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حتر�ص ال�سبكة االإقليمية للم�سوؤولية االجتماعية ب�سكل م�ستمر على التطوير والتجديد يف 
تعميق وغر�ص الوعي الدائم بامل�سوؤولية املجتمعية، وهو ما حدا بها اإلى اإطالق مبادرة علمية 
مت  والتي  املجتمعية«،  امل�س�ؤولية  جمال  يف  العرب  الباحثني  »�سبكة  يف  واملتمثلة  رائدة، 
تد�سينها بهدف بناء جيل عربي من الباحثني املتخ�س�سني يف جمال امل�سوؤولية املجتمعية، 
حيث تنعقد على هذه املبادرة االآمال يف خلق وعٍي مهني، وفكر متخ�س�ص، يف ذلك املجال 
واملتخ�س�سة، وذلك  الر�سينة  العلمية  بالبحوث  العربية  املكتبة  اإثراء  لت�سهم يف  الوا�سع، 
من اأجل امل�ساعدة يف �سد الفجوة املعرفية، ودعم جهود حتقيق التنمية امل�ستدامة، وتعزيز 

املمار�سات امل�سوؤولة. و�سي�سرف عليها فريق من اخلرباء والباحثني من املنطقة العربية.
ومن هذا املنطلق فاإن هذه ال�سبكة البحثية، �ستكون حمط اهتمام، ومو�سع ثقة، من قبل 
ال�سبكة االإقليمية للم�سوؤولية االجتماعية، و�ستحر�ص على توفري كل مقومات النجاح التي 
جتعلها حتقق غاياتها واأهدافها، لتكون هذه الفر�سة ال�سانحة م�سعَل نور ي�سيء للباحثني 

واملهتمني يف هذا املجال طريقهم.

تقـــديـــــــم
بقلم: د.حامدبن عبداهلل البل��سي

املدير العام
�سبكة الباحثني العرب يف جمال امل�سوؤولية املجتمعية
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المـاهيـــة :
لل�سبكة  الرائدة  املبادرات  اإحدى  المجتمعية:  المسؤولية  مجال  في  العرب  الباحثين  شبكة 
االإقليمية للم�سوؤولية االجتماعية، والتي تعنى بتوفري مظلة مهنية للباحثني العرب املتخ�س�سني يف جماالت 
امل�سوؤولية املجتمعية، وذلك من خالل امل�ساهمة بتوفري الرعاية العلمية واملهنية، اإ�سافة اإلى الرعاية املادية 
لهم، من اأجل حتفيزهم و�سحذ هممهم لدعم موؤ�س�ساتنا العربية بالبحوث العلمية الر�سينة واملتخ�س�سة، 

لي�ستند عليها �سناع القرار يف دعم جهود حتقيق التنمية امل�ستدامة وتعزيز املمار�سات امل�سوؤولة.

للربح،  هادفة  غري  علمية  مبادرة  المجتمعية:  المسؤولية  مجال  في  العرب  الباحثين  شبكة 
االإقليمية  لل�سبكة  الرئي�سة  املقار  اأن�سطتها من قبل  للم�سوؤولية االجتماعية، ومتار�ص  االإقليمية  ال�سبكة  تتبع 

للم�سوؤولية االجتماعية يف املنطقة العربية وخارجها.

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

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

شبكة الباحثين العرب في مجال المسؤولية المجتمعية: هي اإطار علمي ومهني لتحقيق �سراكات 
مع املنظمات الدولية والهيئات واملجال�ص املتخ�س�سة 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�ست�سارية  خدمات  املجتمعية  امل�س�ؤولية  جمال  يف  العرب  الباحثني  �سبكة  تقدم 

امل�ست�سارين واخلرباء املتخ�س�سني يف جماالت امل�سوؤولية املجتمعية

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

تخ�س�سها من خالل �سراكات مع موؤ�س�سات دولية معتمدة.

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

ال�سبكة االإقليمية للم�سوؤولية االجتماعية.

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

العلمي بغر�ص تعزيز ال�سراكة املهنية يف جماالت تخ�س�سية مع اجلهات البحثية املعنية بامل�سوؤولية املجتمعية.

خدمات العضويات المهنية
ذلك  كان  بع�سويتها،�سواء  االإلتحاق  فر�سة  املجتمعية  امل�س�ؤولية  جمال  يف  العرب  الباحثني  �سبكة  تقدم 

لالأفراد، اأو املوؤ�س�سات، اأو االأع�ساء ال�سرفيني.

خدمات »المنح المهنية«
توفر �سبكة الباحثني العرب يف جمال امل�س�ؤولية املجتمعية »منحا مهنية« الأفراد اأو موؤ�س�سات يتم تر�سيحهم  
وفق مرجعية معيارية معتمدة من قبل ال�سبكة، من اأجل احل�سول على فر�ص تدريبية، اأو االإلتحاق بربامج بحثية 
متخ�س�سة يف جماالت امل�سوؤولية املجتمعية، ويكون ذلك بالتن�سيق مع اجلهات املانحة، اأو من خالل ح�سور 

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

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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ال�سبكة االإقليمية للم�سوؤولية االجتماعية هي موؤ�س�سة مهنية دولية غري هادفة للربح مت تاأ�سي�سها يف عام 2007م. كما    •

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

واملوؤ�س�سات،  لل�سركات  املجتمعية  امل�سوؤولية  حول  الوعي  م�ستوى  رفع  اإلى  االجتماعية  للم�سوؤولية  االإقليمية  ال�سبكة  تهدف     •

والعمل على تعزيز امل�سوؤولية املجتمعية لل�سركات واملوؤ�س�سات، والقطاعات احلكومية واالأهلية واخلا�سة. 

وتنفيذ  اال�ست�سارية،  اخلدمات  تقدمي  خالل  من  اأهدافها  لتحقيق  االجتماعية  للم�سوؤولية  االإقليمية  ال�سبكة  ت�سعى    •

الربامج التدريبية وور�ص العمل املتخ�س�سة، وكذلك تنظيم امللتقيات واملوؤمترات املتخ�س�سة يف جماالت امل�سوؤولية 
املجتمعية، والتنمية امل�ستدامة واأخالقيات االأعمال واخلدمة املجتمعية والتطوع املوؤ�س�سي.

م�ساعدة ال�سركات واملوؤ�س�سات على اأن ت�سبح ممار�ساتها واأعمالها واأن�سطتها م�سوؤولة ومتوافقة مع معايري التنمية امل�ستدامة.   •

تعمل ال�سبكة االإقليمية للم�سوؤولية االجتماعية على تنفيذ درا�سات وبحوث متخ�س�سة، ا�سافة اإلى ا�سدار دوريات ومطبوعات    •

متنوعة لتثقيف قطاعات االأعمال واملوؤ�س�سات االأخرى مبمار�سات امل�سوؤولية املجتمعية وفقًا للمقايي�ص العاملية املعتمدة. 

ت�سعى ال�سبكة االإقليمية للم�سوؤولية االجتماعية لتوفري مر�سد مهني ملمار�سات امل�سوؤولية املجتمعية الفاعلة يف املنطقة العربية.   •

تعمل ال�سبكة االإقليمية للم�سوؤولية االجتماعية، على التعريف باملبادرات واملمار�سات امل�سوؤولة لل�سركات، واملوؤ�س�سات،    •

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

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

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

ملتقيات علمية، اأو موؤمترات مهنية يف جمال تخ�س�سها، عرب الو�سائط 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�سوؤوليتها املجتمعية،على اأن تكون هذه اخلدمات وفق املعايري واملرجعيات 
تنفيذها  ليتم  بحثية،  خطط  ت�سميم  ثم  ومن  املجتمعية،  االإحتياجات  حتليل  بعد  تقدميها  ويتم  العلمية، 

بال�سراكة مع اجلهات املانحة بالدول العربية.


