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المحاور الرئيسة ألوراق وورش العمل
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الدبلوماسية اإلنسانية... المفهوم 
ومبررات التطبيق.

الدبلوماسية اإلنسانية..التطور التاريخي 
والتشريعي للممارسة.

الدبلوماسية اإلنسانية والقانون 
اإلنساني الدولي..ثوابت المواءمة 

بينهما.

أدوات الدبلوماسية اإلنسانية وتأثيراتها 
على تحقيق السالم والتنمية.

المنظمات الدولية ودورها في تحقيق 
مبادئ الدبلوماسية اإلنسانية..قصص 

نجاح مؤثرة.

الدول وفرص توظيف الدبلوماسية 
اإلنسانية لتعزيز السالم وتحقيق التنمية.

المنظمات اإلنسانية في العالم 
اإلسالمي..تجارب رائدة في مجال 

الدبلوماسية اإلنسانية.

تحــت شعـــار 
 تحالفــات وشراكــات من أجــل استدامــة السالم والتنمية
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اإلعالن عن المؤسسات 
الفائزة وتكريمها بالجائزة 
الدولية للتميز في مجال 
الدبلوماسية اإلنسانية.

إطالق برنامج «سفراء 
الدبلوماسية اإلنسانية».

توقيع نسخة من كتاب 
«الدبلوماسية اإلنسانية»

الجزء الثاني

جلسات عمل تقدم فيها 
أوراق علمية عن 

تطبيقات الدبلوماسية 
اإلنسانية.

ورشة عمل دولية 
بعنوان «مبادرات في 
الدبلوماسية اإلنسانية 

وتطبيقاتها»

الفعاليات الرئيسة في المؤتمر
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ال�سبكة االإقليمية للم�س�ؤولية االجتماعية هي م�ؤ�س�سة مهنية دولية غري هادفة للربح مت تاأ�سي�سها يف عام    •

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

تهدف ال�سبكة االإقليمية للم�س�ؤولية االجتماعية اإلى رفع م�ست�ى ال�عي ح�ل امل�س�ؤولية املجتمعية لل�سركات     •

وامل�ؤ�س�سات، والعمل على تعزيز امل�س�ؤولية املجتمعية لل�سركات وامل�ؤ�س�سات، والقطاعات احلك�مية واالأهلية 
واخلا�سة. 

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

املتخ�س�سة  وامل�ؤمترات  امللتقيات  تنظيم  وكذلك  املتخ�س�سة،  العمل  وور�ش  التدريبية  الربامج  وتنفيذ 
والتط�ع  املجتمعية  واخلدمة  االأعمال  واأخالقيات  امل�ستدامة  والتنمية  املجتمعية،  امل�س�ؤولية  جماالت  يف 

امل�ؤ�س�سي.

مع  ومت�افقة  م�س�ؤولة  واأن�سطتها  واأعمالها  ممار�ساتها  ت�سبح  اأن  على  وامل�ؤ�س�سات  ال�سركات  م�ساعدة    •

معايري التنمية امل�ستدامة.

تعمل ال�سبكة االإقليمية للم�س�ؤولية االجتماعية على تنفيذ درا�سات وبح�ث متخ�س�سة، ا�سافة اإلى ا�سدار    •

دوريات ومطب�عات متن�عة لتثقيف قطاعات االأعمال وامل�ؤ�س�سات االأخرى مبمار�سات امل�س�ؤولية املجتمعية 
وفقًا للمقايي�ش العاملية املعتمدة. 

ت�سعى ال�سبكة االإقليمية للم�س�ؤولية االجتماعية لت�فري مر�سد مهني ملمار�سات امل�س�ؤولية املجتمعية الفاعلة    •

يف املنطقة العربية.

تعمل ال�سبكة االإقليمية للم�س�ؤولية االجتماعية، على التعريف باملبادرات واملمار�سات امل�س�ؤولة لل�سركات،    •

اأ�سحابها،  وتقدير  املدين،  املجتمع  منظمات  وكذلك  واالأهلية،  احلك�مية،  والقطاعات  وامل�ؤ�س�سات، 
والقائمني عليها من خالل فعاليات تكرميية وتقديرية مهنية معتربة.


