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الـمــاهــيـــــة:
اإلقليمية  الشبكــة  مــن  تصــدر  وثيقــة مهنيــة 
للمسؤولية االجتماعية للمتخصصين والمهتمين 
بمجـــاالت المسؤوليـــة المجتمعيـــة والتنميــة 
المستدامة من الدول العربية ومن خارجها، وذلك 
بموجب إتفاق بين الطرفين، تخول بعدها حامل 
هذا الوثيقة للحصول على مزايا ومنافع عديدة 
تؤهله الحتراف مسار المسؤولية المجتمعية.
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األهــــداف:
والمهتمين  للمتخصصين  الفرصة  إتاحة   
المجتمعية بموجب  المسؤولية  لممارسة 
مرجعيات دولية تتيح لهم احترافها في مختلف 

دول العالم.

الحصول على صفة مهنية رفيعة المستوى    
المسؤولية  مجاالت  في  للمتخصصين 
شراكات  لتحقيق  تؤهلهم  المجتمعية 
مجال  في  متخصصة  دولية  منظمات  مع 

المسؤولية المجتمعية .

دعم المتخصصين في مجاالت المسؤولية    
المجتمعية في المنطقة العربية وفي خارجها 
بمزايا مهنية تؤهلهم للوصول إلى العالمية.
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مراسم احتفالية لتسليم وثيقة »الجواز الدولي    
للمسؤولية المجتمعية« لحامله.

يتمتع حامل هذا الجواز بصفة مهنية دولية    
تؤهله للحصول على مزايا استثنائية.

للمسؤولية  الدولي  »الجواز  لحامل  ستتاح   
برامج  في  المشاركة  فرص  المجتمعية« 

دولية متقدمة ومتخصصة.

سيتمكن حامل »الجواز الدولي للمسؤولية    
معلومات  إلى  الوصول  من  المجتمعية« 

وتقاريردولية متخصصة .

للمسؤولية  الدولي  »الجواز  لحامل  يمكن   
قيادية  مناصب  في  االنخراط  المجتمعية« 
إلدارة مشروعات المسؤولية المجتمعية.

للمسؤولية  الدولي  »الجواز  صالحية  مدة   
حامله  سيحظى  كامل  عام  المجتمعية« 

بفرص تدريبية ومعرفية ومهنية عديدة.

مزايا يحصل عليها حامل 
»الجواز الدولي للمسؤولية 

المجتمعية«:
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أوال: حفل مراسم احتفالية تسليم 
وثيقة »الجواز الدولي للمســؤوليـــــة 

المجتــمــعيـــــــة« لحامـلــــه:
سيحظى كل مشارك في متابعة مراسم  تسليمه 
وثيقة »الجواز الدولي للمسؤولية المجتمعية« 
عبر تطبيق الزوم، ثم سيتم إرسال الجواز الرسمي 
المعتمد لحامله، عبرخدمة البريد السريع على 

عنوان موطنه.

محطات عبور حامل 
»الجواز الدولي للمسؤولية 

المجتمعية
سيتمكن حامل »الجواز الدولي للمسؤولية 
المجتمعية« من عبور العديد من المحطات 
المسؤولية  الحــتــراف  طريقه  في  المهنية 
وبمرجعيات  كامل،  عام  لمدة  المجتمعية  

عالمية وفقا للتفاصيل اآلتية:
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ثانيا:
المحطات الخمس الحتراف 

المسؤولية المجتمعية
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1. المحطة األولى : 
سيلتحـــق حامـــل »الجــواز الدولـــي للمسؤوليــة 
المجتمعية« ببرامج تدريبية متقدمة بالشراكة مع 
منظمة األمم المتحدة، عبرتطبيق الزوم، وهي:-

برنامج »اختصاصي شؤون دولية في مجال    
لمدة »15 ساعة  المجتمعية«  المسؤولية 

تدريبية«.

برنامج »مستشار دولي في تطبيقات المسؤولية    
المجتمعية«، لمدة )25 ساعة تدريبية(.

2. المحطة الثانية :
»استشارة  برنامج  على  المشارك  سيحصل 
الزوم،  تطبيق  عبر  ساعات(   5( لمدة  مهنية« 

يتم من خاللها تحديد اآلتي:

التعرف على المسار المهني المقترح الحتراف    
المسؤولية المجتمعية لحامل »الجواز الدولي 

للمسؤولية المجتمعية«.

الحصـــول علــى دليــل »احتـــراف المسؤولية    
المجتمعية للمهن« والذي تم إعداده من قبل 
الشبكة اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية.

ثانيا : المحطات الخمس الحتراف 
المسؤولية المجتمعية:
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3. المحطة الثالثة: 
للمسؤولية  الدولي  »الجواز  حامل  سيتمكن 
المجتمعية« من ممارسة وتطبيق المسؤولية 
المجتمعية في الشبكة اإلقليمية للمسؤولية 
االجتماعية لمدة شهر كامل، يحصل بموجبها 
على فرص للتدرب عن بعد على المسار المهني 

المقترح له الحتراف المسؤولية المجتمعية.

4. المحطة الرابعة :
ستــتــاح لحامــل »الجــواز الـــدولـــي للمسؤوليـــة 
احترافه  مجال  تسويق  فرصة  المجتمعية« 
االجتماعية  بالمسؤولية  الصلة  ذات  وخدماته 
عبر نوافذ التسويق الرقمي المتاحة من الشبكة 

اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية.

5. المحطة الخامسة :
يمكــن لحــامـــل »الجـــواز الـــدولـــي للمسؤولـــيـــة 
المجتمعية« من الحصول على مقر افتراضي 
وترخيص رسمي بإسمه الحتراف المسؤولية 
المجتمعية في »حاضنة تجسير لريادة األعمال 
المجتمعية الرقمية« »التابعة للشبكة اإلقليمية 
للمسؤولية االجتماعية« ومابها من امتيازات 

عديدة، برسوم رمزية.
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الذي يتمكن من عبور  سيحصل المشارك    .1
المحطات الخمس بنجاح على عضوية دولية 
متقدمة في مجال المسؤولية المجتمعية، 
باإلضافة إلى تكريم مهني رفيع المستوى.

سيتم تنفيذ المحطات األولى إلى الثالثة خالل    .2
جدول زمني مرن في فترة ثالثة أشهر من تاريخ 
مراسم تسليمه »الجواز الدولي للمسؤولية 
المجتمعية«،  أما المحطة الرابعة سيكون 
للمسؤولية  الدولي  »الجواز  حامل  خاللها 
المتخصصين  قائمة  على  المجتمعية« 
المتعاونين مع الشبكة اإلقليمية للمسؤولية 
االجتماعية، والذين سيحظون بفرص تسويق 
خدماتهم وخبراتهم، ودعمهم للمشاركة في 
فعاليات دولية نوعية حتى تمام عام صالحية 

مالحظــات هامـــة
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»الجواز الدولي للمسؤولية المجتمعية«. أما 
ويمكن  اختيارية،  فهي  الخامسة،  المحطة 
الثالث  إتمامه  بعد  بها  االلتحاق  لصاحبها 

محطات األولى.

فور اشتراك المتقدم للحصول على »الجواز    .3
وسداد  المجتمعية«،  للمسؤولية  الدولي 
على  بموجبها  سيحصل  المقررة،  الرسوم 

اآلتي :-

عقد إتفاق توضح فيه التزام الشبكة اإلقليمية    
للمسؤولية االجتماعية تجاه حامل »الجواز 

الدولي للمسؤولية المجتمعية«.

الجدول الزمني التفصيلي لحفل مراسم تسليم    
المجتمعية«،  للمسؤولية  الدولي  »الجواز 
وكذلك لبرنامج مسار »المحطات الخمس 

الحتراف المسؤولية المجتمعية«.

دليل مزايا حامل »المحطات الخمس الحتراف    
المسؤولية المجتمعية«.

عضوية مهنية دولية في مجال المسؤولية    
المجتمعية.

»الجواز الدولي للمسؤولية المجتمعية«.   
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