• من �أوائل امل�ؤ�س�سات العربية املتخ�ص�صة يف جمال امل�س�ؤولية املجتمعية ،حيث كان ت�أ�سي�سها يف عام 2007م.
• قامت بت�أ�سي�س �أول �أكادميية متخ�ص�صة يف جماالت امل�س�ؤولية املجتمعية يف العامل العربي .وحملت هذه الأكادميية ا�سم
«الأكادميية الدولية للم�س�ؤولية االجتماعية».
• �أطلقت �أول برنامج عربي ل�سفراء امل�س�ؤولية املجتمعية مبعايري دولية.
• �أطلقت برنامج �أممي ل�سفراء ال�شراكة املجتمعية يف العامل العربي.
• تدعم الرتويج ملمار�سات برنامج الأمم املتحدة لالتفاق العاملي وتنا�صر مبادئه الع�شرة واملعنية بحقوق الإن�سان -وحقوق
العمال -واحلماية البيئية  -ومكافحة الف�ساد  ،وانت�سبت له منذ عام 2014م.
• رعت �إطالق يوم عاملي للم�س�ؤولية املجتمعية ليكون � 25سبتمرب من كل عام  ،ليتوافق مع تبني دول العامل �أهداف الأمم املتحدة
للتنمية امل�ستدامة .وقد بد�أ العامل يحتفل بهذا اليوم ابتداءا من عام 2016م ،وكانت ال�سابقة الأولى يف العامل.
• تبنت اطالق برنامج دويل ملفو�ضني �أمميني للرتويج لأهداف الأمم املتحدة للتنمية امل�ستدامة. 2030
• �أطلقت منذ عام 2015م �أول برنامج مبعايري دولية للمدن العربية امل�س�ؤولة جمتمعيا.
• �ساهمت ال�شبكة االقليمية يف ت�أ�سي�س �أول جمل�س ومركز للجهات املانحة يف العامل اال�سالمي.
• �أطلقت �أول مدينة رقمية لكبار ال�سن يف الدول العربية .والتي تعد اليوم واحدة من �أهم املرجعيات البحثية واملعلوماتية يف
جماالت كبار ال�سن يف املنطقة العربية.
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�أطلقت وكالة �أخبارية يف جمال امل�س�ؤولية املجتمعية -حيث تعد �أول وكالة �أنباء متخ�ص�صة يف جماالت امل�س�ؤولية املجتمعية
والتنمية امل�ستدامة عامليا.
�ساهمت يف ت�أ�سي�س �أول مركز للمر�أة يف جمال امل�س�ؤولية املجتمعية يف املنطقة العربية.
�أطلقت وتبت برنامج دويل لت�أهيل باحثني يف العامل العربي واملتمثل يف « الزمالة البحثية املهنية يف جمال امل�س�ؤولية املجتمعية»
د�شنت �أول م�شروع عربي لدعم تزويد املكتبة العربية ب�إ�صدارات متخ�ص�صة ،وكان هذا امل�شروع هو «الكتاب العربي
للم�س�ؤولية املجتمعية» ،كما تبت طباعة ع�شرات الإ�صدارات املتخ�ص�صة.
تبنت ت�صنيف عربي �سنوي للمائة �شخ�صية عربية الأكرث ت�أثريا يف جمال امل�س�ؤولية املجتمعية.
�ساهمت يف �إطالق برنامج «املبعوث الدويل لتمكني ال�شركاء يف تعزيز تطبيقات التنمية امل�ستدامة» يف العامل العربي.
�ساهمت يف دعم ت�أ�سي�س الإحتاد الدويل للم�س�ؤولية املجتمعية ،ك�أول احتاد متخ�ص�ص يف العامل.
تبنت تد�شني م�شروع من�صة رقمية خلرباء امل�س�ؤولية املجتمعية يف الدول العربية.
�أعلنت عن م�شروع عربي لإطالق كر�سي تدريبي يف جمال امل�س�ؤولية املجتمعية ،وذلك لتمكني املتخ�ص�صني واملهتمني من
الو�صول �إلى �أحدث الربامج التدريبية يف جمال امل�س�ؤولية املجتمعية عرب الو�سيط الرقمي.
�أ�س�ست �أول �صحيفة عربية متخ�ص�صة يف جمال امل�س�ؤولية املجتمعية حتت ا�سم «التزام»  ،والتي تعد حاليا مرجعا مهما
للمتخ�ص�صني يف العامل العربي.
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كما حظيت ال�شبكة الإقليمية للم�س�ؤولية االجتماعية وخالل م�سريتها والتي امتدت � 12سنة برعاية ودعم احلكومات العربية
والإ�سالمية ،وحققت �شراكات دولية متميزة مع العديد من املنظمات الأممية ،وكذلك جنحت يف حتقيق �شراكات نوعية
وم�ستدامة مع منظمات املجتمع املدين والقطاع اخلا�ص يف املنطقة العربية عرب دوائر تعاونية وحتالفات مهنية يتم من
خاللها امل�ساهمة يف تنمية جمتمعاتنا العربية.
�أطلقت جوائز مهنية ذات معيارية مرجعية يف عموم املنطقة العربية .حيث حتظى جوائز ال�شبكة الإقليمية للم�س�ؤولية
االجتماعية مبكانة وتقدير من قبل امل�ؤ�س�سات الدولية واملحلية.
تعمل ال�شبكة ومن خالل مقارها الرئي�سة ومراكزها املتخ�ص�صة ،ومكاتبها التمثيلية و�شراكاتها املهنية يف العديد من
الدول .حيث و�صلت �أن�شطتها خالل الإثني ع�شر عاما من ت�أ�سي�سها �إلى الدول الآتية :مملكة البحرين  -اململكة العربية
ال�سعودية  -دولة الكويت  -دولة قطر� -سلطنة عمان  -جمهورية ال�سودان  -جمهورية تون�س  -جمهورية لبنان  -اململكة
املغربية  -اجلمهورية الرتكية  -جمهورية الهند  -الواليات املتحدة الأمريكية.
ينت�سب �إلى ع�ضويتها حاليا نخبة من كبار ال�شخ�صيات من وزراء ور�ؤ�ساء م�ؤ�س�سات حكومية وخا�صة وجمتمعية وخرباء
ومتخ�ص�صني ،بالإ�ضافة �إلى كربى امل�ؤ�س�سات العربية والدولية.
تعد ال�شبكة الإقليمية للم�س�ؤولية االجتماعية مظلة للباحثني عن حتويل مبادراتهم �إلى واقع ،وتعظيم �أثر جهودهم وخرباتهم .
وختاما ،ف�إن ال�شبكة الإقليمية للم�س�ؤولية االجتماعية م�ؤ�س�سة مهنية دولية  -عملت خالل م�سريتها املمتدة لإثني ع�شر عاما
متوا�صلة لتكون هي امل�ؤ�س�سة الأكرث عطاءا يف جماالت امل�س�ؤولية املجتمعية يف املنطقة العربية ويف خارجها.

