إن المؤسسات والهيئات الحكومية مطالبة اآلن وأكثر من أي وقت
مضى بتحمل المسؤولية المجتمعية بأبعادها االقتصادية والبيئية
والمجتمعية  ،وأن تبادر هذه المؤسسات بمأسسة ذلك من خالل
خططها االستراتيجية ،وأن ال تقتصر نشاطاتها في هذا المجال على
مجرد تقديم بعض التبرعات ،ورعاية وتنظيم المؤتمرات وتقديم
المبادرات ،في إطار العالقات العامة ،أو قسم التسويق ،دون وضع
الخطط ،ودراسة الحاجات ،وصوالً لتحقيق مفهوم " العطاء الذكي"
الذي يضمن فاعلية المبادرات في سد الحاجات بعد القيام بإجراء
الدراسات المعنية ووضع آليات قياس لمدى النجاح .إن البعد األخالقي
المجتمعي في إدارة المؤسسات ،يأخذ على عاتقه االنتقال بالعمل من
مفهوم الخدمة التطوعية ،الى تطبيق أوسع يقوم على تبني
مفهوم المسؤولية المجتمعية ،التي ترتكز على تشخيص مصادر قوة
المؤسسة ،إلدامتها ،ودراسة سلبياتها ،لتالشيها بهدف القبول
والتحسين المستمر ،وتبني سياسة التغيير ،والتجدد الدائم ،ورسم
السيناريوهات األكثر مالئمة للمستهدفات المتوخاة ،وقياس أثر
خدماتها المضافة على المجتمع والبيئة ،وقدرتها على التنبؤ بمخاطر
التنفيذ المتوقعة ،التي تعترض تحقيق أهدافها الكبرى.
أهداف البرنامج
سيكون كل مشارك في نهاية الدورة قادر ًا على:
• التعرف على مفهوم المسؤولية المجتمعية للمؤسسات من خالل
عرض التعاريف الدولية المتعددة ،وصوالً إلى مفهوم واحد شامل.
• إدراك أفضل الممارسات في تطبيقات المسؤولية المجتمعية لمختلف
المؤسسات.
• بناء األطر التوجيهية العامة التي تستهد تأسيس بنية تحتية خاصة
بالمسؤولية المجتمعية.
• التعرف على مفاهيم المنظمات العالمية والمسؤولية المجتمعية.
• تقييم المؤسسة حسب معايير المسؤولية المجتمعية
العالمية.
• وضع خطة عملية لتطبيق المسؤولية المجتمعية
في المؤسسة من األلف

الفئة الم ستهدفة
•
•
•
•
•
•
•

مدراء العموم والتنفيذيون في القطاعات الحكومية.
مدراء العموم والتنفيذيون في القطاع الخاص.
مدراء إدارات المسؤولية المجتمعية والعاملين بها،
خدمة المجتمع ،شراكات المجتمع...الخ.
مدراء الموارد البشرية والعالقات العامة واالتصال
المؤسسي...،الخ.
مدراء التميز والتطوير المؤسسي.
لجان وفرق تطوير برامج المسؤولية المجتمعية في
مختلف القطاعات.

تفاصيل اإلنعقاد

مدة الدورة 5 :أيام بواقع  25ساعة تدريبية
التطبيق العملي :يعتمد هذا البرنامج على أسلوب التدريب التشاركي والمبني على
المشاركة الفاعلة من قبل المشاركين.
االطار المعرفي ،ورش عمل ،نشاطات واختبارات ،افالم تدريبية ،حاالت دراسية.
سيتم توزيع نسخة على المتدربين من كتاب المدرب (المسؤولية المجتمعية
للمؤسسات).

ال شهادات

شهادة حضور من شركة IVORY -تركيا.

شهادة معتمدة من أكاديمية ماستري Mastery Academy – UK.

أ ساليب التدريب

المحاضرات الن ظرية

المناق شة والحوار

التمارين التدريبية

الحاالت العلمية

لعب األدوار

األلعاب التدريبية

العروض التقديمية
 +اللوح الورقي

ب طاقة أهم ماتعملت

عروض الفيديو

التطبيق العملي
للمجموعات واألفراد

الزيارات الميدانية

اختبار القدرات ال شخصية

محاور البرنامج
المحور األول  :ما هي الم سؤولية المجتمعية للمؤ س سات ... ،ولماذا تهمنا
•

التعرف على مفهوم المسؤولية المجتمعية وتطورها.

•

االبعاد الرئيسية للمسؤولية المجتمعية

•

أهمية المسؤولية المجتمعية بالنسبة للمؤسسات.

•

المسؤولية المجتمعية مالها وما عليها.

•

المسؤولية المجتمعية هل هي مجرد عالقات عامة.

•

المسؤولية المجتمعية والروابط المشتركة مع الحوكمة.

المحور الثاني :أفضل الممار سات في مجال الم سؤولية المجتمعية
•

معايير المسؤولية المجتمعية حسب االيزو 26000

•

مجاالت المسؤولية المجتمعية.

•

المبادئ التي ترتكز عليها المسؤولية المجتمعية.

•

آليات الممارسة وتطبيق المسؤولية المجتمعية في المؤسسات.

المحور ال ثالث  :كيف نبدأ في عملية التغيير وتعبئة المؤ س سة لتطبيق
الم سؤولية المجتمعية ؟

•

بناء القدرات المتعلقة بالمسؤولية المجتمعية لجميع العاملين في المؤسسة.

•

تطبيق المسؤولية المجتمعية في (القيادة ،االستراتيجية ،الموارد البشرية،

العمليات ،الشراكات والموارد ،والنتائج المؤسسية) حسب معايير المؤسسة األوروبية

إلدارة الجودةEFQM .

محاور البرنامج
المحور ال رابع  :أفضل الممار سات في مجال الم سؤولية المجتمعية
•

المسؤولية المجتمعية وعالقتها ببعض المفاهيم (المؤسسة االخالقية،

االقتصاد االخضر ،االستدامة ،مواطنة المؤسسات ،االدارة بالقيم ،الموجة الرابعة
في ادارة االعمال ،المباني الخضراء ،المبادرات المجتمعية الريادية).
•

كيف يدعم قادة المؤسسات تطبيق المسؤولية المجتمعية.

المحور ال خامس :التطبيق العملي للم سؤولية المجتمعية
•

تطوير رؤية ورسالة للمسؤولية المجتمعية للمؤسسة.

•

وضع اهداف استراتيجية ذكية للمسؤولية المجتمعية للمؤسسة.

•

بناء خطة تنفيذية للشروع في التطبيق العملي.

•

بناء خطة للتواصل

•

قياس األثر والنتائج.

•

تدقيق ومراجعة تطبيق المسؤولية المجتمعية في المؤسسة

•

اعداد التقارير العالمية في المسؤولية المجتمعية واالستدامة،

وفق ًا لمعايير المبادرة العالمية لإلبالغ عن التقارير GRI.

+902 12 809 06 55
ivorytraining.com
Ivorytraining

