
المسؤولية  مجال  في  المتخصصة  العربية  المؤسسات  أوائل  من    
المجتمعية، حيث كان تأسيسها في عام 2007م.

المسؤولية  مجاالت  في  متخصصة  أكاديمية  أول  بتأسيس  قامت    
المجتمعية في العالم العربي. وحملت هذه األكاديمية اسم »األكاديمية 

الدولية للمسؤولية االجتماعية«.

   أطلقت أول برنامج عربي لسفراء المسؤولية المجتمعية بمعايير دولية.

أطلقت برنامج أممي لسفراء الشراكة المجتمعية في العالم العربي.   

تدعم الترويج لممارسات برنامج األمم المتحدة لالتفاق العالمي وتناصر    
والحماية  العمال-  - وحقوق  اإلنسان  بحقوق  والمعنية  العشرة  مبادئه 

البيئية – ومكافحة الفساد، وانتسبت له منذ عام 2014م.

25 سبتمبر من  ليكون  المجتمعية  يوم عالمي للمسؤولية  رعت إطالق    
للتنمية  المتحدة  األمم  أهداف  العالم  دول  تبني  مع  ليتوافق  عام،  كل 
2016م،  عام  من  ابتداءا  اليوم  بهذا  يحتفل  العالم  بدأ  وقد  المستدامة. 

وكانت السابقة األولى في العالم.

األمم  ألهداف  للترويج  أمميين  لمفوضين  دولي  برنامج  اطالق  تبنت    
المتحدة للتنمية المستدامة2030.

أطلقت منذ عام 2015م أول برنامج بمعايير دولية للمدن العربية المسؤولة    
مجتمعيا.

للجهات  ومركز  مجلس  أول  تأسيس  في  االقليمية  الشبكة  ساهمت   
المانحة في العالم االسالمي.

أطلقت أول مدينة رقمية لكبار السن في الدول العربية. والتي تعد اليوم    
واحدة من أهم المرجعيات البحثية والمعلوماتية في مجاالت كبار السن 

في المنطقة العربية.

أطلقت وكالة أخبارية في مجال المسؤولية المجتمعية- حيث تعد أول    
والتنمية  المجتمعية  المسؤولية  مجاالت  في  متخصصة  أنباء  وكالة 

المستدامة عالميا.

ساهمت في تأسيس أول مركز للمرأة في مجال المسؤولية المجتمعية    
في المنطقة العربية.

أطلقت وتبت برنامج دولي لتأهيل باحثين في العالم العربي والمتمثل في    
» الزمالة البحثية المهنية في مجال المسؤولية المجتمعية”

دشنت أول مشروع عربي لدعم تزويد المكتبة العربية بإصدارات متخصصة،    
كما  المجتمعية«،  للمسؤولية  العربي  »الكتاب  هو  المشروع  هذا  وكان 

تبت طباعة عشرات اإلصدارات المتخصصة.

تبنت تصنيف عربي سنوي للمائة شخصية عربية األكثر تأثيرا في مجال    
المسؤولية المجتمعية.

ساهمت في إطالق برنامج »المبعوث الدولي لتمكين الشركاء في تعزيز    
تطبيقات التنمية المستدامة« في العالم العربي.

ساهمت في دعم تأسيس اإلتحاد الدولي للمسؤولية المجتمعية، كأول    
اتحاد متخصص في العالم.

تبنت تدشين مشروع منصة رقمية لخبراء المسؤولية المجتمعية في    
الدول العربية.

المسؤولية  مجال  في  تدريبي  كرسي  إلطالق  عربي  مشروع  عن  أعلنت    
المجتمعية، وذلك لتمكين المتخصصين والمهتمين من الوصول إلى أحدث 

البرامج التدريبية في مجال المسؤولية المجتمعية عبر الوسيط الرقمي.

لماذا يجـب أن أدعــم
الشبكة اإلقليمية
للمسؤولية االجتماعية

وأنتــسب
إلــى عضـويتـهـا؟

3 2

ية
اع

م
جت

ال
ة ا

لي
ؤو

س
م

لل
ة 

مي
لي

الق
ة ا

ك
شب

ال
م 

دع
ن أ

ب أ
يج

ذا 
ما

ل



5 4

أسست أول صحيفة عربية متخصصة في مجال المسؤولية المجتمعية    
تحت اسم »التزام«، والتي تعد حاليا مرجعا مهما للمتخصصين في العالم 

العربي.

أسست برنامجا عربيا متخصصا في مجال بناء القدرات العربية في مجال    
اإلعاقة.

أسست كرسي عربي مهني لرعاية بحوث المسؤولية المجتمعية.   

•  كما حققت الشبكة اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية انجازات كبيرة في 
التحول الرقمي وتقديم كافة خدماتها عبر الوسيط الرقمي.

االقليمية للمسؤولية االجتماعية وخالل مسيرتها  الشبكة  كما حظيت    
والتي امتدت 15 سنة برعاية ودعم الحكومات العربية واالسالمية، وحققت 
شراكات دولية متميزة مع العديد من المنظمات األممية، وكذلك نجحت 
المدني  المجتمع  منظمات  مع  ومستدامة  نوعية  شراكات  تحقيق  في 
والقطاع الخاص في المنطقة العربية عبر دوائر تعاونية وتحالفات مهنية 

يتم من خاللها المساهمة في تنمية مجتمعاتنا العربية.

أطلقت جوائز مهنية ذات معيارية مرجعية في عموم المنطقة العربية.    
بمكانة  االجتماعية  للمسؤولية  االقليمية  الشبكة  جوائز  تحظى  حيث 

وتقدير من قبل المؤسسات الدولية والمحلية.

تعمل الشبكة ومن خالل مقارها الرئيسة ومراكزها المتخصصة، ومكاتبها    
التمثيلية وشراكاتها المهنية في العديد من الدول. حيث وصلت أنشطتها 
خالل الخمسة عشر عاما من تأسيسها الى الدول اآلتية: مملكة البحرين 
- المملكة العربية السعودية - دولة الكويت - دولة قطر - سلطنة عمان 
- دولة اإلمارات العربية المتحدة - جمهورية السودان - جمهورية تونس - 
جمهورية لبنان – المملكة المغربية - الجمهورية التركية - جمهورية الهند- 

الجمهورية الفرنسية – المملكة المتحدة - الواليات المتحدة األمريكية. 

ينتسب إلى عضويتها حاليا نخبة من كبار الشخصيات من وزراء ورؤساء    
مؤسسات حكومية وخاصة ومجتمعية وخبراء ومتخصصين، باإلضافة 

إلى كبرى المؤسسات العربية والدولية.

تحظى الشبكة اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية بشراكات وعضوية في    
العديد من منظمات وبرامج األمم المتحدة وغيرها منها: برنامج األمم 

 - المتحدة  لألمم  العالمي  االتفاق  أكاديمية   - العالمي  لالتفاق  المتحدة 
منظمة سوق األمم المتحدة العالمي - مؤسسة منظمة األمم المتحدة 

- مكتب منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية )اليونيدو(.

أسست برامج نوعية مهنية معززة لدعم شراكاتها الدولية منها: برنامج    
تجسير  برنامج   - الدولية  المنظمات  في  للعمل  العربية  المرأة  تمكين 
الدولي لريادة األعمال المجتمعية - مكتب خدمات المنظمات والهيئات 

الدولية.

المجتمعية  المسؤولية  مجال  في  رقمية  أعمال  حاضنة  أول  دشنت    
بالمنطقة العربية.

كما تعتبر الشبكة اإلقليمية وعبر أكاديميتها المتخصصة أول مؤسسة    
عربية تقدم برنامج »الرخصة الدولية في مجال المسؤولية المجتمعية« 

بالشراكة مع جامعات ومؤسسات دولية مهنية معتبرة.

اإلمتثال  شهادات  إصدار  على  بموافقة  اإلقليمية  الشبكة  حظيت  كما    
المتوافقة مع المواصفة العالمية للمسؤولية المجتمعية )أيزو26000( 
، وعملت على إعداد أول برنامج عربي متخصص العداد مدققين في مجال 

ذات المواصفة الدولية.

  كما تبنت الشبكة اإلقليمية مشروع علمي يهدف إلى توثيق تاريخ ممارسات 
وموسوم  العربية،  المنطقة  في  المجتمعية  المسؤولية  وتطبيقات 

بعنوان »موسوعة ومنصة المسؤولية المجتمعية بالدول العربية«.

العديد  للشبكة اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية شراكات واسعة مع    
العربية والدولية وكذلك منظمات دولية متخصصة في  الجامعات  من 
مجاالت المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة وأخالقيات األعمال 

وتطوع المحترفين والخدمة المجتمعية.

تعد الشبكة االقليمية للمسؤولية االجتماعية مظلة للباحثين عن تحويل    
مبادراتهم إلى واقع، وتعظيم أثر جهودهم وخبراتهم.

 وختاما، فإن الشبكة االقليمية للمسؤولية االجتماعية مؤسسة مهنية 
عاما  عشر  لخمسة  الممتدة  الممتدة  مسيرتها  خالل  عملت   - دولية 
المسؤولية  مجاالت  في  عطاءا  األكثر  المؤسسة  هي  لتكون  متواصلة 

المجتمعية في المنطقة العربية وفي خارجها.

لالستفسار أو االشتراك عبر التواصل بالبريد االلكتروني الرئيسي 
للشبكة االقليمية للمسؤولية االجتماعية

Info@regionalcsr.com
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