيئتها االإ�شت�شارية، 
ويتم اإعتماد الرت�شيح من قبل جمل�س اإدارة ال�شبكة االإقليمية للم�شوؤولية االجتماعية. ومتنح لل�شخ�شيات 

املر�شحة نظري جهودهم العلمية والبحثية.
الر�س�م: بدون ر�س�م

2. ع�س�ية »الزميل الباحث يف جمال امل�س�ؤولية املجتمعية«: والتي يتم منحها ل�شخ�شيات �شاركت 
واأنهت بنجاح الربنامج التدريبي الدويل »الزمالة البحثية املهنية يف جمال امل�شوؤولية املجتمعية » والذي 
تنظمه ال�شبكة االإقليمية للم�شوؤولية االجتماعية بالتعاون مع �شركاء دوليني، اأو برامج تدريبية متخ�ش�شة 
اأخرى يف جمال بحوث امل�شوؤولية املجتمعية يتم اعتمادها  من قبل ال�شبكة االإقليمية للم�شوؤولية االجتماعية. 

الر�س�م: بدون ر�س�م

3. ع�س�ية باحث يف جمال امل�س�ؤولية املجتمعية)فئة اأفراد(: والتي يتم منحها للباحثني العرب، 
ممن لهم م�شاركات بحثية اأو مقاالت علمية يف جماالت امل�شوؤولية املجتمعية، والتنمية امل�شتدامة، وكذلك 

يف جماالت اخلدمة املجتمعية، واأخالقيات االأعمال، وتطوع املحرتفني.
الر�س�م: 250 دوالرا اأمريكيا �شنويا الأع�شاء ال�شبكة االإقليمية للم�شوؤولية االجتماعية.

                  300 دوالرا اأمريكيا �شنويا لغري اأع�شاء ال�شبكة االإقليمية للم�شوؤولية االجتماعية.

4. ع�س�ية �سبكة الباحثني العرب يف جمال امل�س�ؤولية املجتمعية )فئة م�ؤ�س�سات(: والتي يتم 
منحها للموؤ�ش�شات بقطاعاتها املختلفة �شواءا كانت حكومية اأو خا�شة اأو جمتمعية، ممن لديهم  اأن�شطة 

اأو وحدات اأوكيانات اإدارية متخ�ش�شة يف جماالت البحث العلمي.
الر�س�م: 1000 دوالر اأمريكي �سن�يا.

االإنت�ساب اإلى �سبكة الباحثني العرب يف جمال 
الـم�س�ؤولية املجتمعية متاحة وفقا للتفا�سيل 

االآتية:
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مـزايـــا يحصــل عليهــا األعضــاء )لجميع الفئــات من األفــراد(:
يح�شل االأع�شاء على فر�شة امل�شاركة يف برنامج تدريبي واحد يف جمال بحوث امل�شوؤولية املجتمعية خالل   •

فرتة الع�شوية بدون ر�شوم. 
يح�شل الع�شو على خ�شم )25%( على ر�شوم برناجمني تدريبيني اإ�شافيني من الربامج التدريبية التي    •

تقدمها �شبكة الباحثني العرب يف جمال امل�شوؤولية املجتمعية.
بحوث  لرعاية  العربي  »ال�شندوق  قبل  من  متويلها  يتم  بحثية  ملنح  التقدم  فر�شة  على  الع�شو  يح�شل    •

امل�شوؤولية املجتمعية »التابع لل�شبكة االإقليمية للم�شوؤولية االجتماعية وفق �شوابط تناف�شية. 
تتاح لالأع�شاء املتميزين يف جمال البحث العلمي امل�شاركة يف م�شروعات بحوث امل�شوؤولية املجتمعية التي    •

تتبناها ال�شبكة االإقليمية للم�شوؤولية االجتماعية و�شركائها.
رفع اإ�شم االأع�شاء يف املوقع االإلكرتوين لل�شبكة االإقليمية للم�شوؤولية االجتماعية.   •

امل�شوؤولية  جمال  يف  العرب  الباحثني  �شبكة  وملتقيات  فعاليات  يف  للم�شاركة  املتميزين  االأع�شاء  دعوة    •
املجتمعية .

الباحثني العرب يف جمال امل�شوؤولية املجتمعية،  اإجازتها يف جملة �شبكة  التي يتم  ن�شر بحوث االأع�شاء    •
وكذلك يف �شحيفة »التزام« التي ت�شدر عن ال�شبكة االإقليمية للم�شوؤولية االجتماعية.

اإتاحة الفر�شة لالأع�شاء للعمل مع فريق بحثي م�شرتك ومتخ�ش�س يف جمال امل�شوؤولية املجتمعية.   •
ت�شدر لالأع�شاء بطاقة ع�شوية مبرجعيات عاملية.   •

شـروط اإلنتساب إلـــى عضـويــة شبكــة الباحثيــن العــرب فـي مجــال 
المسؤوليــة المجتمعيـة )فئــة األفـــراد(:
• يجب اأن يكون الع�شو حا�شال على �شهادة جامعية، اأو مايعادلها.

• تقدمي االأوراق الثبوتية »�شرية ذاتية - �شورة من جواز ال�شفر- �شورة �شخ�شية حديثة - �شورة من ال�شهادة 
اجلامعية«.

• ت�شديد الر�شوم املقررة لفئة ع�شوية » باحث يف جمال امل�شوؤولية املجتمعية ».
• تعبئة االإ�شتمارة اخلا�شة بالع�شوية.

مزايا يحصل عليها األعضاء )فئة المؤسسات(:
لالإلتحاق  موؤ�ش�شتهم  من  م�شاركني(   3( عدد  تر�شيح  فر�شة  على  املوؤ�ش�شات(  )فئة  االأع�شاء  يح�شل    •
بربنامج تدريبي واحد لكل مر�شح يف جمال بحوث امل�شوؤولية املجتمعية خالل فرتة الع�شوية بدون ر�شوم. 
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من  اإ�شافيني  تدريبيني  برناجمني  ر�شوم  على   )%25( خ�شم  على  املوؤ�ش�شات(  )فئة  الع�شو  يح�شل    •
الربامج التدريبية التي تقدمها �شبكة الباحثني العرب يف جمال امل�شوؤولية املجتمعية لعدد 6 م�شاركني يتم 

تر�شيحهم من قبلها. 
تتاح للموؤ�ش�شات االأع�شاء اإقرتاح مو�شوعات لبحوث يف جمال امل�شوؤولية املجتمعية تتبناها �شبكة الباحثني    •
العرب يف جمال امل�شوؤولية املجتمعية، واالإ�شتفادة من نتائجها. على اأن تتولى املوؤ�ش�شات االأع�شاء حتمل 

التكاليف املالية املبا�شرة دون اأي ن�شب اإدارية اإ�شافية )اإذا وجدت(.
رفع اإ�شم االأع�شاء يف املوقع االإلكرتوين لل�شبكة االإقليمية للم�شوؤولية االجتماعية.   •

امل�شوؤولية  جمال  يف  العرب  الباحثني  �شبكة  وملتقيات  فعاليات  يف  للم�شاركة  املتميزين  االأع�شاء  دعوة    •
املجتمعية.

العرب يف جمال  الباحثني  �شبكة  العلمي يف جملة  البحث  الع�شو يف جماالت  املوؤ�ش�شة  بجهود  التعريف    •
امل�شوؤولية املجتمعية، وكذلك يف �شحيفة »التزام« التي ت�شدر عن ال�شبكة االإقليمية للم�شوؤولية االجتماعية.
اإتاحة الفر�شة لالأع�شاء )فئة املوؤ�ش�شات( للعمل مع فريق بحثي م�شرتك ومتخ�ش�س يف جمال امل�شوؤولية    •

املجتمعية.

شــروط اإلنتســاب إلــى عضويـــة شبكــة الباحثيــن العـرب في مجال 
المسؤوليــة المجتمعيـة )فئة المؤسسات(:-

• يجب اأن يكون الع�شو )فئة موؤ�ش�شات( مرخ�س ر�شميا.
• تقدمي االأوراق الثبوتية »�شورة من الرخ�شة الر�شمية«.

• ت�شديد الر�شوم املقررة لفئة ع�شوية » �شبكة الباحثني العرب يف جمال امل�شوؤولية املجتمعية- فئة موؤ�ش�شات«.
• تعبئة االإ�شتمارة اخلا�شة بالع�شوية .

مالحظـــــة:
�سيتم تخ�سي�ص الر�س�م ال�اردة من جميع الفئات لدعم برامج املنح 

املقدمة من »ال�سندوق العربي لرعاية بح�ث امل�س�ؤولية املجتمعية«



مقدم الطلب )اأفراد/ موؤ�ش�شات(:
فــــئـــة العــــ�شــويــــــة: 

هاتف :  اجلن�شية )لالأفراد(:      
الربيـــد االإلكرتونـــي:

الـموقع االإلكرتونـــي )للموؤ�ش�شات(:
العــنـــوان البـــريـــدي:

الـمدينـــــة                             الدولة
www.regionalcsr.com حتميل املرفقات لالأفراد عرب الرابط على املوقع االإلكرتوين

حتميل االأوراق الثبوتية   •

  �شرية ذاتية         �شورة من جواز ال�شفر         �شورة �شخ�شية حديثة        �شورة من ال�شهادة اجلامعية.
حتميل االإ�شتمارة اخلا�شة بالع�شوية.   •

)مالحظة: ميكن اإر�شال املرفقات اأعاله عرب الربيد االإلكرتوين لل�شبكة االإقليمية للم�شوؤولية االجتماعية(

حتميل املرفقات للم�ؤ�س�سات:
• حتميل االأوراق الثبوتية »�شورة من الرخ�شة الر�شمية للموؤ�ش�شة«.

• حتميل االإ�شتمارة اخلا�شة بالع�شوية.

)مالحظة: ميكن اإر�شال املرفقات اأعاله عرب الربيد االإلكرتوين لل�شبكة االإقليمية للم�شوؤولية االجتماعية(

توقيع مقدم الطلب:    

لالإعتماد )خا�ص ب�سبكة الباحثني العرب يف جمال امل�س�ؤولية املجتمعية(:

استمـــارة طلــب العضويــة

لالإ�ستف�ســار ميكــن التــ�ا�سل عبـــر الربيــــد االإلكرتونــــي 
E m a i l :  i n f o @ r e g i o n a l c s r . c o m

شبكـة الـبـاحثيـن الـعــرب
في مجال المسؤولية المجتمعية
Arab Researchers Network
in Social Responsibility (ARNSR)
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ال�شبكة االإقليمية للم�شوؤولية االجتماعية هي موؤ�ش�شة مهنية دولية غري هادفة للربح مت تاأ�شي�شها يف عام    •

2007م. كما ح�شلت على ع�شوية منظمة االأمم املتحدة يف عام 2014م. ولها فروع ومكاتب واتفاقيات 
متثيلية يف داخل العديد من الدول العربية ويف خارجها.

لل�شركات  املجتمعية  امل�شوؤولية  الوعي حول  م�شتوى  رفع  اإلى  االجتماعية  للم�شوؤولية  االإقليمية  ال�شبكة  تهدف     •

واالأهلية  والقطاعات احلكومية  واملوؤ�ش�شات،  لل�شركات  املجتمعية  امل�شوؤولية  تعزيز  على  والعمل  واملوؤ�ش�شات، 
واخلا�شة. 

ت�شعى ال�شبكة االإقليمية للم�شوؤولية االجتماعية لتحقيق اأهدافها من خالل تقدمي اخلدمات اال�شت�شارية،    •

املتخ�ش�شة  واملوؤمترات  امللتقيات  تنظيم  وكذلك  املتخ�ش�شة،  العمل  وور�س  التدريبية  الربامج  وتنفيذ 
والتطوع  املجتمعية  واخلدمة  االأعمال  واأخالقيات  امل�شتدامة  والتنمية  املجتمعية،  امل�شوؤولية  جماالت  يف 

املوؤ�ش�شي.

واأن�شطتها م�شوؤولة ومتوافقة مع معايري  واأعمالها  اأن ت�شبح ممار�شاتها  ال�شركات واملوؤ�ش�شات على  م�شاعدة    •

التنمية امل�شتدامة.

ا�شدار  اإلى  ا�شافة  متخ�ش�شة،  وبحوث  درا�شات  تنفيذ  على  االجتماعية  للم�شوؤولية  االإقليمية  ال�شبكة  تعمل    •

دوريات ومطبوعات متنوعة لتثقيف قطاعات االأعمال واملوؤ�ش�شات االأخرى مبمار�شات امل�شوؤولية املجتمعية وفقًا 
للمقايي�س العاملية املعتمدة. 

ت�شعى ال�شبكة االإقليمية للم�شوؤولية االجتماعية لتوفري مر�شد مهني ملمار�شات امل�شوؤولية املجتمعية الفاعلة يف    •

املنطقة العربية.

تعمل ال�شبكة االإقليمية للم�شوؤولية االجتماعية، على التعريف باملبادرات واملمار�شات امل�شوؤولة لل�شركات،    •

اأ�شحابها،  وتقدير  املدين،  املجتمع  منظمات  وكذلك  واالأهلية،  احلكومية،  والقطاعات  واملوؤ�ش�شات، 
والقائمني عليها من خالل فعاليات تكرميية وتقديرية مهنية معتربة.

www.regionalcsr.com - Email: info@regionalcsr.com


