


|   الكونجرس الدولي للمسؤولية المجتمعية لعام 2019م)2(

امل�س�ؤولية  ملمار�سات  املعيارية  املرجعية  فاإن  وكذلك 
)ايزو26000(  العاملية  امل�ا�سفة  خالل  من  املجتمعية، 
منظمات  وت�سجيع  لتناولها،  كبريا  حيزا  لها  اأفردت  قد 
الأعمال على تبنيها كمنهج عمل يف ممار�ساتها واأن�سطتها. 
باأخالقيات  املرتبطة  املعقدة  الق�سايا  من  العديد  وهناك 
الأعمال وامل�س�ؤولية املجتمعية للمنظمة، هذا ومن املعروف 
القان�نية،  الت�سرفات غري  اأن تتجنب  اأن املنظمات ينبغي 
ت�سيب  اأ�سرارا  عليها  يرتتب  اأن  ميكن  التي  والقرارات 
من  كل  حتديد  اإلى  الأعمال  اأخالقيات  وتهدف  املجتمع. 
اأ�سياء  من  يفعل�نه  وما  النا�س  �سل�ك  حتكم  التي  الق�اعد 
اأ�سا�سها  الأخالقية  القرارات  وكل  قيمتها.  لها  ح�سنة 
الأمانة،  مثل  �سل�ك  مبادئ  هي  والقيم  الفرد.  قيم  هي 
التميز،  اإلى  وال�سعي  ال�ع�د،  بتنفيذ  واللتزام  وامل�ساءلة، 
النا�س  وغالبية  الآخرين،  واحرتام  وال�ستقامة،  وال�لء، 
ي�افق�ن على هذه القيم ويعجب�ن بها كاأ�سا�سيات لل�سل�ك. 
ورغم ذلك فاإن هذه الأخالقيات ت�سبح اأكرث تعقيدا عندما 
يك�ن هناك م�اقف تت�سارب فيها القيم مع اأ�سياء اأخرى، 
التي حتدد  الق�اعد  الأخالقيات هي جمم�عة  فاإن  وهكذا 
ال�سحيح،  غري  ال�سل�ك  اأي�سا  وحتدد  ال�سحيح  ال�سل�ك 
وهذه الق�اعد الأخالقية تق�ل لنا متى يك�ن �سل�كنا مقب�ل 

ومتى يك�ن مرف��سا وخاطئا.
والق�اعد الأخالقية مت�اجدة يف كل املجتمعات واملنظمات 
فرد  بني  تت�اجد  التي  الختالفات  رغم  الأفراد،  ولدى 
النا�س  �سل�ك  حتكم  اأخالقية  ق�اعد  دائما  فهناك  واآخر، 
وفيما  خاطئة.  اأو  �سحيحة  اأفعالهم  تك�ن  متى  لهم  وتق�ل 
يتعلق باأخالقيات الأعمال فاإنها ل تختلف كثريا عن ق�اعد 
الأخالقيات التي حتكم �سل�ك الأفراد يف جمتمع ما، ذلك 

اأن اأخالقيات الأعمال هي تطبيق للق�اعد الأخالقية العامة 
والتي حتكم �سل�ك منظمات الأعمال.

الأخالقي،  لل�سل�ك  قان�نيا  جانبا  هناك  اأن  ال�ا�سح  ومن 
ذلك اأن اأي �سل�ك يعترب اأخالقيا ه� اأي�سا قان�ين ويف�سله 
املجتمع وي�سجعه، اإل اأنه اأحيانا تك�ن هناك �سل�كيات غري 
اأخالقية ولكن من ال�سعب اأن نعتربها غري قان�نية. ولذلك، 
جاءت مبادرة ال�سبكة القليمية للم�س�ؤولية الجتماعية وعرب 
�سفرائها وخربائها يف املنطقة العربية ويف خارجها، وكذلك 
يف  املعتربة  الدولية  املنظمات  من  وحلفائها  �سركائها  عرب 
الأعمال،  اأخالقيات  جمال  يف  متخ�س�سة  فعالية  تنظيم 
للم�س�ؤولية  القليمية  ال�سبكة  ميثاق  تد�سني  خاللها  و�سيتم 
عر�سه  و�سيتم  الأعمال،  اأخالقيات  جمال  يف  الجتماعية 
على امل�ساركني يف بيئة مهنية متقدمة ، ن�ؤ�س�س من خاللها 
وخدماتنا  واأن�سطتنا  اأعمالنا  ملمار�سات  اأخالقي  م�سار 
ومنتجاتنا، و�ستتاح للم�ؤ�س�سات العربية التعرف وال�ستفادة 
يف  اأخالقية  ممار�سات  لتعزيز  �سعيا  املمار�سات  هذه  من 
بيئات العمل العربية. و�ستحظى الفعالية الدولية با�ست�سافة 
علماء وخرباء ومتخ�س�سني يف جمالت امل�س�ؤولية املجتمعية 
اإجنازات  حتقيق  يف  �ساهم�ا  ممن  الأعمال،  واخالقيات 

مهنية كبرية ا�ستندت على معايري وممار�سات اأخالقية.
الجتماعية،  للم�س�ؤولية  القليمية  ال�سبكة  يف  اإننا  وختاما، 
الداعمة  املجتمعية  امل�س�ؤولية  ممار�سات  تعزيز  على  نعمل 
مهنية  وخدمات  منتجات  تط�ير  عرب  الأعمال  لأخالقيات 
العربية  الدول  من  اخت�سا�س  واأهل  خرباء  عليها  ي�سرف 
ومن خارجها، وتـاأتي هذه الفعالية يف اإطار هذه املمار�سات 
تعزز  م�ستدامة  مظلة  خاللها  من  نحقق  اأن  ناأمل  التي 

ممار�سة اأخالقيات الأعمال.

تقديـــــــم
ت�ستعد ال�سبكة االقليمية للم�س�ؤولية االجتماعية وبالتعاون مع برنامج ال�سفراء الدوليني للم�س�ؤولية 
املجتمعية لتنظيم فعالية دولية متخ�س�سة، حتمل يف طياتها قيم �سامية لتعزيز ممار�سات اأخالقيات 
الرباط  مدينة  �ست�ست�سيف  حيث  العربية.  املنطقة  يف  املختلفة  واالأعمال  العمل  بيئات  يف  االأعمال 
علمية  جل�سات  عرب  الفعالية  وتتناول  املجتمعية«.  للم�س�ؤولية  الدويل  »الك�جنر�س  فعاليات  املغربية 
وور�س عمل متخ�س�سة، واإطالق مدونات �سل�ك ، وفعاليات مهنية عديدة م�ساحبة م��س�ع »اأخالقيات 
االأعمال وامل�س�ؤولية املجتمعية.. جتارب دولية يف تعزيز التناف�سية«.  ويف احلقيقة، اإن تناول م��س�عات 

»اأخالقيات االأعمال« من �سميم ممار�سات امل�س�ؤولية املجتمعية للمنظمات.

بقلم: البروفيسور يوسف عبدالغفار
رئيس مجلس إدارة  الشبكة اإلقليمية 

للمسؤولية االجتماعية
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محـــاور وأهــداف
جلســات العمــل وورش العمــل المتخصصــة

سعادة المستشار
بدر محسن المطيري

رئيس فعاليات الكونجرس الدولي 
للمسؤولية المجتمعية
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السفراء الدوليون للمسؤولية المجتمعية
ضيــوف شــرف الفعــاليــة

سعادة الدكتور
طــالل أبـوغـــزالــه
رئيس مجلس إدارة

مجموعة طالل أبوغزالة

سعادة الدكتورة
أمل البكري البيلي

وزيرة سابقة وأكاديمية وخبيرة 
في مجال المسؤولية المجتمعية

سعادة الدكتور
بــدر عثمــان مــال الله
المدير العام للمعهد

 العربي للتخطيط

سعادة الشيخ
 عبدالله بن سالم الرواس
رئيس المؤسسة الدولية

للتنمية المستدامة

سعادة السيد
منيــب المصــــري
رئيس مجلس إدارة

صندوق ووقفية القدس

سعادة الدكتورة
انتصار أحمد فلمبان

رئيسة لجنة المرأة واألسرة بالمنظمة 
العربية  للسالمة المرورية

سعادة الدكتور
حسن إبراهيم كمال
عضو مجلس أمناء

المؤسسة الخيرية الملكية

سعادة األستاذ
جــمــــال الــبــــح

رئيس منظمة األسرة
العربيـــة

سعادة المهندس
فؤاد مصطفى مخزومي

رئيس مجلس إدارة
مؤسسة المخزومي

سعادة الدكتور
صالح علي محمد عبدالرحمن

وزيــر
وبرلمانــي سابــق

سعادة الدكتور
سيف بن علي الحجري
مؤسس ورئيس برنامج

أصدقاء الطبيعة

سعادة المهندس
طـــارق حمــــزة

الرئيس التنفيذي
لمجموعة سوداتيل

سعادة األستاذ
عدنـان أحمـد يوسـف

الرئيس التنفيذي
لمجموعة البركة المصرفية

فضيلة الشيخ الدكتور
مساعد محمد مندني

رئيس مجلس إدارة جمعية  التكافل 
االجتماعي لرعاية السجناء المعسرين 

معالي الشيخة
لمياء بنت محمد آل خليفة

رئيس مجلس إدارة جمعية النور 
للبر

سعادة البروفيسور
يوسف عبدالغفار

رئيس مجلس إدارة  الشبكة 
اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية
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الفعــاليـــات الــرئيـســة:
تـكريــم �سخ�سيــات عربيــة ودوليــة ومنحهـــم »الــجائــزة االأوربية يف   •

جمـــال اأخالقيـــات االأعمــال«.

• جل�سات عمل علمية ي�سارك يف تقدمي اأوراق العمل فيها خرباء ومتخ�س�س�ن 
دولي�ن يف جماالت امل�س�ؤولية املجتمعية واأخالقيات االأعمال.

• ور�س عمل متخ�س�سة يف جماالت :
 1- مدونات ال�سل�ك يف بيئات الأعمال.

 2- امل�س�ؤولية املجتمعية واأخالقيات العمال وفقا للم�ا�سفة القيا�سية ايزو26000.

للم�س�ؤولية  الدولي�ن  ال�سفراء  يحييها  التي  اجلماهريية  االأم�سية   •
املجتمعية بعن�ان » اأخالقيات االأعمال... جتارب وممار�سات«.
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الفعــاليـــات المصـاحـبـــة:

مــوعــد ووقــت الفعــاليـــات:

تــدشيـــن
الدليل اإلرشادي لمدونة أخالقيات األعمال.

إعالن أنشطـــة
االتــحـــاد الــدولـــي للمســؤولــيـــــة المجـتـمـعـيــــة

اإلقليم العربي

إطـــالق أنشطـــة
مكتـب الشبكـة االقليمية للمسؤوليـة االجتماعيـة

المملكة المغربية

اإلعــالن الرسمــي عــن
مشروع الشبكة االقليمية للمسؤولية االجتماعية

فــرانشــايـــز

االحتفــال الرسمـــي
بـــاليـــوم الــعــالــمـــي للمسؤولـيـــة المجـتـمـعيـــة

لعــــــام 2019م

المشاركــــة فــــي
بــرنــــامــــج سيـــاحـــي مصاحـــب.

مـديــنــة الــربــاط – المملكـــة المغربيــة - فندق سوفيتيل الرباط - حديقة الورود
مقـــر إقــامـــة الفعـاليـــة:
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مبــادرات نوعيــة سيتــم اطالقهـا بمناسبــة
تنطيــم الفعاليـــة

ي
الرقم

يس الدكتور طالل أبوغزالة 
كر

سـؤوليــة املجتمعيــة

للم

•   كرسي الدكتور طالل أبوغزالة الرقمي للمسؤولية المجتمعية | مبادرة رقمية غري هادفة للربح، تبنتها 
اإعداد  لدعم  اأب�غزالة  طالل  جمم�عة  من  وبدعم  بال�سراكة  الجتماعية  للم�س�ؤولية  القليمية  ال�سبكة 

وتاأهيل الك�ادر العربية يف جمالت امل�س�ؤولية املجتمعية.

املهني  الدعم  بتقدمي  معني  برنامج   | المجتمعية  للمسؤولية  الرقمي  أبوغزالة  طالل  الدكتور  كرسي     •
والفني للك�ادر العربية املتخ�س�سة يف جمالت امل�س�ؤولية املجتمعية يف الدول العربية وال�سالمية عرب 
خدمة ال�ست�سارات املتخ�س�سة التي يقدمها خرباء وخبريات ممن لهم معرفة وثيقة باأعمال وجمالت 
اأعمال  جمالت  يف  الرقمي  التدريب  تقنية  عرب  تدريبية  برامج  تنفيذ  وكذلك  املجتمعية،  امل�س�ؤولية 
امل�س�ؤولية املجتمعية، وتنفيذ درا�سات معمقة، اإ�سافة اإلى امل�ساهمة يف ت�سميم مبادرات وم�سروعات تلبي 
عرب  وت�فريها  الدولية  املنظمات  من  العديد  مع  وبال�سراكة  علمية  واآليات  باأدوات  املجتمعية  احلاجات 

املن�سة الرقمية، تتبعها درا�سات لقيا�س اأثر هذه املبادرات /امل�سروعات املجتمعية.

•   كرسي الدكتور طالل أبوغزالة الرقمي للمسؤولية المجتمعية | ي�سرف على اإدارته قيادات عربية اإدارية، 
وخرباء يف جمالت عمل امل�س�ؤولية املجتمعية.

•   كرسي الدكتور طالل أبوغزالة الرقمي للمسؤولية المجتمعية | يهدف اإلى ايجاد من�سة رقمية للت�ا�سل 
بني الك�ادر العربية واملنظمات الدولية ذات ال�سلة مبجالت امل�س�ؤولية املجتمعية.

�سراكات مع  لتحقيق  اإطار مهني  | ه�  المجتمعية  للمسؤولية  الرقمي  أبوغزالة  الدكتور طالل  •   كرسي 
املنظمات الدولية وال�كالت املتخ�س�سة يف جمالت عمل امل�س�ؤولية املجتمعية.

امل�س�ؤولية  خرباء  من�سة  حتت  يعمل   | المجتمعية  للمسؤولية  الرقمي  أبوغزالة  طالل  الدكتور  كرسي     •
املجتمعية يف الدول العربية، وتك�ن له هيئة ا�ست�سارية من املتخ�س�سني يف جمالت امل�س�ؤولية املجتمعية 

يف املنطقة العربية.

كريس الدكتور

طـالل أبــوغزالـــة
الرقمي للمسؤولية املجتمعية

أواًل:
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مبــادرات نوعيــة سيتــم اطالقهـا بمناسبــة
تنطيــم الفعاليـــة

من�سة رقمية غري هادفة للربح تتبع ال�سبكة االإقليمية للم�س�ؤولية االجتماعية، ومتاحة 
متكن  حيث  فيها،  للت�سجيل  العربية  بالدول  املجتمعية  امل�س�ؤولية  جماالت  يف  للمتخ�س�سني 
املنت�سبني لها من ت�سمني �سريهم الذاتية واجنازاتهم العلمية واملهنية ، اإ�سافة اإلى اأن�سطتهم 
املتخ�س�سني  فيها  يجتمع  علمية  مظلة  ت�فري  بغر�س  املجتمعية،  امل�س�ؤولية  جماالت  يف 
واخلرباء لتعزيز ال�سراكات املهنية والعلمية فيما بينهم ،وكذلك التعريف باأف�سل ممار�ساتهم 

واجنازاتهم للمهتمني بهذا املجال من م�ؤ�س�سات واأفراد.

أهداف موسوعة ومنصة خبراء المسؤولية المجتمعية في الدول العربية:
• ت�فري مظلة مهنية للمتخ�س�سني يف جمالت امل�س�ؤولية املجتمعية بالدول العربية للتعريف باجنازاتهم 

واأعمالهم واأن�سطتهم.
• بناء قاعدة معل�مات عربية خلرباء امل�س�ؤولية املجتمعية وفق معايري علمية ومهنية.

• ت�سجيع املتخ�س�سني يف جمالت امل�س�ؤولية املجتمعية بالدول العربية لتعزيز ال�سراكات العلمية واملهنية 
فيما بينهم.

• خلق عالقات �سراكة بني اخلرباء العرب من املتخ�س�سني يف جمالت امل�س�ؤولية املجتمعية والأجهزة احلك�مية 
واخلا�سة واملنظمات العربية الر�سمية والأهلية لال�ستفادة من اخلربات املت�فرة يف عاملنا العربي.

موسوعة ومنصة خبراء المسؤولية المجتمعية في الدول العربية:

ثانيـــًا:
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جهــــات التنظيـــم 

ال�سبكة الإقليمية للم�س�ؤولية الإجتماعية هي م�ؤ�س�سة مهنية دولية غري هادفة للربح مت تاأ�سي�سها يف عام   •
2007م وم�سجلة ر�سميا يف ال�ليات املتحدة الأمريكية. كما ح�سلت على ع�س�ية منظمة الأمم املتحدة يف 

عام 2014م. ولها فروع ومكاتب واتفاقيات متثيلية يف داخل العديد من الدول العربية ويف خارجها.
• تهدف ال�سبكة الإقليمية للم�س�ؤولية الإجتماعية 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 والأهلية 

واخلا�سة. 
• ت�سعى ال�سبكة الإقليمية للم�س�ؤولية الجتماعية لتحقيق اأهدافها من خالل تقدمي اخلدمات ال�ست�سارية، 
املتخ�س�سة  وامل�ؤمترات  امللتقيات  تنظيم  وكذلك  املتخ�س�سة،  العمل  وور�س  التدريبية  الربامج  وتنفيذ 
والتط�ع  املجتمعية  واخلدمة  الأعمال  واأخالقيات  امل�ستدامة  والتنمية  املجتمعية،  امل�س�ؤولية  جمالت  يف 

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

التنمية امل�ستدامة.
• تعمل ال�سبكة الإقليمية للم�س�ؤولية الجتماعية على تنفيذ درا�سات وبح�ث متخ�س�سة، ا�سافة اإلى ا�سدار 
دوريات ومطب�عات متن�عة لتثقيف قطاعات الأعمال وامل�ؤ�س�سات الأخرى مبمار�سات امل�س�ؤولية املجتمعية 

وفقًا للمقايي�س العاملية املعتمدة. 
• ت�سعى ال�سبكة الإقليمية للم�س�ؤولية الإجتماعية لت�فري مر�سد مهني ملمار�سات امل�س�ؤولية املجتمعية الفاعلة 

يف املنطقة العربية.
• تعمل ال�سبكة الإقليمية للم�س�ؤولية الجتماعية، على التعريف باملبادرات واملمار�سات امل�س�ؤولة لل�سركات، 
اأ�سحابها،  وتقدير  املدين،  املجتمع  منظمات  وكذلك  والأهلية،  احلك�مية،  والقطاعات  وامل�ؤ�س�سات، 

والقائمني عليها من خالل فعاليات تكرميية وتقديرية مهنية معتربة.

الـشبكــة اإلقـليمـيـــة للمسـؤولـيــة االجـتـمـاعـيــة
عـضــو بــرنــامـــج األمــم الـمتحــدة لالتــفــاق العالـمي
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جهــــات التنظيـــم 

رؤيــــة االتحـــاد:
تتمثل روؤية الحتاد الدويل للم�س�ؤولية املجتمعية، يف حث امل�ؤ�س�سات احلك�مية واخلا�سة والأهلية يف العامل 
البيئية  ال�س�ابط  فيها  تراعي  عاملية،  معيارية  منهجية  تبني  عرب  الفاعلة  املجتمعية  م�ساركاتها  لتعزيز 
ال�ست�سارات  وتقدمي  امل�ؤ�س�سية،  القدرات  لبناء  برامج  تنفيذ  امل�س�ؤولة، من خالل  واملجتمعية  والقت�سادية 
البح�ث  وتنفيذ  املجتمعية،  وامل�س�ؤولية  امل�ستدامة  التنمية  تطبيقات  تعزيز  يف  ت�ساهم  التي  املتخ�س�سة 
والدرا�سات ذات العالقة مبجالت امل�س�ؤولية املجتمعية وتطبيقاتها، اإ�سافة اإلى الرتويج للمار�سات امل�س�ؤولة 
املتخ�س�سة  املتحدة  الأمم  وكالت  مع  مهنية  �سراكات  خالل  من  ذلك  ويتحقق  احرتافية.  فعاليات  عرب 

واملنظمات الدولية املعتربة.

رسالـــة االتحـــاد:
ن�سعى لبناء منظ�مة اأممية احرتافية ت�ساهم يف تعزيز ممار�سات امل�س�ؤولية املجتمعية وتطبيقاتها يف العامل 

عرب ال�سراكة مع الكيانات املتخ�س�سة الدولية واحلك�مية واخلا�سة واملجتمعية.

أهـــداف االتحـــاد:
• ن�سر ثقافة وممار�سات امل�س�ؤولية املجتمعية عرب اأدوات احرتافية معتمدة عامليا.

لأف�سل  للرتويج  بينها  فيما  وتتحالف  املتخ�س�سة،  الكيانات  اليها  تنت�سب  عاملية  مهنية  مظلة  ايجاد   •
املمار�سات يف جمال امل�س�ؤولية املجتمعية.

العامل وفق  امل�س�ؤولية املجتمعية يف دول  التط�ر يف تطبيقات مبادئ  التي تر�سد  املهنية  التقارير  اإ�سدار   •
املرجعيات العاملية.

مبادرات  لتبني  وتطبيقاتها  املجتمعية  امل�س�ؤولية  مبجالت  ال�سلة  ذات  الأممية  املنظمات  مع  �سراكات  خلق   •
متخ�س�سة تراعي الأبعاد الثالثة للم�س�ؤولية املجتمعية )اقت�سادي - بيئي - جمتمعي( وحتدث اأثرا ايجابيا يف 

الدول واملناطق وامل�ؤ�س�سات امل�ستهدفة بهذه املبادرات.
• امل�ساهمة يف بناء وتط�ير قدرات الكيانات التي تعمل يف جمالت امل�س�ؤولية املجتمعية �س�اء منها: احلك�مية 

اأو اخلا�سة اأو املجتمعية.
ايجاد كيانات اقليمية متخ�س�سة تتبع الحتاد الدويل للم�س�ؤولية املجتمعية، وتعمل على حتقيق اأهدافه   •

لتج�يد الت�ا�سل وتعظيم الأثر.
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مجــاالت عمــل االتحـــاد:
ي�سعى الحتاد الدويل للم�س�ؤولية املجتمعية لتقدمي خدمات مهنية يف جمال امل�س�ؤولية املجتمعية عرب الأدوات 

الحرتافية الآتية:
• خدمات تدريبية مبعايري عاملية.
• ا�ست�سارات مهنية متخ�س�سة .

• درا�سات وبح�ث تطبيقية.
• ا�سدار تقارير مهنية وفق املرجعيات املعتربة.

• تنظيم امل�ؤمترات وامللتقيات واحللقات العلمية.
• ت�فري ق�اعد معل�مات اخلرباء واأف�سل املمار�سات والتجارب.

عضوية االتحـــاد:
عضوية االتحاد متاحة للفئات اآلتية:

1- الكيانات املهنية املتخ�س�سة واملمار�سة للم�س�ؤولية املجتمعية �س�اء كانت حك�مية اأو خا�سة اأو جمتمعية 
يف جميع دول العامل..

2- املنظمات الدولية ذات ال�سلة مبجالت امل�س�ؤولية املجتمعية.
3- اخلرباء واملتخ�س�س�ن يف جمالت امل�س�ؤولية املجتمعية.
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جهــــات التنظيـــم 

مــاهيـــــة البــرنـــامـــــج:
)CSR INTERNATIONAL AMBASSADOR( سفير دولي للمسؤولية اإلجتماعية
 تلجاأ ال�سبكة الإقليمية للم�س�ؤولية الإجتماعية اإلى التعاون مع �سخ�سيات عامة لها مكانة يف منطقتها، للقيام 
ببع�س الأعمال ذات ال�سلة بن�ســر مبادئ امل�ســ�ؤولية الإجتماعية. ويطلق على هذه ال�ســخ�سية )�ســفري دويل 
للم�س�ؤولية الإجتماعية( ، وه� تكليف ت�سريفي مل�ساهري العامل من قبل املراكز املتخ�س�سة املختلفة يف ال�سبكة 
الإقليمية. وهي لي�ســت �سفة �سيا�ســية دبل�ما�ســية كالتي يحملها �ســفراء الدول املختلفة لدى الدول الأخرى. 
واأهــداف هــذا التكليــف ه� امل�ســاعدة يف دعم خمتلــف الق�سايا التــي تعاجلها ال�ســبكة الإقليمية للم�ســ�ؤولية 
الإجتماعية، �ســ�اء كانت اجتماعية، اأو اإن�ســانية ، اأو اقت�سادية ، اأو متعلقة بالتنمية امل�ســتدامة ، اأو الإقت�ساد 
الأخ�سر. فالغر�س من ت�ظيف امل�ســاهري ، اأن �ســهرتهم ت�ســاهم يف ن�ســر ال�عي والدعم جتاه هذه الق�سايا. 

وميكن لهذا التكليف اأن يك�ن على م�ست�ى دويل، اأو اإقليمي، اأو حملي، يف نطاق دولة ال�سخ�سية ال�سهرية.

أهـــداف البــرنــامــج:
1- ت�ظيــف امل�ســاهري مــن ال�ســخ�سيات املتخ�س�ســة يف جمالتهــا، للتعريف مببــادئ امل�ســ�ؤولية املجتمعية، 
والإقت�ساد الأخ�سر، والتنمية امل�ستدامة التي تبنتها ال�سبكة الإقليمية للم�س�ؤولية الإجتماعية ، كم�جهات 

عامة لأن�سطتها وخدماتها.
2- تكــرمي ال�ســخ�سيات امل�ســ�ؤولة، وامللتزمــة التزامــا ايجابيا جتــاه جمتمعها ، وبيئــات اأعمالهــا، والتعريف 

باإجنازاتها،  حمليا ودوليا.
3- العمل على تاأ�سي�ــس مظلة مهنية ، جتمع ال�ســفراء يف ملتقى �ســن�يًا، يتم بحث اآليات ن�سر املبادئ ال�سامية 

للم�س�ؤولية املجتمعية داخل املجتمعات، وخا�سة املجتمعات العربية والإ�سالمية.
4- ا�ســتثمار طاقات، وم�اهب، ومعارف ال�ســفراء الدولي�ن للم�ســ�ؤولية الإجتماعية يف دعم جمالت اخلدمة 

املجتمعية.




