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احلمد هلل رب العاملني وال�شالة وال�شالم على ر�شوله الأمني، حممد بن عبداهلل وعلى اآله و�شحبه  اأجمعني
لقد حملت الثالث �شنني املا�شيات من عمر ال�شبكة الإقليمية للم�شوؤولية الجتماعية اجنازات كبرية ، وزيادة مذهلة يف حجم ونطاق وقدرات �شبكتنا 
ومراكزها الإدارية املتخ�ش�شة يف املنطقة العربية ويف خارجها . واأ�شبح لل�شبكة الإقليمية للم�شوؤولية الجتماعية دور بارز يف ن�شر ثقافة امل�شوؤولية 
املجتمعية، والتعريف باأف�شل ممار�شات املوؤ�ش�شات امل�شوؤولة يف املنطقة العربية، وكذلك دعم املنظمات املجتمعية العربية  يف ت�شميم مبادرات 

خالقة ت�شاهم يف تلبية احلاجات املجتمعية جنبا اإلى جنب مع جهود املوؤ�ش�شات احلكومية واخلا�شة .
وقد رفعنا يف عام ٢٠١٧م �شعار« عام التنمية الن�شانية« ، ُم�شلطني ال�شوء من خالل اأن�شطتنا على مو�شوع » تنمية الإن�شان لأنه هو الرثوة احلقيقية 
لالأمم«. واأجنزت الكثري من الأن�شطة التي �شاهمت يف تنمية قدرات املنظمات املجتمعية واخلريية و�شاهمنا يف توفري خيارات عديدة للم�شتهدفني 

من خدماتنا باآليات واأدوات احرتافية، بهدف حتويلهم اإلى م�شاهمني فاعلني يف تنمية جمتمعاتهم.
كما انق�شى عام ٢٠١6م، وكان ذلك العام هو عام الإ�شتدامة، وحتققت من خالله اجنازات عديدة يف ن�شر ثقافة التنمية امل�شتدامة، والتب�شري 
باأهداف الأمم املتحدة للتنمية امل�شتدامة ٢٠3٠ عرب تنظيم ال�شبكة الإقليمية للم�شوؤولية الجتماعية العديد من امللتقيات واملوؤمترات والربامج 
التدريبية ، وتنفيذ الدرا�شات والبحوث املتخ�ش�شة، واطالق املبادرات التي تدعو اإلى توجيه املوؤ�ش�شات بقطاعاتها املختلفة  نحو اعتماد منهجيات 
مهنية وعلمية يف اإدارة تلك املوارد املتعددة التي متتلكها موؤ�ش�شاتهم ل�شالح تنمية املجتمعات، وكذلك التفاعل باإيجابية نحو احلاجات املجتمعية..

اأما العام الذي نحن الن على اأبوابه »عام ٢٠١8م« فقد اخرتنا اأن يكون �شعاره الذي �شيرثي فعاليتنا ويتحقق به النجاح املرجو باإذن اهلل هو »عام 
للم�شوؤولية الجتماعية يف عامها اجلديد �شتتوافق  ال�شبكة القليمية  التي �شتاأخذ بها  ال�شراكة املجتمعية« وذلك لأن املو�شوعات امللحة والهامة 
باإذن اهلل ومتطلبات التحولت الإقليمية والدولية، و�شتاأخذ يف احل�شبان الإ�شرتاتيجيات والروؤى الوطنية للعديد من الدول العربية التي تعمل فيها، 

و�شت�شاهم يف تعزيزها مبنهج ال�شراكة املجتمعية مع منظمات املجتمع املدين والقطاع اخلا�ص، اإ�شافة اإلى القطاعات احلكومية.
نحن دائما نحر�ص يف فعالياتنا املتعددة والتي ا�شت�شافتها العديد من املدن العربية ، اأن ن�شت�شيف خرباء متخ�ش�شون يف مو�شوعات الفعاليات ، 
ممن حباهم اهلل اخلربة العملية الوا�شعة والعميقة واملوؤهل الأكادميي العايل، وبالتايل فاإن هناك  فر�ص متميزة تتاح للجمهور العري�ص الذي ن�شعى 

خلدمته لاللتقاء بهم وجها اإلى وجه لتبادل اخلربات واملعارف ، والتعرف على اجلديد يف مو�شوع الفعالية.
وختاما، اإننا يف ال�شبكة الإقليمية للم�شوؤولية الجتماعية، نعمل على جت�شري الفجوات بني اخلربات الدولية وبني املوؤ�ش�شات امل�شتهدفة عرب اإيجاد 
مظلة علمية ومهنية يجتمع فيها اأهل الخت�شا�ص والهتمام للعمل �شويا نحو تنمية فاعلة ملجتمعاتنا. كما اأن �شراكتنا مع منظمات الأمم املتحدة 

ووكالتها املتخ�ش�شة، وكذلك مع املنظمات الإ�شالمية والعربية والقليمية الأخرى اأعطى زخما مهنيا اإيجابيا لفعالياتنا.
نكرر �شكرنا للرعاة الفخريني والداعمني و�شفراء ال�شبكة الإقليمية للم�شوؤولية الجتماعية، واأع�شائها وخربائها، و�شركائنا من جهات حكومية 
وخا�شة واأهلية يف املنطقة العربية وكل من ي�شاندنا من م�شاندة مهنية اأو دعم  نثمنه عاليا. �شائلني اهلل �شبحانه وتعالى اأن تكون ال�شبكة الإقليمية 
للم�شوؤولية الجتماعية هي اجل�شر الذي نعرب من خالله مبوؤ�ش�شاتنا اإلى عامل الحرتافية يف جمال التنمية املجتمعية يف املنطقة العربية.. حفظكم 

اهلل جميعا، ووفقكم ملا فيه اخلري، وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
جمل�ص الإدارة          

         ال�شبكة الإقليمية للم�شوؤولية الجتماعية 

عــــام م�ضــى..
والقادم يحمل الكثري من التبا�ضري
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٢٠١٧م  مار�ص   ٢ املوافق  اخلمي�ص  يوم  م�شاء  البحرين  مملكة  يف  عقد 
اجتماع عمل مع �شمو ال�شيخ الدكتور عبدالعزيز بن علي النعيمي ال�شفري 
الدويل للم�شوؤولية الجتماعية - امل�شت�شار البيئي حل�شرة �شاحب ال�شمو 
التنفيذي جلمعية الإح�شان اخلريية - املفو�ص  حاكم عجمان -الرئي�ص 
من  بدعوة  امل�شتدامة  للتنمية  املتحدة  الأمم  باأهداف  للتب�شري  الأممي 
ال�شبكة الإقليمية للم�شوؤولية الجتماعية لبحث �شبل التعاون يف عدد من 
املبادرات املجتمعية الأممية. وقد تراأ�ص وفد ال�شبكة يف الجتماع �شعادة 
الربوفي�شور يو�شف عبدالغفار رئي�ص جمل�ص الإدارة - وخل�ص الإجتماع 
اإلى الإتفاق يف التعاون لتنفيذ عدد من املبادرات منها: التعاون يف تنفيذ 
م�شابقة �شبابية خليجية جمتمعية تهدف اإلى ت�شليط ال�شوء على اإبداعات 

ال�شباب يف جمالت الإبتكار وريادة الأعمال املجتمعية، ويتولى رئا�شتها 
دولة  يف  اإطالقها  يتم  اأن  على  النعيمي  عبدالعزيز  الدكتور  ال�شيخ  �شمو 
الرئا�شة  على  اهلل  يحفظه  �شموه  وافق  كما  املتحدة.  العربية  الإمارات 
الفخرية لفعاليات ال�شبكة خالل مو�شم عام ٢٠١٧م منها: امللتقى الرابع 
الفرتة مابني ٤ - 6  والذي �شيقام يف  لقيادات منظمات املجتمع املدين 
للم�شوؤولية  العاملي  اليوم  لفعاليات  اأي�شا  الفخرية  ورعايته  مايو ٢٠١٧م، 
املجتمعية والذي �شيقام بتاريخ ٢5 �شبتمرب ٢٠١٧م. وتقدم جمل�ص اإدارة 
ال�شيخ  ل�شمو  اجلزيل  بال�شكر  الجتماعية  للم�شوؤولية  الإقليمية  ال�شبكة 
ال�شبكة  لأن�شطة  وم�شاندته  دعمه  على  النعيمي  عبدالعزيز  الدكتور 

الإقليمية يف املنطقة العربية.

اجتماع عمل مع �سمو ال�سيخ الدكتور عبدالعزيز بن علي النعيمي ال�سفري الدويل 
للم�سوؤولية االجتماعية

اأعلن برنامج ال�شفراء الدوليون للم�شوؤولية الجتماعية ع�شو ال�شبكة 
للم�شوؤولية الجتماعية عن اختيار مدينة القد�ص »املدينة  الإقليمية 
العربية امل�شوؤولة اجتماعيا لعام ٢٠١٧م. و�شوف تتم مرا�شم التقليد 
اهلل،  باإذن  اهلل  رام  مبدينة  الفل�شطينة  الرئا�شة  مقر  يف  الر�شمي 
اأبومازن  عبا�ص  حممود  الرئي�ص  فخامة  قبل  من  وت�شريف  برعاية 
وفعالياتها  اجلائزة  �شراكة  �شتكون  حيث  فل�شطني.  دولة  رئي�ص 
للم�شوؤولية  الإقليمية  ال�شبكة  مابني  بال�شراكة  ٢٠١٧م  عام  خالل 
الوزير  معايل  برئا�شة  القد�ص  �شوؤون  ووزارة  جهة  من  الجتماعية 
�شعادة  برئا�شة  القد�ص  ووقفية  و�شندوق  احل�شيني  حممد  ال�شيد 
الوجيه منيب امل�شري رئي�ص جمل�ص الإدارة. و�شرياأ�ص وفد ال�شبكة 
الإقليمية يف مرا�شم التقليد معايل ال�شيخ دعيج بن خليفة اآل خليفة 
ال�شفري الدويل للم�شوؤولية الجتماعية بال�شبكة الإقليمية للم�شوؤولية 

القد�س املدينة العربية امل�سوؤولة اجتماعيا لعام 2017م

الجتماعية. و�شي�شارك يف مرا�شم التقليد �شخ�شيات عربية ودولية 
رفيعة امل�شتوى. حيث يتم ترتيب م�شاركة وفد ال�شبكة الإقليمية عرب 
اململكة  ووزارتي خارجية  الفل�شطينية  الرئا�شة  ديوان  تن�شيق مابني 
من  كال  اختارت  قد  اجلائزة  اأن  علما  البحرين.  ومملكة  الأردنية 
»املنامة« و»اخلرطوم« كمدن عربية م�شوؤولة اجتماعيا خالل العامني 

ال�شابقني. وحتظى اجلائزة مبكانة عربية رفيعة امل�شتوى.
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امل�شتدامة،  والتنمية  املجتمعية  للم�شوؤولية  العاملي  اخلبري  من  وبتنظيم  اخلريية،  الراجحي  عبدالعزيز  بن  �شليمان  ال�شيخ  موؤ�ش�شة  قبل  من  برعاية 
بالتعاون مع ال�شبكة الإقليمية للم�شوؤولية الجتماعية اأقيمت يف الفرتة مابني ١9-٢3 فرباير من عام ٢٠١٧م، فعاليات ور�شة العمل التدريبية »تاأهيل 
اأخ�شائي م�شوؤولية جمتمعية«، وذلك مبقر الكلية التقنية باملدينة املنورة، ومب�شاركة ممثلني عن العديد من اجلهات اخلريية واحلكومية واخلا�شة، 
وا�شرتك يف تقدميها العديد من اخلرباء يف جمالت امل�شوؤولية املجتمعية. وقد اإبتداأت الور�شة التدريبية من خالل ور�شة عمل قدمها الأ�شتاذ الدكتور 

علي اآل اإبراهيم نائب رئي�ص ال�شبكة الإقليمية للم�شوؤولية الجتماعية بعنوان »حترير مفهوم امل�شوؤولية املجتمعية وتطوره التاريخي«.

برعاية من قبل موؤ�س�سة ال�سيخ �سليمان بن عبدالعزيز الراجحي اخلريية
ور�سة العمل التدريبية »تاأهيل اأخ�سائي م�سوؤولية جمتمعية« باملدينة املنورة
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اجلائزة الدولية الذهبية للتنمية امل�ستدامة« واللقب االأممي من االأمم املتحدة 
»مفو�س اأممي للتب�سري باأهداف االأمم املتحدة للتنمية امل�ستدامة 2030« ل�سفراء 

دوليون للم�سوؤولية االجتماعية

�شفرائها  منح  عن  الجتماعية  للم�شوؤولية  الإقليمية  ال�شبكة  اأعلنت 
بن  عبدالعزيز  الدكتور  ال�شيخ  �شمو  الجتماعية  للم�شوؤولية  الدوليني 
علي النعيمي من دولة الإمارات العربية املتحدة ومعايل ال�شيخ الدكتور 

عبدالعزيز بن عبدالرحمن اآل ثاين« من دولة قطر اجلائزة الدولية 
الذهبية للتنمية امل�شتدامة« واللقب الأممي من الأمم املتحدة »مفو�ص 

اأممي للتب�شري باأهداف الأمم املتحدة للتنمية امل�شتدامة ٢٠3٠«.
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�سعادة الدكتورة جنوى بالطيف رئي�سة مركز املراأة 
للم�سوؤولية املجتمعية

ع�سواً موؤ�س�سا لالحتاد العربي لالإعالم 
الرقمي بال�سودان

�شاركت �شعادة الدكتورة جنوى بالطيف رئي�شة مركز املراأة للم�شوؤولية 
الرقمي،  لالإعالم  العربي  لالحتاد  التاأ�شي�شي  الجتماع  يف  املجتمعية 
رئي�ص  م�شاعد  حامد  حممود  اإبراهيم  املهند�ص  �شعادة  من  وبت�شريف 

اجلمهورية والذي عقد بجمهورية ال�شودان بتاريخ ٢٧ يناير ٢٠١٧م

الربوفي�سور يو�سف عبدالغفار ي�سارك يف الدورة الثانية  مللتقى تا�سكا الدويل 

�شارك �شعادة الربوفي�شور يو�شف عبد الغفار رئي�ص جمل�ص اإدارة ال�شبكة الإقليمية للم�شوؤولية الجتماعية يف فعاليات الدورة الثانية مللتقى تا�شكا 
الدويل »ال�شراكة والتنمية« خالل الفرتة ما بني ٢٠ - ٢٤ دي�شمرب ٢٠١6م. والذي عقد يف جمهورية تركيا، حيث قدم �شعادة الربوفي�شور يو�شف 

عبد الغفار الكلمة الرئي�شية يف حفل افتتاح املوؤمتر.



بانوراما ال�شبكة - ٢٠١٧م 8

بالتعامل  نهتم  اأن  يجب  م�شوؤول  ات�شال  و�شيلة  اأي  ا�شتخدام  يكون  اأن  اأجل  من   -١
مع الو�شيلة بح�شب طبيعتها، فمواقع التوا�شل الجتماعي بطبيعتها ثنائية الجتاه 
تفاعلية، فعلى املوؤ�ش�شات احلر�ص على التفاعل مع املجتمع، ومن باب اأولى اأن يكون 
هذا الأمر يف املوؤ�ش�شات الربحية اخلدمية التي قد يحتاج اأفراد املجتمع لال�شتف�شار 
اأو تقدمي �شكاوي، ففي بع�ص الدول مثل بريطانيا جند غالبية املوؤ�ش�شات الربحية 
اأ�شرع يف التوا�شل من مواقع التوا�شل الجتماعي عن اأي و�شيلة ات�شال  جتاوبها 

اأخرى بل اأنها تتجاوب مع اجلمهور على مدار ال�شاعة.
٢- ال�شراكة مع املجتمع يف ق�شاياه وت�شكيل الراأي العام اجتاه الق�شايا التي تتنا�شب 
والأهداف  القيم  تعزيز  يف  ال�شراكة  وكذلك  املوؤ�ش�شة،  وطبيعة  توجهات  مع 
واملبادرات املجتمعية مبا يحقق البناء وال�شتقرار يف املجتمع، فعلى �شبيل املثال 
تغريد �شركة اأوريدو لالت�شالت يف قطر من اأجل اليوم الوطني لدولة قطر ويوم 

الإعاقة العاملي.
3- ال�شفافية والأنية يف ن�شر الأخبار واملنجزات اخلا�شة باملوؤ�ش�شة ب�شكل متوا�شل 
امل�شدر  في�شبح ح�شابها  واملوؤ�ش�شة،  املجتمع  بني  املتبادلة  الثقة  يعزز  واآين مبا 
حينما  الطريان  خطوط  املثال  �سبيل  وعلى  املعلومات،  لتلقي  واملوثوق  الرئي�سي 
اأو  الرحالت  مواعيد  تغيري  اأو  بتاأخري  خا�شة  تفا�شيل  اأي  عر�ص  على  حتر�ص 
الغائها، حتى لو كانت �شلبية فاإن الأنية تعزز الثقة وال�شفافية وتدل على م�شوؤولية 

اجتاه املجتمع. 
٤- يف اأغلب املجتمعات يوجد فيها تعددية ثقافية اأو عرقية اأو دينية وعلى املوؤ�ش�شات 
واأ�شاليب  قوالب  ويف  متنوعة  ات�شالية  ر�شائل  ت�شميم  تنا�شب  على  احلر�ص 
تتنا�شب مع كل فئة وذلك بغية التاأثري واحلر�ص على حق و�شول الر�شالة ب�شكل 

وا�شح للجميع.
5- مواقع التوا�شل الجتماعي و�شيلة لجتماع املتناف�شني يف نف�ص القطاع يف اطالق 
�شاهم  مبا�شرة  مادية  تكلفة  وجود  فعدم  املجتمع،  تخدم  التي  املبادرات  ودعم 
اأكرب  اإلى جراأة  اأن الأمر يحتاج  التعاون، ويف اعتقادي  النوع من  اإيجاد هذا  يف 
وتعزيز لأهمية هذا الأمر يف املوؤ�ش�شات الربحية لأن امل�شوؤولية نحو املجتمع هي 

جتمع املتناف�شني.
وختامًا حينما نبحث عن امل�شوؤولية الجتماعية وممار�شتها فلن جند نقطة لنهايتها، 
ول عدد لتنوعها، ول توقف لتطورها، فاأنها تتطور مع الثورة التكنولوجية واملعرفية 
التي قد غريت من طرق واأ�شاليب ممار�شاتنا احلياتية اليومية، ومع هذه التغيريات 
و�شائل  اأكرث  يف  الربحية  للموؤ�ش�شات  اجتماعيًا  م�شوؤولة  ممار�شات  نرى  اأن  يجب 

الت�شال تاأثريًا وانت�شارًا، فاإن كان التواجد فيها اختياريًا فغدًا �شيكون الزاميًا.

الـمؤسسات الربحية في العالم اإلفتراضي

بقلم: عبدالرحمن �سيادي
مدير التحرير

   مقاالت يف امل�س�ؤولية املجتمعية 

زاوية تعنى بالتعريف باملبادرات امل�شوؤولة اجتماعية 
والفاعلة على �شبكات التوا�شل الجتماعي

بروز م�اقع الت�ا�سل االجتماعي 
يف  الت�ا�سل  و�سائل  اأهم  كاإحدى 
وج�د  من  جعل  احلايل  ع�سرنا 
فيها  اخلا�سة  الربحية  امل�ؤ�س�سات 
يعترب من امل�س�ؤولية االجتماعية، 
اأن�سطة هذه امل�ؤ�س�سات  مهما كانت 
هذا  يف  املجتمع  مع  ف�سراكتها 
الغري  االفرتا�سي  املجتمع 
�سانحة  فر�سة  له�  ماديًا  مكلف 
االجتماعية  امل�س�ؤولية  الإبراز 
حجمها  بلغ  مهما  للم�ؤ�س�سات 

واختلفت اأن�اعها.
امل�س�ؤولة  املمار�سات  اأن  �سك  بال 
كثرية  االفرتا�سي  العامل  هذا  يف 
ربح  ذا  يك�ن  قد  بع�سها  اأن  بل 
اأن  اإال  للم�ؤ�س�سات،  اإ�سايف  مادي 
غالبه  يرتكز  هنا  �ساأ�ستعر�سه  ما 
وي�مية  ب�سيطة  ممار�سات  يف 
امل�س�ؤولية  اإجنازات  يف  ت�سجل 

االجتماعية لهذه امل�ؤ�س�سات.
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اأ. حممد �سالح احل�سن
نائب رئي�ص املركز البحريني للحراك الدويل لذوي العاقة 

اأخ�شائي ر�شد تقارير الإ�شتدامة

بقلم: �سامي الكبي�سي

يجب  التي  العوامل  اأهم  من  التعليم  يعترب 
للتطوير  يتطلع  جمتمع  اأي  يف  تكون  اأن 
العطاء  على  قادر  واعد  جيل  وبناء  والتقدم 
هامة  �شريحة  فهم  النا�شئة  وخ�شو�شا 
حثنا  وقد  ودراية  علم  على  تكون  اأن  ينبغي 
ديننا احلنيف قبل اأن تكون مطالب دولية اأو 
اأهداف اإمنائية وغريها من هذه الت�شريعات 
والقوانني حيث يعترب علم التوعية بامل�شوؤولية 
دويل  وتوجه  الهامة  العلوم  من  املجتمعية 
واملجتمع  الفرد  مبعي�شة  الرتقاء  اأجل  من 
واملعي�شة  التعليم  منها  خمتلفة  جمالت   يف 
والبيئية وغريها من الحتياجات الأولية التي 
التعليم  ويعترب  الكرمية  احلياة  للفرد  تكفل 
من اأهم املتطلبات لبناء جيل امل�شتقبل حيث 
املجتمعية يف �شن  امل�شوؤولية  يتعلم  اأن  يتطلب 
التعليم للح�شول على �شريحة هامة تكون لها 
املرحلة  هذه  يف  والوعي  ومبادرات  تطلعات 

�شي�شاهم يف ا�شتمرارية النجاح .
والأمم  املجال  دور احلكومات يف هذا  فبجانب 
الإمنائية  الأهداف  م�شاريع  خالل  من  املتحدة 
ل  اخلا�ص  القطاع  دور  يظهر  اآخر  جانب  ومن 
يقل عن اأهمية دور احلكومات يف ظل الظروف 
الراهنة فنتطلع الهتمام بتعليم النا�شئة التعليم 
العام وكذلك امل�شوؤولية املجتمعية مع املنظمات 
الأهلية واملوؤ�ش�شات املانحة عن طريق ال�شراكة 
التعليم  لوزراء  التو�شيات  واإر�شال  املجتمعية 
والنجاح  التوفيق  ل�شبابنا  الأمنيات  فكل   ،

وم�شاهمات يف بناء املجتمع والرتقاء به.
 �سكرا على عطائكم 

بجائزة  املكرمني  للفائزين  بالتهنئة  اأتقدم 
جلهودكم  �شكرا  الإن�شاين  للعمل  عطاء 
نهنئ  كما  اخلريية  وت�شحياتكم  وعطائكم 
وعلى  التنظيم  جناح  على  الإقليمية  ال�شبكة 

م�شتوى الرعاية.

اأنه��ا  اأج��زم  ت��ردد..واأكاد  اأدن��ى  دون  قاله��ا 
�ش��رخ بها يف وجهي،رمبا كانت اأجمل عبارات 

الرف�ص التي �شمعتها وا�شتمتعت بها   .
كانت رف�ص اأحد م�شوؤويل امل�شوؤولية الإجتماعية 
يف جه��ٍة ما حينم��ا عر�شت عليه مب��ادرة كنت 
مل  رف�ش��ه  اأن  اإل   ، بتطبيقه��ا  النف���ص  اأمن��ي 
ي��زدين اإل يقينًا بقيمة مهمة تغفل عنها الكثري 
من ال�ش��ركات واجله��ات ، قيمة ت�شع لأي عمل 

مركزًا متقدمًا األ وهي قيمة الرتكيز .
جميل اأن ت�س��األ عن ن�ساط اأي �سركة اأو منظمة 
يف جمال امل�شوؤولية الإجتماعية لتجدها مركزًا 
على قطاع معني ، فبالرتكيز ي�شهل عليك قيا�ص 
م��اذا قدمت وماذا ما زال باإمكانك تقدميه ؟ ، 
وي�ش��هل علي��ك معرفة اإجابات م�ش��تفيدوك هل 
�شنع��ت اأث��رًا يف حياته��م اأم كن��ت جم��رد عابر 

من العابرين الكرث يف هذا املجال .
قلم��ا جت��د �س��ركًة اأو منظم��ًة التزم��ت بن�س��اٍط 
واحد يف مبادراتها �شمن امل�شوؤولية الإجتماعية 
ب��ل جتده��ا م�ش��تتة متباع��دًة الأط��راف ل متيز 

�شيفها من �شتائها من �شدة تباعدها واختالفها 
، ولأقرب لكم ال�شورة فاإن ما بني مبادرات تلك 
اجلهة كما بني �ش��احل تهامة وقمة ال�شروات يف 
جن��وب اململكة ، وهذا يق��ودين اإلى القول جزمًا  
ب��اأن الرتكي��ز ل يعن��ي احل�ش��ر ، واإمن��ا يعن��ي 
حتديد الأهداف �ش��واًء كانت جغرافية اأو فئوية 
اأو خ��الف ذل��ك ، لتك��ون مم��ن ي�ش��هل التعرف 

عليه اإذا ذكروا جمال مبادراتك .
تخيل معي �ش��ركة )���ص( التي تطلق مبادرات يف 
مكافح��ة التدخني والإمن��اء البيئي وحتر�ص على 
اإقامات بازرات خريية لدعم الأ�شر املنتجة ، كما 
ل اأن�ش��ى اأنها ت�ش��ارك يف اإقامة خمتربات اإبتكار 
لطلب��ة وت�ش��اهم يف تدري��ب الطلب��ة خ��الل فرتة 
ال�شيف ، هل ا�شتطعت عزيزي القارئ اأن تعرف 
ن�ساط ال�سركة يف جمال امل�سوؤولية الإجتماعية ! 

اإن الرتكي��ز قيمة يقدرك فيها حتى امل�ش��تفيد 
، فامل�ش��تفيد ل يبح��ث ع��ن )�ش��يد كل �ش��يء( 
، امل�ش��تفيد ل يح��ب م��ن لدي��ه ) �ش��بع �شنايع 

..والبخت �شايع( !

اأهمية توعية النا�سئة 
بامل�سوؤولية املجتمعية 

البخـت �سايــــع !.

   مقاالت يف امل�س�ؤولية املجتمعية 

   مقاالت يف امل�س�ؤولية املجتمعية 
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ال�سبكة االإقليمية نظمت فعاليات
 امللتقى اخلليجي للجودة يف القطاع اخلريي

برعاية معايل ال�سيخ دعيج بن خليفة وح�سور خليجي وعربي كبري

نظم��ت ال�س��بكة االإقليمي��ة للم�س���ؤولية االجتماعي��ة فعالي��ات »امللتقى اخلليج��ي للج�دة يف املنظم��ات اخلريية 
واملجتمعي��ة« برعاي��ة من معايل ال�س��يخ دعي��ج بن خليفة اآل خليفة ال�س��فري ال��دويل للم�س���ؤولية االجتماعية - 
الرئي���س الفخري للجمعية اخلليجية لالإعاقة، وبرئا�س��ة امل�ست�س��ار ف�از حممد الدخيل رئي���س املدينة الرقمية 
لالأ�س��خا�س ذوي االإعاقة بال�س��بكة االإقليمية للم�س�ؤولية االجتمعية، ومب�س��اركة العديد من من ممثلي وقيادات 

املنظمات اخلريية واملجتمعية اخلليجية والعربية. 
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وق��د مت تنفي��ذ الربنام��ج بفن��دق روتان��ا داون ت��اون مبدينة املنام��ة مبملكة 
البحرين،خ��الل الف��رتة ماب��ني ٢3-٢5 فرباي��ر ٢٠١٧م، كم��ا مت تد�ش��ني 
الربنام��ج التدريب��ي ال��دويل« اأخ�شائ��ي ا�ش��تدامة ج��ودة املنظم��ات غ��ري 
الربحية«. وقد �ش��ارك يف تقدمي اأوراق العمل والور���ص التدريبية والتجارب 
التطبيقي��ة يف امللتق��ى العدي��د م��ن اخل��رباء يف جم��الت اجل��ودة والعم��ل 
اخل��ريي، م��ن اأبرزه��م: اأ.د علي عبداهلل اآل اإبراهيم نائب رئي���ص ال�ش��بكة 
الإقليمية للم�ش��وؤولية الجتماعية من دولة قطر، والدكتور حامد الأدري�ش��ي 
مدي��ر الإدارة العام��ة للم�ش��اريع بال�شنادي��ق الإن�ش��انية مبنظم��ة التع��اون 
الإ�ش��المي، والأ�ش��تاذ الدكت��ور ه��اين العم��ري اأ�ش��تاذ اجل��ودة والتخطيط 
الإ�ش��رتاتيجي بجامعة املل��ك عبدالعزيز مبدينة جدة ال�ش��عودية، والدكتور 
حممد بن خليفة الكبي�ش��ي رئي���ص ق�ش��م التدريب بوزارة الأوقاف وال�ش��وؤون 
الإ�ش��المية القطري��ة. كم��ا مت تق��دمي العدي��د م��ن التج��ارب ذات ال�شل��ة 
بتطبيق��ات اجل��ودة منه��ا: جترب��ة تطبيق��ات اجل��ودة يف برامج امل�ش��وؤولية 
املجتمعية ل�ش��ركة اخلليج ل�شناعة البرتوكيماويات والتي عر�شها الأ�ش��تاذ 
عدنان عبدالرزاق ال حممود مدير اإدارة تقنية املعلومات واملعرفة ب�ش��ركة 
اخلليج ل�شناعة البرتوكيماويات.كما عر�ص الأ�شتاذ ح�شن ب�شري اأخ�شائي 

متيز بجمعية اأ�ش��رتي باملدينة املنورة جتربة جمعية« اأ�ش��رتي » يف تطبيقات 
اجل��ودة. واختتم��ت العرو���ص بتجرب��ة جمعي��ة اجل��ودة باملنطقة ال�ش��رقية 
والتي قدمها الأ�شتاذ عبدالعزيز بن عبداهلل املحبوب رئي�ص جمل�ص الإدارة 
اجلمعي��ة ال�ش��عودية للجودة بال�ش��رقية.، علم��ا اأن امللتقى ياأت��ي ياأتي �شمن 

خطة فعاليات ال�شبكة الإقليمية للم�شوؤولية الجتماعية لعام ٢٠١٧م.
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ال�سيخ الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن  اآل ثاين
رئي�ســًا فخريــا لوكالــة م�سوؤوليــة لالأنبــاء

ال�سبكـة ت�ستلم التقرير الـختامي لـ »الـخرطوم املدينة العربية امل�سوؤولة 
اجتماعيا لعام 2016م«

�شعادة  موافقة  عن  الجتماعية  للم�شوؤولية  الإقليمية  ال�شبكة  اأعلنت 
جمل�ص  رئي�ص  ثاين  اآل  عبدالرحمن  بن  عبدالعزيز  الدكتور  ال�شيخ 
رئا�شته  على  الإ�شالمي  التعاون  ملنظمة  الإن�شانية  ال�شناديق  اأمناء 
ال�شبكة  مبادرات  اإحدى  رنا«،  لالأنباء«  م�شوؤولية  لوكالة  الفخرية 

الإقليمية للم�شوؤولية الجتماعية.
وكذلك تويل الأ�شتاذ الدكتور علي اآل اإبراهيم من�شب امل�شرف العام 
على الوكالة. يف حني مت تكليف املهند�شة اآمال بنت عي�شى املهندي 

من�شب رئي�ص التحرير امل�شوؤول للوكالة.
ومت  للتحرير.  مديرا  عبدالغفار  كرم حممد  الأ�شتاذ  تكليف  كما مت 
م�شوؤولية  بوكالة  التحرير  م�شت�شار  ال�شوربجي  الأ�شتاذ مهند  تكليف 

تكليف  مت  حني  يف  لالأنباء»رنا«، 
م�شت�شارا  منادي  مرمي  الأ�شتاذة 
�شمال  دول  ل�شوؤون  اإعالميا 
اأفريقيا، والأ�شتاذة فاطمة الزهراء 
بوكريطة م�شت�شارا اإعالميا ل�شوؤون 
اإلى  اإ�شافة  البلقان.  ودول  تركيا 

م�شت�شارا  الوائلي  حمد  بن  حممود  الأ�شتاذ  تكليف  مت  فاإنه  ذلك 
اإعالميا لدول جمل�ص التعاون اخلليجي.

جمتمعية  �شخ�شيات  اإن�شمام  قرب  عن  الإقليمية  ال�شبكة  واأعلنت 
رفيعة امل�شتوى لهيئة حترير وكالة م�شوؤولية لالأنباء.

ت�ش��لمت ال�ش��بكة الإقليمي��ة للم�ش��وؤولية الجتماعي��ة التقرير اخلتامي 
ل��� »اخلرطوم املدينة العربية امل�ش��وؤولة اجتماعي��ا لعام ٢٠١6م �شمن 
فعالي��ات جائ��زة املدين��ة العربي��ة امل�ش��وؤولة اجتماعيا والت��ي تنظمها 
ال�ش��بكة يف كل عام. وقد بداأت مرا�ش��م الت�ش��ليم بتقدمي التقرير من 
قب��ل �ش��عادة الدكتورة اأمل البك��ري البيلي وزي��رة التنمية الجتماعية 

بولي��ة اخلرط��وم ملع��ايل ال�ش��يخ دعيج ب��ن خليف��ة اآل خليفة ال�ش��فري 
الدويل للم�ش��وؤولية الجتماعية بال�شبكة. وقد مت اإطالق اجلائزة لأول 
م��رة يف ع��ام ٢٠١5م حيث ف��ازت بها مدينة املنام��ة يف عام ٢٠١5م، 

تلتها مدينة اخلرطوم يف عام ٢٠١6م.
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العطاء المسؤول والصحة النفسية  
ُرُه ِلْلُي�ْشَرى  »الليل: 5- ٧«،  �ْشَنى )6( َف�َشُنَي�ِشّ َق ِباحْلُ َدّ ا َمْن اأَْعَطى َواَتَّقى )5( َو�شَ ب�شم اهلل واحلمد هلل القائل:  )َفاأََمّ
وال�شالة وال�شالم على رمز الإن�شانية اخلالدة ورمز العطاء املتفرد �شيدنا حممد �شَلّى اهلل عليه وعلى اآله و�شحبه.
�ش��ور  خ��الل  م��ن  ملجتمع��ه  الف��رد  يهديه��ا  الراقي��ة  الإن�ش��انية  املع��اين  �ش��مو  م��ن  نابع��ة  فك��رة  العط��اء  اإن 
خدم��ة  م��ن  ج�ش��د  عط��اء  و  الوق��ت  عط��اء  و  واخل��ربة،  واملعرف��ة  العل��م  وعط��اء  امل��ال  كعط��اء  متفرق��ة 
اهلل. �ش��بيل  يف  النف���ص  بب��ذل  ت�شحي��ة  عط��اء  واأعاله��ا  النا���ص،  م�شال��ح  يف  وال�ش��عي   اأذى   واإماط��ة 
اإرادة العطاء من اأ�شمى  القيم الإن�شانية وال�شخ�ص القادر على العطاء هو �شخ�ص �شليم نف�شيا وقد �شنفه الر�شول 

الكرمي حممد عليه ال�شالة وال�شالم بقوله : »خري النا�ص من نفع النا�ص«. 
والعط��اء مينحن��ا �ش��عورًا بالأهمي��ة  وحتقيق الذات  ويجعلنا  ن�ش��عر ب�ش��عادة ور�شا اأكرب عن احلي��اة  وهو ما يحقق 

ال�شحة النف�شية الإيجابية - ال�شعور بالر�شا - عن نف�شك والعامل من حولك.
ت�س��ري العدي��د من الدرا�س��ات اإلى ارتب��اط اأعمال العط��اء بال�سحة النف�س��ية الإيجابية، فعلى �س��بيل املثال، وجدت 
درا�ش��ة اأجريت على 3٧3 ممن جتازوا اخلام�ش��ة والع�ش��رين اأن بع�ص جوانب ال�شحة كانت اأعلى لدى اأولئك الذين 

�شاركوا مب�شاريع تطوعية، مقارنًة مع اأولئك الذين مل يفعلوا ذلك.
وق��د اأظه��رت عل��وم الدماغ اأن الإعطاء لالآخرين وم�ش��اركتهم يف العمل ميكن اأن ُيحفز مناط��ق املكافاأة يف الدماغ، 

مما ي�شاعد على خلق م�شاعر اإيجابية.
ومما ل �ش��ك  فيه اأن هناك بع�ص املظاهر للعطاء  يقدمها الإن�ش��ان و ت�ش��تحق الإ�ش��ادة ، واإذا نظرنا ملا نتمتع به من 
تقدم وازدهار يف ع�شرنا احلايل ، جند اأنه ثمار وعطاءات اأجيال �ش��ابقة ، فلقد �ش��يدت الأمم ب�ش��واعد ل تعرف 
الكلل واململ وبنفو���ص راقية ع�ش��قت العطاء ، فها نحن نرقب عرب التاريخ عطاء الإن�ش��ان يف خمتلف املجالت ، وقد 
اآث��رت ال�ش��بكة الإقليمي��ة للم�ش��وؤولية الجتماعية اإل اأن ترد اجلمي��ل لأهل العطاء ، واأطلقت جائزة العمل الإن�ش��اين 
ل��دول جمل���ص التع��اون اخلليجي يف دورتها اخلام�ش��ة ٢٠١6، وجائ��زة البحرين للقيادات املعط��اءة »عطاء«،  والتي 
تنطل��ق م��ن اأر���ص العطاء مملك��ة البحرين احلبيبة لتكرمي �ش��خ�شيات ترك��ت ب�شمات يف عم��ق املجتمع اخلليجي 
والعربي يف �ش��تى املجالت فا�ش��تحقت التقدير والإ�ش��ادة بجهودهم املتفردة والتي انبثقت من وعي وح���ص م�ش��وؤول 
بحاجات املجتمع ، فهنيئا للخليج والوطن العربي بهذه الب�شمات وهنيئا لل�ش��بكة الإقليمية للم�ش��وؤولية الجتماعية 

ب�شبق الر�شد لهذه اجلهود امل�شوؤولة التي اخت�شرت طرق ال�شحة النف�شية بعطاءات لن تن�شب .
وهذه دعوة نطلقها من اأر�ص العطاء لكل من يحمل بني جنباته �شمو احل�ص امل�شوؤول ملوا�شلة امل�شرية على هذا النهج  
لنحمي جمتمعاتنا من الأمرا�ص النف�شية من خالل تدريب الذات على العطاء وتدريب الأجيال الواعدة لقتفاء اأثر 

امل�شوؤولية املفعمة بالعطاء يف �شتى امليادين التي تخدم املجتمع وتعلي �شرحه.

بقلم:
د. منار حمم�د الغمراوي 

رئي�شة املركز اخلليجي لأبحاث 
امل�شوؤولية الجتماعية

ا�شت�شارية نف�شية وتربوية 
- مدربة معتمدة يف التنمية 

الذاتية 

امل�س�ؤولية املجتمعية  
بروؤية نف�سية
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�شمن فعاليات امللتقى الإقليمي الثالث لل�شفراء الدوليني للم�شوؤولية الجتماعية، مت تكرمي �شاحب ال�معال���ي الدكتور عبداهلل معت�وق ال�معت�وق م�شت�شار 
�شاحب ال�شمو اأمري دولة الكويت رئي�ص الهيئة اخلريية الإ�شالمية العاملية دولة الكويت، بلقب �شخ�شية العام للم�شوؤولية الجتماعية لعام ٢٠١6م.

�سمن فعاليات امللتقى االإقليمي الثالث لل�سفراء الدوليني للم�س�ؤولية االجتماعية

املعتوق �سخ�سية العام للم�سوؤولية االجتماعية لعام 2016م

ور�ســة عمــل تعزيـــز قـــدرات الـموؤ�س�ســات غري الـحكوميـة مـن اأجــل ا�ستجابــة اأكثــر 
فاعليــة يف الـمجـال االإن�سانـي يف حاالت الطوارئ واالأزمات

نظمت ال�شناديق الإن�شانية مبنظمة التعاون الإ�شالمي وبالتعاون مع املجل�ص الإ�شالمي للموؤ�ش�شات املانحة وال�شبكة الإقليمية للم�شوؤولية الجتماعية يف 
دولة قطر، امللتقى التدريبي اخلام�ص لإدارة الأزمات والكوارث حتت �شعار »تعزيز قدرات املوؤ�ش�شات غري احلكومية من اأجل ا�شتجابة اأكرث فاعلية يف 
املجال الإن�شاين يف حالت الطوارئ والأزمات«. حيث قدم ور�ص عمل امللتقى كل من الأ�شتاذة خديجة بابكر رئي�شة مركز معلومات ال�شبكة، والأ�شتاذ 

الدكتور علي اآل اإبراهيم نائب رئي�ص ال�شبكة.
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الـم�ضئوليـــة الجتماعيـة والأمنيـــة لو�ضائـل الإعـالم يف تنـــاول ق�ضايـا الإرهاب
»درا�سة تطبيقية على ال�جمه�ر وال�سف�ة االإعالمية واالأمنية«

                 درا�سات يف امل�س�ؤولية املجتمعية 

د. نعيمة اإبراهيم الغَنام
رئي�ص جمل�ص خرباء حترير �شحيفة »التزام«

ع�شو جمل�ص خرباء ال�شبكة الإقليمية للم�شوؤولية الجتماعية

املختلفني  �سد  العنف  با�ستخدام  الراأي  فر�س   « و�س�حا  االأكرث  مبعناه   االرهاب 
»ينتج اأكرث ال�س�ر قبحا، فعند خروجه من العقل »الفكر« اإلى الفعل. يحدث حت�ل 
التي  الفرو�سية  وتتح�ل  للجنب،  م�سدرا  ي�سبح  ال�سجاع  فالفكر  االأهمية؛  بغاية 
االإرهابية،  فاملجم�عات  مقيتة.  ودونية  نذالة،  اإلى  اخليال  فى  املتطرف  يعي�سها 
اإذا  حتى  االأبرياء،  لت�سيب  بعد  عن  التفجري  تف�سل  لكنها  بالفناء،  التهديد  جتيد 
ا�سطرت لال�ستباك، تختار العزل، وال�سعفاء، واالأقليات. االختباء حرفتها، تختفي 
خلف اأفكار ظالمية ال تقبل فيها جداال، وتختبئ بعيدًا عن العي�ن منتظرة للحظة 

انق�سا�س. بث الرعب ه� غايتها، يا للغرابة، فالنتائج دائما عك�س الغاية.

تذكر الباحثة اأ.دهبة �شاهني  اأ�شتاذ الإعالم 
»يظل  �شم�ص  عني  بجامعة  الآداب  بكلية 
اأ�شا�شًيا  م�شدًرا  اأ�شكاله  بكافة  الإرهاب 
املعا�شرة  املجتمعات  لكل  والقلق  للمخاوف«، 
املتقدمة والنامية على حد �شواء، كما حتظى 
رهاب باهتمام ال�شعوب والحكومات  ظاهرة الإ
الدول  اأمن  يف  خطرية  اآثار  من  لها  لما 
امل�شري،   بالواقع  يتعلق  وفيما  وا�شتقرارها 
تربز معاناة م�شر على مدى فرتات طويلة من 
مفا�شل  ي�شرب  الذي   رهاب  الإ مع  تاريخها 
الدولة ب�شورة متقطعة من وقت اإلى اآخر، ثم 
ت�شارعت وتيرة العمليات التي  ت�شهدها م�شر 
خالل الفترة الما�شية مبا يخلق جوًا عامًا من 

الخوف ويهدد اأ�شتقرار املجتمع .
م�سكلة الدرا�سة:

التعرف  احلالية يف  الدرا�شة  م�شكلة  وتتبلور 
على  الم�شري  الجمهور  اعتماد  مدى  على 
المتعلقة  خبار  لالأ كم�شادر  الإعالم  و�شائل 
الم�شئولية  ور�شد  رهابية  الإ حداث  بالأ
الإعالم  لو�شائل  منية،  والأ الجتماعية 

الم�شرية التقليدية والحديثة، وعلى اختالف 
م�سر،  ق�سايا  تناول  يف  ملكيتها  اأنماط 
يف  الم�شري  الإعالم  اأداء  وتقويم  رهاب،  الإ

رهاب التي ت�شهدها. التعامل مع ق�شايا الإ
المهين،  داء  الأ مقت�شيات  مع  ات�شاقها  ومدى 
يف  م�شتقبلية  روؤية  ا�شتخال�ص  اإلى  �شافة  بالإ
من معالجة  �شوء مقترحات خرباء الإعالم والأ
حداث  لالأ الم�شرية  الإعالم  و�شائل  لتطوير 

من القومي. رهابية التي تم�ص �شميم الأ الإ
اأه�مية الدرا�س�ة:   

تكمن اأهمية الدرا�شة يف الجوانب التالية:
التي   المتالحقة  رهابية  الإ العمليات  ظل  يف 
همية  الأ بالغة  مرحلة  خالل  م�شر  ت�شهدها 
لم  رهاب  الإ بكون  وارتباًطا  تاريخها  من 
رغم  الدار�شة،  من  الكاف  بالهتمام  يحظ 

تاأثيره يف حا�شر م�شر وم�شتقبلها.
حداث  بالأ الإعالمي  الهتمام  كثافة 
الإعالم  لو�شائل  الفاعل  والدور  رهابية  الإ
رهابية واأثره  حداث الإ المختلفة يف تغطية الأ

الوا�شح يف تكوين الراأي العام.

تطوير  يف  ت�شهم  م�شتقبلية  روؤى  �شياغة 
اأداءو�شائل الإعالم الوطنية فيما يتعلق بتغطية 
لقومي  بالأمن  املبا�شرة  ال�شلة  ذات  الق�شايا 
القرار  امل�شري، ومبا ميثل مرجعية ل�شانعي 
وال�شيا�شات الإعالمية لتقومي و�شائل الإعالم.

اأهداف  الدرا�سة:
تحتلها  التي   الن�شبية  همية  الأ تقدير   -١
و�شائل الإعالم الم�شرية كم�شادر للمعلومات 

رهابية. حداث الإ المتعلقة بالأ
الجتماعية  الم�شئولية  حدود  تقييم   -٢
ق�شايا  تناول  يف  الإعالم  لو�شائل  منية  والأ

رهاب . الإ
3 - طرح روؤى م�شتقبلية لتطوير اأداء و�شائل 
رهاب  الإعالم الوطنية  يف معالجة ق�سايا الإ
والق�شايا ب�شكل خا�ص، والق�شايا التي مت�ص 

�شميم الأمن القومي ب�شكل عام.
ت�ساوؤالت الدرا�سة:

جابة عن الت�شاوؤلت التالية: ت�شعى الدرا�شة لالإ
رهابية  ما مدى تعر�ص الجمهور الم�شري الإ

حداث يفم�شر؟ خبار المتعلقة بالأ لالأ
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الم�شري  على  الجمهور  اعتماد    ما درجة 
 - العربية   - »امل�شرية  الإعالم  و�شائل 
المتعلقة  للمعلومات  كم�شادر  الدولية« 

رهابية يف م�شر؟ حداث الإ بالأ
ما اأهم المعلومات وامل�شادر التي  يعتمد عليها 
خبار  الجمهور الم�شري  يف الح�شول على الأ

رهابية  يفم�شر؟ حداث الإ المتعلقة بالأ
على  امل�شري  اجلمهور  اعتماد  تاأثري  ما 
و�شائل الإعالم املختلفة يف متابعة الأحداث 

الإرهابية يف م�شر ؟
فرو�س الدرا�سة :

تقوم الدرا�شة على اختبار الفرو�ص الرئي�شية 
التالية:

دللة  ذات  فروق  وجود  ول:  الأ الفر�ص 
تاأثريات  درجات  متو�شطات  بين  معنوية 
 - »المعرفية  الإعالم  و�شائل  على  العتماد 
من  المبحوثين  لدى  ال�شلوكية«   - الوجدانية 
خبار  المختلفة لالأ التعر�ص  ذوي  م�شتويات 

رهابية. حداث الإ المتعلقة بالأ
دللة  ذات  فروق  وجود  الثاين:  الفر�ص 
العتماد  درجات  متو�سطات  بين  معنوية 
على و�شائل الإعالم »الم�شرية - العربية - 
الدولية« لدى المبحوثين من ذوي م�شتويات 
التعر�ص المختلفة لو�شائل الإعالم كم�شادر 

رهابية. حداث الإ خبار المتعلقة بالأ لالأ
دللة  ذات  فروق  وجود  الثالث:  الفر�ص 
العتماد  درجات  متو�سطات  بين  معنوية 
من  المبحوثين  لدى  الإعالم  و�شائل  على 
المختلفة  الم�شداقية  م�شتويات  ذوي  
خبار المتعلقة  لو�شائل الإعالم كم�شادر لالأ

رهابية. حداث الإ بالأ
جراءات المنهجية للدار�س�ة: االإ

 نوع الدرا�س��ة
التي  الو�شفية  البحوث  اإلى  الدرا�شة  تنتمي 
احلقائق  وجمع  الظواهر  و�شف  ت�شتهدف 

الظاهرة  حتديد  بهدف  عنها  الدقيقة 
على  التعرف  اإلى  وتهدف  دقيًقا.  حتديًدا 
و�شائل  امل�شري على  اعتماد اجلمهور  مدى 
الإعالم كم�شادر لالأخبار املتعلقة بالأحداث 
الإرهابية ور�شد حدود امل�شوؤولية الجتماعية 
يف  امل�شرية  الإعالم  لو�شائل  والأمنية 
الإعالم  اأداء  وتقومي  الإرهاب  ق�شايا  تناول 
امل�شري يف التعامل مع ق�شايا الإرهابومدى 

ات�شاقها مع مقت�شيات الأداءاملهني.
منه�ج الدرا�س��ة

الذي  الم�شح  منهج  على  الدرا�شة  تعتمد 
البحوث  يف  �شا�شية  الأ المناهج  اأحد  يعد 
الو�شفية، ب�شقيه الو�شفي والتحليلي بهدف 
جمع البيانات وتف�شيرها للو�شول اإلى دللت 

ذات اأهمية علمية .
واختيار  الدرا�سة  جمتمع  حتديد 

العينة
يف  الميدانية  الدرا�شة  مجتمع  تحديد  تم 
وت�شمل  الكربى،  القاهرة  محافظات 
والقليوبية.  والجيزة  القاهرة  محافظات: 
البالغين  من  ع�شوائية  عينة  اختيار  وتم 
تمثيل  مع  فاأكرث«  عامًا   ١8« الم�شريين 
القت�شادية  الم�شتويات  ذات  حياء  الأ
اأُجريت  وقد  بالعينة.  المختلفة  الجتماعية 
ال�شتبيان  با�شتخدام  امليدانية  الدرا�شة 
وبلغ   ٢٠١٤ اأغ�شط�ص  �شهر  خالل  باملقابلة 
بالأ�شافة  ٢٠٠مبحوث،  املبحوثني  اإجمايل 
اإلى عينة قوامها ١٠ مفردات من خرباء الأم 
والأكادمييني واملمار�شني، وكذلك من خرباء 
بالأجهزة  العامة  العالقات  وم�شوؤويل  الأمن 

الأمنية املختلفة.
اأدوات الدرا�سة

ت�ستخدم الدرا�سة ا�ستمارة ال�ستبيان بالتطبيق 
اإلى  �شافة،  بالإ الم�شري  الجمهور  على 
المقابالت المتعمقة مع خرباء الإعالم والأمن. 

نتائج الدرا�سة والتو�سيات:
اعتماد  مدى  على   للتعرف  الدرا�شة  �شعت 
الإعالم  و�شائل  على  الم�شري   الجمهور 
حداث  بالأ المتعلقة  خبار  لالأ كم�شادر، 
الجتماعية  الم�شئولية  ور�شد  رهابية  الإ
منية لو�شائل الإعالم الم�شرية  يف تناول  والأ
ا�شتخال�ص  اإلى  �شافة  بالإ رهاب،  الإ ق�شايا 
خرباء  مقترحات  �شوء  يف  م�شتقبلية   روؤية 
و�شائل  معالجة  لتطوير  من  والأ عالم  الإ
رهابية.  الإ حداث  لالأ الم�شرية  الإعالم 
اعتماد  ن�شبة  ارتفاع  اإلى   الدرا�شة  خل�شت 
الم�شرية  الإعالم  و�شائل  على  المبحوثين 
المتعلقة  رهابية،  خبارالإ الأ على  للح�شول 
الف�شائية  القنوات  وت�شدر  حداث  بالأ
الم�شرية الخا�شة قائمة و�شائل الإعالم التي 
حداث  يعتمد عليها المبحوثون  يف متابعة الأ
الإعالم  و�شائل  تميزت  كما  رهابية،  الإ
نظر  وجهة  من  م�شداقية  كثر  الأ بو�شفها 
الجمهور الم�شري.  وتو�شي الدرا�شة بان�شاء 
يتولى  رهاب  الإ لمكافحة  قومي  مجل�ص 
التي  المختلفة  الدولة  اأجهزة  بين  التن�شيق 
�سافة  بالإ رهاب  الإ بمكافحة  ن�ساطها  يتعلق 
اإلى تفعيل دور الإعالم الإقليمي يف مكافحة 
الوطنية  الإعالم  و�سائل  ودعم  رهاب  الإ
تنه�ص  حتى  والفنية  الب�شرية  مكانات  بالإ

باأعباء م�سئوليتها الجتماعية والوطنية.
�شاهني، هبة. »٢٠١٤«. امل�شئولية الجتماعية 
ق�شايا  تناول  يف  الإعالم  لو�شائل  والأمنية 
اجلمهور  على  تطبيقية  »درا�شة  الإرهاب 
عمل  ورقة  والأمنية«.  الإعالمية  وال�شفوة 
قدمت يف املوؤمتر العلمي  دور الإعالم العربي 
يف الت�شدي لظاهرة الإرهاب، جامعة نايف 
العربية للعلوم الأمنية، الريا�ص - ال�شعودية.

يف الفرتة من ١6-١8 دي�شمرب ٢٠١٤م.
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اإحدى املنظمات غري احلكومية  هذا غي�ص من في�ص قطر اخلريية وهي 
اخلليجية الرائدة، التي تكر�ص جهودها لتنفيذ برامج اإن�شانية واإمنائية تهدف 
تطوير  اأجل  من   ١99٢ عام  تاأ�ش�شت  وقد  العامل،  حول  الفقر  حماربة  اإلى 
وهي  اأفرادها.  تنوع  عن  النظر  بغ�ص  املعوزة  واملجتمعات  القطري  املجتمع 
منظمة م�شتقلة حيث اأنها تتخذ قراراتها بوا�شطة اأجهزتها التقريرية ومبعزل 
عن اأي تاأثري لأي جهة اأخرى، وبحيادية بحيث ل تنحاز لأي طرف من اأطراف 

النزاع وتدخالتها ل تخرج عن نطاقها الإن�شاين.
انتماءاتهم  عن  النظر  بغ�ص  للم�شتفيدين  خدماتها  تقدم  فهي  وبالتايل 
من  اأو غريها  ال�شيا�شية  مواقفهم  اأو  الفكرية،  قناعاتهم  اأو  اختالفاتهم،  اأو 
ت�شعى  فهي  كرمية«  حلياة  »معًا  �شعار  حتت  الأخرى،  التمييزية  العتبارات 
اأبرز  ومن  بكرامة،  النا�ص  فيه  ويعي�ص  الفقر،  من  ويخلو  الأمل  ميالأه  لعامل 
اأنحاء  للمر�شى يف جميع  وتوفريها  املثلى  ال�شحية  الرعاية  هذه اخلدمات، 
باملعدات  امل�شت�شفيات  وتزويد  املنتظمة  الطبية  الفحو�شات  وتوفري  العامل، 
املنا�شبة والأدوية التي يحتاجونها لتح�شني �شحة النا�ص حول العامل بالتعاون 

مع اليوني�شف.
ت�شعى  حيث  والفقر  الأطفال  عمالة  من  للحد  مهم  عامل  وهو  والتعليم 
لإرجاع كل الأطفال غري املتمدر�شني الى مقاعد الدرا�شة وذلك ببناء وترميم 
املدار�ص واملوؤ�ش�شات التعليمية و�شمان توفري بيئة �شحية للتدري�ص. وال�شكن 
والبنية التحتية من خالل توفري ال�شكن واملاأوى للم�شردين باإعادة بناء البنى 
التحتية للمدن املت�شررة نتيجة الكوارث الطبيعية. والرعايةالجتماعية من 
الآبار و�شيانتها.  بناء  واإعادة  للمحتاجني.  والدعم  امل�شاعدة  خالل تقدمي 
وبناء امل�شاجد واملراكز التعليمية الإ�شالمية ومراكز حتفيظ القراآن الكرمي. 
بالإ�شافةاإلى حمالت الإغاثة، وحت�شني الدخل، والزكاة، وتربعات رم�شان 
وا�شت�شافة  باملياه،  امل�شاجد  وتزويد  للمعوزين،  الإفطار  وجبات  وتوفري 

اخليم الرم�شانية وطباعة ن�شخ من القراآن الكرمي.
يهتم  الذي  طيف  كربنامج  الربامج  من  العديد  اخلريية  قطر  ولدى 
الأثاث  الأطفال،  العاب  الأحذية،  )الألب�شة،  العينية  التربعات  با�شتقبال 
املنزيل واملكتبي، الأجهزة والإلكرتونية، املجوهرات وال�شيارات(. وبرنامج 
الدال على اخلري، وهو و�شيلة جديدة ومبتكرة مل�شتخدمي و�شائل التوا�شل 

الجتماعي متكنهم من امل�شاركة يف اإنفاق الأموال باأ�شمائهم او بثواب من 
يعز عليهم لدعم م�شاريع خريية حول العامل دون اأن يتكلفوا رياًل واحدًا. 
التعليمية  املراكز  تنمية  على  للعمل  انطلقت  التي  العاملية  غيث  ومبادرة 

والثقافية للو�شول الى خدمة ال�شالم وامل�شلمني يف اأوروبا والغرب.
وبرنامج �شافر وت�شدق وهو موقع الكرتوين طّورته وتديره قطر اخلريية. 
يعمل على ت�شجيع امل�شاهمة يف العمل اخلريي، ويوفر طريقة خالقة ومبدعة 
عرب النرتنت لتمويل الربامج الإغاثية والتنموية للفئات املحتاجة. ودعم 
امل�شاريع الإن�شانية التي تنفذها عرب العامل. واأي�شا برنامج ت�شوق وت�شدق، 
وغريها من الربامج كرحماء، وقلب واحد، و�شفاري اخلري، ورفقاء الذي 

حقق رقما قيا�شيا بكفالة ١٠٠ األف يتيم.
يتعلق  فيما  وخا�شة  العامل  ي�شهدها  التي  املتالحقة  للتطورات  ونتيجة 
خطوات  من  اخلريية  قطر  ت�شهده  ما  اإلى  بالإ�شافة  اخلريي  بالعمل 
�شنوات  خلم�ص  ا�شرتاتيجية  خطة  باإعداد  قامت  التطور  من  مت�شارعة 
الهوية اجلديدة واخلطة  تكون  اأن  � ٢٠١9(، ومت مراعاة  مقبلة )٢٠١5 
الوقت  ويف  اخلريية  قطر  وقدرات  طموح  وتلبيا  مت�شقتان  ال�شرتاتيجية 
اأن نطلق  والتي ميكن  املقبلة  ذاته تر�شم معامل النطالق خالل املرحلة 
عليه مرحلة التحدي وتطوير القدرات والنطالق نحو العاملية من خالل 
العمل املوؤ�ش�شي والبناء التنظيمي الذي يرتكز على تطوير ورفع كفاءة اأداء 
الوحدات التنظيمية بقطر اخلريية من اأجل حتقيق اأهدافها وفق منهجية 
اأخذت يف اعتباراتها؛ التطور التاريخي لعملها، ور�شالة وروؤية وقيم قطر 
اخلريية اجلديدة، واملجالت ال�شرتاتيجية لها، واملجال اجلغرايف، اآخذة 
يف ح�سبانها نقاط القوة ونقاط ال�سعف، اإ�سافة اإلى الفر�ص والتهديدات 

التي حتيط باجلمعية على امل�شتويات املحلية والإقليمية والدولية.
اإن هوية قطر اخلريية اجلديدة وخطتها اخلم�شية ال�شرتاتيجية واأهدافها 
العامة تعرب عن ا�شت�شراف قطر اخلريية لعملها خالل الفرتة القادمة مبا يتيح 
التنموي  عملها  يف  الريادة  اإلى  وهادفة  واثقة  ثابته،  بخطوات  النطالق  لها 
والإن�شاين نحو حياة كرمية للفئات الأكرث احتياجًا وفق �شوابط واأ�ش�ص واأنظمة 
اإدارية  فل�شفة  وفق  قوي  تنظيمي  بناء  خالل  ومن  فاعلة  وبكفاءات  متطورة 

حديثة تتبنى املعايري الدولية يف نظم الإدارة ووفق منهجية موؤ�ش�شية. 

قطـــر اخليــريـــة
م�س�ؤول�ن اجتماعيا: بقلم: ح�س�ن ال�جا�س�م

الرئي�ص التنفيذي لل�شبكة الإقليمية 
للم�شوؤولية الجتماعية

زامريا جريفا »من اليتم اإلى التدري�س باجلامعة«
م��سى فا�سل.. طالب علم يتكفل بدرا�سة طلبة اآخرين

»دلياتي« من ماكينة خياطة.. اإلى منزل جديد واأطفال متف�قني
اأ�سرة عائ�سة.. من الت�سرد اإلى زراعة االأر�س واال�ستقرار

»فاطمة« من م�سروع مدّر للدخل ل�ر�سة ت�سنيع مالب�س للمحجبات
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والإ�ش��المية  العربي��ة  ال��دول  تع��اين  فحينم��ا 
وجمتمعاتها من وجود ماليني من الفقراء واملعوزين 
واملعدم��ني، فاإنن��ا جن��د مبقابل ذلك بيان��ات تخ�ص 
الأثري��اء وثرواته��م الرتليوني��ة .. م��اذا يعني ذلك ؟ 

يعني اأنه بوجود فقر �شديد يوجد غنى فاح�ص.
لذل��ك ج��اء الإ�ش��الم وب��ني اأن امل��ال م��ال اهلل، واأن 
الإن�ش��ان م�ش��تخلف يف ه��ذا املال، وب��ني اأن ما اأنفقه 
اإمنا هو ما ا�ش��تملكه وا�ش��تفاد منه، وم��ا ابقاه فاإمنا 

ماآل ذلك لغريه من الورثة.
اإن ال��زكاة م�شطل��ح ق��راآين، وه��ذا امل�شطل��ح ي�ش��عى 
حلف��ظ كرام��ة الإن�ش��ان وتوزيع ال��رثوة ودميومتها بني 
النا�ص كافة، فالغني من خالل الزكاة يبقى غنيا: )ما 
نق�ش��ت مال من �شدقة( والفقري واملحتاج �ش��يجد من 
ياأخذ بيده، ويقيل عرثته: )فر�شت عليهم �شدقة توؤخذ 
م��ن اأغنيائه��م وت��رد اإل��ى فقرائه��م(، وه��ذه ال�شدقة 
اإل��ى طه��ارة وزكاة الإن�ش��ان امل�ش��لم واملجتم��ع  ت��وؤدي 
امل�ش��لم: )خذ م��ن اأموالهم �شدق��ة تطهرهم وتزكيهم 

بها(، وبذلك تتحقق العدالة الجتماعية يف املجتمع.
ه��ذه مقدمة تقودنا اإلى احلديث عن جمتمع متعاون 
قائ��م عل��ى الرحمة، جمتم��ع ينظر الإن�ش��ان فيه اإلى 
م�شلح��ة غ��ريه، جمتم��ع متكاتف يعم��ل على حتقيق 
مقا�ش��د ال�ش��رع يف التنمي��ة ال�ش��املة، فيتخ��ذ م��ن 

مقا�شد الت�شريع �شببا لرقيه.
لذل��ك راأين��ا يف ال�ش��نوات الأخ��رية اهتمام��ا كب��رية 
بال��زكاة ومقا�ش��د الت�ش��ريع لها، وكتب��ت العديد من 
الكت��ب الفقهية والدرا�ش��ات املقارنة، كما مت اإن�ش��اء 
العدي��د من املحاف��ظ وال�شنادي��ق واملنظومات التي 
تعتن��ي بجم��ع ال��زكاة وتنمي��ة مواردها م��ن خاللها، 
ودع��م امل�ش��اريع التنموي��ة م��ن خ��الل تل��ك املحافظ 
الرائ��دة كبي��ت  التنموي��ة  واملوؤ�ش�ش��ات  وال�شنادي��ق 
فه��ي  وغريهم��ا،  وال�ش��ودان  الكوي��ت  يف  ال��زكاة 
موؤ�ش�ش��ات تنموية تقدم خدماتها �شواء عرب احلدود 
اأو خارج��ه، تنف��ذ امل�ش��اريع اخلا�ش��ة والعامة وتعمل 
عل��ى تاأهي��ل املناط��ق والأرا�ش��ي الزراعي��ة وتوف��ري 
الآلت الزراعي��ة وغريه��ا، كم��ا تعم��ل عل��ى ت�ش��جيع 
واإم��داد اأ�شح��اب احل��رف وال�شناع��ات ال�شغ��رية 
البطال��ة  وحمارب��ة  عنه��م  الفق��ر  ل��درء  وامل�ش��اريع 
واإيجاد عمل لئق يعتا�ش��ون من خالله، يجعلهم بعد 

ذلك هم من ي�شعون لإخراج زكاة اأموالهم وهكذا.
وناأمل اإن �ش��اء اهلل يف الكتابات القادمة اأن ن�ش��ري اإلى 
بع�ص النماذج التي كان لها دور واإ�شهام يف ال�شتفادة 
من م��ورد الزكاة وال�شدق��ات لتحويلها بعد ذلك اإلى 
مورد م�شتدام له دور فعال وم�شوؤول يف رقي املجتمع.

واحلمد هلل رب العاملني

دور الزكـــاة التنمـــوي
   مقاالت يف امل�س�ؤولية املجتمعية 

بقلم: د، عادل اأحمد املرزوقي
نائب رئي�ص جمل�ص اإدارة ال�شبكة 
الإقليمية للم�شوؤولية الجتماعية 

حينما نتحدث ع��ن الزكاة فاإننا نتحدث 
عن م��س�ع حم�ري مهم جدا وم�سدر من 
م�س��ادر التم�يل واالقت�س��اد والتنمية. 
وحينم��ا نق���ل ع��ن ال��زكاة اأنه��ا م�سدر 
نتطل��ع الأن  فاإنن��ا  امل�س��تدامة،  للتنمي��ة 
تك���ن ال��زكاة فع��ال اأداة لدمي�م��ة رفد 
دخ��ل  مب�س��در  واملجتمع��ات  االأف��راد 
يقي��ل العرثة وي�س��عى لتحقي��ق العدالة 
االجتماعي��ة للف��رد واملجتم��ع، ويحقق 
التكافل والرتابط بني اأفراده، ونح�س��ب 
يف  وال�س��بب  ال��زكاة،  دور  ه���  ه��ذا  اأن 
اأركان  م��ن  ب��ل وجعل��ه ركن��ا  ت�س��ريعه، 

االإ�سالم اخلم�سة العظيمة.
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كما اأ�شبحت املنظمات الن�شائية اأي�شًا جهات مهمة لتقدمي اخلدمات الجتماعية وتنفيذ برامج 
التنمية الأخرى كمكّمل للعمل احلكومي، ل �شيما يف املناطق التي ي�شعف فيها التواجد احلكومي 

كما يف اأو�شاع ما بعد انتهاء ال�شراعات اأو الكوارث الطبيعية اأو غريها. 
وياأتي موؤمتر املراأة الثاين  للم�شوؤولية املجتمعية يف دورته الثانية لعام ٢٠١٧م، لي�شلط ال�شوء 
على مو�شوع » العطاء اخلريي للمراأة امل�شوؤولة«، ليوؤكد اأن هذا الع�شر، هو ع�شر اعتماد اأدوات 

احرتافية لت�شميم مبادرات  خريية نوعية تلبي احلاجات املجتمعية.
الن�شائية هن  القيادات  باعتبار  الن�شائية،  املجتمعية  للقيادات  توجيهه  املوؤمتر مت  اأن هذا  كما 
تلك  اإدارة  يف  وعلمية  مهنية  منهجيات  اعتماد  نحو  منظماتهن  توجيه  يف  املبادرات  �شاحبات 

املوارد املتعددة التي متتلكها منظماتهن ل�شالح تنمية املجتمعات.
ولقد حر�شنا يف هذا املوؤمتر ، اأن نكرم �شاحبات العطاء من الن�شاء اخلليجيات، ممن لهن متيز 
جمتمعي يف عطاءاتهن اخلريية، فكانت هذه املنا�شبة فر�شة عظيمة لنقول لهن ب�شوت واحد 

»اأن جهودكن حمل تقدير جمتمعي  كبري«.
العملية  املوؤمتر، ممن حباهم اهلل اخلربة  املوؤمتر خرباء وخبريات يف مو�شوع  ي�شت�شيف  كما 
الوا�شعة والعميقة واملوؤهل الأكادميي العايل، وبالتايل فاأنتم اأمام فر�شة متميزة لالإلتقاء بهم 

وجها لوجه لتبادل اخلربات، والتعرف على اجلديد يف مو�شوع املوؤمتر.
بني  الفجوات  جت�شري  على  نعمل  الجتماعية،  للم�شوؤولية  الإقليمية  ال�شبكة  يف  اإننا  وختاما، 
جتتمع  ومهنية  علمية  مظلة  اإيجاد  عرب  امل�شتهدفة  الن�شائية  املنظمات  وبني  الدولية  اخلربات 
فيها الن�شاء من ذوات الخت�شا�ص والهتمام امل�شرتك للعمل �شويا نحو تنمية فاعلة ملجتمعاتنا.
�شائلني اهلل �شبحانه وتعالى اأن يكون هذا املوؤمتر هو اجل�شر الذي نعرب من خالله مبنظماتنا 
املتعددة..  املجتمعية بقطاعاتها  امل�شوؤولية  اإلى عامل الحرتافية يف جمال ممار�شات  الن�شائية 

حفظكن اهلل جميعا، ووفقكن ملا فيه اخلري.

موؤمتر املراأة للم�سوؤولية املجتمعية يف دورته الثانية لعام 2017م

   مقاالت يف امل�س�ؤولية املجتمعية 

بقلم: 
ال�سيخة ملياء بنت حممد بن خليفة اآل خليفة
الراعي الفخري ملوؤمتر املراأة للم�شوؤولية املجتمعية لعام ٢٠١٧م.
ال�شفري الدويل للم�شوؤولية الجتماعية بال�شبكة الإقليمية 

للم�شوؤولية الجتماعية

يف العدد ال�شابق حتدثنا عن اخلطوة الولى من خطوات التفكري امل�شوؤول وفيما يلي نتحدث عن اخلطوة الثانية والتي لتقل اأهمية عن �شابقتها 
والتي ترتكز على بعد النظر يف درا�شة الأفكار والقرارات واأثرها على ذات الفرد والآخرين واملجتمع، لذا من املهم تدريب الذات وتن�شئة الأبناء 
على هذا املبداأ امل�شوؤول الذي وردت فيه العديد من الن�شو�ص ال�شرعية قال �شلى اهلل عليه و�شلم )ليوؤمن احدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنف�شه(

وما رواه الرتمذي: واأحب للنا�ص ما حتب لنف�شك تكن م�شلما. وغريها من الن�شو�ص التي تعزز اأهمية هذه اخلطوة امل�شوؤولة التي متكننا من 
درا�شة الأفكار  واملواقف والقرارات من خمتلف نواحيها قبل اختيارها. قال تعالى )فوربك لن�شاألنهم اأجمعني عما كانوا يعملون(

خطوات التفكري امل�سوؤول »2« 

  مقاالت يف امل�س�ؤولية املجتمعية

بقلم: اأ�ستاذة كلث�م م�ؤذن 
رئي�شة مركز اأنا م�شوؤول

مذهاًل  ت��سعًا  االأخرية  ال�سن�ات  �سهدت  لقد 
يف حجم ونطاق وقدرات املنظمات الن�سائية 
يف جميع اأنحاء العامل، واأ�سبح لهذه املنظمات 
االإمنائية،  امل�ساعدات  تقدمي  يف  بارز  دور 
بفاعلية  ت�ساهم   خالقة  مبادرات  وت�سميم 
يف تلبية احلاجات املجتمعية جنبا اإلى جنب 

مع جه�د امل�ؤ�س�سات احلك�مية واخلا�سة.
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ل �شك اأن الإ�شتثمار يف الإن�شان يعد اأكرب ال�شتثمارات الب�شرية، تلك الكتلة 
ين�شرها  من  عن  تبحث  التي  الكامنة  والقدرات  بالطاقات  املليئة  الب�شرية 
ويجددها كي تكون م�شتدامة. ومن الأر�ص ياأتي الإن�شان ويوؤول اإليها، وهي عطية 
الب�شرية  اأن خلقت  ال�شنني، منذ  ا�شتخلفه عليها منذ ماليني  من عطايا اهلل 
وا�شتدامت بعي�شها عليها. ثم ما لبث اأن ا�شتثمر هذا الن�شان يف هذه الأر�ص 
بكل مافيها من موارد. ا�شتثمارا لي�ص له حد ول وقت، فمتى ما دامت الب�شرية 
دام ا�شتثمارها، حتى اأ�شبحت الأر�ص ومن عليها قطبان لهما منظومتهما يف 

هذه احلياة، هما اأعقد املنظومات ويف ذات الوقت اأكرثها تفاعلية!
ويف وقت اأ�شحت املاديات تغرق جوانب حياتنا واأ�شبح �شري العمل عليها 
ي�شوده الرتابة وقليل من الفتور وكثري من الإ�شتنزاف الب�شري لهذه املوارد 
التي منحها اهلل لنا يف هذه الأر�ص، كرث من ينادي بالتنمية امل�شتدامة، 
واأ�شبحنا على يقني باأن تلبية احتياجات حا�شرنا ل يجب اأن مي�ص قدرة 
الأجيال القادمة على تلبية اإحتياجاتها حيث اأر�شت الأمم املتحدة �شبعة 
ع�شر هدفا  لتحويل عاملنا - بالتنمية امل�شتدامة - اإلى عامل اأف�شل لنا و 
لأجيال تلينا، الق�شاء على الفقر اأولها، يليها الق�شاء على اجلوع والتمتع 
اجلن�شني،  بني  وامل�شاواة  اجليد  والتعليم  والرفاه،  اجليدة  بال�شحة 
وتوفر املياة النظيفة والنظافة ال�شحية، و�شمان ح�شول اجلميع بتكلفة 
وتعزيز  وامل�شتدامة،  املوثوقة  احلديثة  الطاقة  خدمات  على  مي�شورة 
الكاملة  والعمالة  وامل�شتدام،  للجميع  وال�شامل  املطرد  القت�شادي  النمو 
على  قادرة  حتتية  بنى  واإقامة  للجميع  الالئق  العمل  وتوفري  واملنتجة، 
ال�شمود، وحتفيز الت�شنيع ال�شامل للجميع وامل�شتدام وت�شجيع البتكار، 
كذلك احلد من اأوجه عدم امل�شاواة، وجعل املدن وامل�شتوطنات الب�شرية 
�شاملة للجميع واآمنة وقادرة على ال�شمود وم�شتدامة ، اإ�شافة اإلى �شمان 
عاجلة  اإجراءات  اتخاذ  ويليها  م�ستدامة  واإنتاج  ا�ستهالك  اأمناط  وجود 
للت�شدي لتغري املناخ واآثاره، وحفظ املحيطات والبحار واملوارد البحرية 
وا�شتخدامها على نحو م�شتدام لتحقيق التنمية امل�شتدامة وحماية النظم 
م�شتدام،  نحو  على  ا�شتخدامها  وتعزيز  وترميمها  الربية  الإيكولوجية 
تدهور  ووقف  الت�شحر،  ومكافحة  م�شتدام،  نحو  على  الغابات  واإدارة 
الأرا�شي وعك�ص م�شاره، ووقف فقدان التنوع البيولوجي، واف�شاء ال�شالم 
ال�شراكة  وتن�شيط  التنفيذ  و�شائل  تعزيز  واآخرها  املوؤ�ش�شات  يف  والعدل 

العاملية من اأجل التنمية امل�شتدامة.
عبور  ج�شر  لتكون  الإجتماعية  للم�شوؤولية  الإقليمية  ال�شبكة  وجاءت 
للموؤ�ش�شات نحو حتقيق اأهداف التنمية امل�شتدامة يف العديد من الدول التي 

اململكة  ثم  البحرين  اإنطالقًا من مملكة  فيها،  وفروع  فتح مكاتب  بادرنا يف 
العربية ال�شعودية والدول ال�شقيقة الأخرى كما تخطينا الأقليم العربي لن�شل 
اإلى دول خارج اإطار العامل العربي، عرب اهتمامنا باملوؤ�ش�شات وتعزيز مفهوم 

امل�شوؤولية الإجتماعية لتقوم بدورها جتاه التنمية امل�شتدامة على اأكمل وجه.
كما مار�شت ال�شبكة اأدوارًا عديدة يف تعزيز اأهداف التنمية امل�شتدامة من 
خالل تقدمي الإ�شت�شارات وعمل كل ما يلزم لرفع م�شتوى الوعي بال�شيا�شات 
وال�شرتاتيجيات التي تاأطر مفهوم امل�شوؤولية الإجتماعية والتنمية امل�شتدامة 
من اأجل حتقيق روؤيتنا التي يتجزاأ منها اإيجاد عالقة مهنية بني القطاعات 

املتعددة يف �شبيل حتقيق تنمية جمتمعية م�شتدامة.
الهتمام  م�شاألة  ترجمت  الإجتماعية  للم�شوؤولية  القليمية  ال�شبكة  اإن 
بالتنمية امل�شتدامة ورعايتها عرب �شيا�شة امل�شوؤولية الإجتماعية الوا�شحة 
اأهداف  عدة  خالل  من  جتلت  والتي  واأن�شطتها،  ومبادئها  اأهدافها  يف 
والتحول  ال�شتدامة  معايري  لتلبية  واملوؤ�ش�شات  ال�شركات  م�شاعدة  منها 
ال�شركات  بني  العالقات  تطوير  و  امل�شوؤولة،  املوؤ�ش�شات  ممار�شات  نحو 
احلكومية،  والهيئات  املدين،  املجتمع  ومنظمات  امل�شوؤولة،  واملوؤ�ش�شات 
وو�شائل الإعالم، وت�شجيع ومتكني القطاع اخلا�ص يف دول اخلليج العربي 
وعموم دول ال�شرق الأو�شط لتبني وتنفيذ مبادرات امل�شوؤولية الإجتماعية. 
باألوان  روؤيتها  ر�شمت  لكونها  جدًا  فخورة  الإقليمية  ال�شبكة  فاإن  وحقيقة، 
التنمية امل�شتدامة وامل�شوؤولية الإجتماعية من قبل اأن حتدد هذه الأهداف 
جاءت  الأهداف  هذه  باأن  فخرًا  ويزيدنا  املتحدة.  الأمم  منظمة  قبل  من 
لتوؤطر العمل ال�شامي الذي تقوم به ال�شبكة واإبرازه اأكرث يف امل�شهد العاملي، 
قيم  غر�ص  عرب  امل�شتدامة  التنمية  يف  جهوده  �شطر  العربي  عاملنا  واإن 
امل�شوؤولية الإجتماعية يف املوؤ�ش�شات. واإننا يف هذا الوقت، وكعامل حتول اإلى 
قرية �شغرية بني ع�شية و�شحاها، نواجه خطورة التدهور البيئي وا�شتنزاف 
التجارية  الأعمال  وكرثة  منار�شه،  الذي  التمدن  �شوء  يف  الأر�ص  موارد 
التنمية  جتاه  الإجتماعية  م�شوؤوليتها  متار�ص  اأن  لبد  التي  وال�شناعية 

امل�شتدامة، ليكون لتلك املوؤ�ش�شات احلظ الأوفر لبقائها على الأر�ص. 
ندرك اأن بزوغ فجر التنمية امل�شتدامة يف عاملنا العربي قد تاأخر، بعدما 
مب�شري  لكننا  فيها.  التنمية  هددت  �شراعات  ال�شاحات  بع�ص  �شهدت 
اأهداف  �شنحول  الأمم  لنهو�ص  ت�شعى  اإمنائية  وبروؤية  م�شرتك  واحد 

التنمية امل�شتدامة ٢٠3٠ باإذن اهلل اإلى حقائق واأرقام و واقع نعي�شه.
* رئي�ص جمل�ص اإدارة ال�شبكة الإقليمية للم�شوؤولية الجتماعية

بروفي�س�ر ي��سف عبدالغفار

ال�ضبكة الإقليمية للم�ضوؤولية 
الإجتماعية.. روؤية طموحة 
تن�ضوي حتت اأهداف الأمم 
املتحدة للتنمية الـم�ضتدامة
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 الـموؤمتـر العالـمـي لـرعايــة االأيتــام يف البحـريـن 
مب�ساركــة عربية وا�سالمية

بتنظيم من ال�سناديق االإن�سانية ملنظمة التعاون االإ�سالمي وبال�سراكة
مع ال�سبكة االإقليمية للم�سوؤولية االجتماعية وموؤ�س�سات دولية

اأقيم ي�م االأحد امل�افق 14 ماي� 2017م، وملدة ي�مني، وبرعاية فخرية من �سم� ال�سيخ نا�سر بن حمد اآل خليفة ممثل جاللة 
البحرين فعاليات  امللكية مبملكة  امل�ؤ�س�سة اخلريية  اأمناء  ال�سباب - رئي�س جمل�س  البحرين لالأعمال اخلريية و�س�ؤون  ملك 
االإ�سالمي  التعاون  ملنظمة  االإن�سانية  ال�سناديق  قبل  من  م�سرتك  بتنظيم  2017م«،  لعام  االأيتام  لرعاية  العاملي  »امل�ؤمتر 
وامل�ؤ�س�سة اخلريية امللكية وجمعية ال�سنابل لرعاية االأيتام من مملكة البحرين وال�سبكة االإقليمية للم�س�ؤولية االجتماعية، 
حتت �سعار »رعاية االأيتام.. البيانات واالإجتاهات يف ع�سر االأزمات والك�ارث االإن�سانية«... حيث مت خالل امل�ؤمتر تقدمي 
ثمانية ع�سر ورقة عمل متخ�س�سة يف جماالت رعاية االأيتام يف ع�سر االأزمات والك�ارث. كما ُقدم يف الي�م الثاين من فعاليات 

امل�ؤمتر ثالث ور�س عمل متخ�س�سة قدمها خرباء من الدول العربية واالإ�سالمية.
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اآل  ح�شن  بن  عبدالرحمن  بن  عبدالعزيز  الدكتور  ال�شيخ  معايل  وتولى 
الإ�شالمي  التعاون  ملنظمة  الإن�شانية  ال�شناديق  اأمناء  رئي�ص جمل�ص  ثاين 
بن  عدنان  ال�شيخ  �شعادة  تراأ�ص  حني  يف  املوؤمتر،  على  العام  الإ�شراف 
من  امللكية  اخلريية  املوؤ�ش�شة  اأمناء  جمل�ص  رئي�ص  نائب  القطان  عبداهلل 

مملكة البحرين فعاليات املوؤمتر.
عن  اللجنة  �شرحت  للموؤمتر،  املنظمة  اللجنة  عن  �شدر  �شحفي  بيان  ويف 
تكرمي ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة ملك مملكة 
يف  الريادة  بجائزة  امللكية  اخلريية  للموؤ�ش�شة  الفخري  الرئي�ص   - البحرين 
جمال رعاية الأيتام بالدول الأع�شاء مبنظمة التعاون الإ�شالمي واملقدمة من 
ال�شناديق الإن�شانية ملنظمة التعاون الإ�شالمي لدور جاللته املقدر ومن خالل 

مواقعه العديدة يف جمالت رعاية الأيتام وطنيا وعربيا واإ�شالميا ودوليا.
وتناول املوؤمتر العديد من الق�شايا ذات ال�شلة مبجالت رعاية الأيتام عرب 
جل�شات  اأربع  خالل  من  ومتخ�ش�شون،  خرباء  قدمها  علمية  عمل  اأوراق 

علمية ...ومن اأبرز تلك املحاور:
وتاأثرياتها  الإن�شانية  والأزمات  والكوارث  النزاعات  خارطة  الأيتام.. 
الزمات  وقت  يف  الأيتام  رعاية  خ�شو�شية  وكذلك  رعايتهم،  برامج  على 
والكوارث، وبرامج الإ�شتجابة الإن�شانية الدولية ومواءمتها حلاجات اليتيم 
والدينية  الثقافية  الأبعاد  درا�شة  اإلى  اإ�شافة  الأزمات.  وقت  يف  ال�شاملة 
واأ�شرته عند احلروب  لليتيم  الرعاية  التعامل معها من مقدمي  و�شوابط 
الرعاية  برامج  لتقدمي  مبتكرة  مهنية  اأدوات  على  والكوارث.والتعرف 
بحث  اإلى  اإ�شافة  والكوارث.  الأزمات  ع�شر  يف  واأ�شرته  لليتيم  ال�شاملة 
يف  التنمية  وبرامج  واأ�شرته  لليتيم  الأن�شانية  الرعاية  برامج  بني  العالقة 
الأزمات املمتدة. كما قدمت ورقة عمل حول رعاية الأيتام يف وقت الأزمات 
ودورها  التقنية  حول  واأخرى  الإحرتافية.  واملمار�شات  التطوع  دوائر  بني 
يف رعاية اليتيم واأ�شرته يف وقت الأزمات والكوارث من خالل ا�شتعرا�ص 
بع�ص التجارب الدولية الناجحة. وكذلك بحث مو�شوع الأيتام يف مناطق 
الأزمات والكوارث من مرحلة الإغاثة الإن�شانية اإلى اإعادة البناء والتنمية. 
اإ�شافة اإلى تعزيز دور ال�شراكات وتن�شيق اجلهود بني احلكومات واملنظمات 
ذوي  لأ�شحاب  الأيتام  رعاية  برامج  جتويد  اأجل  من  والوطنية  الدولية 
الإحتياجات اخلا�شة من جمهويل الوالدين واأ�شحاب الإعاقات واملر�شى 

من جراء الأزمات والكوارث الإن�شانية.
اخلليجي،  التعاون  جمل�ص  دول  جميع  من  م�شاركون  املوؤمتر  يف  �شارك  وقد 
 - والأردن   - والعراق   - م�شر  منها:  العربية  الدول  من  ممثلون  وكذلك 
و�شوريا - وفل�شطني - واليمن - وال�شودان - ولبنان - و�شوريا. كما �شارك 
وجوهرية  األبانيا  وجمهورية  الرتكية  اجلمهورية  من  وجمتمعي  ر�شمي  وفد 

البو�شنة والهر�شك.
ومت على هام�ص تنظيم هذا املوؤمتر الدويل والذي يقام لأول مرة يف دول جمل�ص 
التعاون اخلليجي تد�شني جملة متخ�ش�شة يف جمال الأيتام ت�شدر باإ�شراف 

الربنامج الإن�شاين لرعاية الأيتام التابع لل�شناديق الإن�شانية ملنظمة التعاون 
الإ�شالمي وحتمل عنوان »نب�ص اليتيم«. 

لقب  العربية  املنطقة  يف  جمتمعية  فاعلية  ذات  �شخ�شيات  منح  مت  كما 
للتنمية  املتحدة  الأمم  اأهداف  ممار�شات  تعزيز  يف  لدورهم  اأممي 
امل�شتدامة ٢٠3٠. علما اأن املوؤمتر قد حظي بدعم ورعاية من قبل العديد 
اأبرزها: هيئة الإغاثة العاملية الإ�شالمية من خالل مقرها  من املوؤ�ش�شات 
من  اخلريية  العنود  الأمرية  وموؤ�ش�شة   - ال�شعودية  جدة  مبدينة  الرئي�ص 
ومربة   - فل�شطني  دولة  من  للتنمية  امل�شري  منيب  وموؤ�ش�شة   - الريا�ص 
املوؤمتر  فعاليات  اأقيمت  وقد  البحرين.  مملكة  من  الكوهجي  عبدالرحيم 

مبملكة البحرين.
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تتناول الدرا�ش��ات النف�ش��ية والجتماعية جماعة الأيتام باعتبارهم من الفئات اخلا�شة والتي حتتاج اإلى اهتمام نف�ش��ي واجتماعي 
وترب��وي ي�ش��اعدهم عل��ى الندم��اج يف املجتمع وجت��اوز ظروف اليتي��م ومعاناته النف�ش��ية وفقد الأ�ش��رة التي حتق��ق لهم احلاجات 
النف�شية ل�شمان ال�شتقرار والأمان النف�شي، اإن لفقد الأم اأو الأب اأو فقدان الأبوين تاأثري بالغ على احلالة النف�شية لليتيم وقد يقع 
حتت وطاأة �شغوطات نف�ش��ية متنعه من ال�ش��تمرار يف ممار�ش��ة �شئون حياته ب�شكل متوازن اإذا مل يجد من ي�شاعده على جتاوز هذه 

املحنة وتخطي م�شاعر اليتم والفقد والعجز للو�شول به اإلى ال�شعور بال�شتقرار النف�شي والتمكن الجتماعي .
و ميك��ن للمجتم��ع م�ش��اعدة اليتيم، وملء الفراغ النف�ش��ي وامل��ادي الذي قد يعانيه بع��د وفاة والده، من خالل تفعيل ا�ش��رتاتيجيتي 
التمك��ني والتحفي��ز، واللت��ني يت��م تطبيقهم��ا من قب��ل الخ�شائي��ني النف�ش��يني و الجتماعيني، الذين يج��ب اأن يكون له��م وجود يف 
جمعيات ومراكز رعاية الأيتام. ومن الواجب ت�شافر اجلهود بني موؤ�ش�ش��ات املجتمع املدين الر�ش��مية والأهلية، من خالل ت�شميم 
برام��ج الدع��م الذاتي ال�ش��املة واملت�شمنة العتماد على الذات، واكت�ش��اف املواه��ب، والتعليم، والتدريب، لتاأهيل اليتيم وحت�ش��ني 

�شورته الذاتية عن نف�شه ليكون �شليم نف�شيا قادر على الإنتاج والإبداع كلبنة �شوية من لبنات املجتمع ال�شليم.
ول يختلف اثنان على دور القطاع اخلا�ص يف دعم الأيتام من خالل برامج امل�شئولية الجتماعية، وهذه ال�شهامات ملمو�شة ووا�شحة 
يف الو�ش��ط املجتمع��ي ب�ش��كل ع��ام، ولك��ن امللفت للنظ��ر اأن عملية التنفي��ذ تختلف من مرك��ز اأو جمعية لأخرى، ب�ش��بب عدم و�شوح 
اآلي��ات العم��ل واعتمادها على الجتهاد دون احلر�ص على اجلودة واملتابعة والتح�ش��ني امل�ش��تمر لها؛ و برامج امل�ش��ئولية الجتماعية  
املخ�ش�شة بالعناية بهذه الفئة جيدة، ولكن ل ت�شل اإلى حد املاأمول منها، فتحتاج لتبني اأفكار جديدة معتمدة على قيادة مبتكرة 

وفريق عمل فني موؤهل تاأهيال نف�شيا و اجتماعيا..
اإن اليتي��م يف جمتمعن��ا يحت��اج للكث��ري من املعاجلات النف�ش��ية والجتماعي��ة، والإعالمية، والديني��ة، التي يجب اأن يق��وم بها اأفراد 
متخ�ش�شون، فال يجب اأن ُيربط ا�شم اليتيم بال�شعف وقلة احليلة، وانطالقًا من الإميان باأن املجتمع ال�شليم لبنته الأ�شا�شية هي 
الأفراد الأ�ش��وياء، ياأتي دور املوؤ�ش�ش��ات الجتماعية لرعاية الأيتام يف احتواء الطفل �شغريًا ورعايته وتدر�ش��يه وتوجيهه حتى يكرب 
وي�شب ويتمكن من رعاية نف�شه، وهو من اأهم الأ�شاليب النف�شية  الجتماعية والإن�شانية يف حماية الأيتام، وجعلهم اأفرادًا ناجحني 
ومنتجني، فالهتمام ب�شناعة م�شتقبل اأف�شل لالأطفال ب�شكل عام والأيتام ب�شكل خا�ص ُيعد مطلبًا للتنمية، فهم رجال ون�شاء الغد.
الٌح َلُهْم َخرْيٌ(، وقوله �شبحانه  و يعترب دعم الأيتام ورعايتهم واجبا �شرعيا ووطنيا قال اهلل تعالى: )َوَي�ْشاأَُلوَنَك َعْن اْلَيَتاَمى ُقْل اإِ�شْ
��ِه ِم�ْش��ِكيًنا َوَيِتيًما َواأَ�ِش��رًيا( كما جعل اهلل الإح�ش��ان اإلى اليتيم �ش��بياًل للنج��اة من عذاب يوم  َع��اَم َعَل��ى ُحبِّ وتعال��ى )َوُيْطِعُم��وَن الطَّ

القيامة.
ومن هذا املنطلق ؛ املجتمع ب�ش��كل عام تقع عليه م�ش��ئولية كبرية جتاه الأيتام واأ�ش��رهم، وهذه الفئة حتديدًا هي من يحتاج الدعم 

وامل�شاعدة وتوفري برامج مدرو�شة تخ�ش�ص لهم .
هم�شة اأوجهها اإلى اجلهات املخت�شة اأو حتى رجال الأعمال اأن يكون لديهم خمطط يف حمل ولو جزء ب�شيط من هذه الر�شالة والتي 

نت�شارك بها جميعا كمجتمع اإن�شاين واإ�شالمي لن�شاهم يف �شناعة الذات الإن�شانية ال�شليمة . 

الرعايــة النف�سية لالأيتام م�سوؤولية اجتماعية 

   امل�س�ؤولية املجتمعية  بروؤية نف�سية

بقلم: د. منار حمم�د الغمراوي 
رئي�شة املركز اخلليجي لأبحاث امل�شوؤولية الجتماعية - ا�شت�شارية نف�شية وتربوية - مدربة معتمدة يف التنمية الذاتية 
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بدع��وة قدمها معايل ال�ش��يخ دعيج ب��ن خليفة اآل خليفة الرئي���ص الفخري 
للجمعي��ة اخلليجي��ة لالإعاق��ة لالأ�ش��تاذ الدكت��ور عل��ي اآل اإبراهيم. ومبنا�ش��بة 
ا�ش��ت�شافة مملكة البحرين اجتماع اجلمعية العمومية للجمعية، قدم الأ�ش��تاذ 
الدكتور علي اآل اإبراهيم نائب رئي�ص جمل�ص اإدارة ال�شبكة الإقليمية للم�شوؤولية 
الجتماعي��ة ور�ش��ة عم��ل تدريبية بعن��وان »التنمية امل�ش��تدامة يف ظ��ل اإتفاقية 
الأمم املتحدة لالأ�شخا�ص من ذوي الإعاقة«، والتي نظمتها اجلمعية اخلليجية 
لالإعاقة برعاية وت�شريف من معايل ال�شيخ دعيج بن خليفة اآل خليفة الرئي�ص 
الفخ��ري للجمعية - املفو�ص الأممي للتب�ش��ري باأه��داف الأمم املتحدة للتنمية 
امل�ش��تدامة٢٠3٠، بتاري��خ 6 ماي��و٢٠١٧م، وذل��ك بفندق جران��د رامي مبملكة 
البحري��ن. وق��د ح�ش��ر الور�ش��ة م�ش��اركون م��ن جمي��ع دول جمل���ص التع��اون 
اخلليج��ي. ويف ختام الور�ش��ة قامت �ش��عادة الأ�ش��تاذة منى املن�شوري رئي�ش��ة 
جمل���ص اإدارة اجلمعي��ة اخلليجي��ة لالإعاق��ة واأع�ش��اء جمل���ص الإدارة بح�شور 
معايل ال�شيخ دعيج بن خليفة اآل خليفة بتكرمي الدكتور علي اآل اإبراهيم لدوره 

يف دعم اأن�شطة اجلمعية.

ور�سة حول التنمية امل�ستدامة يف ظل اتفاقية االأمم املتحدة خالل االجتماع 
ال�سنوي للجمعية اخلليجية لالعاقة

تكرمي ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة ملك مملكة البحرين 
بجائزة الريادة يف جمال رعاية االأيتام

احتفل »املوؤمتر العاملي لرعاية الأيتام لعام ٢٠١٧م« بتكرمي ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى 
جمال  يف  الريادة  بجائزة  امللكية  اخلريية  للموؤ�ش�شة  الفخري  الرئي�ص   - البحرين  مملكة  ملك  خليفة  اآل 
رعاية الأيتام بالدول الأع�شاء مبنظمة التعاون الإ�شالمي واملقدمة من ال�شناديق الإن�شانية ملنظمة التعاون 
الإ�شالمي لدور جاللته املقدر ومن خالل مواقعه العديدة يف جمالت رعاية الأيتام وطنيا وعربيا واإ�شالميا 

ودوليا.
حيث اأقيمت فعاليات »املوؤمتر العاملي لرعاية الأيتام لعام ٢٠١٧م«،  برعاية فخرية من �شمو ال�شيخ نا�شر بن 
حمد اآل خليفة ممثل جاللة ملك البحرين لالأعمال اخلريية و�شوؤون ال�شباب – رئي�ص جمل�ص اأمناء املوؤ�ش�شة 
اخلريية امللكية وبتنظيم م�شرتك من قبل ال�شناديق الإن�شانية ل منظمة التعاون الإ�شالمي واملوؤ�ش�شة اخلريية 
امللكية وجمعية ال�شنابل لرعاية الأيتام وال�شبكة الإقليمية للم�شوؤولية الجتماعية، حتت �شعار »رعاية الأيتام.. 

البيانات والإجتاهات يف ع�شر الأزمات والكوارث الإن�شانية«.. 
الأزمات  ع�شر  يف  الأيتام  رعاية  جمالت  يف  متخ�ش�شة  عمل  ورقة  ع�شر  ثمانية  املوؤمتر  خالل  وقدمت 

والكوارث. كما اأقيمت يف اليوم الثاين من فعاليات املوؤمتر ثالث ور�ص عمل متخ�ش�شة قدمها خرباء من الدول العربية والإ�شالمية.
فيما تولى معايل ال�شيخ الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن ح�شن اآل ثاين رئي�ص جمل�ص اأمناء ال�شناديق الإن�شانية ملنظمة التعاون الإ�شالمي الإ�شراف العام 

على املوؤمتر، يف حني تراأ�ص �شعادة ال�شيخ عدنان بن عبداهلل القطان نائب رئي�ص جمل�ص اأمناء املوؤ�ش�شة اخلريية امللكية فعاليات املوؤمتر.
وقد �شحب املوؤمتر منح �شخ�شيات ذات فاعلية جمتمعية يف املنطقة العربية لقب اأممي لدورهم يف تعزيز ممار�شات اأهداف الأمم املتحدة للتنمية 
امل�شتدامة ٢٠3٠ . علما اأن املوؤمتر قد حظي بدعم ورعاية من قبل العديد من املوؤ�ش�شات اأبرزها: هيئة الإغاثة العاملية الإ�شالمية من خالل مقرها 
الرئي�ص مبدينة جدة ال�شعودية- وموؤ�ش�شة الأمرية العنود اخلريية من الريا�ص- وموؤ�ش�شة منيب امل�شري للتنمية من دولة فل�شطني- ومربة عبدالرحيم 

الكوهجي من مملكة البحرين. 
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خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز
 يفوز بجائزة ال�سخ�سية القيادية الفخرية يف جمال رعاية االأيتام

ال�شريفني  احلرمني  خلادم  ُمنحت 
جائزة  عبدالعزيز،  بن  �شلمان  امللك 
ال�شخ�شية القيادية الفخرية يف جمال 
حفل  خالل  وذلك  الأيتام،  رعاية 
للم�شوؤولية  ال�شنابل  بجائزة  التكرمي 
الأيتام  رعاية  ملوؤ�ش�شات  املجتمعية 
 ،٢٠١٧ اخلليجي  التعاون  جمل�ص  بدول 
لرعاية  ال�شنابل  جمعية  تنظمها  التي 
الأيتام يف البحرين بالتعاون مع ال�شبكة 
الإقليمية للم�شوؤولية الجتماعية، وب�شراكة مع الأمانة العامة لدول جمل�ص 
التعاون اخلليجي، وبرعاية فخرية من معايل ال�شيخ �شلمان بن عبداهلل اآل 
خليفة الرئي�ص الفخري جلمعية ال�شنابل لرعاية الأيتام، وبح�شور �شيف 
�شرف اجلائزة معايل الدكتور عبداللطيف بن را�شد الزياين الأمني العام 

ملجل�ص التعاون اخلليجي..
وت�شلم جائزة خادم احلرمني ال�شريفني نيابة عنه، وزير العمل والتنمية 
الجتماعية الدكتور علي الغفي�ص، كما ت�شلم جائزة وزارة العمل والتنمية 

الجتماعية يف فئة الوزارت اخلليجية امل�شوؤولة يف جمال رعاية الأيتام.

ال�شيخ  ف�شيلة  الأيتام  لرعاية  �شنابل  اإدارة جمعية  رئي�ص جمل�ص  واأو�شح 
عدنان القطان، اأن جائزة ال�شنابل للم�شوؤولية املجتمعية يف جمال رعاية 
ُتعّرف  اأن  اإطالقها  منذ  حر�شت  اخلليجي  التعاون  جمل�ص  بدول  الأيتام 
تقدير  حمل  لهم  الذين  الفائزون  قدمها  التي  اجلليلة  بالأعمال  اجلميع 
واعتزاز لدى جميع العاملني وامل�شتفيدين يف هذا القطاع الأهلي واخلريي.
ونوه الأمني العام ملجل�ص التعاون لدول اخلليج العربية الدكتور عبداللطيف 
اخلريي،  والعمل  ال�شريفني  احلرمني  خلادم  املميزة  بالعالقة  الزياين 
مربزا جهوده امللك �شلمان املباركة وامل�شهودة يف خمتلف جمالت العمل 
الأيتام  لرعاية  اخلريية  للجمعية  املوؤ�ش�ص  اأنه  مقدمتها  ويف  الإن�شاين، 
»اإن�شان«، التي يبلغ عدد املكفولني منها نحو 35 األف يتيم، والأرامل ١٠ 
الرامية  اأهدافها  اإطار  اأرملة، واأجنزت اجلمعية ٢5٠ م�شروعا يف  اآلف 
الى رعاية وتاأهيل الأيتام املحتاجني ومن يف حكمهم يف منطقة الريا�ص.
من جهته، اأكد املدير العام لبيت الزكاة بدولة الكويت الدكتور اإبراهيم ال�شالح 
اأن اختيار منح اجلائزة خلادم احلرمني ال�شريفني ك�شخ�شية خليجية قيادية 
رعاية  جمال  يف  معطاء  رائدا  ب�شفته  جاء  الأيتام،  رعاية  جمال  يف  فخرية 
الأيتام وطنيا ودوليا. وقال: عطاءاته امللك �شلمان و�شلت اإلى بقاع عديدة من 

العامل، وحظي قطاع الأيتام خالل م�شرية حياته باهتمام وا�شع

الـحزيـم: مفو�س اأممـي للتب�سري بـاأهــداف التنميــة الـم�ستــدامــة 2030 
اأعلنت ال�شبكة الإقليمية للم�شوؤولية الجتماعية عن اإن�شمام: �شعادة الدكتور 
يو�شف عثمان احلزمي الأمني العام ملوؤ�ش�شة الأمرية العنود اخلريية من اململكة 
العربية ال�شعودية  لربنامج املفو�ص الأممي للتب�شري باأهداف الأمم املتحدة 
للتنمية امل�شتدامة ٢٠3٠ جنبا اإلى جنب مع �شخ�شية كبرية من الدول العربية 
بتاريخ ١٤  الرفيع امل�شتوى  اللقب الأممي  والإ�شالمية. وقد مت تكرميه بهذا 
لعام٢٠١٧م  الأيتام  لرعاية  العاملي  املوؤمتر  تنظيم  مبنا�شبة  ٢٠١٧م  مايو 
والذي مت عقده يف مملكة البحرين بتنظيم من ال�شناديق الإن�شانية ملنظمة 
ال�شنابل  وجمعية  امللكية  اخلريية  املوؤ�ش�شة  مع  بال�شراكة  الإ�شالمي  التعاون 

الإقليمية  وال�شبكة  الأيتام  لرعاية 
تف�شل  حيث  الجتماعية.  للم�شوؤولية 
ال�شيخ الدكتور عبدالعزيز بن  �شعادة 
جمل�ص  رئي�ص  ثاين  اآل  عبدالرحمن 
ملنظمة  الإن�شانية  ال�شناديق  اأمناء 

التعاون الإ�شالمي بتقليده بهذا اللقب وكذلك منحه اجلائزة الذهبية الدولية 
ثقافة  تعزيز  جمالت  يف  جلهوده  وذلك  ٢٠١٧م  لعام  امل�شتدامة  للتنمية 

وممار�شة التنمية امل�شتدامة عرباملوؤ�ش�شة التي ينت�شب اإليها.

املركز اخلليجي الأبحاث امل�سوؤولية االجتماعية ي�سدر 
كتابه اجلديد يف ت�سميم املبادرات

اأ�شدر املركز اخلليجي لأبحاث امل�ش��وؤولية الجتماعية - ع�شو ال�ش��بكة الإقليمية للم�شوؤولية 
الجتماعية كتاب »ت�شميم املبادرات النوعية للم�شئولية املجتمعية« ملوؤلفه الدكتور كمال �شعبان 
عبدالعال - اخلبري واملدرب املعتمد بال�شبكة الإقليمية للم�شوؤولية املجتمعية يف املنطقة العربية.
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تفاقمت امل�شكالت الجتماعية يف ع�شرنا احلايل 
وتفاقم��ت معها املتطلبات اخلا�شة حللها، فكان لبد 
من التكاتف حللها من اأفراد وجمتمعات، وكي ننجح 
يف ذل��ك كان حتًم��ا علين��ا عم��ل درا�ش��ات ح��ول تلك 
الأو�ش��اع ومن ث��م و�شع اخلطط اخلا�ش��ة لتنفيذها 

والعمل على حتقيقها.
وعلي��ه كان عل��ى اجلميع اأن يتحمل ج��زء من تلك 
امل�ش��وؤولية جت��اه الف��رد واملجتم��ع، لتتكات��ف الأي��دى 
ال�ش��تقرار  لتحقي��ق  والعم��ل  امل�ش��اركة  يف  وت�ش��عى 
الجتماعي والقت�شادي وتاأمني مايعمل على حل تلك 
امل�ش��كالت واحلد م��ن تفاقمها. من هن��اك كان مبداأ 
امل�ش��وؤولية الجتماعي��ة النابع من الف��رد ليكون معينا 
و�شريكا للحكومات يف اللتزام اليجابي نحو بع�شهم 
البع�ص بهدف تنمية املوارد الب�شرية تنمية م�شتدامة. 
ومم��ا اأرغب يف الرتكيز عليه يف مقايل هذا ماحظي 
ب��ه الأيت��ام م��ن اهتم��ام ورعاي��ة �شم��ن امل�ش��وؤولية 
الجتماعية وماجتلى يف امللتقى العاملي لالأيتام ٢٠١٧ 
من رعاية ب�ش��تى املجالت اخلا�شة باليتيم وبخا�شة 
وعي املجتمع وامل�شوؤولني حول اأهمية اجلانب النف�شي 
لليتيم، حيث اأن الرعاية الجتماعية والنف�شية لليتيم 
ل تق��ل اأهمي��ة عن تاأمني امل��اأوى واملاأكل وامللب���ص، بل 
تع��د الداع��م الأول لليتي��م لين�ش��اأ �ش��ويا كاأقران��ه اإن 
تلق��ى الدع��م النف�ش��ي والجتماعي��ة ال��ذي يتنا�ش��ب 

واحتياجاته، بل ورغباته اأي�شا.
من هذا املنطل��ق كانت العديد من املبادرات التي 
تهت��م باليتي��م وت�ش��عى لتبني��ه ليحي��ا حي��اة طيبة يف 

جمتمعه.
ختاما، ما »التزام« اإل ثقافة ت�شع بني اأيديكم اأخر 
امل�ش��تجدات على �ش��احة عامل امل�ش��وؤولية الجتماعية 
ب�ش��تى جمالت امل�ش��وؤولية، ومبا ت�ش��عى لتحقيقه من 

اأهداف للتنمية امل�شتدامة.
* رئي�شة التحرير

بقل�م: عبري اأحمد اجل�در

رعــايــــة الأيـتـــام 
والإلتزام املجتمعــي
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»الطريق اإلى االإجناز يف مرحلة التقاعد عرب اأدوات 
ت�سويق الذات«

�شارك الأ�شتاذ الدكتور علي ال ابراهيم نائب رئي�ص ال�شبكة الإقليمية للم�شوؤولية الجتماعية بتقدمي 
ور�شة تدريبية بعنوان »الطريق اإلى الإجناز يف مرحلة التقاعد عرب اأدوات ت�شويق الذات« وذلك �شمن 
فعاليات املوؤمتر الثاين للمتقاعدين والذي نظمه امل�شروع الوطني للمتقاعدين بدولة الكويت...حيث 
اقيمت فعاليات املوؤمتر يف فندق رادي�شون بلو مبدينة الكويت بتاريخ ٢١ مايو ٢٠١٧م برعاية فخرية 

من معايل نائب رئي�ص جمل�ص الوزراء الكويتي وزير املالية ان�ص خالد ال�شالح.

تكرمي رئي�سة حترير �سحيفة التزام
العلمي  واملجل�ص  احل�شنة  النوايا  ل�شفراء  العاملي  الإحتاد  منح 
الفخرية  الدكتوراه  �شهادة  التدريبية  الإكادمييات  لإحتاد 
اجلودر  عبري  الأ�شتاذة  ل�شعادة  احل�شنة  النوايا  �شفرية  ولقب 
رئي�شة حترير �شحيفة التزام ال�شهرية التي ت�شدر عن ال�شبكة 
لدورها  تكرميها  جاء  وقد  الجتماعية.  للم�شوؤولية  الإقليمية 
الإن�شاين  العمل  جمالت  يف  وعربيا  واإقليميا  وطنيا  البارز 
واملجتمعي. واإذ يرفع جمل�ص اإدارة ال�شبكة الإقليمية للم�شوؤولية 
الجتماعية اأ�شمى اآيات التهاين ل�شعادة رئي�شة حترير �شحيفة 

التزام على هذا التكرمي الذي وافق اأهله

وزيـر �سوؤون القـد�س الـمحـافـظ عدنـان احل�سينـي 
ي�ستقبل يف الـم�سجـد االأق�سـى الـمبـارك وفـداً من ال�سبكـة 

االإقليميـة للم�سوؤوليـة االجتماعيـة 
احل�شيني  عدنان  املحافظ  القد�ص  �شوؤون  وزير  ا�شتقبل 
من  وفدا  املبارك  الق�شى  امل�شجد  يف  الحد  �شباح 
ال�شبكة القليمية للم�شوؤولية الجتماعية برئا�شة ال�شيخ 
اآل خليفة وع�شوية كل من ال�شيخ عبد  دعيج بن خليفة 
اإبراهيم  بن  ح�شن  والدكتور  الروا�ص،  �شامل  بن  اهلل 
لل�شبكة،  العام  املدير  القدوة  طارق  الأ�شتاذ  و  كمال، 
ال�شنابل  جلمعية  التنفيذي  الرئي�ص  امل�شحكي  وحممد 
لرعاية الأيتام والذي يحل �شيفا على دولة فل�شطني حيث 
للرئي�ص حممود عبا�ص رئي�ص دولة فل�شطني  الوفد  قدم 
للعام ٢٠١٧  امل�شوؤولة اجتماعيا  العربية  »جائزة املدينة 

»وجرى توقيع اتفاقية تعاون يف جمال اجلائزة.

الأمل  بريق  ميالأها  وعيناه  ا�شتيقظ  كعادته 
باأجنحة  يحلق  وهناك  هنا  يقفز  والتفاوؤل 
ع�شفور  هو  فمرة  اجلميل  عامله  يف  اخليال 
ب�شحكاته  حياة  للبيت  اأ�شد... هو  واأخرى 

ونغمات �شوته اجلميل
 يف يوٍم من الأيام اأخذ بيديه ال�شغريتان تلك 
على  براءته  نق�ص  الوردية  وباأنامله  الألوان 
اجلدران و هو يغني و يرتاق�ص على خرب�شاته.. 
هي خطوط  و دوائر ومنحنيات و روحه الربيئة 
خ�شب  يف  ي�شبح  وحكايات  وقلوب  بيت  تراها 
خياله اإلى اأن قام من اأحالمه على ذاك ال�شوت 
البعيد املزجمر فاأمه القريبة منه ت�شكو و تنهر 
كيانه  على  قوية  �شفعات  ال�شرخات  ي�شحب 
ال�شغري امتالأت عيناه بالده�شة و الدموع وبداأ 
اأنا  ال�شفعات   و  الإهانات  هذه  كل  مل  يت�شاءل 

اأحبها و قلبي قلبها ماذا فعلت ؟
حتطم قلب ال�شغري وانطفاأ ذلك الربيق وت�شتمر 
ال�شربات وال�شرخات كل يوم على كل الأخطاء 

والهفوات و يف كل مرة يك�شر اأمرا ما بداخله..
فقد الكثري والكثري فقد التفكري و مهارة احلوار 
ُدمر  و  مواهبه  ُقتلت  التعبري  و  والكت�شاف 

اإدراكه..
ولو ان�شتنا ل�شوت ذلك ال�شغري ل�شمعناه يقول: 

اأمي من اأنا بالن�شبة لك؟
هل حتبني الكاأ�ص و املزهرية و اأثاث املنزل اأكرث 

مني؟
اأريد تربيتك  اأريد رعايتك فقط بل  اأنا ل  اأمي 

معها..
اأمي ا�شنعي ج�شر حمبة بيني و بينك حتتوي به 

فكري و تهذبي �شلوكي و تبني م�شاعري...
اأريد حبًا و حنانًا اأريد اهتمامًا و احرتامًا اأريد 

منك قلبًا م�شوؤوًل ..

اأريد مّنِك قلبًا م�سوؤواًل ..

  مقاالت يف امل�س�ؤولية املجتمعية

بقلم: جمدولني عبا�س جمل الليل 
ع�شو  فعال مبركز اأنا م�شوؤول لبداع الطفل التابع لل�شبكة 

الإقليمة للم�شوؤولية الجتماعية - م�شت�شارة مراهقة وطفولة 
مبركز ي�شر الن�شائي مبكة 
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برعاية الرئي�س الفخري جلمعية ال�سنابل لرعاية االأيتام مبملكة البحرين ال�سيخ �سلمان بن عبداهلل بن حمد 
اآل خليفة، وح�س�ر حا�سد من روؤ�ساء واأع�ساء اجلمعيات اخلريية بدول جمل�س التعاون، وعدد من املدع�ين 
الزياين  را�سد  بن  عبداللطيف  الدكت�ر  معايل  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  ملجل�س  العام  االأمني  �سارك 
بدول  االأيتام  رعاية  م�ؤ�س�سات  يف  املجتمعية  للم�س�ؤولية  ال�سنابل  جلائزة  الثانية  الدورة  يف  �سرف  ك�سيف 
جمل�س التعاون لعام 2017، يف حفل تكرمي الفائزين باجلائزة الذي اأقيم م�ساء اأم�س االثنني )27مار�س/
اآذار 2017( يف مملكة البحرين، بتنظيم من جمعية ال�سنابل لرعاية االأيتام مبملكة البحرين وبال�سراكة مع 

ال�سبكة االإقليمية للم�س�ؤولية االجتماعية.

يف دورتهــا الثانيــة لعــام 2017م
تكرمي الفائزين بجائزة ال�سنابل للم�سوؤولية املجتمعية

 يف موؤ�س�سات رعاية االأيتام بدول جمل�س التعاون لعام 2017م
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وقد األقى معايل الأمني العام ملجل�ص 
التعاون كلمة اأعرب فيها عن خال�ص 
الفخري  للرئي�ص  والتقدير  ال�شكر 
الأيتام  لرعاية  ال�شنابل  جلمعية 
على  وللقائمني  البحرين،  مبملكة 
جائزة ال�شنابل للم�شئولية املجتمعية 
بدول  الأيتام  رعاية  موؤ�ش�شات  يف 
جمل�ص التعاون على تخ�شي�ص هذه 
اجلائزة التي متثل ا�شافة قيمة الى 
جهود العمل اخلريي يف دول املجل�ص، 
اخلريين  جلهود  وامتنانًا  وتقديرا 
الذي  والدور  املجل�ص  دول  اأبناء  من 
يقومون به مل�شاندة ورعاية هذه الفئة 
الغالية من اأبناء وبنات دول املجل�ص.

واأعرب عن فخره واعتزازه باأن يكون 
�شيف �شرف الدورة الثانية جلائزة 
املجتمعية،  للم�شئولية  ال�شنابل 
عن  بالإعالن  معاليه  وم�شاركة 
ويف  فئاتها  مبختلف  جوائزها 
للم�شئولية  ال�شنابل  مقدمتها جائزة 
ال�شخ�شية  فئة  عن  املجتمعية 
القيادية الفخرية اخلليجية امل�شئولة 
يف جمال رعاية الأيتام والتي ُمنحت 

ال�شعودية  العربية  اململكة  ملك  الى 
امللك  ال�شريفني  احلرمني  خادم 
 ، �شعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �شلمان 
لرعاية  اخلريية  اجلمعية  موؤ�ش�ص 
الأيتام )ان�شان( يف مدينة الريا�ص، 
طليعة  يف  اليوم  اأ�شبحت  والتي 
جمالت  يف  النا�شطة  اجلمعيات 
م�شيدا  اخلريي،  الإن�شاين  العمل 
يف  والرائدة  املباركة  �شموه،  بجهود 

خمتلف جمالت العمل الإن�شاين.
عبداللطيف  الدكتور  معايل  واأكد 
الكبريتني  والرعاية  الدعم  الزياين 
الإن�شاين  العمل  بهما  يحظى  اللتني 
اجلاللة  اأ�شحاب  لدن  من  اخلريي 
التعاون،  جمل�ص  دول  قادة  وال�شمو 
ب�شرورة  ال�شامية  توجيهاتهم  وعلى 
الإن�شاين  بالعمل  والهتمام  العناية 
وجمعياته الفاعلة، وت�شجيع ال�شباب 
التطوعي  العمل  يف  النخراط  على 
الإ�شهام  على  املجتمع  اأفراد  وحث 
امللهوفني  ون�شرة  خري  عمل  كل  يف 
واإغاثة املحتاجني، م�شريًا الى توجيه 
مقام املجل�ص الأعلى ملجل�ص التعاون 

يف دورته الرابعة والثالثني يف العام 
٢٠١٤ الى الهتمام بال�شباب وتاأ�شي�ص 
برامج دائمة لتنمية قدراتهم وتعزيز 
على  لتحفيزهم  الإيجابية  القيم 
والتي  التطوعي،  العمل  امل�شاهمة يف 
من  بتنفيذها  العامة  الأمانة  بادرت 
خالل تنظيم منتدى العمل التطوعي 
يف  التعاون  جمل�ص  دول  يف  لل�شباب 
وثيقة  اأ�شدر  والذي   ،٢٠١5 العام 
الإطار العام للتعاون يف جمال العمل 
اأكد  كما  املجل�ص.  دول  يف  التطوعي 
قادة  ورعاية  حر�ص  على  الزياين 
دول املجل�ص واهتمامهم بهذا املجال 
خادم  روؤية  اعتماد  خالل  من  املهم 
احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان بن 
العمل  لتعزيز  �شعود،  اآل  عبدالعزيز 
ن�شت يف  والتي  امل�شرتك،  اخلليجي 
العمل  ت�شجيع   ( على  بنودها  اأحد 
وتكليف  املجل�ص،  دول  يف  التطوعي 
الالزمة  الآليات  بو�شع  الأمانة 

لذلك(.
العاملية  باملكانة  العام  الأمني  ونوه 
جمل�ص  دول  تبواأتها  التي  الرفيعة 

الإن�شاين  العمل  �شجل  يف  التعاون 
جمعيات  من  ت�شمه  مبا  العاملي 
ر�شمية  وهيئات  وموؤ�ش�شات  خريية 
واأهلية نا�شطة وفعالة يف مد يد العون 
والدعم للمحتاجني واملت�شررين يف 
تعترب  حيث  العامل،  بقاع  خمتلف 
مانحة  منطقة  اأكرب  املجل�ص  دول 
ا�شافة  والإعانات،  للم�شاعدات 
الذي  والبناء  الفاعل  الدور  الى 
برامج  دعم  جمالت  يف  به  تقوم 
التنمية للدول الفقرية والنامية من 
خالل �شناديق التنمية القت�شادية 
لدعم  اأن�شاأتها  التي  والجتماعية 
الدول  يف  التنمية  وم�شاريع  برامج 
بالدور  م�شيدا  والفقرية،  النامية 
الذي  واملتميز  القيادي  الن�شاين 
قامت به دول جمل�ص التعاون خالل 
ظل  ويف  املا�شية  القليلة  ال�شنوات 
العربية  الدول  من  عدد  �شهدته  ما 
تقدمي  يف  و�شراعات  حروب  من 
واملعنوي  املادي  الدعم  اأنواع  كافة 
من  التخفيف  اأجل  من  لالجئني 

معاناتهم.
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الأركان  من  العظيم  والركن  الفر�ص  هذا  ال�شوم،  يجول يف خاطري حول  اأن حديثا  اأجد 
اخلم�شة التي يرتكز عليها الإ�شالم.. فر�ص اإلهي فر�ص يف الديانات ال�شماوية، واختتم هذا 
اَن  َرَم�شَ »�َشْهُر  تعالى:  بقوله  ال�شماوية،  ال�شرائع  دقيقا يف خامت  بتحديده حتديدا  الفر�ص 

الَِّذي اأُْنِزَل ِفيِه اْلُقْراآَُن «.
ال�شوم يزكي النف�ص ويوؤثر بالتايل على ال�شلوك، فاملوؤمن حينما ي�شوم فاإنه يحقق مراد اهلل 
اأثناء ال�شوم وبعده، حيث  امل�شلم  بالتقوى مرتبط مبا يفعله  ارتباطه  تتقون«  تعالى »لعلكم 
اأول بالبعد عن الأكل وال�شرب واملباحات الآخرى، ثانيا  اإرادة الإن�شان؛  اإنه بالتقوى تتقوى 
التي رمبا يت�شاهل بها  ثالثا بالبعد عن املعا�شي وال�شيئات  بالإقبال على الطاعة والعبادة، 
امل�شلم يف غري اأيام �شومه.. بهذا ينظر امل�شلم نظرة م�شوؤولة جتاه نف�شه، فيقوم �شلوكه بناء 

على هذه املعطيات.
ثم اإن ال�شوم يوؤكد عالقة اجتماعية قوية بني امل�شلمني مبختلف اأجنا�شهم واألوانهم، فامل�شلم 
ي�شارك اأخيه امل�شلم يف اأي بلد كان، ي�شاركه بوقت ال�شيام، ي�شاركه بوقت الفطر، ي�شاركه بل 
ويزاحم الآخرين بالبذل واإخراج ال�شدقات والزكوات، ي�شاركه يف الأخالق احل�شنة، ي�شاركه 

يف الإقبال على الطاعة، وهذه من اأقوى الروابط التي ميكن ا�شتنباطها يف مدر�شة ال�شوم.
فالذي ي�شوم �شياًما وفق مراد اهلل تعالى، �شياًما مرتبًطا بالتقوى »لعلكم تتقون« يزداد يقينا 
و�شربا وحلًما ورحمة، عك�ص من ي�شوم ول يعي احلكمة من �شومه، ي�شوم وينتظر الفطر، 
ي�شوم وهو ي�شابق وقته منتظًرا وقت الفطر، اأخالقه غري �شوية، بعيد عن احللم والرحمة، ل 
يجّود عمله بحجة اأنه �شائم، ويوؤخر م�شالح الغري بحجة ال�شوم والتعب واجلوع، وهذا بعيد 

كل البعد عن املق�شد من ال�شوم، وروح ال�شيام عند امل�شلم.
وهذا وقد حذر النبي �شلى اهلل عليه و�شلم من الذي ي�شوم ولكن ل ت�شوم جوارحه، ي�شوم 
ول ي�شوم ل�شانه، يف احلديث عن اأبي هريرة ر�شي اهلل عنه قال: قال ر�شول اهلل �شلى اهلل 

عليه و�شلم )من مل يدع قول الزور والعمل به فلي�ص هلل حاجة يف اأن يدع طعامه و�شرابه(. 
و�شل اللهم �شلم على نبينا حممد وعلى اآله و�شحبه اأجمعني. واحلمد هلل رب العاملني

عبادة ال�سوم ... م�سوؤولية
   مقاالت يف امل�س�ؤولية املجتمعية 

بقلم: د، عادل اأحمد املرزوقي
نائب رئي�ص جمل�ص اإدارة ال�شبكة الإقليمية للم�شوؤولية الجتماعية 

احلمد هلل وال�سالة وال�سالم على ر�س�ل اهلل واآله 
و�سحبه اأجمعني  .. وبعد

يف نظام فريد، والتزام تام من امل�سلم - وه� رقيب 
االأكل  عن  مت�سك  كاملة  اأمة  اأن  جتد   - نف�سه 
على   ال�س�م  لي�ؤكد  احلالل،  وال�سه�ة  وال�سرب 
اأي�سا  لنا  ليقدم  امل�سلمني،  عند  امل�س�ؤول  املعنى 
اأكرثها  وما   - االجتماعية  النماذج  من  من�ذجا 
يف املجتمع امل�سلم- هذا النم�ذج يرتبط ارتباطا 
التي  وال�سل�كيات  االأعمال  من  ب�سل�سلة  وثيقا 
ال�س�م  اأن  من  ابتداء  �س�مه،  وقت  امل�سلم  تالزم 
و�سل�ك،  وبذل  عمل  ال�س�م  باأن  وانتهاء  عبادة، 
بحملها  كلف  التي  امل�س�ؤولية  من  جزء  ه�  وهذا 
اأن  اأو  اهلل  اأرادها  كما  بها  ي�سري  اأن  فاإما  االإن�سان، 

يتخلف عن حملها ومن ثم يتخلف عن الركب.
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للم�شوؤولية  القليمية  ال�شبكة  وفد  رئي�ص  اأعلن 
خليفة  اآل  خليفة  بن  دعيج  ال�شيخ  الجتماعية 
لالإحتفال  فل�شطني  دولة  اإلى  الر�شمية  للزيارة 
باختيار مدينة القد�ص املدينة العربية امل�شوؤولة 
اجتماعيا للعام ٢٠١٧، خالل حفل اقيم يف حرم 
ابوك�شك،  د. عماد  اأ.  بح�شور  القد�ص،  جامعة 
القد�ص  وقفية  �شندوق  ادارة  جمل�ص  ورئي�ص 
تكون  اأن  �شعداء  باأننا  امل�شري،  منيب  ال�شيد 

القد�ص هي املحطة العربية الثالثة للجائزة.
اأ.د ابو ك�شك، على ان اجلامعة ت�شعى  كما اكد 
من خالل عالقاتها بالعامل العربي وال�شالمي، 
منارة  التاريخ  عرب  كانت  كما  القد�ص  لإعادة 
علمية وح�شارية لكل العرب رغم كل ال�شغوطات 
واملمار�شات الحتاللية �شد اهلها وموؤ�ش�شاتها.

ال�شبكة  بدور  القد�ص،  جامعة  رئي�ص  واأ�شاد 
العامل  يف  الجتماعية  للم�شوؤولية  الإقليمية 

اختيارهم  ان  الى  م�شريا  وال�شالمي،  العربي 
التي  امل�شوؤولية  تلك  على  دليل  القد�ص  ملدينة 
ي�شعر بها العرب اجتاه القد�ص واهلها، موؤكدا 
القد�ص،  ا�شوار  قلب  يف  �شتبقى  اجلامعة  اأن 
متم�شكة بكل حق لها، �شامدة رغم التحديات. 
واأ�شار نائب رئي�ص وفد ال�شبكة القليمية �شعادة 
الدكتور ح�شن بن ابراهيم كمال الى اأن اختيار 
لعام  الجتماعية  امل�شوؤولية  عا�شمة  القد�ص، 
باملدينة  الكبري  العتزاز  �شمن  ياأتي   ٢٠١٧
وحلث المة العربية وال�شالمية لتبني مبادرات 
القد�ص  على  احلفاظ  يف  ت�شاهم  وم�شاريع 
الأمل  اآفاق  العربية وال�شالمية، وفتح  وهويتها 
لدى اهل القد�ص وفل�شطني نحو م�شتقبل م�شرق 

واف�شل.
منيب  منح  عن  احلفل  خالل  العالن  ومت 
امل�شري لقب املفو�ص الأممي للتب�شري باأهداف 

الأمم املتحدة للتنمية امل�شتدامة لعام ٢٠١٧.
يذكر اأن هذا العالن يقدم من ال�شبكة الإقليمية 
للم�شوؤولية الجتماعية، وهي موؤ�ش�شة ا�شت�شارية 
واتفاقيات  ومكاتب  فروع  لها  م�شتقلة،  ومهنية 
قطر،  ودولة  البحرين،  مملكة  يف  متثيلية 
والكويت، واململكة العربية ال�شعودية، وجمهورية 
ومملكة  ال�شودان،  وجمهورية  العربية،  م�شر 
م�شتوى  رفع  اإلى  وتهدف  وتركيا،  هولندا، 
لل�شركات  الجتماعية  امل�شوؤولية  حول  الوعي 

واملوؤ�ش�شات، والقطاعات احلكومية والأهلية.

خالل حفل اقيم يف حرم جامعة القد�س، رئي�س وفد ال�سبكة االقليمية للم�سوؤولية االجتماعية

 اأننا �سعداء اأن تكون القد�س هي املحطة العربية الثالثة للجائزة

يف اإطار فعاليات القد�س املدينة العربية امل�س�ؤولة اجتماعيا لعام 2017م
نائب رئي�س ال�سبكة االإقليمية للم�سوؤولية االجتماعية يح�سل على درع فار�س 

العمل االإن�ساين من جامعة القد�س
منح اإحتاد طالب جامعة القد�ص والتي يقع مقرها يف مدينة القد�ص بدولة فل�شطني الأكادميي القطري الأ�شتاذ الدكتور علي 
عبداهلل اآل اإبراهيم نائب رئي�ص ال�شبكة الإقليمية للم�شوؤولية الجتماعية »درع فار�ص العمل الإن�شاين« وذلك لدوره الإن�شاين 
والتنموي بالدول العربية والإ�ش��المية. وياأتي التكرمي �شمن فعاليات اختيار القد���ص املدينة العربية امل�شوؤولة اجتماعيا لعام 
٢٠١٧م. حيث جرت مرا�ش��م الإعالن عن هذا الإختيار يف اأروقة جامعة القد���ص، وبح�شور كبار امل�ش��وؤولني يف اجلامعة ويف 

ال�شلطة الفل�شطينية، ووفد عربي رفيع امل�شتوى.
كما قام �ش��عادة ال�ش��فري منريغنام �ش��فري دولة فل�ش��طني بدولة قطر بت�شليم الدرع لالأ�ش��تاذ الدكتور علي اآل اإبراهيم 
نياب��ة ع��ن رئي���ص جامع��ة القد���ص يف مقر �ش��فارة دولة فل�ش��طني بدولة قطر. وب��دوره تقدم الأ�ش��تاذ الدكت��ور علي اآل 
اإبراهيم بال�ش��كر اجلزيل لإدارة جامعة القد���ص، وملجل�ص اأمناء �شندوق ووقفية القد�ص ولل�شلطة الفل�شطينية برئا�شة 

فخامة الرئي�ص حممود عبا�ص رئي�ص دولة فل�شطني على دعمهم هذا التكرمي.
واأ�شاف قائال: اإن ق�شية فل�ش��طني �ش��تبقى هي الأمل وال�ش��علة التي حتركنا جميعا من اأجل دعم اأهلنا يف هذه املدينة املباركة على وجه اخل�شو�ص 

وعموم فل�شطني على وجه العموم.
واختتم ت�شريحه قائال: اأن هذا التكرمي بالرغم من رمزيته ، اإل اأنه ترك اأثرا ايجابيا يف نف�ش��يتي، ملكانة القد���ص يف قلبي وقلب كل عربي وم�ش��لم. 
ومتنى اأن يوفق لت�شخري طاقته وجهده من اأجل تعزيز �شمود اأهلنا يف هذه املدينة املقد�شة، وكذلك دعم جامعة القد�ص ك�شرح علمي اأ�شيل ي�شاهم 

باإيجابية يف احلراك التعليمي واملعريف يف دولة فل�شطني.



بانوراما ال�شبكة - ٢٠١٧م 38

بتنظيـم من ال�ضبكـة الإقليميـة للم�ضوؤوليـة الجتماعيـة وبح�ضور �ضخ�ضيات 
ن�ضائيـة خليجيـة رفيعـة الـم�ضتوى، البحرين ا�ضت�ضافت »موؤتـمـر الـمراأة الثانـي 

للم�ضوؤوليـة الـمجتمعيـة« برعاية ال�ضيخـة لـميـاء اآل خليفـة

نظمت ال�س��بكة االإقليمية للم�س���ؤولية االجتماعية، وبرعاية من معايل ال�س��يخة ملياء بنت حممد بن خليفة اآل خليفة 
ال�سفري الدويل للم�س�ؤولية االجتماعية - رئي�سة جمل�س اإدارة جمعية الن�ر للرب مبملكة البحرين فعاليات »م�ؤمتر املراأة 
الث��اين للم�س���ؤولية املجتمعية لعام 2017م«، وذلك يف فندق الدبل�م��ات مبملكة البحرين، وكذلك حفل تكرمي الفائزات 
»ب��س��ام امل��راأة القيادية امل�س���ؤولة اجتماعي��ا لعام 2017م« بح�س�ر �س��خ�سيات رفيعة امل�س��ت�ى من دول جمل���س التعاون 

اخلليجي.
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 كما �ش��ارك يف املوؤمت��ر العديد من املتحدث��ات املعروفات ممن قدمن 
اأوراق عمل علمية وجتارب متميزة يف جمالت »املراأة والعمل اخلريي 
الرقم��ي« م��ن ال��دول اخلليجي��ة والعربي��ة. وحم��ل املوؤمتر له��ذا العام 
�ش��عار »امل��راأة امل�ش��وؤولة بعط��اء خ��ريي«، وذل��ك خ��الل الف��رتة مابني 
١6-١٧ مار���ص ٢٠١٧م. وم��ن اأبرز ال�ش��خ�شيات اللواتي مت تكرميهن 
ومنحه��ن الو�ش��ام القي��ادي يف جم��ال امل�ش��وؤولية املجتمعي��ة لدوره��ن 
الن�ش��ائي واملجتمعي البارز و�ش��رفن املوؤمتر: �شاحبة ال�ش��مو ال�ش��يخة 
جواهر بنت حممد القا�ش��مي موؤ�ش�ش��ة املجل���ص الأعلى لالأ�شرة باإمارة 
ال�ش��ارقة بدول��ة الإم��ارات العربي��ة املتح��دة، و�شاحب��ة ال�ش��مو امللكي 
الأم��رية عب��ري بن��ت عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �ش��عود رئي�ش��ة جمل���ص 
اإدارة جمعية الأ�شايل ال�شعودية، و�شمو ال�شيخة اأمثال الأحمد اجلابر 
ال�شباح رئي�ش��ة جمل���ص اإدارة مركز الكويت للعمل التطوعي، ومعايل 
ال�ش��يخة لبن��ى بنت عب��داهلل بن خالد اآل خليفة رئي�ش��ة جمل���ص اإدارة 
جمعية تنمية املراأة البحرينية، ومعايل الدكتورة �شعاد بنت حممد بن 
�ش��ليمان اللواتية نائبة رئي�ص جمل�ص الدولة العماين، و�شعادة ال�شيخة 
ح�شة بن خليفة بن اأحمد اآل ثاين مبعوث الأمني العام جلامعة الدول 
العربية لل�ش��وؤون الإن�ش��انية من دولة قطر، و�ش��عادة ال�ش��يخة هيا بنت 
علي بن حممد اآل خليفة املوؤرخة البحرينية ع�شو جمل�ص اإدارة جمعية 
رعاية الأمومة والطفولة، و�شعادة ال�شيخة الدكتورة العنود بنت حممد 
اآل ث��اين مدي��ر تعزيز ال�شحة بوزارة ال�شح��ة القطرية. وقد افتتحت 
فعالي��ات املوؤمترمع��ايل ال�ش��يخة ملي��اء بنت حمم��د اآل خليف��ة الراعي 
الفخ��ري للموؤمت��ر بكلم��ة له��ا ملهمة، بينت م��ن خاللها ال��دور الكبري 
ال��ذي تقوم ب��ه امل��راأة العربية يف تعزيز ممار�ش��ات اخلدم��ة والتنمية 
املجتمعي��ة. ثم القت �شاحبة ال�ش��مو امللكي الأمرية عبري بنت عبداهلل 
بن عبدالعزيز اآل �ش��عود رئي�شة جمل���ص اإدارة جمعية اأ�شايل التعاونية 
كلمة املكرمات بو�ش��ام املراأة القيادية امل�شوؤولة اجتماعيا لعام ٢٠١٧م 
نيابة عنهن. تلتها كلمة ل�ش��مو ال�ش��يخة اأمثال الأحمد اجلابر ال�شباح 
رئي�ش��ة مركز الكوي��ت للعمل التطوعي ب�شفتها �شيفة �ش��رف املوؤمتر. 
وقدم��ت �ش��عادة ال�ش��يخة ح�شة ب��ن خليف��ة اآل ثاين املبع��وث اخلا�ص 

جلامعة الدول العربية لل�شوؤون الإن�شانية كلمة جامعة الدول العربية.
كم��ا اقيمت على هام���ص املوؤمتر العديد م��ن الفعاليات امل�شاحبة من 
ابرزها: تد�شني الربنامج التدريبي »ريادة الأعمال اخلريية الن�شائية 
الرقمي��ة«، وتد�ش��ني املجل���ص الإن�ش��اين للم��راأة ، وكذل��ك ع��دد م��ن 
املب��ادرات الن�ش��ائية الرقمية اخلريية. اإ�شاف��ة اإلى معر�ص م�شاحب 
اإب��رز اإنتاج امل��راأة يف املنظمات اخلريية واملجتمعية. ومت تن�ش��يق هذا 

املوؤمت��ر م��ن قب��ل مرك��ز امل��راأة للم�ش��وؤولية املجتمعي��ة التابع لل�ش��بكة 
الإقليمية للم�ش��وؤولية الجتماعية والذي تراأ�ش��ه الأكادميية التون�ش��ية 
الدكت��ورة جن��وى بلطي��ف بالتع��اون م��ع برنام��ج ال�ش��فراء الدولي��ون 
للم�ش��وؤولية الجتماعي��ة ، كم��ا يراأ���ص جمل���ص اأمن��اء جائ��زة »و�ش��ام 
املراأة القيادية امل�ش��وؤولة اجتماعيا لعام ٢٠١٧م« الأكادميية القطرية 
الدكتورة منى بنت عمري النعيمي رئي�ش��ة القطاع الن�شائي لل�شناديق 
الإن�ش��انية مبنظم��ة التعاون الإ�ش��المي. كما �ش��ارك يف تق��دمي اأوراق 
العمل العديد من ال�ش��خ�شيات الأكادميية واملهنية الن�ش��ائية من دول 

جمل�ص التعاون اخلليجي والدول العربية .
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برنامج املفو�س االأممي للتب�سري باأهداف االأمم املتحدة 
للتنمية امل�ستدامة 2030

ماهية الربنامج:
للتنمية  املتحدة  الأمم  قمة  اعتماد  مع  تزامنا  اإطالقه  اأممي مت  برنامج 
امل�شتدامة اأهدافها ال١٧ للتنمية امل�شتدامة. حيث يتم اختيار �شخ�شيات 
للتب�شري بهذه الأهداف عرب تبني مبادرات وم�شروعات  جمتمعية فاعلة 
اإحداث  اأجل  من  تطبيقه،  يتم  عمل  برنامج  اإلى  الأهداف  هذه  ترتجم 
امل�شتدامة  التنمية  مبادرات  تعزيز  ل�شالح  العامل  اإيجابي يف هذا  تغيري 
وتعظيم اثرها. وقد التزم الربنامج مبعايريالأمم املتحدة ومبادئها من 

خالل �شراكته مع برنامج الأمم املتحدة لالإتفاق العاملي.
اأهداف الربنامج:

التجارب  ذات  الفاعلة  املجتمعية  ال�شخ�شيات  وخربات  �شهرة  ا�شتثمار   •

العاملية للتب�شري باأهداف الأمم املتحدة للتنمية امل�شتدامة ٢٠3٠،  وذلك 
من اأجل تعزيز جهود احلكومات والقطاعات الأخرى.

لتبني مبادرات وم�شروعات لها عوائد جمتمعية  • حث املفو�ص الأممي 
واقت�شادية وبيئية م�شتدامة، بهدف تعظيم اثرها على امل�شتهدفني.
• الرتويج لتبني مبادرات جمتمعية مبرجعيات معيارية عاملية معتمدة.  

مدة الع�س�ية بالربنامج:
امل�شتدامة  للتنمية  املتحدة  الأمم  باأهداف  للتب�شري  الأممي  املفو�ص  يلتزم 
٢٠3٠، من خالل امل�شاهمة بالتعريف باأهداف التنمية امل�شتدامة ال� ١٧، عرب 
املوؤ�ش�شات التي ينتمي لها، اأو موؤ�ش�شات اأخرى جمتمعية ملدة عامني اإبتداء من 

تاريخ التقليد الر�شمي للقب الأممي. وهي ع�شوية �شرفية ب�شوابط اأممية.

اأع�سـاء برنامـج الـمفو�س االأممـي للتب�سري باأهداف 
االأمم املتحدة للتنمية الـم�ستدامة 2030
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ال�شيد حممود عبا�ص، احتفلت  حتت رعاية فخامة رئي�ص دولة فل�شطني 
ال�شبكة الإقليمية للم�شوؤولية الجتماعية باختيار مدينة القد�ص »املدينة 

العربية امل�شوؤولة اجتماعيا للعام ٢٠١٧«.
اأبريل   8 املوافق  ال�شبت  يوم  ظهر  فخامته،  ا�شتقبال  خالل  ذلك  جاء 
٢٠١٧م، مبقر الرئا�شة يف مدينة رام اهلل الفل�شطينية، وفدا من ال�شبكة 
الإقليمية للم�شوؤولية الجتماعية، برئا�شة معايل ال�شيخ دعيج بن خليفة 
عام  اأمني  وبح�شور  الجتماعية،  للم�شوؤولية  الدويل  ال�شفري  خليفة  اآل 

الرئا�شة معايل ال�شيد الطيب عبد الرحيم.
ووقع ديوان الرئا�شة ممثال برئي�ص الديوان ال�شيدة انت�شار ابو عمارة، 
�شعادة  العام  مبديرها  ممثلة  الجتماعية  للم�شوؤولية  الإقليمية  وال�شبكة 
املدينة  جائزة  جمال  يف  تعاون  اتفاقية  القدوة،  حممد  طارق  الأ�شتاذ 

العربية امل�شوؤولة اجتماعيا لعام ٢٠١٧.
يف  القيمة  اجلائزة  هذه  اأهمية  موؤكدا  ال�شيف،  بالوفد  �شيادته،  ورحب 

دعم �شمود اهلنا يف مدينة القد�ص املحتلة.
اإلى  القد�ص، والوقوف  التاأكيد على �شرورة دعم مدينة  الرئي�ص،  وجدد 
جانب اهلها يف مواجهة املخاطر والتحديات التي تواجهها جراء الحتالل 

وممار�شاته �شد املدينة املقد�شة و�شكانها الفل�شطينيني ال�شامدين.
بدوره األقى معايل ال�شيخ دعيج بن خليفة اآل خليفة رئي�ص وفد ال�شبكة الإقليمية 

للم�شوؤولية الجتماعية كلمة قال فيها: يطيب لنا يف هذا املحفل الكبري، ويف 
اأن  فل�شطني،  دولة  رئي�ص  عبا�ص  حممود  الرئي�ص  فخامة  وت�شريف  ح�شور 
نعرب لكم عن خال�ص اعتزازنا بهذه املبادرة التي تف�شل بها فخامة الرئي�ص 
لعام  امل�شوؤولة اجتماعيا  العربية  املدينة  الر�شيدة يف قبول »جائزة  وحكومته 
٢٠١٧م«، وت�شريفنا باإتاحة الفر�شة لنا لنكون معكم يف هذه البالد املباركة، 
ومدينتها  املباركة  البالد  هذه  حب  بهم  يجمعنا  لنا  واأخوات  باأخوة  ونلتقي 

املقد�شة. ف�شكرا فخامة الرئي�ص على هذه املبادرة.
ال�شبكة الإقليمية للم�شوؤولية الجتماعية ليعلن  واأ�شاف قائال: لقد جاء وفد 
معكم وي�شارككم حفل مرا�شم تقليد »مدينة القد�ص« بجائزة »املدينة العربية 
امل�شوؤولة اجتماعيا لعام ٢٠١٧م«، برعاية فخرية وت�شريف من فخامة الرئي�ص 

الفل�شطيني حممود عبا�ص.
كما ي�شرفنا اأن نعلن على اأنه �شيتم يف هذا املحفل ت�شليم مفتاح املدينة العربية 
امل�شوؤولة اجتماعيا لعام ٢٠١٧م ، لن�شاهم يف توجيه اأمتنا العربية والإ�شالمية 
نحو م�شوؤوليتهم املجتمعية جتاه مدينة القد�ص على وجه اخل�شو�ص واملناطق 
الأخرى يف فل�شطني كافة على وجه العموم . وكذلك تت�شرف ال�شبكة الإقليمية 
املعروف  الفل�شطيني  الأعمال  تعلن عن منح رجل  اأن  الجتماعية  للم�شوؤولية 
الوجيه منيب امل�شري موؤ�ش�ص ورئي�ص �شندوق ووقفية القد�ص اللقب الدويل 
لعام  امل�شتدامة  للتنمية  املتحدة  الأمم  باأهداف  للتب�شري  الأممي  »املفو�ص 

حتت رعاية الرئي�س الفل�سطيني وبتنظيم من ال�سبكة االإقليمية للم�س�ؤولية االجتماعية 

الحتفـال بـاختيـار مـدينـة القـد�س »الـمدينــة العـربيـة الـم�ضـوؤولــة 
اجتماعيــا للعــام ٢٠١٧م
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عرب  امل�شتدامة  املبادرات  تعزيز  يف  الكبري  �شعادته  لدوره  وذلك  ٢٠١٧م« 
�شندوق ووقفية القد�ص.

واأختتم معايل ال�شيخ دعيج بن خليفة اآل خليفة كلمته قائال: ياأتي الإعالن 
لعام  اجتماعيا  امل�شوؤولة  العربية  املدينة  القد�ص  اختيار  عن  الر�شمي 
٢٠١٧م، بعد اعتماد جمل�ص اأمناء اجلائزة هذا الإختيار، والذي ياأتي بعد 
اختيار ال�شبكة الإقليمية للم�شوؤولية الجتماعية مدن عربية اأخرى حققت 
امل�شتدامة  والتنمية  املجتمعية  امل�شوؤولية  جمالت  يف  متميزة  اإجنازات 
والإقت�شاد الأخ�شر يف العامني ال�شابقني. حيث �شبق اأن فازت باجلائزة 
مدينة املنامة يف عام ٢٠١5م، وكذلك مدينة اخلرطوم يف عام ٢٠١6م. .
مدينة  القد�ص،  مدينة  اختيار  من  الأ�شا�شية  الغاية  اأن  قائال:  اأ�شاف  كما 
عن  نعرب  اأن  احلقيقية  رغبتنا  هو  ٢٠١٧م،  لعام  اجتماعيا  م�شوؤولة  عربية 
والإ�شالمية  العربية  الأمتني  ونحفز  واأهلها،  املقد�شة  املدينة  بهذه  اعتزازنا 
لتبني مبادرات وم�شروعات وفعاليات م�شوؤولة ت�شاهم باإذن اهلل يف احلفاظ 
على القد�ص وهويتها، وتفتح اآفاق الأمل نحو اأهلنا يف القد�ص وفل�شطني باأننا 

اإلى  بالإ�شافة  ومهنية،  احرتافية  اأدوات  خالل  من  لهم  التعبري  عرب  معكم 
العالقات الأخوية.

لتكون  فل�شطني  بدولة  القد�ص  مدينة  على  العام  هذا  يف  الختيار  وقع  وقد 
املدينة العربية امل�شوؤولة اجتماعيا لعام ٢٠١٧ م، حتى يكون لها ن�شيب من 
العربي  عاملنا  يف  واخلا�شة  والأهلية  احلكومية  اجلهات  قبل  من  الإهتمام 

والإ�شالمي وكذلك الدويل.
و�شم وفد ال�شبكة الإقليمية للم�شوؤولية الجتماعية معايل ال�شيخ عبد اهلل 
ظفار،  مبحافظة  عمان  و�شناعة  جتارة  غرفة  رئي�ص  الروا�ص  �شامل  بن 
املوؤ�ش�شة  اأمناء  جمل�ص  ع�شو  كمال  اإبراهيم  بن  ح�شن  الدكتور  و�شعادة 
لل�شبكة  العام  املدير  القدوة  حممد  طارق  والأ�شتاذ  امللكية،  اخلريية 
امل�شحكي  �شعيد  حممد  والأ�شتاذ  الجتماعية،  للم�شوؤولية  الإقليمية 
البحرين،  مبملكة  اليتام  لرعاية  ال�شنابل  جلمعية  التنفيذي  الرئي�ص 
وال�شتاذ عثمان حممد عبدالقادر امل�شت�شار بال�شبكة الإقليمية للم�شوؤولية 

الجتماعية.
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لت التلميذة املتميزة توحيدة بال�ش��يخ على ال�ش��هادة البتدائية �ش��نة  حت�شّ
١9٢٢ووا�شلت درا�ش��تها الثانوّية يف معهد »ارمند فايري« َالتابع لل�ش��لطات 
ال�ش��تعمارية انذاك وحت�شلت على �شهادة الباكالوريا بامتياز �شنة ١9٢8 

وكانت اول فتاة تون�شية م�شلمة تتح�شل على هذه ال�شهادة .
كان التخ�ش���ص يف الط��ّب ه��و حلمه��ا لك��ن ل يوج��د ان��ذاك كلي��ة للط��ب 
بتون���ص، و بالرغ��م من ه��ذا العائق مل يثنه��ا عن عزمها، فق��ررت التوجه 
اإلى مدير »معهد با�شتور« يف العا�شمة حتى ي�شاعدها على حتقيق حلمها.
 وانبه��ر الدكت��ور »بيناي« وزوجته ب�ش��خ�شية توحي��دة وعزمها وا�شرارها 
عل��ى موا�شل��ة درا�ش��تها اجلامعّي��ة فق��ررا م�ش��اعدتها يف النتق��ال ال��ى 
باري���ص، ومّت ذلك ب�شعوبة ب�ش��بب املعار�شة ال�ش��ديدة من العائلة لل�ش��فر 
وا�شتطاعت يف اخر املطاف اقناعهم ، وهناك حت�شلت اأّول وبامتياز على 
دبل��وم يف الفيزي��اء و الكيمي��اء البيولوجي��ة مما اتاح له��ا فر�شة اللتحاق 
بكلي��ة الطّب حيث حت�شلت توحيدة بال�ش��يخ على الدكتوراه واأ�شبحت اول 

طبيبة تون�شية، واخت�شت يف طّب الطفال.
ورغم تاأقلم توحيدة بال�س��يخ مع الو�س��اط العلمية و الجتماعية بباري���ص، 
اإل انها ا�شرت على  العودة الى تون�ص لنفع وطنها بقدراتها العلمية و اداء 

واجب البناء و العطاء لل�شعب املحروم و امل�شطهد انذاك .
ويف �ش��نة ١936 ع��ادت توحي��دة ال��ى تون���ص وفتح��ت عيادته��ا اخلا�ش��ة 
بالعا�شم��ة ، فوقته��ا مل يكن لها احلق يف اللتحاق بامل�شت�ش��فيات التي كان 
اغلبها حتت �ش��لطة ال�ش��تعمار، ويف �ش��نة ١955 وقبل ال�شتقالل التام مت 
تعيينها على راأ�ص ق�شم الولدة مب�شت�شفى »�شارل نيكول«، و يف �شنة ١9٧٧ 

انتقلت لرتاأ�ص ق�شم الولدة مب�شت�شفى عزيزة عثمانة.
جمع��ت �ش��خ�شية الدكتورة توحيدة بال�ش��يخ ب��ني التميز العلم��ي والتقان 

العمل��ي و العم��ل التطوع��ي، فق��د اأ�ش�ش��ت اك��رث م��ن جمعية مث��ل »جمعية 
ال�ش��عاف الجتماع��ي« ف��رتة احل��رب العاملي��ة الثاني��ة والت��ي كان��ت وراء 
بن��اء دار اليتام �ش��نة ١95٠، ويف نف���ص ال�ش��نة اأ�ش�ش��ت جمعي��ة »القماطة 
التون�ش��ية« للعناي��ة بالر�شع من ابن��اء العائالت املع��وزة، وكانت ع�شوا يف 
جلنة ال�ش��عاف الوطني، ومع هذا كل��ه كان لها العديد من املقالت املهمة 

بهدف التوعية ال�شحية.
هكذا تكون املراأة م�شوؤولة نافعة لنف�شها و لوطنها ول�شعبها و لدينها قادرة 

على جتاوز ال�شعوبات 
والعراقي��ل و الخط��ار م��ن اج��ل  خدم��ة الخرين، جم��ّردة م��ن كل األوان 

النانية ولمبالة، موؤمنة بقدراتها التي وهبها لها املولى عّز و جّل .
وقد انتقلت توحيدة بال�ش��يخ الى الرفيق العلي يف �ش��هر 6 دي�شمرب ٢٠١٠ 

و ومل حتمل معها اّل الباقيات ال�شاحلات من اعمالها . 

بقلم: د. جن�ى بلطيف
رئي�شة مركز املراأة للم�شوؤولية املجتمعية

اإمـراأة م�سـوؤولــة من الـذاكــرة 
»الدكتـورة توحيـدة بال�سيخ«

   مقاالت يف امل�س�ؤولية املجتمعية 

يف بلدة راأ���ص اجلبل من ولية بنزت بتون���ص ولدت يف ٢ جانفي ١9٠9 توحيدة بال�ش��يخ يف اأ�شرة مي�شورة 
احل��ال ، منتمي��ة ال��ى عائلة بن عّمار ، ويف نف���س ال�س��نة ت�يف والدها ال�س��ند اال�سا�س��ي 
للعائل��ة ، فاأ�س��رت االأّم على العناية باأ�س��رتها اميانا منها بق�له �سّلى اهلل عليه و �س��ّلم » 
و امل��راأة راعية يف بيت زوجها و م�س���ؤولة ع��ن رعيتها » و تعليم اأبنائها و بالذات ت�حيدة 

الأّنه يف تلك الفرتة كانت املراأة مق�ساة من املجتمع وحمرومة من مزاولة التعليم .
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ق�ش��ة رمزية : يف اإحدى املدن قام اأحد الأ�ش��خا�ص 
بو�شع �شخرة كبرية ت�ش��د الطريق وظل هو خلف تل 
قري��ب من ال�شخرة لرياقب ردة فعل املجتمع عليها 
، م��رت ال�ش��اعات واأخ��ريا ج��اء تاجر ذو �ش��خ�شية 
اعتباري��ه يف ه��ذه املدينة فنظر اإلى ه��ذه ال�شخرة 
با�شمئزاز منتقدا و�شعها ومر من جانبها وهو رافعا 
�شوت��ه وي��ردد : �ش��وف اأذهب لأ�ش��كو ه��ذا الأمر يف 
جمل�شي وعند وجهاء القوم لنعاقب من و�شعها ، ثم 
مر مدير اإحدى اجلهات وفعل كالتاجر لكن ب�شوت 
اأق��ل م��ن �ش��وت التاج��ر ، ث��م م��رت جمموع��ة م��ن 
ال�شباب اليافع الذي مازال يف مقتبل العمر ومازالوا 
ليقف��وا بجان��ب  يبحث��وا ع��ن طريقه��م يف احلي��اة 
ال�شخ��رة لياأخ��ذوا معه��ا �ش��ورا لن�ش��رها يف مواقع 
التوا�شل الجتماعي وبداأت رحلة ال�شخرية والتهكم 
عل��ى ما اآل��ت اإلي��ه اأح��وال مدينتهم ليقوم��وا بجرح 
ه��ذه الأم املعطاءة ب��كل جمل ال�ش��خرية واملقارنات 
الفارغ��ة لت�شب��ح بعد �ش��ويعات ه��ذه ال�شخرة اهم 
مع��امل املنطق��ة فيتهاف��ت اإليه��ا امل�ش��اهري ليكمل��وا 

رحل��ة ال�ش��خرية والتجري��ح له��ذا الوط��ن وم��ن ث��م 
يظه��ر �ش��اب يري��د اأن يكمل طريق��ه للو�شول لهدفه 
ليج��د ه��ذه ال�شخ��رة فيح��اول جاه��دا اأن يحركها 
ول ي�ش��تطيع في�ش��تعني بامل��ارة لي�ش��اعدوه لينجح يف 
اإزالة الأذى عن هذا الطريق الذي هو جزء من هذا 
الوطن ليجد حتته �شندوق مليء بالذهب وبه ر�شالة 
و�شعه��ا ه��ذا ال�ش��خ�ص كهدي��ة لل�ش��خ�ص امل�ش��وؤول 
الذي مل يقف لي�ش��اهد الأذى وي�ش��كت اأو ي�شخر منه 
بل ليغري ويرد الأذى عن نف�ش��ه وعن غريه فهذه هي 
املواطن��ة التي ه��ي جزء من م�ش��وؤوليتنا املجتمعية ، 
هذه الق�شة حتكي لالأ�شف جزء من حالنا ول اأعمم 
هنا فهن��اك الكثري والكثري من اخلريين من التجار 
وامل��دراء وال�ش��باب وم�ش��اهري التوا�ش��ل الجتماعي 

وغريهم .
لك��ن ل�ش��ان حالنا اليوم يت�ش��اءل ع��ن دورنا جميعا يف 
تطبي��ب ج��روح اأوطانن��ا و وق��ف نزيفه��ا م��ن �ش��هام 
�ش��خريتنا وتهكمنا ولنكن نح��ن جيل العطاء والتنمية 

املجتمعية.

م�سوؤوليــة  الــوطن 
االأجيــال 

   مقاالت يف امل�س�ؤولية املجتمعية 

بقلم: منال الع�يف
نائب رئي�ص حترير وكالة م�شوؤولية لالأنباء

ْرَناُه َمَناِزَل َحتَّى َعاَد َكاْلُعْرُجوِن اْلَقِدمِي)39( َل  َها ذِلَك َتْقِديُر اْلَعِزيِز اْلَعِليِم )38( َواْلَقَمَر َقدَّ ِري مِلُ�ْشَتَقرٍّ لَّ ْم�ُص جَتْ قال تعالى: َوال�شَّ
َهاِر َوُكلٌّ يِف َفَلٍك َي�ْشَبُحوَن )٤٠( �شورة ي�ص ْم�ُص َينَبِغي َلَها اأَن ُتْدِرَك اْلَقَمَر َوَل اللَّْيُل �َشاِبُق النَّ ال�شَّ

حديث اأَبي م�شعوٍد البدريِّ -ر�شي اهلل عنه قال �شلى اهلل عليه و�شلم )ا�شتووا، ول تختلفوا، فتختلف قلوبكم، لَيِلِني منكم اأولو الأحالم 
والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. رواه البخاري وم�شلم 

تاأملنا يف الن�شني ال�شابقني ويف نظم حياتنا اليومية كال�شالة وغريها من الفرائ�ص جند تربية عظيمة للفرد واملجتمع على  من 
الأنظمة وتطبيق  النف�ص على احرتام  امل�شوؤول هي تربية  التفكري  الثالثة من  الركيزة  اأن  النظام والنتظام يف حياته وبذلك ندرك 
القوانني التي تعد �شنة كونية، فحيثما حتققت م�شوؤولية احرتام القوانني حتقق تنظيم املجتمعات وحت�شني عالقاتهم  وازدهر الإعمار 

والأمان والعدل .

خطوات التفكري امل�سوؤول »3« 

  مقاالت يف امل�س�ؤولية املجتمعية

بقلم: اأ�ستاذة كلث�م م�ؤذن 
رئي�شة مركز اأنا م�شوؤول
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برعاية فخرية من معايل ال�سيخ الدكت�ر حممد بن عبداهلل اآل خليفة
رئي�س املجل�س االأعلى لل�سحة- الرئي�س الفخري جلمعية احلكمة للمتقاعدين.

ختام فعاليات امللتقى الـخليجي 
للتقاعد لعام 2017م

عبدالغفار  يو�شف  الربوفي�شور  �شعادة  بح�شور  امللتقى  ت�شرف  وقد 
الجتماعية، ممثل  للم�شوؤولية  الإقليمية  ال�شبكة  اإدارة  رئي�ص جمل�ص 
األقى كلمة افتتاحية  الراعي الفخري للملتقى اخلليجي للتقاعد وقد 
امللتقى  يحمله  ما  عن  فخر  بكل  عرب  و  املميز  باحل�شور  بها  رحب 
والقائمني عليه من م�شاعر العتزاز والتقدير لكل ما بذله املتقاعدون 
من ع�شارة جهدهم يف اأوطانهم وجمتمعاتهم حمليا وخليجيا وقال 
وال�شعي ملعاجلة ق�شاياهم  التنمية  املتقاعدين يف عجلة  اإدماج  اإن   «
هو منوذج خليجي �شاطع خا�شة وقد قطعنا �شوطا كبريا من النجاح 
حتققت من خالله مبادرات عديدة حتى يومنا هذا بطاقات وخربات 

تقاعدية فذة«

وكما �شرح �شعادة الدكتور �شالح العبداجلادر رئي�ص امل�شروع الوطني 
لعام  للتقاعد  اخلليجي  امللتقى  رئي�ص   - الكويت  بدولة  للمتقاعدين 
٢٠١٧م يف كلمته »اإن ق�شية ا�شتثمار طاقات املتقاعدين تعد الق�شية 
الغائبة عن تنمية جمتمعاتنا اخلليجية - وانطالقا من حديث ر�شولنا 
الكرمي - اإذا قامت القيامة ويف يد اأحدكم ف�شيلة فليغر�شها -  فعلى 
الخوة والخوات املتقاعدين املبادرة يف دفع عجلة التنمية يف دولنا، 
اخلليجي  التعاون  جمل�ص  دول  على  ت�شاعفت  امل�شوؤولية  اأن  حيث 
يف  الولى  البقعة  اأنها  العامل  من  البقعة  لهذه  ينظر  العامل  واأ�شبح 
تاأثريه  ميتد  تنموي  كمركز  و  املجتمعات  ومتا�شك  والتقدم  التنمية 
م�شت�شارين  ا�شتقطاب  نتوقف عن  لأن  الوان  اآن  لذا   ، اأجمع  للعامل 

بتنظي��م م�س��رتك من مركز اإجالل خلدم��ات كبار ال�س��ن واملتقاعدين ع�س� ال�س��بكة االإقليمية للم�س���ؤولية 
االجتماعي��ة وامل�س��روع ال�طن��ي للمتقاعدي��ن بدول��ة الك�ي��ت، وبرعاي��ة كرمية م��ن معايل ال�س��يخ حممد 
ب��ن عب��د اهلل اآل خليفة رئي���س املجل���س االأعلى لل�سحة � الرئي���س الفخري جلمعية احلكم��ة للمتقاعدين. 
اختتم��ت فعالي��ات »امللتقى اخلليج��ي للتقاعد لعام 2017م« �سباح ال�س��بت 22 ابري��ل 2017 والتي انطلقت 
م�ساء اخلمي�س ب�سحبة ك�كبة من اخلرباء واملتخ�س�سني يف جمال التقاعد وتقدمي اال�ست�سارات واخلدمات 

اخلا�سة بهذه الفئة من املجتمع.
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ثقافة  ونغري  منتلكها  التي  الغنية  الطاقات  وتفعيل  دولنا  خارج  من 
اإلى  اإلى ذوي اخلربة واعادتهم  املتقاعدين  املجتمع لتغري م�شطلح 

�شوق العمل لأنهم يعدون خزانات مليئة باخلربة والفكار.
وتناولت اأوراق العمل املقدمة حماور متنوعة غطت خمتلف احتياجات 

املتقاعدين منها: 
• التقاعد املفهوم و التطور التاريخي

• قواعد اخلدمة املدنية والتقاعد واملرجعيات الدولية
• جمالت اخلدمات الإ�شت�شارية للم�شت�شار الإداري يف جمال التقاعد

• م�شت�شار التقاعد و م�شتلزمات التاأهيل
• تطبيقات عملية يف جمال تقدمي الإ�شت�شارات.

• م�شتلزمات التح�شري النف�شي للمقبلني على التقاعد.
• التاأهيل النف�شي للمتقاعد و اإنطالقته املهنية اجلديدة .

• جل�شة التوجيه والإر�شاد ال�شخ�شي للمتقاعدين
املتحدثني واخلرباء اخلليجني يف جمال  وقد قدمها نخبة من كبار 

التقاعد اأبرزهم : 

الوطنية  اإدارة اجلمعية  اأحمد ال�شبان رئي�ص جمل�ص  ال�شيخ  �شعادة 
�شالح  الدكتور  �شعادة  ال�شعودية..و  العربية  باململكة  للمتقاعدين 
العبداجلادر رئي�ص امل�شروع الوطني للمتقاعدين من دولة الكويت.. 
والدكتور عدنان احلداد مدير امل�شروع الوطني للمتقاعدين من دولة 
الكويت.. والدكتورة حياة مالوي رئي�شة مركز اإجالل خلدمات كبار 
ماأمون  والدكتور  ال�شعودية  العربية  اململكة  من  واملتقاعدين  ال�شن 

مبي�ص ا�شت�شاري الطب النف�شي مركز دعم املجتمع بدولة قطر
للمتقاعدين مع  وار�شادي  توجيهي  بلقاء  فعالياته  امللتقى  اختتم  ثم 

امل�شت�شارة الدولية الكوت�ص رجاء اللهو
وقد حظي امللتقى بر�شى وا�شع وا�شادة بالهداف التي خدمها من 
موؤكدين  املجاورة  العربية  والدول  اخلليج  دول  من  املتنوع  احل�شور 

اأهمية مثل هذه امللتقيات و�شرورتها.
على  واملنظمون  الجماعية  للم�شوؤولية  القليمة  ال�شبكة  توؤكد  كما 
�شرورة اطالق مبادرات خا�شة بهذه الفئة من املجتمع وتقدمي التوجيه 

والر�شاد الذي يحتاجونه ملواجهة التحديات التي تت�شم بها املرحلة..



د. نعيمة اإبراهيم الغَنام
رئي�ص جمل�ص خرباء حترير �شحيفة »التزام«

ع�شو جمل�ص خرباء ال�شبكة الإقليمية للم�شوؤولية الجتماعية
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اإدارة ال�سورة الذهنية للمنظمات االردنية 
يف اإطار واقع امل�سوؤولية االجتماعية

                 درا�سات يف امل�س�ؤولية املجتمعية 

»درا�سة ميدانية يف �سركات االت�ساالت اخلل�ية االأردنية« بحث واإعداد، 
من  اأ.هاي�ل  عبابن�ه  الزيادات  د. ممدوح  القادر احل�ري،  فالح عبد  د. 
كلية االقت�ساد والعل�م االإدارية، جامعة العل�م التطبيقية. حيث قدمت 
يف امل�ؤمتر العلمي الثالث لكلية االقت�ساد والعل�م االإدارية، جامعة العل�م 

التطبيقية اخلا�سة 

لقد كان يف فرتة من الفرتات زيادة ثراء امل�شاهمني يعد اأق�شى غايات 
املنظمة التي ت�شعى الو�شول اإليه، ولكن �شيئا ف�شيئا اأ�شبحت تلك الغاية 
املعلنة اأقل اأهمية من ذي قبل وذلك من منطلق املفهوم اجلديد لنجاح 
الباحثني  ولعل  الأعمال احلالية من حتديات،  بيئة  تفر�شه  وما  املنظمة 
واأهل الخت�شا�ص والأدبيات لتوؤكد على اأهمية ال�شتثمار يف الأن�شطة التي 
القانون  حددها  التي  الجتماعية  امل�شوؤولية  مبادئ  من  وتنطلق  تن�شجم 
والقيم الأخالقية ،  حتى بلغ الأمر اأكرث من ذلك بحيث ذهبت كثري من 
منظمات الأعمال اإلى ما هو اأبعد من ذلك اأي متجاوزة معايري امل�شوؤولية 
لتحقيق مكا�شب كثرية من �شمنها  التي حددت فيها وذلك  الجتماعية 

بناء وتعزيز ال�شورة الذهنية التي موؤداها امليزة التناف�شية.
امل�شلحة  اأ�شحاب  مدركات  على  بناًء  تت�شكل  الذهنية  فال�شورة 
هذه  يجعل  الذي  املدى  اإلى  للمنظمة  حمددة  لأعمال   Stakeholders
ومنتجات  اأعمال  جتاه  امل�شلحة  اأ�شحاب  فعل  ردود  يف  توؤثر  ال�شورة  
�شورتها  تدير  بان  فاملنظمات مطالبة  لذلك  للمنظمة  وخدمات حمددة 
املثالية  حتى  او  اليجابية  الذهنية  ال�شورة  خلق  من  لتتمكن  الذهنية 
التي من �شانها ان حتقق ميزة على مناف�شيها وح�شة �شوقية وان جتذب 

الزبائن واملوظفني الأكفاء وامل�شتثمرين....الخ. 
م�سكلة الدرا�سة

اأن  الباحثون  ويرى  ماألوفة،  ظاهرة  اأ�شبح  الجتماعية  امل�شوؤولية 
الدرا�شات العربية تكاد تكون �شحيحة اإن مل تكن موجودة على الإطالق 
لتقييم العالقة بني امل�شوؤولية الجتماعية واإدارة ال�شورة الذهنية ، من 
هنا كانت هذه الدرا�شة حافزا نحو اإجراء مثل هذه الدرا�شة  التي تتمحور 
م�شكلتها من خالل الت�شاوؤل الرئي�ص عن مدى وجود عالقة بني امل�شوؤولية 
اخللوية.  الت�شالت  �شركات  لدى  الذهنية  ال�شورة  وادارة  الجتماعية 

ومن اأجل تو�شيح م�شكلة الدرا�شة ميكن اإثارة الت�شاوؤلت الآتية:
امل�شوؤولية  تطبيق  يف  اخللوية  الت�شالت  �شركات  اهتمام  مدى  ما 

الجتماعية؟

الت�شالت  �شركات  اإدراك  ملدى  اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  توجد  هل 
ال�شخ�شية  للمتغريات  تعزى  الجتماعية  للم�شوؤولية  الأردن  يف  اخللوية 
)اجلن�ص، العمر، اخلربة يف الوظيفة اأو املركز احلايل، امل�شتوى التعليمي، 

امل�شتوى الوظيفي( لأفراد عينة الدرا�شة؟
هل يوجد اثر للم�شوؤولية الجتماعية )املجتمع املحلي، املوظفني،الزبائن، 
)الذاتية،  الذهنية  ال�شورة  اإدارة  يف  امل�شاهمني(،  البيئة،  املوردين، 

املرغوبة، املدركة(؟
فر�سيات الدرا�سة

اإدراك  مدى  يف  اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  توجد  ل  الأولى:  الفر�شية 
تعزى  الجتماعية  للم�شوؤولية  الأردن  يف  اخللوية  الت�شالت  �شركات 
املركز  اأو  الوظيفة  يف  اخلربة  العمر،  )اجلن�ص،  ال�شخ�شية  للمتغريات 

احلايل، امل�شتوى التعليمي، امل�شتوى الوظيفي( لأفراد عينة الدرا�شة.
الفر�شية الثانية: ل يوجد اأثر ذو دللة اإح�شائية للم�شوؤولية الجتماعية 
يف  امل�شاهمني(   البيئة،  املوردين،  املوظفني،الزبائن،  املحلي،  )املجتمع 

اإدارة ال�شورة الذهنية )الذاتية، املرغوبة، املدركة(. 
اأهمية الدرا�سة

ميكن اإجمال اأهمية الدرا�شة يف التي:
تكت�شب الدرا�شة اأهميتها من الأهمية املتزايدة لهذا املو�شوع الذي اأعيد 
اأنواعها  اختالف  على  الأعمال  منظمات  عامل  يف  بقوة  عليه  الرتكيز 
واأحجامها، بحيث يدعم هذا املو�شوع التوجه الجتماعي وادارة ال�شورة 

الذهنية.
اأهداف الدرا�سة

ت�شتمد الدرا�شة اأهميتها من اأهمية قطاع الت�شالت الذي يعد من اأكرب 
القطاعات اإ�شهاما يف القت�شاد الأردين اإلى جانب حجم اخلدمات التي 
يقدمها ل�شريحة كبرية من املجتمع الأمر الذي كان حافزا لهذه الدرا�شة 

لختيار مثل هذا القطاع.
الأهمية النظرية وامليدانية التي ميكن اأن ت�شهم نتائج البحث فيها �شيما 
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يف تعوي�ص النق�ص الكبري يف هذين املو�شوعني على م�شتوى العامل العربي 
ب�شكل عام والأردن ب�شكل خا�ص.

تنبع اأهمية هذه الدرا�شة من اإمكانية و�شع متخذي القرارات يف ال�شركات 
يف  ت�شهم  وتو�شيات،  نتائج  من  الدرا�شة  اإليه  تتو�شل  ما  يف  املبحوثة  
م�شاعدتهم يف ت�شور �شيا�شات وبرامج اأكرث رقيا ومالئمة ومواكبة لبيئة 

الأعمال احلالية. 
الربط  وتطبيقيا  نظريا  توؤ�ش�ص  كونها  يف  اأهميتها  الدرا�شة  هذه  ت�شتمد 

املنطقي للعالقة بني امل�شوؤولية تتمثل اأهداف الدرا�شة يف الآتي:
للم�شوؤولية  اخللوية  الت�شالت  �شركات  اهتمام  مدى  على  التعرف 

الجتماعية جتاه اأ�شحاب امل�شلحة.
حتديد م�شتوى الفروقات الإح�شائية بني اخل�شائ�ص ال�شخ�شية لأفراد 
عينة الدرا�شة جتاه ممار�شة امل�شوؤولية الجتماعية يف ال�شركات املبحوثة.

تقييم اأثر تطبيق امل�شوؤولية الجتماعية يف اإدارة ال�شورة الذهنية.
جمتمع وعينة الدرا�شة: تاألف جمتمع الدرا�شة من جميع املراتب الإدارية 
العاملة يف �شركات الت�شالت اخللوية العاملة يف الردن �شمن مقراتها 
الرئي�شة يف مدينة عمان، والبالغ عددها اأربعة �شركات وهي: زين، اأمنية، 
اأورينج، واك�شرب�ص، الى جانب زبائن هذه ال�شركات املنت�شرين يف مناطق 

عمان، واأماكن الت�شوق الرئي�شة. 
من�ذج الدرا�سة

مناق�سة النتائج
   لقد خل�شت الدرا�شة اإلى العديد من النتائج التي بينت اثر امل�شوؤولية 
يف  اخللوية  الت�شالت  ل�شركات  الذهنية  ال�شورة  ادارة  يف  الجتماعية 

الأردن، وفيما يلي عر�ص لأهم النتائج مع مناق�شتها:
�شركات  قبل  من  عايل  اهتمام  هناك  ان  الدرا�شة  نتائج  من  ات�شح 
اف�شحت  ما  وهذا  الجتماعية،  بامل�شوؤولية  الردنية  اخللوية  الت�شالت 
لإجابات  احل�شابية  املتو�شطات  تقارب  بينت  التي  الدرا�شة  نتائج  عنه 
امل�شوؤولية  لأبعاد  العام  احل�شابي  املتو�شط  ان  تبني  حيث   ، املبحوثني 
جاءت  وقد   ،)٠.٢٧( معياري  وبانحراف   ،)  ٤.3٠( بلغت  الجتماعية 
الردنية  اخللوية  الت�شالت  �شركات  فل�شفة  مع  من�شجمة  النتيجة  هذه 

جتاه امل�شوؤولية الجتماعية 
الردنية  اخللوية  الت�شالت  �شركات  ان  الى  الدرا�شة  نتائج  تو�شلت 
الثالثة، فقد كان ذلك وا�شحا  باأبعادها  حت�شن ادارة �شورتها الذهنية 
عالية  كانت  الجابات  ان  بينت  التي  الو�شفي  الختبار  نتائج حتليل  من 
الذهنية )  ال�شورة  لأبعاد  العام  املتو�شط احل�شابي  بلغ  ومتقاربة، حيث 

٤.٢١(، وبانحراف معياري )3٧.٠(.
الجتماعية  امل�شوؤولية  لأبعاد  معنوي  تاأثري  وجود  الى  الدرا�شة  خل�شت 
جمتمعة يف ال�شورة الذهنية باأبعادها الثالثة، وهذه نتيجة طبيعية ومل 
بال�شرورة  والتميز يعتمد  البقاء وال�شتمرار  اذ ان مفتاح  تكن مفاجئة؛ 
اأعمال، وا�شهامات خريية ي�شمن  على ما تقدمه املنظمات املتميزة من 
لها ال�شبيل يف ك�شب �شوره ذهنية ايجابية يف اعني من تتعامل معهم من 

ا�شحاب امل�شلحة والتي موؤداها النجاح والتميز.

الجتماعية  امل�شوؤولية  لأبعاد  معنوي  اثر  وجود  عدم  الدرا�شة  اظهرت 
جمتمعة يف ال�شورة الذهنية الذاتية املتعلقة باملوظفني.

الجتماعية  امل�شوؤولية  لأبعاد  معنوي  اأثر  وجود  الى  الدرا�شة  تو�شلت 
امل�شوؤولية  متغريي  ان  تبني  وقد  املرغوبة.  الذهنية  ال�شورة  يف  جمتمعة 
حيث  الكرب،  التاأثري  �شكالء  قد  واملوردين  املوظفني،  جتاه  الجتماعية 
بلغت درجة التاأثري - لهذين املتغريين )٠.3١6 ، ٠.٢٤٠(، يف حني مل 

تظهر النتائج معنوية التاأثري للمتغريات الخرى.
بينت نتائج الدرا�شة عدم وجود اثر معنوي لأبعاد امل�شوؤولية الجتماعية 
الجتماعية  امل�شوؤولية  بعد  �شوى  املدركة،  الذهنية  ال�شورة  يف  جمتمعة 

جتاه املوردين الذي اظهر  وجود اأثرا معنويا.
 الت��سيات

التو�شيات  تقدمي  ميكن  الدرا�شة  اإليها  تو�شلت  التي  النتائج  �شوء  يف 
التالية:

الأردنية  اخللوية  الت�شالت  �شركات  قبل  من  الهتمام  م�شاعفة 
وحاجات  متطلبات  تنامي  ظل  يف  ل�شيما  الجتماعية،  مب�شوؤولياتها  
املجتمع املحلي من جهة، وامل�شوؤوليات الأخرى التي اأ�شبحت ت�شكل التزاما 
اأخرى، من  الأعمال من جهة  اأخالقيا وقانونيا يقع على عاتق منظمات 

خالل التنويع يف طرق واأ�شاليب اأعمالها بهذا اخل�شو�ص.
�شرورة بلورة روؤية وا�شحة فيما يخ�ص امل�شوؤولية الجتماعية ف�شال عن 

اإدراجها �شمن اأهدافها ال�شرتاتيجية.
يف  الجتماعية  للم�شوؤولية  معنوي  اثر  وجود  عدم  عن  النتائج  اأف�شحت 
اإدارة ال�شورة الذهنية الذاتية، وهي ال�شورة الذهنية املرتبطة باملوظفني 
ال�شركات  قبل  من  املزيد  بذل  �شرورة  يعني  مما  التحديد،  وجه  على 
بال�شرورة  يعتمد  اأكفاء  موظفني  بقاء  اأو  ا�شتقطاب  لأن  املوظفني،  جتاه 
الجتماعية حيال موظفيها،  م�شوؤولياتها  ال�شركات يف  التزام  على مدى 
ف�شال عن بناء ج�شور الثقة يعتمد بال�شرورة على مدى التزام ال�شركات 

مب�شوؤولياتها جتاه موظفيها.
اإدارة  يف  املزيد  بذل  الأردنية  اخللوية  الت�شالت  �شركات  من  يتطلب 
�شورتها الذهنية باأنواعها الثالثة، الذاتية واملرغوبة واملدركة، وذلك عرب 

النخراط الأكرث يف الأعمال اخلريية. 
تقييم  نظام  بناء  الأردنية  اخللوية  الت�شالت  �شركات  من  يتطلب 
اأداءها املتعلق باأن�شطة امل�شوؤوليات  متقدم، وذلك لتعتمد عليه يف تقييم 
التح�شني  اإمكانية  لديها  �شيعزز  الذي  الأمر  دوري،  ب�شكل  الجتماعية 

امل�شتمر يف التزاماتها الجتماعية.
وال�شورة  الجتماعية  امل�شوؤولية  باإدارة  يعنى  متخ�ش�ص  ق�شم  اإن�شاء 
الذهنية بكل اأنواعها، ل�شيما يف ظل احتدام حدة التناف�ص بني ال�شركات 
اأن�شطة امل�شوؤولية الجتماعية، وما ميكن اأن يوؤثر ذلك على  فيما يخ�ص 

ال�شورة الذهنية، ويزيد من فر�ص التميز.
لال�شتزادة الرجوع للموق الإلكرتوين التايل:

www.kantakji.com/media/3203/01020
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منحت ال�شبكة القليمية للم�شوؤولية الجتماعية ال�شيد منيب ر�شيد امل�شري 
رئي���ص جمل���ص اإدارة �شندوق ووقفية القد���ص اللقب الدويل »مفو�ص اأممي 
للتب�شري باأهداف الأمم املتحدة للتنمية امل�شتدامة لعام ٢٠3٠«. جاء التكرمي 
خ��الل احتف��ال نظ��م يف جامع��ة القد���ص ل�ش��تقبال وف��د ال�ش��بكة القليمية 

للم�شوؤولية الجتماعية القادم من منطقة اخلليج العربي.
حي��ث افتت��ح احلف��ل باآي��ات م��ن الذك��ر احلكي��م تاله��ا الن�ش��يد الوطن��ي 
الفل�ش��طيني، ث��م األقى رئي���ص جامع��ة القد���ص اأ. د. عماد اأبو ك�ش��ك كلمة 
رح��ب به��ا بال�شي��وف الك��رام، معت��ربًا ه��ذا الي��وم يوم��ًا ممي��زًا للقد���ص 
وجلامعة القد���ص حيث تزهو القد���ص بزيارة اأهلها من العرب وامل�ش��لمني. 
وهناأ الدكتور اأبو ك�ش��ك ال�ش��يد منيب امل�شري على هذا التكرمي امل�ش��تحق 
ع��ن اأعمال��ه اخلريي��ة يف كل اأنح��اء فل�ش��طني وخا�ش��ة القد���ص من خالل 
ان�ش��اءه �شن��دوق ووقفي��ة القد���ص، ووقفية القد���ص للبح��ث العلمي وجودة 
التعلي��م. ث��م األق��ى ال�ش��يخ ح�ش��ن كم��ال، نائ��ب رئي���ص ال�ش��بكة القليمية 
للم�ش��وؤولية الجتماعية كلمة معربًا عن اعتزازه وافتخاره بزيارة فل�شطني 
ومدين��ة القد���ص موؤكدًا ان اختيار القد���ص عا�شمة امل�ش��وؤولية الجتماعية 
لع��ام ٢٠١٧ ج��اء للف��ت انتب��اه العرب وامل�ش��لمني لهذه املدين��ة التي حتتاج 
كل الدعم وامل�ش��اندة. و اأ�شاف ال�ش��يخ كمال اأن تكرمي ال�شيد منيب ر�شيد 
امل�ش��ري ج��اء مل�ش��اهماته اخلريية يف دعم امل�ش��اريع التنموي��ة وهو تكرمي 

من ممثل ال�ش��بكة الإقليمية للم�ش��وؤولية الجتماعية التي قررت منحه لقبًا 
دوليًا كمفو�ص اأممي للتب�شري باأهداف المم املتحدة للتنمية.

ث��م األق��ى ال�ش��يد مني��ب ر�ش��يد امل�ش��ري كلمت��ه مرحب��ًا بال�شيوف و�ش��كر 
ال�ش��بكة عل��ى تكرميه. ووجه امل�شري ر�ش��الة للعرب وامل�ش��لمني من خالل 
الوف��د احلا�ش��ر ع��ن ال�ش��بكة القليمي��ة باأهمي��ة دع��م ون�ش��رة املدين��ة 
وم�ش��اندة اأهلها وتعزيز �شمودهم وكذلك �ش��د الرحال للم�ش��جد الق�شى 
املب��ارك ال��ذي اأمرنا الر�ش��ول عليه ال�شالة وال�ش��الم ب�ش��د الرح��ال اليه 
اأ�شوًة بامل�شجد احلرام وامل�شجد النبوي. ثم جرى يف ختام احلفل مرا�شم 
التك��رمي بني جامعة القد���ص و�شندوق ووقفية القد���ص وال�ش��بكة القليمية 

للم�شوؤولية الجتماعية.

ال�سيد منيب ر�سيد امل�سري  مفو�س اأممي للتب�سري باأهداف االأمم املتحدة للتنمية 
امل�ستدامة لعام 2030

فاز مركز رعاية الأيتام »درمية« من دولة قطر بجائزة ال�شنابل للم�شوؤولية 
املجتمعية بدول جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربية.

وق��د ت��وج باجلائزة ال�ش��يدة م��رمي علي امل�ش��ند املدي��رة التنفيذي��ة ملركز 
»درمية«، وهي اأول امراأة حت�شد هذه اجلائزة، تقديرًا جلهودها يف جمال 
خدم��ة الأيت��ام، وتعزي��ز قدراته��م الأكادميي��ة، والثقافي��ة، والجتماعية، 

وتنمية اإدماجهم يف املجتمع.
كم��ا اأعلن��ت اللجنة العليا املنظمة جلائزة ال�ش��نابل للم�ش��وؤولية املجتمعية 
ف��وز ال�ش��يدة م��رمي عل��ي امل�ش��ند بلقب �ش��فرية الأيت��ام لع��ام ٢٠١٧ بدول 
جمل�ص التعاون يف حفل اأقيم مبملكة البحرين ال�شقيقة، بح�شور عدد من 

امل�شوؤولني اخلليجيني واملهتمني ب�شوؤون الأيتام يف جمل�ص التعاون.
وبهذه املنا�شبة اأعربت ال�شيدة مرمي امل�شند عن فخرها وتقديرها لختيار 
اللجن��ة له��ا ك�ش��فرية لالأيت��ام وفوزها بهذه اجلائ��زة، مو�شح��ة اأن مركز 

»درمي��ة« يعمل من خالل معايري مهني��ة عاملية يف رعاية الأيتام وخدمتهم 
و�ش��وًل لفت��ح �ش��راكات م��ع جمي��ع املعني��ني لال�ش��تفادة م��ن خرباته��م، 

وا�شتخدام اأحدث الأ�شاليب يف جمال اخلدمات املجتمعية.

منح �سعادة االأ�ستاذة مرمي امل�سند
 لقب �سفرية االأيتام بالدول العربية لعام 2017م
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ف�شكان   - واأفريقية  ،عربية  ا�شالمية  فهى   �شفات  عدة  حتمل  دولة   ال�شودان 
ال�شودان هم خليط من عرب وافارقة .. وتتعدد الديانات فالغالبية م�شلمني وقليل من 

امل�شيحيني واأل دينيني فى جنوب كردفان.
اللغة لي�ص واحدة - بل مزيح من لهجات حملية خمتلفة ف�شكان اأق�شى ال�شمال 
من النوبييني لهجاتهم خمتلفة واق�شى اجلنوب  قبائل النوبة- وكان قدمياٌ جنوب 
تداخل  لها  والتى  وامل�شاليت  والزغاوة  دارفور  قبائل  الغرب   واق�شى   - ال�شودان 
بالقبائل فى ت�شاد وفى ال�شرق البجة والهدندوة و البنى عامر ولهم لغاتهم املختلفة 

ولهم تداخل مع قبائل فى اأرتريا واأثيوبيا - وترتكز اللغة العربية فى و�شط البالد.
تلك الو�شعية جعلت العمل فى  احلقل الأن�شانى يحتاج الى المكانيات ال�شخ�شية 

على امل�شتوى الفردى - واملادية على م�شتوى املوؤ�ش�شات املختلفة.
عمل امل�شوحات وجمع املعلومات لي�شت عملية �شهلة وب�شيطة ، بل تتخللها عادات 
واحل�شد  العني  من  خوفُا  ال�شحيحة   املعلومات  عن  والإف�شاح  الإدلء  فى  وتقاليد 
غري  اأمنية  ،،،وظروف  اخلريف  ف�شل  فى  لل�شري  �شاحلة  غري  وعرة  ،،،،،الطرق 

م�شتقرة فى بع�ص املواقع وهى اأكرث حوجة. 
تاأ�سيل العمل االإن�سانى  املجتمعى فى ال�س�دان :

عرب التاريخ عرف لل�شودانيني ترابطهم املجتمعى القوى واملتني - ويزداد الرتابط 
على م�شتوى الريف  والقرى وو�شط الهل واأفراد القرية والقبيلة الواحدة .

لل�شودانيني كثري من القيم املجتمعية التى يتغنى بها �شعراء احلما�شة والرجولة ، 
وتعترب قيمة )النفري والفزع ( من اأكرث القيم اإنت�شارُا  و�شط املجتمعات ال�شودانية  
الريفية والقروية، وهى التكافل فى حالتى امل�شيبة مثل ال�شرقة واحلريق واملوت - 
والفرح مثل الزواج - بل حتى على م�شتوى املبانى واحل�شاد اإ�شافة للقتال واملنا�شرة .
اأ�شبحت م�شطلحات مثل - )رباي اليتيم ( وهو من يقوم برعاية وتربية الأيتام من 
الأهل والقارب - ) ودراج العاطلة ( املنفق على املراأة الفقرية امل�شكينة - )وع�شاي 
لإكرامهم... لهم  وينحر  الليل  منت�شف  �شيوفه  يكرم  من  وهو   ) الهجعة  �شيوف 
اأ�شبحت تلك هى قيم جمتمعية للتفاخر والتباهى و�شط القبائل والفراد واملجتمعات.
القيم  من  كثري  على  والإثنية  واملحلية  القبلية  ال�شراعات  كبرية  ب�شورة  اأثرت 
الن�شيج الإجتماعى ودخلت م�شطلحات  اأثرت �شلبُا على  التى  والتقاليد-  والعادات 
اأخرى مثل الثاأر املنظم والنهب والقتل والت�شريد وفقدان الثقة واإباحة حرمة الدماء.

وفقد   - واملعاقني  واليتام  النازحني  من  كبرية  اعداد  ال�شراعات  تلك  خلفت 
الفقراء  م�شاف  فى  واأ�شبحوا  احليوانية  وثروتهم  الزراعية  اأرا�شيهم  الكثريون 
وامل�شاكني واملع�شرين - خ�شو�شاٌ فى املواقع الطرفية لدولة ال�شودان القدمية. ومما 
زاد المر تعقيداٌ اإنفجار الو�شع المنى فى جنوب ال�شودان وجلوء مئات الآلف من 

املواطنني اجلنوبيني اإلى �شمال ال�شودان بحثاٌ عن المان .

بدعوة من مدر�ش��ة املن��ار الدولية قدم الأ�ش��تاذ الدكتور علي اآل 
اإبراهيم  كلمة تنويرية يف افتتاح موؤمتر ال�ش��فراء ال�شغار الذي 
نظمته املدر�شة لطالبها وهيئتها الإدارية والتعليمية واأولياء امور 
الط��الب، وذل��ك �شب��اح يوم الأربع��اء املواف��ق ٢6 اأبريل ٢٠١٧م 

بفندق �شرياتون الدوحة. وكانت الكلمة بعنوان »التعليم حياة«.

بدعوة من مركز قط��ر الجتماعي الثقايف للمكفوفني وبالتعاون 
مع وكالة م�شوؤولية لالأنباء »رنا« ع�شو ال�شبكة الإقليمية للم�شوؤولية 
الجتماعي��ة ق��دم الأ�ش��تاذ الدكت��ور عل��ي اآل اإبراهي��م امل�ش��رف 
العام على وكالة م�ش��وؤولية لالأنباء ور�ش��ة عمل بعنوان »فن كتابة 
املق��ال ال�شحفي امل�ش��وؤول« لأع�شاء املرك��ز واأ�شدقائهم، وذلك 

يف م�شاء يوم اخلمي�ص املوافق ١3 اأبريل ٢٠١٧م.
وقد  قام �ش��عادة الأ�شتاذ في�شل الكوهجي رئي�ص جمل�ص اإدارة 
مرك��ز قط��ر الجتماعي الثق��ايف للمكفوفني بتكرمي��ه يف ختام 

ور�شة العمل.

»التعليم حياة« كلمة تنويرية يف 
افتتاح موؤمتر ال�سفراء ال�سغار

»التعليم حياة« كلمة تنويرية يف 
افتتاح موؤمتر ال�سفراء ال�سغار

مدخل تعريفى  خمت�سر 
عن ال�سودان

اإتكاءة جمتمعية �س�دانية

بقلم: د.حافظ احلاج مكى دفع اهلل
نا�شط فى العمل الإن�شانى - ال�شودان-�شمال كردفان
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ال�سبكة االقليمية تنظم املعر�س اخلريي الرم�ساين برعاية حمافظ حمافظة 
العا�سمة يف جممع �ستي �سنرت البحرين

الرم�شاين« برعاية كرمية من معايل  »املعر�ص اخلريي  للم�شوؤولية الجتماعية - فعاليات  الإقليمية  ال�شبكة  امل�شوؤولة -ع�شو  الفعاليات  نظم مركز 
ال�شيخ ه�شام بن عبدالرحمن اآل خليفة حمافظ حمافظة العا�شمة مبملكة البحرين، يف الفرتة مابني ١-3 يونيو٢٠١٧م، مبجمع �شتي �شنرت البحرين. 
وقد اأناب معايل املحافظ نائبه �شعادة الأ�شتاذ ح�شن مدن لإفتتاح املعر�ص وتكرمي املوؤ�ش�شات واجلمعيات اخلريية امل�شاركة فيه. ح�شر الإفتتاح �شعادة 

الربوفي�شور يو�شف عبدالغفار رئي�ص جمل�ص اإدارة ال�شبكة الإقليمية للم�شوؤولية الجتماعية.
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تاأ�ش�شت موؤ�ش�شة زايد لالأعمال اخلريية والإن�شانية مبر�شوم اأمريي عام ١99٢م على يد موؤ�ش�شها و�شاحب مكرمتها املغفور له باإذن اهلل ال�شيخ 
زايد بن �شلطان اآل نهيان � طّيب اهلل ثراه � الذي خ�ش�ص لها وقفًا بلغ مليار دولر اأمريكي ليعود ريعه على امل�شاريع والأن�شطة والفعاليات اخلريية 

والإن�شانية داخل الدولة وخارجها.
ويف عام ٢٠١٠م، اأ�شدر �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة، حفظه اهلل، مر�شومًا اأمرييًا يف �شاأن اإعادة ت�شكيل جمل�ص 

اأمناء املوؤ�ش�شة برئا�شة �شمو ال�شيخ نهيان بن زايد اآل نهيان، رعاه اهلل، و�شمو ال�شيخ عمر بن زايد اآل نهيان - نائبًا للرئي�ص.
وفور انطالقتها �شعت املوؤ�ش�شة اإلى حتقيق اأهدافها وروؤيتها ور�شالتها من خالل تطبيق دورها العلمي واملهني والجتماعي والوطني، فعملت 
على ن�شر ثقافة العمل الإن�شاين من خالل املبادرات والدرا�شات والبحث العلمي، وكيف يكون العطاء بكرامة وتر�شيخ روحه ومفهومه، وقيا�ص 

قيمة العطاء واملردود.
اأما دورها املهني فقد قامت املوؤ�ش�شة بتطبيق اأف�شل املمار�شات يف العمل الإن�شاين من خالل العمل املوؤ�ش�شي، وتطوير مهارات الكادر الوظيفي 
وايجاد املوظف ال�شامل، وت�شجيع العمل التطوعي، �شاعني لتحقيق اأف�شل العوائد ال�شتثمارية، لرت�شيخ وتعزيز القيم املوؤ�ش�شية وتطبيق نظام 

احلوكمة، حتى تعم الفائدة على كافة �شرائح املجتمع.
وثالث هذه الأدوار وهو دورها الجتماعي من خالل تفاعلها مع املجتمع يف العمل الإن�شاين عن طريق امل�شاركة يف املعار�ص واملوؤمترات، 
ومنح الع�شوية يف موؤ�ش�شات العمل الن�شاين داخل وخارج الدولة، حيث قامت بتطبيق مبداأ امل�شوؤولية الجتماعية من خالل ت�شجيع الأفراد على 
العتماد على النف�ص والتعاون يف امل�شاركة والتطوع يف العمل الإن�شاين لرت�شيخ القيم املجتمعية وم�شاعدة النا�ص يف تاأمني الحتياجات ال�شرورية.
والتن�شيق مع  الإن�شاين،  العمل  ب�شاأن  العامة  وال�شيا�شات  الدولة  املوؤ�ش�شة بتطبيق �شيا�شة  الوطني حيث قامت  الدور  الأدوار هو  واآخر هذه 
اجلهات املعنية يف املبادرات الوطنية من خالل امل�شاركة يف م�شاريع وبرامج وطنية ودولية، وامل�شاهمة يف توثيق اأعمال ال�شيخ زايد طيب اهلل ثراه، 

واملنجزات الوطنية والعمل على ن�شرها بالتعاون مع �شركاء للم�شاهمة يف برامج وطنية خلدمة البالد.

والتعريف ال�شحيح  بالتوعية  التي تهتم  واملوؤ�ش�شات  العلمي  الثقافية والإن�شانية والبحث  اإن�شاء ودعم املراكز  بالإ�شهام يف  املوؤ�ش�شة  قامت 
بتعاليم الدين احلنيف واآدابه وتراثه وح�شارته، واإ�شهامات العلماء يف تطوير احل�شارة الإن�شانية.

كما عملت على اإن�شاء ودعم املدار�ص ومعاهد التعليم العام والعايل ومراكز البحث العلمي واملكتبات العامة وموؤ�ش�شات التدريب املهني، وتقدمي 
املنح الدرا�شية وزمالت التفرغ العلمي ودعم جهود التاأليف والرتجمة والن�شر.

ويف اجلانب ال�شحي كان لها دور بارز من خالل الإ�شهام يف اإن�شاء ودعم امل�شت�شفيات وامل�شتو�شفات ودور التاأهيل ال�شحي وجمعيات الإ�شعاف 
الطبي ودور الأيتام ورعاية الأطفال ومراكز امل�شنني وذوي الحتياجات اخلا�شة.

والزلزل  كاملجاعات  والجتماعية  الطبيعية  الكوارث  جّراء  من  املنكوبة  املناطق  اإغاثة  امل�شاهمة يف  الغاثي من خالل  اجلانب  تغفل  ومل 
والفي�سانات والعوا�سف واجلدب، ودعم الأبحاث واجلهود التي حتاول ر�سد احتمالتها والحتياط ملواجهتها واحتوائها.

كما قامت املوؤ�ش�شة بتقدمي اجلوائز العلمية املحلية والعاملية التي تكرم العلماء والباحثني والعاملني على خدمة املجتمع والب�شرية مبا يقدمون 
من درا�شات اأو اكت�شافات اأو جهود علمية رائدة لدفع امل�شرات وجلب امل�شالح وحتقيق التقدم والزدهار لبني الإن�شان.

موؤ�ض�ضة زايد بن �ضلطان اآل نهيان لالأعمال 
اخلريية والإن�ضانية

م�س�ؤول�ن اجتماعيا  

بقلم: ح�سن اجلا�سم
الرئي�ص التنفيذي لل�شبكة الإقليمية للم�شوؤولية الجتماعية



بانوراما ال�شبكة - ٢٠١٧م 54

احلمد هلل رب العاملني وال�شالة وال�شالم على ر�شوله الأمني، حممد 
بن عبداهلل وعلى اآله و�شحبه  اأجمعني

لقد �شهدت ال�شنوات الأخرية تو�شعًا مذهاًل يف حجم ونطاق وقدرات 
للموؤ�ش�شات اخلريية  واأ�شبح  العامل،  اأنحاء  املجتمع املدين يف جميع 
وت�شميم  الإمنائية،  امل�شاعدات  تقدمي  يف  بارز  دور  واملجتمعية 
مبادرات خالقة ت�شاهم يف تلبية احلاجات املجتمعية جنبا اإلى جنب 

مع جهود املوؤ�ش�شات احلكومية واخلا�شة.
مهمة  جهات  اأي�شًا  واملجتمعية  اخلريية  املوؤ�ش�شات  اأ�شبحت  كما 
لتقدمي اخلدمات الجتماعية وتنفيذ برامج التنمية الأخرى كمكّمل 
التواجد  فيها  ي�شعف  التي  املناطق  يف  �شيما  ل  احلكومي،  للعمل 
الكوارث  اأو  ال�شراعات  انتهاء  بعد  ما  اأو�شاع  يف  كما  احلكومي 

الطبيعية اأو غريها. 
اخلريية  املنظمات  يف  املالية  لال�شتدامة  الرابع  امللتقى  وياأتي 
لتحقيق  مبتكرة  »اأدوات  مو�شوع  على  ال�شوء  لي�شلط  واملجتمعية، 
اأدوات  اأن هذا الع�شر، هو ع�شر اعتماد  الإ�شتدامة املالية«، ليوؤكد 

احرتافية لتحقيق ال�شتدامة املالية ملوؤ�ش�شاتنا اخلريية واملجتمعية.
كما اأن هذا امللتقى مت توجيهه للقيادات اخلريية واملجتمعية، باعتبار 

القيادات هم وحدهم اأ�شحاب املبادرات يف توجيه موؤ�ش�شاتهم نحو 
التي  املتعددة  املوارد  اإدارة تلك  اعتماد منهجيات مهنية وعلمية يف 

متتلكها موؤ�ش�شاتهم ل�شالح تنمية املجتمعات.
ولقد حر�شنا يف هذا امللتقى، اأن ن�شت�شيف خرباء متخ�ش�شون يف 
مو�شوع امللتقى، ممن حباهم اهلل اخلربة العملية الوا�شعة والعميقة 
متميزة  فر�شة  اأمام  فاأنتم  وبالتايل  العايل،  الأكادميي  واملوؤهل 
لاللتقاء بهم وجها اإلى وجه لتبادل اخلربات، والتعرف على اجلديد 

يف مو�شوع امللتقى.
على  نعمل  الجتماعية،  للم�شوؤولية  الإقليمية  ال�شبكة  يف  اإننا  وختاما، 
جت�شري الفجوات بني اخلربات الدولية وبني املوؤ�ش�شات امل�شتهدفة عرب 
والهتمام  الخت�شا�ص  اأهل  فيها  يجتمع  ومهنية  علمية  مظلة  اإيجاد 
للعمل �شويا نحو تنمية فاعلة ملجتمعاتنا. �شائلني اهلل �شبحانه وتعالى اأن 
يكون هذا امللتقى هو اجل�شر الذي نعرب من خالله مبوؤ�ش�شاتنا اإلى عامل 
املالية.. حفظكم اهلل جميعا،  ال�شتدامة  الحرتافية يف جمال حتقيق 

ووفقكم ملا فيه اخلري، وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

رئي�ص جمل�ص اإدارة ال�شبكة الإقليمية للم�شوؤولية الجتماعية

بروفي�س�ر ي��سف عبدالغفار

الـملتقـى الرابــع لال�ضتدامـــة الـماليــة..
وا�ضتمــرار العطــاء
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بتنظيم من ال�سبكة االإقليمية للم�سوؤولية االجتماعية

انعقــاد فـعـاليــات مـوؤتـمــر الـم�ضوؤوليــة 
الـمجتمعيــة للم�ضــارف الإ�ضالميــة

وقال الربوفي�شور يو�شف عبدالغفار رئي�ص جمل�ص اإدارة ال�شبكة الإقليمية 
للم�شوؤولية الجتماعية يف ت�شريح له بهذه املنا�شبة قال فيه »جاءت مبادرة 
يف  متخ�ش�ص  موؤمتر  لتنظيم  الجتماعية  للم�شوؤولية  الإقليمية  ال�شبكة 
جمالت امل�شوؤولية املجتمعية وتطبيقاتها يف امل�شارف الإ�شالمية باملنطقة 
العربية، بهدف ت�شليط ال�شوء على اإجنازات هذه امل�شارف يف جمالت 
اخلدمة والتنمية املجتمعية، وكذلك التعريف بالتطور الذي �شهده قطاع 

امل�شارف الإ�شالمية يف جمالت امل�شوؤولية املجتمعية«.
اأن موؤمتر امل�شوؤولية املجتمعية للم�شاريف الإ�شالمية �شلط  واأ�شاف 
من  امل�شلحة  اأ�شحاب  جتاه  امل�شارف  هذه  واجبات  على  ال�شوء 

عمالء، وعاملني بهذه امل�شارف واأ�شرهم، واملالكون لالأ�شهم، وكذلك 
امل�شارف  لهذه  املجاور  واملجتمع  والرقابية،  احلكومية  الأجهزة 

وغريهم.
الأولى  انطالقتها  ومنذ  الإ�شالمية،  امل�شارف  باأن  �شعادته  اأكد  كما 
قامت على فكر تنموي وا�شتثماري م�شوؤول باأدوات مبتكرة. ولقت هذه 
اأ�شهم يف تطوير  التي احت�شنتها، ما  امل�شارف ترحيبا من املجتمعات 
اأن  عليها،  لزاما  اأ�شبح  وبالتايل،  واملجتمعية.  امل�شرفية  ممار�شاتها 

تقدم للمجتمع حقوقه عليها عرب ممار�شات مهنية م�شوؤولة.
م�شرفية  وموؤ�ش�شات  �شخ�شيات  بتكرمي  حظى  املوؤمتر  هذا  اأن  كما 

برعاية كرمية من �سعادة االأ�ستاذ عدنان اأحمد ي��سف رئي�س جمل�س اإدارة جمعية م�سارف البحرين- ال�سفري الدويل للم�س�ؤولية 
ال�سبكة  من  بتنظيم  2017م(  لعام  االإ�سالمية  للم�سارف  املجتمعية  امل�س�ؤولية  وجائزة  )م�ؤمتر  فعاليات  اأقيمت  االجتماعية 
االإقليمية للم�س�ؤولية االجتماعية، ومب�ساركة �سخ�سيات عربية واإ�سالمية ودولية م�سرفية رفيعة امل�ست�ى ميثل�ن قادة العديد 
من امل�ؤ�س�سات امل�سرفية، يف حدث ن�عي يقام الأول مرة يف املنطقة العربي، خالل الفرتة ما بني ٣0 - ٣1 ي�لي� 2017م بفندق 

الريتز كالرلت�ن مبملكة البحرين
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املجتمعية.  امل�شوؤولية  جمالت  يف  كبريين  ومهني  اجتماعي  اأثر  ذات 
حيث جاء تكرميهم يف اإطار قاعدة »الوفاء لأهل العطاء«، حيث اأعلن 
بتكرمي �شخ�شيتني  ت�شرف  املوؤمتر  اأن  يو�شف عبدالغفار  الربوفي�شور 
الإ�شالمي.  امل�شريف  العمل  بناء منظومات  كبرية يف  اإ�شهامات  لهما 
حيث �شيتم منح كال من الدكتور اأحمد حممد علي الرئي�ص املوؤ�ش�ص 
اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  كامل  �شالح  وال�شيخ  للتنمية  الإ�شالمي  للبنك 
جمموعة دلة الربكة جوائز �شخ�شيات العام امل�شرفية يف امل�شوؤولية 

املجتمعية لعام ٢٠١٧م. 
يف  امل�شرفية  املوؤ�ش�شات  من  العديد  تكرمي  املوؤمتر  خالل  جرى  كما 
الدول العربية بجوائز اللتزام بامل�شوؤولية املجتمعية لدورها يف تر�شيخ 

هذا املفهوم وممار�شاته عرب موؤ�ش�شاتهم امل�شرفية.
وختم الربوفي�شور يو�شف عبدالغفار ت�شريحه قائال »اآملني من اهلل 
�شبحانه وتعالى اأن يكون هذا املوؤمتر مظلة جامعة ملمثلي امل�شارف 
بينهم  العالقات  جت�شري  بهدف  املجتمعية،  وموؤ�ش�شاتنا  الإ�شالمية 
ل�شالح التنمية القت�شادية والجتماعية والبيئية ملجتمعاتنا العربية 

والإ�شالمية«.
وقال املدير العام لل�شبكة الإقليمية للم�شوؤولية الجتماعية - امل�شرف 
العام على املوؤمتر طارق حممد القدوة: اإن »املوؤمتر حظى با�شت�شافة 
خرباء ومتحدثني ممن لهم �شاأن كبري يف العمل امل�شريف، حيث قدموا 
اأوراق عمل عديدة تناولت حماور متخ�ش�شة من اأهمها:  من خالله 
وممار�شات،  جتارب  الإ�شالمية..  امل�شارف  يف  املجتمعية  امل�شوؤولية 
م�شتلزمات جناح امل�شارف الإ�شالمية يف اأداء م�شوؤوليتها املجتمعية، 
امل�شوؤولية املجتمعية يف امل�شارف الإ�شالمية ودورها يف تلبية احلاجات 
يف  املجتمعية  امل�شوؤولية  تطبيقات  يف  املهنية  واملعايري  املجتمعية، 

امل�شارف الإ�شالمية.
ومن اأبرز املتحدثني يف املوؤمتر من رواد العمل امل�شريف يف املنطقة 
للبنك  املوؤ�ش�ص  الرئي�ص  علي  حممد  اأحمد  الدكتور  معايل  العربية: 
اأحمد  حممد  م�شاعد  الأ�شتاذ  و�شعادة  بجدة،  للتنمية  الإ�شالمي 
الأ�شتاذ  و�شعادة  العربية،  امل�شارف  احتاد  رئي�ص  نائب  عبدالكرمي 
عبداحلكيم اخلياط الرئي�ص التنفيذي لبيت التمويل الكويتي مبملكة 
التنفيذي  الرئي�ص  عبدالرحيم  الأ�شتاذاأحمد  و�شعادة  البحرين، 
املقيم  املمثل  ح�شني  ها�شم  الدكتور  �شعادة  وكذلك  اإثمار،  لبنك 
ملنظمة الأمم املتحدة للتنمية ال�شناعية )اليونيدو( ال�شفري الدويل 
الرئي�ص  الأ�شتاذ علي ح�شن مو�شى  للم�شوؤولية الجتماعية، و�شعادة 
من  العديد  اإلى  بالإ�شافة  العمانية،  امل�شارف  جلمعية  التنفيذي 

املتحدثني امل�شرفيني من الدول العربية.
كما اأقيمت يف اليوم الثاين من املوؤمتر ور�شة عمل متخ�ش�شة بعنوان 
)اإعداد اأخ�شائي م�شوؤولية جمتمعية للم�شارف الإ�شالمية( �شارك 
التنفيذي  الرئي�ص  ر�شوان  عبداملجيد  الأ�شتاذ  من  كٌل  تقدميها  يف 
و�شعادة  ال�شعودية  العربية  اململكة  من  ال�شتدامة  و�شم  ملوؤ�ش�شة 
الأعمال  اأخالقيات  مركز  رئي�ص  بوعلي  اأحمد  اأ�شواق  الأ�شتاذة 

بال�شبكة الإقليمية للم�شوؤولية الجتماعية.
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فاز الدكتور اأحمد حممد علي الرئي���ص املوؤ�ش���ص للبنك الإ�ش��المي للتنمية  
بجائزة تقديرية ولقب �ش��خ�شية العام امل�شرفية يف امل�ش��وؤولية املجتمعية لعام 
٢٠١٧ وذل��ك خ��الل فعاليات )موؤمتر وجائزة امل�ش��وؤولية املجتمعية للم�شارف 
الإ�ش��المية لع��ام ٢٠١٧م( مب�ش��اركة �ش��خ�شيات عربي��ة واإ�ش��المية ودولي��ة 

م�شرفية رفيعة امل�شتوى ميثلون قادة العديد من املوؤ�ش�شات امل�شرفية
ويف ح��وار مع��ه اأكد الفائز »اأن امل�شارف الإ�ش��المية حر�شت على تو�شيل 
املفه��وم ال�شحيح للم�ش��وؤولية املجتمعية للمجتمع املدين �شم��ن تطبيقها لهذا 

املفهوم خالل خمتلف امل�شروعات التي تقوم بها«.
واأو�شح اأن امل�شارف الإ�شالمية يف الوطن العربي ج�شدت مفهوم امل�شوؤولية 
املجتمعية �شمن برنامج متكامل ت�شمن م�شروعات م�شتقبلية تدعم امل�شوؤولية 
املجتمعي��ة«، م�ش��ريًا اإلى اأن »امل�شارف الإ�ش��المية يف الوط��ن العربي حر�شت 
على اإكمال كافة النواق�ص اخلا�شة مب�شروعات امل�شوؤولية املجتمعية، مما رفع 

القيمة امل�شتفادة من قيمة هذه امل�شروعات«.
وكان الدكتور اأحمد حممد علي قد األقى كلمة يف موؤمتر وجائزة امل�شوؤولية 
املجتمعي��ة يف امل�شارف الإ�ش��المية لع��ام ٢٠١٧ الذي اأقيم الأحد حتت �ش��عار 
»التزامات امل�شارف الإ�شالمية نحو اأ�شحاب املنفعة« ونظمته ال�شبكة الإقليمية 
للم�شوؤولية الجتماعية، ع�شو برنامج الأمم املتحدة لالتفاق العاملي، يف الفرتة 

من 3٠ اإلى 3١ من هذا ال�شهر.
واأكد يف كلمته على �شرورة اللتزام مب�ش��روعات امل�ش��وؤولية املجتمعية من 
قبل امل�شارف الإ�شالمية يف الوطن العربي، موؤكدًا اأن ال�شبكة الإقليمية ركزت 
على م�ش��تلزمات جن��اح امل�ش��ارف الإ�ش��المية يف اأداء م�ش��وؤوليتها املجتمعية، 

ودورها يف تلبية حاجات املجتمع.

وقع رئي�ص جمموعة طالل اأبو غزالة، طالل اأبوغزالة، ورئي�ص جمل�ص �شندوق 
حمطة   ١٠٠ لإن�شاء  تعاون  اتفاقية  امل�شري،  ر�شيد  منيب  القد�ص  ووقفية 

معرفة يف فل�شطني، برعاية وزير الرتبية والتعليم العايل �شربي �شيدم.
تقنية  جمال  يف  والو�شائل  الأدوات  اأحدث  و�شع  اإلى  التفاقية  وتهدف 
باخلربات  واإثرائهم  وتاأهيلهم  الطلبة  متناول  يف  والت�شالت  املعلومات 

الوا�شعة التي توؤهلهم لالإيفاء مبتطلبات �شوق العمل املحلي والعربي.
تبداأ  مراحل  على عدة  معرفة  مئة حمطة  اإن�شاء  �شيتم  لالتفاقية  ووفقا 
كنموذج  بها  لالنتقال  القد�ص  ثماين حمطات يف  باإن�شاء  الأولى  املرحلة 
اإلى باقي اأنحاء ف�شطني، ويتم فيها طرح كافة الربامج الرقمية والتقليدية 

كما هي الآلية يف مركز جمتمع املعرفة الرئي�شي يف عمان.
وقال اأبو غزالة اإن ر�شالتنا يف املجموعة هي بناء القدرات، التي نعمل على 
تنفيذها يف كافة الدول العربية، م�شريا اإلى اأن العمل على هذا امل�شروع يف 

فل�شطني اأمر يف غاية الأهمية ملكانة فل�شطني املتميزة يف القلب.
من  التي  املبادرة،  هذه  على  غزالة  اأبو  طالل  جمموعة  امل�شري  و�شكر 
�شباب  لدى  الكامنة  الطاقات  ل�شتغالل  منهج  بداية  تكون  اأن  �شاأنها 
واأ�شاف  وتقدمها.   بنائها  و�شبيل  الدولة،  م�شتقبل  هو  الذي  فل�شطني 
مقومات  وتوفري  اقت�شاديا  ال�شباب  بتمكني  �شت�شاهم  املحطات  هذه  اأن 

�شمودهم وبقائهم يف القد�ص وبكل مدينة فل�شطينية.
واإ�شدار  تدريبية،  برامج  عقد  يف  اجلانبان  يتعاون  التفاقية  وبح�شب 
�شهادات تدريب، ب�شورة م�شرتكة، حيث يقوم ال�شندوق بتوفري املقرات 
املالئمة ل�شت�شافة فروع »جمتمع طالل اأبو غزالة للمعرفة« على اأن يقوم 
جمتمع املعرفة بتجهيز الفروع مبا يلزم من اأجهزة حا�شوب وطرح برامج 

التدريب وفق احتياجات اأفراد املجتمع املحلي.

الفائز ب�سخ�سية العام امل�سرفية د. اأحمد حممد علي:

امل�ضارف الإ�ضالمية ج�ضدت املفهوم ال�ضحيح 
للم�ضوؤولية املجتمعية

توقيع اتفاقية الإن�ساء 100 
حمطة معرفة يف فل�سطني
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»اأنا م�سوؤول« ينفذ ور�سة 
مهارات التفكري االإبداعي 
الرتبــوي لالأطفــال مبكــة

نفذ مركز اأنا م�شوؤول لإبداع الطفل التابع لل�شبكة القليمية 
م�شكاة  منظومة  مع  بالتعاون  الجتماعية  للم�شوؤولية 
املركز  رئي�شة  موؤذن  كلثوم  القديرة  الأ�شتاذة  وباإ�شراف 
مبكة  لالأطفال  الرتبوي  الإبداعي  التفكري  مهارات  ور�شة 
اأيام  املكرمة حر�شها اهلل يف �شهر �شوال املن�شرم ملدة 3 
لتطبيق  وفردية  جماعية  وعملية،  نظرية  اأن�شطة  ت�شمن 
معاجلة  وهي  الع�شر  باأق�شامها  التفكري  بناء  مهارات 
الأفكار اعتبار جميع العوامل، القوانني، النتائج املنطقية 
البدائل  الأولويات،  التخطيط،  الأهداف،  يتبعها،  وما 

والإحتمالت، القرارات، وجهات نظر الآخرين. 
ال�شكر  �شهادات  امل�شرتكني  الطفال  ت�شلم  الفعالية   يف ختام 
لالأطفال، و قدمت كوبونات وق�شائم �شرائية جوائز للزوار يف 

حفل اأقيم يف نهاية الفعالية.

تعد الهواتف الذكية وتطبيقاتها منوذج تكنولوجي من اأحدث ما جاءت به 
الثورة التكنولوجية يف العامل، و ليزال �شوقها  ي�شهد  ت�شارع وتناف�ص �شديد 
بني ال�شركات املنتجة لهذه الهواتف، حيث اأنها دائمًا ما ت�شعى اإلى اأن تزيد 
الإمكانيات التي بيد الأفراد مع احلفاظ على احلجم والوزن املالئم، ولزيادة 
منو وتو�شع هذا ال�شوق حر�شت ال�شركات املنتجة لهذه الهواتف على اف�شاح 
اتاحة  خالل  من  املناف�شة  هذه  يف  الدخول  اإلى  التقنيني  للمطورين  املجال 
املجال لهم لت�شميم وبرجمة تطبيقات لهذه الهواتف الذكية، والتي بدورها 
لتطبيقات  الآن  املوجودة  ال�شوق  ل�شخامة  وا�شعة  تناف�شية  عن  متخ�شت 

الهواتف الذكية.
وتظهر ممار�شات امل�شوؤولية الجتماعية يف ظل العدد املهول من التطبيقات 
ب�شكل وا�شح، اإذ تتجه العديد من املوؤ�ش�شات وال�شركات الربحية اإلى ت�شميم 
ولكن  عملها  بنطاق  مبا�سر  ب�سكل  ارتباط  لها  تكون  قد  تطبيقات  وبرجمة 
الريا�شية  ال�شركات  لي�شتفيد منه ب�شكل جماين مثل بع�ص  للمجتمع  تقدمه 

التي لديها تطبيقات للمتابعة الريا�شية ال�شخ�شية.
التعاون  دول جمل�ص  املوجودة يف  النماذج  الكويتي من  التمويل  بيت  ولعل 
اخلليجي، فقد قامت بت�شميم وبرجمة تطبيقات تخدم املجتمع من منطلق 
امل�شوؤولية الجتماعية لديها، فقد اأ�شدرت تطبيق القراآن الكرمي وتطبيق اآخر 

خا�ص مبر�شى ال�شكري وطريقة التعامل معه.
للموؤ�ش�شات  �شانحة  فر�شة  لهي  الذكية  الهواتف  يف  امل�شاحة  هذه  فوجود 
وال�شركات ملمار�شة امل�شوؤولية الجتماعية متا�شيًا مع الأهمية والتطور التقني 
وفقًا لأهميته  للتطبيق  الوا�شع  النت�شار  تتيح  والتي  الذكية  للهواتف  امل�شتمر 

وحمتواه للفرد واملجتمع.

تطبيقات الهواتف الذكية وامل�سوؤولية 
االجتماعية

املبادرات امل�سوؤولة اجتماعيا »7« 

   مقاالت يف امل�س�ؤولية املجتمعية 

بقلم: عبدالرحمن �سيادي
مدير التحرير

زاوية تعنى بالتعريف باملبادرات امل�شوؤولة اجتماعية 
والفاعلة على �شبكات التوا�شل الجتماعي
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الرحمة هي اأ�ش��مى واأرقى القيم  التي تقدر الآخرين وحترتمهم لتمثل كلمة طيبة حانية، ومل�ش��ة رقيقة، وعونًا يف ال�ش��دائد، وُح�ش��نًا 
يف اجلوار، وما ل يح�شى يف الأقوال والأفعال، لتنعك���ص على كل ذرة يف هذا الوجود، فهي تلك النف���ص الطيبة التي جتعل �شاحبها 

حُمببا لقلوب الآخرين .
لذل��ك جن��د اأن الرحم��ة يف املنظور الإ�ش��المي، هي اأه��م �شفة و�شف اهلل تعالى بها نف�ش��ه، وهي التي نبداأ بها كل �ش��ورة يف القراآن 
الك��رمي ويف ه��ذه دلل��ة وا�شحة على تعامل الإ�ش��الم ومب��داأه القائم عل��ى الرحمة والرتاح��م وتعظيمها وتقدميها لتك��ون بذلك من 
ال�شفات الأولية يف الإ�ش��الم، فامل�ش��لم احلق هو من يرحم ال�شعيف ويكفل اليتيم وي�ش��اعد املحتاج هو من ي�شت�ش��عر الغ�شة فيتاأمل 
لت��اأمل غ��ريه دون تفري��ق اأو متيي��ز ، فه��ي متثل جميع الأخ��الق، وهي التي يجب اأن َت�ُش��ود حتى يف ح��ال الكرب والق�ش��وة، لأن الغاية 

الو�شول اإلى الهدى، اإلى رب العباد ورحمته .
وقد قيل اأن الرحمة رقٌة يف النف�ص، تبعث ب�شاحبها اإلى جتارة عظيمة ومربحة )جتارة اخلري(.

لنقف قليال عند هذا املعنى للرحمة األي�ش��ت هي املبادئ الأ�شا�ش��ية للم�ش��وؤولية الجتماعية ؟ فاأغلب جمالت امل�ش��وؤولية الجتماعية 
قائمة اأو مرتبطة بهذه ال�شفة العظيمة التي ت�شعى كل الدول لتحقيقها ون�شرها يف جمتمعاتها .

فبالرحم��ة تعم��ر الأر���ص التي ورثها اهلل لالإن�ش��ان وت��وزع خرياتها بالعدل على الكائنات احلية  ، فلن جند مظاهر الف�ش��اد و الظلم  
�شواء لالإن�شان، احليوان، اأو النبات.

ولَنِق�ْص هذه الرحمة بقلوبنا يف تعاملنا مع الب�شر؛ هل َعدلنا؟!  اأمل ن�شتغل املنا�شب لتوظيف قريب اأو �شديق غري موؤهل!!، هل نتاأمل 
و منن��ع انت�ش��ار مناظر العنف بر�ش��ائلنا واأخبارن��ا؟!!، هل مننع ت�شوير م�شاب اأو مري�ص لحرتامن��ا خ�شو�شيته  ورحمة به وباهله 
واأحباب��ه؟!  ه��ل ن�ش��رت على من اأخطاآ ونن�شحه باخلفاء؟! هل وهل ؟؟؟... ولنق���ص عليها الكثري م��ن الأعمال والت�شرفات الرحيمة 

جتاه الإن�شان والإن�شانية.
ولنجرب اأي�شا تقييم تعاملنا مع احليوانات ؛ لنق���ص مدى رحمتنا بهم ...هل نهتم بهم؟!  ، هل نعطيها حاجتها يف املاأكل وامل�ش��رب 
وامل�شاحة عند تبنيها؟! هل نبادر بو�شع ماء عند وجود جمموعة من احليوانات بال�شارع لت�شرب يف هذه الأجواء احلارة؟! هل نو�شح 
لالأطفال باأن هذا احليوان يتاأمل وي�شعر كما ن�شعر؟! هل وهل ؟؟؟..... اأمل يخربنا �شيد الب�شر اأن اإمراأة بغّية غفر اهلل لها ب�شبب كلب 

�شقته املاء، فالرحمة مطلوبة مع البهائم والرفق بها حية، وعدم الق�شوة عليها عند ذبحها لال�شتفادة منها.
ماذا عن رحمتنا بالنبات ... هل ن�شقيها؟؟ هل ن�شجع على الت�شجري؟! هل نوجه اأطفالنا  األ ي�شحقوا الزرع حتت اأقدامهم وي�شلكوا 
الطريق املخ�ش�ص للم�ش��ي؟!! هل حثثنا اأبنائنا على زراعة الزرع بالطرق التي ي�ش��لكونها اأو بطريق امل�ش��جد؟! هل وهل؟؟؟...  اأمل 
يعلمنا ر�شولنا الكرمي يف حديثه )ما من م�شلم يغر�ص غر�ًشا   اأو يزرع زرًعا فياأكل منه طري اأو اإن�شان اأو بهيمة اإل كان له به   �شدقة(.
فاإذا كان من �ش��يء يدل على الإميان يف قلب الإن�ش��ان فهي الرحمة فنحن نرحم بقدر اإمياننا ونق�ش��و بقدر املعا�شي فمن ل َيرحم ل 
ُيرح��م ولنتذك��ر قول��ه �شلى اهلل عليه و�ش��لم )الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من يف الأر�ص يرحمكم من يف ال�ش��ماء(  ولنكن 

اأمة م�شوؤولة يف الرحمة الجتماعية.

الرحمة االجتماعية يف الـم�سوؤولية الـمجتمعية

   مقاالت يف امل�س�ؤولية املجتمعية 

بقلم: امل�ست�سارة منال الع�يف
نائب رئي�ص حترير وكالة م�شوؤولية لالأنباء
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ها�سم �سليمان : »ريادة االعمال للتنمية كاأداة اأ�سا�سية يف حتقيق 
اأهداف التنمية امل�ستدامة«

�سعــار الـمنتدى العالـمي لريـادة االأعمال 2017 
ا�شتقبل �شمو ال�شيخ في�شل بن را�شد اآل خليفة 
مكتبه  يف  للبيئة  الأعلى  املجل�ص  رئي�ص  نائب 
�شليمان  ها�شم  الدكتور  �شعادة  املجل�ص  مببنى 
ح�شني رئي�ص برنامج ترويج ال�شتثمار يف منظمة 
)يونيدو(،  ال�شناعية  للتنمية  املتحدة  الأمم 
وذلك بح�شور �شعادة الدكتور حممد مبارك بن 

دينه الرئي�ص التنفيذي للمجل�ص العلى للبيئة.
في�شل  ال�شيخ  �شمو  رحب  اللقاء  بداية  ويف 
�شموه  م�شيدًا  باحل�شور،  خليفة  اآل  را�شد  بن 
به  تقوم  الذي  املتميز  والدور  الكبرية  باجلهود 
منظمة »يونيدو« يف تطوير امل�شاريع ال�شتثمارية 
وال�شهامات امل�شهود لها والتي تخت�ص مبجالت 
املتعلقة  والأن�شطة  الربامج  وتنظيم  التدريب 

باحلفاظ على البيئة والتنمية امل�شتدامة.
يف  والتن�شيق  التعاون  تعزيز  اللقاء  وتناول 
والذي   ٢٠١٧ العمال  لريادة  العاملي  املنتدى 
 ،٢٠١٧ اأكتوبر  يف  البحرين  مبملكة  �شيعقد 
والذي من املتوقع اأن ي�شارك فيه اأكرث من ١٠٠٠ 

�شعار  حتت  العامل  اأنحاء  جميع  من  عمل  جهة 
»ريادة العمال للتنمية كاأداة اأ�شا�شية يف حتقيق 

اأهداف التنمية امل�شتدامة«.
بن  في�شل  ال�شيخ  �شمو  ا�شتمع  اللقاء  وخالل 
را�شد اآل خليفة نائب الرئي�ص التنفيذي للمجل�ص 
جناح  ح�شني  ها�شم  الدكتور  من  للبيئة  الأعلى 
واملطبقة  العمال  لريادة  البحريني  النموذج 
من  العامل  حول  دولة  خم�شني  من  اأكرث  يف 
العمال  لريادة  الدويل  العربي  املركز  خالل 
وال�شتثمار التابع ملنظمة المم املتحدة للتنمية 

ال�شناعية يف مملكة البحرين.
توثيق  يف  للبيئة  الأعلى  املجل�ص  رغبة  �شموه  واأكد 
الربامج  زيادة  خالل  من  »يونيدو«  ال�  مع  التعاون 
م�شتدامة  بيئة  حتقيق  يف  ت�شهم  والتي  امل�شرتكة 
مملكة  ان  الى  �شموه  م�شريا  البحرين،  مملكة  يف 
خربة  لها  التي  الدول  من  اأ�شبحت  البحرين 
وم�شاركات فاعلة مع الدول املتقدمة يف هذا املجال.
عن  ح�شني  ها�شم  الدكتور  اأعرب  جانبه  من 

املجل�ص  رئي�ص  نائب  ل�شمو  وتقديره  �شكره 
م�شيدًا  ال�شتقبال،  ح�شن  على  للبيئة  الأعلى 
»يونيدو«  تلقاه منظمة  الذي  وامل�شاندة  بالدعم 
من خالل مقرها يف مملكة البحرين، وبالدور 
من  العديد  يف  البحرين  ململكة  الريادي 
الور�ص  واأي�شا  والندوات  واملوؤمترات  املبادرات 
جمالت  يف  تخت�ص  التي  الكثرية  والأن�شطة 

البيئة واحلفاظ عليها.

البابطني ي�سعــى اإلى تعليــم ثقافــة ال�ســالم يف مــدار�س العالــم

ال�شب�شي،  قايد  الباجي  التون�شي  الرئي�ص  اأ�شاد 
بالدور املتميز الذي تقوم به موؤ�ش�شة البابطني 
باملنطقة  الثقايف  الإبداع  دعم  يف  الثقافية 

العربية.
واأكد الدور الكبري الذي توليه تون�ص لتطوير قطاع 
باملجتمع،  النهو�ص  يف  املحورية  ملكانته  الثقافة، 
وحت�شينه �شد خماطر التطرف والإرهاب، معربا 
املوؤ�ش�شة يف  للتعاون مع هذه  تون�ص  ا�شتعداد  عن 

اإجناز امل�شاريع وتطوير قطاع الثقافة.
عبدالعزيز  ال�شاعر  حتدث  الإطار،  هذا  ويف 
البابطني اأمام الرئي�ص التون�شي بق�شر قرطاج، 

قادة  اأمام  مقرتح  لتقدمي  املوؤ�ش�شة  �شعي  عن 
دول العامل يتعلق بتعليم ثقافة ال�شالم يف جميع 
القادمة  الدورة  انعقاد  العامل، مبنا�شبة  مدار�ص 
للجمعية العامة لالأمم املتحدة يف �شبتمرب املقبل.
عبدالعزيز  موؤ�ش�شة  نقلته  �شحايف  بيان  ويف 
�شعود البابطني الثقافية عن رئي�شها، فاإن »هذا 
بداأتها  التي  لالأن�شطة  ا�شتكمال  يعد  امل�شعى 
ثقافة  تكري�ص  �شنوات عديدة يف  املوؤ�ش�شة منذ 
تكثفت  اجلهود  »هذه  اأن  م�شيفا  ال�شالم«، 
كثريا يف الآونة الأخرية، مبا ت�شتدعيه الظروف 
من  ر�شميا  طابعا  واأخذت  املت�شاعدة،  العاملية 

وجهات  املوؤ�ش�شة  بني  اتفاقيات  توقيع  خالل 
نف�شه  بالدور  تقوم  املتحدة  لالأمم  تابعة  دولية 
والتعاي�ص  ال�شالم  نحو  املوؤ�ش�شة  توؤديه  الذي 

الآمن بني ال�شعوب«.
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جمعيـة االإح�سان الـخرييــة تنـال »االآيــزو« يف »اإدارة الـجـودة«

ح�شلت جمعية الإح�شان اخلريية على �شهادة الآيزو العاملية 9٠٠١:٢٠١5 
 TUV( »يف نظام اإدارة اجلودة، التي متنحها �شركة »تي يو يف انرت �شريت
inter cert(، ت�شمنت الرتكيز على اجلودة والكفاءة وال�شالمة، ملا تبذله 
اجلمعية من جهود يف تطوير م�شاريع العمل اخلريي، والتزام »الإح�شان« 
الإن�شانية  امل�شاعدات  تقدمي  يف  وا�شتمرارًا  والأداء،  اجلودة  مبعايري 
وخدمة املجتمع، مبا يتوافق مع الأهداف ال�شرتاتيجية جلمعية الإح�شان 
التي تتما�شى مع توجيهات القيادة الر�شيدة بالإعالن عن »عام اخلري«، 
العاملية  واملعايري  املوا�شفات  اأف�شل  تطبيق  على  اجلمعية  حتر�ص  اإذ 
الرامية اإلى حتقيق التميز املوؤ�ش�شي وحت�شني جودة خدماتها وم�شاريعها 
والتوا�شل  الدخل املحدود،  والفقراء وذوي  للمحتاجني  املقدمة  اخلريية 

الفّعال مع املح�شنني مبا ي�شمن ا�شتمرارية العطاء وجودته.
التنفيذي  الرئي�ص  النعيمي  علي  بن  عبدالعزيز  الدكتور  ال�شيخ  وقال 
للجمعية خالل مرا�شم ت�شليم �شهادة الآيزو من ال�شركة املانحة لل�شهادة: 

اإن ما تبذله الإح�شان من جهود وم�شاريع خريية نتج عنه التقدير الدائم، 
الذي جاء ا�شتحقاقًا للجهد والعطاء اللذين تبذلهما اجلمعية يف املجال 
يف  �شاعداها  والأداء  اجلودة  مبعايري  الإح�شان  التزام  واإن  الإن�شاين، 

احل�شول على �شهادة الآيزو.
واأ�شاف: اإن جمعية الإح�شان حتر�ص على تطبيق اأف�شل املمار�شات واملعايري 
املقدمة  اخلريية  وم�شاريعها  خدماتها  جودة  حت�شني  اإلى  الرامية  العاملية 
للمحتاجني والفقراء وذوي الدخل املحدود، والتوا�شل الفعال مع املح�شنني مبا 

ي�شمن ا�شتمرارية العطاء للمحتاج.
ومن جانبه قال نا�شر علي اجلنيبي املدير التنفيذي للجمعية: اإن ح�شول 
»الإح�شان« على �شهادة الآيزو املعتمدة جاء دلياًل على �شري اجلمعية يف 
الجتاه ال�شحيح للو�شول اإلى الريادة يف تقدمي اخلدمات مبا يتما�شى مع 
اأن تكون رائدة لالأعمال الإن�شانية  ر�شالتها الهادفة، وروؤيتها املتمثلة يف 

واخلريية يف دولة الإمارات.

زين تعلن ا�ستجابتها لروؤية وزارة االت�ساالت
اأك��د وزي��ر الدولة بالإت�ش��الت وتكنولوجي��ا املعلومات اإبراهي��م املريغني 
اإهتمام وزارته مبجتمع املعرفة واملعلومات للنهو�ص بال�ش��ودان وال�ش��ري به 
نح��و اإقت�ش��اد املعرفة، واأ�شاف لدى لقائه مبكتب��ه بربج الإت�شالت اليوم 
الفري��ق الفاحت ع��روة الع�شو املنتدب ل�ش��ركة زين �ش��ودان، اأن اإهتماماته 
تن�شب نحو �شناعة برجميات �شودانية، ورعاية ال�شباب املبدعني يف هذا 
املجال،بجانب العمل على اإثراء املحتوى الرقمي ال�ش��وداين على النرتنت 
لت�شحيح ال�شورة الذهنية لل�ش��ودان باخلارج وحت�شني ت�شنيف ال�شودان 
يف املوؤ�ش�ش��ات العاملي��ة بالإ�شاف��ة اإل��ى اإجن��از خدمات الدف��ع الإلكرتوين 
لإ�ش��تكمال م�ش��روع احلكوم��ة الإلكرتوني��ة و اإعتب��اره هدف��ًا اإ�ش��رتاتيجيًا 
لل��وزارة و اأح��د اأركان برنام��ج اإ�ش��الح الدول��ة. و�ش��دد املريغن��ي اأن هذا 
اله��دف ل��ن يتحق��ق اإل بخل��ق حالة م��ن الإن�ش��جام والتوافق ب��ني مكونات 

القطاع واإعالء امل�شالح العليا للدولة.
من جانبه عرب الفريق الفاحت عروة عن اإ�شتجابة وا�شادة زين بروؤية الوزارة 
ملا لها من دور يف تعزيز قيم ال�شفافية والعدالة واملناف�شة ال�شريفة، موؤكدا 
ا�شتعداد ال�شركة للتعاون التام مع الوزارة لتحقيق مقا�شد هذه الروؤية فى 

العدالة واملناف�شة و لإجناز خطط و برامج واإ�شرتاتيجيات الوزراة .
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منح الدكتور عبدالرحمن جواهري الو�سام الرئا�سي االإيطايل 
بدرجة فار�س 

هذا الو�سام الرفيع مينح لل�سخ�سيات التي اأثرت العالقات مع اإيطاليا 
ل�شناعة  اخلليج  �شركة  بجهود  اعرتاف  يف 
البرتوكيماويات املبذولة يف جمال تفعيل ال�شراكة 
وترجمة  الإيطالية،  وال�شركات  ال�شركة  بني 
البحرين  مملكة  يف  الر�شيدة  القيادة  لتوجيهات 
ال�شديقة  الدول  مع  القت�شادي  التعاون  بزيادة 
عبدالرحمن  الدكتور  ُمنح  الواقع،  اأر�ص  على 
جواهري رئي�ص ال�شركة و�شام املر�شوم الرئا�شي 
الرئي�ص  فار�ص من قبل فخامة  الإيطايل بدرجة 
رئي�ص  ماتارال  �شريجيو  ال�شيد  الإيطايل 
للدكتور  الو�شام  �شلم  الإيطالية، وقد  اجلمهورية 
جواهري ال�شفري دومنيكو بيالتو �شفري جمهورية 

اإيطاليا لدى مملكة البحرين. 
تقديًرا  الو�شام  هذا  جواهري  الدكتور  منح  وجاء 
جلهود ال�شركة احلثيثة التي تبذل لتوطيد العالقات 

البرتوكيماويات  ل�شناعة  اخلليج  �شركة  بني  والقت�شادية  ال�شناعية 
الو�شام  هذا  مينح  اإذ  نف�شه،  املجال  يف  العاملة  الإيطالية  وال�شركات 
اإعادة  الثانية يف  العاملية  اأ�شهمت منذ نهاية احلرب  التي  لل�شخ�شيات 
بناء اجلمهورية الإيطالية، وكذلك لل�شخ�شيات التي اأ�شهمت يف اإغناء 
واإثراء العالقات الفكرية والثقافية والقت�شادية بني جمهورية اإيطاليا 

والبلدان ال�شديقة.
توثيق  يف  الر�شيدة  القيادة  لتوجيهات  ترجمة  التكرمي  هذا  وياأتي 
وال�شعي  اإيطاليا،  وجمهورية  البحرين  مملكة  بني  العالقات 
وا�شتقطاب  اخلربات  تبادل  جمال  يف  وتعزيزها  توطيدها  يف 
اإذ ا�شتقطبت �شركة اخلليج  ال�شتثمارات مع ال�شركات الإيطالية، 
عديدا   ١9٧9 عام  يف  اإن�شائها  منذ  البرتوكيماويات  ل�شناعة 
جمال  يف  العاملي  ال�شيت  ذات  الكربى  الإيطالية  ال�شركات  من 
املعدات  وت�شنيع  وت�شميم  امل�شانع  وبناء  الت�شنيع  تكنولوجيا 
التدريب  جمال  يف  الأخرى  ال�شركات  من  عديد  اإلى  بالإ�شافة   ،

وال�شت�شارات الفنية. 
اأعرب الدكتور عبدالرحمن جواهري  ويف حديث له بهذه املنا�شّبة، 
بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب  حل�شرة  وامتنانه  �شكره  بالغ  عن 

عي�شى اآل خليفة ملك مملكة البحرين املفدى، و�شاحب ال�شمو امللكي 
ال�شمو  و�شاحب  الوزراء،  رئي�ص  خليفة  اآل  �شلمان  بن  خليفة  الأمري 
امللكي الأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد نائب القائد الأعلى 
النائب الأول لرئي�ص جمل�ص الوزراء، على دعمهم الالحمدود لأبناء 
مملكة البحرين لتمكينهم من خدمة هذا الوطن الغايل ورفع ا�شمه 
روؤية  لتنفيذ  الت�شجيع  وتقدميهم  العاملية،  املحافل  جميع  يف  عالًيا 

اململكة الإ�شرتاتيجية الثاقبة يف التعاون البناء مع الدول ال�شديقة.
جمهورية  رئي�ص  لفخامة  اخلال�ص  �شكره  جواهري  الدكتور  وقدم 
الرئا�شي  الو�شام  هذا  منحه  على  ماتارال  �شريجيو  ال�شيد  اإيطاليا 
الذي يعتربه حافًزا للعمل اأكرث يف جمال توطيد العالقات القت�شادية 
بني مملكة البحرين وجمهورية اإيطاليا، موؤكدا اأن هذا التكرمي الذي 
يعتربه و�شاًما غاليا له ومفخرة لي�ص له �شخ�شيًّا فح�شب، بل جلميع 
اأبناء مملكة البحرين؛ لكونه ياأتي من فخامة رئي�ص جمهورية اإيطاليا 
�شخ�شيًّا، م�شيًفا اأنه يجد يف هذا الختيار كثريا من التقدير لأ�شرة 
�شركة اخلليج ل�شناعة البرتوكيماويات جلهودهم منذ اإن�شائها جلذب 
ال�شتثمار مع ال�شركات الإيطالية يف متويل م�شروع ال�شركة، موؤكدا اأن 
مثل هذا التكرمي �شيكون دافًعا جديًدا له ولل�شركة مل�شاعفة جهودها 

يف هذا املجال املهم.



بانوراما ال�شبكة - ٢٠١٧م 64

د. العنود اآل ثاين: اأمرا�س القلب وال�سكري االأكرث �سيوعا يف قطر
اإطالق اإ�سرتاتيجية قطر لل�سحة العامة 2017 - 2022 العام اجلاري

اأو�شح��ت ال�ش��يخة الدكت��ورة العن��ود بن��ت حمم��د اآل ث��اين، مدي��رة تعزي��ز 
ال�شح��ة والأمرا���ص غ��ري النتقالي��ة ب��وزارة ال�شح��ة العام��ة اأن: »اأمرا�ص 
القلب والأوعية الدموية وال�شكري من الأمرا�ص غري النتقالية الأكرث �شيوًعا 
يف دولة قطر ويعود ال�سبب يف ذلك اإلى اإتباع اأمناط حياة غري �سحية والتي 
ميك��ن احلد من انت�ش��ارها ع��رب اللتزام باإتب��اع العادات ال�شحية ال�ش��ليمة 
التي ت�سمل ممار�سة الن�ساط البدين والتخفيف من ا�ستهالك امللح والإقالع 

عن التدخني واتباع الأنظمة الغذائية ال�شحية الغنية باخل�شار والفاكهة.«
ووفقا للالئحة متّثل اأمناط احلياة ال�سحية حمورًا اأ�سا�سيًا يف ا�سرتاتيجية 
قط��ر لل�شح��ة العام��ة ٢٠١٧ - ٢٠٢٢ الت��ي ت�ش��تعّد وزارة ال�شح��ة العامة 

لإطالقها ب�شيغتها النهائية يف وقت لحق من هذا العام.
وحت��ّدد الإ�ش��رتاتيجية ثالث��ة عوام��ل خط��ورة رئي�ش��ية تق��ف وراء معظ��م 
الوفي��ات الت��ي حت��دث يف دول��ة قط��ر وه��ي ال�ش��منة وارتف��اع �شغ��ط الدم 
وارتفاع م�شتوى ال�شكر يف الدم. حيث ت�شاهم هذه العوامل اإذا ما توافرت 
جمتمع��ة يف ارتف��اع احتمال الإ�شاب��ة بالأمرا�ص املزمن��ة كاأمرا�ص القلب 

والأوعية الدموية ومر�ص ال�شكري.
كم��ا اأو�شحت ال�ش��يخة الدكتورة العنود بنت حمم��د اآل ثاين اأهمية متكني 
الأف��راد م��ن التحّك��م ب�شحته��م، مم��ا يعني تزويده��م باملعرف��ة الالزمة 
لتخ��اذ ق��رارات �شحية �ش��ليمة. واأكدت اأن��ه يف ظّل الرتب��اك الذي توّلده 
املعلومات املتداولة عرب �ش��بكة النرتنت ومعظم و�ش��ائل الإعالم، حتر�ص 
ال�ش��رتاتيجية على تزويد اأف��راد املجتمع باملعلومات املالئمة مل�ش��اعدتهم 

على اتباع منط حياة �شليم وحت�شني �شحتهم.
وت�ش��عى ال�ش��رتاتيجية اإلى حتقي��ق عدد من الأه��داف املت�شلة باأ�ش��اليب 
احلياة ال�شحية مبا فيها رفع م�شتوى الوعي لدى اجلمهور باأهمية التغذية 
ال�س��ليمة والن�س��اط الب��دين وتوفري املزي��د من خدمات تعزي��ز ال�سحة يف 

مراكز الرعاية ال�شحية الأولية.

ولفت��ت ال�ش��يخة الدكت��ورة العنود بنت حمم��د اآل ثاين اإل��ى اأن »دولة قطر 
كغريه��ا م��ن دول الع��امل تواج��ه حتديات �سحي��ة ناجمة عن اتب��اع اأمناط 
حياة غري �شحية. فالدول يف خمتلف اأنحاء العامل ت�شعى جاهدة اإلى احلد 

من انت�شار الأمرا�ص غري ال�شارية.
وع��ربت يف خت��ام حديثه��ا ع��ن تفاوؤله��ا بامل�ش��تقبل ل�ش��يما واأن عوام��ل 
اخلط��ورة الت��ي تت�ش��بب به��ذه الأمرا���ص اأ�شبح��ت معروفة موؤك��دة اأهمية 
التحرك اجلماعي من كافة فئات املجتمع يف �ش��بيل تعزيز ال�شحة جلميع 

املواطنني واملقيمني يف دولة قطر.
يذكر اأنه الإ�ش��رتاتيجية ب�شيغتها احلالية متوافرة على املوقع اللكرتوين 
ل��وزارة ال�شحة العامة على الرابط http://phs.moph.gov.qa، وتدعو 
ال��وزارة اجلمي��ع اإلى امل�ش��اركة يف ا�ش��تبيان اإلكرتوين للتعبري ع��ن اآرائهم 

حول جمموعة من مو�شوعات ال�شحة العامة.
وم��ن خالل هذا ال�ش��تبيان، �ش��تتمكن ال��وزارة من جمع معلوم��ات معّمقة 
ح��ول رغبات املواطنني واملقيمني يف دولة قطر واحتياجاتهم على م�ش��توى 
ال�شح��ة العامة و�ش��يتم بحث وا�ش��تخدام النتائج امل�ش��تقاة ل�شمان توافق 

ال�شرتاتيجية ب�شيغتها النهائية مع الأهداف املن�شودة.

ال�سيد منيب ر�سيد امل�سري يوقع اتفاقيات مبليوين دوالر لتمويل موؤ�س�سات مقد�سية
موؤ�ش�شة  لثالثني  متويل  اتفاقيات  اأم�ص  اأول  القد�ص  ووقفية  �شندوق  وقع 
الجتماعية  والتنمية  والريا�شة  والثقافة  التعليم  قطاعات  يف  مقد�شية 
�شمن برنامج التمكني الثقايف والإجتماعي والقت�شادي املمول من �شندوق 
الأمم  برنامج  مع  بال�شراكة  للتنمية  الإ�شالمي  والبنك  القد�ص  ووقفية 
املتحدة الإمنائي ووزارة التنمية الأجتماعية، وجرى احلفل بح�شور وزير 
�شوؤون القد�ص املهند�ص عدنان احل�شيني وال�شيخ عكرمة �شربي واملطران 
عطا اهلل حنا وال�شفري اأحمد الروي�شي وخالد الطميزي ممثال عن وزارة 
التنمية الجتماعية وبا�شم دودين مدير برنامج التمكني القت�شادي وعدد 
كبري من ال�شخ�شيات املقد�شية وممثلي املوؤ�ش�شات الذين تقدموا بجزيل 

ر�شيد  منيب  لل�شيد  ال�شكر 
م�شاهمته  على  امل�شري 
بهذا الربنامج بقيمة مليوين 
�شندوق  خالل  من  دولر 
كانت  حيث  القد�ص  ووقفية 
قطاعات  ت�شمل  التفافيات 
منها:  متعددة  اجتماعية 

ودعم قطاع  والريا�شي  الثقايف  التمكني  وقطاع  القد�ص  التعليم يف  قطاع 
ذوي الإحتياجات اخلا�شة وعدد من القطاعات الأخرى .
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مندين : »التكافل« �ساعدت 987 �سجينًا 
بنحو 900 األف دينار يف 2016

منظمة االأ�سرة العربية : اأعلنت اإطالق 
ميثاق املراأة العربي

التكافل  جمعية  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  ك�شف 
اأن  مندين  م�شاعد  الدكتور  ال�شجناء  لرعاية 
من   ٢٠١6 يف  اجلمعية  �شاعدتها  حالة   98٧
ال�شجناء واملوقوفني وال�شبط والإح�شار مببلغ 
 3٠٢ الزكاة  بيت  منها  دفع  دينارا،   8٧٢89٧
األف دينار �شمن حملة »خلهم يرم�شون ويانا«، 
اإلى  بالإ�شافة  حالة،   ٢5٠ منها  ا�شتفادت 

اأ�شر ال�شجناء واحلالت الإن�شانية لكبار ال�شن  م�شاعدة ٧5٧ حالة من 
والن�شاء واملر�شى مببلغ يقارب ال�9٠ األف دينار.

واأ�شار مندين خالل املوؤمتر ال�شحايف ال�شنوي للجمعية مبنا�شبة انعقاد 
اجلمعية العمومية العادية واختيار جمل�ص الإدارة م�شاء اأول من اأم�ص 
اإلى اأن »اجلمعية حققت قفزة كبري يف ٢٠١6 يف عدد املفرج عنهم فاق 
ما مت يف ٢٠١5«، مرجعا ذلك اإلى اأن »اأهل الكويت ي�شريون على خطى 
الآباء والأجداد يف العمل اخلريي وم�شاعدة الفقراء وجندة امللهوف«.

ت�شافر  خالل  من  اجلمعية  حققتها  الهائلة  الإجنازات  »هذه  اأن  وبني 
وبيت  البي�شاء  الأيادي  اأ�شحاب  من  بدءا  اجلهات  كافة  من  اجلهود 
الزكاة الداعم الرئي�شي للجمعية، وكذلك الأمانة العامة لالأوقاف لأنهم 

هم الداعم الرئي�شي للجمعية يف تفريج كرب املكروبني«.
واأ�شاد مندين ب�»تعاون وزارة العدل وعلى راأ�شهم مدير الإدارة العامة 
للتنفيذ امل�شت�شار اأنور العنزي الذي كان له ب�شمة خري من خالل عر�ص 
ال�شجناء يف مكان واحد، وهو اإدارة التنفيذ املعاون مل�شاعدتهم وعدم 
اإر�شالهم للمحاكم كما كان يف ال�شابق ما كان ي�شبب حرجا لل�شجناء«.

يف  التكافل  جمعية  »لإ�شراكها  الداخلية  وزارة  دور  على  واأثنى 
م�شاعدة �شجناء الإبعاد ودفع الغرامات عنهم واإعادتهم لأوطانهم«، 
خالل  من  اخلريي  للعمل  امل�شتمر  »ودعمها  ال�شوؤون  وزارة  وكذلك 
التعاون مع اجلمعيات اخلريية وتي�شري اأعمالها لإجناحها بتوجيهات 

من مديرة اإدارة اجلمعيات اخلريية واملربات«.

العربية  الأ�شرة  �شفراء  جمل�ص  ت�شكيل  عن  العربية  الأ�شرة  منظمة  اأعلنت 
واإطالق ميثاق املراأة العربي وتن�شيب �شفراء منظمة الأ�شرة العربية.

جاء ذلك خالل احلفل الذي نظمته منظمة الأ�شرة العربية بدبي لتن�شيب 
عدد من �شفراء الأ�شرة العربية يف اإطار تفعيل دور جمل�ص �شفراء املنظمة، 
املجتمع  ومنظمات  الدبلوما�شي  وال�شلك  احلكومات  من  اأع�شاء  مب�شاركة 
املدين. و�شهد احلفل تن�شيب �شفراء منظمة الأ�شرة العربية حيث مت تن�شيب 
�شلوى  الدكتورة  الأممية  ال�شفرية  وهم  املنظمة  بو�شاح  وتو�شيحهم  ال�شفراء 

غدار يون�ص وال�شفري املهند�ص فتحي جرب عفانه.
ال�شمو  ب�شاحب  العربيه  الأ�شره  منظمة  رئي�ص  البح  عبيد  بن  جمال  واأ�شاد 
حاكم  الأعلى  املجل�ص  ع�شو  القا�شمي  حممد  بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ 
القا�شمي رئي�شة املجل�ص  ال�شيخة جواهر بنت حممد  ال�شارقة وقرينته �شمو 
العربية  الأ�شرة  ومنظمة  العربية  الأ�شرة  مل�شاندتهما  الأ�شرة  ل�شوؤون  الأعلى 
ودعم امل�شاريع الإن�شانية والأ�شرية معتربا انه لي�ص غريبا على دولة الإمارات 
العربية املتحدة بقيادة �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ص 
للم�شاريع  داعم  اأكرب  الإمارات  اأ�شبحت  حيث  ورعاه،  اهلل  حفظه  الدولة 

الإن�شانية والإغاثية على م�شتوى العامل ح�شب تقارير الأمم املتحدة .

اإبرام اتفاقية بني »العنود اخلريية وجمعية اإطعام« تت�سمن التدريب 
والتطوع واال�ست�سارات واالإعالم

اأبرمت موؤ�ش�شة الأمرية العنود اخلريية وجمعية »اإطعام« مبنطقة الريا�ص 
اتفاقية تعاون، وقعها عن املوؤ�ش�شة الأمني العام الدكتور يو�شف بن عثمان 
احلزمي وعن »اإطعام« رئي�ص جلنة الريا�ص ه�شام بن عبد العزيز ال�شغري، 
بح�شور املدير التنفيذي للجمعية بالريا�ص عامر بن عبد الرحمن الربج�ص.
وقال »احلزمي«: نوؤكد اأهمية التفاق والتعاون مع »اإطعام« واأن تكون �شريكًا 
هذه  توجه  بدعم  قناعتنا  تعزز  التى  التفاقية  خالل  من  اإ�شرتاتيجيًا 

اجلمعية املباركة عرب براجمها يف حفظ الطعام من الهدر.
قيم  تعزيز  اإلى  الرامية  التطوع  جمال  يف  املبذولة  اجلهود  اإلى  واأ�شار   

الرتابط والتكاتف بني كافة اأفراد املجتمع.
كالتدريب  الربامج  من  العديد  تقدمي  تت�شمن  التفاقية  واأ�شاف: 

بالإ�شافة  وال�شت�شارات، 
التطوعي  العمل  تفعيل  اإلى 
ي�شاهم  مما  الطرفني  بني 
املحلي  املجتمع  خدمة  يف 
جمال  يف  ال�شراكة  وتعزيز 
امل�شوؤولية الجتماعية ب�شكل 

منوذجي.
يف  ونحن  جمتمعنا،  يف  احلمالت  هذه  مبثل  كبرية  اأهمية  نرى  واأردف: 
بالنفع  تعود  التي  واخلالقة  الرائدة  ال�شراكات  هذه  ملثل  ن�شعى  »العنود« 

والتاأثري و نحارب هدر النعمة.
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بولية  الجتماعية  التنمية  وزيرة  البيلي  البكري  اأمل  الدكتورة  د�شنت    
اخلرطوم والدكتور اأحمد حممد اآدم مفو�ص العمل الطوعي والإن�شاين القومي 
بقاعة التنوير املعريف قافلة حق اجلار لإغاثة مواطني دولة جنوب ال�شودان 
التي �شريتها منظمة موائد اخلريية بدعم من �شركة رويال يف اإطار اجلهود 

ال�شعبية التي تنظمها منظمات املجتمع املدين لدعم لجئي جنوب ال�شودان .
واكد الأ�شتاذ حممد �شالح الدين املدير العام ملنظمة موائد اخلريية اأن 
الإخوة  واإغاثة  دعم  يف  املنظمة  قبل  من  اإ�شهاما  تاأتي  اجلار  حق  مبادرة 
النازحني من دولة جنوب ال�شودان واأن القافلة ت�شتمل على ١٠٠ طن دقيق 
ذرة بالإ�شافة ل� 5٠٠جوال لوبيا عد�شي مبعدل ٢5٠ طن متوجهه اإلى جنوب 
ولية النيل الأبي�ص بالتن�شيق مع ال�شلطات املحلية لتوزع داخل املع�شكرات .
هذه  والإن�شاين  الطوعي  العمل  مفو�ص  اآدم  حممد  اأحمد  الدكتور  وقال 
حل�شد  اأطلقه  الذي  اجلمهورية  رئي�ص  لنداء  اإ�شتجابة  جاءت  القافلة 
ال�شودان  جنوب  دولة  يف  الإخوة  لإغاثة  وال�شعبية  الر�شمية  اجلهود  كافة 
والنازحني منهم داخل ال�شودان حيث يعاين حوايل٤.٧ ماليني �شخ�ص 
الوليات  اأعلنت مناطق جماعة خا�شة  املناطق  وبع�ص  الغذاء  نق�ص  من 

املتاخمة لل�شودان اأمال اأن حتذو جميع املنظمات هذا احلذو.
و ا�شادت البيلي باجلهد الكبري الذي بذلته منظمة موائد يف ت�شيري هذه 

واإعانة  ال�شيف  اإكرام  اأن  موؤكدة  القبول،  وجل  عز  املولى  داعية  القافلة 
املحتاج هي �شمة قدمية وعريقة يف املجتمع ال�شوداين ، واأن ذلك توؤكده 
يف  خا�شة  املجال  هذا  يف  تن�شط  التي  واملنظمات  املوؤ�ش�شات  من  العديد 
ب�شبب  يعانون  الذين  ال�شودان  جنوب  يف  لالأخوة  دعما  اخلرطوم،  ولية 

النزاعات واحلرب .
جنوب  دولة  يف  الإخوة  لدعم  ت�شتعد  املنظمات  من  العديد  اإن  وقالت 
ال�شودان كما �شكرت �شركة رويال جلهودها ودعمها للعديد من املنظمات 

العاملة يف املجال الإن�شاين .

اأمل البكري البيلي تد�سن قافلة حق اجلار الإغاثة مواطني دولة جنوب ال�سودان

�سمو ال�سيخ خليفة بن علي يرعى انطالق امللتقى ال�سبابي االأول
اأكد �شمو ال�شيخ خليفة بن علي بن خليفة اآل خليفة »اأن ال�شاب البحريني 
الطموح عن�شر هام من عنا�شر املجتمع، لذا جاء امللتقى ال�شبابي الأول 
ومن  احلميدة  وال�شيم  الخالقية  للقيم  امل�شرتك  اهتمامنا  على  للتاأكيد 

ابرزها خلقي بر الوالدين ورعاية امل�شنني«.
»اأن  الول  ال�شبابي  امللتقى  يف  امل�شاركني  بها  خاطب  كلمة  يف  �شموه  وقال 
�شاحب ال�شمو الوالد الأمري خليفه بن �شلمان اآل خليفه رئي�ص الوزراء هو الب 
الذي يرعانا والقائد الفذ الذي يبعث ل�شباب الوطن الأمل لتحقيق كل اآماله 
وتطلعاته، ف�شموه هو الداعم الول لكل ان�شطة هذه اجلائزة ومنذ انطالقة 
جائزتنا لالبن البار والبنة البارة منذ ت�شع �شنوات و�شموه حفظه اهلل والوالد 
خري  اهلل  حفظه  الوزراء  رئي�ص  نائب  خليفة  اآل  خليفة  بن  علي  ال�شيخ  �شمو 

داعمني وم�شاندين جزاهما اهلل خري اجلزاء واأطال اهلل يف عمرهما«.
برعاية  تف�شل  قد  خليفة  اآل  خليفة  بن  علي  بن  خليفة  ال�شيخ  �شمو  وكان 
امللتقى ال�شبابي الأول الذي ُينظم �شمن فعاليات جائزة خليفة بن علي للعمل 

اخلريي، واأقيم بجامع �شمو ال�شيخة موزة بنت حمد اآل خليفه رحمها اهلل.
وقال �شموه للح�شور »جنتمع يا اخوتي يف هذا املكان املبارك يف بيت من 
بيوت اهلل عز وجل وهو جامع يحمل ا�شما عزيزا علينا األ وهو ا�شم والدة 

موزة  ال�شيخة  �شمو  اجلميع 
رحمها  خليفه  اآل  حمد  بنت 
على  جمتمعني  ونحن  اهلل، 
حمبته  و  �شبحانه  اهلل  ذكر 
م�شتذكرين ما قاله النبي عليه 
ال�شالة وال�شالم عن ال�شبعة 
ظل  حتت  اهلل  يظلهم  الذين 
الذي  ال�شاب  ومنهم  عر�شه 
ن�شاأ يف طاعة اهلل، ا�شاأل اهلل 

ان نكون جميعا من ال�شباب الذين ن�شاأوا يف طاعة اهلل فهنيئا لكم يا اخوتي 
ووفقكم اهلل ملا فيه خري لكم وبارك اهلل لكم يف �شبابكم ».

حممد  بن  را�شد  ال�شيخ  لف�شيلة  والمتنان  ال�شكر  بجزيل  �شموه  وتقدم 
الهاجري لقبوله باإلقاء حما�شرة توعوية قّيمة يف امللتقى ال�شبابي الول 
تطرق فيها الى دور ال�شباب يف بناء الوطن وامل�شاهمة يف نه�شته وتقدمه، 
و�شكر �شمو ال�شيخ خليفة بن علي اآل خليفة على مبادرات �شموه اخلرية يف 

ن�شر قيم الف�شيلة واخلري بني ال�شباب.
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رئي�سة الهيئة العامة لل�سناعات احلرفية تتابع �سري عمل البيوت احلرفية
رئي�شة  ال�شيابية  جمّيل  بن  خلفان  بنت  عائ�شة  ال�شيخة  معايل  تابعت 
الُعمانية  احلرفية  البيوت  عمل  �شري  احلرفية  لل�شناعات  العامة  الهيئة 
مع  الجتماع  خالل  وذلك  ال�شلطنة  حمافظات  خمتلف  على  املوزعة 
م�شوؤويل املديرية العامة لرعاية ال�شناعات احلرفية الذي عقد بديوان 
عام الهيئة، وت�شمن مناق�شة اأداء املنافذ الت�شويقية للهيئة والطالع على 

حجم مبيعات البيوت احلرفية.
احلرفية  لل�شناعات  احلديث  بالت�شويق  متكاماًل  اهتماًما  الهيئة  واأولت 
املطورة حيث تعد �شل�شلة بيت احلريف العماين من اأهم املنافذ احلرفية 
وبالتايل  الُعمانية  احلرف  وترويج  ت�شويق  خاللها  من  يتم  التي  املطورة 
حتقيق التنوع القت�شادي ويتمتع القطاع احلريف يف ال�شلطنة بالعديد من 
املزايا ال�شتثمارية التي متكنه من ا�شتقطاب الكفاءات احلرفية الوطنية 
لل�شناعات  والت�شويقية  ال�شتثمارية  املنافذ  عدد  بلغ  املجال  هذا  ويف 
احلرفية خالل عام ٢٠١٧م ) ٢٤ ( منفًذا حرفًيا يف مواقع ذات جذب 

�شياحي مبختلف حمافظات ال�شلطنة.
واأدخلت الهيئة موؤخرًا مبادرة الدعم ال�شتثماري والرتويجي للراغبني يف 
تاأ�شي�ص املن�شاآت احلرفية الت�شويقية وذلك �شمن مبادراتها الهادفة الى 
رفد املجتمع املحلي مبنتجات حرفية وطنية وم�شنعة باأيٍد عمانية ١٠٠%.
ناحية  من  جودتها  ال�شتثمارية  والرعاية  الدعم  م�شاريع  اأثبتت  وقد 
ا�ستقطاب طاقات ُعمانية لالنخراط يف خمتلف جمالت العمل والت�سويق 

النمو  يف  الآخذة  احلرفية  امل�شاريع  حجم  ارتفاع  الى  بالإ�شافة  احلريف 
اأكرث من  ت�شجيل  اإلى  للهيئة  الإح�شائية  املوؤ�شرات  ت�شري  والتزايد حيث 
)١8٠( مائة وثمانني من�شاأة حرفية الى جانب ما يزيد على )٢5( خم�شة 
بالإ�شافة  الُعماين  احلريف  البيت  يف  واملتمثلة  ت�شويقًيا  منفًذا  وع�شرين 
الى الأ�شواق والتجمعات احلرفية مثل �شوق ال�شبت يف بع�ص املحافظات 
والعر�ص الت�شويقي املتنقل للم�شاريع احلرفية يف املراكز التجارية وكذلك 

الت�شويق الإلكرتوين للحرف الُعمانية.
لكافة  املوؤ�ش�شي  الرقي  �شرورة  اإلى  معاليها  وجهت  الجتماع  ختام  ويف 
يف  ومثمنة  التوفيق  للجميع  متمنيًة  بالعمل  قدًما  وامل�شي  الهيئة  قطاعات 
اجلدير   ، العامة  امل�شلحة  لتحقيق  املبذولة  املخل�شة  اجلهود  ذاته  الوقت 
ال�شوء على  ت�شليط  اأجل  تعقد من  املو�شعة  الدورية  الجتماعات  اأن  بالذكر 
مو�شوعات حرفية متنوعة مت�ص تطوير القطاع احلريف الوطني والنهو�ص به.

امللتقى الدويل الإحرتاف ممار�سات امل�سوؤولية املجتمعية

الإقليمية  ال�شبكة  رئي�ص  نائب  اإبراهيم  اآل  علي  الدكتور  الأ�شتاذ  اأعلن 
وتنظيم  لإ�شت�شافة  الإ�شتعدادات  اإجناز  عن  الجتماعية  للم�شوؤولية 
املجتمعية«،  امل�شوؤولية  ممار�شات  لإحرتاف  الدويل  »امللتقى  فعاليات 
والذي �شتنظمه ال�شبكة لأول مرة يف املنطقة العربية بالتعاون مع عدد 
كوادر  لإعداد  امللتقى  ويهدف  املتحدة.  الأمم  ووكالت  منظمات  من 

وقد  عاملية.  معايري  وفق  املجتمعية  امل�شوؤولية  جمالت  يف  متخ�ش�شة 
اأ�شرف على اإعداد احلقائب التدريبية عدد من خرباء الأمم املتحدة، 
حيث �شيقدم لأول مرة باللغة العربية. و�شيقام امللتقى يف نهاية  �شهر 
�شبتمرب القادم باإذن اهلل، يف تظاهرة علمية احتفاًل بالإحتفال باليوم 
العاملي للم�شوؤولية املجتمعية والذي يوافق تاريخ ٢5 �شبتمرب من كل عام.
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الـحجري : »الـخيمة الـخ�سـراء« تناق�س مو�سوع التنمية الـم�ستدامة من منظـور اإ �سـالمـي

اأولى  يف  الطبيعة«  »اأ�شدقاء  لربنامج  التابعة  اخل�شراء  اخليمة  ناق�شت 
امل�شتدامة«،  التنمية  يف  الإ�شالم  »اإ�شهام  مو�شوع  احلوارية  حلقاتها 
املختلفة  واأبعاده  املفهوم  هذا  حول  حماور  لعدة  املتحدثون  تطرق  حيث 
مع مناذج حللول التنمية امل�شتدامة يف الإ�شالم، والتنمية امل�شتدامة بني 

التنظري واملمار�شة.
افتتح احللقة النقا�شية الدكتور �شيف احلجري، رئي�ص برنامج اأ�شدقاء الطبيعة 
بكلمة اأكد فيها على اأهمية ق�شية التنمية امل�شتدامة وعامليتها و�شموليتها يف 

الإ�شالم وعالقتها مبوارد الكون و�شرورة ت�شخريها خلدمة الإن�شان.
وقد تناول املتحدثون من علماء الدين والأكادمييني واملهتمني، تعريفات 
ومفاهيم التنمية امل�شتدامة ب�شكل عام ويف الإ�شالم على وجه اخل�شو�ص، 
من حيث ا�شتغالل املوارد للوفاء مبتطلبات اجليل احلايل دون الإ�شرار 
بحاجيات الأجيال التالية، ما يعني التوازن يف ا�شتغالل هذه املوارد وعدم 

هدرها والإ�شراف فيها.
واأكدوا على اأن التنمية امل�شتدامة اأ�شبحت ق�شية عاملية تعقد لها املوؤمترات 
واأهدافها   ٢٠١5 عام  للتنمية  العاملية  القمة  ذلك  ومن  والتفاقيات، 
وخمرجاتها ومنها الق�شاء على الفقر واجلوع وحتقيق الرفاه الجتماعي 

يف ال�شحة والتعليم والقت�شاد املتطور والعمل والعي�ص الكرمي.
كما اأكدوا على اأهمية العدالة وامل�شاواة واحلكم الر�شيد وحماربة الف�شاد 

اأ�شاف  قد  الإ�شالم  اأن  اإلى  م�شريين  التنموية،  الأهداف  اإلى  للو�شول 
والكفاءة  الديني  الوازع  بينها  من  الأهداف  تلك  لتحقيق  اأخرى  اأبعادا 

وجتويد العمل واإتقانه وعدم الإف�شاد وحماربة الغ�ص والر�شوة.
ونبهوا اإلى اأنه مل ترد كلمة التنمية �شراحة يف الإ�شالم لكن ورد ما ي�شري 
على  بالرتكيز  تدوم  لن  ال�شتدامة  اإن  وقالوا  العمارة،  كلمة  مثل  اإليها 
املاديات فقط، واإمنا عرب خمططني و�شناع قرار، وتن�شئة �شليمة لالأبناء 

و�شمري حي تهمه م�شلحة الدولة واملجتمع.
العمل  فر�ص  توفر  ومنها  املختلفة  الإنتاج  و�شائل  املتحدثون  وا�شتعر�ص 
والطبيعة - املوارد - وراأ�ص املال، و�شددوا على اأن العربة بالعمل والإنتاج 
لدور  تطرقوا  كما  املوؤمترات.  وح�شور  التفاقيات  بتوقيع  فقط  ولي�ص 

الزكاة يف تنمية املجتمعات الفقرية والنهو�ص باقت�شادياتها.

غرفة جتارة و�سناعة عمان تنظم احللقة النقا�سية حول م�سروع اخلارطة 
اال�ستثمارية مبحافظة ظفار

نظمت غرفة جتارة و�شناعة عمان مبحافظة ظفار حلقة عمل م�شروع 
العربي  املعهد  مع  بالتعاون  ظفار  مبحافظة  ال�شتثمارية  اخلارطة 

للتخطيط بدولة الكويت ال�شقيقة.
غرفة  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  الروا�ص،  �شامل  بن  عبداهلل  ال�شيخ  وقال 
حول  النقا�شية  احللقة  اإن  ظفار:  مبحافظة  عمان  و�شناعة  جتارة 
اخلارطة ال�شتثمارية ملحافظة ظفار - العربي للتخطيط بدولة الكويت 
يف نهاية عام ٢٠١٤م وتهدف الغرفة والتي من مهامها الرئي�شية العمل 
من  العمل  �شوق  اآليات  وتطوير  للمواطن  املهني  ال�شتقرار  خلق  على 
خالل رفع كفاءة العن�شر الب�شري وتطويره ليكون قادرًا على املناف�شة 
احلقيقية لتلبية احتياجات �شوق العمل .. م�شريًا اإلى اأن املعهد العربي 
للتخطيط لديه خربة مرتاكمة يف هذا املجال فقد مت اإر�شال ما يقارب 
وقمنا  الكويت،  دولة  اإلى  العليا  ال�شهادات  حاملي  من  منتفع   ٢٠٠
باإقامة العديد من الدورات التدريبية عن طريق املعهد، حيث بلغ عدد 

املنتفعني ما يقارب من ١٢٠ متدربًا ناهيك عن اقامة وتنظيم العديد 
من الدورات التدريبية والتي تخدم ريادة الأعمال.

�شلطان  بن  حممد  ال�شيد  معالى  رعاية  حتت  احللقة  اقيمت 
البو�شعيدي، وزير الدولة وحمافظ ظفار وبح�شور عدد من اأ�شحاب 

ال�شعادة ومدراء العموم واأ�شحاب الأعمال.
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برعاية معايل ال�سيخ دعيج بن خليفة وح�سور خليجي وعربي كبري ال�سبكة 
االإقليمية نظمت فعاليات امللتقى اخلليجي للجودة يف القطاع اخلريي

»امللتقى  فعاليات  الجتماعية  للم�شوؤولية  الإقليمية  ال�شبكة  نظمت 
معايل  من  برعاية  واملجتمعية«  اخلريية  املنظمات  يف  للجودة  اخلليجي 
اآل خليفة ال�شفري الدويل للم�شوؤولية الجتماعية  ال�شيخ دعيج بن خليفة 
من  العديد  مب�شاركة  لالإعاقة،  اخلليجية  للجمعية  الفخري  الرئي�ص   -
والعربية.  اخلليجية  واملجتمعية  اخلريية  املنظمات  وقيادات  ممثلي  من 
املنامة مبملكة  تاون مبدينة  داون  روتانا  بفندق  الربنامج  تنفيذ  وقد مت 
البحرين، كما مت تد�شني الربنامج التدريبي الدويل »اأخ�شائي ا�شتدامة 
جودة املنظمات غري الربحية«. وقد �شارك يف تقدمي اأوراق العمل والور�ص 
التدريبية والتجارب التطبيقية  يف امللتقى العديد من اخلرباء يف جمالت 
اجلودة والعمل اخلريي، من اأبرزهم: اأ.د علي عبداهلل اآل اإبراهيم نائب 
رئي�ص ال�شبكة الإقليمية للم�شوؤولية الجتماعية من دولة قطر، والدكتور 
الإن�شانية  بال�شناديق  للم�شاريع  العامة  الإدارة  مدير  الأدري�شي  حامد 
اأ�شتاذ  العمري  هاين  الدكتور  والأ�شتاذ  الإ�شالمي،  التعاون  مبنظمة 

اجلودة والتخطيط الإ�شرتاتيجي بجامعة امللك عبدالعزيز مبدينة جدة 
التدريب  ق�شم  رئي�ص  الكبي�شي  خليفة  بن  حممد  والدكتور  ال�شعودية، 
بوزارة الأوقاف وال�شوؤون الإ�شالمية القطرية. كما مت تقدمي العديد من 
التجارب ذات ال�شلة بتطبيقات اجلودة منها: جتربة تطبيقات اجلودة 
البرتوكيماويات  ل�شناعة  اخلليج  ل�شركة  املجتمعية  امل�شوؤولية  برامج  يف 
تقنية  اإدارة  ال حممود مدير  الأ�شتاذ عدنان عبدالرزاق  والتي عر�شها 
البرتوكيماويات.كما عر�ص  ل�شناعة  اخلليج  ب�شركة  واملعرفة  املعلومات 
الأ�شتاذ ح�شن ب�شري اأخ�شائي متيز بجمعية اأ�شرتي باملدينة املنورة جتربة 
جمعية »اأ�شرتي« يف تطبيقات اجلودة. واختتمت العرو�ص بتجربة جمعية 
الأ�شتاذ عبدالعزيز بن عبداهلل  والتي قدمها  ال�شرقية  باملنطقة  اجلودة 

املحبوب رئي�ص جمل�ص الإدارة اجلمعية ال�شعودية للجودة بال�شرقية.
علما اأن امللتقى ياأتي ياأتي �شمن خطة فعاليات ال�شبكة الإقليمية للم�شوؤولية 

الجتماعية لعام ٢٠١٧م.

التح�سري لفعاليات اليوم العاملي للم�سوؤولية االجتماعية
للتح�شري  ت�شيري  جلنة  الجتماعية  للم�شوؤولية  الإقليمية  ال�شبكة  �شكلت 
الدكتور  الأ�شتاذ  برئا�شة  الجتماعية  للم�شوؤولية  العاملي  اليوم  لفعاليات 
الجتماعية،  للم�شوؤولية  الإقليمية  ال�شبكة  رئي�ص  نائب  اإبراهيم  اآل  علي 
العاملي  اليوم  اأن  علما  عام.  كل  من  �شبتمرب   ٢5 تاريخ  ي�شادف  والذي 
للم�شوؤولية املجتمعية جاء مببادرة من برنامج ال�شفراء الدوليني للم�شوؤولية 
الجتماعية التابع لل�شبكة الإقليمية للم�شوؤولية الجتماعية، والذين قدموا 
بدورهم نداء عامليا لجتماع اجلمعية العامة لالأمم املتحدة الذي انعقد يف 
نييورك خالل عام ٢٠١6م،وكذلك مت توجيه خطابات ر�شمية لقرابة مائة 
وزير خارجية، ومت ت�شليم طلب ر�شمي لالأمني العام لالأمم املتحدة، وكذلك 
لالأمم  الإقليمية  املكاتب  وملمثلي  املتحدة،  لالأمم  العامة  اجلمعية  لرئي�ص 
املتحدة ووكالتها املتحدة يف الدول العربية، و�شاحب ذلك حملة اإعالمية 
كبرية �شاركت وتفاعلت معها اأكرث من 5٠ دولة يف العامل، ومتت املوافقة 
على طرح الطلب للتداول من قبل ممثلي الدول يف اجلمعية العامة لالأمم 

املتحدة. وقد جاء اختيار يوم ٢5 �شبتمرب 
من  م�شتفي�شة  درا�شة  بعد  عام  كل  من 
جمل�ص خرباء ال�شبكة الإقليمية للم�شوؤولية 
هذا  باختيار  خل�شت  حيث  الجتماعية، 
القمة  اعتماد  مع  يتوافق  الذي  اليوم 
التي مت عقدها  امل�شتدامة  للتنمية  العاملية 
على هام�ص اجتماع اجلمعية العامة لالأمم 

املتحدة بتاريخ ٢5 �شبتمرب من عام ٢٠١5م اأهداف الأمم املتحدة للتنمية 
امل�شتدامة٢٠3٠. ويف ت�شريح خا�ص لالأ�شتاذ الدكتور علي اآل اإبراهيم قال 
فيه » باأن احتفالت هذا العام �شتكون اأممية الطابع، و�شتتم م�شاركة دول 
العامل يف احياء فعالياتها عرب موؤ�ش�شاتها الر�شمية واملجتمعية واخلا�شة، 
و�شتم اطالق مر�شد خا�ص لهذه الفعاليات، مع ت�شكيل اأمانة عامة دولية 

دائمة لفعاليات اليوم العاملي للم�شوؤولية املجتمعية.
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هي جمعية خريية تاأ�ش�شت يف مملكة البحرين يف يونيو من عام ١999م، حتت م�شمى موؤ�ش�شة ال�شنابل لرعاية الأيتام. ويف يناير٢٠١١م 
حتولت من م�شمى موؤ�ش�شة اإلى جمعية ال�شنابل لرعاية الأيتام. برئا�شة فخرية من معايل ال�شيخ �شلمان بن عبداهلل بن حمد اآل خليفة رئي�ص 
جهاز امل�شاحة والت�شجيل العقاري. وتهدف اجلمعية اإلى رعاية الأيتام املحتاجني ومتابعة تن�شئتهم التن�شئة ال�شحيحة ليكونوا مواطنني �شاحلني 
ومنتجني ولي�شاهموا ب�شكل فّعال يف منو وازدهار املجتمع، من خالل توفري الرعاية التعليمية وال�شحية والجتماعية لهم، وتوثيق عالقتهم باأفراد 
اأ�شرهم وتعميق تفاعلهم مع حميطهم الجتماعي مما يتيح لهم التوافق النف�شي والتكيف الجتماعي، والتعاون مع املوؤ�ش�شات العاّمة واخلا�شة 

العاملة يف جمال خدمة الأيتام.
تطمح ال�شنابل من خالل روؤيتها اأن تكون رائدة يف ميدان رعاية الأيتام، ومثاًل م�شرفًا للجمعيات الأهلية املتميزة العاملة يف جمال 
العمل اخلريي والجتماعي والتنمية امل�شتدامة. كما تعمل بكل جد واإخال�ص لتكون يف ال�شدارة بني اجلمعيات الأهلية العاملة يف خدمة 
املجتمع وامل�شاهمة يف حتقيق التنمية والرفاهية للمجتمع واملواطنني، وتعمل على تقدمي الرعاية ال�شاملة لهم مبا يعو�شهم م�شيبة فقد 

الأب ابتغاًء ملر�شاة اهلل �شبحانه وتعالى وطمعًا يف ثوابه وتوفيقه. 
وتعمل ال�شنابل من خالل ر�شالتها على ن�شر القيم واملبادئ الداعمة لكفالة الأيتام ورعايتهم كواجب على كل م�شلم تطبيقًا ملا جاء يف 
الكتاب وال�شنة. موؤمنني بالقيم الإ�شالمية التي ت�شتمد منها وتعتمد عليها يف جميع اأعمالها اخلريية وم�شاريعها التنموية يف خدمة و رعاية 
الأيتام الذين هم حمور عملها، وتهتم ب�شكل خا�ص يف عملها برعاية وكفالة الأيتام ور�شم الب�شمة على وجوههم فهي من اأحب الأعمال 
اإلى اهلل �شبحانه وتعالى، وتقدمي الرعاية ال�شاملة هي ال�شبيل الأمثل يف كفالة اليتيم، من خالل تكاتف جميع اأطراف املجتمع، ومد ج�شور 
التعاون فيما بينهم حتى توؤتي ثمارها املرجوة فهم ميثلون �شريحة هامة من �شرائح املجتمع ينبغي توفري الرعاية لهم ل�شمان م�شاهمتهم 

بفعالية يف التنمية الب�شرية للمجتمع.
وحتر�ص ال�شنابل على بناء ال�شخ�شية املتكاملة لالأيتام املكفولني لديها من خالل العمل على توفري كافة اأنواع الرعاية ال�شاملة من خالل 
تن�شئتهم ن�شاأة �شحية �شليمة، من خالل اتباع برنامج ال�شحة الوقائية، حيث تقوم ال�شنابل بتنفيذ م�شروع الرعاية ال�شحية من خالل اإجراء 
الفحو�شات الطبية لالأيتام بالتعاون مع امل�شت�شفيات والعيادات العامة واخلا�شة ب�شفة م�شتمرة، بالإ�شافة اإلى توفري العالج والأجهزة الطبية 

للمحتاجني منهم، كما تنظم وت�شارك يف العديد من برامج التوعية ال�شحية لالأيتام واأولياء اأمورهم.
امل�شتجدات  اآخر  ومتابعة  لالأيتام  املتكاملة  ال�شخ�شية  بناء  �شعيها يف  الجتماعية من خالل  الرعاية  دورها يف  ال�شنابل  تغفل  ومل 
يف جمال الرعاية الجتماعية والرتبوية التي تعنى بالطفل واملجتمع، وتقوم بالتنظيم وامل�شاركة يف العديد من الفعاليات والأن�شطة 

الرتبوية والثقافية التي ت�شتهدف بها جميع اليتام املكفولني لديها بجميع اأعمارهم وفئاتهم.
كم اأن لل�شنابل دورًا مهما يف الرعاية التعليمية حيث ت�شعى لبناء ال�شخ�شية املتكاملة لالأيتام من خالل الهتمام باجلانب التعليمي ومنحه 
الأولوية يف م�شاريعها ابتداًء من �شن ريا�ص الأطفال مرورًا باملدر�شة واجلامعة حتى ح�شولهم على العمل املنا�شب الذي ميكنهم من العتماد 

جمعية ال�ضنابل لرعاية الأيتام

م�س�ؤول�ن اجتماعيا  

بقلم: ح�سن اجلا�سم
الرئي�ص التنفيذي لل�شبكة الإقليمية للم�شوؤولية الجتماعية
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افتتـاح مقـر ال�سبكـة االإقليميـة للم�سوؤوليـة 
االجتماعيـة الـجديـد يف دولـة قطر

اآل  علي  الدكتور  الأ�شتاذ  اأعلن 
ونائب  املنتدب  الع�شو  اإبراهيم 
للم�شوؤولية  الإقليمية  ال�شبكة  رئي�ص 
جمل�ص  قرار  �شدور  عن  الجتماعية 
اأن�شطة  تو�شيع  يف  ال�شبكة  اإدارة 
الهامة  الدول  من  عدد  يف  ال�شبكة 
ذات الأن�شطة واملمار�شات املتميزة يف 
جمالت امل�شوؤولية املجتمعية والتنمية 

امل�شتدامة والإقت�شاد الأخ�شر. حيث �شيتم افتتاح مقر ال�شبكة الإقليمية 
للم�شوؤولية الجتماعية اجلديد يف دولة قطر، ومت تكليف الدكتور �شالح 
اآل اإبراهيم نائب رئي�ص ال�شبكة الإقليمية لل�شوؤون التنفيذية لإدارته. كما 
جاري العمل على فتح مكاتب ال�شبكة الإقليمية للم�شوؤولية الجتماعية يف 
مدينة الريا�ص و�شاللة العمانية، اإ�شافة اإلى مدينة اخلرطوم بجمهورية 
اأن ال�شبكة الإقليمية للم�شوؤولية الجتماعية جهة مهنية  ال�شودان. علما 
مع  وحتالفات  �شراكات  وكذلك  الدول  من  العديد  يف  مكاتب  لها  دولية 

موؤ�ش�شات مهنية معتربة يف ذات تخ�ش�شها.

على اأنف�شهم وال�شتغناء عن غريهم. 
ت�شعى  ال�شهرية(  )الكفالة  املادية  الرعاية  جمال  ويف    
توفري  يف  امل�شاهمة  الى  امل�شروع  هذا  خالل  من  ال�شنابل 
املالية من  و�شد حاجاتهم  واأ�شرهم  لالأيتام  الكرمية  احلياة 
دينارًا   ٢٠ تقل عن  ل  يتيم  لكل  �شهريه  كفالة  �شرف  خالل 
اأو اأكرث ح�شب رغبة الكافل وحاجة اليتيم، وتقوم بالإ�شراف 
التامة  ال�شتفادة  من  للتاأكد  الكفالة  هذه  اأوجه �شرف  على 
واملبا�شرة لليتيم. وذلك من خالل الزيارات الدورية واملتابعة 
من  املكفولني  الأيتام  جلميع  امل�شتمرة  واملالحظة  املبا�شرة 

قبلها.
وذلك  كبريًا  اهتمامًا  التمويلي  اجلانب  ال�شنابل  تويل 
للفئات  خدماتها  وتقدمي  عملها  ا�شتمرارية  ل�شمان 
امل�شتهدفة، ول�شمان متويل م�شاريعها اخلريية واخلروج من 
فقد طرحت  ا�شتمراريتها  وعدم  التربعات  تذبذب  اإ�شكالية 
منذ ن�شاأتها العديد من امل�شاريع الوقفية كم�شروع الرب الأكرب، 
وهلل  امل�شاريع  هذه  �شاهمت  حيث  اخلري  �شنابل  وم�شروع 
ا�شتثمارها  ريع  يعود  وقفية  ٤ مباين  اإن�شاء  واملنة يف  احلمد 

لتمويل م�شاريع اجلمعية ل�شالح اأيتام مملكة البحرين.
املوؤ�ش�شي  عملها  بتطوير  كبريًا  اهتمامًا  تويل  اأنها  كم 
اأيتام البحرين، من خالل ابرامها  واملجتمعي الرائد خلدمة 
�شركة  مع  كاتفاقيتها  واملعاهدات  التفاقيات  من  للعديد 
اإك�شرب�ص للتو�شيل والتجارة، وهي ال�شركة الرائدة يف جمال 
التو�شيل وتقدمي اخلدمات اللوج�شتية يف البحرين، واتفاقية 
و�شريفة  ال�شعب  علي  موؤ�ش�شة  بني  اأخرى  جمتمعية  �شراكة 
�شراكة  نحو   - عنوان  حتت  اخلريية  لالأعمال  اخلمريي 
جمتمعية متميزة - والتي جاءت من منطلق تفعيل ال�شراكات 
واتفاقية  واخلا�ص،  الأهلي  القطاع  موؤ�ش�شات  بني  املجتمعية 
جلمع  رئي�شية  كمن�شة   ”Payit Global“ تطبيق  اعتماد 
جانب  ومن  جانب  من  هذا  الذكية.  الهواتف  عرب  التربعات 
اآخر ويف اإطار �شعيها لتنمية مواردها الب�شرية وتطوير مهارات 
منت�شبيها، اأبرمت اتفاقية تعاون يف جمال التدريب مع ال�شبكة 
الإقليمية للم�شئولية الجتماعية يتم مبوجبها تنظيم عدد من 

الدورات والور�ص والربامج التدريبية املختلفة.

ملتقى دويل متخ�س�س يف الرتويج 
الأهداف االأمم املتحدة للتنمية امل�ستدامة 

2030 وتطبيقاتها
اآل  علي  الدكتور  لالأ�شتاذ  اإعالن  يف 
برنامج  على  العام  امل�شرف  اإبراهيم 
الأمم  باأهداف  للتب�شري  الأممي  املفو�ص 

املتحدة للتنمية امل�شتدامة٢٠3٠ .
قطر  دولة  يف  مرة  ولأول  �شيقام  باأنه 
دويل  ملتقى  القادم  �شبتمرب  �شهر  يف 
الأمم  لأهداف  الرتويج  يف  متخ�ش�ص 
 ٢٠3٠ امل�شتدامة  للتنمية  املتحدة 
 Become an SDG وتطبيقاتها، 

لتنفيذ  قائدا  كن   ،Leader at the Global Sustainable Forum

امللتقى  م�شاركتك يف  امل�شتدامة من خالل  للتنمية  املتحدة  الأمم  اأهداف 
الأممي لال�شتدامة.
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برئا�سة ال�سيخ الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن اآل ثاين رئي�س جمل�س االأمناء
املجل�س االإ�سالمي للموؤ�س�سات املانحة يختتم اجتماعه الرابع يف مدينة 

ا�سطنبول باجلمهورية الرتكية

للمجل�ص  الرابع  الجتماع  فعاليات  الرتكية  ا�شطنبول  مدينة  ا�شت�شافت 
الدكتور  ال�شيخ  �شعادة  تراأ�شه  والذي  املانحة  للموؤ�ش�شات  الإ�شالمي 
الأمناء  جمل�ص  رئي�ص  ثاين،  اآل  ح�شن  بن  عبدالرحمن  بن  العزيز  عبد 
بال�شناديق الإن�شانية مبنظمة التعاون الإ�شالمي، بح�شور �شيف ال�شرف 
اإدارة هيئة الإغاثة الإن�شانية  �شعادة ال�شيد/ بولند يلدرم رئي�ص جمل�ص 

الرتكية، وذلك بفندق ثري دي هيلتون ا�شطنبول ال�شهر املا�شي.
الأمناء  جمل�شي  اأع�شاء  واحدًا  يومًا  ا�شتمر  الذي  الجتماع  يف  و�شارك 
، بالإ�شافة الى ممثلني  للموؤ�ش�شات املانحة  والإدارة للمجل�ص الإ�شالمي 

عن موؤ�ش�شات وقفية ومانحة من خمتلف دول العامل الإ�شالمي.
ويف بداية الجتماع القى �شعادة ال�شيخ الدكتور عبدالعزيز بن الرحمن 
ملنظمة  الإن�شانية  بال�شناديق  الأمناء  جمل�ص  رئي�ص  ثاين،  اآل  ح�شن 
اأن  واأكد  بال�شادة احل�شور  فيها  افتتاحية رحب  كلمة  الإ�شالمي  التعاون 
ال�شناديق الإن�شانية ملنظمة التعاون الإ�شالمي بداأت العمل بقوة لإجناح 
املانحة،  للموؤ�ش�شات  الإ�شالمي  املجل�ص  يف  واملتمثل  املتميز  الكيان  هذا 
م�شريًا الى ان وجود املانحني على طاولة واحدة هي فر�شة ل تتكرر، واأنه 
مع الوقت بالإمكان تقوية هذا املجل�ص حتى يكون كيان قوي ومتكامل ومن 
خالله من ميكن النطالق ملا هو اأبعد يف �شبيل اإطالق الربامج وامل�شاريع 

الكربى خلدمة جمالت العمل الإن�شاين يف الدول .
ثاين  اآل  الرحمن ح�شن  بن  العزيز  عبد  الدكتور  ال�شيخ  �شعادة  واأ�شاف 

ان هناك الكثري من الإيجابيات لوجود هذا املجل�ص من اأهمها التعارف 
�شئ  وهو  الإ�شالمي  العامل  م�شتوى  على  املانحني  بني  امل�شتمر  والتوا�شل 
املوؤ�ش�شات  وحتى  املانحة  املوؤ�ش�شات  اأن  وجدنا  لأننا  الأهمية  يف  غاية 
واجلمعيات التنفيذية ل تلتقي ال يف بعد امللتقيات واملحافل الدولية وعادة 
ما تكون جل�شات ق�شرية يتم خاللها تعهدات واتفاقات على تكملة امل�شوار 
ثم ننقطع ول نلتقى اإل يف العام الذي يليه ولعل هذا الجتماع الدوري بني 

املانحني يحقق الكثري من التكامل بني املوؤ�ش�شات.
واأ�شار رئي�ص جمل�ص الأمناء الى اأن هذا اللقاء الدوري ي�شاعدنا كذلك يف 
التعرف على م�شاريع بع�شنا البع�ص والتكامل يف هذه امل�شاريع، مو�شحًا 
انه من املهم اأن يكون هذا املجل�ص مكان للدعم وامل�شاعدة لهذه املوؤ�ش�شات 
املانحة من الناحية العلمية وال�شت�شارية والتدريبية، حيث اأنه من املهم 

للموؤ�ش�شات املانحة ان تدعم بع�شها بع�شًا،
األ ثاين من  واأ�شاف �شعادة ال�شيخ الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن 
النقاط املهمة اأن يكون للمجل�ص متثيل دويل واأن وجود املانحني معًا �سوف 
اأمام الأمم املتحدة واملنظمات الدولية، م�شريًا الى  ي�شكلون قوة متثيلية 
للموؤ�ش�شات  الإ�شالمي  باملجل�ص  لإن�شاء جمل�ص ملحق  اأنه هناك م�شاعي 
املانحة يكون جمل�ص للموؤ�ش�شات واجلمعيات املنفذه، مو�شحًا ان الهدف 
الأول لهذا املجل�ص هو جمع املانحني يف العامل الإ�شالمي على طاولة واحدة 

من خاللها ي�شتطيعون خدمة املجالت الإن�شانية يف العامل الإ�شالمي .
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• جتنب الندم يف امل�شتقبل  • القدرة على التخطيط ال�شليم   • النظر الى امل�شتقبل القريب والبعيد   
كلما �شبق هي ا�شا�شيات و�شبل جناح ومتيز من يقال فيهم )مروا وهذا الأثر( وهي اي�شا ما يعرف عند املفكرين مبهارة النتائج 

املنطقية وما يتبعها وهي مهارة متكن العاملني بها من ا�شتباق الأحداث والتفكري العميق يف نتائج �شلوكياتهم وت�شرفاتهم 
وقراراتهم واختياراتهم من خالل حتليلهم العميق وتقييمهم لكل ما �شبق والذي جعل منهم اأ�شحاب اأثر يقتدى به و�شناع ح�شارة  

يعتز بها لنهم اختار ان يفكروا مبهارة التفكري امل�شوؤول .

خطوات التفكري امل�سوؤول »٤« 

  مقاالت يف امل�س�ؤولية املجتمعية

بقلم: اأ�ستاذة كلث�م م�ؤذن 
رئي�شة مركز اأنا م�شوؤول

يحكى اأن فتاًة يف ال�شابعة من عمرها بني األعابها ت�شدو و تغني،  ترتاق�ص مع دميتها التي ت�شتاقها اإن غابت عنها  حتملها تهدهدها تقبلها 
تعي�ص اأحالمها معها.. 

يف يوم من الأيام اأقبلت والدتها عليها ودنت منها وقبلت جبينها، وقالت: ماذا تفعل حبيبتي؟ ومن هذه التي بيدك؟
اأجبتها م�شرعة: هذه ابنتي اهتم بها و اأرعاها.

ابت�شمت الأم واأدركت اأن زهرتها اأينعت فقررت اأن تعلمها اأمرًا يجعل منها اأمًا م�شوؤولة تبني اأمة
اأم�شكت بيدها احلانية يد ابنتها و هم�شت باأذنها قائلة تعايل معي لأطلعك على اأمر اإن اتقنتيه اأ�شبحت اأمًا ناجحة و �شتكونني �شاحبة قرار و م�شوؤولية.
واأغلقتها  واأخذ علبة حليب معدنية فارغة  املطبخ  اإلى  ابنتها  الأم  والدتها، ا�شطحبت  الطفلة يف عينّي  راأته  قويًا  و  وا�شحًا  كان لالأم هدفًا 
 باإحكام وثقبتها من الأعلى والطفلة تتابع والدتها برباءة تنفذ ما تطلبه منها حتى انتهت العلبة فقد مت تزينها ونق�ص ا�شم  الفتاة عليها..

فرحت البنة بها كثريا لكن توقفت وقالت ماما ما هذا... مل زيّنا العلبة؟ ومل  ثقبتيها؟ كيف األعب بها؟
قالت لها الأم : انتظري حلظة ذهبت و تركت ال�شغرية يف حرية، فمرة ترفع العلبة ومرة تقلبها تنظر اإليها متعجبة كيف �شتكون اأمًا و م�شوؤولة 

من علبة حليب معدنية مزخرفة.
عادت الأم وبيدها مبلغ من املال اأدخلته من الفتحة املوجودة بالعلبة وقالت: من الآن ف�شاعدًا هذه ح�شالتك، بنك خا�ص بك تدخرين به مالك 
ولذلك �شنعقد اتفاقًا خذي م�شروفك وق�شميه لثالثة اأق�شام جزء لك وجزء تربعي به واآخر �شعيه باحل�شالة ويف اآخر كل �شهر نفتحها ونح�شب ما 
جمعناه خالل ال�سهر واأنا �ساأكافوؤك على اإجنازك لفرتة من الزمن  و بعدها لك اخليار و لك احلرية يف �سراء ما تريدين �سرط اأن يكون ذا منفعة.
الطفلة ال�شغرية انتابها �شعور جميل �شعرت بثقة عالية وا�شتقالل ب�شخ�شيتها حلقت بخيالها وبداأت تفكر فيما تريد �شراءه، اكت�شفت قيمة املال 
واأ�شبحت تنتظر كل اآخر ال�شهر بفارغ ال�شرب بداأت تتنازل عن بعد الطلبات اأ�شبحت تالحظ الأ�شعار واأن�شاأت م�شروعًا �شغريًا مع �شديقاتها 

باملدر�شة و�شعت ميزانية للم�شروفات ومرت بها الأيام و تطورت لديها مهارة الدخار.
تعلمت هذه الطفلة قيم و�شلوكيات اقت�شادية عّدة كقيمة الدخار والك�شب احلالل والعتدال يف الإنفاق والتخطيط القت�شادي.

علمي اأبنائك كيف ينفقوا م�شروفهم بحكمة فاإنهم �شيكون �شانعوا قرار يف امل�شتقبل فالإدخار ينمي �شعورهم بامل�شوؤولية وال�شتقالل وبناء 
�شخ�شيتهم يف الكرب.

طفلك م�سوؤواًل اقت�ساديًا

  مقاالت يف امل�س�ؤولية املجتمعية

بقلم: جمدولني عبا�س جمل الليل 
ع�شو  فعال مبركز اأنا م�شوؤول لبداع الطفل التابع لل�شبكة الإقليمة للم�شوؤولية الجتماعية - م�شت�شارة مراهقة وطفولة مبركز ي�شر الن�شائي مبكة 
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�ضيـا�ضـات و بـرامـج الـم�ضوؤوليـة الجتماعيـة جتـاه الـمــوارد الب�ضريــة يف منظمــات الأعمــال

»درا�سة حالة ثالثة �سركات عربية«

                 درا�سات يف امل�س�ؤولية املجتمعية 

د. نعيمة اإبراهيم الغَنام
رئي�ص جمل�ص خرباء حترير �شحيفة »التزام«

ع�شو جمل�ص خرباء ال�شبكة الإقليمية للم�شوؤولية الجتماعية

تذكر الباحثة الأ�شتاذة وهيبة مقدم باأن مفهوم امل�شوؤولية الجتماعية  ظهر كنتيجة طبيعية للعديد من 
املظاهر التي ميزت ال�شاحة القت�شادية الدولية والتي من اأهمها:

ال�شلبية  الآثار  هذه  لعالج  الأعمال  منظمات  واإهمال  الأخرية،  ال�شنوات  يف  البيئية  الكوارث  تفاقم   •
لن�شاطاتها على البيئة والإن�شان، واهتمامها باجلانب الربحي ب�شكل اأ�شا�شي.

• تزايد الف�شائح الأخالقية والقانونية وق�شايا الف�شاد والر�شوة يف منظمات الأعمال الكربى، مما 
اأ�شبح يهددها فقدانها ل�شمعتها وت�شويه �شورتها اأمام عمالئها.

• تزايد الوعي لدى جمهور العمالء/امل�شتهلكني، وحر�ص هذا اجلمهور على معرفة كل ما يتعلق باأداء 
ال�شركة وطبيعة عملها وتاأثرياتها على املجتمع والبيئة.

الإن�شان، وحماية حقوق  تزايد ال�شغط من قبل املنظمات غري احلكومية، منظمات حماية حقوق   •
العمال، ومنظمات حماية البيئة.

الجتماعية  امل�شوؤولية  مفاهيم  تطورت  وقد 
امل�شوؤولية  هذه  نطاق  امتد  كما  كبري،  ب�شكل 
خارجية،  واأخرى  داخلية  اأطرافا  لي�شمل 
الأطراف  اأهم  من  الب�شرية  املوارد  وتعترب 
امل�شتفيدة والتي يتوجب على املنظمة اأن توؤدي 
واللتزام  جتاهها،  الجتماعية  م�شوؤولياتها 
�شرورة  يعترب  الب�شري  املورد  جتاه  امل�شئول 

من اأجل حت�شني الأداء الكلي ب�شكل عام.
م�سكلة الدرا�سة:

اأ�شحاب  من  طرف  هي  الب�شرية  املوارد  اأن 
وتوؤثر  املنظمة  بهم  تتاأثر  الذين  امل�شلحة 
ب�شلوك  اللتزام  املنظمة  على  فاإن  عليهم، 
تتوقف  ل  امل�شوؤولية  هذه  و  جتاههم،  م�شئول 
والت�شريعات  الإدارية  التنظيمات  حدود  عند 
القانونية، بل تتعدى اإلى اأمور اأخالقية كثرية 
اأهم  على  التعرف  وبغر�ص  الأبعاد،  متعددة 
قمنا  الجتماعية  امل�شوؤولية  وبرامج  �شيا�شات 

ب�شياغة الإ�شكالية التالية: 
ما هي مظاهر و اأ�شكال امل�شوؤولية الجتماعية 

املوارد  مل�شلحة  املنظمة  متار�شها  التي 
الب�شرية؟

اأهمية الدرا�سة:
 من وجهة نظر الباحثة لي�ص من املقبول اأن 
الأطراف  جتاه  بالتزاماتها  املنظمات  تهتم 
تهمل  و  البيئة  و  املجتمع  مثل  اخلارجية 
جتاه  والجتماعية  الأ�شا�شية  م�شوؤولياتها 
مواردها الب�شرية، فالهتمام باملورد الب�شري 
من �شاأنه اأن يعزز من اأدائها الجتماعي جتاه 
التزامها  اأن  كما  امل�شلحة،  اأ�شحاب  باقي 
خطوة  اأي�شا  يعترب  العاملني  جتاه  امل�شئول 
الجتماعية  امل�شوؤولية  ثقافة  لغر�ص  ايجابية 

يف املنظمة ككل هذا من جهة.
املو�شوع  هذا  اأهمية  تظهر  اأخرى  ومن جهة 
كربى  جتارب  على  عملي  ب�شكل  التعرف  يف 
جمال  يف  تتميز  التي  العربية  ال�شركات 
ملمار�شة  متميزة  ن�شاطات  تطبيق  و  اإعداد 
الب�شرية،  املوارد  امل�شوؤولية الجتماعية جتاه 
ومن خالل ذلك نعر�ص جمموعة من الأفكار 

املورد  جتاه  اجتماعًيا  امل�شئولة  املمار�شات  و 
على  املنظمات  لكل  معينا  لتكون  الب�شري 

و�شع برامج مماثلة اأكرث فعالية و متيًزا.
خطة البحث:

من اأجل الإجابة على الإ�شكالية املطروحة مت 
تق�شيم البحث اإلى الأق�شام التالية:

تطرقت  و  للدرا�شة:  املنهجي  الإطار  اأول: 
منهجية  ت�شميم  اإلى  خالله  من  الباحثة 
البحث:املقدمة ثم الإ�شكالية، والتعرف على 
يف  و  الدرا�شة  يف  امل�شتخدم  العلمي  املنهج 

الأخري خطة البحث. 
للدرا�شة:تعر�شت  النظري  الإطار  ثانيا: 
املتعلقة  النظرية  للمفاهيم  خالله  من 
ن�شاأتها،  تعريفها،  الجتماعية،  بامل�شوؤولية 
اأ�شحاب  بنظرية  عالقتها  تطورها،  مراحل 

امل�شلحة، اأهميتها.
وحيث اأن اجلوانب النظرية يتم التطرق لها 
من وقت لآخر من خالل الدرا�شات التي �شبق 
اأن القينا عليها ال�شوء من من خالل جملتنا 
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يدون  ما  خالل  ومن   « التزام   « املرموقة 
مقالتهن  يف  والزمالء  الزميالت  قبل  من 
؛ لذلك �شنتناول الإطار التطبيقي  ال�شهرية 

كما جاء يف درا�شة الباحثة .
االإطار التطبيقي للدرا�سة:

اجلانب  هذا  خالل  من  الباحثة  تطرقت 
امل�شوؤولية  برامج  و  �شيا�شات  اإلى  التطبيقي 
اإدارة  م�شتوى  على  املطبقة  الجتماعية 
املوارد الب�شرية يف ثالث �شركات عربية من 

خالل احلالت الثالث التالية.
ل�شناعة  اخلليج  �شركة  الأولى:  احلالة 

البرتوكيماويات )البحرين(:
اخلليج  �شركة  فازت  نوفمرب٢٠١١   3  يف 
العربية  باجلائزة  البرتوكيماويات  ل�شناعة 
املوؤ�ش�شات  فئة  عن  الجتماعية  للم�شئولية 
املتو�شطة، وذلك يف احتفال اأقيم بهذه املنا�شبة 
باإمارة دبي بدولة الإمارات العربية املتحدة، و 
ملتقى   )Arabic CSR Network( نظمته 
الجتماعية  للم�شوؤولية  العربية  اجلائزة 
 ٤٢ حوايل  �شم  ح�شور  و�شط  للموؤ�ش�شات 

موؤ�ش�شة من ١٠ دول عربية.
1.نبذة عن ال�سركة: 

ل�شناعة  اخلليج  �شركة  تاأ�ش�شت 
يف   )GPIC(»جيبك« البرتوكيماويات 
دول  بني  للتعاون  كنواة  ١9٧9م   /١٢/١5
جمل�ص التعاون اخلليجي، يف جمال �شناعة 
بذلك  م�شتفيدة  البرتوكيماويات  و  الأ�شمدة 
البحرين  تنتجه  الذي  الطبيعي  الغاز  من 
جاء  وقد  ال�شناعة،  لهذه  خام  كمادة 
م�شرتكا  م�شروعا  لتكون  ال�شركة  تاأ�شي�ص 
مملوكا بالت�شاوي بني كل من حكومة مملكة 
ممثلة  ال�شعودية  العربية  واململكة  البحرين 
الأ�شا�شية  لل�شناعات  ال�شعودية  ال�شركة  يف 
�شركة  يف  ممثلة  الكويت  ودولة  )�شابك( 

�شناعة الكيماويات البرتولية. 
٢. امل�شوؤولية الجتماعية للموارد الب�شرية يف 

�شركة اخلليج ل�شناعة البرتوكيماويات:
تعنى  برامج  و  �شيا�شات  عدة  لل�شركة 

بالهتمام باملورد الب�شري من اأهمها:
1.2  مفه�م الفريق ال�احد:

تنتهج �شركة اخلليج ل�شناعة البرتوكيماويات 
منًطا اإدارًيا حديًثا حموره الرئي�شي العن�شر 
يف  العاملني  اإ�شراك  يتم  حيث  الب�شري، 
و  وال�شيا�شات  والأهداف  الروؤية  مناق�شة 
التفاق عليها معهم، و من ثم ن�شرها علًنا.

ون�شر البيانات والإح�شائيات.
الواحد  الفريق  روح  تاأ�شيل ودعم مبداأ  يتم 
ب�شورة يومية يف جميع اأرجاء ال�شركة وذلك 
من خالل الجتماعات التن�شيقية والأن�شطة 
الجتماعية والفعاليات اخلا�شة داخل جممع 

ال�شركة وخارجه. وكذا ت�شكيل اللجان.
2.2  التدريب والتط�ي��ر: 

وتطوير  لتدريب  اأهمية كبرية  ال�شركة  تعطي 
ذلك  اأجل  من  ا�شتثمرت  وقد  موظفيها، 
وبرامج  التوطني  جمال  يف  كبرية  مبالغ 
البحرينيني  ن�شبة  تزيد  اإذ  املوظفني،  تطوير 
هذه  باأن  علما   %8٢ عل�ى  حاليا  ال�شركة  يف 

الن�شبة يف تزايد م�شتمر �شنوًيا. 
كبرًيا  والتطوير عددا  التدريب  ينظم مركز 
ل�شمان  عام  كل  يف  التنمية  دورات  من 
التعامل  على  قادرة  مثقفة  عاملة  قوة  وجود 
ل�شناعة  العالية  التقنية  املتطلبات  مع 
داخلي  العاملية.«تدريب  البرتوكيماويات 

وخارجي.
يف عام ٢٠٠8م ح�شلت »جيبك« على جائزة 
تدريب  يف  املتميزة  لل�شركات  الأول  املركز 
متنحها  والتي  الب�شرية،  املوارد  وتنمية 
نالت  كما  البحرين،  مبملكة  العمل  وزارة 

ال�شركة يف عام ٢٠٠9م جائزة اأف�شل �شركة 
يف  الإلكرتوين  التعليم  حلول  ا�شتخدام  يف 

ال�شرق الأو�شط.
٣.2  ال�سحة وال�سالم��ة:

تبنت ال�شركة �شيا�شة �شارمة لإدارة املخاطر 
ماليني   8 من  اأكرث  حتقيق  عن  اأ�شفرت 
م�شيعة  حوادث  اأية  وقوع  دون  عمل  �شاعة 
نا�شع  ب�شجل  ال�شركة  تتمتع  وبذلك  للوقت، 
بجميع  مميزا  يعد  ال�شالمة  اإجنازات  يف 

املقايي�ص. 
ذهبية  جوائز  بثمان  ال�شركة  فازت 
احلوادث  ملنع  امللكية  اجلمعية  من  متتالية 
ح�شلت  كما  املتحدة،  باململكة   )RoSPA(
ال�شركة على اجلائزة الدولية لقطاع �شناعة 
عام  يف   RoSPA من  البرتوكيماويات 

٢٠٠١م.
ال�شركة  بفوز  الإجنازات  هذه  تتويج  مت  وقد 
 )RoSPA( من  اإيرل  جورج  ال�شري  بكاأ�ص 
لل�شركة  والذي مينح  اأي�شًا يف عام ٢٠٠5م، 
ذات الأداء الأكرث متيزًا على م�شتوى العامل 
يف جمال ال�شالمة وال�شحة املهنية، و يف عام 
جائزة  على  »جيبك«  ح�شلت  فقد  ٢٠٠8م، 
ال�شالمة  لل�شالمة من جمل�ص  روبرت كامبل 
الأمريكية  املتحدة  بالوليات  الوطني، 
�شارمة  باأنظمة  ال�شركة  بتقيد  اعرتافا 
اإلى  املهنية،  وال�شالمة  ال�شحة  جمال  يف 
جانب تطويرها امل�شتمر لهذه الأنظمة، هذا 

بالإ�شافة اإلى جوائز اأخرى كثرية و هامة.
بوجود  ال�شناعي  »جيبك«  جممع  يتمتع 
مركز �شحي متطور وجمهز باأحدث املعدات 
وي�شاعده  متمر�ص  طبيب  يديره  الطبية، 
ويقدم  املوؤهلني،  املمر�شني  من  طبي  طاقم 
وعلى  الأ�شبوع  اأيام  طيلة  خدماته  املركز 
مدار ال�شاعة، مبا يف ذلك خدمات الرعاية 
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الدورية  الفحو�ص  واإجراء  الأولية  والإ�شعافات  الأولية،  ال�شحية 
جلميع املوظفني. 

مت تدريب اأعداد كبرية من موظفي ال�شركة وتاأهيلهم يف الإ�شعافات 
الأولية مل�شاعدة املركز ال�شحي عند احلاجة، وينظم املركز ال�شحي 
دعما  بالدم  للتربع  منتظمة  حمالت  العمال  نقابة  مع  بالتن�شيق 

لحتياطيات بنك الدم التابع لوزارة ال�شحة. 
تفتي�ص  بعمليات  القيام  تتولى  لل�شحة  جلنة  ال�شركة  اإدارة  عينت 
املحافظة  �شمان  اأجل  من  لها  التابع  والنادي  املجمع  ملطعم  دورية 
من  عددا  �شنويا  اللجنة  تنظم  كما  النظافة،  م�شتويات  اأعلى  على 

املحا�شرات املتعلقة بعدد من الق�شايا ال�شحية املختلفة.
قامت ال�شركة باإ�شراك املنظمات يف جتربتها بتحديث اأنظمة التعليم 
يف  ي�شاهم  مبا  الوطني،  امل�شتوى  على  والبيئة  وال�شالمة  والتدريب 
ال�شركة تتمتع بتمثيل  اأن  املزيد من الدعم لالقت�شاد الوطني، كما 
جيد يف الفرق واللجان الوطنية التي تتولى مراجعة وتطوير ت�شريعات 

ال�شالمة والتدريب والتعليم والبيئة يف البحرين.
احلالة الثانية : �سركة اأب� ظبي للمطارات:

 ،٢٠٠6 عام  يف  تاأ�شي�شها  منذ  للمطارات  اأبوظبي  �شركة  ح�شدت 
واملحلية  الدولية  الهيئات  اأرقى  من  املرموقة  اجلوائز  من  العديد 
الت�شويقي  الت�شغيلي وكذلك يف املجال  وذلك عن متيزها يف املجال 

والتدريب ومبادرات امل�شوؤولية الجتماعية.
1.نبذة عن ال�سركة:

تاأ�ش�شت �شركة اأبوظبي للمطارات يف عام ٢٠٠6 بتفوي�ص من املجل�ص 
التنفيذي لإمارة اأبوظبي، بغر�ص اإدارة وت�شغيل مطار اأبوظبي الدويل 
�شركة  اأ�شول  حمفظة  تو�شعت  وقد  تو�شعته،  خطة  على  والإ�شراف 
اأبوظبي للمطارات لت�شمل مطار العني الدويل، مطار البطني للطريان 
اخلا�ص، مطار جزيرة دملا ومطار جزيرة �شري بني يا�ص ال�شياحي، 
بالإ�شافة ملجموعة من ال�شركات ذات الأن�شطة املتنوعة التي تعترب 

اأ�شا�شية لنمو �شناعة الطريان يف الإمارات العربية املتحدة١.
جتاه  لل�سركة  االجتماعية  امل�س�ؤولية  برامج  2.بع�س 

م�ظفيها2:
التوطني هو مبادرة تقودها حكومة دولة الإمارات العربية املتحدة، 
طريق  عن  الإماراتية  العاملة  القوى  تنمية  خاللها  من  ت�شتهدف 

توظيف مواطني الدولة.
ن�شبة توظيف  التوطني اخلا�شة بها عن حتقيق  اإ�شرتاتيجية  اأثمرت 

للمواطنني الإماراتيني بلغت ٢6 باملائة �شمن القوى العاملة التابعة 
لها يف عام ٢٠٠9، وا�شتهدفت ال�شركة رفع ن�شبة توظيف املواطنني 

يف ال�شركة اإلى 3٠ باملائة مع نهاية ٢٠١٠. 
ت�شتعد اإدارة املوارد الب�شرية يف ال�شركة لإطالق »برنامج اجل�شر« الأول 
لتوظيف مواطني دولة الإمارات العربية املتحدة، وهذا الربنامج واحد 
ملواطني  النطاق  وا�شعة  توظيف  لتحقيق عملية  الرامية  املبادرات  من 
مثل  اأدوار هامة يف جمالت حيوية  يتم من خاللها ممار�شة  الدولة، 
اخلريجني  تزويد  اإلى  الربنامج  ويهدف  والإطفاء،  العمالء  خدمة 
املواطنني باملهارات الالزمة لبدء حياتهم املهنية يف �شناعة الطريان.

تعتمد  كما  منتظم،  ب�شكل  للموظفني  اأهداف  لو�شع  ال�شركة  ت�شعى 
اآرائهم  على  واحل�شول  املوظفني  اأداء  تقييم  على  ت�شاعد  اإجراءات 

وتلقي اأفكارهم با�شتمرار.
ذوي  الأفراد  دعم  على  تركز  هامة  مبادرة  ال�شركة  با�شرت 

الحتياجات اخلا�شة خالل عملية دجمهم يف بيئة عمل ال�شركات.
بتطوير  التزامها  من  كجزء  للمطارات  اأبوظبي  �شركة  و�شعت 
ل�شمان  �شامل  تدريب  برنامج  معهم،  والتفاعل  وتدريبهم  املوظفني 

تلبية الحتياجات التدريبية.
على  ال�شركة  يف  والتطوير  التعليم  ق�شم  اأ�شرف   ،٢٠٠9 عام  خالل 

تقدمي خدمات التدريب ل� ٤٠١5 موظف.
بالإ�شافة لذلك، قامت �شركة اأبوظبي للمطارات برعاية ١٠٠ طالب 

حل�شور برنامج التدريب ال�شيفي ملدة 3 اأ�شهر، وعلى مدار العام.
ت�شجيع موظفي �شركة اأبوظبي للمطارات على »تبني اأفكار خ�شراء« 

�شديقة للبيئة حيث
موظف   6٠٠٠ عددها  يبلغ  التي  العاملة  قواها  اأفراد  كافة  �شجعت 
على اأخذ مواقعهم ال�شحيحة على هذا الكوكب فيما يتعلق ب�شداقة 

البيئة وتبني الأفكار اخل�شراء.
احلالة الثالثة: �شركة �شوناطراك اجلزائرية:

١.نبذة عن ال�شركة: 
مت اإن�شاء �شركة �شوناطراك �شنة ١963، وهي اأهم �شركة حمروقات 
يف اجلزائر ويف اأفريقيا، وهي تعمل يف التنقيب والإنتاج و النقل عن 

طريق الأنابيب والتحويل و ت�شويق املحروقات وم�شتقاتها.
وتتو�شع �شوناطراك يف ن�شاطات توليد الطاقة الكهربائية، الطاقات 
وتعمل  والتعدين،  البحث  البحر،  مياه  حتلية  واملتجددة،  اجلديدة 
اأفريقيا  يف  العامل:  من  مناطق  عدة  ويف  اجلزائر  يف  �شوناطراك 
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اإيطاليا،  )اإ�شبانيا،  اأوربا  ويف  م�شر(  ليبيا،  النيجر،  )مايل، 
يف  و  )البريو(  الالتينية  اأمريكا  ويف  العظمى(  بريطانيا  الربتغال، 

الوليات املتحدة الأمريكية.
رابع  اأي�شا  وهي  عامليا،  الثانية ع�شر  و  اإفريقيا  الأولى  ترتيبها  و مت 
م�شدر عاملي للغاز الطبيعي املميع GNL، ثالث م�شدر عاملي لغاز 

البرتول املميع GPL، و خام�ص م�شدر للغاز الطبيعي.
2.اإ�سرتاتيجية �س�ناطراك جتاه امل�ارد الب�سرية:

1.2  ال�سيا�سة العامة:
تهتم  التي  اجلزائرية  ال�شركات  اأكرث  من  �شوناطراك  �شركة  تعترب 
حتديث  يف  موؤخرا  �شرعت  حيث  كفاءته  وبتح�شني  الب�شري  باملورد 
اأهداف  و�شع  حول  تتمحور  وهي  الب�شرية،  للموارد  �شيا�شتها 
�شمان  اأجل  من  تنموية  مب�شاريع  والقيام  منا�شبة،  اأداء  وموؤ�شرات 

اأق�شى تخ�ش�ص يف الكفاءات.
متنح هذه ال�شيا�شة عرب نظامها اجلديد مكافئة مل�شاهمات م�شتخدميها يف 
تطويرها ب�شمان اأجر عادل يعك�ص العرتاف بالأداء الفردي و اجلماعي، 
كما ت�شجع هذه ال�شيا�شة اجلديدة على اتخاذ املبادرة وتن�شيط املمار�شات 

املهنية وربط نظام ت�شيري الأداء ربطا مبا�شرا مع نظام التعوي�شات.
2.2  الت�ظيف:

ال�شهادات  ذوي  من  ال�شابة  الكفاءات  توظيف  �شوناطراك  تف�شل 
واجلامعات،  املدار�ص  مع  وثيقة  عالقات  تطوير  على  باحلر�ص 

بت�شطري واإعالن فر�ص التطوير التي متنحها ملوظفيها امل�شتقبليني.
٣.2  التك�ين:

املوارد  وتطوير  تكوين  و  لتنمية  كربى  اأولوية  �شوناطراك  تويل 
�شنة ٢٠٠9،  بالتكوين  معنيون  اأن حوايل 55% منهم  الب�شرية،حيث 
امليزانية  ارتفعت  فقد   ،٢٠٠8 ب�شنة  مقارنة   %٠٧ تفوق  بزيادة  اأي 
املخ�ش�شة للتكوين التي تقارب ١٠ ماليني دولر بن�شبة ٢٠% مقارنة 

بال�شنة املا�شية. 
مركز تطوير املوؤ�ش�شة )CPE( :يرتكز دور هذا املركز على التدريب 
على التكنولوجيات وتقنيات الت�شيري، اإدارة الأعمال، اللغات، تكوين 
املكونني، املالية و ال�شوؤون القانونية، الإعالم الآيل و اأنظمة الإعالم 

و ال�شحة و ال�شالمة و البيئة.
 . )IAP( املعهد اجلزائري للبرتول

و  التطوير  :يقع مركز   )NAFTOGAZ( نفطوغاز التكوين  معهد 
تطبيق التقنيات البرتولية و الغازية )نفطوغاز( بحا�شي م�شعود.

  4.2  االهتمام بالت�ظيف الن�س�ي:
الن�شاء  ن�شبة  ارتفعت  قد  الن�شوي،  و  بالتوظيف  ال�شركة  تهتم 
الأربع  ال�شنوات  خالل  الرتفاع  قدر  حيث  ب�شوناطراك،  العامالت 
الأخرية بن�شبة 36 باملائة، كما يظهر هذا الهتمام من خالل اإن�شاء 

مر�شد التوظيف الن�شوي.
  5.2  حل م�سكلة هجرة االإطارات:

اإ�شرتاتيجية وطنية جديدة ملعاجلة  قامت �شركة �شوناطراك بو�شع 
الأجنبية، وذلك  ال�شركات  اإلى  واملهند�شني  الإطارات  م�شكل هجرة 
عن طريق توفري كل املتطلبات ال�شرورية للعمل وتقدمي كل التحفيزات 

التي من �شاأنها اأن حتافظ على املوارد الب�شرية للموؤ�ش�شة. 
  6.٢  اإ�شدار مدونة �شلوك ملجمع �شوناطراك:

يف �شنة ٢٠١٠  مت الإعالن عن اإ�شدار مدونة �شلوك ل�شركة �شوناطراك، 
يرتكز  �شوناطراك  جممع  باأن  اجلديدة  الوثيقة  هذه  يف  التذكري  مت 
»على حمورين تكميليني لقيمه« من اأجل تطوره وهما »القيم اجلوهرية 
البالد  مل�شلحة  باللتزام  القيم اجلوهرية  تتعلق  املوؤ�ش�شة«،  ومبادئ 
وروح املوؤ�ش�شة والأخالقيات واملهنية والثقة وروح اجلماعة واحلكامة 
الأخالقية  املمار�شات  وتعزيز  والتكافوؤ.  والبحث عن اجلودة  املثالية 

على م�شتوى ال�شركة واحرتام اأحكام مدونة ال�شلوك.  
و من اأهم البن�د ال�اردة يف هذه املدونة: 

عنه  وترتتب  القانون  عليه  يعاقب  خطريا  عمال  الر�شوة  اعتبار 
متابعات ق�شائية واإنهاء عالقة العمل مع املوؤ�ش�شة.

اإجناز اأي مهام اأو اأهداف ل ميكن اأن يكون باإتباع طرق غري �شرعية 
وغري اأخالقية من طرف املوظفني وال�شركاء اأومن زبائن �شوناطراك.
اأو  اأي عمولت  تلقي  املوظفني  باتا على  اأنه مينع منعا  املدونة  جاء يف 
هدايا من اأ�شخا�ص اأو هيئات مقابل منح مزايا معينة، مادية اأو غريها.
اأخالقيات  جلنة  اإلى  املوظفني  لر�شوة  حماولة  باأي  التبليغ  �شرورة 

املوؤ�ش�شة.
مينع منعا باتا التكفل بالنفقات من طرف الزبائن اأو هيئات اأجنبية 
اأو  العقود  التزامات وا�شحة داخل  اإطار  اإذا كان يف  اإل  لأي موظف 

مرخ�شا من اجلهات امل�شئولة.
ويف ختام هذا اجلانب التطبيقي، نالحظ اأن هذه ال�شركات الثالث 
تهتم باملوارد الب�شرية ب�شكل كبري، وتلتزم مب�شوؤولياتها الجتماعية 
كاملة اأمام موظفيها، ول �شك اأن هذا ينعك�ص من خالل جناح هذه 

ال�شركات و تفوقها ومتيزها يف اأدائها ال�شامل ككل.
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مب��س�ع  املتعلقة  الت��سيات  لبع�س  الباحثة  تعر�ست 
الدرا�سة:

من املهم اأن تلتزم منظمات الأعمال بكل م�شوؤولياتها جتاه اأ�شحاب 
هذا  لأن  خا�ص،  ب�شكل  الب�شرية  مواردها  وجتاه  عموما  امل�شلحة 

اللتزام يعترب مبثابة ا�شتثمار يف املورد الب�شري.
يجب على منظمات الأعمال اأن تنوع من الربامج املرتبة مب�شوؤوليتها 
دائم  ب�شكل  تطويرها  وحتاول  الب�شرية،  مواردها  جتاه  الجتماعية 
والإبداع فيها للو�شول اإلى درجة عالية من الر�شا الوظيفي وبالتايل 

التح�شني من اأداء املنظمة ككل.
من املهم اأن ترتبط �شيا�شات وبرامج امل�شوؤولية الجتماعية للموارد 
الب�شرية بال�شيا�شة العامة التي تنتهجها املنظمة يف جمال امل�شوؤولية 

الجتماعية على م�شتوى املنظمة ككل.

برامج ذات  تبني  بل يجب  املادي غري كايف،  التحفيز  الرتكيز على 
و  للعامل  املعنوي  التحفيز  على  ترتكز  اأخالقية  و  اجتماعية  طبيعة 

تكافئ كل جمتهد وفق نظام مو�شوعي لتقييم الأداء.
كل  حماربة  املنظمة،   يف  الأعمال  باأخالقيات  الهتمام  يجب 
اإ�شدار  الأف�شل  من  الأخالقية،   وغري  القانونية  غري  ال�شلوكيات 

مدونة �شلوك يف املنظمة لتو�شيح منهج العمل وال�شلوك فيها.
اللتزام  جمال  يف  الرائدة  ال�شركات  جتارب  على  الإطالع  اأهمية 
اأجل  من  براجمها  على  والتعرف  الب�شرية  املوارد  جتاه  امل�شئول 

ال�شتفادة منها.
واملوارد  الإدارة  بني  مفتوحة  والتوا�شل  احلوار  قنوات  اإبقاء  يجب 
الب�شرية، فمن الأف�شل اأن يحدد العاملون ما يرغبون يف تواجده من 

�شيا�شات اجتماعية واأخالقية بناء على رغبتهم. 

The obesity or overweight is abnormal or excessive fat accumulation that may impair your health. 
Check your weight, if you get a body mass index of (25kg/m²) or more, you have to change it. 
Waist circumference is one of the ways that give you  an indicator about your health . 
Now, take a meter and measure the size of your waist circumference 
You should try to lose weight if your waist is 
94*cm or more for the men. 
80*cm or more for women.
You are very high of risk and should get a dietician’s advice if your waist is 
102*cm or more for men. 
88*cm or more for women . 
Are you in risk?! It is the result of all your little bad habits and imbalance between calories consumed and calo-
ries expended. 
Nowadays, there are many health problems linked to obesity and overweight like diabetes, heart disease and 
some types of cancer. 
The healthy lifestyle leads to a happy life, so be careful about your health your job is very important and your ca-
reer take most of your attention  but be fair and give your health a time like everything els  beleve me it worth.  
Physical activity is very important for your well-being and must be included throughout your day. According to 
world health organization, the natural and normal physical activity is 150 minutes of moderate intensity (brisk 
walking - tennis doubles) or 75 minutes of vigorous intensity ( running - fast swimming) throughout the week. 
Reducing the amount of sugar you consume in coffee or tea can make a difference and you will feel better. 
Conclusion: To enhance your performance in the work and be more successful, you have to reorder your priori-
ties and put your health first.

Take care of yourself
مقاالت يف امل�س�ؤولية املجتمعية

By: Afaf uthman
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جميل��ة تل��ك ال��روح التي ميالوؤه��ا العط��اء منطلقة من 
امل�ش��وؤولية التي ت�شت�شعرها جتاه الآخرين وجتاه جمتمعها، 
واأب�ش��ط ما تغنم من ذلك م�ش��اعر ال�ش��عادة وراحة البال، 
ف�ش��عادة الروح تكمن يف ذلك ال�ش��عور الذي يغ�شاها جراء 
م��د ي��د الع��ون لالآخري��ن، ه��ذا ال�ش��عور بال�ش��عادة يف��وق 
�ش��عادتها بح�شولها على ما تتمنى لنف�ش��ها مقابل �ش��عادة 

الآخرين بها.
امل�ش��وؤولية  �ش��مات  م��ن  �ش��مه  ُيع��د  العط��اء  اأن  وحي��ث 
الجتماعي��ة والت��ي حثنا ديننا العظيم عليه��ا، اجته الكثري 
من �شبابنا نحو التطوع يف العمل اخلريي، لتحقيق اأهداف 
عدة ترجع اإلى �شخ�شية ذلك املتطوع وما يهدف لتحقيقه، 
واأيا كانت اأهدافه جند البع�ص من �شبابنا وكبار املتطوعني 

يجد ويجتهد يف التطوع بكل طاقاته واأمواله وبكل وقته. 
اإل اأن ال�ش��وؤال الذي يتبادر اإلى اأذهان الكثري ممن حولنا، 

هل اأديت واجبك من العطاء جتاه اأقرب النا�ص اإليك؟
م��ن املوؤ�ش��ف ؛ اأن نرى عوائل ينق�شه��ا احلب والرعاية 
واأحيان��ا املادة ليحيا حياة طيبة، يف حني اأن اأقرب النا���ص 
اإلي��ه ل يعل��م عن��ه �ش��يئا، اأو اأن��ه يعل��م ول يهت��م وت��راه من 
املتطوعني والقائمني على خدمة الفقراء وامل�شاكني. ي�شعى 
لإدخال ال�شرور يف قلوب املحتاجني وامل�شنني وين�شى اأقرب 

النا�ص اإليه، والديه وعائلته.
نع��م، تل��ك فئة م��ن فئات م��ن ي�ش��عى اإلى الظه��ور على 
و�ش��عيه،  بعمل��ه  امل�ش��وؤولية الجتماعي��ة متفاخ��را  �ش��احة 

متنا�شًيا اأقرب النا�ص اإليه واأقل حقوقهم عليه.
ل��ذا وج��ب علين��ا التنبيه ل��كل ف��رد م�ش��وؤول اجتماعيا � 
ع��ن اأهله واأقرب النا���ص اإلي��ه � اأن يراجع عمله ، فاإذا وجد 
فائ�ش��ا من طاقت��ه ووقته وماله فليوجه��ه ملجتمعه ومن ثم 
املجتمع��ات الأخ��رى، واإل الأج��در بذلك اجله��د الأقربون 

منه.
وعلي��ه م��ا »التــزام«  اإل �شحيفة م�ش��وؤولة تنق��ل لكم كل 
مايدور على ال�شاحة املجتمعية ت�شعى خلدمتكم وتذكريكم 

مبا هو اأحب اإلى اهلل واأبقى.
* رئي�شة التحرير

بقل�م: عبري اأحمد اجل�در

عطائــك والـم�ضوؤوليــة الجتماعية، 
ملن واإلى اأين!؟
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 اخلل��وة ه��ى م��كان يت��م فيه 
تدري�ص القران الكرمي- وهى 
 - نظامي��ة  مدر�ش��ة  لي�ش��ت 
توجد فى كل وليات ال�شودان  
خ�شو�ش��ًا ف��ى غ��رب الب��الد 
وو�ش��رقها والو�ش��ط - وتق��ل 
ع��ددًا ف��ى  ال�ش��مال وتنع��دم 
فى جن��وب ال�ش��ودان، املوحد 

واملنف�شل .
  �ش��ميت به��ذا الإ�ش��م )َخلوة 
(- وذل��ك كناية عن الإختالء 
باهلل �شبحانه وتعالى - وترك 
الب�شر ومباهج الدنيا وزينتها 
- لذل��ك   فاإن  ال�ش��يوخ اأن�ش��اأوا خالويهم فى اخل��الء البعيد عن املدن حتى  

يخلوا و ي�شفوا عقل طالبهم وينقطعوا فقط  حلفظ القراآن وعلومه .
 اخل��الوى قدمي��ة الن�ش��اأة  ف��ى ال�ش��ودان ؛ اأول ظه��ور له��ا فى ف��رتة  حكم 
ال�ش��يخ )عجي��ب املاجنل��ك ١5٧٠-١6١١(- اتخذ عدد كبري من ال�ش��يوخ 
خالوى خا�شة بهم لتدري�ص وتعليم القراآن الكرمي -  بعد اأن ناه�ص متبعى 
املنهج املالكى- تدري���ص وتعليم الطفال فى داخل امل�ش��اجد .. و�شميت كل  

خلوة مبن اأ�ش�شها .
يتحم��ل �ش��يخ اخللوة كافة نفق��ات طالب القراآن وي�ش��مى الطالب )حوار(- 
ول ي�ش��تعمل الطالب الأدوات املدر�ش��ية املعروفة بل  يتم  اإ�شتعمال)اللوح(- 
وه��و قطع��ة خ�ش��بية �شغ��رية وي�ش��تعمل عود خ�ش��بى �شغ��ري بدًل ع��ن القلم 
و )الدواي��ة( ب��دًل ع��ن املح��ربة ...ويتم غ�ش��ل ما كت��ب  على لوح��ه كل ليلة 

للتجهيز لليوم التالى. 
يتفاوت عدد الطالب الذين ير�شلهم اهلهم )املريدين( من خلوة اإلى اأخرى 
- بل وتتفاوت امل�شاحات - فهناك خالوى  اأ�شبحت هى ال�شا�ص والنواة لن�شاأة 
الق��رى م��ن  حولها- وباملقاب��ل  مازالت بع�ص اخلالوى قابع��ة فى )رواكيب(  
ببع�ص املنازل املت�شدعة -- اأو ملحقة  خلف امل�شاجد   فى م�شاحة �شغرية .
يق��وم الط��الب  بالتعاون م��ع الأهالى واملوال��ني واملريدين لل�ش��يخ يقومون   
بت�ش��ييد موقع��ني اأو ق�ش��مان وه��ى مبان��ى منف�شل��ة ع��ن امل�ش��جد - ق�ش��م 
للدرا�شة والتعلم...  وهى مظلة كبرية من الق�ص واملواد املحلية - )راكوبة 
(... - وق�شم اآخر خا�ص بالإقامة وال�شكن-  وهى عبارة عن غرف م�شيدة 

باملواد املحلية )قبطية (ويقيم الطالب فيها لفرتة قد ترتاوح بني  خم�ش��ة 
اإلى ثمانية �شنوات تقريبًا.

  يتحم��ل ال�ش��يخ  كل نفق��ات الإي��واء وال�ش��كن واأك��رث م��ن ذل��ك كل نفقات 
الطع��ام .... فيتولى ال�ش��يخ اإطعام كل الط��الب )احلريان( - مهما كرب- 
بع�ص اخلالوى بها �ش��تة اآلف طالب - واإن  �شغر العدد ي�شبح فى حدود 
خم�ش��ني - وتلك  اأكرب م�ش��وؤولية   يقوم بها  ال�ش��يخ بعد م�ش��وؤولية حتفيظ  

وتعليم القراآن الكرمي .
 كث��ري م��ن ال�ش��يوخ لديه��م  اأرا�شى زراعي��ة يعمل بها الط��الب فى فرتات 
اخلريف وهطول المطار فيوفروا بذلك خمزون من الذرة  قد ميتد لعام 

كامل اإ�شافة لبع�ص اخل�شروات املجففة التى ميكن تخزينها. 
يع��نّي بع�ص ال�ش��يوخ عدد من املريدين فيقدم��وا الهبات املختلفة من مواد 
غذائية ت�شاعد ال�شيخ على حتمل اأعباء  اإطعام مئات بل فى بع�ص اخلالوى 
اآلف الطالب ل�شنوات عديدة ...وهوؤلء املريدين قد يكونوا طلبة حفظوا 
الق��راآن ف��ى فرتات �ش��ابقة وتقل��دوا من�شب جيد اأو عمل ممتاز في�ش��عروا 

اأي�شًا بحق اخللوة عليهم - فيقدمون ما ميكن رداأً للجميل.
احلكومات الولئية تقدم بع�ص الدعم املو�شمي للخالوى - خ�شو�شًا عند 
�ش��هر رم�ش��ان - مثل ال�ش��كر  و امل��واد الخرى التى لتتوف��ر للطالب طيلة 

فرتة العام فيكون رم�شان �شهر خري وبركة له.
ال��كل يثم��ن غالي��ًا دور �ش��يخ اخلل��وة - ذل��ك الرج��ل ال��ذى يق��دم كل تلك 
اخلدم��ات اجلليل��ة للطال��ب )احل��وار(- م��ن �ش��كن وم��اأوى واإطع��ام ميتد 
ل�شنوات طويلة لآلف الطالب من كل بقاع البالد - بل فى بع�ص اخلالوى   
ياأت��ى الطالب ) املهاجري��ن( وهم من الدول الإفريقية املجاورة لل�ش��ودان 
وميكثوا فى �شيافة ال�شيخ حتى حفظ القراآن ...دون �شك كل تلك اخلدمة 
امل�ش��رفة يبتغ��ى فق��ط الجر م��ن اهلل  �ش��بحانه وتعال��ى - وهنالك خالوى 
اإ�ش��تمرت ومازال��ت تق��دم تل��ك اخلدمة لف��رتات جتاوزت مئات ال�ش��نني -  
ويرث العمل فى اخللوة )اخلليفة(- الذى يو�شى به ال�شيخ قبل وفاته - بل 
يك��ون معلومًا  فى حياة ال�ش��يخ لتوليه جزًءا م��ن العباء - ومعظم اخللفاء 

هم اأبناء ال�شيخ . 
ماذكرت��ه اأعاله كان ه��و النموذج الرائع ... اأما النم��وذج الثانى والذى ل 

يليق بالقراآن  خالوى املدن.
   فهنالك اأعداد من اخلالوى ال�شغرية - داخل املدن - تكون غري  موؤهلة 
م��ن كل النواح��ى  - فهى تتخذ بع�ص البيوتات القدمية املت�شدعة لتجميع 
الطلب��ة وتدري�ش��هم الق��راآن - رغ��م ت��ردي الو�ش��ع  ال�شحى وع��دم وجود 

الـم�سوؤولية  االإن�سانية  ل�سيـوخ الـخالوى القراآنيـة 
فى ال�سودان - بني االإ�ستح�سان واالإ�ستهجان

   مقاالت يف امل�س�ؤولية املجتمعية 

بقلم: د.حافظ احلاج مكى
جمهورية ال�شودان -  �شمال كردفان
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اإهتم��ام بالنظافة ال�ش��خ�شية والنظاف��ة العامة للموق��ع ...فهى 
من��ازل قليل��ة الغ��رف ل توج��د به��ا حمام��ات اأو دورات مي��اه - 
ويفرت�ص كل الطالب الأر�ص املت�شخة -  وي�شتمر الطالب فى هذا 
الو�شع ل�ش��نوات طويلة ..ويخرج الكث��ريون دون حفظ للقراآن...
وج��ل طلب��ة ه��ذه اخل��الوى هم م��ن القبائ��ل القادمة م��ن غرب 

اأفريقيا ومن نيجرييا واإ�شوطنوا ال�شودان قبل مئات ال�شنني .
 درا�ش��ة قم��ت به��ا ف��ى الع��ام ٢٠١٧-م��ع منظم��ة امل�ش��اعديني 
الطبيني اخلريية - و�ش��ملت الدرا�ش��ة عدد 53 خلوة داخل نطاق 
مدينة )البي�ص(- وهى عا�شمة �ش��مال كردفان - وتعترب غرب 
البالد - اأظهرت الدرا�ش��ة تف�شى المرا�ص اجللدية )البهاق(-  
بن�ش��بة جت��اوزت ال��� 6٠% من جمم��وع الطالب - وكذلك تف�ش��ى 

اأمرا�ص اجلهاز التنف�شى ب�شورة كبرية .
كثري من هذه اخلالوى ال�شغرية  لي���ص لها متويل ولي���ص لها عدد 
مق��در م��ن املريدين الذي��ن يتعاطف��ون معها ويقدم��ون لها بع�ص 
الإعان��ات  - اأي�ش��ًا معظ��م رواده��ا م��ن الطلبة-)احل��ريان(- 
الفق��راء - زاد الم��ر �ش��وؤًا ب��اأن ال�ش��يوخ ير�ش��لون ه��وؤلء الطلب��ة 
ال�شغار  للت�ش��ول فى ال�شواق- خ�شو�شًا فى املطاعم ومنا�شبات 
ال��زواج وامل��اآمت جتده��م وه��م يت�شارعون م��ن اجل الف��وز ببقايا 
الطع��ام - والأنكى م��ن ذلك اأن كل ما يتح�شل عليه الطالب  من 
ماأكل يجب عليه عر�شه على ال�ش��يخ اأوًل - فاإن كان فيه مايطيب 

- اخذه ال�شيخ...
ُت��رى كي��ف يت�ش��نى لذل��ك الطال��ب حف��ظ الق��راآن والتعامل معه 
وه��و منهك طوال النهار فى الت�ش��ول واآخر اللي��ل ينام على بقايا 
)بر�ص( - مهرتئ مع اآخرين فى عمر املراهقة - وذلك مو�شوع 

اآخر.
ت�ش��عى اجله��ات املخت�شة ال��ى جتفيف تلك اخلالوى اأو حت�ش��ني 
او�شاعه��ا - حتى تكون �شاحلة خلدم��ة القراآن وطالب القراآن، 
ت�ش��عى احلكوم��ة اأي�ش��ًا وفى اط��ار امل�ش��وؤولية الإجتماعية لبع�ص 
املوؤ�ش�ش��ات وال�ش��ركات - وبع�ص الفراد بتاأهيل تلك اخلالوى - 
ولك��ن معظم اجلهات ت�ش��عى لتق��دمي اخلدمة للخ��الوى الكبرية 
- وذلك فى �ش��كل بناء عنابر ل�ش��كن الطالب- ومواقع للدرا�ش��ة 
- بل مت تزويد بع�ص اخلالوى باأجهزة حوا�ش��يب - وكذلك حفر 
اآب��ار ل�ش��رب الطالب وامل�ش��اعدة ف��ى النظافة - ب��ل بع�ص الآبار 

ا�شبحت م�شدر دخل للخالوى اإذا ح�شنت  اإدارتها .
  كذل��ك �ش��عت بع�ص املنظم��ات تزويد الط��الب وتعليمهم بع�ص 
امله��ارات اليدوي��ة الخ��رى - وتدريبه��م على  اإدارة م�ش��روعات 
�شغ��رية تتنا�ش��ب وو�شعه��م الإجتماع��ى والإقت�ش��ادى - بل ومت 
تدري��ب الكث��ري منه��م - خ�شو�ش��ًا ف��ى اخل��الوى الكب��رية عل��ى 
اأعم��ال الكهرب��اء واملبان��ى والنج��ارة واحل��دادة - حت��ى يخ��رج 
طال��ب الق��راآن وف��ى يده مهارة عملية ت�ش��اعده على �ش��ق طريقه 

فى احلياة .

املهمة  املوؤ�ش�شات  اإحدى  ب�شكل خا�ص  الإ�شالمية  والبنوك  ب�شكل عام  البنوك  تعد 
اأي جمتمع  البنوك يف  ووجود  املجتمع.  القت�شاد يف  رفد  فعال يف  ب�شكل  واملوؤثرة 
موؤ�شر ل�شتقرار ذلك املجتمع، يعول عليها كثريا بامل�شاهمة يف حل م�شاكل املجتمع 
من خالل خلق الوظائف وحفظ الأموال وتي�شري �شوؤون النا�ص بنقل الأموال وغريها.
موؤخرا مت  ولكن  للبنوك،  التقليدية  الأعمال  من  تعد  احلال  بطبيعة  الأمور  وهذه 
النظر اإليها على اأنها موؤ�ش�شات اقت�شادية لها دور كبري يف حل امل�شاكل الجتماعية 
الأرباح  اإلى  تنظر  موؤ�ش�شات  اأنها  على  البنوك  اإلى  ينظر  يعد  فلم  املجتمع،  يف 
ت�شاهم يف جمتمعها مب�شوؤولية، مبعنى تعدى  اأنها  اإلى  تعدى ذلك  بل  وتعظيمها، 
دورها يف مزاولة الأعمال التقليدية اإلى النخراط يف الأن�سطة الجتماعية الفاعلة 
وامل�شوؤولة يف حل م�شاكل املجتمع وال�شعي لرقيه، ورفد فعالياته املختلفة وموؤ�ش�شاته 

التنموية واخلريية والإن�شانية وفاءًا منها للمجتمع.
فمثال بع�ص البنوك تخ�ش�ص ح�شابا خا�شا ت�شاهم فيه �شنويا بح�شة من اأرباحها 
ال�شنوية اأو من اأموال الزكاة وال�شدقات وغريها، يخ�ش�ص هذا احل�شاب لالأعمال 
ذات النفع العام يف املجتمع كقطاع ال�شحة من خالل �شراء وتوفري بع�ص الأجهزة 
امل�شت�شفيات  اأو  املراكز  بع�ص  يف  اأق�شام  تاأ�شي�ص  اأو  خا�شة،  طبيعة  ذات  الطبية 
التعليمية وكفالة الطلبة  اأي�شا دعم الربامج  احلكومية لعالج املر�شى، من ذلك 
اجلامعيني، وكذلك امل�شاهمة يف �شد حاجات النا�ص من خالل اإعطائهم القرو�ص 
احل�شنة واأحيانا امل�شاعدات العينية لالأ�شر املحتاجة، وال�شتجابة لربامج جمعيات 
ذات النفع الجتماعي والتكافلي، بالإ�شافة اإلى م�شاهمتها يف مبادرات الدولة يف 

جمالت التعليم وال�شحة والكفالة الجتماعية وغريها من املجالت.
فنجاح هذه املوؤ�ش�شات املالية متوقف لي�ص على اأنها موؤ�ش�شات مالية، بل اإن جناحها 
وممار�شات  املجتمع،  جتاه  م�شوؤولة  معاٍن  من  املوؤ�ش�شات  هذه  حتملها  مبا  يكمل 

لأن�شطة ت�شاهم يف بناء املجتمع وتكامله.
املوؤ�ش�شات  هذه  دور  لتعك�ص  للبنوك  امل�شوؤولة  واملبادرات  الأعمال  تلك  كل  وتاأتي 
الإيجابي يف امل�شاهمة وتقدمي كل ما هو نافع لتنمية املجتمع يف خمتلف املجالت، 
وبل وحتقيق جناحات كبرية متكنها من اثبات وجودها يف املجتمع، وارتياح النا�ص 
من التعامل معها ل على اأ�شا�ص اأنها موؤ�ش�شات تتعامل مع املال وك�شب الربح، بل 

على اأنها موؤ�ش�شات م�شاهمة يف تنمية املجتمع وال�شعي على رقيه.

الــدور الـم�سوؤول للبنــوك 
والـموؤ�س�سـات الـماليـة

   مقاالت يف امل�س�ؤولية املجتمعية 

بقلم: د، عادل اأحمد املرزوقي
نائب رئي�ص جمل�ص اإدارة ال�شبكة 
الإقليمية للم�شوؤولية الجتماعية 
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يف بيان �سحفي لل�سبكة االإقليمية للم�سوؤولية االجتماعية 
مبنا�سبة ختام

موؤمتر امل�ضوؤولية املجتمعية للم�ضارف الإ�ضالمية ومبادرة 
نوعية لل�ضبكة الإقليمية

ا�سدرت ال�سبكة االإقليمية للم�س�ؤولية االجتماعية بيانا �سحفيا مبنا�سبة ختام فعاليات م�ؤمتر امل�س�ؤولية االجمتمعية للم�سارف 
االإ�سالمية، ت�سمن الت��سيات التي خرج بها امل�ؤمترون وفق التفا�سيل االآتية: )اإنطلقت يف مملكة البحرين ، وبرعاية كرمية من 
�س��عادة االأ�س��تاذ عدنان اأحمد ي��سف رئي�س جمل���س اإدارة جمعية م�سارف البحرين- ال�س��فري الدويل للم�س�ؤولية االجتماعية - 
رئي���س جمم�عة الربكة امل�سرفية ، فعاليات » م�ؤمتر وجائزة امل�س���ؤولية املجتمعية للم�سارف االإ�س��المية لعام 2017م« بتنظيم 
من ال�س��بكة االإقليمية للم�س�ؤولية االجتماعية ، ومب�ساركة �سخ�سيات عربية واإ�سالمية ودولية م�سرفية رفيعة امل�ست�ى ميثل�ن 
قادة العديد من امل�ؤ�س�سات امل�سرفية، يف حدث ن�عي يقام الأول مرة يف املنطقة العربية، وذلك خالل الفرتة مابني ٣0-٣1 ي�لي� 
من عام 2017م ، بفندق الريتزكارلت�ن مبملكة البحرين.  وقد مت تقدمي )1٣( ورقة عمل علمية يف جل�سات امل�ؤمتر، اإ�سافة اإلى 
تنظيم ور�سة مهنية متخ�س�سة يف جمال امل�س�ؤولية املجتمعية للم�سارف االإ�سالمية . ويعد هذا امل�ؤمتر الن�عي اإعالنا من ال�سبكة 
االإقليمية للم�س���ؤولية االجتماعية عن انطالقة جديدة لها، وهي حتتفل بذكرى مرور اإحدى ع�س��ر عاما على تاأ�سي�س��ها. حيث 
نعتزم باأن تاأخذ فعالياتنا �سفة التخ�س�س ،وخماطبة القطاعات املتعددة، بعدما كان معظم اأن�سطة ال�سبكة االإقليمية تخاطب 
املجتم��ع امل��دين، اإ�سافة اإل��ى القطاعات االأخرى املتقاطعة معها كالقطاعات احلك�مية واخلا�سة خالل الع�س��ر �س��ن�ات املا�سية. 
ويعد م�ؤمتر امل�س�ؤولية املجتمعية للم�سارف االإ�سالمية، اإحدى ثمار هذا الت�جه اجلديد لل�سبكة االإقليمية يف مرحلتها القادمة. 
وق��د اأثن��ى امل�ؤمت��رون خالل��ه على مبادرتن��ا يف اإطالق وتنظي��م اأول م�ؤمت��ر تخ�س�سي يف جمال امل�س���ؤولية املجتمعي��ة للم�سارف 

االإ�سالمية يف منطقتنا العربية. وخل�س امل�ؤمترون يف ختام امل�ؤمتر اإلى ت��سيات هامة ميكمن اأن جنملها يف االآتي: 
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تقدم امل�ش��اركون يف املوؤمتر بخال�ص ال�شكر والتقدير اإلى ال�شبكة 
الإقليمي��ة للم�ش��وؤولية الجتماعي��ة عل��ى ه��ذه املب��ادرة املتمي��زة 
يف تنظي��م اأول ح��دث م��ن نوع��ه يف املنطق��ة العربي��ة واملتمثل يف 
تنظيم موؤمتر معني مبمار�ش��ات املوؤ�ش�شات امل�شرفية الإ�شالمية 

للم�شوؤولية املجتمعية.
كم��ا تق��دم امل�ش��اركون يف هذا املوؤمت��ر باأ�شدق الته��اين اإلى رواد 
العم��ل امل�شريف الإ�ش��المي لفوزهما بجائزتي �ش��خ�شيات العام 
للم�ش��وؤولية املجتمعية لع��ام ٢٠١٧م ، وهما: معايل الدكتور اأحمد 
حممد علي موؤ�ش�ص البنك الإ�شالمي للتنمية و�شعادة ال�شيخ �شالح 
كام��ل رئي���ص جمل���ص اإدارة جمموع��ة دلة الربكة، حيث ا�ش��تذكر 
امل�ش��اركون جهودهما يف خدمة العمل امل�شريف الإ�ش��المي خالل 
فرتة قاربت اخلم�ش��ني عاما. كما اأ�ش��اد امل�ش��اركون باملوؤ�ش�ش��ات 
امل�شرفية العربية الفائزة بجوائز املوؤ�ش�ش��ات امل�شرفية امل�شوؤولة 
يف جم��ال امل�ش��وؤوليةاملجتمعية)التزام( م��ن الذي��ن مت تكرميهم 

�شمن فعاليات هذا املوؤمتر.
حث امل�ش��اركون اجلهة املنظمة على ا�شتدامة هذا احلدث �شنويا 
، وذلك ملنح فر�شة للموؤ�ش�شات امل�شرفية العربية لإبراز اأعمالها 
واأن�ش��طتها يف خدم��ة املجتمع��ات الت��ي تعم��ل فيه��ا، اإ�شاف��ة اإلى 
التع��رف عل��ى التج��ارب املتميزة، وتب��ادل اخلربات فيم��ا بينها، 
وكذل��ك الو�ش��ول باأعماله��ا اإل��ى اأف�ش��ل املمار�ش��ات يف جم��الت 

امل�شوؤولية املجتمعية .
ح��ث امل�ش��اركون وم��ن خ��الل اأوراق علمي��ة ر�شين��ة املوؤ�ش�ش��ات 
امل�شرفي��ة الإ�ش��المية عل��ى وجوب تبن��ي مدونات �ش��لوك مهنية، 
حتدد اإطر م�ش��وؤولية هذه املوؤ�ش�شات جتاه عمالءها، وامل�شاهمني 
فيه��ا، والعامل��ني بهذه املوؤ�ش�ش��ات واأ�ش��رهم، وكذل��ك املجتمعات 

التي تعمل فيها تلك املوؤ�ش�شات امل�شرفية الإ�شالمية.
طالب امل�ش��اركون باأن يتم تاأ�شي���ص �شناديق متخ�ش�شة م�ش��رتكة 
للم�شوؤولية املجتمعية ت�شاهم فيها املوؤ�ش�شات امل�شرفية يف كل قطر 
اأو دول��ة ،وي��دار من قبل هذه املوؤ�ش�ش��ات امل�ش��اهمة يف ال�شندوق، 
وذلك للتن�شيق بني هذه املوؤ�ش�شات يف اأولويات التنمية املجتمعية يف 
كل قطر، وتعظيم اأثر دعم املوؤ�ش�شات امل�شرفية لتلك املجتمعات..
الور���ص  تنظي��م  زي��ادة  بوج��وب  املوؤمت��ر  يف  امل�ش��اركون  طال��ب 
التدريبي��ة املتخ�ش�شة يف جمالت امل�ش��وؤولية املجتمعية للعاملني 

يف املوؤ�ش�شات امل�شرفية وذلك حلداثة املمار�شات ، على اأن تكون 
هذه الور�ص متوافقة مع املعايري العاملية للم�شوؤولية املجتمعية.

حث امل�ش��اركون يف املوؤمتر املوؤ�ش�ش��ات امل�شرفية الإ�ش��المية على 
تاأ�شي���ص وقفي��ات متخ�ش�شة يع��ود ريعها ل�شالح م�ش��اريع تنمية 
املجتمع��ات الت��ي تعم��ل فيه��ا، وذل��ك ل�شم��ان ا�ش��تدامة اأعمالها 

واأن�شطتها يف خدمة املجتمعات.
اإتفق امل�شاركون يف املوؤمتر على �شرورة اأن تكون املبادرات التي يتم 
دعمها من قبل املوؤ�ش�شات امل�شرفية الإ�شالمية متوافقة مع اأهداف 
الأم��م املتحدة للتنمية امل�ش��تدامة ٢٠3٠،وذل��ك لتحقيق التوافق مع 
التوجهات العاملية يف ممار�شات امل�شوؤولية املجتمعية، وكذلك تعزيز 

تطبيق هذه الأهداف الأممية يف املجتمعات العربية والإ�شالمية.
توثي��ق  وج��وب  عل��ى  امل�شرفي��ة  املوؤ�ش�ش��ات  امل�ش��اركون  ح��ث 
ممار�شاتها امل�شوؤولة عرب اأدوات علمية ومهنية والإلتزام باإ�شدار 
تقاري��ر امل�ش��وؤولية املجتمعي��ة / وتقاريرالإ�ش��تدامة وف��ق الأط��ر 

العاملية املعتمدة.
ح��ث امل�ش��اركون  املوؤ�ش�ش��ات امل�شرفي��ة الإ�ش��المية عل��ى وجوب 
تعزي��ز املمار�ش��ات امل�ش��وؤولة يف املجتمع��ات التي تعم��ل فيها عرب 
حتفيز املوؤ�ش�شات احلكومية وموؤ�ش�شات املجتمع املدين على تبني 
تطبيق��ات امل�ش��وؤولية املجتمعي��ة يف ممار�ش��اتها ودعمه��ا باملوارد 

املالية والفنية واخلربات الالزمة لتحقيق ذلك.
ح��ث امل�ش��اركون على وج��وب طباعة اأوراق العم��ل املقدمة يف هذا 
املوؤمت��ر من قبل اخلرباء واملتخ�ش�شني، ون�ش��رها يف كتاب علمي 
ي�شاهم يف رفد املكتبة العربية بهذه التجارب واملمار�شات املتميزة 
للموؤ�ش�شات امل�شرفية الإ�شالمية يف جمالت امل�شوؤولية املجتمعية.
 وختام��ا ، تق��دم امل�ش��اركون يف املوؤمت��ر بال�ش��كر اجلزي��ل ململك��ة 
البحري��ن مل��كا وحكومة و�ش��عبا، على كرم الإ�ش��ت�شافة ،  وح�ش��ن 
التنظيم ،ملا قدموه من دعم وت�شهيالت لتنظيم هذا احلدث املهني 
املتمي��ز. وال�ش��كر مو�ش��ول ل�ش��عادة الأ�ش��تاذ عدنان اأحمد يو�ش��ف 
رئي�ص املوؤمتر والراعي الفخري له حل�شن اإدارته وتنظيمه، وكذلك 
لربنام��ج ال�ش��فراء الدولي��ني للم�ش��وؤولية الجتماعي��ة ل�ش��راكتهم 
الإ�ش��رتاجتية يف تنظيم هذا املوؤمتر. كما تقدم امل�ش��اركون يف هذا 
املوؤمتر للخرباء ومقدمي اأوراق العمل على ح�شن العر�ص وامل�شاركة 

النوعية، وال�شكر اجلزيل لأفراد اللجنة املنظمة للموؤمتر. 
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الدول  تلك  باأنها  الفقرية  اأي  الدخل  منخف�شة  الدول  الدويل  البنك  ف  عرَّ
التي ينخف�ص فيها دخل الفرد عن 6٠٠ دولر، وعددها ٤5 دولة معظمها يف 
اأفريقيا ،و برنامج الإمناء لالأمم املتحدة ي�شيف معايري اأخرى تعرب مبا�شرة 
الدليل و�شع  الإن�شان ونوعية احلياة »Livelihood« هذا  عن م�شتوي رفاهية 
دائرة الفقر مبفهوم نوعية احلياة لت�شم داخلها ٧٠ دولة من دول العامل، اأي 

هناك حوايل ٤5% من الفقراء يعي�شون يف جمتمعات غري منخف�شة الدخل . 
ويعرف الفقر مبفهومه العام علي انه انخفا�ص م�شتوى املعي�شة عن م�شتوى معني 
�شمن معايري اقت�شادية واجتماعية. وعرف ب�شيء من التف�شيل على »اأنه احلالة 
القت�شادية التي يفتقد فيها الفرد الدخل الكايف للح�شول على امل�شتويات الدنيا من 
الرعاية ال�شحية والغذاء وامللب�ص والتعليم وكل ما ُيعد من الحتياجات ال�شرورية 
اأنه ل ينح�شر  لتاأمني م�شتوى لئق يف احلياة« و هذا هو الفقر املتعدد الأبعاد اأي 
يف انخفا�ص الدخل كما مت تعريفه من قبل البنك الدويل، و وفقًا لتقرير التنمية 
من  اأكرث  اإن  الإمنائي،  املتحدة  الأمم  برنامج  عن  ال�شادر   ٢٠١٤ للعام  الب�شرية 
٢.٢ مليار �شخ�ص، اأي اأكرث من ١5 باملئة من �شكان العامل »هم قريبون من الفقر 
متعدد الأبعاد اأو يعي�شونه، وترجع معظم اأ�شباب الفقر اإلى �شوء توزيع الرثوة، و�شوء 
التنظيم، وكذلك، التكال على الغري والتقاع�ص عن العمل، عدم التكافل الجتماعي 

بني افراد املجتمع اأو احلروب وال�شتعمار.
لعام  امل�شتدامة  التنمية  خلطة   ١٧ ال�  امل�شتدامة  التنمية  اأهداف  جاءت  هنا  ومن 
٢٠3٠، التي اعتمدها قادة العامل يف �شبتمرب ٢٠١5 و�شتعمل البلدان خالل ال�شنوات 
اخلم�ص ع�شرة املقبلة على ح�شد اجلهود للق�شاء على الفقر بجميع اأ�شكاله و الذي 
اعتلى قمة الأهداف مع كفالة ا�شتمال اجلميع بتلك اجلهود و قد ا�شتملت املقا�شد 

من هذا الهدف على ما يلي : 
• الق�شاء على الفقر املدقع للنا�ص اأجمعني اأينما كانوا بحلول عام ٢٠3٠، وهو 

ُيقا�ص حاليا بعدد الأ�شخا�ص الذين يعي�شون باأقل من ١.٢5 دولر يف اليوم.
•  تخفي�ص ن�شبة الرجال والن�شاء والأطفال من جميع الأعمار الذين يعانون الفقر 
بجميع اأبعاده وفقًا للتعاريف الوطنية مبقدار الن�شف على الأقل بحلول عام ٢٠3٠.

الوطني  ال�شعيد  على  مالئمة  اجتماعية  حماية  وتدابري  نظم  ا�شتحداث   •

للجميع وو�شع حدود دنيا لها، وحتقيق تغطية �شحية وا�شعة للفقراء وال�شعفاء 
بحلول عام ٢٠3٠.

منهم،  وال�شعفاء  الفقراء  �شيما  ول  والن�شاء،  الرجال  جميع  متّتع  �شمان   •

بنف�ص احلقوق يف احل�شول على املوارد القت�شادية، وكذلك ح�شولهم على 
من  وغريه  فيها  والت�شّرف  الأرا�شي  ملكية  حق  وعلى  الأ�شا�شية،  اخلدمات 

املوارد  على  وباحل�شول  وباملرياث،  الأخرى،  امللكية  باأ�شكال  املتعّلقة  احلقوق 
ذلك  يف  مبا  املالية،  واخلدمات  املالئمة،  اجلديدة  والتكنولوجيا  الطبيعية، 

التمويل املتناهي ال�شغر، بحلول عام ٢٠3٠.
•  بناء قدرة الفقراء والفئات ال�شعيفة على ال�شمود واحلد من تعر�شها وتاأّثرها 
القت�شادية  والكوارث  الهزات  من  وغريها  باملناخ  املت�شلة  املتطرفة  بالظواهر 

والجتماعية والبيئية بحلول عام ٢٠3٠.
•  كفالة ح�شد موارد كبرية من م�شادر متنوعة، مبا يف ذلك عن طريق التعاون 
الإمنائي املعّزز، من اأجل تزويد البلدان النامية، ول �شيما اأقل البلدان منوا، مبا 
يكفيها من الو�شائل التي ميكن التنبوؤ بها من اأجل تنفيذ الربامج وال�شيا�شات 

الرامية اإلى الق�شاء على الفقر بجميع اأبعاده.
•  و�شع اأطر �شيا�شاتية �شليمة على كل من ال�شعيد الوطني والإقليمي والدويل، 
ا�شتنادًا اإلى ا�شرتاتيجيات اإمنائية مراعية مل�شالح الفقراء ومراعية للمنظور 
اجلن�شاين، من اأجل ت�شريع وترية ال�شتثمار يف الإجراءات الرامية اإلى الق�شاء 

على الفقر.
الدولية  الفاعلة غري احلكومية، مبا فيها املنظمات  كما تقع على عاتق الأطراف 
واملوؤ�ش�شات الوطنية حلقوق الإن�شان ومنظمات املجتمع املدين واملوؤ�ش�شات التجارية 
كل  على  فيتعني  الفقر.  مكافحة  جمال  يف  كبرية  اجتماعية  م�شوؤوليات  اخلا�شة، 
منها اأن يحدد بو�شوح كيفية م�شاركته يف ا�شتئ�شال اآفة الفقر من املجتمع وهذا 
  ORSE متامًا يقع �شمن تعريف املر�شد الفرن�شي للم�شئولية الجتماعية لل�شركات
والذي يعرف امل�شئولية الجتماعية باأنها »جتنيد كل طاقات املوؤ�ش�شة كي ت�شاهم 
ب�شكل اإيجابي اإلى جانب كل الفاعلني العموميني يف التنمية امل�شتدامة ويكون ذلك 

باإدماج الأبعاد القت�شادية والجتماعية . 
* بروف�س�ر ي��سف عبدالغفار

رئي�ص جمل�ص اإدارة ال�شبكة الإقليمية للم�شوؤولية الجتماعية

بروفي�س�ر ي��سف عبدالغفار

الـم�ضوؤوليـة العالـمية جتـاه 
احلــد مــن الفقــر
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مبنا�سبة اليوم العاملي للم�سوؤولية االجتماعية ومب�ساركة 
خليجية وعربية

ال�ضبكـة الإقليميـة للم�ضوؤولية الجتماعيـة وبرنـامـج الـمفو�س الأممـي 
للرتويـج للتنميـة الـم�ضتدامـة ينظمـان ملتقـى علمـي يف قطــر

تنظم ال�سبكة االإقليمية للم�س�ؤولية االجتماعية ع�س� برنامج االأمم املتحدة 
لالإتفاق العاملي بالتعاون مع برنامج املف��س االأممي للتب�سري باأهداف االأمم 
املتحدة للتنمية امل�ستدامة20٣0، وبال�سراكة مع مركز ماك�سيمايز للتدريب 
من دولة قطر فعاليات »امللتقى الدويل املتخ�س�س يف الرتويج الأهداف االأمم 
الربنامج  تد�سني  وكذلك  وتطبيقاتها«   20٣0 امل�ستدامة  للتنمية  املتحدة 
يف  دويل  »م�ست�سار  العربية  املنطقة  يف  ن�عه  من  االأول  الدويل  التدريبي 
�سبتمرب2017م،   27-25 مابني  الفرتة  خالل  وذلك  االإ�ستدامة«،  تطبيقات 
مبنا�سبة الي�م العاملي للم�س�ؤولية املجتمعية، بفندق ماري�ت الدوحة بدولة 

قطر، ومب�ساركة خليجية وعربية ن�عية.
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ال�شبكة  رئي�ص  نائب  اإبراهيم  اآل  عبداهلل  علي  الدكتور  لالأ�شتاذ  ت�شريح  ويف 
باأن  للملتقى،  العلمي  وامل�شرف  العام  الجتماعية ومديرها  للم�شوؤولية  الإقليمية 
هذا امللتقى الدويل جاء تزامًنا مع الذكرى الثانية لإعتماد اأهداف الأمم املتحدة 
عام  يف  امل�شتدامة  للتنمية  املتحدة  الأمم  قمة  خالل   ،٢٠3٠ امل�شتدامة  للتنمية 
الجتماعية،  للم�شوؤولية  العاملي  اليوم  بفعاليات  الإحتفال  ومبنا�شبة  ٢٠١5م، 
والذي يوافق تاريخ٢5 �شبتمرب من كل عام. و�شيتحدث يف املوؤمتر ع�شر �شخ�شيات 
رفيعة امل�شتوى ومتخ�ش�شة يف تطبيقات التنمية امل�شتدامة يف قطاعات التعليم، 
والبيئة، وال�شحة، والعمل الإن�شاين، واملجتمع املدين، اإ�شافة اإلى التطبيقات يف 
جمالت املياه ،والبحث العلمي،والقطاع الهند�شي. كما �شي�شاحب امللتقى تنفيذ 
برامج متخ�ش�شة يتم تنفيذها لأول مرة يف املنطقة العربية منها: م�شت�شار يف 
اخلدمات  تقدمي  اأدوات  وكذلك  املتحدة،  الأمم  مبعايري  الإ�شتدامة  تطبيقات 

الإ�شت�شارية ذات ال�شلة بتطبيقات التنمية امل�شتدامة. 
مركز  اإدارة  جمل�ص  رئي�شة  النعيمي  عمري  بنت  منى  الدكتورة  اأ�شافت  كما 
ماك�شيمايز للتدريب - املوؤ�ش�شة املهنية ال�شريكة يف التنظيم، باأن امللتقى �شيحظى 
اأممي  مفو�ص  بلقب  عربية  �شخ�شيات  تقليد  منها:  عديدة  م�شاحبة  بفعاليات 
للتب�شري باأهداف الأمم املتحدة للتنمية امل�شتدامة٢٠3٠، وتقدمي عرو�ص لأف�شل 
املمار�شات يف جمالت تطبيقات اأهداف التنمية امل�شتدامة. وكذلك التعرف على 
وح�شور  للتقارير،  العاملية  املبادرة  مبعايري  الإ�شتدامة  تقارير  اإعداد  خطوات 
الربنامج  وتد�شني  املهنية.  الإ�شت�شارات  تقدمي  منهجيات  يف  م�شاحبة  ور�شة 
الأممي ملدن الإ�شتدامة، اإ�شافة اإلى التعريف بوكالة م�شوؤولية لالأنباء، وهي اأول 
امل�شتدامة يف  والتنمية  املجتمعية  امل�شوؤولية  متخ�ش�شة يف جمالت  اأنباء  وكالة 
املنطقة العربية. علًما باأن هذه الفعالية تاأتي يف اإطار احتفال ال�شبكة الإقليمية 
يف  حتمل  والتي  الجتماعية،  للم�شوؤولية  العاملي  باليوم  الجتماعية  للم�شوؤولية 
هذا العام �شعار« مكافحة الفقر م�شوؤوليتنا«. و�شيقدم اأوراق عمل امللتقى العديد 
من ال�شخ�شيات املهنية البارزة منهم: �شعادة الدكتور حممد بن �شيف الكواري 
بدولة  والبيئة  البلدية  بوزارة  البيئية  الدرا�شات  مركز  مدير  امل�شاعد  الوكيل 
قطر، و�شعادة الدكتور �شيف بن علي احلجري املفو�ص الأممي للرتويج لأهداف 
الأمم املتحدة للتنمية امل�شتدامة، والأ�شتاذ الدكتور علي اآل اإبراهيم نائب رئي�ص 
رئي�ص  املاجد  جا�شم  مها  والأ�شتاذة  الجتماعية،  للم�شوؤولية  الإقليمية  ال�شبكة 
ق�شم البيئة وال�شتدامة ب�شركة املنيوم قطر، والدكتورة منى عمري النعيمي مدير 
الإدارة العامة للعمل الن�شائي بال�شناديق الإن�شانية مبنظمة التعاون الإ�شالمي، 
للم�شوؤولية  قطر  برنامج  رئي�ص  الرتبوي  اخلبري  اإبراهيم  اآل  �شالح  والدكتور 
جا�شم  اأحمد  واملهند�ص  الجتماعية،  للم�شوؤولية  الإقليمية  بال�شبكة  الجتماعية 
املهند�شني  جمعية  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  العرب  املهند�شني  احتاد  رئي�ص  جولو 
قطر،  بجامعة  العلمي  البحث  دعم  �شوؤون  مدير  اأربد  اأمين  والدكتور  القطرية، 
ال�شمري مدير عام جمل�ص قطر للمباين اخل�شراء، والدكتور  واملهند�ص م�شعل 
عبدالنا�شر الأن�شاري اأكادميي وخبري بحوث وتطوير نائب املدير العام ال�شابق 

ل�شندوق قطر لرعاية البحث العلمي.
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بدع��وة م��ن مب��ادرة ب�ش��ت بادي��ز- ع�ش��و املوؤ�ش�ش��ة القطري��ة للعم��ل 
الإجتماعي- قدم الأ�ش��تاذ الدكتور علي اآل اإبراهيم نائب رئي���ص ال�ش��بكة 
الإقليمية للم�ش��وؤولية الجتماعية ،ور�شة عمل بعنوان« الت�شويق الجتماعي 

ودوره يف تعزي��ز الدم��ج لالأ�ش��خا�ص ذوي العاق��ة«، وباإعتم��اد مهن��ي من 
الأكادميي��ة الدولية للم�ش��وؤولية الجتماعية، بفن��دق جراند حياة قطر، يف 

الفرتة مابني ١3-١٤ �شبتمرب ٢٠١٧م.

ال�سبكة تقدم » الت�سويق االجتماعي ودوره يف تعزيز الدمج لالأ�سخا�س ذوي 
االعاقة« الأع�ساء مبادرة ب�ست باديز 



89بانوراما ال�شبكة - ٢٠١٧م

كاأي اأم كنت حري�شة جدًا على قراءة و م�شاهدة كل ما يخ�ص العناية بالطفل بنهم كبري منذ بداية حملي تقريبًا. كنت 
جمتهدة فعاًل، لكنني وبعد مدة من و�شول طفلتي بداأت ا�شعر بالتوتر و الجهاد، وبداأت اأفقد ال�شيطرة. فهناك كم كبري 
من املعلومات النظرية بداخل راأ�شي وهناك حماولت لتفعيلها تبوء غالبًا بالف�شل. بدا الأمر �شعبًا جدًا بالن�شبة يل، كنت 
حزينة و �شعرت باأنني عاجزة و اأن كل هذا لن ينجح، حتى اأنني بداأت يف اإلقاء اللوم على اخلرباء، واأن جميع ن�شائحهم 

هي حرب على ورق غري قابل للتنفيذ، كمحاولة يائ�شة مني يف التنفي�ص بالطبع. 

و يف �شباحات اأحد اأيام ال�شبت الك�شولة اأ�شتعل م�شباح يف ردهة بعيدة من ردهات عقلي. لقد حدثتني نف�شي وقتها قائلة: 
لي�ص العيب يف اخلرباء و ل يف طفلتك ال�شغرية بالطبع... قد يكون العيب يف املنطقة التي بداأت منها. 

ح�شنًا، اإن اخلطوة الأولى تتمثل يف اأنني لبد اأن اأهداأ و اأثق يف اهلل عزوجل  و اأطلب عونه قبل كل �شيء.  فال�شغط النف�شي 
�شي�شتهلكني نف�شيًا وعقليًا وج�شديًا ولن اأ�شل اإلى اأي فائدة ملمو�شة.

 لبد اأن اأعي حقيقة اأنني ل اأملك اأطفايل ! اإنهم لي�شوا اأ�شياء، اإنهم ب�شر.

 قد تبدو الفكرة مفزعة قلياًل لبع�ص الأمهات و الآباء ، لكن احلقيقة دائما تبقينا على اأر�ص �شلبة، نحن ل منلكهم؛ ل منلك 
احلق يف الت�شرف فيهم اأو الت�شرف بالنيابة عنهم يف كل حني. 

كنت حمظوظة جدًا لأنني مل اأ�شتغرق وقتًا طوياًل حتى اأ�شل الى هذه القناعة.

فكري  على  �شاأعمل  باأنني  اأخربتها  لها،  واعتذرت  بقليل،  اأكرث  اأو  اأ�شهر  ثالثة  العمر  من  البالغة  لبنتي  بعدها  توجهت 
و�شخ�شيتي بجد. و لن اأعاملها كبيدق لبد اأن يتحرك وفق ما اأخطط له على رقعة اللعب. 

وعدتها باأنني �شاأكون دائمًا بجانبها حتى ت�شتطيع اأن تبني نف�شها وتكّون �شخ�شيتها، فت�شبح م�شوؤولة عن اختياراتها مقدرة 
لدينها وذاتها و جمتمعها.

اأخربتها باأنني اأحرتم كيانها و �شاأكون م�شدر قوتها بعد اهلل . فكما قال امل�شطفى �شلى اهلل عليه و�شلم )رحم اهلل والدًا 
اأعان ولده على بره( اأخرجه ال�شيباين. 

اأخريًا، دائما ما يقال اأن الأ�شرة هي لبنة املجتمع الأولى والأهم، وحتى نح�شل على جمتمع �شحي و�شليم لبد اأن نعتني 
بالطفل و نحبه بال �سروط و نحرتم كيانه و ل نعي�ص حياتنا من خالله. اأو هكذا اأرى .

اأطفايل لي�سوا ملكي!

   مقاالت يف امل�س�ؤولية املجتمعية 

بقلم: رزان �سندي
�شحفية و طالبة ماج�شتري تخ�ش�ص �شحافة
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ملتقى اأف�سل املمار�سات لرعاية كبار ال�سن يف �سيافة �ساللة 
العمانية يف دورته اخلام�سة

ال�ضبكة الإقليمية للم�ضوؤولية الجتماعية توؤهل كوادر للعمل جل�ضاء للم�ضنني 
برعاية ال�ضيخ عبداهلل الروا�س ال�ضفري الدويل للم�ضوؤولية الجتماعية

جتارة  غرفة  رئي�س   - االجتماعية  للم�س�ؤولية  الدويل  ال�سفري  الروا�س  �سامل  بن  عبداهلل  ال�سيخ  �سعادة  من  فخرية  برعاية 
للم�س�ؤولية  االإقليمية  ال�سبكة  ع�س�  واملتقاعدين  ال�سن  كبار  خلدمات  اإجالل  مركز  نظم  ظفار،  مبحافظة  عمان  و�سناعة 
االجتماعية فعاليات »امللتقى اخلام�س الأف�سل املمار�سات يف جمال رعاية كبار ال�سن« ود�سن الربنامج التدريبي امل��س�م بعن�ان 
»ال�سهادة االإحرتافية الإعداد جلي�س امل�سن« حتت �سعار »رعايتهم حق علينا«، وذلك يف الفرتة ما بني 17-19 اأغ�سط�س من عام 
2017م. وعقد امللتقى يف مدينة �ساللة ب�سلطنة عمان باإدارة متميزة من قبل �سعادة االأ�ستاذ حمم�د بن حمد ال�ائلي رئي�س 
برنامج عمان للم�س�ؤولية االجتماعية، ومتدربني من جميع دول جمل�س التعاون اخلليجي اإ�سافة اإلى جمه�رية م�سر العربية 

ودولة فل�سطني.
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اإجالل  مركز  رئي�شة  مالوي  يو�شف  حياة  الدكتورة  ل�شعادة  ت�شريح  ويف 
خلدمات كبار ال�شن واملتقاعدين-امل�شرف العام على املدينة الرقمية لكبار 
املا�شة  للحاجة  ي�شتجيب  امللتقى  هذا  مو�شوع  باأن  العربية  بالدول  ال�شن 
لكبار ال�شن يف هذا الع�شر باأن يكون لهم جلي�ص متخ�ش�ص يرعى �شوؤونهم 
يقوم  من  يكون  وقد  والطبية.  والنف�شية  والإجتماعية  ال�شحية  وحاجاتهم 
بهذا الدور فرد من اأفراد الأ�شرة اأو من خارجها. وقد يجد كبري ال�شن هذه 
اأو  اأو يف منزل امل�شن ذاته  ال�شن  اخلدمة متوفرة يف موؤ�ش�شات رعاية كبار 
ال�شن يف جميع  التعامل مع كبار  اأ�شخا�ص موؤهلني يجيدون  اأ�شرته. فوجود 
حالتهم اأ�شبح �شرورة ملحة، وخا�شة يف ظل الإزدياد الوا�شح لأعداد كبار 
الإجتماعية يف قلوب  اإلى ذلك مكانتهم  العربية، ي�شاف  املنطقة  ال�شن يف 

اأ�شرهم واملجتمع لالأبعاد الدينية والجتماعية التي ت�شتوجب ذلك.
العمانية  �شاللة  مدينة  اختيار  باأن  مالوي  يو�شف  حياة  الدكتورة  واأ�شافت 
الأربع  امللتقى  دورات  تنظيم  بعد  امللتقى يف عامه اخلام�ص  ل�شت�شافة هذا 
: تنامي جودة خدمات  اأ�شباب منها  ال�شابقة يف مملكة البحرين جاء لعدة 
اأعداد العاملني بهذا القطاع يف �شلطنة  موؤ�ش�شات رعاية كبار ال�شن وزيادة 
بخدماته  وي�شل  العربي  وجهه  امللتقى  هذا  ياأخذ  اأن  يف  والرغبة   - عمان 
الإقليمية  ال�شبكة  اأن�شطة  جناح  كذلك  عديدة،  واإ�شالمية  عربية  مدن  اإلى 
الذي جتده  الر�شمي  الدعم  بف�شل  �شلطنة عمان  للم�شوؤولية الجتماعية يف 
اخلا�شة  موؤ�ش�شاتها  دعم  اإلى  اإ�شافة  هناك،  احلكومية  املوؤ�ش�شات  من 
واملجتمعية. اإ�شافة اإلى وجود �شفراء عمانيون للم�شوؤولية املجتمعية ميتازون 
داخل  يف  الجتماعية  للم�شوؤولية  الإقليمية  ال�شبكة  لأن�شطة  الكبري  بدعمهم 
ال�شلطنة وخارجها وهما: معايل ال�شيخة عائ�شة بنت خلفان ال�شيابية رئي�شة 
عبداهلل  ال�شيخ  و�شعادة  عمان  ب�شلطنة  احلرفية  لل�شناعات  العامة  الهيئة 
بن �شامل الروا�ص رئي�ص غرفة جتارة و�شناعة عمان مبحافظة ظفار.اإ�شافة 
اإلى اأع�شاء ال�شبكة الإقليمية يف ال�شلطنة برئا�شة �شعادة الأ�شتاذ حممود بن 
حمد الوائلي رئي�ص برنامج عمان للم�شوؤولية الجتماعية بال�شبكة الإقليمية 

للم�شوؤولية الجتماعية.
واختتمت �شعادة الدكتورة حياة مالوي ت�شريحها بتاأكيدها على اأن الدورة 
اخلام�شة من دورات امللتقى اأ�شبحت اإ�شافة حقيقية لإجنازات مركز اإجالل 
خلدمات كبار ال�شن واملتقاعدين لتالقي كثري من العوامل التي ت�شاعد على 
جناح فعالياتها. مقدمة �شكرها اجلزيل ل�شعادة ال�شيخ عبداهلل بن �شامل 
الروا�ص على رعايته لهذه الدورة من فعاليات امللتقى املتخ�ش�ص يف جمال 
عر�ص اأف�شل املمار�شات لرعاية كبار ال�شن يف املنطقة العربية �شمن روؤية 
ومعايري عاملية ومهنية متخ�ش�شة. وتاأتي هذه الفعالية �شمن فعاليات عام 

التنمية الإن�شانية الذي تبنته ال�شبكة خالل عام ٢٠١٧م.
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»التعاون الدويل...نحو تعزيز ممار�سات م�ستدامة لتعزيز �سراكات فاعلة« 
ور�سة عمل بوزارة الثقافة والريا�سة بدولة قطر

بدعوة من وزارة الثقافة والريا�شة بدولة قطر، قدم الأ�شتاذ الدكتور علي اآل اإبراهيم 
»التعاون  بعنوان  عمل  ور�شة  الجتماعية  للم�شوؤولية  الإقليمية  ال�شبكة  رئي�ص  نائب 
الدويل...نحو تعزيز ممار�شات م�شتدامة لتعزيز �شراكات فاعلة«، وذلك مبقر الوزارة 
العالقات  اإدارة  موظفي  وكذلك  الثقافية،  وال�شوؤون  القانونية  ال�شوؤون  اإدارات  ملوظفي 
العامة وق�شم التعاون الدويل بوزارة الثقافة والريا�شة. حيث اأقيمت الور�شة بتاريخ ٢8 
الدليمي  �شعود بن عبداهلل  املهند�ص  �شعادة  قام  الور�شة  اأغ�شط�ص ٢٠١٧م. ويف ختام 
الدكتور  الأ�شتاذ  بتكرمي  بالوزارة  العامة  العالقات  باإدارة  الدويل  التعاون  رئي�ص ق�شم 

علي اآل اإبراهيم.

»اأخ�ضائي م�ضوؤولية جمتمعية يف امل�ضارف الإ�ضالمية« 
ور�سة عمل على هام�س جدول اأعمال

»موؤمتر امل�ضوؤولية املجتمعية يف امل�ضارف الإ�ضالمية لعام ٢٠١٧م«

ع�شوال�ش��بكة  الجتماعي��ة  للم�ش��وؤولية  الدولي��ة  الأكادميي��ة  نظم��ت 
بعن��وان  للم�ش��وؤولية الجتماعي��ة ور�ش��ة عم��ل تخ�ش�شي��ة  الإقليمي��ة 
»اأخ�شائي م�ش��وؤولية جمتمعية يف امل�شارف الإ�شالمية«. حيث حا�شر 
فيها امل�شت�ش��اران : �شعادة الأ�ش��تاذ عبداملجيد ر�شوان رئي�ص موؤ�ش�شة 
و�شم الإ�شتدامة من اململكة العربية ال�شعودية و�شعادة الأ�شتاذة اأ�شواق 

بوعل��ي رئي�ش��ة مرك��ز اأخالقيات العم��ل والأعم��ال بال�ش��بكة الإقليمية 
للم�ش��وؤولية الجتماعي��ة، وذل��ك �شم��ن فعالي��ات »موؤمت��ر امل�ش��وؤولية 
املجتمعي��ة يف امل�ش��ارف الإ�ش��المية لع��ام ٢٠١٧م«. وال��ذي نظمت��ه 
ال�شبكة يف �شابقة هي الأولى يف ذات املجال يف املنطقة العربية، خالل 

الفرتة مابني 3٠-3١ يوليو من عام ٢٠١٧م.
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يف اإطار االإ�ستعداد لليوم العاملي للم�سوؤولية املجتمعية
مركز قطر الثقايف االجتماعي للمكفوفني بالتعاون مع ال�سبكة االإقليمية للم�سوؤولية االجتماعية 

ينظمان ور�سة عمل حول اأهداف االأمم املتحدة للتنمية امل�ستدامة
ال�شبكة  بالتعاون مع  للمكفوفني  والثقايف  نظم مركز قطر الجتماعي 
الأمم  اأهداف  حول  عمل   ور�شة  الجتماعية   للم�شوؤولية  الإقليمية 
لالإحتفال  الإ�شتعدادات  مبنا�شبة  وذلك  امل�شتدامة  للتنمية  املتحدة 
خالل  من  املركز  ي�شعى  حيث  املجتمعية،  للم�شوؤولية  الدويل  باليوم 
حول  اجلن�شني  من  منت�شبيه  وتوعية  تثقيف  اإلى  الفعالية  هذه  تنظيم 

املمار�شات الأممية لتطبيقات التنمية امل�شتدامة يف قطاع الإعاقة 
للربنامج  التنفيذي  املدير  الدو�شري-  اأ.اأ�شماء  الور�شة  قدمت  وقد 
التعاون  ملنظمة  الإن�شانية  بال�شناديق  الأيتام  لقطاع  الإن�شاين 
الإ�شالمي، ومت خاللها التعريف باأهداف التنمية امل�شتدامة لتحويل 
يف  اأ�شكاله  بجميع  الفقر  على  الق�شاء  منها  والتي  لالأف�شل،  عاملنا 
والتغذية  الغذائي  الأمن  وقدوتوفري  اجلوع  على  والق�شاء  مكان،  كل 
باأمناط  اجلميع  متّتع  و�سمان  امل�ستدامة،  الزراعة  وتعزيز  املح�ّسنة 
اجليد  التعليم  و�شمان  الأعمار،  جميع  يف  وبالرفاهية  �شحية  عي�ص 
املن�شف وال�شامل للجميع وتعزيز فر�ص التعّلم مدى احلياة للجميع، 
وحتقيق امل�شاواة بني اجلن�شني ومتكني كل الن�شاء والفتيات، و�شمان 
ح�شول  و�شمان  للجميع،  ال�شحي  ال�شرف  وخدمات  املياه  توافر 
املوثوقة  احلديثة  الطاقة  خدمات  على  مي�شورة  بتكلفة  اجلميع 
للجميع  وال�شامل  املطرد  القت�شادي  النمو  وتعزيز  وامل�شتدامة، 
الالئقللجميع،  العمل  وتوفري  واملنتجة،  الكاملة  والعمالة  وامل�شتدام، 
ال�شامل  الت�شنيع  وحتفيز  ال�شمود،  على  قادرة  حتتية  بنى  واإقامة 
امل�شاواة  انعدام  من  واحلد  البتكار،  وت�شجيع  وامل�شتدام،  للجميع 

داخل البلدان وفيما بينها، وجعل املدن �شاملة للجميع واآمنة وقادرة 
واإنتاج  ا�ستهالك  اأمناط  وجود  و�سمان  وم�ستدامة،  ال�سمود  على 
واآثاره،  املناخ  لتغري  للت�شدي  عاجلة  اإجراءات  واتخاذ  م�شتدامة، 
نحو  على  وا�شتخدامها  البحرية  واملوارد  والبحار  املحيطات  وحفظ 
م�شتدام لتحقيق التنمية امل�شتدامة، وحماية النظم الإيكولوجية الربية 
وترميمها وتعزيز ا�شتخدامها على نحو م�شتدام، واإدارة الغابات على 
وعك�ص  الأرا�شي  تدهور  ووقف  الت�شحر،  ومكافحة  م�شتدام،  نحو 
التنفيذ  و�شائل  وتعزيز  البيولوجي،  التنوع  فقدان  ووقف  م�شاره، 

وتن�شيط ال�شراكة العاملية من اأجل التنمية امل�شتدامة.

ال�شبكة الإقليمية للم�شوؤولية الجتماعية ، ويف اإطار الإ�شتعداد لالإحتفال باليوم العاملي للم�شوؤولية املجتمعية 
وال��ذي �ش��يوافق ٢5 �ش��بتمرب م��ن كل عام ،وللع��ام الثاين على التوايل اعلن��ت نداء عامليا لقادة وروؤ�ش��اء الدول 
وروؤ�ش��اء الوفود يف الجتماع العادي للجمعية العامة لالأمم املتحدة يف دورته الثانية وال�ش��بعني والذي انطلقت 
جل�ش��اته بتاريخ ١٢ �ش��بتمرب٢٠١٧م يف نيويورك حول التزامها من خالل برنامج ال�ش��فراء الدوليني للم�شوؤولية 
الجتماعية ، وكذلك برنامج املفو�ص الأممي للتب�شري باأهداف الأمم املتحدة للتنمية امل�شتدامة ٢٠3٠ بالعمل 

على مكافحة الفقر جنبا اإلى جنب مع املوؤ�ش�شات الدولية الأخرى.

برنامج ال�سفراء الدوليني للم�سوؤولية االجتماعية ، وبرنامج املفو�س 
االأممي للتب�سري باأهداف االأمم املتحدة للتنمية امل�ستدامة 2030 يطلقان

نداًءا عاملًيا لقادة وروؤ�ساء الدول وروؤ�ساء الوفود يف االجتماع العادي 
للجمعية العامة لالأمم املتحدة يف دورته الثانية وال�سبعني
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يف اإنـجاز كبيـر لل�سبكـة االإقليميـة نـجاحهـا يف تكريـم رواد العمـل 
الـم�سـرفـي االإ�سالمـــي برعاية �سعادة االأ�ستاذ عدنان اأحمد يو�سف 

ال�سفري الدويل للم�سوؤولية االجتماعية

جنحت ال�شبكة الإقليمية للم�شوؤولية الجتماعية 
قرابة  امتدت  التي  املهنية  م�شريتها  ومن خالل 
١١ عاما يف تكرمي قادة دول وموؤ�ش�شات ر�شمية 
دولية  موؤ�ش�شات  اإلى  بالإ�شافة  وخا�شة  واهلية 
العربي  العاملني  عموم  يف  عامة  و�شخ�شيات 
والإ�شالمي وكذلك العديد من دول العامل. مما 
الجتماعية  للم�شوؤولية  الإقليمية  ال�شبكة  جعل 
من  العديد  قبل  من  واإ�شادة  تقدير  حمط 
وكذلك  خدماتها،  من  وامل�شتفيدين  امل�شوؤولني 
الإجنازات  تلك  واآخر  لأن�شطتها.  املراقبني 
جناحها يف تكرمي رواد العمل امل�شريف يف العامل 
العام  �شخ�شية  بجائزتي  وتكرميهما  الإ�شالمي 
�شعادة  وهما  الجتماعية،  للم�شوؤولية  امل�شرفية 
ال�شيخ �شالح كامل رئي�ص جمل�ص اإدارة جمموعة 
والذي ق�شى من عمره 5٠ عاما يف  الربكة  دلة 
الدكتور  ومعايل  الإ�شالمي-  امل�شريف  العمل 

الإ�شالمي  البنك  موؤ�ش�ص  علي  حممد  اأحمد 
للتنمية والذي ق�شى ٤٢ عاما من حياته املهنية 
معايل  قدم  وقد  الإ�شالمي.  امل�شريف  العمل  يف 
الدكتور اأحمد حممد علي كلمة نيابة عن املكرمني 
امل�شوؤولية  موؤمتر  هام�ص  على  تكرميه  مبنا�شبة 
٢٠١٧م  لعام  الإ�شالمية  للم�شارف  املجتمعية 
قال فيها »اأن امل�شارف الإ�شالمية حر�شت على 
املجتمعية  للم�شوؤولية  ال�شحيح  املفهوم  تو�شيل 
املفهوم  لهذا  تطبيقها  �شمن  املدين  للمجتمع 

خالل خمتلف امل�شروعات التي تقوم بها«.
الوطن  يف  الإ�شالمية  امل�شارف  اأن  واأو�شح 
املجتمعية  امل�شوؤولية  مفهوم  ج�شدت  العربي 
م�شروعات  ت�شمن  متكامل  برنامج  �شمن 
م�شريًا  املجتمعية«،  امل�شوؤولية  تدعم  م�شتقبلية 
اإلى اأن »امل�شارف الإ�شالمية يف الوطن العربي 
اخلا�شة  النواق�ص  كافة  اإكمال  على  حر�شت 

رفع  مما  املجتمعية،  امل�شوؤولية  مب�شروعات 
القيمة امل�شتفادة من قيمة هذه امل�شروعات«.

وكان الدكتور اأحمد حممد علي قد األقى كلمة يف 
موؤمتر وجائزة امل�شوؤولية املجتمعية يف امل�شارف 
الأحد حتت  اأقيم  الذي   ٢٠١٧ لعام  الإ�شالمية 
نحو  الإ�شالمية  امل�شارف  »التزامات  �شعار 
الإقليمية  ال�شبكة  ونظمته  املنفعة«  اأ�شحاب 
الأمم  برنامج  ع�شو  الجتماعية،  للم�شوؤولية 
املتحدة لالتفاق العاملي، يف الفرتة من 3٠ اإلى 

3١ من �شهر اغ�شط�ص.
واأكد يف كلمته على �شرورة اللتزام مب�شروعات 
امل�شارف  قبل  من  املجتمعية  امل�شوؤولية 
اأن  موؤكدًا  العربي،  الوطن  يف  الإ�شالمية 
م�شتلزمات  على  ركزت  الإقليمية  ال�شبكة 
اأداء م�شوؤوليتها  جناح امل�شارف الإ�شالمية يف 

املجتمعية، ودورها يف تلبية حاجات املجتمع.

�سدور التقرير اخلتامي ملوؤمتر وجائزة امل�سوؤولية املجتمعية 
للم�سارف االإ�سالمية لعام 2017م

بابكر  خديجة  الأ�شتاذة  برئا�شة  الجتماعية  للم�شوؤولية  الإقليمية  لل�شبكة  التابع  املعلومات  مركز  عن  �شدر 
رئي�شة مركز املعلومات، وباإ�شراف فني من قبل خبري الت�شميم القدير الأ�شتاذ اأجمد مكنن التقرير اخلتامي 
الإقليمية  ال�شبكة  نظمته  والذي  ٢٠١٧م،  لعام  الإ�شالمية  للم�شارف  املجتمعية  امل�شوؤولية  وجائزة  ملوؤمتر 
للم�شوؤولية الجتماعية يف الفرتة مابني 3٠-3١ يوليو٢٠١٧م، يف حدث مهني يعد الأول من نوعه يف املنطقة 

العربية.
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بتنظيم من ال�سبكة االإقليمية للم�س�ؤولية االجتماعية
وبرعاية ال�سيخ دعيج بن خليفة اآل خليفة

ختــام فعاليـات الـملتقـى الـرابـع لالإ�ضتدامـة الـماليــة للمنظمـات 
اخليـريـة مب�ضاركـة خليجيـة وعربيـة

برعاية فخرية من معايل ال�شيخ دعيج بن خليفة اآل خليفة ال�شفري الدويل 
للم�شوؤولية الإجتماعية بال�شبكة الإقليمية للم�شوؤولية الجتماعية،وبح�شور 
قراطة  عبدالواحد  اأحمد  النائب  �شعادة  امللتقى  �شرف  �شيف  وم�شاركة 
اخلريي  العمل  اإ�شتدامة  مركز  نظم  البحريني،  النواب  جمل�ص  ع�شو 
امللتقى  فعاليات  الإجتماعية  للم�شوؤولية  الإقليمية  ال�شبكة  ع�شو  والوقفي 
�شعار  حتت  واملجتمعية،  اخلريية  للمنظمات  املالية  لالإ�شتدامة  الرابع 
»اأدوات مبتكرة لتحقيق الإ�شتدامة املالية - وذلك يف الفرتة ما بني 5-3 
البحرين  مبملكة  تاون  داون  روتانا  بفندق  ٢٠١٧م«  عام  من  اأغ�شط�ص 
الدخيل  فواز  امل�شت�شار  ل�شعادة  ت�شريح  ويف  وعربية.  خليجية  مب�شاركة 
التوايل  الرابع على  للعام  امللتقى والذي يقام  »باأن  امللتقى قال فيه  رئي�ص 
تناول  العربية،  الدول  واملجتمعية يف  باملنظمات اخلريية  للعاملني  وموجه 
العربية  عدة حماور عرب ور�ص عمل متخ�ش�شة قدمها خرباء من الدول 
الأوقاف  حلول  اأهمها:  اخلريية  باملنظمات  املالية  الإ�شتدامة  جمالت  يف 
ال�شغرية  امل�شاريع  متويل  واأ�شاليب  طرق  املالية،  لالإ�شتدامة  املبتكرة 

لتحقيق الإ�شتدامة املالية - الت�شويق واأدوات الإبتكار للو�شول لالإ�شتدامة 
املالية، طرق واأ�شاليب تدريب العاملني على الإ�شتدامة املالية يف املنظمات 
وم�شتلزمات حتقيقها  املنظمات اخلريية  املالية يف  الإ�شتدامة   - اخلريية 
ا�شرتاتيجيا، واملنظمات املجتمعية ودورها يف حتقيق املواءمة بني املالءة 
املالية ور�شالتها اخلريية »روؤية ا�شرتاتيجية«. كما مت خالل امللتقى عر�ص 
دعم  يف  ال�شعودية  العربية  اململكة  من  اخلريية  ال�شبيعي  موؤ�ش�شة  جتربة 
الأ�شتاذ  �شعادة  وكان  املالية.  الإ�شتدامة  الى  للو�شول  اخلريية  املنظمات 
اأحمد عبدالواحد قراطة ع�شو الربملان البحريني قدم كلمة يف حفل افتتاح 
حجم  يف  مذهاًل  تو�شعًا  الأخرية  ال�شنوات  �شهدت  لقد  فيها«  قال  امللتقى 
ونطاق وقدرات املجتمع املدين يف جميع اأنحاء العامل، واأ�شبح للموؤ�ش�شات 
وت�شميم   ، الإمنائية  امل�شاعدات  تقدمي  يف  بارز  دور  واملجتمعية  اخلريية 
اإلى جنب مع  تلبية احلاجات املجتمعية جنبا  ت�شاهم يف  مبادرات خالقة 

جهود املوؤ�ش�شات احلكومية واخلا�شة. 
لتقدمي  مهمة  اأي�شًا جهات  واملجتمعية  املوؤ�ش�شات اخلريية  اأ�شبحت  كما 
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للعمل  كمكّمل  الأخرى  التنمية  برامج  وتنفيذ  الجتماعية  اخلدمات 
احلكومي، ل �شيما يف املناطق التي ي�شعف فيها التواجد احلكومي كما يف 

اأو�شاع ما بعد انتهاء ال�شراعات اأو الكوارث الطبيعية اأو غريها. 
واملجتمعية،  اخلريية  املنظمات  يف  املالية  لال�شتدامة  الرابع  امللتقى  وياأتي 
املالية«،  الإ�شتدامة  لتحقيق  مبتكرة  اأدوات   « مو�شوع  على  ال�شوء  لي�شلط 
ليوؤكد اأن هذا الع�شر، هو ع�شر اعتماد اأدوات احرتافية لتحقيق ال�شتدامة 

املالية ملوؤ�ش�شاتنا اخلريية واملجتمعية.
باعتبار  واملجتمعية،  اخلريية  للقيادات  توجيهه  مت  امللتقى  هذا  اأن  كما 
نحو  موؤ�ش�شاتهم  توجيه  يف  املبادرات  اأ�شحاب  وحدهم  هم  القيادات 
اعتماد منهجيات مهنية وعلمية يف اإدارة تلك املوارد املتعددة التي متتلكها 

موؤ�ش�شاتهم ل�شالح تنمية املجتمعات.
ولقد حر�شنا يف هذا امللتقى، اأن ن�شت�شيف خرباء متخ�ش�شون يف مو�شوع 
واملوؤهل  والعميقة  الوا�شعة  العملية  اخلربة  اهلل  حباهم  ممن  امللتقى، 
الأكادميي العايل، وبالتايل فاأنتم اأمام فر�شة متميزة لاللتقاء بهم وجها 

اإلى وجه لتبادل اخلربات، والتعرف على اجلديد يف مو�شوع امللتقى.
جت�شري  يف  الجتماعية،  للم�شوؤولية  الإقليمية  ال�شبكة  دور  نقدر  وختاما، 

اإيجاد  عرب  امل�شتهدفة  املوؤ�ش�شات  وبني  الدولية  اخلربات  بني  الفجوات 
مظلة علمية ومهنية يجتمع فيها اأهل الخت�شا�ص والهتمام للعمل �شويا 
اأن يكون هذا  وتعالى  �شائلني اهلل �شبحانه  تنمية فاعلة ملجتمعاتنا.  نحو 
امللتقى هو اجل�شر الذي نعرب من خالله مبوؤ�ش�شاتنا اإلى عامل الحرتافية 

يف جمال حتقيق ال�شتدامة املالية.
وقد قدم ور�ص العمل التدريبية العديد من اخلرباء املعروفني من الدول 
اخلليجية والعربية. حيث �شارك يف تقدميها كال من: �شعادة ال�شيخ اأحمد 
و�شعادة   - ال�شابق  ال�شعودي  الإ�شالمية  ال�شوؤون  وزارة  وكيل  ال�شبان 
الأ�شتاذ عبدالرحمن املطوع نائب املدير العام بالهيئة اخلريية الإ�شالمية 
التنمية  رائد اجلودر خبري  الدكتور  و�شعادة   - الكويت  دولة  العاملية من 
الب�شرية والتخطيط الإ�شرتاتيجي من مملكة البحرين - و�شعادة الأ�شتاذ 
ال�شعودية -  العطاء من  اأحمد عبده كريري مدير عام موؤ�ش�شة منارات 
كما مت عر�ص جتربة موؤ�ش�شة حممد وعبداهلل اإبراهيم ال�شبيعي اخلريية 
يف جمال دعم اجلمعيات اخلريية لتحقيق الإ�شتدامة املالية - وقد قام 
العمل  اإدارة تطوير  الري�ص مدير  الأ�شتاذ مالك  �شعادة  بعر�ص جتربتها 

اخلريي ملوؤ�ش�شة حممد وعبداهلل اإبراهيم ال�شبيعي اخلريية..
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لي�ص هذا مو�شوعنا يف هذا املقال الق�شري، ولكن الذي يهمنا هنا ما 
هو دور الفعلي الذي ميكن اأن تقوم بها البنوك الإ�شالمية يف احلد 

من هذه الظاهرة ؟ 
فرغم اأن هذه الظاهرة حتتاج اإلى مواجهة وتن�شيق اجلهود الدولية 
املفرت�ص  الدعم  حجم  اأن  اإل  والفردية،  املوؤ�ش�شية  اجلهود  قبل 
عام  ب�شكل  البنوك  منها  والتي  املالية  املوؤ�ش�شات  قبل  من  يقدم  اأن 
وحدت  ما  اإذا  كبرًيا  �شيكون  خا�ص  ب�شكل  الإ�شالمية  والبنوك 
اأو حدث عاملي واحد، يكون هذا احلدث منطقا  حتت م�شمى واحد 
العاملي  اليوم  به هنا  واملتابعة، ونعني  والتن�شيق  الدعم  لتتابع جهود 
�شبتمرب  املتحدة يف ٢5   الأمم  الذي حددته  الجتماعية  للم�شوؤولية 

و�شعار هذه ال�شنة هو )مكافحة الفقر م�شوؤوليتنا(.
فماذا ميكن للبنوك الإ�شالمية حتديدا اأن تقدم من دعم لهذا اليوم؟
مالية  اإمكانيات  الجمال  يف  متتلك  الإ�شالمية  البنوك  اأن  �شك  ل 
مييز  ما  اأن  اإل  التقليدية،  البنوك  من  مثيالتها  تناف�ص  �شخمة 
اأنها تركز على هدف التنمية  اللوائح التاأ�شي�شية للبنوك الإ�شالمية 
الجتماعية، والتي منها مكافحة الفقر والعوز، بدعم م�شاريع التنمية 
امل�شتدامة وتقدمي التمويل لبناء امل�شانع وتعديل الأرا�شي الزراعية، 
امل�شاريع ال�شغرية والأ�شر املنتجة، ومتويل مراكز  والهتمام بدعم 
التدريب لتاأهيل الأيدي العاملة، كما اأن هناك العديد من منظومات 
يف  واملتناهية  ال�شغرية  امل�شاريع  لدعم  اأ�ش�شت  الإ�شالمية  البنوك 
وغريها  الأ�شرة  وبنك  الفقراء،  ببنك  ي�شمى  ما  وهناك  ال�شغر، 
بتطوير  تهتم  التي  التنموي  القت�شادي  الطابع  املوؤ�ش�شات ذات  من 

املجتمع ودعم الأ�شر، وبالتايل اإيجاد حل لظاهرة الفقر.

من ذلك اأي�شا اأن هناك بع�شا من البنوك الإ�شالمية تعطي قرو�شا ح�شنة 
اأو املوؤ�ش�شات من باب  اأو اجلمعيات  اأرباح، دعما لالأفراد  دون احت�شاب 

التكافل الجتماعي، وهذا من�شو�ص عليه اأي�شا يف لوائحها التاأ�شي�شية.
كما اأن لدى العديد من البنوك الإ�شالمية �شناديق للزكاة وال�شدقات 
امل�شاهمني  من  الزكاة  بجمع  خاللها  من  تقوم  وغريها،  والهبات 
وامل�شتثمرين واملودعني، وتلقي �شدقاتهم وهباتهم، ومن ثم توجيهها 
َدَقاُت  ا ال�شَّ َ اإلى م�شارفها ال�شرعية، املذكورة يف قوله تعالى: ))اإِمنَّ
َقاِب  الرِّ َويِف  ُقُلوُبُهْم  َفِة  َوامْلُوؤَلَّ َعَلْيَها  َواْلَعاِمِلنَي  َوامْلَ�َشاِكنِي  ِلْلُفَقَراِء 
ُ َعِليٌم   َواهللَّ

–
 ِ َن اهللَّ ًة مِّ  َفِري�شَ

–
ِبيِل  ِ َواْبِن ال�شَّ َواْلَغاِرِمنَي َويِف �َشِبيِل اهللَّ

َحِكيٌم 6٠ (( �شورة التوبة.
كما تقوم ب�شرف هذه الأموال ح�شب اللوائح وال�شيا�شات ال�شابطة، 
الطبية  والعيادات  امل�شت�شفيات  لدعم  ال�شرعية  هيئاتها  وبتوجيه 
اأعمال اخلري  الأموال يف  املجتمع، و�شرف  وتنمية مرافق  اخلريية، 
والرب عامة، كل ذلك ل �شك اأن له دور كبري وفعال يف مكافحة الفقر.
للبنوك  اخلريية  لالأن�شطة  والتوجهات  اجلهود  هذه  اأن  وال�شاهد 
الإ�شالمية لو توحدت وانطلقت حتت مظلة واحدة، فال �شك باأنه �شيكون 
لها وقع كبري وفائدة عظيمة على املجتمع واأفراده، بل و�شرف الفائ�ص 
على دول املتاأثرة بالكوارث الطبيعة اأو الفقر اأو اجلفاف اأو احلروب اأو 

غريها من اأنواع الأزمات التي توؤثر على حياة الإن�شان وطبيعة عي�شه.
وعلى هذا فاإن الدور الكبري املنوط بالبنوك الإ�سالمية يجب اأن ينطلق 
من فل�شفة اأن نفع املال يجب اأن يعم اجلميع، لقوله تعالى: ))كي ل يكون 
دولة بني الأغنياء منكم(( �شورة احل�شر. يكون ذلك بتوجيه ال�شرف 

والدعم ح�شب ال�شوابط والقوانني والأ�شول والأعراف ال�شليمة.

البنــوك االإ�سالميــة ودورهــا يف 
مكافحــة الفقــر

   مقاالت يف امل�س�ؤولية املجتمعية 

بقلم: د، عادل اأحمد املرزوقي
نائب رئي�ص جمل�ص اإدارة ال�شبكة الإقليمية للم�شوؤولية الجتماعية 

با�ستمرار  م�ستمرة  هي  بل  الي�م،  وليدة  لي�ست  العامل  يف  تنت�سر  التي  الفقرة  ظاهرة 
احلياة، وب�سبب وج�د هذه الظاهرة وجتددها فقد تعر�ست لها الدول واملنظمات واأهل 
جه�د  منها  احلد  �سبيل  يف  وبذلت  والعملية،  النظرية  احلل�ل  من  بالكثري  االخت�سا�س 
كبرية، ويتم تقدمي امل�ساعدات �س�اء من الدول اأو املنظمات اأو االأفراد .. وقد حدد البنك 
الدويل م�ست�ى الفقر مبقدار الدخل الفردي، فالدول التي ينخف�س فيها مت��سط دخل 
الفرد عن 600 دوالر تعترب من الدول الفقرية، وهي مت�زعة ما بني الدول االأفريقية ويف 

اأمريكا و�سرق اآ�سيا وغريها.
وعلى كل فهذه الظاهرة م�ج�دة ومنت�سرة، ولكن ما هي احلل�ل التي طرحت للق�ساء 

على هذه الظاهرة اأو احلد منها ؟
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م�ساركة ال�سبكة يف حفل تد�سني املوقع االإلكرتوين اجلديد ملنظمة املجتمع العلمي 
العربي بالعا�سمة القطرية الدوحة

�شارك الأ�شتاذ الدكتور علي اآل اإبراهيم نائب رئي�ص ال�شبكة الإقليمية 
اجلديد  الإلكرتوين  املوقع  تد�شني  حفل  يف  الجتماعية  للم�شوؤولية 
ملنظمة املجتمع العلمي العربي بالعا�شمة القطرية الدوحة، وبرعاية 
من �شعادة الدكتورة موزة بنت حممد الربان رئي�شة املنظمة، وح�شور 
عدد من ال�شخ�شيات الأكادميية العربية املعتربة.وقد ت�شمن احلفل 

عر�شا حول ميزات املوقع اجلديد.
الإ�شدارات  من  العديد  الإلكرتوين  موقعها  على  املنظمة  وتقدم 
موقع  مع  تعاون  اتفاق  اأبرمت  قد  وكانت  املجانية،  والطبية  العلمية 
الطبية  املوا�شيع  وخا�شة  موادها،  بع�ص  ين�شر  الذي  نت  اجلزيرة 

التي تن�شر يف �شفحة »طب و�شحة«.
منذ  اإنه  الربان  حممد  بنت  موزه  الدكتورة  املنظمة  رئي�شة  وقالت 
الإلكرتوين  موقعها  حقق  الآن،  وحتى   ٢٠١١ عام  املنظمة  اإطالق 
والقراء،  والباحثني  العلمي  املجتمع  وخدم  الإجنازات،  من  الكثري 
ون�شرت فيه الكثري من املقالت واملواد العلمية، بينما حققت املنظمة 

توا�شال كبريا مع الباحثني العرب يف الوطن العربي وخارجه.
واأ�شافت يف حديث للجزيرة نت اأن اإطالق املوقع اجلديد ياأتي ملواكبة 
من  الأولى  املرحلة  هو  اأطلق  ما  اأن  اإلى  م�شرية  احلديثة،  التقنيات 
املوقع الذي �شيوفر م�شتقبال املزيد من اخلدمات التفاعلية للجمهور.

من خالل روؤية مهنية للتعامل مع الفقر
الدكتور فوؤاد خمزومي ي�سارك يف اليوم العاملي للم�سوؤولية املجتمعية

للم�شوؤولية  الدويل  ال�شفري  خمزومي  فوؤاد  الدكتور  �شعادة  قال 
م�شاألة  باأن  الجتماعية،  للم�شوؤولية  الإقليمية  بال�شبكة  املجتمعية 
الفقر العاملي اأ�شبحت طارئة على م�شتوى حقوق الإن�شان، وذلك مبا 
اأنه متفق عامليًا على اأن الفقر املدقع هو ظاهرة متعددة الأبعاد ول 

تقت�شر فقط على النق�ص يف الدخل.
التنمية  اأجل  من  خمطط  امل�شتدامة  التنمية  اأهداف  تقّدم  وبينما 
العاملية تركز من خاللها على امل�شاواة بني اجلن�شني وال�شحة والأمن 
الغذائي والتعليم والبيئة واملياه والزراعة امل�شتدامة وغريها، اإل اأنه 
الرتكيز  دون  كلها من  الق�شايا  التقدم يف هذه  اإحراز  ال�شعب  من 

على الق�شاء على الفقر.
بدون  جميعها  الدول  على  ينبغي  الفقر،  على  للق�شاء  باأنه  ونرى 
ا�شتثناء اأن تفهم اأن امل�شتوى الأمني والعن�شرية اجلغرافية والب�شرية 

هما الأ�شا�ص.
بلوغ  ال�شعب جدًا  �شيكون من  قائمة،  وال�شراعات  فطاملا احلروب 

اأهداف التنمية امل�شتدامة كلها واإنهاء الفقر العاملي.
بني  التوازن  واإقامة  النزاعات  حل  على  اجلاد  العمل  هنا  فالأهم 

طبقات املجتمع لقتل الفقر.
الجتماعية  الأخرى  الآليات  التايل  امل�شتوى  يف  اأي  ذلك  بعد  وياأتي 
وال�شحية والتعليمية التي ت�شعها كل دولة وموؤ�ش�شاتها، والتي ت�شمل 
الغذائية  امل�شاعدات  وتقدمي  ال�شاملة،  ال�شحية  الرعاية  تقدمي 
وتوفري فر�ص العمل الالئق خا�شة لل�شباب والن�شاء واملعوقني وتقدمي 

القرو�ص ال�شغرية لت�شجيع ال�شتثمارات.
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�سعوبات تطور الـم�سوؤوليـة االإجتماعيـة للموؤ�سـ�سات يف لبنان
   مقاالت يف امل�س�ؤولية املجتمعية 

وتخربنا الباحثة رزق اهلل باأنه ل يزال مفهوم امل�شوؤولية الجتماعية يتقّدم 
ببطء يف لبنان نظرًا لعتماده على املبادرة احلرة والطوعية للموؤ�ش�شات 
من دون اأي قيد اأو رقابة اأو تقدير اأو ت�شجيع اأو حوافز غري املناف�شة بني 
ح�شتها  لزيادة  امل�شتهلكني  اإزاء  �شورتها  تلميع  على  نف�شها  املوؤ�ش�شات 
الجتماعية خجوًل  امل�شوؤولية  الذي يجعل منو  الأمر  اإّل،  لي�ص  ال�شوق  يف 

لأ�شباب عديدة ميكن تلخي�شها بالآتي:
الجتماعية  امل�شوؤولية  مبادرات  جميع  وتطوعية:  موؤطرة  غري  مبادرات   -١
لل�شركات واخلطوات التي قامت بها ال�شركات اللبنانية اتخذت ب�شكل طوعي 

و حّر يف ظل غياب اأي توجيه اأو اإر�شاد اأو ا�شراف من الدارات الر�شمية.
لل�شركات يف  الجتماعية  امل�شوؤولية  والبيانات حول  املعلومات  ٢- �شعف 
املت�شلة  للمعلومات  ر�شد  موؤ�ش�شة  اأي  بغياب  املعلومات  غياب  لبنان: 
بامل�شوؤولية الجتماعية لل�شركات يف لبنان �شواء يف القطاع اخلا�ص اأو 

يف القطاع العام...
التدخل الجتماعي  الى  التي حتتاج  القطاعات  اأي توجيه نحو  3-غياب 
للموؤ�ش�شات فيها، مما يح�شر م�شاريع امل�شوؤولية الجتماعية لل�شركات 

يف جمالت حمددة )التعليم، ال�شحة، البيئة...(
امل�شوؤولية  لتطوير  امل�شالح  اأ�شحاب  جانب  من  ال�شغط  ٤-غياب 
الإعالم،  امل�شتثمرين،  العاملني،  امل�شتهلكني،  لل�شركات  الجتماعية 

النقابات...(
الجتماعية  امل�شوؤولية  تطوير  لت�شجيع  الدولة  وجود حوافز من  5- عدم 
اأو تقدمي قرو�ص بفوائد خمّف�شة  ال�شرائب  لل�شركات )مثل تخفي�ص 

للموؤ�ش�شات امل�شوؤولة اإجتماعيًا...
جمال  يف  املوؤ�ش�شات  بع�ص  من  املبذولة  للجهود  تقييم  اأي  غياب   -6
�شائر  عن  متيزها  تقدير  �شهادة  اأو  عربون  اأو  الجتماعية  امل�شوؤولية 

املوؤ�ش�شات املناف�شة لها يف قطاعاتها.

٧- عدم وجود قانون اأو اأي نوع من الت�شريعات التي ت�شّجع على التعاون 
بني القطاعني العام واخلا�ص لت�شجيع بع�ص مبادرات القطاع اخلا�ص 
اقرتاح  بت  تاأخري  بعد  ول�شيما  لل�شركات،  الجتماعية  امل�شوؤولية  مثل 

القانون املتعّلق بال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص.
وبني  املهني،  والقطاع  الأكادميي  القطاع  بني  احلوار  اأطر  افتقاد   -8

القطاعني العام واخلا�ص حول امل�شوؤولية الجتماعية لل�شركات.
9- �شعف حمالت التوعية يف و�شائل الإعالم حول امل�شوؤولية الجتماعية 
مع  اخلربات  تبادل  برامج  ١٠-ندرة  مغمورة.  تزال  ل  التي  لل�شركات 
ال�شركات املتعددة اجلن�شيات يف جمال امل�شوؤولية الجتماعية للموؤ�ش�شات 

بغية ت�شهيل �شبل التزام املعايري الدولية املت�شلة بها تدريجيًا.
الى  يزال  للموؤ�ش�شات« ل  الإجتماعية  »امل�شوؤولية  اإّن مفهوم  القول  ويبقى 
من  القلقة  الإقت�سادية  الأو�ساط  يف  احلذر  بع�ص  ويثري  جديدًا  ما  حد 
عندما  خ�شو�شًا  املردود،  احت�شاب  واآلية  الإنتاج  تكلفة  على  انعكا�شاته 
ب�شمعة  )ليقرتن  البحت  املادي  الإطار  يتخطى  التكاليف مبردود  تقرتن 
البيئة  على  حر�شها  املعوزين،  مع  الإجتماعي  ح�ّشها  املوؤ�ش�شة،  و�شورة 
وال�شالمة العامة واأخالقيات املناف�شة ال�شريفة...(. اإّل اأّن بيت الق�شيد 
يبقى يف اأّن الإقت�شاد هو قمة العلوم الإجتماعية ولي�ص يف حالة �شراع مع 
ال�شاأن الإجتماعي، اإّل اأّن زخم قدرته على امل�شاهمة يف العمل الإجتماعي 
اإنتاجية عماله وفعالية موؤ�ش�شاته  يبقى رهن املردود الذي يحققه جراء 
فيه  والربح  املبادرة  بحرية  ال�شواء  على  واملجتمع  الدولة  احرتام  ومدى 
بعيدًا عن التكبيل والفر�ص الذي ي�شّور امل�شوؤولية الإجتماعية عبئًا بدًل 
وتعود  امل�شوؤول  الإقت�شاد  تنطلق من  التي  املبادرات  اإحدى  تكون  اأن  من 
الى  ال�شارة  املذكورة، جتدر  ال�شعوبات  الرغم من  باخلري عليه. وعلى 
اأن القطاع اخلا�ص ل يزال مبادرًا يف لبنان، بل �شاعياً للتعوي�ص عن اأي 

تق�شري ر�شمي يف حق املجتمع الذي يعمل ويربح ويتطّور فيه.

د. نعيمة اإبراهيم الغَنام
رئي�ص جمل�ص خرباء حترير �شحيفة التزام
ع�شو جمل�ص خرباء ال�شبكة الإقليمية 

للم�شوؤولية الجتماعية

تق�ل االأ�ستاذة الباحثة �سهام رزق اهلل« امل�س�ؤولية االإجتماعية للم�ؤ�س�سات مفه�م جديد 
يحاول اأن ي�سق طريقه مناف�سًا بق�ة املفاهيم االإقت�سادية التقليدية ال�ساعية الى حتقيق 
اأعلى معّدل اأرباح للم�ؤ�س�سات اأيًا يكن وقع ن�ساطها على خمتلف العمالء االقت�ساديني من 

الن�احي االقت�سادية واالجتماعية والبيئية«.
للم�س�ؤولية االجتماعية عام  العاملي االأول الذي اعتمد  الي�م  اأن 25�سبتمرب ه�  وذكرت 
2016، بعد اإعالنه يف كان�ن االأول 2015 خالل امللتقى االإقليمي الثاين لل�سفراء الدوليني 
للم�س�ؤولية االجتماعية ي�مي  ال�سبكة االإقليمية  للم�س�ؤولية االجتماعية الذي نّظمته 
27 و 28 كان�ن االأول 2015 حتت �سعار »اأهداف االأمم املتحدة للتنمية امل�ستدامة 20٣0 
الطريق الى عامل اأف�سل«، وذلك كمبادرة من ال�سبكة االقليمية للم�س�ؤولية االإجتماعية 

دعمًا جله�د االأمم املتحدة يف ن�سر اأف�سل املمار�سات يف جمال امل�س�ؤولية املجتمعية.
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ملتقى دعم القد�س يف البحرين من تنظيم 
ال�سبكة االإقليمية للم�سوؤولية االجتماعية

نيل  يف  الجتماعية  للم�شوؤولية  الإقليمية  ال�شبكة  جنحت 
واملنا�شبات  الأحداث  تنظيم  يف  وريادتها  لتميزها  الثقة 
العلمية واملهنية حيث ح�شلت موؤخرا على تكليف بتنظيم 
وملتقى  القد�ص  ووقفية  �شندوق  اأمناء  جمل�ص  اجتماع 
٢٠١٧م،  دي�شمرب   ١٠ بتاريخ  البحرين  يف  القد�ص  دعم 
برئا�شة �شعادة الأ�شتاذ منيب امل�شري رئي�ص جمل�ص اأمناء 
�شندوق ووقفية القد�ص، املفو�ص الأممي للتب�شري باأهداف 
الأمم املتحدة للتنمية امل�شتدامة ٢٠3٠ بال�شبكة القليمية 

للم�شوؤولية الجتماعية.     

ور�ستني تدريبيتني ل�سالح املوظفني واملوظفات 
بالديوان االأمريي القطري

قدم الأ�شتاذ الدكتور علي اآل اإبراهيم اأ�شتاذ التنمية الب�شرية 
ونظم املوؤ�ش�شات ور�شتني تدريبيتني ل�شالح املوظفني واملوظفات 
بالديوان الأمريي القطري- حيث كانت الور�شة الأولى بعنوان 
لدى  الوظيفي  احل�ص  لتعزيز  وال�شلوكية  الإدارية  »املهارات 
»اإدارة  بعنوان  الثانية  العمل  ور�شة  كانت  حني  يف  املوظفات«، 
الوقت وحتديد الأهداف«. وقد مت تنفيذ الور�شتني التدريبيتني 

خالل الفرتة مابني 6-١٠ اأغ�شط�ص٢٠١٧م.

وكالة م�سوؤولية لالأنباء راعيًا اإعالميا جلائزة 
وموؤمتر املوؤ�س�سات املانحة الثالث  2017م

العامل  بدول  الثالث  املانحة  املوؤ�ش�شات  ملوؤمتر  اإعالميًا جلائزة  راعيًا  لالأنباء  م�شوؤولية  وكالة 
الإ�شالمي والذي �شيقام بدولة الكويت بتاريخ ٧ اأكتوبر ٢٠١٧م، وبرئا�شة من معايل الدكتور 
عبداهلل معتوق املعتوق، امل�شت�شار بالديوان الأمريي، رئي�ص الهيئة اخلريية الإ�شالمية العاملية، 

�شخ�شية العام للم�شوؤولية املجتمعية.

تتمثل  امل�شوؤول  التفكري  لتحقيق  اخلام�شة  اخلطوة 
على  اجلاد  والعمل  الأهداف  و�شع  على  القدرة  يف 

حتقيقها، فاملرء يعلو وي�شمو بعظم اأهدافه وغاياته 
على قدر اأهل العزم تاأتي العزائم .... وتاأتي على قدر 
الفقر  اأننا جعلنا من حماربة  لو  املكارم، كما  الكرام 

م�شوؤولية الفرد اأول :
ديننا  به  اأو�شى  ما  امتثال  على  عزم  فرد  كل  اأن  فلو 
الهادف  الت�شور  على  الذات  تربية  باأهمية  احلنيف 
لأهمية املال والقت�شاد الذي يعد ركن هاًما لالإقامة 
الدين والدنيا كما اأو�شح ذلك يف قول امل�شطفى عليه 
اليد  من  خري  العليا  )اليد  وال�شالم  ال�شالة  اأف�شل 
الفقر  و�شف  تعدى ذلك حيث  الأمر  اأن  بل  ال�شفلى( 
بال�شر الذي يجب على امل�شلم اأن ي�شتعيذ منه يوميا كل 
�شباح وم�شاء يف الذكر املعروف ) اللهم اإين اأعوذ بك 

من الكفر والفقر (.
كما حر�ص منهج ال�شالم على حث الفرد على العمل 
الأر�ص  لكم  جعل  الذي  )هو  تعالى  قوله  يف  وال�شعي 
ذلول فام�شوا يف مناكبها وكلوا من رزقه واإليه الن�شور( 

امللك اآية ١5 
وذلك  الت�شور  عن  ناجت  الت�شرف  اإن  العلماء  ويقول 
الهدف  تعترب  القت�شادية  العقيدة  �شحة  اأن  يعني 
والأ�شلوب الأول ملواجهة الفقر يف منهج ال�شالم حيث 
يعقد  ما  لكل  تدل على مفهوم عام  العقيدة  لفظة  ان 
كلفه  مهما  ت�سميمه  مناط  ويجعله  عزمه  عليه  املرء 
فرد  بق�شة  ال�شت�شهاد  ميكننا  وهنا  اأمر،  من  ذلك 
اأن  ولو  الرثيا  اأهداف حتاذي  لهم  الذين  الأفراد  من 

اأقدامهم يف الرثى:
 حممد بن اأبي عامر امل�شهور بلقب احلاجب املن�شور 
والذي كان يعمل يف ال�شوق حماًل بالأجرة وحتوله اإلى 
قائد وخليفه للم�شلمني ) حني كان يجل�ص مع زميليه 
يف املهنة فقال ماذا لو ا�شبحت خليفة للم�شلمني ..... 

الى اآخر الق�شة .

خطوات التفكري امل�سوؤول »٥« 

  مقاالت يف امل�س�ؤولية املجتمعية

بقلم: اأ�ستاذة كلث�م م�ؤذن 
رئي�شة مركز اأنا م�شوؤول لإبداع الطفل
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جمعية خريية اإ�شالمية تتلم�ص اأحوال امل�شلمني يف العامل وت�شعى لبناء امل�شلم الو�شطي و�شد حاجاته الأ�شا�شية وتنمية قدراته التعليمية واملهنية 
من خالل نهج موؤ�ش�شي وتعزيز العالقات مع الداعمني لتحقيق �شراكة مميزة وتنمية املوارد املالية باإتقان و�شفافية، واإنفاقها يف م�شادرها 

ال�شرعية بقدر من الكفاءة والتميز. 
ومن خالل ر�شالتها فهي »جمعية كويتية خريية ت�شاهم يف بناء وتنمية املجتمعات املحتاجة من خالل برامج تعليمية ودعوية، عرب تعزيز التوا�شل مع 
الداعمني وامل�شتفيدين، وا�شتثمار اأمثل للموارد الب�شرية واملالية«، اأما روؤيتها فهي »التميز يف العمل اخلريي والريادة يف التعليم والدعوة عرب �شراكات 

وتكامل موؤ�ش�شي«.
ويرجع ا�شم اجلمعية الى موؤ�ش�شها ال�شيخ عبداهلل النوري - رحمه اهلل - الذي ولد يف مدينة الزبري، يوم الثالثاء ال�شابع ع�شر من مايو عام ١9٠5م. 

ثم هاجر اإلى الكويت مع والده الذي يعمل يف املدر�شة املباركية.
وبداأ عمله مدّر�ًشا يف مدر�شة حممد العجريي يف حي القبلة، ثم انتقل مدر�شًا يف مدر�شة املباركية، ثم املدر�شة الأحمدية، تولى لأول مرة 

اإمامة امل�شلني يف منت�شف �شهر رم�شان عام ١3٤٠ه� خلفًا لوالده يف �شالة الرتاويح.
ومبا اأنعم اهلل عليه من �شدق الإميان منذ ن�شاأته، كان خطيبًا مفوهًا، فعمل ل�شنوات طويلة يف اإمامة كثري من م�شاجد الكويت متفّرغًا وغري متفرغ.
كان ال�شيخ عبداهلل النوري - رحمه اهلل - مهتما باأمور امل�شلمني واأحوالهم يف الكويت وخارجها، فقام بجمع الأموال والتربعات من املح�شنني 
لتوظيفها يف خدمة الإ�شالم وامل�شلمني، ففي عام ١9٧٠م ترك وظائفه احلكومية وتخلى عن الأعمال احلرة يف التجارة وغريها اإل من مكتب 
املدار�ص  على  امل�شاعدات  لتقدمي  ١9٧٧م،  عام  يف  اإندوني�شيا  اإلى  �شافر  حيث  والبالد  الإ�شالمية  البالد  من  كثري  يف  يتجول  وبداأ  املحاماة، 

وامل�شت�شفيات، بالتعاون مع جمعية اإ�شالمية معتمدة.
ويف ابريل ١9٧8م  �شافر اإلى مدينة دلهي عا�شمة الهند ومل�ص هناك نق�ص الّدعم املاّدي للمنظمات الإ�شالمية، فتربع لها مبا تي�شر له من 

املال حيث بلغ١8٠.٠٠٠ )مائة وثمانني األف دولر اأمريكي(، مت توزيعها على املدار�ص واجلمعيات الإ�شالمية 
وعند �شفره اإلى ا�شرتاليا التقى هناك مب�شوؤويل الحتاد الإ�شالمي الذين طرحوا عليه فكرة اإن�شاء مدر�شة اإ�شالمية مبدينة �شدين يف اأ�شرتاليا، 
وقد لقت هذه الفكرة لديه ا�شتح�شانًا، فقام بجمع التربعات الالزمة لهذا امل�شروع، ثم �شافر اإليها مرة اأخرى حامال معه 6٠٠،٠٠٠ )�شتمائة 
األف دولر( ا�شرتايل ا�شرتى بها دارًا لتكون مقّرا للمدر�شة الإ�شالمية. وقد تويّف ال�شيخ عبداهلل النوري دون اأن يكتمل هذا امل�شروع ولكن رجال 
اخلري الذين �شلكوا م�شلك ال�شيخ ونهجوا منهجه يف جمعية ال�شيخ عبداهلل النوري اخلريية تابعوا هذا امل�شروع اخلريي، اإلى اأن مت اإن�شاء مدر�شة 
النوري يف مدينة �شدين تخليدا لذكراه وحتقيقا لرغبته وقد اأ�شبحت - فيما بعد - مدر�شة منوذجية يوؤمها اأولد امل�شلمني يف اأ�شرتاليا، وقد مت 

افتتاحها يف عام ١989م، بجهود اأهل اخلري وجهود اأبناء ال�شيخ عبداهلل النوري رحمه اهلل.
لقد ترك ال�شيخ عبداهلل النوري - رحمه اهلل - تراثًا �شخمًا من املوؤلفات يف خمتلف املو�شوعات من اخلطب واملواعظ والفتاوى وال�شري 
والرتاجم والرحالت والأ�شفار والأ�شعار والتاريخ ال�شعبي، وامل�شامرات، والإ�شالح الجتماعي، والدعوة الإ�شالمية، ومن اأهم هذه الكتب »من 

غريب ما �شاألوين« و»�شاألوين يف العبادات والعقيدة« و»املحمديات« وغريها.
تويّف ف�شيلة ال�شيخ عبداهلل النوري يف يوم ال�شبت ١٧ يناير ١98١م، بعد رحلته الطويلة التي اأفاد فيها اأبناء وطنه الكويت واأفاد امل�شلمني يف 

كل مكان وطاأته قدماه.
طيب اهلل ثراه واأح�شن مثواه، وجعل اأعماله يف ميزان ح�شناته، واأدخله ف�شيح جّناته.

جمعيـة ال�ضيـخ عبداهلل النـوري اخليـريــة 

م�س�ؤول�ن اجتماعيا  

بقلم: ح�سن اجلا�سم
الرئي�ص التنفيذي لل�شبكة الإقليمية للم�شوؤولية الجتماعية



103بانوراما ال�شبكة - ٢٠١٧م

وتعال��ى  �ش��بحانه  اهلل  خل��ق 
الإن�ش��ان وكلف��ه باأم��ر اخلالف��ة 
فيه��ا  وا�ش��تعمره  الأر���ص  ف��ى 
موارده��ا  با�ش��تغالل  واأم��ره 
وع��ال  ج��ل  ل��ه  �ش��خرها  الت��ي 
حي��ث يق��ول تعال��ى: )واإذ ق��ال 
رب��ك للمالئك��ة اإن��ى جاع��ل فى 
الأر�ص خليف��ة....(3٠ البقرة، 
ويق��ول:)..... يرف��ع اهلل الذين 
اآمن��وا منكم والذي��ن اأوتوا العلم 
درجات واهلل مبا تعملون خبري( 

فاطر، اآية ١8.
ث��م ابتعث اهلل �ش��بحانه وتعالى 
�ش��يدنا حممد بر�ش��الته اخلامتة، وكانت اأي�شا اأُولى كلمات اهلل �شبحانه وتعالى 
واأُولى تعاليمه )اإقراأ( يا حممد )اإقراأ با�شم ربك الذي خلق * خلق الإن�شان من 
عل��ق * اإق��راأ ورب��ك الأكرم * الذى علم بالقلم علم الإن�ش��ان م��امل يعلم ( العلق 

اآية ٢.١.3.٤.
لذلك كان العلم اأول الواجبات الإن�ش��انية لعملية الإ�شتخالف فى الأر�ص ليكون 

موؤهاًل لعملية تنميتها واإ�شتغالل ما فيها من موارد.
ل��ذا علين��ا اأن ن��درك اأن عامل النهو�ص والتنمية ل ب��د اأن  يبداأ بالعلم والتعليم، 
واأن نه�شتن��ا وثقافتن��ا ور�ش��التنا وح�شارتنا انطلقت من ) اإق��راأ( ومل تبداأ باأية 
تكليف، حتى ال�شالة عماد الدين، واجلهاد ذروة �شنامه، فال عبادة ول اإجناز 

ول جماهدة ول تقدم ول تنمية بدون معرفة. 
مفه�م التنمية:

مفه��وم التنمي��ة م��ن الناحي��ة اللغوية ماأخوذ من من��ا مناء، مبعن��ى الزيادة فى 
ال�ش��يء، فيقال منا املال اأي زاد وكرث، اأما من الناحية الإ�شطالحية فقد كرثت 
الأق��وال ف��ى مفه��وم التنمية، فهن��اك تنمية اإق�شادي��ة، وتنمية ب�ش��رية، وتنمية 
عمراني��ة ، وتنمي��ة اإجتماعية، ولذلك كرثت املجالت وك��رثت الآراء املختلفة اأو 

املاأخوذة من زاوية مغايرة لالأخرى .
و ُتع��رف باأنه��ا: عملي��ة احل��راك الجتماع��ي الت��ى يت��م التخطي��ط له��ا وفق��ًا 
لالإمكاني��ات املتاح��ة به��دف الرتقاء بالإن�ش��ان اإقت�شادي��ًا واجتماعي��ًا وثقافيًا 
حت��ى ي�شل مرحلة الرفاه الجتماعي وذلك بالإ�ش��تغالل الأمثل للموارد البيئية 

املتوافرة )مو�شى: ٢٠٠٤(.
 ويعرفه��ا اآخ��رون باأنه��ا عب��ارة عن العملي��ات التى تب��ذل وفق �شيا�ش��ة عامة اأو 
برام��ج مدرو�ش��ة لإح��داث تطور وتنظي��م اإجتماعى اإقت�شادى للنا���ص وبيئاتهم 
�ش��واًءا كانوا يف جمتمعات حملية  اأو اإقليمية او قومية )وزارة املالية ال�ش��ودانية 

)٢٠٠٤:
اإجتماعي��ة تخ���ص املجتم��ع وتط��وره ف��ى  اأن للتنمي��ة مفاهي��م  بذل��ك يت�ش��ح 
حتقي��ق  رفاهي��ة املواط��ن، واأي�شًا ميك��ن اأن تكون تنمي��ة اإقت�شادية ت�ش��عى الى 
تطوير املكت�ش��بات الب�شرية والإ�ش��تغالل الأمثل للموارد ولكن دومًا يكون املحور 

الأ�شا�شى للتنمية هو الإن�شان .
   فالإن�ش��ان املتعل��م هو ال��ذى يكون اأكرث فهم��ًا لواقعه الإجتماع��ي والإقت�شادي وهو 

مدرك لكثري من الإ�ش��كالت وميلك كثري من احللول ، وذلك عك���ص الإن�شان اجلاهل 
الذى ل ي�شتطيع اإ�شتغالل ما ميكن فى �شبيل حتقيق اأهدافه التنموية.

التعليم والتنمية:
    وع�شرن��ا احلا�ش��ر ه��و ع�شر التق��دم املعريف و ع�ش��ر التكنولوجيا احلديثة 
واأ�شبحت الأمم تقا�ص مبدى تعامل �شعوبها مع و�شائل العلم احلديث واأ�شبحت 
اأمي��ة اليوم هي عدم الإملام بو�ش��ائل وو�ش��ائط العلم احلديث��ة ، فاأما الأمم التى 
ما تزال �شعوبها حتى اليوم يف مربع حماربة الأمية الأبجدية فتلك  اأمة تو�شف 
بالتخل��ف واجله��ل وال�شي��اع،  لذل��ك عظمت احلاج��ة الى التعلي��م املتخ�ش�ص 
الذى تكون له فوائد وا�شحة وحمددة الجتاه، والتقليل من التعليم غري املجدي 
يف تخ�ش�ش��ات ق��د ل يحت��اج اإليه��ا البلد املعن��ي، مبعنى اأنه يجب ن�ش��ر التعليم 
الزراع��ي ف��ى البلدان التى متتل��ك املوارد املتاحة له��ذه العملية، ون�ش��ر التعليم 

ال�شناعي فى بلد لديها موارد معدنية و اإمكانات ميكن ت�شخريها لل�شناعة.
   وفى تقرير للبنك الدويل والذى �شدر فى عمان  »العا�شمة الأردنية« وذلك فى 
فرباي��ر ٢٠٠8، اأو�ش��ح التقرير اأن الأنظمة التعليمي��ة ل تنتج املهارات  املطلوبة 
ف��ى ع��امل تتزاي��د في��ه درجات املناف�ش��ة، ومع��دلت البطال��ة  املرتفعة و ب�ش��كل 
خا�ص بني اخلريجني، ونتيجة لذلك فاإن ال�شلة �شعيفة بني التعليم وبني النمو 
القت�شادى، وتوزيع الدخل، وتخفي�ص اأعداد الفقراء)البنك الدويل :٢٠٠8(.
 مبعن��ى اأنه مل ت�ش��تفد ال��دول العربية من الناجت التعليم��ي لأنه ل يحقق الفائدة 
املرجوة منه، وذلك فى جمالت احلاجة احلقيقية للم�ش��اهمة فى التنمية  تلك 
الدول ، ول يلبى التعليم الطلبات امل�شتقبلية ب�شكله احلا�شر وبتخ�ش�شاته غري 
املدرو�شة وغري املخطط لها ول ميكن اأن ينتج قوة  عمل لديها مهارات خمتلفة. 
ويق��ارن تقري��ر البن��ك الدويل بني التعليم ف��ى البلدان العربية وبع�ص بلدان �ش��رق 
اآ�شيا، مثل جمهورية كوريا وماليزيا، واللتان يتخرج فيهما  ثلثى الطالب من العلوم 
الأ�شا�ش��ية والريا�شيات، والتى تعترب عوامل لتطويع التكنولوجيا والبتكار ،عك���ص 
مدار�ص منطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا  والتى يتخرج فيها معظم الطالب 
ف��ى جمالت العلوم الجتماعية والدرا�ش��ات الإن�ش��انية والتى و�شفه��ا التقرير باأنه 

اإنتاج  للمزيج اخلاطىء من القدرات.
اذًا ل يكف��ى الإ�ش��تيعاب املطل��ق اأو الكب��ري م��ن الطالب  يف املدار���ص، ول يكفى 
تخري��ج جمي��ع اأولئ��ك الطالب م��ن اجلامع��ات، فقد ي�ش��كلون �شفوف��ا اإ�شافية 
يف منظوم��ة العطال��ة، وبذل��ك تكون اجلامعات قد خرج��ت جمموعة كبرية من 
ال�ش��تهالكيني الذين لي���ص لهم اإنت��اج، لكن املهم هو التعلي��م املتخ�ش�ص الذى 

ي�شاعد فى دفع  عجلة  الإقت�شاد والتنمية. 
     فالتعلي��م  يلتق��ى مفهوم��ه الوظيف��ي والإجتماع��ى مع مفه��وم التنمية التقاء« 
حقيقي��ا« ومتبادل«، فالتنمية ت�ش��تهدف الإن�ش��ان و�ش��يلة لتحقيقها، وت�ش��تهدفه  
لي�شتفيد من ثمراتها، فالن�شان الذى يحقق التنمية ويحرك املوارد املادية ويغري 
طبيعتها ويوظفها اإجتماعيًا واإقت�شاديًا ويغري العالقات بينها وبني املجتمع، هو 
الإن�شان الأقدر املوؤهل علميًا وفنيًا وفكريًا فى م�شتويات التطور والتخطيط وفى 

م�شتويات التنظيم و الإدارة وفى م�شتويات الإجناز.)�شابر:١98٧، 36(
به��ذا يت�شح لن��ا اأن التعليم والتنمي��ة هما عمليتان مكملت��ان لبع�شهما البع�ص، 
فالتعلي��م يوؤثر عل��ى التنمية وتطورها وزيادة معدلتها وي�شنع التعليم الإن�ش��ان 
القادر واملقتدر لال�ش��تفادة من املوارد لت�شخريها لتنمية  املجتمع، وكذلك توؤثر 

التنمية على التعليم باإعطائه من مواردها لكى يحقق النت�شار والتقدم.

التنميــة والتعليــم

بقلم: د.حافظ احلاج مكى
نا�شط فى العمل الإن�شانى 

جمهورية ال�شودان -  �شمال كردفان

   مقاالت يف امل�س�ؤولية املجتمعية 
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اعتماد »مكافحة الفقر م�سوؤوليتنا«
�سعاراً لليوم العاملي للم�سوؤولية املجتمعية هذا العام

يف بيان �شحفي اأ�شدره برنامج املفو�ص الأممي للتب�شري باأهداف الأمم املتحدة للتنمية امل�شتدامة ٢٠3٠، باأنه 
مت اعتماد �شعار هذا العام لليوم العاملي للم�شوؤولية املجتمعية، والذي يوافق تاريخ ٢5 �شبتمرب من كل عام، ليكون 

»Fighting Poverty Everyone›s Responsibility« »مكافحة الفقر م�س�ؤوليتنا«
بهدف ت�شجيع الدول مبوؤ�ش�شاتها احلكومية واخلا�شة والأهلية، اإ�شافة اإلى مراكز الأبحاث واجلامعات ومنظمات 
املجتمع املدين واملنظمات الأممية لتحمل م�شوؤوليتها نحو الو�شول اإلى حلول مبتكرة ملكافحة الفقر يف العامل عرب 

الإعالن عن مبادرات وم�شروعات نوعية وجادة. كما مت رفع نداء عاملي لقادة دول العامل يف اجتماعهم القادم مبنا�شبة انعقاد اجتماع اجلمعية العامة 
لالأمم املتحدة حلثهم بوجوب الت�شدي مل�شكلة الفقر يف العامل عرب خطط وا�شحة ومدرو�شة وعرب جهد عاملي م�شرتك، بعد اأن اأ�شبحت م�شكلة الفقر 

�شاأن عاملي. علما اأن الهدف الأول من اأهداف الأمم املتحدة للتنمية امل�شتدامة ٢٠3٠ يتناول مو�شوع الفقر.

كيف عالج اال�سالم مل�سكلة الفقر 
 هو من اأكرب الَتّحديات اّلتي تواجه الأفراد و املجتمعات، حيث قال عنه عمر بن اخلطاب ر�شي اهلل عنه: »لو كان الفقر رجاًل لقتلته«؛ فالفقر 
ديدة اإلى املال، حيث ي�شتطيع الفرد باملال �شراء كل ما يحتاجه من طعاٍم و�شراٍب وِلبا�ٍص، كما ي�شتطيع احل�شول على امل�شكن  يعني احلاجة ال�َشّ
رع احلنيف هو من ل ميتلك قوت يومه لنف�شه وِعياله، لذلك جعلهم اهلل �شبحانه وتعالى من  الكرمي والتعليم املُنا�شب؛ فالفقري كما عّرفه ال�َشّ
�شول �شّلى اهلل عليه و�شّلم اإلى ال�شتعاذة  ّل على الأفراد اأو املجتمع بكامله؛ لذلك وّجَهنا الَرّ كاة الَثّمانية. الفقر م�شيبٌة عظيمٌة قد حَتُ اأهل الَزّ
مات واملمنوعات، كما اأّنه  رقة، واملتاجرة باملُحَرّ نا، وال�َشّ ة الحتياج؛ فيدفعها للِزّ ف�ص الب�شرّية ب�شبب �شَدّ يطان على الَنّ منه؛ لأّنه باٌب لت�شُلّط ال�َشّ

ا�ص. �شبٌب للغ�ص، واخلديعة، والَنّ�شب، والحتيال بني الَنّ
ذيلة، ب�شبب ال�شطهاد الكبري الذي يعانيه الإن�شان  ول الفقرية يف وقتنا احلا�شر تعاين من النفالت الأمنّي، وانت�شار اجلرمية، والَرّ  اإّن الُدّ

الفقري وه�شم حقوقه الإن�شانّية.
رها �شبحانه؛   كيفّية الق�شاء على الفقر العتقاد اجلازم والإميان باأّن اهلل �شبحانه وتعالى هو املُعطي وهو موّزع الأرزاق بالكيفّية التي ُيقِدّ
�شا بق�شاء اهلل وبذل الأ�شباب.  رب والِرّ فالفقر والغنى من الأمور اّلتي ُتكتب على املرء باأمٍر من اهلل منذ ولدته، وما على الإن�شان �شوى ال�شّ
ذيلة والف�شاد يف البيئة التي يعي�ص فيها الفرد، واخلروج اإلى بيئٍة اأخرى يبداأ فيها العمل والِكفاح يف �شبيل  حماربة الفقر بالُبعد عن مراتع الَرّ
كاة اإلى  حت�شيل ُلقمة العي�ص الكرمية ومن َثّم حت�شني الو�شع املعي�شّي له ولأ�شرته. تطبيق ركٌن مهٌم من اأركان الإ�شالم اخلم�شة وهو دفع الَزّ

دقات يف ُكّل حنٍي عن طيب نف�ٍص من الغنّي اإلى الفقري.  الفقراء يف املجتمع من الأقارب وغريهم، كما حّث الإ�شالم على دفع ال�شَّ
ا�شرتاتيجية الق�شاء على الفقر:

توفري فر�ص عمل لل�ّشباب من قبل الدولة يف جميع الِقطاعات الأكادميّية واملهنّية، وت�شجيع ال�شتثمارات اخلارجّية من اأجل اإنعا�ص القت�شاد 
املحِلّّي والُنهو�ص بالبالد وحِلّ م�شكلة الفقر. 

ولّية واخلريّية اّلتي تعمل على مّد يد العون للفقراء واملعوزين بجزٍء كبرٍي من احتياجاتهم.  تفعيل دور املُنّظمات واجلمعيات الَدّ
عم املادّي واملعنوّي لهم لتنفيذ اأفكارهم وطموحاتهم اّلتي قد تعود على الفرد واملجتمع  موح على الإبداع وتوفري الَدّ ت�شجيع ال�ّشباب اخلاّلق والَطّ

بطرق واأ�شاليب ُت�شاهم يف تقليل ظاهرة الفقر يف املجتمع. 
ذيلة اّلتي تعمل على ا�شتغالل حاجة الفقراء؛ لتنفيذ اأهدافهم الدنيئة وحتقيق  حماربة ُكّل اأ�شكال الف�شاد داخل املجتمع والق�شاء على اأوكار الَرّ

املكا�شب املادّية دون اعتباٍر للفرد واإن�شانيته وكرامته.

الفقر وكيفية الق�ساء علية
  مقاالت يف امل�س�ؤولية املجتمعية

بقلم: املدرب/ عاطف اأحمد عبد املاجد 
اخلبري يف جمال امل�شوؤولية املجتمعية
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مكافحة الفقر م�سوؤوليتنا
بقلم: الدكت�ر ح�سن اإبراهيم كمال

ال�شفري الدويل للم�شوؤولية الجتماعية

اإلى تنمية م�شتدامة يف العامل اأ�شبحت م�شاألة لخالف حولها. فثمة فجوات متنامية على ال�شعيد العاملي يف جمالت  احلاجة 
الإ�شتجابة للحاجات الإن�شانية، ومن ال�شروري اإيجاد حّل للم�شاألة.. حيث يبدو للعيان اإننا بحاجة ما�شة اإلى خطوات جادة وفاعلة 

لال�شتفادة من املوارد يف حل امل�شكالت القت�شادية والجتماعية وحتى ال�شيا�شية. ولن يتاأتى ذلك دون حلول تنموية م�شتدامة.
اإّن النمّو القت�شادي امل�شتدام يف كثري من دول العامل �شيعتمد على خلق فر�ص عمل، وتوفريالتعليم النوعي، والتخفيف من حّدة 

الفقر، واإدارة بيئية حذرة.
 ويجب على كّل من احلكومات، ومنظمات املجتمع املدين، واملوؤ�ش�شات التعليمية اأن تبذل اجلهود ملعاجلة هذه امل�شائل.

 وللقطاع اخلا�ص دور هام وبارز يجب اأن يوؤديه. فعليه اأن ي�شاهم يف متكني املجتمعات التي يتواجد فيها. وهذا التمكني يتّم عرب 
اعتماده على مبادرات امل�شوؤولية املجتمعية التي تتما�شى اأهدافها مع اأهداف التنمية امل�شتدامة يف مناطق خمتلفة.

وتفاعال مع اأهداف الأمم املتحدة للتنمية امل�شتدامة٢٠3٠، والتي مت اعتمادها من قبل اجلمعية العامة لالأمم املتحدة يف الفرتة 
مابني ٢5 - ٢٧ �شبتمرب من عام ٢٠١5م، حتتفل ال�شبكة الإقليمية للم�شوؤولية الجتماعية ع�شو برنامج الأمم املتحدة لالإتفاق 
العاملي، ويف اإطار �شراكتها مع العديد من وكالت الأمم املتحدة باليوم العاملي للم�شوؤولية املجتمعية للعام الثاين على التوايل، 
والذي يوافق تاريخ  ٢5 �شبتمرب من كل عام، احتفاء باإعتماد قمة الأمم املتحدة للتنمية امل�شتدامة اأهدافها حتى عام ٢٠3٠. تلك 
الأهداف التي تدعو العامل للتفاعل مع املمار�شات امل�شتدامة بهدف اإيجاد الطرق املنا�شبة لتحقيق العي�ص بكرامة للعامل اأجمع 

بحلول عام ٢٠3٠.
وبهذه املنا�شبة، فاإن برنامج ال�شفراء الدوليون للم�شوؤولية الجتماعية، وكذلك برنامج املفو�ص الأممي للتب�شري باأهداف الأمم 
املتحدة للتنمية امل�شتدامة٢٠3٠ التابعني لل�شبكة الإقليمية للم�شوؤولية الجتماعية يرفعان نداء عامليا لقادة وروؤ�شاء الدول والوفود 
باإيجابية وم�شوؤولية  للتفاعل  الأمم املتحدة،  العامة لالأمم املتحدة مبنظمة  وال�شبعني للجمعية  الثانية  الدورة  باإجتماع  امل�شاركة 
جتاه احلاجات الإن�شانية يف العامل اأجمع على وجه العموم، ودول العامل النامي والأقل منوا على وجه اخل�شو�ص حيث الأزمات 
والكوارث الإن�شانية تت�شاعف. تعهدا عرب هذا النداء الأممي بالتفاعل الإيجابي، من خالل تبني التزامات جادة للم�شاهمة يف حل  

م�شكلة الفقر والتي باتت توؤرق العامل اأجمع باأدوات مهنية واحرتافية، ورفعهم �شعار »مكافحة الفقر م�شوؤوليتنا«. 
اأنها  من  للتاأكد  ودولهم،  موؤ�ش�شاتهم  ممار�شات  ملراجعة  القرار  ل�شناع  عظيمة  منا�شبة  املجتمعية  للم�شوؤولية  العاملي  اليوم  اإن 
تتوافق مع املعايري العاملية للتنمية امل�شتدامة لتحقيق هدف التحول الإيجابي، من اأجل اأن ينعم جميع �شكان العامل بالرفاه والرخاء 

على مدى ال�شنوات القادمة.
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• ما بني التزام القادة بعدم ترك اأحد دون م�شاعدة يف »اجتماع اجلمعية 
الركب  عن  اأحد  يتخلف  باأل  والتزامهم  ٢٠١5م«  املتحدة  لالأمم  العامة 
يف »قمة الأمم املتحدة الإن�شانية يف ا�شطنبول م٢٠١6«، وكذلك دعوتهم  
التي  الظروف  خلق  تعيد  و�شغرى  كربى  قوى  اإيجاد  اإلى  ال�شعي  اإلى 
يف  املناخ  واتفاقية  امل�شتدامة  التنمية  اأهداف  تبني  اإلى  العامل  اأو�شلت 
التو�شية  اإلى  اإ�شافة  املتحدة ٢٠١6م«،  لالأمم  العامة  »اجتماع اجلمعية 
باإيجاد نظام يت�شم باملزيد من امل�شوؤولية يف »قمة الأمم املتحدة لالجئني 
الب�شر  ماليني  معاناة  وتفاقمت  ومتادت  ا�شتمرت  واملهاجرين٢٠١6م«. 

من �شحايا الأزمات الإن�شانية والكوارث الطبيعية.  
• ويومًا بعد يوم تزداد حدة هذه الأزمات الإن�شانية التي تع�شف بالعامل 
الأرقام  توؤكده  ما  وهذا  خا�ص،  ب�شكل  النامي  العامل  وبدول  اأجمع 
والإح�شائيات. ومن هذه الأزمات الطاحنة، هي اأزمة الفقر التي يعاين 
منها املاليني من الب�شر من �شكان العامل. حيث ل يزال الق�شاء على 

الفقر بجميع اأ�شكاله اأحد اأكرب التحديات التي تواجه الب�شرية. 
• فعلى الرغم من اأن عدد الأ�شخا�ص الذين يعي�شون يف فقر مدقع انخف�ص 
ن�شمة  بليون   ١.9 من  و٢٠١5،   ١99٠ عامي  بني  الن�شف  من  اأكرث  اإلى 
تلبية  اأجل  من  يكافحون  يزالون  ل  الكثريين  فاإن  ن�شمة،  مليون   836 اإلى 
الحتياجات الإن�شانية الأ�شا�شية. وعلى ال�شعيد العاملي، ما زال اأكرث من 
8٠٠ مليون �شخ�ص يعي�شون على اأقل من ١.٢5 دولر يف اليوم، وكثري منهم 

يفتقرون اإلى الغذاء الكايف ومياه ال�شرب النظيفة وال�شرف ال�شحي.
• وقد اأدى النمو القت�شادي ال�شريع يف بلدان مثل ال�شني والهند اإلى رفع 
التقدم  كان  اإذ  كان متفاوتا.  التقدم  ولكن  الفقر،  براثن  املاليني من 
حمدودا يف مناطق اأخرى، مثل جنوب اآ�شيا واأفريقيا جنوب ال�شحراء 
فقر  يف  يعي�شون  الذين  من  املائة  يف   8٠ معًا  متثالن  اللتان  الكربى، 
مدقع. كما اأن الن�شاء ل يزلن اأكرث عر�شة للعي�ص يف فقر من الرجال 
والتعليم  الأجر  املدفوع  العمل  على  امل�شاواة يف احل�شول  ب�شبب عدم 

تغري  عن  الناجمة  اجلديدة  التهديدات  ت�شري  كذلك  امللكية.  وحقوق 
املناخ وازدياد ال�شراعات وانعدام الأمن الغذائي اإلى حاجة اإلى مزيد 

من العمل لإخراج النا�ص من براثن الفقر.
• ويف عام ٢٠١٠، كان ٤ يف املائة من �شكان املنطقة العربية يعي�شون حتت خط 
الفقر الدويل البالغ ١.٢5 دولر اأمريكي يف اليوم، بينما كان يعي�ص ٤٠ يف 
املائة منهم على اأقل من ٢.٧5 دولر يف اليوم. وتعد املنطقة العربية هي 
الوحيدة من بني مناطق العامل التي ازداد فيها الفقر املدقع منذ عام ٢٠١٠ 

)عدد ال�شكان الذين يقل دخلهم عن ١.٢5 دولر اأمريكي يف اليوم(.
• ومتثل اأهداف التنمية امل�شتدامة التزامًا جريئا باإنهاء امل�شرية التي بداأها 
العامل مع مطلع الألفية الثالثة لإنهاء الفقر بجميع اأ�شكاله واأبعاده بحلول 
عام ٢٠3٠. وي�شمل هذا اجلهد ا�شتهداف الفئات الأكرث �شعفا، وزيادة 
املجتمعات  ودعم  الأ�شا�شية،  واخلدمات  املوارد  اإلى  الو�شول  فر�ص 
فقد  لذا،  باملناخ.  املرتبطة  والكوارث  النزاعات  من  املت�شررة  املحلية 
جهود  مع  اأهدافها  تلتقي  التي  جهودنا،  ن�شاعف  اأن  علينا  لزامًا  كان 
جمابهة  يف  اخلا�ص،  والقطاع  احلكومية  غري  واملنظمات  احلكومات، 
الأحداث مب�شوؤولية ومهنية، واأن ن�شتمر يف امل�شاهمة يف م�شاعدة العامل 
لهند�شة اأطر عاملية ت�شيف اأبعادًا جديدة يف دعم املجتمعات املت�شررة 
ملخاطر  تعر�شًا  الأكرث  و  فقرًا  الأ�شد  والأ�شخا�ص  ه�شا�شة،  والأكرث 
للتنمية  املتحدة  الأمم  قمة  اعتماد  بعد  وخا�شة  الإن�شانية،  الأزمات 
امل�شتدامة اأهداف الأمم املتحدة للتنمية امل�شتدامة  ٢٠3٠ يف اخلام�ص 

والع�شرين �شهر �شبتمرب من عام ٢٠١5م. 
الجتماعية،  للم�شوؤولية  الدوليني  ال�شفراء  برنامج  يف  راعينا  فقد  وعليه، 
وكذلك يف برنامج املفو�ص الأممي للتب�شري باأهداف الأمم املتحدة للتنمية 
الرتويج  للم�شوؤولية الجتماعية  الإقليمية  لل�شبكة  التابعني  امل�شتدامة ٢٠3٠ 
و  تعهداتنا  حددنا  ٢٠3٠،كما  امل�شتدامة  للتنمية  املتحدة  الأمم  لأهداف 
التزاماتنا امل�شوؤوليات اخلم�ص التي حددها تقرير معايل الأمني العام لالأمم 
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�شهر  ا�شطنبول يف  التي عقدت يف مدينة  الإن�شانية   للقمة  ال�شابق  املتحدة 
تطوير  اإلى  الرامية  اجلادة،  امل�شاعي  يف  واملتمثلة  ٢٠١6م،  عام  من  مايو 
وا�شعني  لالأزمات،  الفاعلة  الإن�شانية  ال�شتجابة  بهدف  امل�شرتك  العمل 
والتما�شك  اللحمة  متتني  اإلى  تدعو  التي  الإن�شانية  القيم  اأعيننا  ن�شب  يف 
احلوائج،  وق�شاء  الكربات  تفريج  يف  الراقية  بالقيم  والتم�شك  الجتماعي 
قدرات  بناء  مو�شوع  قمتها  على  ياأتي  التي  وامل�شوؤوليات  اللتزامات  تلك   .
املوؤ�ش�شات الإن�شانية يف املنطقتني العربية والإ�شالمية للت�شدي لآفة الفقر، 
الدوليون  ال�شفراء  برنامج  �شيتبناها  التزامات،  خم�ص  حتته  يندرج  والذي 
الأمم  باأهداف  للتب�شري  الأممي  املفو�ص  وبرنامج  الجتماعية  للم�شوؤولية 
للم�شوؤولية  الإقليمية  لل�شبكة  التابعني   ٢٠3٠ امل�شتدامة  للتنمية  املتحدة 

الجتماعية و�شركاوؤهما من الوكالت الأممية املتخ�ش�شة اأبرزها:
الإلتزام بتمكني العمل الإن�شاين واملجتمعي الوطني واملحلي من خالل   •
املحلية  الفاعلة  للجهات  القدرات  بناء  خلطط  املهني  الدعم  زيادة 
للق�شاء  الإن�شانية  وامل�شاعدات  الإ�شتجابة  برامج  تقدم  التي  والوطنية 
على الفقر بدول العاملني العربي والإ�شالمي، وكذلك دول العامل الأخرى 
املتخ�ش�شة  الوكالت  مع  ال�شراكات  عرب  اليها  الو�شول  ميكن  التي 

التابعة ملنظمة الأمم املتحدة.
• زيادة وتنويع قاعدة املوارد والأدوات والأ�شاليب املبتكرة لتلبية الحتياجات 
الالزمة  واخلطوات  الإ�شالحات  تنفيذ  و�شمان  للحياة،  املنقذة  العاجلة 
العمل  يف  وامل�شاءلة  وال�شفافية  والفعالية  الكفاءة  من  اأكرب  قدر  لتحقيق 
الإن�شاين املوجه للن�شاء والفتيات والرجال والفتيان عرب برامج جمتمعية 
فاعلة  يتم من خاللها ح�شد املوارد الب�شرية من متطوعي العامل ، اإ�شافة 
اإلى املوارد املادية والفنية واملعلوماتية واخلربات املهنية لها واملقدمة من 
احلكومات واملوؤ�ش�شات الدولية املتخ�ش�شة، والقطاع اخلا�ص، ومنظمات 

املجتمع املدين يف اإطار براجمها للق�شاء على الفقر.
ال�شفراء  برنامج  للم�شوؤولية الجتماعية وعرب  اإقليمية  وقد قمنا، ك�شبكة   •
الدوليني للم�شوؤولية الجتماعية وبرنامج املفو�ص الأممي للتب�شري باأهداف 
ت�شعى  ا�شرتاتيجية  ب�شياغة   ،٢٠3٠ امل�شتدامة  للتنمية  املتحدة  الأمم 
ملاأ�ش�شة الربامج واملبادرات التي ترتجم الهدف الأول من اأهداف التنمية 
امل�شتدامة ٢٠3٠، واملعني بالق�شاء على الفقر من خالل تنفيذ العديد من 
امللتقيات املتخ�ش�شة، وت�شميم برامج بناء القدرات الب�شرية واملوؤ�ش�شية، 
والعمل على تعزيز ال�شراكات مع العديد من املوؤ�ش�شات والوكالت الأممية 
املتخ�ش�شة من اأجل �شمان اأف�شل املمار�شات لتطبيق هذا الهدف خالل 

ال�شنوات القادمة .
لالأمم  العامة  للجمعية  وال�شبعني  الثانية  الدورة  اجتماع  ومبنا�شبة  فنحن 
املتحدة مبنظمة الأمم املتحدة نتعهد باأن التزاماتنا �شتغدو واقعًا ملمو�شًا 

من خالل اخلطوات التالية:
وبرنامج  الجتماعية  للم�شوؤولية  الدوليني  ال�شفراء  برنامج  دور  تفعيل   .١

امل�شتدامة ٢٠3٠  للتنمية  الأمم املتحدة  باأهداف  للتب�شري  املفو�ص الأممي 
دولية  جهات  ب�شفتهما  الجتماعية  للم�شوؤولية  الإقليمية  لل�شبكة  التابعني 
امل�شتويني  على  واملوؤثرة  امل�شتوى  الرفيعة  ال�شخ�شيات  من  العديد  ت�شم 
والأعباء  التحديات  مع  فاعلية  اأكرث  ب�شكل  ليتعامال  والدويل  الوطني 
الإن�شانية يف جمالت مكافحة الفقر، وفق املعايري الدولية، وباأ�شلوب ميتاز 
باحليادية وال�شتقاللية وال�شفافية، �شاعني لأن »ل يرتك اأحد دون م�شاعدة« 

عرب ت�شجيع ال�شراكات وتن�شيق اجلهود مع املوؤ�ش�شات املتخ�ش�شة. 
ومعيار  ت�شنيف  نظام  و�شع  على  والعمل  اجليدة،  املعايري  وتعزيز  دعم   .٢
ويتبنى  الفقر،  على  الق�شاء  جمال  يف  الدويل  البعد  مع  ين�شجم  اإن�شاين 
نظام  �شي�شع  كما  والت�شبيك،  ال�شراكة  ويدعم  ال�شليمة،  الإدارية  النظم 
الإن�شانية  لالإدارة  ال�شابطة  والقواعد  الالزمة  الأطر  املقرتح  الت�شنيف 
الفاعلة، بهدف توفري هذا املعيار للموؤ�ش�شات الإن�شانية العاملة يف جمالت 

مكافحة الفقر والق�شاء عليه.
معايري  وفق  وتطويرها  الإن�شانية  اجلهات  قدرات  بناء  يف  امل�شاهمة   .3

املمار�شات اجليدة يف جمالت الق�شاء على الفقر.
دور  متا�شي  ت�شمن  التي  بال�شورة  واخلربات،  املعرفة  تبادل  تعزيز   .٤
املوؤ�ش�شات الإن�شانية مع املعايري الدولية للعمل الإن�شاين والتنموي وذلك 
الدويل  الدعم  قدرات  كامل  من  املتميزة  املوؤ�ش�شات  ا�شتفادة  بهدف 

املتوفر، وت�شجيع البتكار يف تطوير اآليات الق�شاء على الفقر.
5. حتفيز ال�شراكات مع القطاعات املختلفة لال�شتثمار يف العمل الإن�شاين 

الغري هادف للربح يف جمالت مكافحة الفقر. 
وبرنامج  الجتماعية  للم�شوؤولية  الدوليني  ال�شفراء  برنامج  ويتبنى   •
امل�شتدامة  للتنمية  املتحدة  الأمم  باأهداف  للتب�شري  الأممي  املفو�ص 
هيكلية  اآلية  الجتماعية،  للم�شوؤولية  الإقليمية  لل�شبكة  التابعني   ٢٠3٠
تنظيمية للقيا�ص والإ�شراف واملتابعة والتقييم، متكنه من تنفيذ الدور 
اأعاله  التعهدات  تنفيذ  على  ت�سرف  عليا  مفو�سية  عرب  به،  املنوط 
وكذلك من خالل الأجهزة واملراكز الإدارية التابعة لل�شبكة الإقليمية 

للم�شوؤولية الجتماعية.
لجتماع  وال�شبعني  الثانية  الدورة  رئي�ص  معايل  ندعو  فاإننا  وختاما  
اجلمعية العامة لالأمم املتحدة، لقبول هذا النداء العاملي كوثيقة ر�شمية 
على  ن�شرها  املدين،وتعميم  املجتمع  منظمات  من  املقدمة  الوثائق  من 
امل�شاركني يف الإجتماع من قادة وروؤ�شاء ووفود الدول الأع�شاء باجلمعية 
على  الق�شاء  جهود  على  ال�شوء  ت�شليط  بهدف  املتحدة،  لالأمم  العامة 
وبراجمها  الجتماعية  للم�شوؤولية  الإقليمية  ال�شبكة  تتبناها  التي  الفقر 
املتخ�ش�شة ،يف اإطار من امل�شوؤولية الأخالقية  واملهنية جتاه الدول الأقل 
منوا يف العاملني العربي والإ�شالمي على وجه اخل�شو�ص وباقي دول العامل 

على وجه العموم.

ون�شاأل اهلل التوفيق وال�شداد والنجاح
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تتداخل امل�شوؤولية الجتماعية مع جميع قطاعات املجتمع من خالل اأعمالها وفعالياتها واأن�شطتها، وبال �شك اأن الهوية الوطنية من القيم التي 
يجب ان ت�شعى امل�شوؤولية الجتماعية لتعزيزها يف املجتمع يف ظل ما تبثه العوملة من اأفكار هادمة للهوية.

ومن خالل متابعاتي ملبادرات امل�شوؤولية الجتماعية يف تعزيز الهوية الوطنية يف مواقع التوا�شل الجتماعي فاإنها يف الغالب تظهر يف املنا�شبات 
ا لدورها املاأمول يف التاأثري على اأجيال  الوطنية ويف اوقات الأزمات، اإل اأن من الهمية مبكان اإيجاد برامج وخطط ا�شرتاتيجية لها وخ�شو�شً

امل�شتقبل و احلفاظ عليهم.
اآن الأوان اأن تقوم احلكومات وموؤ�ش�شات املجتمع املدين بهذا الدور احل�شا�ص الذي ينمي ويرتقي باأفراد املجتمع وفق ا�شرتاتيجية وا�شحة 
التوا�شل، فحينما يفقد الفرد هويته الوطنية فلن يجد مرجعية لأفكاره و�شلوكياته، و�شيكون بديلها ما يتلقاه من  وم�شتمرة ومواكبة لو�شائل 

و�شائل التوا�شل الجتماعي املنفتحة على ثقافات متنوعة ومت�شادة .
ومن املهم ان تقوم مثل هذه املبادرات على التزان يف الطرح والتنوع يف الر�شائل املوجهة لكي تتنا�شب مع جميع فئات املجتمع.

امل�سوؤولية االجتماعية والهوية الوطنية

املبادرات امل�سوؤولة اجتماعيا »٨« 
   مقاالت يف امل�س�ؤولية املجتمعية 

بقلم: عبدالرحمن �سيادي
مدير التحرير

زاوية تعنى بالتعريف باملبادرات امل�شوؤولة اجتماعية والفاعلة على �شبكات التوا�شل الجتماعي

اأهــداف االأمم املتحدة للتنميــة الـم�ستدامــة 2030
الهدف1: الق�شاء على الفقر بجميع اأ�شكاله يف كل مكان.

والتغذية  الغذائي  الأمن  وتوفري  اجلوع  على  الق�شاء   :2 الهدف 
املّح�شنة وتعزيز الزراعة امل�شتدامة.

الهدف ٣: ال�شحة اجليدة والرفاه.
وتعزيز  للجميع  وال�شامل  املن�شف  اجليد  التعليم  �شمان   :4 الهدف 

فر�ص التعّلم مدى احلياة للجميع.
الهدف 5: حتقيق امل�شاواة بني اجلن�شني ومتكني كل الن�شاء والفتيات.
للجميع  ال�شحي  ال�شرف  وخدمات  املياه  توافر  �شمان   :6 الهدف 

واإدارتها اإدارة م�شتدامة.
الهدف 7: �شمان ح�شول اجلميع بتكلفة مي�شورة على خدمات الطاقة 

احلديثة املوثوقة وامل�شتدامة.
للجميع  وال�شامل  املطرد  القت�شادي  النمو  تعزيز   :8 الهدف 

وامل�شتدام، والعمالة الكاملة واملنتجة، وتوفري العمل الالئق للجميع.
الت�شنيع  ال�شمود، وحتفيز  بنى حتتية قادرة على  اإقامة  الهدف 9: 

ال�شامل للجميع وامل�شتدام، وت�شجيع البتكار.

الهدف 10: احلد من انعدام امل�شاواة داخل البلدان وفيما بينها.
واآمنة  للجميع  �شاملة  الب�شرية  وامل�شتوطنات  املدن  جعل   :11 الهدف 

وقادرة على ال�شمود وم�شتدامة.
الهدف 12: ال�شتهالك و الإنتاج امل�شوؤولني.

الهدف 1٣: اتخاذ اإجراءات عاجلة للت�شدي لتغري املناخ واآثاره.
الهدف 14: حفظ املحيطات والبحار واملوارد البحرية وا�شتخدامها 

على نحو م�شتدام لتحقيق التنمية امل�شتدامة.
وتعزيز  وترميمها  الربية  الإيكولوجية  النظم  حماية   :15 الهدف 
م�شتدام،  نحو  على  الغابات  واإدارة  م�شتدام،  نحو  على  ا�شتخدامها 
ووقف  م�شاره،  وعك�ص  الأرا�شي  تدهور  ووقف  الت�شحر،  ومكافحة 

فقدان التنوع البيولوجي.
الهدف 16: ال�شالم والعدل واملوؤ�ش�شات.

الهدف 17: تعزيز و�شائل التنفيذ وتن�شيط ال�شراكة العاملية من اأجل 
التنمية امل�شتدامة.
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اإن من اأ�شعب ما يعانيه الن�شان يف زمننا هذا هو الفقر، 
التحديات  اأكرب  من  فالفقر  التحدي  عن  نتحدث  عندما 
التي يواجهها الفراد  يف جمتمعاتنا، وذلك ملا يعود به من 
�شلبيات جمه عليه وعلى من يعاين معه. فالفقر ماهو ال 

عجز ذلك الن�شان عن توفري قوت يومه لنف�شه ولعائلته..
املجتمعية  م�شوؤوليتنا  �شمن  علينا  حقا  له  كان  هنا  من 
حذرنا  فقد  لذلك،  ال�شبل  ب�شتى  معاناته  من  للرفع  ال�شعي 
اأمرنا بالدعاء  نبينا حممد �شى اهلل عليه و�شلم منه حينما 
من خالل ال�شتعاذة من الفقر حتى ل نقع يف �شباك ال�شيطان 
التي هي اأحد ال�شباب التي تعك�ص الآثار ال�شلبية للفقر ب�شبب 
�شدة الحتياج الذي قد ُنعاين منه، كال�شرقة والغ�ص والن�شب 

والحتيال على الآخرين، بحجة تاأمني العي�ص.
اأركان  من  الزكاة  جعل  اأن  ال�شالمي  ديننا  عظم  من 
ال�شالم اخلم�شة التي حتقق الأمن ورخاء العي�ص للفقري فيما 

اأن مت تطبيقها وو�شلت لكل ذي حق بها. ولكن ال�شوؤال هنا! 
هلى تكفي الزكاة للق�شاء على معاناة هذا الفقري؟ اإذا 

مال�شبيل لذلك؟
الفقر  جتاه  املجتمعية  م�شوؤوليتنا  عن  نتحدث  عندما 
لالأبد،  عليه  للق�شاء  �شبال  نختلق  اأن  من  فالبد  ومعاناته 
بل  ال�شوؤال،  يقيه  لعي�ص  واأمنا  فقط.  الفقري  حاجة  ل�شد  ل 
ويح�شن حالته ليحقق الكتفاء الذاتي له دون مد يد احلاجه.
اأن م�شوؤوليتنا تن�شب على خلق بيئة داعمة لهذا الفقري 
وتعليمه �شنعة تعينه وتقيه الفقر مبد يد العون ببع�ص الأموال 

تكون راأ�ص مال مل�شروع يتقنه اأو يتم تدريبه على اتقانه.
واإمنا هو  ذاتها  ين�شب على جهة معينة بحد  وهذا ل 
كم�شوؤولية  اخلا�شة  واملوؤ�ش�شات  احلكومات  م�شوؤولية 
جمتمعية بحاجة للدعم احلقيقي لالرتقاء مب�شتوى العي�ص 

وللحد من الفقر وتفاقمه ، بل وللق�شاء عليه.
امل�شوؤولية  اأهداف  من  �شامي  هدف  اإل  هذا  وما 
القليمية  ال�شبكة  عاتقها  على  حتملها  التي  الجتماعية 
خالل  من  لكم  ننقلها  والتي  الجتماعية  للم�شوؤولية 

�شحيفتنا »التزام«.
* رئي�شة التحرير

بقل�م: عبري اأحمد اجل�در

معـانــاة الفقيــر، هــل لهــا مـن 
�ضبيــل؟
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عام  ليكون  الجتماعية  للم�شوؤولية  الإقليمية  ال�شبكة  اإدارة  جمل�ص  اأقر 
وياأتي  املجتمعية..  ال�شراكة  عام  هو  وخدماته،  وفعالياته  لأن�شطته  ٢٠١8م 
التي  الجنازات  بعد  اجلديد،  للعام  »كموجهة  املجتمعية  ال�شراكة  اختيار« 
با�شم  العام  ت�شمية  مبادرة  اطالق  ومنذ  املا�شيني،  العامني  حتققت خالل 
�شعار  عن  معربة  وخدمات  واأن�شطة  برامج  تنفيذ  اطارها  يف  يتم  مهني، 
العام. فكان عام ٢٠١6م عام ال�شتدامة، ثم كان عام ٢٠١٧م عام التنمية 
الأهمية  غاية  يف  حديث  املجتمعية«  »ال�شراكة  عن  واحلديث  الن�شانية. 
لتعدد احلاجات وتنوعها يف املجتمعات الأمر الذي ي�شتع�شي على اجلهات 
الر�شمية احلكومية اأن تت�شدى لها مبفردها. واإن املو�شوعات امللحة والهامة 
التي �شتاأخذ بها ال�شبكة القليمية للم�شوؤولية الجتماعية يف عامها اجلديد 
يف  و�شتاخذ  والدولية،  الإقليمية  التحولت  ومتطلبات  اهلل  باإذن  �شتتوافق 
التي  العربية  الدول  من  للعديد  الوطنية  والروؤى  الإ�شرتاتيجيات  احل�شبان 
ال�شراكة املجتمعية مع منظمات  تعمل فيها، و�شت�شاهم يف تعزيزها مبنهج 

املجتمع املدين والقطاع اخلا�ص، اإ�شافة اإلى القطاعات احلكومية.
اإن ال�شراكة املجتمعية ت�شتلزم و�شع روؤية واآلية تقوم على قواعد من الفهم 
امل�شرتك بني كافة القطاعات ومبا يوؤدي  اإلى حتقيق التاأثري اليجابي وهي 
عملية ت�شتند اإلى مرجعيات ت�شريعية وقانونية، وتعمل بها وفق �شوابط عمل 

تنظم العالقة بني هذه الأطراف يف تي�شري الأن�شطة والربامج واخلطط.
وخ���دم����ات  وف���ع��ال��ي���ات  اأن�سط���ة  يف  ال�مجتمعي���ة  ولل�سراك���ة 
عديدة  جماالت  االجتماعية  للم�س�ؤولي��ة  االإقليمي��ة  ال�سبك����ة 

اأهمها:-
ذوي  الأ�شخا�ص  ب�شئون  املعنية  والتدريبية  التاأهيلية  وامل�شاريع  الربامج 

الإعاقة وكبار ال�شن والأيتام والأطفال..
والرتقاء  املجتمع  تنمية  ب�شئون  املخت�شة  التنموية  وامل�شاريع  الربامج 

مب�شتوى اأفراده.
برامج التوعية املجتمعية وخا�شة يف الق�شايا التي ت�شاهم يف تنميته..

برامج بناء قدرات املوؤ�ش�شات املجتمعية.
ال�شتفادة من التقنية والعالم  للتعريف باأف�شل املمار�شات يف جمالت 

ال�شراكة املجتمعية.
الأن�شطة التي تتوافق مع �شيا�شات ال�شبكة الإقليمية يف ال�شراكة املجتمعية 

امل�شوؤولية  ممار�شات  تعزيز  يف  واملتمثل  ان�شائها،  وغر�ص  واأهدافها 
املوؤ�ش�شي  الأخ�شروالتطوع  والقت�شاد  امل�شتدامة  والتنمية  املجتمعية 

واخلدمة املجتمعية.
ملاذا عام ال�سراكة املجتمعية؟

اأعلنت ال�شبكة القليمية للم�شوؤولية الجتماعية عن تبني مفهوم ال�شراكة 
املجتمعية لأن�شطتها وخدماتها لعام ٢٠١8م، لتحقيق الأغرا�ص الآتية:-

لتكون  العربية  املنطقة  يف  والأهلية  واخلا�شة  احلكومية  املنظمات  حلث 
بالقرب من �شرائح املجتمع وتقدمي املبادرات واخلدمات التي ت�شاهم يف 

تنميته.
لبلورة مفهوم ال�شراكة املجتمعية ون�شره والتعريف به كمنهج جديد.

لإيجاد بيئة تفاعلية م�شتندة اإلى الأطر القانونية والت�شريعية تعزيزا ملنهج 
ال�شراكة املجتمعية.

لتو�شيع قاعدة تعددية اجلهات العاملة يف نطاق املجتمع دون الركون اإلى 
قاعدة الأحادية يف العمل املجتمعي، مبا يوؤدي اإلى �شيادة عالقة �شراكة 

فعلية قائمة على ال�شفافية والحرتام املتبادل.
اإن »ال�شراكة املجتمعية »هي جوهر عمليات ال�شبكة الإقليمية للم�شوؤولية 
مبادرات  القليمية  ال�شبكة  و�شتتبنى  ٢٠١8م،  عام  خالل  الجتماعية 

وبرامج نوعية لتج�شيدها.

عــام ال�سراكــة 
الـمجتمعيــة

PARTNERS IN COMMUNITY DEVELOPMENT

Year of Community Partnership
�ـاء �� ����ـ� ا������ـات�
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نظم��ت اأكادميية ان�ش��ان التابعة للمجل���ص ال�ش��المي للموؤ�ش�ش��ات املانحة 
بالتع��اون م��ع وكال��ة ا�ش��تجابة لدارة الأزم��ات والك��وارث ع�ش��و ال�ش��بكة 
القليمية للم�ش��وؤولية الجتماعية يف دولة قطر فعاليات »امللتقى الإن�ش��اين 
وتد�ش��ني  والكوارث)ا�ش��تجابة(«  الأزم��ات  لإدارة  ال�شاد���ص  التدريب��ي 
ور�ش��ة عم��ل بعنوان« تعزي��ز قدرات املوؤ�ش�ش��ات »غري احلكومي��ة« من اأجل 

ا�ش��تجابة اأك��رث فعالية يف حالت الط��وارئ« باعتماد اأكادمي��ي من مبادرة 
هارفارد الن�شانية التابعة جلامعة هارفارد ال�شهرية، وبرعاية من الوكالة 
الأمريكي��ة للتنمي��ة، بتاري��خ ٢ دي�ش��مرب ٢٠١٧م. وق��د اأ�ش��رف علمي��ا على 
ور�شة العمل كال من : الأ�شتاذة اأ�شماء مرزوق الدو�شري - والدكتور حامد 

الأدري�شي.

وكالة ا�ستجابة ت�سارك يف تنظيم » امللتقى االإن�ساين التدريبي ال�ساد�س الإدارة االأزمات 
والكوارث)ا�ستجابة(« بالتعاون مع اأكادميية ان�سان

اآل اإبراهيم: ن�سعى لتنمية مهارات فريق التح�سيل بجمعية الهالل االأحمر القطري يف ت�سويق 
امل�سروعات الـخريية باأدوات مهنية

ق��دم الأ�ش��تاذ الدكت��ور عل��ي اآل اإبراهي��م نائ��ب رئي���ص ال�ش��بكة القليمية للم�ش��وؤولية الجتماعية ور�ش��ة عم��ل بعنوان« املح�ش��ل املوؤثر ودوره يف ت�ش��ويق 
امل�ش��روعات اخلريية » ل�شالح فريق التح�شيل بجمعية الهالل الأحمر القطري ويف مقرهم، وذلك خالل الفرتة ما بني 3-5 دي�ش��مرب ٢٠١٧م. وتاأتي 

هذه الور�شة بتنظيم من جمعية الهالل الأحمر القطري بالتعاون مع مركز القالع للتدريب بدولة قطر



113بانوراما ال�شبكة - ٢٠١٧م

حفل توقيع كتاب » القيادة اال�ستباقية..القواعد 
اخلم�س« على هام�س ملتقى القيادات الدويل الثالث
مبنا�ش��بة تنظي��م امللتق��ى الدويل الثال��ث لقيادات منظم��ات املجتمع املدين لع��ام ٢٠١٧م، 
نظمت ال�ش��بكة القليمية للم�ش��وؤولية الجتماعية حفل توقيع كتاب » القيادة ال�ش��تباقية..
القواع��د اخلم���ص« لالأكادميي الكويت��ي املعروف الدكتور �شالح عبدالق��ادر العبداجلادر ، 

وقدمت ن�شخ من الكتاب هدية جلميع امل�شاركني يف امللتقى.

بدع��وة وتنظي��م من مركز اجلزيرة للتدريب الإعالمي التابع ل�ش��بكة 
اجلزي��رة الإعالمي��ة بدولة قطر ، و�شمن فعالي��ات » دبلوم العالقات 
العامة« والذي يتم تقدميه عرب املركز، قدم الأ�شتاذ الدكتور علي اآل 
اإبراهيم نائب رئي���ص ال�شبكة الإقليمية للم�ش��وؤولية الجتماعية ور�شة 
عم��ل بعن��وان »امل�ش��وؤولية املجتمعي��ة والعالقات العام��ة« وذلك خالل 
الف��رتة ماب��ني ٧-8 نوفم��رب ٢٠١٧م علم��ا اأن الأ�ش��تاذ الدكت��ور عل��ي 

اآل اإبراهي��م م��درب معتم��د لهذا الربنام��ج من قبل املرك��ز منذ عام 
٢٠١3م.

»امل�سوؤولية االجتماعية والعالقات العامة« ور�سة عمل �سمن فعاليات« 
دبلوم العالقات العامة« يف �سبكة اجلزيرة االإعالمية

يف اطار بحث �شبل حتقيق ال�شراكة املجتمعية ، ُعقد على هام�ص امللتقى 
ال��دويل لقي��ادات منظم��ات املجتم��ع امل��دين الثال��ث ٢٠١٧ م لق��اء تع��ارف 
وتعري��ف ب��ني جمعية ملتقى الكويت اخلريي و ال�ش��بكة القليمية للم�ش��وؤولية 
الجتماعية ممثله يف �ش��عادة رئي�شها الربوفي�شور / يو�شف عبدالغفار ومثل 
اجلمعي��ة �ش��عادة امل�شت�ش��ار د.نوري ب�ش��ري الن�شيب - رئي���ص مركز الكويت 

لتطوير العمل الن�شاين » م�شار » ب�شحبة جمال عبدالرحمن النامي - امني 
ال�ش��ر ومدير عام اجلمعية ، كما عقدت الدكتورة حياة مالوي رئي�ش��ة مركز 
اجالل خلدمات كبار ال�ش��ن واملتقاعدي��ن اجتماع مع الدكتورة امال املزيني 
رئي�ش��ة �ش��ركة املدرب املعتمد لال�شت�ش��ارات الجتماعية  من الكويت لبحث 

�شبل التعاون يف جمال اأن�شطة ورعاية كبار ال�شن

جمعية ملتقى الكويت الـخريي وال�سبكة االإقليمية للم�سوؤولية االجتماعية 
يف اجتماع ثنائي على هام�س ملتقى القيادات الثالث ملنظمات املجتمع املدين
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يف عام ٢٠٠١ اأن�شاأ ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة ملك مملكة البحرين جلنة لكفالة جميع الأيتام البحرينيني من الأ�شر 
املحتاجة والأرامل البحرينيات الالتي ل عائل لهن، حيث كانت هذه اللجنة هي البذرة الأولى للموؤ�ش�شة اخلريية امللكية ، ثم  �شدر عن جاللته مر�شوًما 
باإعادة تنظيمها يف عام ٢٠٠٧م ويكون جاللته رئي�شا فخريا لها، ويتولى �شمو ال�شيخ نا�شر بن حمد اآل خليفة جنل جاللة امللك املفدى رئا�شة جمل�ص 

الأمناء فيها. 
وهي موؤ�ش�شة عاملية رائدة يف العمل اخلريي والإن�شاين، توؤدي ر�شالتها من خالل الرعاية امللكية الكرمية، وال�شراكة املجتمعية والأداء املتميز، وت�شعى 
للقيام باأعمال اخلري والرب والإح�شان وتنفيذ امل�شروعات التنموية والإن�شانية مبا ي�شاهم يف تعزيز روح الت�شامن الجتماعي داخل مملكة البحرين 

وخارجها.
وتتولى املوؤ�ش�شة القيام باأعمال اخلري والرب والح�شان والنهو�ص بدور اإن�شاين واجتماعي واقت�شادي يعود بالنفع على املواطنني، كما تتولى القيام 
بكفالة الرامل واليتام ورعاية امل�شنني وذوى الحتياجات اخلا�شة وتقدمي امل�شاعدات الجتماعية وال�شحية والتعليمية وامل�شاهمة يف تخفيف الأعباء 
املعي�شية عن الأ�شر املحتاجة وامل�شاهمة يف اإن�شاء وتنمية امل�شاريع الجتماعية واخلريية غري الربحية كدور الأيتام ورعاية الطفولة واملعاقني ومراكز 
امل�شنني وريا�ص الطفال وتاأهيل الأ�شر املحتاجة ومراكز التاأهيل ال�شحي وامل�شاهمة يف اأعمال التنمية امل�شتدامة كدعم برنامج اإن�شاء امل�شاريع ال�شغرية 
واملتو�شطة وتخ�شي�ص الأرا�شي للم�شاريع الجتماعية واخلريية والتن�شيق مع الأجهزة احلكومية املكلفة بتنفيذ برامج وم�شاريع يف هذا املجال و اأية 

اأعمال خريية اأخرى ياأمر بها جاللة امللك الرئي�ص الفخري للموؤ�ش�شة اأو يقرها جمل�ص الأمناء.
وقد اهتمت املوؤ�ش�شة يف جميع اأعمالها اخلريية بالعديد من القيم كال�شفافية من خالل التزامها بالعمل باإجراءات وا�شحة ومعلنة �شمن �شيا�شة 
املوؤ�ش�شة  امل�شتفيدين من عمل  والأمانة مبا ل يخل بخ�شو�شية  الدقة  باأعلى م�شتويات من  ال�شحيحة  املعلومات  بتوفري  واللتزام  اأخالقية �شريحة، 

و�شرية بياناتهم.
والنزاهة يف العمل اخلريي والإن�شاين فهي قيمة دينية واأخالقية و�شلوكية يف املقام الأول، وهي مرتبطة بالأمانة، وطهارة اليد و�شمو الأخالق.

ومن القيم اأي�شًا العدل يف تقدمي اخلدمات والتعامل ب�شكل عام، فالعدالة والإن�شاف وامل�شاواة والتوازن هي حماور اأ�شا�شية يف جمال عمل املوؤ�ش�شة، 
والركائز التي تنطلق منها لتحقيق النجاح والتطور.

ومل تغفل املوؤ�ش�شة قيمة الإتقان انطالقا من قول ر�شولنا الكرمي �شلى اهلل عليه و�شلم »اإن اهلل يحب اإذا عمل اأحدكم عماًل اأن يتقنه« حيث تلتزم 
يف اأداء جميع اأعمالها وخدماتها دون خلل اأو نق�ص من خالل التقيد ب�شوابط وتقنيات ومتطلبات اجلودة ومبا ي�شمن اأداء هذه الأعمال واخلدمات 
يف الوقت املحدد دون تاأخري بالإ�شافة اإلى �شعيها الدائم والتفكري امل�شتمر يف تطوير هذه الأعمال. والإبداع كو�شيلة لتنمية مواردها اخلريية واختيار 

امل�شاريع وامل�شاعدات املنا�شبة لكل ظرف.
يتمحور املدى اجلغرايف الذي تعمل من خالله املوؤ�ش�شة اخلريية امللكية يف نطاقني: الأول: وهو نقطة ارتكاز املوؤ�ش�شة يف كفالة املواطنني من الأيتام 
والأرامل ورعاية امل�شنني وذوي الحتياجات اخلا�شة وم�شاعدة الأ�شر والأفراد من الفئة املحتاجة يف مملكة البحرين، والنطاق الآخر هو خارج الوطن 
ويعنى بالعمل الإن�شاين والإغاثي للموؤ�ش�شة، وياأتي على �شكل مبادرات وتكليفات من جاللة امللك املفدى لإغاثة الدول املنكوبة واملت�شررة من الكوارث 

الطبيعية وغريها اأو م�شاريع تنموية وفق منهج موؤ�ش�شي منظم.
وقد ا�شتطاعت املوؤ�ش�شة اخلريية امللكية اأن حتقق ذلك بجدارة يف الكثري من امل�شاريع ال�شتثمارية اخلريية التي ت�شمن ال�شتمرارية املوؤ�ش�شية يف ظل 
املتغريات الدولية الكربى لتكمل عقد اللوؤلوؤ يف م�شرية اخلري والإ�شالح، ورغم حتقيقها للعديد من الإجنازات التي نفخر بها اإل اأن طموحها مل يتوقف 

يف مد يد العون لتكون ب�شمة اخلري وب�شمة الأمل والبل�شم ال�شايف جلميع املحتاجني يف خمتلف بقاع املعمورة.

الـمـوؤ�ض�ضة الـخيـريـة الـملكيـة

م�س�ؤول�ن اجتماعيا  

بقلم: ح�سن اجلا�سم
الرئي�ص التنفيذي لل�شبكة الإقليمية للم�شوؤولية الجتماعية
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جزيرة اللوؤلوة حتت�سن عر�س ملخ�س لـ » اطروحة دكتوراه يف للم�سوؤولية املجتمعية » خالل الزيارة  
العلمية ال�سياحية على هام�س فعاليات امللتقى االأممي املتقدم الحرتاف ممار�سات امل�سوؤولية املجتمعية 

الرئي�ص  م�شت�شار  البلو�شي  حامد  الدكتور  ال�شيخ  �شعادة  قدم 
التي  الدكتوراه  لطروحة  ملخ�ص  العمانية   فايل  ب�شركة  التنفيذي 
ماليزيا حول  الإ�شالمية يف  العلوم  موؤخرا من جامعة  ح�شل عليها 
مو�شوع امل�شوؤولية املجتمعية وذلك خالل الزيارة العلمية ال�شياحية 
اإلى جزيرة اللوؤلوة بدولة قطر �شمن فعاليات امللتقى الأممي املتقدم 
دولة  ا�شت�شافته  والذي  املجتمعية   امل�شوؤولية  ممار�شات  لحرتاف 

قطر يف الفرتة مابني ٢3-٢5 نوفمرب ٢٠١٧م

مبباركة جمل���ص اإدارة ال�ش��بكة الإقليمية للم�ش��وؤولية الجتماعية، مت الإعالن عن منح  �شاحبة 
ال�ش��مو امللكي الأمرية عبري بنت عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �ش��عود لقب �ش��فري دويل للم�ش��وؤولية 

الجتماعية بال�شبكة الإقليمية للم�شوؤولية الجتماعية

يف عه��د اإداري جدي��د اأعل��ن الدكتور عل��ي اآل اإبراهيم ع��ن تكليف اأ.حنان مالوي رئي�ش��ة 
بالوكالة ملركز خدمات موؤ�ش�ش��ات الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاقة بال�ش��بكة الإقليمية للم�شوؤولية 
الجتماعية ومتنى لها فرتة رئا�شية مليئة بالإجنازات وب�شمات بارزة يف خدمة موؤ�ش�شات 

الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.

نيل االأمرية عبري بن عبداهلل اآل �سعود لقب �سفري 
دويل للم�سوؤولية االجتماعية

مالوي ترتاأ�س مركز خدمات ذوي االإعاقة 
التابع لل�سبكة 
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الدكتورة اأمل البكري البيلي حت�سل على لقب
  »�سفري دويل للم�سوؤولية املجتمعية«

اأعلن��ت ال�ش��بكة الإقليمي��ة للم�ش��وؤولية الجتماعي��ة ع��ن منح برنامج ال�ش��فراء 
الدوليني للم�شوؤولية املجتمعية التابع لها لقب »�شفري دويل للم�شوؤولية املجتمعية 
» ل�ش��عادة الدكت��ورة اأم��ل البك��ري البيل��ي وزي��رة التنمي��ة الجتماعي��ة بولي��ة 
اخلرط��وم ، بح�ش��ور النائب الأول لرئي���ص اجلمهورية رئي���ص جمل���ص الوزراء 
القوم��ي ال�ش��وداين الفريق اأول ال�ش��يد بكري ح�ش��ن �شالح وكذل��ك وايل ولية 
اخلرطوم والعديد من الوزراء و�ش��خ�شيات رفيعة امل�ش��توى. وقد قام الأ�ش��تاذ 
الدكتور علي اآل اإبراهيم نائب رئي���ص ال�ش��بكة الإقليمية للم�شوؤولية الجتماعية 
و�ش��عادة الدكتور اأ�ش��لم ب�ش��ري رئي���ص برنام��ج ال�ش��ودان للم�ش��وؤولية املجتمعية 
بال�شبكة بتقليد �شعادة الدكتورة اأمل البكري البيلي هذا اللقب الرفيع امل�شتوى 

مبنا�شبة تنظيم ملتقى اخلرطوم للم�شوؤولية الجتماعية لعام ٢٠١٧م.

اأعتمد جمل���ص اإدارة ال�ش��بكة الإقليمية للم�ش��وؤولية الجتماعية تر�ش��يح معايل ال�شيدة فاطمة 
زرواط��ي وزيرة البيئة اجلزائرية ومع��ايل اللواء ركن م�شطفى البزايعة مدير الإدارة العامة 
للدفاع املدين الأردين لربنامج ال�ش��فراء الدوليني للم�ش��وؤولية الجتماعية بال�ش��بكة الإقليمية 

للم�شوؤولية الجتماعية

وزيرة البيئة اجلزائرية » الزرواطي » ومعايل اللواء 
البزايعة �سفريان دوليان للم�سوؤولية االجتماعية 

 منحت ال�ش��بكة الإقليمية للم�ش��وؤولية الجتماعي��ة الفخرية ع�شويتها 
الفخري��ة ل�ش��عادة الدكت��ور حمم��د اجلميعاب��ي رئي���ص »منظم��ة ان��ا 
ال�ش��ودان«، وكذل��ك لالعالمي��ة الكب��رية املتخ�ش�ش��ة يف امل�ش��وؤولية 
املجتمعي��ة الأ�ش��تاذة اأم��رية حم��دي وه��ي �شاحب��ة برنام��ج اإذاع��ي 

امل�ش��وؤولية  ع��ن ٤٠٠ حلق��ة يف جم��الت  زادت حلقات��ه  متخ�ش���ص 
املجتمعي��ة وكذل��ك مق��الت متخ�ش�ش��ة يف ذات التخ�ش���ص، وه��ي 
م�شت�ش��ارة مبجل���ص امل�ش��وؤولية املجتمعية ب��وزارة التنمي��ة الجتماعية 

بولية اخلرطوم.

ع�سويـة ال�سبكـة الفخريـة للجميعاين وحمـدي
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مت منح �شعادة ال�شي�خ الدكتور ثان�ي بن عل�ي بن �شع�ود اآل ثان�ي ع�شو جمل�ص اإدارة مركز قطر الدويل 
للتوفيق والتحكيم لقب »مفو�ص اأممي للتب�شري باأهداف الأمم املتحدة للتنمية امل�شتدامة ٢٠3٠«، وذلك 
جلهوده املتميزة يف جمالت امل�ش��وؤولية املجتمعية والتنمية امل�ش��تدامة، علمًا باأن �شعادته ي�شغل من�شب 
رئي�ص اللجنة العليا جلائزة �شحيفة ال�شرق للم�شوؤولية الجتماعية لل�شركات واملوؤ�ش�شات بدولة قطر.

ال�سيخ الدكتور ثاين بن علي اآل ثاين مفو�س 
اأممي للتب�سري باأهداف االأمم املتحدة للتنمية 

امل�ستدامة 2030

بف�ش��ل اهلل تعال��ى �شي�ش��هد نهاية عام ٢٠١٧م الفتتاح الر�ش��مي ملكتب ال�ش��بكة الإقليمية للم�ش��وؤولية 
الجتماعية يف مدينة �شاللة ب�شلطنة عمان، وتن�شيب �شعادة ال�شيخ عبداهلل بن �شامل الروا�ص رئي�ص 
جمل���ص اإدارة الغرفة  التجارية وال�شناعية بولية ظفار رئي�ش��ا ملجل���ص اإدارة مكتب ال�شبكة الإقليمية 
للم�ش��وؤولية الجتماعية يف �ش��لطنة عمان. وقد احت�شنت مدينة �شاللة العمانية العديد من فعاليات 

ال�شبكة بنجاح وكان هذا الفتتاح ملقرها تتويًجا لهذه اجلهود امل�شتمرة مب�شيئة اهلل.

نهاية العام ت�سهد االفتتاح الر�سمي ملكتب ال�سبكة 
االإقليمية للم�سوؤولية االجتماعية يف �سلطنة عمان

برئا�شة �شعادة الوجيه ال�شيد منيب امل�شري رئي�ص �شندوق ووقفية القد�ص- املفو�ص الأممي 
للتب�ش��ري باأه��داف الأم��م املتح��دة للتنمية امل�ش��تدامة ، ويف اط��ار فعاليات »جائزة القد���ص 
املدين��ة العربي��ة امل�ش��وؤولة جمتمعي��ا لع��ام ٢٠١٧م«، والت��ي ت�ش��رف عليها ال�ش��بكة القليمية 
للم�ش��وؤولية الجتماعي��ة، ا�ش��ت�شافت ال�ش��بكة الإقليمي��ة الجتم��اع الدوري ملجل�ش��ي الأمناء 
والإدارة ل�شندوق ووقفية القد�ص، والذي يقع مقره يف مدينة القد�ص بدولة فل�شطني. وعقد 
�شن��دوق ووقفي��ة القد���ص اجتماعات��ه يف الفرتة مابني ١٠-١١ دي�ش��مرب ٢٠١٧م، مب�ش��اركة 
�شخ�شيات فل�شطينية وعربية رفيعة امل�شتوى. كما اأقيمت على هام�ص الجتماعات فعاليات 

عديدة لدعم اأن�شطة ال�شندوق وم�شاريعه املتعددة.

يف ختام فعاليات » القد�س املدينة العربية امل�سوؤولة جمتمعيا لعام 2017م«
ال�سبكة االقليمية ت�ست�سيف اجتماع جمل�س اأمناء واإدارة �سندوق ووقفية القد�س

بدع��وة كرمي��ة من ح�شرة �شاحبة ال�ش��مو ال�ش��يخة م��وزا بنت نا�شر 
و�شم��ن وف��د وايل ولي��ة �ش��مال كردف��ان ال�ش��ودانية ح�ش��ر الدكت��ور 
اأ�شلم ب�شري نائب رئي�ص ال�شبكة ل�شوؤون الت�شويق  موؤمتر القمة العاملي 
لالإبتكار يف التعليم ) WISE( الذي عقد الربعاء املوافق ١5نوفمرب 
٢٠١٧ميالدي، ل�شت�ش��راف امل�شتقبل ومواكبة التطورات العاملية التي 

مت�ص جمال عمل ال�شبكة.

نائب رئي�س ال�سبكة خالل ح�سوره موؤمتر القمة العاملي لالبتكار يف التعليم 
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ال�سبك�ة ت�س�ارك يف اإح�ي�اء ف�ع�الي�ات
»ملتـقـى اخلـرطـوم للم�سوؤوليـة الـمجتمعيـة 2017م«

ال�شبكة  رئي�ص  نائب  اإبراهيم  اآل  عبداهلل  علي  الدكتور  الأ�شتاذ  �شارك 
»ملتقى  فعاليات  يف  �شرف  ك�شيف  الجتماعية  للم�شوؤولية  الإقليمية 
ال�شودانية  العا�شمة  ا�شت�شافته  والذي  الجتماعية«،  للم�شوؤولية  اخلرطوم 
جمل�ص  رئي�ص  ال�شوداين  للرئي�ص  الأول  النائب  ال�شيد  من  فخرية  برعاية 
الوزراء الوطني الفريق اأول ركن بكري ح�شن �شالح، وبت�شريف من الفريق 
اأول ركن مهند�ص عبد الرحيم حممد ح�شني وايل ولية اخلرطوم، و�شعادة 
اخلرطوم.  بولية  الجتماعية  التنمية  وزيرة  البيلي  البكري  اأمل  الدكتورة 
يف  امل�شوؤولني  وكبار  الوزراء  ال�شعادة  اأ�شحاب  من  العديد  اإلى  اإ�شافة 
كلمة  اإبراهيم  اآل  علي  الدكتور  الأ�شتاذ  قدم  وقد  ال�شودانية.  احلكومة 
م�شاعر  كلمتي  »اأحمل يف  فيه  قال  الإفتتاح  امللتقى يف حفل  �شرف  �شيوف 
م�شوؤوليتنا  اأن  ونوؤكد  ال�شودان،  يف  لأهلنا  قطر  يف  اأهلكم  من  واحلب  الود 
املجتمعية تتطلب تعزيز عالقاتنا مببادرات اأخوية ومهنية، وتاأتي م�شاركتي 
لتاأكيد الروح امل�شوؤولة والقلب امل�شوؤول جتاهكم. كما اأن م�شاركتي يف هذا 
املحفل العلمي يوؤكد تقديري ال�شخ�شي واملوؤ�ش�شي لدور ال�شودان على وجه 
العموم وولية اخلرطوم على وجه اخل�شو�ص يف تعزيز ممار�شات امل�شوؤولية 
املجتمعية، حيث كانت م�شاركتي الأولى من خالل موؤمتر ال�شودان للم�شوؤولية 
كيف  باأم عيني  اأرى  واليوم  الثانية يف عام ٢٠١٢م،  دورته  الجتماعية يف 
فبارك   ، امل�شتدامة  اجلهود  هذه  ح�شاد  وقت  وحان  اأثمر،  قد  النبت  اأن 
فعالياته،  يعقد  امللتقى  اأن  »كما  قائال  واأ�شاف  اجلهود.  هذه  يف  لكم  اهلل 

الفرح  اأ�شابها  قد  والإ�شالمية  العربية  ال�شعوب  كما  ال�شوداين  وال�شعب 
اول  ال�شودان  اأهل  اأن  وبالتاأكيد  ال�شودان،  عن  القت�شادي  احل�شار  لرفع 
، واأخوانهم يف العاملني العربي والإ�شالمي يتطلعون يف املرحلة القادمة اإلى 
مبادرات م�شوؤولة جادة لتحقيق التنمية باأبعادها الجتماعية والقت�شادية 
والبيئية يف ال�شودان اأول ، ثم يتبع ذلك باأن يعود لل�شودان دوره الريادي يف 
امل�شاهمات امل�شوؤولة جتاه اأمتيه العربية والإ�شالمية، وكذلك دوره الأفريقي 
والعاملي. كما ذكر الأ�شتاذ الدكتور علي اآل اإبراهيم يف كلمته قائال »احلاجة 
اإلى تنمية م�شتدامة يف العامل اأ�شبحت م�شاألة لخالف حولها. فثمة فجوات 
الإن�شانية،  للحاجات  الإ�شتجابة  العاملي يف جمالت  ال�شعيد  متنامية على 
ومن ال�شروري اإيجاد حّل للم�شاألة.. حيث يبدو للعيان اإننا بحاجة ما�شة اإلى 

بدع�ة من �سعادة الدكت�رة اأمل البيلي وزيرة التنمية االجتماعية ب�الية اخلرط�م - املف��س االأممي للتب�سري باأهداف االأمم املتحدة للتنمية 
امل�ستدامة 20٣0، �سارك االأ�ستاذ الدكت�ر علي اآل اإبراهيم نائب رئي�س ال�سبكة االإقليمية للم�س�ؤولية االجتماعية يف فعاليات » ملتقى اخلرط�م 
للم�س�ؤولية املجتمعية« والذي اأقيم حتت �سعار »مكافحة الفقر م�س�ؤوليتنا«، وقد نظمه جمل�س امل�س�ؤولية االجتماعية بالعا�سمة ال�س�دانية بت�سريف 
فخري من النائب االأول لرئي�س اجلمه�رية رئي�س جمل�س ال�زراء الق�مي الفريق بكري ح�سن �سالح . يف الفرتة مابني 16-18 اأكت�بر2017م  قدم 
خالله الدكت�ر علي اآل اإبراهيم ورقة عمل بعن�ان« دور امل�س�ؤولية املجتمعية يف تعزيز اأهداف التنمية امل�ستدامة« وكذلك قدم ور�سة عمل بعن�ان« 
اأخ�سائي م�س�ؤولية جمتمعية«... وقد �سارك الدكت�ر علي اآل اإبراهيم يف فعاليات عديدة يف ال�س�دان خالل ال�سن�ات املا�سية، حيث كانت معظم 

م�ساركاته يف جماالت التدريب واال�ست�سارات ذات ال�سلة بامل�س�ؤولية املجتمعية والتنمية امل�ستدامة وبناء قدرات املنظمات اخلريية واملجتمعية.
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خطوات جادة وفاعلة لال�شتفادة من املوارد يف حل امل�شكالت القت�شادية والجتماعية 
وحتى ال�شيا�شية. ولن يتاأتى ذلك دون حلول تنموية م�شتدامة.

فر�ص  خلق  على  �شيعتمد  العامل  دول  من  كثري  يف  امل�شتدام  القت�شادي  النمّو  اإّن 
عمل، وتوفريالتعليم النوعي، والتخفيف من حّدة الفقر، واإدارة بيئية حذرة.

التعليمية  واملوؤ�ش�شات  املدين،  املجتمع  ومنظمات  احلكومات،  من  كّل  على  ويجب 
اأن  وبارز يجب  وللقطاع اخلا�ص دور هام  امل�شائل.  تبذل اجلهود ملعاجلة هذه  اأن 
يوؤديه. فعليه اأن ي�شاهم يف متكني املجتمعات التي يتواجد فيها. وهذا التمكني يتّم 
عرب اعتماده على مبادرات امل�شوؤولية املجتمعية التي تتما�شى اأهدافها مع اأهداف 

التنمية امل�شتدامة يف مناطق خمتلفة.
وتفاعال مع اأهداف الأمم املتحدة للتنمية امل�شتدامة٢٠3٠، والتي مت اعتمادها من 
قبل قمة الأمم املتحدة للتنمية امل�شتدامة يف الفرتة مابني ٢5 - ٢٧ �شبتمرب من عام 
٢٠١5م، ي�شعى العامل بدوله وموؤ�ش�شاته املتعددة للتفاعل مع املمار�شات امل�شتدامة 
بهدف اإيجاد الطرق املنا�شبة لتحقيق العي�ص بكرامة للعامل اأجمع بحلول عام ٢٠3٠.
وبهذه املنا�شبة، فاإن برنامج ال�شفراء الدوليون للم�شوؤولية الجتماعية ، وكذلك برنامج 
التابعني  امل�شتدامة٢٠3٠  للتنمية  املتحدة  الأمم  باأهداف  للتب�شري  الأممي  املفو�ص 
الدول  وروؤ�شاء  لقادة  عامليا  نداءا  رفعا  قد  الجتماعية  للم�شوؤولية  الإقليمية  لل�شبكة 
املتحدة  لالأمم  العامة  للجمعية  وال�شبعني  الثانية  الدورة  باإجتماع  امل�شاركة  والوفود 
مبنظمة الأمم املتحدة، للتفاعل باإيجابية وم�شوؤولية جتاه احلاجات الإن�شانية يف العامل 
والأقل منوا على وجه اخل�شو�ص حيث  النامي  العامل  ودول  العموم،  اأجمع على وجه 
الأزمات والكوارث الإن�شانية تت�شاعف. وقد تعهدا عرب هذا النداء الأممي بالتفاعل 
الإيجابي، من خالل تبني التزامات جادة للم�شاهمة يف حل م�شكلة الفقر والتي باتت 
توؤرق العامل اأجمع باأدوات مهنية واحرتافية، ورفعهم �شعار »مكافحة الفقر م�شوؤوليتنا«. 
ومبنا�شبة م�شاركة الدكتور علي اآل اإبراهيم يف هذا امللتقى ، متالإعالن عن قرار 
الدكتورة  �شعادة  مبنح  الجتماعية  للم�شوؤولية  الإقليمية  ال�شبكة  اإدارة  جمل�ص 
اأمل البكري البيلي وزيرة التنمية الجتماعية بولية اخلرطوم- املفو�ص الأممي 
للم�شوؤولية  » �شفري دويل  امل�شتدامة لقب  للتنمية  املتحدة  الأمم  باأهداف  للتب�شري 
امل�شوؤولية  دور   « بعنوان  عمل  ورقة  اإبراهيم  اآل  الدكتور  قدم  كما   « الجتماعية 
ملتقى  فعاليات  �شمن  وذلك  امل�شتدامة«  التنمية  اأهداف  تعزيز  يف  املجتمعية 
علي  الدكتور  الأ�شتاذ  قدم  كما  ٢٠١٧م.  لعام  الجتماعية  للم�شوؤولية  اخلرطوم 
ممثلي  من  م�شارك   ٤٠٠ قرابة  فيها  �شارك  متخ�ش�شة  عمل  ور�شة  اإبراهيم  اآل 
منظمات املجتمع واملنظمات اخلريية بعنوان« تاأهيل اأخ�شائي م�شوؤولية جمتمعية«.
اإبراهيم نائب رئي�ص ال�شبكة  اآل  لقطات م�شورة من م�شاركة الأ�شتاذ الدكتور علي 
القليمية للم�شوؤولية الجتماعية ك�شيف �شرف يف فعاليات ملتقى اخلرطوم للم�شوؤولية 
الجتماعية. حيث حيث كانت فعاليات امللتقى برعاية فخرية من قبل النائب الأول 
لرئي�ص اجلمهورية رئي�ص جمل�ص الوزراء القومي ال�شوداين الفريق اأول ال�شيد بكري 
ح�شن �شالح، والذي رحب مب�شاركة الدكتور علي اآل اإبراهيم يف فعاليات هذا امللتقى 
والذي ح�شره �شخ�شيات رفيعة امل�شتوى من كبار امل�شوؤولني بولية اخلرطوم وممثلني 

عن منظمات املجتمع املدين، وممثلي القطاع اخلا�ص ال�شوداين.
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   مقاالت يف امل�س�ؤولية املجتمعية 

يتجدد اللقاء بكم اأيها القراء االأعزاء من خالل جملتنا اجلميلة الرائدة يف امل�س�ؤولية املجتمعية. 
وي�سعدين الت�ا�سل معكم عرب درا�سة جديدة من عاملنا العربي بعن�ان »دور امل�س�ؤولية االجتماعية 
اإعداد الباحث رائد حممد حل�س  مل�ؤ�س�سات القطاع اخلا�س يف التنمية االقت�سادية يف فل�سطني« من 

،باحث يف ال�س�ؤون االقت�سادية مركز التخطيط الفل�سطيني - غزة.2016م
والتعرف  اخلا�س  القطاع  مل�ؤ�س�سات  االجتماعية  امل�س�ؤولية  مفه�م  على  التعرف  اإلى  الدرا�سة  هدفت 
على اأهم املبادئ التي ترتكز عليها واأ�سباب تناميها يف املجتمع ومدى تبني م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�س 

الفل�سطيني لها ومعرفة تاأثريها ودورها يف حتقيق التنمية االقت�سادية.
وتناولت اأق�سام الدرا�سة مفه�م امل�س�ؤولية االجتماعية واملبادئ التي تركز عليها، وحتليل ومناق�سة 

تاأثري امل�س�ؤولية االجتماعية مل�ؤ�س�سات القطاع اخلا�س يف فل�سطني ودورها يف التنمية االقت�سادية.

م�سكلة الدرا�سة
يف  احلديث  الع�شر  تطور  وترية  ت�شارع  ظل  يف 
جمال الأعمال يربز مفهوم امل�شوؤولية الجتماعية 
جزءًا  اأ�شبح  الذي  اخلا�ص  القطاع  ملوؤ�ش�شات 
اأ�شياًل يف الفكر الإداري للموؤ�ش�شات من منطلق 
الإدارية  التجربة  هذه  وتعميق  الواجب  تقدمي 
اخلا�ص  القطاع  موؤ�ش�شات  لدى  والأخالقية 
اأكرب  دور  املوؤ�ش�شات  هذه  وتبني  فل�شطني  يف 
جتاه البيئة التي تعمل فيها، عليه تتمثل م�شكلة 
امل�شوؤولية  تلعبه  الذي  الدور  الدرا�شة يف حتليل 
الجتماعية ملوؤ�ش�شات القطاع اخلا�ص يف حتقيق 
ميكن  وبالتايل  املن�شودة،  القت�شادية  التنمية 

�شياغة امل�شكلة يف ال�شوؤال الرئي�شي التايل:
ما هو دور امل�شوؤولية الجتماعية ملوؤ�ش�شات القطاع 

اخلا�ص يف التنمية القت�شادية يف فل�شطني؟
اأهمية الدرا�سة واأهدافها

تعالج ق�شية من  اأنها  الدرا�شة يف  اأهمية  تكمن 
على  وحتديًا  اأهمية  املعا�شرة  الق�شايا  اأكرث 
وتتجلى  والجتماعية،  القت�شادية  ال�شاحة 
اأهميتها يف طبيعة االأهداف التي ت�سعى اإلى 

حتقيقها واأهمها:
التعرف على مفه�م امل�س�ؤولية االجتماعية
عليها  ترتكز  التي  املبادئ  اأهم  على  التعرف 

امل�شوؤولية الجتماعية ملوؤ�ش�شات القطاع اخلا�ص 
واأ�شباب تناميها يف املجتمع.

التعرف على مدى تبني موؤ�ش�شات القطاع اخلا�ص 
الفل�شطيني ملفهوم امل�شوؤولية الجتماعية.

الجتماعية  امل�شوؤولية  تاأثريات  على  التعرف 
ودورها  الفل�شطيني  اخلا�ص  القطاع  ملوؤ�ش�شات 

يف حتقيق التنمية القت�شادية.
تقدمي نتائج وتو�شيات ت�شاهم يف اإثراء التجربة 

الفل�شطينية يف جمال امل�شوؤولية الجتماعية.
منهجية الدرا�سة

من اأجل الإجابة على ت�شاوؤلت الدار�شة وحتقيق 
اأهدافها اعتمدت الدرا�شة على املنهج الو�شفي، 
وذلك لو�شف املفاهيم الواردة يف الدرا�شة و�شفًا 
علميًا دقيقًا، بهدف حتديد مالحمها و�شفاتها 
اإلى  التو�شل  اأجل  من  وتف�شريها  بها  اخلا�شة 

نتائج الدرا�شة واخلروج بالتو�شيات املالئمة.
امل�شوؤولية الجتماعية ملوؤ�ش�شات القطاع اخلا�ص 

الفل�شطيني يف التنمية القت�شادية
دور القطاع اخلا�س يف التنمية االقت�سادية
فل�شطني  يف  اخلا�ص  القطاع  موؤ�ش�شات  تتميز 
الإنعا�ص  يف  اأ�شا�شيا  دورا  لعب  على  الأقدر  باأنها 
الوطنية  ال�شلطة  تبني  ظل  يف  القت�شادي 
الفل�شطينية نظام ال�شوق احلر، نظرًا ملا تتميز به 

فل�شطني،  اإنتاجية يف  الأكرث  املوؤ�ش�شات فهي  هذه 
وتت�شم بالقدرة على مواجهة الأزمات والتعايف من 
اآثارها، وت�شكل هذه امليزات فر�شًا واأر�شًا خ�شبة 
يف  وذلك  والطويل،  املتو�شط  املدى  على  للنمو 
عدة جمالت ت�شمل قطاع ال�شناعة والتكنولوجيا 

والزراعة وال�شياحة والطاقة والإن�شاءات. 
دور القطاع اخلا�س يف م�اجهة البطالة

ًة يف قطاع  يواجه القت�شاد الفل�شطيني، وخا�شّ
اّلتي  والختاللت  املعيقات  من  عددًا  غزة، 
تعيق منّوه وتطّوره، ولعّل اأهّم هذه املعيقات هو 
غزة،  قطاع  على  املفرو�ص  اخلانق  احل�شار 
اإلى  بالإ�شافة  القائم،  ال�شيا�شي  الو�شع  نتيجة 
اخللل الهيكلي يف كاّفة القطاعات القت�شادّية 

اّلذي رافق هذا القت�شاد منذ الن�شاأة.
وُتعترب م�شكلة البطالة، وما ينتج عنها من اآثار 
النعكا�ص احلقيقي  اقت�شادّية واجتماعّية، هي 

لهذه املعيقات والختاللت.
امل�س�ؤولية االجتماعية مل�ؤ�س�سات القطاع 

اخلا�س يف فل�سطني
اخلا�ص  القطاع  موؤ�ش�شات  اأن  من  الرغم  على 
الناجت  يف  الأكرب  بالن�شبة  ت�شاهم  فل�شطني  يف 
مواجهة  يف  ودورها  والت�شغيل  الإجمايل  املحلي 
م�شكلة البطالة اإل اأن امل�شوؤولية الجتماعية لهذه 

بقلم: د. نعيمة اإبراهيم الغَنام
رئي�ص جمل�ص خرباء حترير �شحيفة التزام

ع�شو جمل�ص خرباء ال�شبكة الإقليمية للم�شوؤولية 
الجتماعية

دور امل�سوؤولية االجتماعية ملوؤ�س�سات القطاع 
اخلا�س يف التنمية االقت�سادية يف فل�سطني
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نظرًا  املطلوب،  الدور  اإلى  ترتق  مل  املوؤ�ش�شات 
واملوؤ�ش�شية  والتنظيمية  الت�شريعية  الأطر  لغياب 
امل�شوؤولية  مفهوم  تعزيز  �شاأنها  من  التي 

الجتماعية ملوؤ�ش�شات القطاع اخلا�ص.
وقد وجد الباحث �شعوبة يف قيا�ص اأثر امل�شوؤولية 
يف  اخلا�ص  القطاع  ملوؤ�ش�شات  الجتماعية 
فل�شطني ب�شكل عام،  و ميكن القول اأن ما تقوم به 
املوؤ�ش�شات الكربى من موؤ�ش�شات القطاع اخلا�ص 
الفل�شطيني ما هو اإل عبارة عن اجتهادات منها 
الجتماعية  م�شوؤوليتها  متار�ص  باأنها  واعتقاد 
والأن�شطة  للربامج  الدعم  تقدمي   خالل  من 

واملبادرات والإعانات والتربعات.
الجتماعية  امل�شوؤولية  اأن  ن�شتنتج  وعليه 
تزال  ل  فل�شطني  القطاع اخلا�ص يف  ملوؤ�ش�شات 
املوؤ�ش�شات  وهذه  فاإن  لذلك  الن�شوج،  طور  يف 
بدورها  لتقوم  الوقت  من  مزيد  اإلى  بحاجة 
بالتزامها  الإدعاء  اإذ ل ميكن  املجال،  يف هذا 
بامل�شوؤولية الجتماعية ما مل يتم تقليل خماطر 
الت�شغيل ب�شكل عام، وزيادة ر�شا املجتمع املحلي 
يف جو من ال�شفافية حتقق فيه هذه املوؤ�ش�شات 
على  اإيجابًا  �شينعك�ص  الذي  الأمر  اأهدافها، 

ال�شورة العامة  )زغب، ٢٠١١، �ص5(١.
النتائج والت��سيات

النتائج لقد اأ�شفرت الدرا�شة عن جمموعة من 
النتائج، اأهمها:

واملوؤ�ش�شية  والتنظيمية  الت�شريعية  الأطر  غياب 
التي من �شاأنها تعزيز مفهوم امل�شوؤولية الجتماعية 
وجود  عدم  اإلى  اأدى  اخلا�ص،  القطاع  ملوؤ�ش�شات 
الجتماعية  للم�شوؤولية  ومتكامل  نا�شج  مفهوم 

لدى موؤ�ش�شات القطاع اخلا�ص يف فل�شطني.
الجتماعية  امل�شوؤولية  مفهوم  يقت�شر  األ  يلزم 
على  الفل�شطيني  اخلا�ص  القطاع  ملوؤ�ش�شات 
التطوعية  احلمالت  ودعم  والإعانات  التربعات 
على  املحافظة  منها  عديدة  باأمور  يرتبط  بل 
واحلكم  للعدالة  وممار�شتها  و�شفافيتها  البيئة، 
وجودة  بالأ�شعار،  التالعب  وجتنب  ال�شالح، 

اخلدمات، ومراعاة حقوق الإن�شان.
يف  الأكرب  بالن�شبة  اخلا�ص  القطاع  ي�شاهم 

يف  م�شاهمته  بلغت  اإذ  فل�شطني،  يف  الت�شغيل 
-٢٠١٤ الفرتة  خالل   %66.8 بن�شبة  الت�شغيل 
الن�شبة ل تكفي للحكم على  اأن هذه  اإل   ،٢٠٠٠
الجتماعية  امل�شوؤولية  بتحمل  اخلا�ص  القطاع 
املرتبطة  العتبارات  مراعاة  دون  كامل  ب�شكل 

مبفهوم امل�شوؤولية الجتماعية.
تبني امل�شوؤولية الجتماعية لدى موؤ�ش�شات القطاع 
اخلا�ص يف فل�شطني يحقق فوائد عديدة تتمثل يف 
يف  وت�شاهم  املجتمع،  يف  احلياة  ظروف  حت�شني 
ال�شتقرار الجتماعي نتيجة لتوفر نوع من العدالة، 
نوعية  وحت�شني  الفر�ص،  تكافوؤ  مبداأ  و�شيادة 
الرتقاء  على  وتعمل  للمجتمع،  املقدمة  اخلدمات 
الوعي  اأو  التثقيف  زيادة  من  انطالقًا  بالتنمية 
ي�شاهم يف  الأفراد، مما  م�شتوى  على  الجتماعي 

حتقيق ال�شتقرار وال�شعور بالعدالة الجتماعية.
جانب  من  كافية  دراية  وعدم  غمو�ص  هناك 
املحلي  واملجتمع  واملوؤ�ش�شات  الأفراد  من  كل 
للموؤ�ش�شات  الجتماعية  امل�شوؤولية  ككل مبفهوم 

واأبعادها ومدى تطورها.
بامل�شوؤولية  الهتمام  تنامي  ظل  يف  التو�شيات 
والتي  اخلا�ص،  القطاع  ملوؤ�ش�شات  الجتماعية 
اأ�شبحت جزء من اإ�شرتاتيجيات هذه املوؤ�ش�شات 
وبالتايل  املحيطة،  والبيئة  املجتمع  مع  للتعامل 
ملوؤ�ش�شات  الجتماعية  امل�شوؤولية  تفعيل  فاإن 
القطاع اخلا�ص باتت �شرورة ملحه .. ومن هذا 

املنطلق يو�شي الباحث مبا يلي:
زيادة الوعي لدى املجتمع ب�شكل عام وموؤ�ش�شات 
القطاع اخلا�ص ب�شكل خا�ص باأهمية امل�شوؤولية 
التنمية  حتقيق  يف  ودورها  الجتماعية 

القت�شادية.
 العمل على تطوير مفهوم امل�شوؤولية الجتماعية 
لدى موؤ�ش�شات القطاع اخلا�ص الفل�شطيني من 
جمرد امل�شاركة يف الأعمال اخلريية والتربعات 
يف  الفعلية  امل�شاهمة  اإلى  التطوعية  واحلمالت 

التنمية امل�شتدامة.
اإطالق برنامج يهدف اإلى تفعيل م�شاركة القطاع 
القطاع  ال�شراكة احلقيقية بني  اخلا�ص وتفعيل 
العام واخلا�ص يف جمال امل�شوؤولية الجتماعية.

العمل على تعزيز ثقافة ممار�شة اأبعاد امل�شوؤولية 
التكوينية  الربامج  عقد  خالل  من  الجتماعية 
تطبيقات  وثقافات  مفاهيم  تعك�ص  التي 

امل�شوؤولية الجتماعية.
ال�شفافية  عن�شري  تكفل  التي  الت�شريعات  �شن 
والإف�شاح ملوؤ�ش�شات القطاع اخلا�ص التي تتبنى 

امل�شوؤولية الجتماعية.
اخلا�ص  القطاع  موؤ�ش�شات  تتبنى  اأن  �شرورة 
والجتماعية  التنموية  الربامج  الفل�شطيني 
والثقافية  ال�شحية  املجالت  يف  والقت�شادية 
من  املحتاجة  للفئات  والإن�شانية  والتطوعية 

�شرائح املجتمع.
والعتبارات  الإن�شان  حقوق  مراعاة  �شرورة 
البيئية اأثناء ممار�شة القطاع اخلا�ص لن�شاطها 
حتقيق  اإلى  يوؤدي  الذي  الأمر  القت�شادي 

امل�شوؤولية الجتماعية لهذه املوؤ�ش�شات.
بامل�شوؤولية  الإعالم  و�شائل  اهتمام  �شرورة 
الجتماعية ملوؤ�ش�شات القطاع اخلا�ص ومبادئها 
والعائد  بها،  املرتبطة  واملجالت  ال�شحيحة 
على كل من املوؤ�ش�شات املوؤدية لها وعلى املجتمع.
جامعية  كمتطلبات  درا�شية  م�شاقات  اإ�شافة 
للمفاهيم  الطلبة  اإك�شاب  على  تركز  عامة 
الجتماعية  امل�شوؤولية  ن�شر  وقواعد  واملبادئ 

وفوائدها على املجتمع واملوؤ�ش�شات املوؤدية لها.
للم�شوؤولية  متخ�ش�شة  اإدارات  وجود  �شرورة 
اخلا�ص،  القطاع  موؤ�ش�شات  داخل  الجتماعية 
والتن�شيق  الربامج  وتنفيذ  تخطيط  تتولى 
اخلربات  وتبادل  العالقة،  ذات  اجلهات  مع 
نقاط  وحتديد  بينها،  فيما  العملية  والتجارب 
القوة وال�شعف لتطبيق اأف�شل الأ�شاليب جدوى 

يف جمال امل�شوؤولية الاجتماعية.
الإلكرتوين  املوقع  على  متوفرة  الدرا�شة 
http://dspace.up.edu.ps/xmlui/ الآتي: 

bitstream/handle
١. اأحمد زغب، دور القطاع اخلا�ص الفل�شطيني يف تعزيز 
مبادرات امل�شوؤولية املجتمعية، ورقة عمل مقدمة اإلى موؤمتر 
امل�شوؤولية املجتمعية، جامعة القد�ص املفتوحة، نابل�ص، الذي 

عقد بتاريخ ٢6 �شبتمرب ٢٠١١.
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وجمعي��ة  الع��رب  املهند�ش��ني  احت��اد  م��ن  بدع��وة 
املهند�ش��ني القطرية قدم الأ�ش��تاذ الدكتور املهند�ص 
عل��ى  الع��ام  امل�ش��رف  اإبراهي��م  اآل  عب��داهلل  عل��ي 
ورق��ة  الجتماعي��ة  للم�ش��وؤولية  الدولي��ة  الأكادميي��ة 
عم��ل بعنوان »بناء الق��درات والكوادر الهند�ش��ية... 
املرجعي��ات املهني��ة العاملي��ة » وذلك �شم��ن فعاليات 
» موؤمت��ر بناء الق��درات الهند�ش��ية وتاأهيلهم ل�ش��وق 
العم��ل« وال��ذي اأقيم برعاي��ة �ش��عادة الدكتور حممد 
بن �شالح ال�ش��ادة وزير الطاق��ة وال�شناعة القطري 

خ��الل الف��رتة ماب��ني ٢-٤ اأكتوبر من ع��ام ٢٠١٧م، 
مب�ش��اركة مهند�ش��ني ومتحدثني من دولة قطر ودول 

عربية اأخرى

 كلف��ت ال�ش��بكة  الدكت��ور اأ�ش��لم ب�ش��ري نائب رئي���ص جمل���ص الإدارة بالبدء يف اإج��راءات افتتاح مقر ال�ش��بكة 
الإقليمية للم�ش��وؤولية الجتماعية يف اخلرطوم ، بناء على املكرمة الرئا�ش��ية التي �شدرت من فخامة الرئي�ص 
امل�ش��ري عمر ح�ش��ن الب�ش��ري رئي���ص جمهورية ال�ش��ودان من ال�شماح لل�ش��بكة الإقليمية للم�ش��وؤولية الجتماعية 
مبمار�ش��ة اأعماله��ا يف ال�ش��ودان وتوف��ري مق��ر لها ، و�ش��يتولى الدكتور ا�ش��لم ب�ش��ري رئا�ش��ة برنامج ال�ش��ودان 

للم�شوؤولية املجتمعية التابع لل�شبكة الإقليمية للم�شوؤولية الجتماعية.

»بناء القدرات والكوادر الهند�سية... املرجعيات 
املهنية العاملية »ورقة عمل �سمن فعاليات » موؤمتر 

بناء القدرات الهند�سية وتاأهيلهم ل�سوق العمل«

بدء اإجراءات افتتاح مقر ال�سبكة االإقليمية 
للم�سوؤولية االجتماعية يف اخلرطوم

ال�ش��بكة  اإدارة  جمل���ص  اأعل��ن 
الإقليمي��ة للم�ش��وؤولية الجتماعية 
تكلي��ف  عل��ى  ال�ش��بكة  ع��زم  ع��ن 
ح�ش��ور  ذات  عام��ة  �ش��خ�شيات 
جمتمع��ي عل��ى امل�ش��تويني الوطني 
وال��دويل ومنحه��م لق��ب »مبع��وث 
دويل« يف جمالت العمل الإن�شاين 
- والإعاق��ة - واخلدمة املجتمعية 
- والإع��الم امل�ش��وؤول - والتنمي��ة 
املوؤ�ش�ش��ي  والتط��وع  امل�ش��تدامة- 
للم�ش��وؤولية  الإقليمي��ة  بال�ش��بكة 

الجتماعية.

�سخ�سيات عامة 
ت�سارك ال�سبكة 
خدمة ق�ساياها 

اجلوهرية 

الفودري : ت�ستعر�س 
اإجنازات ال�سبكة يف لقاء  

تلفزيون الكويت
الإعالمية الكويتية لطيفة الفودري 
لل�شبكة  الإعالمية  ال�شت�شارية 
الجتماعية  للم�شوؤولية  الإقليمية 
تتكلم عن ال�شبكة واأعمالها يف لقاء 

مع تلفزيون الكويت
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تعد اخلطوة ال�ساد�سة من خطوات التفكري امل�سوؤول بوؤرة الرتكيز و�سنامه؛ اإذ ترتكز على عدة عنا�سر منها: معرفة نقاط القوة ونقاط 
ال�شعف والفر�ص املتاحة واملخاطر املتوقعة ومرحلة التكوين والتقييم والتعديل، لذلك �شميت هذه اخلطوة بخطوة التفكري لالأمام او 

التخطيط.

ولنا يف �شرية ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم اأمثلة متنوعة يف التخطيط يف املجال الأ�شري وال�شرتاتيجي، ونذكر منها هنا خطة 
الهجرة من مكة اإلى املدينة حيث بداأ بالأولويات املهمة وهي رد الأمانات اإلى اأهلها، ثم اختيار ال�شخ�شيات امل�شاركة  من الرجال  
والن�شاء منها الرفيق ال�شدوق اأبوبكر ال�شديق و�شيدنا علي بن اأبي طالب ر�شي اهلل عنهما، ثم ا�شتثمار الفر�ص املتاحة اإذ اختار 
وقت الظهرية فهو وقت خلو ليذهب اإلى �شديقه ويخربه باأمر الهجرة ووقت الليل للخروج من مكة وليتجنبا املخاطر املتوقعة خرجا 
من فتحة خلفية مبنزل ال�شديق و�شلكا طريقا وعرة غري ماألوفة للنا�ص يف الذهاب اإلى املدينة، ثم التعديل يف اخلطة بالبقاء مدة 

ثالث اأيام يف غار ثور..... اإلى اآخر الق�شة ال�شيقة. 

خطوات التفكري امل�سوؤول »6« 

  مقاالت يف امل�س�ؤولية املجتمعية

بقلم: اأ�ستاذة كلث�م م�ؤذن 
رئي�شة مركز اأنا م�شوؤول لإبداع الطفل

والتطوعي،  والديني،  والعلمي،  القت�شادي،  املجال 
طريق  عن  ذلك  ،وال�شتدامة.وكان  العمال  وقطاع 
اقامة فعاليات وور�ص عمل وزيارات تعليمية وتوجيهية 
ا�شتفاد  حيث  املجتمع،  �شرائج  من  خمتلفة  لأعمار 
منها طالب مدار�ص وجامعات وموظفي الدارات  يف  

اجلهات احلكومية واخلا�شة.
بعنوان  جديدة  مادة  اقت�شد  مبادرة  د�شنت  وقد 
واي�شا  الأعمال(  لرواد  املال  راأ�ص  يف  )القت�شاد 
)كيفية القت�شاد لالأطفال( وقد مت طرحها على عدد 
كبري من الطالب والطالبات ورواد الأعمال. وب�شكل 
مرتبطان  وال�شتدامة  القت�شادي  النمو  فاإن  عام  
تنمية  يف  ي�شاهم  الذي  التحدي  وهو  ببع�شهما، 
الطبيعية  واملوارد  للبيئة  ا�شتغالل   مقابل  القت�شاد 
اأهداف  ولتحقيق  الأدنى.  م�شتوى احلد  والب�شرية يف 
وتنظيمهم  الفراد  لتنمية  نحتاج  اقت�شد،  مبادرة 

وتعليمهم على ان تكون تنمية مالئمة للبيئة ومواردها. 
وكما ورد يف ر�شالة قمة الأر�ص التي عقدت  يف عام 
١99٢م »اأنه ل �شيء اأقل من تغيري وتعديل �شلوكياتنا 

وت�شرفاتنا.
الهداف  من  العديد  »لديها  اقت�شد  »مبادرة  اإن 
والقيم التي تتمحور حول امل�شوؤولية والعمل املجتمعي 
ت�شتثمر  اقت�شادية  يتمتع بعقلية  لتاأ�شي�ص جيل جديد 

موارد اكرث باهدار اأقل. 
يف  نحن  املجتمع،  وحب  الوطن  حب  اثري  وعلى 
الدويل  املجتمع  وامام  اأول،  وطننا  امام  كبري  حتد 
مواردنا  على  للحفاظ  بجد  للعمل  نعم  لنقول  ثانيا، 
افراد  جميع  بني  للتعاون  ونعم  والبيئية،  القت�شادية 
م�شتدامة  بيئة  وتوفري  اقت�شاد مرن  لتحقيق  املجتمع 

لالأجيال القادمة.

مبـــادرة »اقتـ�ســد«
   مقاالت يف امل�س�ؤولية املجتمعية 

بقلم: اأ. مرمي ن�يلة
رئي�شة مبادرة اقت�شد

م�شت�شار دويل يف تطبيقات ال�شتدامة

حتت�سن  التي  الدول  اكرث  من  قطر  دولة  تعترب 

بل  املختلفة،  واملجتمعية  التط�عية  املبادرات 

هذه  وتط�ير  الإبراز  الدعم  ان�اع  كافة  وتقدم 

حاجة  تلبية  على  وحر�سا   . وت�سجيعها  املبادرات 

املجتمع لتعزيز ثقافة االقت�ساد والت�فري، انطلقت 

طريق  لت�سلك  2015م،  عام  يف  اقت�سد  مبادرة 

خمتلف يجمع بني التط�ع والتعليم وادارة االعمال، 

لتحقق م�قع ريادي يف عدة جماالت مثل:
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بتنظيم من ال�سبكة االإقليمية للم�س�ؤولية االجتماعية

ختـام فعـاليـات الـملتقـى الأممـي لحتـراف 
ممـار�ضـات الـم�ضوؤوليـة الـمجتمعيـة يف دولـة قطـر 

مب�ضاركـة عـربيـة

للم�س�ؤولية االجتماعية ومب�ساركة م�ساركني من 10دول  ال�سفري الدويل  الدكت�ر �سيف بن علي احلجري  برعاية �سعادة 
عربية اختتمت يف دولة قطر فعاليات » امللتقى االأممي املتقدم الإحرتاف ممار�سات امل�س�ؤولية املجتمعية« بتنظيم من ال�سبكة 
االإقليمية للم�س�ؤولية االجتماعية - ع�س� برنامج االأمم املتحدة لالإتفاق العاملي - وبال�سراكة مع مركز ماك�سيمايز للتدريب 
يف دولة قطر، والذي اأقيم يف مدينة الدوحة يف الفرتة مابني 2٣ - 25 ن�فمرب 2017م. ويف ت�سريح لالأ�ستاذ الدكت�ر علي 
اآل اإبراهيم نائب رئي�س ال�سبكة االإقليمية للم�س�ؤولية االجتماعية - امل�ست�سار العلمي للملتقى قال فيه« اإن امللتقى العلمي 
رفيع امل�ست�ى �سهد اإعداد �سفراء اأممي�ن يف جمال ال�سراكة املجتمعية عرب اإدخالهم يف برنامج تدريبي مبعايري برامج االأمم 
الدولية  ال�سهادة  بعن�ان«  امللتقى  انعقاد  مبنا�سبة  تدريبي  دويل  برنامج  تد�سني  مت  كما  املهنية.  القدرات  لبناء  املتحدة 

االحرتافية ل�سفراء ال�سراكة املجتمعية« بالتعاون مع برنامج ال�سفراء الدوليني للم�س�ؤولية االجتماعية.
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علمية  �شخ�شيات  العلمي  امللتقى  جل�شات  اإدارة  يف  و�شارك   
اأبرزهم:  العربية  الدول   من  امل�شتوى  رفيعة  ومهنية  واأكادميية 
رئي�شة  ثاين  اآل  حممد  بنت  العنود  الدكتورة  ال�شيخة  �شعادة 
برنامج تعزيز ال�شحة بوزارة ال�شحة القطرية املفو�ص الأممي 
للرتويج لأهداف الأمم املتحدة للتنمية امل�شتدامة ٢٠3٠ - و�شعادة 
الأ�شتاذ ح�شن منان م�شت�شار تخطيط وتنمية بجمهورية ال�شودان 
- والأ�شتاذ الدكتور علي عبداهلل اآل اإبراهيم نائب رئي�ص جمل�ص 
اإدارة ال�شبكة الإقليمية للم�شوؤولية الجتماعية- و�شعادة املهند�ص 
اخل�شراء  للمباين  قطر  ملجل�ص  املديرالعام  ال�شمري  م�شعل 
جمل�ص  ع�شو  ها�شم  حممد  الأ�شتاذ  و�شعادة   - قطر  مبوؤ�ش�شة 
امل�شت�شار  العربي  الوطن  يف  الجتماعية  امل�شاءلة  �شبكة  اإدارة 
الدكتور عدنان �شالح  الدويل يف تطبيقات ال�شتدامة، و�شعادة 
احلداد الأكادميي الكويتي واخلبري يف اخلدمة املجتمعية. وحول 
الدكتورة منى  قالت  امللتقى  العمل يف  واأوراق  ور�ص  اأهم حماور 
يف  متثلت  املحاور  »باأن  فيه  قالت  امللتقى  رئي�شة  النعيمي  عمري 
اأبعاد  ع�شر حمطات رئي�شة، مت ت�شليط ال�شوء من خاللها على 
الأخ�شر،  والإقت�شاد  امل�شتدامة،  والتنمية  املجتمعية،  امل�شوؤولية 
وال�شراكة املجتمعية، واحلوكمة الر�شيدة عرب تطبيقات امل�شوؤولية 
التعرف على  وكذلك  املجتمعية،  املبادرات  وت�شميم  املجتمعية، 
ال�شلة  ذات  املتخ�ش�شة  ووكالتها  املتحدة  الأمم  منظمات 
اإعداد  اإلى  امللتقى  هدف  وقد  املجتمعية.  امل�شوؤولية  مبجالت 
حمرتفني يف جمالت امل�شوؤولية املجتمعية عرب اك�شاب امل�شاركني 
اإلى م�شاركني  بالإ�شافة  ال�شقيقة  والعربية  الدول اخلليجية  من 
ع�شر  يف  ح�شرها  مت  عديدة  ومعارف  مهارات  قطر  دولة  من 

حمطات علمية وفق التفا�شيل الآتية:-
1. املحطة االأولى: امل�س�ؤولية املجتمعية: درا�شة اأحدث 
املنهجيات يف تطبيقات امل�شوؤولية املجتمعية وفق املوا�شفة العاملية 

الأيزو ٢6٠٠٠.
2. املحطة الثانية: التنمية امل�ستدامة: تطبيقات التنمية 
والجتماعية  والتعليمية  ال�شناعية  القطاعات  يف  امل�شتدامة 
الأمم  مبعايري  والإقت�شادية  والإن�شانية  والبيئية  وال�شحية 

املتحدة.
على  التعرف  االأخ�سر:  االقت�ساد  الثالثة:  املحطة   .٣

بالنظام  الإخالل  دون  امل�شتدامة  والتنمية  النمو  حتقيق  اأدوات 
البيئي مبعايري منظمة التعاون والتنمية القت�شادية.

وتطبيقاتها  الر�سيدة  احل�كمة  الرابعة:  املحطة   .4
عرب اأدوات امل�س�ؤولية املجتمعية: معرفة الدور الذي تلعبه 

امل�شوؤولية املجتمعية يف حت�شني حوكمة املوؤ�ش�شات.
املجتمعية  املبادرات  ت�سميم  اخلام�سة:  املحطة   .5
املجتمعية  املبادرات  ت�شميم  اأدوات  على  التعرف  املبتكرة: 
احلاجة  مع  توافقها  ملراعاة  الأممية،  املنهجيات  مع  املتوافقة 

املجتمعية ذات العائد الأكرب.
6. املحطة ال�ساد�سة: اأدوات ت�س�يق ومت�يل املبادرات 
اأدوات مبتكرة لت�شويق املبادرة املجتمعية  املجتمعية: توظيف 

للجهات املانحة داخليا وخارجيا.
املجتمعية:  ال�م�ساءلة  ال�ساد�س��ة:  ال�محطة   .7
وعنا�شره���ا،  الجتماعي��ة،  ال�م�شاءل���ة  مبفاهي��م  التع��ري��ف 

واأ�شكالها، واأدوات توظيفها لالإلت��زام بال�معايي��ر ال��مهني��ة.
على  التعرف  املجتمعية:  ال�سراكة  الثامنة:  املحطة   .8
حتقيق  يف  واملوؤ�ش�شات  الأفراد  به  يقوم  الذي  امل�شوؤول  الدور 

الإ�شرتاتيجيات الوطنية وامل�شاركة الفاعلة يف التنمية. 
9. املحطة التا�سعة: �سفري ال�سراكة املجتمعية ودوره 
االإعالمي: التعرف على الأدوات الإعالمية الالزم اتقانها من 
املجتمعية  التوعية  يف  للم�شاهمة  املجتمعية  ال�شراكة  �شفري  قبل 
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وطنيا وعامليا مبعايري املنظمات الدولية.
10. املحطة العا�سرة: برامج ووكاالت االأمم املتحدة ذات ال�سلة بامل�س�ؤولية املجتمعية: التعرف على وكالت وبرامج 
وموؤ�ش�شات الأمم املتحدة ذات ال�شلة مبجالت امل�شوؤولية املجتمعية والتنمية امل�شتدامة،ودورها يف تطوير املرجعيات املهنية العاملية .

واختتمت الدكتورة منى عمري النعيمي رئي�شة »امللتقى الأممي املتقدم لإحرتاف ممار�شات امل�شوؤولية املجتمعية« �شكرها للمتحدثني 
واخلرباء الذين �شاهموا يف احياء اجلل�شات العلمية وور�ص العمل يف امللتقى، والذي يقام لأول مرة يف املنطقة العربية، بهدف تعزيز 
مفاهيم وممار�شات امل�شوؤولية املجتمعية يف املنطقة العربية. وقد مت تكرمي املتحدثني بو�شام التميز يف اخلدمة املجتمعية لدورهم يف 

تعزيز ممار�شات اخلدمة وال�شراكة املجتمعية.
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بتنظيم من ال�سبكة االإقليمية للم�سوؤولية االجتماعية

ملتقى قيادات منظمات الـمجتمع الـمدين يناق�س 
مـو�ضـوع الـقيـادة ال�ضتباقيـة مب�ضاركـة عـربيـة

بح�س�ر وت�سريف �سعادة الدكت�ر ح�سن بن ابراهيم كمال ال�سفري الدويل للم�س�ؤولية االجتماعية بال�سبكة االقليمية للم�س�ؤولية 
مع  وبال�سراكة  العاملي  لالإتفاق  املتحدة  االأمم  برنامج  ع�س�  االجتماعية  للم�س�ؤولية  االقليمية  ال�سبكة  نظمت  االجتماعية  
ال�سبكة االإقليمية لال�ست�سارات فعاليات » امللتقى الثالث لقيادات منظمات املجتمع املدين لعام 2017م«، والذي يناق�س م��س�ع 
»القيادة االإ�ستباقية...ودورها يف حت�سني مكت�سبات العمل اخلريي واملجتمعي« ، برعاية من �سعادة الدكت�ر ي��سف عبدالغفار 
رئي�س جمل�س اإدارة ال�سبكة االقليمية للم�س�ؤولية االجتماعية، وذلك للفرتة مابني 26-28 اأكت�بر 2017م بفندق روتانا داون 

تاون مبملكة البحرين.
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و�شارك يف امللتقى متدربني من العديد من الدول 
اخلليجية والعربية. حيث قدم ور�ص العمل التي 
رفيعي  خليجيون  خرباء  امللتقى  يف  طرحها  مت 
�شالح  الدكتور  �شعادة  اأبرزهم:  من  امل�شتوى. 
الكويتي  الأكادميي  العبداجلادر  عبدالقادر 
موؤلف  للمتقاعدين  الوطني  امل�شروع  رئي�ص 
الدكتور  كذلك  ال�شتباقية«.  القيادة   « كتاب 
الهالل  رئي�ص مكتب جمعية  ال�شيد  حممد عمر 

واخلبري   . جازان  منطقة  يف  ال�شعودي  الأحمر 
العمري  �شفر  فايز  الأ�شتاذ  املعروف  الدويل 
العاملي  اخلبري  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�ص 
�شارك اخلبري  وكذلك  والتطوير.  لال�شت�شارات 
عام  مدير  اليزيدي  �شعيد  املهند�ص  التقني 
لأ�شاليب الأعمال لال�شت�شارات وحلول امل�شاريع 
كما  ال�شعودية.  العربية  باململكة  الريا�ص  من 
واملدرب  امل�شت�شار  البحرين  مملكة  من  �شارك 

الرويعي  �شقر  بن  جابر  الأ�شتاذ  الدويل 
العاملي)فرع  والبيئة  الطاقة  جمل�ص  رئي�ص 
اخلرباء  م�شاركة  اإلى  اإ�شافة  البحرين(. 
م�شت�شار  املطريي  حمود  مطلق  الأ�شتاذ  �شعادة 
والدكتور  املجتمعية  وامل�شوؤولية  ال�شراكات 
التقنية  بالكلية  املحا�شر  حميدة  �شعيد  اأمين 
املقدمة  العمل  ور�ص  وتناولت  املكرمة.  مبكة 
القيادة  مفهوم  اأهمها:  املو�شوعات  من  العديد 
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العمل  منظمات  يف  وتطبيقاتها  الإ�شتباقية 
واملجتمعي  اخلريي  واملجتمعي.والعمل  اخلريي 
القيادة  اأدوات  امل�شتدام عرب  التح�شني  واأدوات 
تعزيز  يف  الإ�شتباقية  القيادة  ودور  الإ�شتباقية. 
التنظيمية  والثقافة  املوؤ�ش�شي  البناء  ممار�شات 
والتفكري الإ�شرتاتيجي .وبرامج ومنهجيات بناء 
قدرات العاملني باملنظمات اخلريية واملجتمعية 
»اأدوات  وكذلك  الإ�شتباقية.  القيادة  جمال  يف 
اخلريي  العمل  لتح�شني  وتوظيفها  التنبوؤ 
واإدارة  املحتملة«.  الأزمات  يف  واملجتمعي 
بني  واملجتمعي  اخلريي  العمل  منظمات  اأزمات 
القيادة  مبنهجيات  وعالقتها  والعالج  الوقاية 
عاملية  اإبداعية  وتطبيقات  ومناذج  الإ�شتباقية. 
يف القيادة الإ�شتباقية مبنظمات العمل اخلريي 
الربوفي�شور  ل�شعادة  ت�شريح  ويف  واملجتمعي. 
ال�شبكة  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  عبدالغفار  يو�شف 
لقد  فيه«  قال  الجتماعية  للم�شوؤولية  القليمية 
�شهدت ال�شنوات الأخرية تو�شعًا مذهاًل يف حجم 
اأنحاء  جميع  يف  املدين  املجتمع  وقدرات  ونطاق 
العامل، واأ�شبح ملنظمات املجتمع املدين دور بارز 
يف تقدمي امل�شاعدات الإمنائية ، وتلبية احلاجات 
املجتمعية ، وامل�شاهمة يف تنميتها جنبا اإلى جنب 

مع جهود املوؤ�ش�شات احلكومية واخلا�شة .
اأي�شًا  املدين  املجتمع  منظمات  اأ�شبحت  كما 
الجتماعية  اخلدمات  لتقدمي  مهمة  جهات 
للعمل  كمكّمل  الأخرى  التنمية  برامج  وتنفيذ 

ي�شعف  التي  املناطق  يف  �شيما  ل  احلكومي، 
بعد  ما  اأو�شاع  يف  كما  احلكومي  التواجد  فيها 
اأو  الطبيعية  الكوارث  اأو  ال�شراعات  انتهاء 
عند  تقدير  حمل  يكون  دورها  وكذلك  غريها. 
�شعي �شناع القرار يف الدول �شواء النامية منها 
اقت�شادية  تنموية  خطط  لتبني  منوا  الأكرث  اأو 
واجتماعية �شاملة للم�شاهمة يف بناء جمتمعات 

ع�شرية ذات بعد تنموي وقيمي م�شوؤول.
منظمات  لقيادات  الدويل  امللتقى  �شلط  وقد 
٢٠١٧م  لعام  الثالثة  دورته  يف  املدين  املجتمع 
ال�شتباقية  »القيادة  مو�شوع  على  ال�شوء 
اخلريي  العمل  مكت�شبات  حت�شني  يف  ودورها 
ع�شر  هو  الع�شر،  هذا  اأن  ليوؤكد  واملجتمعي«، 

اعتماد اأدوات احرتافية لإدارة اأعمالنا اخلريية 
واملجتمعية.

للقيادات  توجيهه  مت  امللتقى  هذا  اأن  كما 
هم  القيادات  باعتبار  واخلريية،  املجتمعية 
وحدهم اأ�شحاب املبادرات يف توجيه منظماتهم 
اإدارة  يف  وعلمية  مهنية  منهجيات  اعتماد  نحو 
منظماتهم  متتلكها  التي  املتعددة  املوارد  تلك 

ل�شالح تنمية املجتمعات واحلفاظ عليها.
من  العديد  من  متدربون  امللتقى  يف  وي�شارك 
املغرب-  ال�شعودية-   - الكويت  منها:  الدول 
ليبيا-  عمان-  اليمن-  ال�شومال-  �شوريا- 

اجلزائر- ال�شودان.
ن�شت�شيف  اأن   ، امللتقى  هذا  يف  حر�شنا  ولقد 
 ، امللتقى  مو�شوع  يف  متخ�ش�شون  خرباء 
الوا�شعة  العملية  اخلربة  اهلل  حباهم  ممن 
وبالتايل  العايل،  الأكادميي  واملوؤهل  والعميقة 
متميزة  فر�شة  على  قد ح�شلوا  امل�شاركني  فاإن 
 ، اخلربات  لتبادل  لوجه  وجها  بهم  لالإلتقاء 

والتعرف على اجلديد يف مو�شوع امللتقى.
للم�شوؤولية  الإقليمية  ال�شبكة  يف  اإننا  وختاما، 
بني  الفجوات  جت�شري  على  نعمل  الجتماعية، 
امل�شتهدفة  املنظمات  وبني  الدولية  اخلربات 
عرب اإيجاد مظلة علمية ومهنية يجتمع فيها اأهل 
تنمية  نحو  �شويا  للعمل  والهتمام  الخت�شا�ص 

فاعلة ملنظماتنا اخلريية واملجتمعية.
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املتحدة  العربية  الإمارات  دولة  األغت   
ب�  لت�شتبدله  الإعاقة«  »ذوي  م�شطلح 
القرار  ذلك  جاء  وقد  الهمم«.  »اأ�شحاب 
ال�شيخ حممد بن را�شد  بناء على توجيهات 
اآل مكتوم نائب رئي�ص دولة الإمارات العربية 
وحاكم  الوزراء،  جمل�ص  ورئي�ص  املتحدة 
اإمارة دبي، وذلك يف �شياق اإطالق ال�شيا�شة 
وحتفيزهم  الإعاقة  ذوي  لتمكني  الوطنية 

على العطاء.«
نف�شي  كا�شت�شاري  نظري  وجهة  ومن 
الت�شمية  اأتلم�ص من خالل هذه  اأن  اأ�شتطيع 
النف�ص  علم  ففي  الإيجابية..  الإيحاء  روح 
الأدوات  كاأحد  الإيجابي  الإيحاء  ي�شتخدم 
امل�شت�شري  بيد  لالأخذ  والإر�شادية  العالجية 
حيث  لالأف�شل  التغيري  على  وم�شاعدته 
حياة  امللهم يف  دور  الإيجابي  الإيحاء  يلعب 
احتياجات  لهم  باأ�شخا�ص  فكيف   ، منا  كل 
اأو  ال�شفقة  نظرة  من  يعانون  وقد  خا�شة 
التهمي�ص يف جمتمعاتهم، والتي تعيقهم عن 
التقدم اأو الإجناز لأن ال�شورة الذاتية التي 
بف�شل  م�شوهة  ذواتهم  عن  لديهم  تكونت 
املعتمدة  والرتبية  لهم  الآخرين  نظرات 
الذي  التهمي�ص  اأو  الزائد  الهتمام  على 
وجودهم  ونكران  اإهمالهم  حد  اإلى  ي�شل  
الدرا�شات  بع�ص  وتوؤكد  الأ�شرة،  حميط  يف 
اإن�شان  هو  املعاق  ال�شخ�ص  اأن  النف�شية 
تكن  مل  ما  ووجدانيًا،  عاطفيًا  متكامل 
اإعاقته �شديدة جدًا، فعندها قد يحتاج فقط 

اعرتافًا ورعاية معقولة من ذويه وجمتمعه 
وجوده،  لإثبات  منا�شبة  فر�شة  توفري  واإلى 
اأنه  اأكدت العديد من البحوث النف�شية  كما 
من اأف�شل الفر�ص التي تتاح للمعاق اإ�شافة 
اإلى العناية املعقولة، اإتاحة الفر�شة للتعليم، 
وقابليته  قدراته  اإثبات  املعاق  ي�شتطيع  حتى 
ميتلكها  التي  الكاملة  والإدراكية  العقلية 
والتي ميكن اأن يتفوق فيها ويتمّيز على غريه 
من اأقرانه الطبيعيني يف دوائره الجتماعية. 
واملعلمني  الأ�شر  من  العديد  اأجمعت  وقد 
الهمم  باأ�شحاب  املعنية  واملوؤ�ش�شات 
اأهمية  على  اأنف�شهم  الهمم  واأ�شحاب 
 ) ال�شم  تغيري  )قرار  القرار  هذا  اتخاذ 
هذا  اأن  وموؤكدين  به  تفاوؤلهم  عن  معرّبين 
مزيد  لتحقيق  قوية  دفعة  يعطيهم  التغيري 
امل�شمى  هذا  باأن  متفائلني  الإجنازات.  من 
لأ�شحاب  املجتمع  نظرة  �شيغري  اجلديد 
هممهم  اإيقاظ  على  وي�شاعدهم  الهمم 
اأكرث  وال�شتفادة منها مبا يجعلهم  املدفونة 

�شحة نف�شية لأنهم اأ�شبحوا اأكرث متيزا .
وم�شوؤول  مدرو�ص  م�شمى  الهمم  اأ�شحاب 
يجب اأن يعمم على جميع الدول  ، واملوؤ�ش�شات 
والكاملة  احلقيقية  ال�شتفادة  يف  للبدء 
كل  املجتمع  من  الفئة  هذه  واإبداع  فكر  من 
مب�شتوى  والنهو�ص  ومهاراته  قدراته  ح�شب 
والربامج  وامل�شاريع  املقدمة  اخلدمات 
الهمم  اأ�شحاب  حلياة  تكفل  والتي  املحفزة 

التمكن والكرامة.

اأ�سحــاب الهمــم
   مقاالت يف امل�س�ؤولية املجتمعية 

بقلم: د. منار حمم�د الغمراوي 
رئي�شة املركز اخلليجي لأبحاث امل�شوؤولية الجتماعية

ا�شت�شارية نف�شية وتربوية 
 مدربة معتمدة يف التنمية الذاتية 
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اهلل  �شلى  ر�شوله  حق  يف  وتعالى  تبارك  اهلل  يقول 
للعاملني((  رحمة  اإل  اأر�شلناك  ))وما  و�شلم:  عليه 
ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم الرحمة التي اأنزلها 
اهلل تعالى على الإن�شانية جمعاء، نرى فيه الإن�شان 
الأر�ص طالبًا منهم  ملوك  اإلى  يكتب  الذي  الرحيم 
نبذ عبودية النا�ص .. ثم هو مع اأ�شحابه ُي�شغي يف 
له:  القدمني يقول  اأعرابي حايف  اإلى  حفاوة عجيبة 

اعدل يا حممد، فلي�ص املال مالك، ول مال اأبيك.
يتلذذ  ال�شالة  اإلى  يلجئ  العابد اخلا�شع،  فيه  نرى 
الأجزاء  يقراأ  له،  مثيل  ل  وخ�شوع  بخ�شوع  فيها 
والآيات الطوال ويقول ملوؤذنه: )اأرحنا بها يا بالل(. 
فيها  ي�شمع  فر�ص  �شالة  ي�شلي  وهو  ما  حلظة  ويف 
بكاء ال�شبي فيخفف من �شالته رحمة بهذا ال�شبي 

وباأمه، فينهي �شالته على عجل.
اإل  نرى فيه الإن�شان الداعية الذي ي�شعى لهداية قومه، فما يلقى منهم 
اهلل  )لعل  فيقول:  ال�شماء  من  ن�شرته  فتاأتي  واحلرب،  والعداء  ال�شد 
القائد  الن�شان  يعبد اهلل وحده(. نرى فيه  اأ�شالبهم من  ُيخرج من  اأن 
املنت�شر القوي، فيظفر مبن عاداه، فيقول لهم: )اذهبوا فاأنتم الطلقاء(.
له ظهرًا  القائد فيقول: )من كنت جلدت  النا�ص وهو احلاكم  يقف بني 
فهذا ظهري فلي�شتقْد منه(. ُي�شرع اإليه رجل يبايع النبي �شلى اهلل عليه 
و�شلم على اجلهاد يف �شبيل اهلل حتت رايته، يقول له: يا ر�شول اهلل جئت 
عليه  له  فيقول  يبكيان،  اأبواي  وتركت  واجلهاد،  الهجرة  على  اأبايعك 
ال�شالة وال�شالم: )ارجع اإليهما فاأ�شحكهما كما اأبكيتهما( الن�شائي عن 

عبد اهلل بن عمرو.
هذا الإن�شان العظيم �شنع العظمة ومل ت�شنعه، بنى عظمته من خالل ثقته 
بربه وثباته على مبدئه القائم على الأخالق احل�شنة واملعاملة امل�شتقيمة مع 
العدّو وال�شديق، فجمع جميع خ�شال اخلري التي ترت�شيها الفطرة، وجميع 
�شفات الكمال الب�شري الذي ياأمله العقالء .. هذا هو نبي الإ�شالم العظيم 
�شلى اهلل عليه و�شلم. ف�شلى اهلل عليك يا �شيدي يا ر�شول اهلل، ن�شهد اأنك 

اأديت الأمانة، وبلغت الر�شالة، ون�شحت الأمة. ة خري مني العبادة:
ة والعامة ليعجب  اإن الناظر يف حياة الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم اخلا�شّ
لرجل انحدر من بيئة �شحراوية جبلية قا�شية، هذه البيئة مبا فيها من 
جهل وا�شتكبار وا�شتعالء وعبودية، ظهر يف هذه البيئة باأعلى م�شتوى من 

النجاح يف العبادة والأخالق والعلم والرتبية والقوة وغريها.
العظيمة مع  باأخالقه  و�شلم  الر�شول �شلى اهلل عليه  به  فاأجمل ما متّيز 
بقوله:  له  ربه  عظمه  ما  وهذا  وال�شديق،  مع  العدّو   والبعيد،  القريب 
تغادر  ل  املقابلة  َح�َشن  رجال  كان  فقد  عظيم((.  خلق  لعلى  ))واإنك 
عن  ويرتفع  بالإح�شان،  الإ�شاءة  يقابل  الكالم،  طيب  حمّياه،  البت�شامة 
�شفا�شف الأمور. عّلم اأتباعه اأّن خري النا�ص اأح�شنهم اأخالقا فهو القائل: 

)اإّن من خياركم اأح�شنكم اأخالقا(. بل عّلم اأتباعه 
اأخالقا،  اأح�شنهم  اجلنة  يف  منزلة  منه  اأقربهم  اأّن 
يوم  جمل�شا  مّني  واأقربكم  اإيّل  اأحّبكم  )اإّن  فقال: 
اأعداءه  ذلك  و�شمل  اأخالقا(.  اأحا�شنكم  القيامة 
اأي�شا، فعندما طلب منه الدعاء على امل�شركني قال: 
)اإيّن مل اأبعث لّعانا، واإمّنا بعثت رحمة( رواه م�شلم.
اخت�شر اهلل لنا كل ذلك يف قوله جل وعال: ))َلَقْد 
َيْرُجو  َكاَن  مِلَْن  َح�َشَنٌة  اأُ�ْشَوٌة   ِ اهلَلّ َر�ُشوِل  يِف  َلُكْم  َكاَن 
َ َكِثرًيا(( الأحزاب: ٢١.  َ َواْلَيْوَم الآِخَر َوَذَكَر اهلَلّ اهلَلّ
فالواقع اأن قلوبنا متتلئ روعًة ونحن نتلوا هذه الآية 
الكرمية .. ن�شت�شعر وجود هذه ال�شخ�شية العظيمة 
املجتمع ويف  البيت يف  تعامالتنا، يف  يف حياتنا، يف 
مع  نتعامل  كيف  اأعيننا  ن�شب  ن�شع  العمل،  بيئة 
منه  القدوة  نقتب�ص  باأمر،  هممنا  وكلما  بع�شنا، 
�شلى اهلل عليه و�شلم، فن�شقط بذلك من �شفاته ما يكون لنا عونا لنوؤدي 

اأعمالنا على اأكمل وجه مطلوب منا.
فعندما نعبد اهلل تبارك وتعالى، نتذكر جميل عبادة النبي �شلى اهلل عليه 
و�شلم، وعندما نعامل الآخرين ن�شتذكر خلق النبي �شلى اهلل عليه و�شلم 
يف التعامل مع الآخرين، وعندما نكون يف البيت ن�شتذكر حاله �شلى اهلل 
عليه و�شلم مع اأهل بيته، فهو القائل: )خريكم خريكم لأهله واأنا خريكم 
لأهلي( وكان �شلى اهلل عليه و�شلم يقوم يف خدمه اأهله وبيته، يُقُم بيته 
وُيدخل  ويالطفهم،  ويوؤان�شهم  ويداعبهم  اأهله  ميازح  نعله،  ويخ�شف 

ال�شرور على الكبري وال�شغري.
قال:  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  النبي  عن  عنه،  اهلل  ر�شي  الغفاري  ذر  اأبي  عن 
املنكر  عن  ونهيك  باملعروف  واأمرك  �شدقة،  لك  اأخيك  وجه  يف  )تب�شمك 
للرجل  وب�شرك  �شدقة،  لك  ال�شالل  اأر�ص  يف  الرجل  واإر�شادك  �شدقة، 
الرديء الب�شر لك �شدقة، واإماطتك احلجر وال�شوك والعظم عن الطريق لك 

�شدقة، واإفراغك من دلوك يف دلو اأخيك لك �شدقة(  رواه الرتمذي ١956.
لقد هياأت �شفات النبي �شلى اهلل عليه و�شلم ليكون علًما فًذا بني النا�ص، 
فعا�ص معهم نبًيا قدوًة قائًدا ب�شًرا رحيًما كرمًيا .. فهذا هو النبي العظيم 
الذي اأطاع اهلل واأحبه، فاأحبه النا�ص واأطاعوه ، بر بالنا�ص فربوه ، اأقدم 
على عظائم الأمور، وترك �شف�شافها ودنيئها. ))لقد كان لكم يف ر�شول 

اهلل اأ�شوة ح�شنة ملن كان يرجو اهلل واليوم الآخر وذكر اهلل كثريا((
الأخالق  من  عظيما  مرياثا  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  نبينا  لنا  ترك  لقد 
وال�شفات والتعامل والقدوة، لتكون تلك ال�شفات لنا نربا�ًشا ن�شتنري به 
املجتمع كل ح�شب  امللقاة على كل فرد يف  امل�شوؤولية  واقع  يف حياتنا من 

موقعه وم�شوؤوليته ومقامه، يجاهد نف�شه على تطبيقها.
َعَلْيُكم  َحِري�ٌص  َعِنتُّْم  َما  َعَلْيِه  َعِزيٌز  اأَنُف�ِشُكْم  ْن  مِّ َر�ُشوٌل  َجاَءُكْم  ))َلَقْد 

ِحيٌم(( ١٢8 ِبامْلُوؤِْمِننَي َرُءوٌف رَّ

بقلم: د، عادل اأحمد املرزوقي
نائب رئي�ص جمل�ص اإدارة ال�شبكة الإقليمية 

للم�شوؤولية الجتماعية 

مـيــــراث الـنـبــوة
   مقاالت يف امل�س�ؤولية املجتمعية 
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برعاية معايل ال�سيخ دعيج بن خليفة ال خليفة رئي�س اللجنة العليا لالعاقة مبملكة البحرين - ال�سفري الدويل للم�س�ؤولية 
االجتماعية  للم�س�ؤولية  االقليمية  ال�سبكة  ع�س�  اخلا�سة  االحتياجات  ذوي  م�ؤ�س�سات  خدمات  مركز  نظم  االجتماعية، 
فعاليات« امللتقى الدويل الرابع الأخ�سائي م�ؤ�س�سات االأ�سخا�س ذوي االإعاقة، وكذلك مت تد�سني الربنامج التدريبي الدويل 
»قيا�س االأثر االجتماعي والعائد على اال�ستثمار لربامج االأ�سخا�س ذوي االعاقة«، وذلك يف الفرتة مابني ٣0 ن�فمرب - 2 
دي�سمرب 2017م، مبنا�سبة االإحتفال بالي�م العاملي لالأ�سخا�س ذوي االإعاقة، ومب�ساركة خليجية وعربية. وقد القى معايل 
ال�سيخ دعيج بن خليفة اآل خليفة كلمة قال فيها »ي�سرفني اأن اأقف اأمام مقامكم الكرمي يف فعاليات »امللتقى الدويل الرابع 
الأخ�سائيي م�ؤ�س�سات االأ�سخا�س ذوي االإعاقة« والذي ي�ستمر عطاءه العلمي للعام الرابع على الت�ايل ، لي�سهد بناء ج�س�ر 
وعالقات علمية ومهنية بني العاملني واخلرباء يف قطاع االإعاقة يف املنطقة العربية. واأ�ساف معايل ال�سيخ دعيج بن خليفة 
اآل خليفة لقد اأجادت اللجنة العلمية املنظمة لهذا امللتقى يف اختيار م��س�ع امللتقى وحماور ور�س العمل فيه، والذي يحمل 
اهتمامنا يف قطاع االإعاقة، ون�سعى جاهدين لتحقيقها ، واملتمثل يف قيا�س العائد من الربامج واخلدمات املقدمة للم�ستهدفني 

من خدماتها وبراجمها يف م�ؤ�س�سات االإعاقة يف املنطقة العربية.

بتنظيم من ال�سبكة االإقليمية للم�سوؤولية االجتماعية مبنا�سبة 
اليوم العاملي لالإعاقة

ختـام فعاليات الـملتقى الدولـي الرابع لأخ�ضائي 
مـوؤ�ض�ضات الأ�ضخا�س ذوي الإعاقـة 
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دعيج  ال�شيخ  معايل  اأ�شاد  املنا�شبة،  وبهذه 
يف  العاملني  بجهود  خليفة  اآل  خليفة  بن 
من  العربية  املنطقة  يف  الإعاقة  موؤ�ش�شات 
يبذلون  لأنهم  وذلك  واخت�شا�شيني،  خرباء 
جهودا كبرية يف تبني اأف�شل املمار�شات لإدارة 
لالأ�شخا�ص  املقدمة  وبراجمهم  موؤ�ش�شاتهم 
اهلل  بف�شل  اأ�شبحت  حتى  الإعاقة،  ذوي 
واحرتام  بتقدير  حتظى  العربية  موؤ�ش�شاتنا 
التقارير  وفق  املتخ�ش�شة  الدولية  املنظمات 
الأ�شتاذ  �شعادة  القى  كما  املعتربة«.  املهنية 
عمان  برنامج  رئي�ص  الوائلي  حمد  بن  حممود 
القليمية  بال�شبكة  املجتمعية  للم�شوؤولية 
كلمة  امللتقى  رئي�ص   - الجتماعية  للم�شوؤولية 
منذ  �شنويا  املتحدة  الأمم  حتتفل  فيها«  قال 
ذوي  لالأ�شخا�ص  العاملي  باليوم   ،١99٢ عام 
الأول/دي�شمرب  كانون  من  الثالث  يف  الإعاقة 
هذا  مو�شوع  ويركز  العامل.  اأنحاء  جميع  يف 
امل�شتدامة  التنمية  اأهداف  العام على » حتقيق 
ال� ١٧ للم�شتقبل الذي نريد« . حيث ي�شري هذا 
املو�شوع اإلى اإعتماد اأهداف التنمية امل�شتدامة 
�شمول  اأكرث  بناء عامل  ودوفعالية مهنيةرها يف 

واإن�شافا لالأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
الو�شع  تقييم  على  العام  هذا  اأهداف  وت�شمل 
الراهن لإتفاقية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة، 
واأهداف التنمية امل�شتدامة ال�١٧، وو�شع حجر 
ذوي  الأ�شخا�ص  فيه  ي�شمل  مل�شتقبل  الأ�شا�ص 
بهذا  الحتفال  اأكرب.ويتزامن  ب�شورة  الإعاقة 
لعتماد  العا�شرة  ال�شنوية  الذكرى  مع  اليوم 
واحدة  وهي   - الإعاقة  ذوي  الأ�شخا�ص  حقوق 
الأمم  و�شعتها  التي  الدولية  املعاهدات  من 
والأ�شرع  انت�شارا  الأكرث  كانت  حيث  املتحدة، 

ت�شديقا حتى الآن.
كما تعهدت خطة اأهداف الأمم املتحدة للتنمية 
عن  يتخلف  اأحد  ترك  »بعدم   ٢٠3٠ امل�شتدامة 
بو�شفهم  الإعاقة،  ذوي  ولالأ�شخا�ص  الركب«. 
ي�شتفيدوا  اأن  ال�شواء،  على  وفاعلني  م�شتفيدين 
من �شرعة حتقيق التنمية ال�شاملة وامل�شتدامة، 
القادرة  املجتمعات  بناء  عملية  ي�شحنوا  واأن 
على ا�شتيعاب اجلميع وال�شمود بوجه العوائق، 
الكوارث  خماطر  من  احلد  �شياق  ذلك  يف  مبا 
احل�شرية.  والتنمية  الإن�شاين  العمل  وتعزيز 
لالأ�شخا�ص  والداعمني  احلكومات  على  ويتعني 

ذوي الإعاقة واملنظمات املمثلة لهم واملوؤ�ش�شات 
كفريق  يعملوا  اأن  اخلا�ص  والقطاع  الأكادميية 
واحد بهدف حتقيق اأهداف التنمية امل�شتدامة.

الدويل  »امللتقى  فعاليات  تزامن  فاإن  وعليه، 
ذوي  الأ�شخا�ص  موؤ�ش�شات  لأخ�شائيي  الرابع 
ذوي  لالأ�شخا�ص  العاملي  »اليوم  »مع  العاقة 
امللتقى  ي�شاهم  حيث  ايجابي،  تزامن  العاقة« 
الربامج  جتويد  يف  امل�شاهمة  اإلى  بفعالياته 
العاقة  ذوي  لالأ�شخا�ص  املوجهة  وامل�شروعات 

وتعظيم اأثرها«.
التوايل  على  الرابع  للعام  يقام  امللتقى  اأن  علما 
الدول  من  ومتخ�ش�شني  خرباء  وي�شت�شيف 
تقدميها  مت  التي  العمل  ور�ص  وتناولت  العربية، 
امللتقى  دورات  من  الدورة  هذه  يف  امللتقى  يف 
الأثر  قيا�ص  اأهمها:  من  املو�شوعات  من  العديد 
لالأطفال  املبكر  التدخل  لربامج  الجتماعي 
املعر�شني خلطر الإعاقة، وكذلك اأف�شل املقايي�ص 
للربامج  ال�شتثمار  على  العائد  لتعظيم  العاملية 
اإلى  اإ�شافة  الإعاقة.  ذوي  لالأ�شخا�ص  النمائية 
برامج التاأهيل الوظيفي لال�شخا�ص ذوي الإعاقة 
لها. واملهني  الجتماعي  الأثر  قيا�ص  واأدوات 
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منها  والعائد  واملعلومات  الإت�شالت  وتكنولوجيا 
على الربامج التعليمية لالأ�شخا�ص ذوي الإعاقة. 
لختيار  والوجداين  ال�شلوكي  العالج  وبرامج 
لتحقيق  الأكرب  العائد  ذات  العالجية  الربامج 
الإعاقة.  ذوي  لالأ�شخا�ص  النف�شي  ال�شبط 
الدمج  برامج  من  العائد  وقيا�ص  تقييم  واأدوات 

املجتمعي لالأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
كما مت تقدمي عرو�ص مهنية مبتكرة م�شاحبة 
للملتقى قدمها ا�شحاب جتارب عاملية متقدمة، 
ومن هذه العرو�ص:عر�ص مهني عن »الربنامج 
)�شنزولني  العاقات  عالج  يف  احلوا�ص  متعدد 
الأ�شتاذ  الدويل  امل�شت�شار  قدمه   )Snoezelen
العربية  اململكة  من  القباع  نا�شر  بن  فهد 
قيا�ص  تقرير  عن«  مهني  ال�شعودية،وعر�ص 
الإعاقة«  جمال  يف  وتطبيقاته  الجتماعي  الأثر 
الإ�شت�شارية  عبيد  حممد  اأمل  الدكتورة  قدمته 
البحرين.  مملكة  من  ال�شرة  حياة  جودة  يف 
حلقوق  الدولية  الإتفاقية  عن  مهني  وعر�ص 
الأ�شخا�ص ذوي العاقة قدمته الأ�شتاذة جهدة 
حلقوق  العربية  للمنظمة  العام  املدير  اأبوخليل 
لبنان.  جمهورية  من  العاقة  ذوي  الأ�شخا�ص 
باأن  قائال«  ت�شريحه  الوائلي  الأ�شتاذ  واختتم 
التي  املتخ�ش�شة  الكوادر  من  العديد  هناك 
امللتقى  فعاليات  واأثرت  العمل  ور�ص  قدمت 
�شعادة  منها:  واملتخ�ش�شة  العميقة  مبعارفها 
وزارة  وكيل  العلوي  ا�شماعيل  خالد  الدكتور 
الرتبية والتعليم �شابقا وال�شت�شاري يف الإر�شاد 
النف�شي والأ�شري من البحرين، والدكتورة عبري 
والدكتورة  الإعاقة،  جمال  يف  اخلبرية  اجلودر 
زينب عبا�ص اأ�شتاذ م�شاعد يف الرتبية اخلا�شة 
من دولة الكويت، واخلبري الدويل الدكتور بهاء 
الدين جالل رئي�ص مركز هيلب لل�شرق الو�شط 
العربية.  م�شر  جمهورية  من  اأفريقيا  و�شمال 
رئي�شة  العويف  عبداهلل  منال  وامل�شت�شارة 
برنامج ال�شعودية للم�شوؤولية املجتمعية بال�شبكة 
رنا  الجتماعية،والأ�شتاذة  للم�شوؤولية  القليمية 
من  الأعاقة  جمال  يف  ا�شت�شارية  طيبة  جميل 

اململكة العربية ال�شعودية .

من  العديد  امللتقى  هام�ص  على  اأقيم  كما 
ملوؤ�ش�شات  متخ�ش�ص  معر�ص  منها:  الفعاليات 
ذات  فاعلة  �شخ�شيات  تكرمي  كما مت  العاقة، 
جمال  يف  والأكادميي  والعلمي  املهني  الأثر 
الكفاءة  »جوائز  منحهم  خالل  من  العاقة 
تقدمي  مت  كما  الإعاقة«.  جمال  يف  العلمية 

املنظمني  من  كهدية  متخ�ش�شة  عمل  ور�شة 
والعربية  اخلليجية  الدول  من  للم�شاركني 
متكني  اأخ�شائي  بعنوان«  امللتقى  يف  ال�شقيقة 
حركي(   - ب�شري   - )�شمعي  ميداين  مهاري 
قدمها امل�شت�شار يف جمال الإعاقة الأ�شتاذ فواز 

عبداهلل الدخيل.
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 اليوم العالمي 
لألشخاص ذوي اإلعاقة

بقلم:
 اأ.حمم�د بن حمد ال�ائلي

رئي�ص برنامج عمان للم�شوؤولية املجتمعية

كانون  الثالث من  الإعاقة يف  لالأ�شخا�ص ذوي  العاملي  باليوم  املتحدة  الأمم  احتفلت 
الأول/دي�شمرب يف جميع اأنحاء العامل، وذلك كعادتها منذ عام ١99٢م. ويركز مو�شوع 
هذا العام على » حتقيق اأهداف التنمية امل�شتدامة ال�١٧ للم�شتقبل الذي نريد« . حيث 
ي�شري هذا املو�شوع اإلى اعتماد اأهداف التنمية امل�شتدامة ودورها املهني يف بناء عامل 

اأكرث �شمول واإن�شافا لالأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
وت�شمل اأهداف هذا العام على تقييم الو�شع الراهن لإتفاقية حقوق الأ�شخا�ص ذوي 
الإعاقة، واأهداف التنمية امل�شتدامة ال�١٧ ، وو�شع حجر الأ�شا�ص مل�شتقبل ي�شمل فيه 

الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ب�شورة اأكرب.
وتزامن الحتفال بهذا اليوم مع الذكرى ال�شنوية العا�شرة لعتماد حقوق الأ�شخا�ص ذوي 
الإعاقة - وهي واحدة من املعاهدات الدولية التي و�شعتها الأمم املتحدة، حيث كانت الأكرث 

انت�شارا والأ�شرع ت�شديقا حتى الآن.
اأحد  ترك  »بعدم   ٢٠3٠ امل�شتدامة  للتنمية  املتحدة  الأمم  اأهداف  خطة  تعهدت  كما 
على  وفاعلني  م�شتفيدين  بو�شفهم  الإعاقة،  ذوي  ولالأ�شخا�ص  الركب«.  عن  يتخلف 
ي�شحنوا  واأن  وامل�شتدامة،  ال�شاملة  التنمية  حتقيق  �شرعة  من  ي�شتفيدوا  اأن  ال�شواء، 
عملية بناء املجتمعات القادرة على ا�شتيعاب اجلميع وال�شمود بوجه العوائق، مبا يف 
والتنمية احل�شرية.  الإن�شاين  العمل  وتعزيز  الكوارث  �شياق احلد من خماطر  ذلك 
لهم  املمثلة  واملنظمات  الإعاقة  ذوي  لالأ�شخا�ص  والداعمني  احلكومات  على  ويتعني 
واملوؤ�ش�شات الأكادميية والقطاع اخلا�ص اأن يعملوا كفريق واحد بهدف حتقيق اأهداف 

التنمية امل�شتدامة. 
الأ�شخا�ص  موؤ�ش�شات  لأخ�شائيي  الرابع  الدويل  »امللتقى  فعاليات  تزامن  فاإن  وعليه، 
ذوي العاقة » والذي نظمته ال�شبكة القليمية للم�شوؤولية الجتماعية مع  »اليوم العاملي 
الدعوة  اإلى  بفعالياته  امللتقى  �شاهم  حيث  ايجابي،  تزامن  العاقة«  ذوي  لالأ�شخا�ص 
اإلى امل�شاهمة يف جتويد الربامج وامل�شروعات املوجهة لالأ�شخا�ص ذوي العاقة وتعظيم 

اأثرها.
العام  العاملي لالأ�شخا�ص ذوي العاقة  لهذا  اليوم  اأن يكون �شعار  كل الأمنيات ، يف 
واملتمثل يف »التحول نحو املجتمعات امل�شتدامة والقادرة على التكيف مل�شلحة اجلميع، 

ويكون » �شعار يرى الواقع عرب برامج وخدمات وت�شريعات فاعلة«.. 

   مقاالت يف امل�س�ؤولية املجتمعية 
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يف الوقت الذي ل تزال فيه ثقافة امل�شوؤولية املجتمعية مل تر�شخ بعد يف اأذهان بع�ص قيادات جمتمع الأعمال، تت�شابق العديد من املن�شاآت يف 
65 دولة حتى الآن، على تبنى موا�شفة امل�شوؤولية املجتمعية الأيزو ٢6٠٠٠ ISO ال�شادرة عن املنظمة الدولية للموا�شفات لتقييم جهودهم، 

والرتقاء مببادراتها باأ�شلوب م�شوؤول اجتماعًيا، والذي اأ�شبح املجتمع يتطلبها ويتطلع اإليها ب�شكل متزايد.
حيث  اخلا�ص؛  القطاع  و�شركات  موؤ�ش�شات  ملبادرات  م�شتدامة  تنمية  �شمان  يف  وامل�شاعدة  احلوكمة،  تر�شيخ  اإلى  املوا�شفة  هذه  تهدف 
اتفق حولها اخلرباء  والتوجيهات،  والإر�شادات  املجتمعية؛ من خالل جمموعة من اخلطوات  امل�شوؤولية  مبادرات  لكل  قيمة م�شافة  توفر 
واملتخ�ش�شون يف جمال اجلودة والتميز؛ بهدف ت�شجيع تبني املمار�شات املتميزة والرائدة يف جمال امل�شوؤولية املجتمعية عاملًيا، مبا ينعك�ص 

اإيجابًيا على اأي جمتمع.
اخلطط  �شمن  املمار�شات  هذه  دمج  اإلى  وتهدف  ومبادراتها،  املجتمعية  امل�شوؤولية  ملبادئ  تطبيقي  اإر�شادي  دليل  مبثابة  املوا�شفة  هذه 
ال�شرتاتيجية والأنظمة واملمار�شات والعمليات لأي �شركة اأو من�شاأة، ومتثل مرجًعا رئي�ًشا وهاًما؛ لتاأ�شي�ص وتبني مفهوم مبادرات امل�شوؤولية 

املجتمعية وتوجيهها نحو خدمة املجتمع وتنميته ورقيه؛ عرب املبادرات والربامج والأن�شطة املجتمعية.
والقانونية  والبيئية  والجتماعية  الثقافية  امل�شتويات  مبراعاة  املجتمعية  مل�شوؤولياتها  تبنيها  يف  املن�شاآت  م�شاعدة  اإلى  املوا�شفة  تهدف 
والقت�شادية، كما توفر قوالب قابلة للتطبيق ميا ي�شمن تعزيز امل�شداقية، ف�شاًل عن �شمان توافق هذه املبادرات مع التفاقيات الدولية 
املتعلقة بامل�شوؤولية املجتمعية، اإلى جانب دورها الوا�شح والهام ال�شاعي لن�شر الوعي باأهمية امل�شوؤولية املجتمعية، وتبني هذه الثقافة وهذا 

الفكر على نطاق وا�شع، ف�شاًل عن توحيد املمار�شات ل�شهولة تقييم املبادرات ب�شكل متماثل عاملًيا، وتطبيقها كذلك.
وتدفع هذه املوا�شفة، املمار�شات العملية للم�شوؤولية املجتمعية؛ لتكون اأداة حتقيق للتنمية امل�شتدامة، وحتافظ على الإن�شان واحليوان والبيئة، 
والتعليمية  التنموية  الربامج  الإيجابية؛ من خالل  واملمار�شات  املفاهيم  ن�شر  لها، عالوة على  اأ�شيل  التنمية كمكون  وت�شع  وتخدمها،  بل 

والتثقيفية والبحث العلمي.
اإلى جانب  ومل تغفل املوا�شفة اأ�شحاب امل�شلحة ؛ اإذ تركز على اأهمية حت�شني العالقة بني املن�شاأة واأ�شحاب امل�شلحة واملتعاونني معها، 

اللتزام بحقوقهم وا�شتفادتهم من املزايا التي متنحها لهم املن�شاأة.
ويحتاج تطبيق موا�شفة اأيزو ٢6٠٠٠ اإلى ثقافة واعية وقناعة را�شخة باأهميتها ودورها الرائد، ففي الوقت الذي تختلف فيه طبيعة ممار�شات 
حتقيق امل�شوؤولية املجتمعية من دولة لأخرى، باملقارنة بني م�شتويات الرفاهية، جند اأن حتقيق التنمية امل�شتدامة، يجب اأن يتم مبا يتوافق مع 

القوانني والت�شريعات واحتياجات املجتمع ذاته، وتبني املبادرات التي ت�شنع فارًقا فيه.
ومتثل هذه املوا�شفة مرجًعا رئي�ًشا للجميع كخارطة وخطة، تتيح اإدخال مفهوم امل�شوؤولية املجتمعية �شمن اإطار ال�شرتاتيجيات والآليات 
والعمليات يف املن�شاأة، ويتعني على كل من�شاأة �شاعية لتحقيق اأهدافها بجودة ومتيز، ا�شتيعابها والعمل بها، مبا ي�شمن لها القبول لدى جميع 
الأطراف وامل�شتفيدين وامل�شتهدفني منها ومن خدماتها؛ لت�شمن بذلك اأداءها لدورها الرائد يف التنمية امل�شتدامة يف املجتمع الذي تعي�ص 

فيه.

القيمـة الـم�سافة فـي الـم�سوؤولية 
الـمجتمعية

   مقاالت يف امل�س�ؤولية املجتمعية 

اعداد: الدكت�ر يعق�ب حممد بني هذيل 
رئي�ص املنظمة الدولية للم�شوؤولية املجتمعية 
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 يف اإحدى جمال�ص الأمهات باملدر�شة طرحت �شوؤاًل  و كان كالتايل: اأيتها الأم الروؤوم هل تهبي احلّب لأبنائك وكيف؟
ويف حلظات ترافعت الأ�شوات و توالت الإجابات اإلى اأن حتدثت اأم اأحمد ب�شوت اجلميع  وقالت: بالتاأكيد نهبهم اأرواحنا، منوت ليتمتعوا بحياة اأكرث 

رفاهية، نقدم لهم كل �شيء.
وبداأت الأحاديث والق�ش�ص عن الت�شحية و�شهر الليايل و �شيق احلال و�شعوبة تربية الأجيال ومواكبة الع�شر فتلك تقول: اأنا اأقتطع من راتبي لأوفر 

لهم ما يردون من مالب�ص و اأجهزة تقنية و األعاب ...
والأخرى تقول : لقد و�شعت برناجمًا حمكمًا بالدقيقة بعد الدوام املدر�شي فقد جعلتهم يلتحقون مبراكز تدريب بني احلا�شب واللغة الجنليزية ثم 

يخلدون اإلى النوم... وهناك اأم �شخرت وقتها لتقدمي اأف�شل غذاء �شحي ي�شاعدهم على بناء اأج�شام قوية...
الكل حتدث و دلى بدلوه اإل اأم فاطمة فهي ت�شتمع وت�شتمع اأده�شني �شمتها وابت�شامتها الدافئة و دماثة ُخلقها اقرتبت منها و قلت لها:

اأيتها الأم الروؤوم هل تهبي احلّب لأبنائك و كيف ؟
نف من الأُ�شر ال�شعيفة اقت�شاديًا لكن  رحبت وعرفت بنف�شها قائلة: اأنا اأم فاطمة و هي بال�شف الثاين و عندي اأربع من الأبناء هم كنز امل�شتقبل وُن�شَ
ثرية وجدانيًا ما نقدمه لأبنائي اأ�شياء عديدة ل حتتاج كثري من العناء فقط تتطلب مّنا ال�شرب واحلكمة والنظرة امل�شتقبلية امل�شرقة، اأمور ل ميكن 

�شروؤها باأموال الدنيا كلها..
اأول اأمر هو الو�شوح فلي�ص من ال�شروري اأن يح�شلوا على كل ما يتمنونه فنحن نقول لهم )ل( واعتادوا على �شماعها بل و يتقبلوها بهدوء ور�شا كامل، 

هي عمليه حتديد الأولويات واملهم فالأهم.
والأمر الآخر نهبهم الرعاية والزمالة والإح�شا�ص بالأمن والأمان وال�شتقرار العاطفي واحللويات يف بيتنا عبارة عن تعاطف مع اإلتما�ص العذر والت�شامح 
الوقت الذي ميار�شون هواياتهم ن�شمهم ونقبلهم  ن�شاركهم ق�شاياهم و قراراتهم ونرتك لهم  و  امل�شتقبل ن�شمعهم نهتم لآرائهم  نر�شم معهم طريق 

ونقبلهم كما هم نقدم لهم احلّب ب�شخاء وفق �شوابط و قوانني مرنة متفق عليها...
احلب لي�ص لعبة و ل حلوى و ل مالب�ص جديدة اإمنا �شدق يف العطاء احلب فكرة ترتجم مب�شاعر و�شلوك، احلب ل يف�شد الأبناء و لكن ما يف�شدهم قلة 
احلب... البع�ص ي�شعر باحلب لكن ل يجيد التعبري عنه... ا�شنعي من ابنك م�شوؤوًل اجتماعيًا يقدر ذاته ويراعي م�شاعر الآخرين فقط  املئي خزانه باحلب.

املئــي خزانــه بالـحــب

  مقاالت يف امل�س�ؤولية املجتمعية

بقلم: جمدولني عبا�س جمل الليل 
ع�شو  فعال مبركز اأنا م�شوؤول لبداع الطفل التابع لل�شبكة الإقليمة للم�شوؤولية الجتماعية - م�شت�شارة مراهقة وطفولة مبركز ي�شر الن�شائي مبكة 

اأثار انتباهي برنامج خرائط قوقل حينما ا�شتلمت ر�شالة يف �شهر �شبتمرب تدعو جميع امل�شجلني ليكونوا مر�شدين يف الربنامج من خالل توثيق الأماكن 
التي حتتوي على مرافق لذوي الكرا�شي املتحركة، بل و�شجعت على تكوين جمموعات يف اأماكن معينة ودعوة من هم بقرب هذه الماكن للتجمع من اجل 
التوثيق. وبعد �شهر ا�شتلمت ر�شالة تعطي نتائج ما مت حتقيقه من اجناز بعد الدعوة ال�شابقة، اإذ �شارك يف التوثيق ما يقرب من ٧ ماليني �شخ�ص حول 
العامل، اأدلوا باأكرث من 5١ مليون جواب حول مرافق الكرا�شي املتحركة، حيث مت توثيق ١٢ مليون موقع حول العامل، وقد مت تكوين اأكرث من ٢٠٠ جمموعة 

للتوثيق حول العامل، فكل هذه النتائج حتققت خالل �شهر واحد.
اإنها مبادرة جدًا مبتكرة يف امل�شوؤولية الجتماعية نحو متكني م�شتخدمي الكرا�شي املتحركة للتعرف على الأماكن املتاحة لهم حول العامل، والأجمل يف 

ذلك جعل اأفراد املجتمع اأي�شا م�شارك فيها، واأي�شا �شاهمت يف لفت النتباه لهذه الفئة لتمكينهم يف املجتمع وتوفري املنا�شبة لهم .
 يف اعتقادي اأن �شركة قوقل لن تتوقف مبادراتها يف امل�شوؤولية الجتماعية وخ�شو�شًا مبا متلكه من قاعدة توا�شل كبرية حول العامل بالإ�شافة اإلى قاعدة 

البيانات الكبرية التي لديها والتي من خاللها ت�شمم مبادرات مبتكرة ونوعية تلبي احتياجات املجتمع.
واأخريًا التطور التكنولوجي والتقني �شاهم يف تعزيز عاملية امل�شوؤولية الجتماعية، فهذه دعوة لل�شراكة وحتويل املبادرات املحلية الرائدة الى مبادرات عاملية.

خرائط قوقل وامل�سوؤولية االجتماعية

املبادرات امل�سوؤولة اجتماعيا »٩« 

بقلم: عبدالرحمن �سيادي
مدير التحرير

زاوية تعنى بالتعريف باملبادرات امل�شوؤولة اجتماعية والفاعلة على �شبكات التوا�شل الجتماعي
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تلك احلكاية التي اأوجدنا اهلل لها، حكاية تعمري الأر�ص، وهل 
ُتعمر اأر�ص اهلل دون خلقه!؟

وعال  جل  اهلل  يهبنا  فعندما  اهلل.  من  هبة  هي  الأبناء  نعمة 
تتمثل  لنا مهمة عظيمة وجليلة  اأوكل  النعمة فقد  بكرمه تلك 
يف حكاية نحن اأبطالها، نعم نحن الآباء والأمهات اأبطال تلك 
ف�شيخلد  �شاحلة  مربية  اأًما  اأو  ناجًحا  اأًبا  كنت  اإن  احلكاية. 
ال�شاحلة  الرتبية  ابنك  تربية  يف  بنجاحك  ا�شمك  التاريخ 

و�شتجني ثمار ذلك، واإن خالف ذلك فتجني خالف ذلك.. 
عن اأبي هريرة -ر�شي اهلل عنه- اأن ر�شول اهلل -�شلى اهلل عليه 
و�شلم- قال: اإذا مات ابن اآدم انقطع عمله اإل من ثالث: �شدقة 
جارية، اأو علم ينتفع به، اأو ولد �شالح يدعو له، رواه م�شلم. اأو 
ولد �شالح يدعوا له.. تلك نهاية احلكاية التي اأنت بطل لها اأيها 
الأب واأيتها الأم، واجبكما نحو ذلك البن هي الرتبية ال�شاحلة 

لتنتهي احلكاية مباهو �شار ومفرح ودائم.
فهل اأعددت نف�شك لتلك الرتبية؟ 

نعم اأنت بحاجة للعدة وال�شتعداد، لي�ص كماهو متعارف عليه 
مبا  والتباهي  الطفل  هذا  ل�شتقبال  وبدع  واأتراح  اأفراح  من 
اأعددت من ماديات ل تتما�شى مع ديننا احلنيف ومع ر�شالتنا 
ال�شماوية التى حملناها على عاتقنا. واإمنا ال�شتعداد ثقافيا يف 

�شتى املجالت التي تتعلق بقدوم هذا الطفل للحياة.
ما  بكل  واملعرفة  العلم  من  قدر  على  الوالدان  كان  كلما 
كلما  واحتياجات  وعقلي  ج�شمي  منو  من  الطفل  بهذا  يتعلق 
كنا  وكلما  احلياة.  لهذه  وحبا  ا�شتقرارا  اأكرث  اأبناوؤهما  كان 
اأبطال  كنا  كلما  و�شالحهم  تربيتهم  عن  حقيقيون  م�شوؤولون 
لتلك احلكاية، واأخرجنا جيال م�شوؤول عن تعمري هذه الآر�ص.
عرب  لكم  املعلومة  هذه  نقل  اأمانة  حاملي  اإل  هنا  نحن  وما 
»التزام« للم�شي قدما لتعمري هذه الأر�ص ملا فيه خري و�شالح 

الأمة الإ�شالمية والعامل اأجمع.

* رئي�شة التحرير

بقل�م: عبري اأحمد اجل�در

ابنـك.. حكـايـة اأنـت بطلهـا
»1« 
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العامل،  اأنحاء  الن�شائية يف جميع  تو�شعًا مذهاًل يف حجم ونطاق وقدرات املنظمات وال�شخ�شيات  ال�شنوات الأخرية  لقد �شهدت 
واأ�شبح لهذه املنظمات وال�شخ�شيات دور بارز يف امل�شاهمة يف جهود التنمية، وت�شميم مبادرات خالقة ت�شاهم  بفاعلية يف تلبية 

احلاجات املجتمعية جنبا اإلى جنب مع جهود املوؤ�ش�شات احلكومية واخلا�شة .
للعمل  كمكّمل  الأخرى  التنمية  برامج  وتنفيذ  املجتمعية  لتقدمي اخلدمات  اأي�شًا جهات مهمة  الن�شائية  املنظمات  اأ�شبحت  كما 
احلكومي، ل �شيما يف املناطق التي ي�شعف فيها التواجد احلكومي كما يف اأو�شاع ما بعد انتهاء ال�شراعات اأو الكوارث الطبيعية 

اأو غريها. 
وياأتي موؤمتر املراأة الثالث للم�شوؤولية املجتمعية يف الدول العربية يف دورته الثالثة، لي�شلط ال�شوء على مو�شوع » املراأة  العربية 
امل�شوؤولة ... اأدوات للتمكني املهني مبعايري عاملية«، ليوؤكد اأن هذا الع�شر، هو ع�شر اعتماد اأدوات احرتافية لت�شميم مبادرات 

نوعية لتحقيق التمكني املهني للمراأة.
كما اأن هذا املوؤمتر مت توجيهه للقيادات املجتمعية الن�شائية يف املنطقة العربية، باعتبار القيادات الن�شائية هن �شاحبات املبادرات يف 
توجيه منظماتهن نحو اعتماد منهجيات مهنية وعلمية يف اإدارة تلك املوارد املتعددة التي متتلكها منظماتهن ل�شالح تنمية املجتمعات.
ولقد حر�شنا يف هذا املوؤمتر، اأن نكرم �شاحبات العطاء من الن�شاء العربيات، ممن لهن متيز جمتمعي يف جمال التمكني املهني 
للمراأة يف القطاعات املتعددة �شواء كانت اقت�شادية اأو تعليمية اأو جمتمعية اأو اعالمية اأو �شحية اأو نحو ذلك، فكانت هذه املنا�شبة 

فر�شة عظيمة لنقول لهن ب�شوت واحد »اأن جهودكن حمل تقدير جمتمعي  كبري«.
كما ي�شت�شيف املوؤمتر خرباء وخبريات يف مو�شوع املوؤمتر، ممن حباهم اهلل اخلربة العملية الوا�شعة والعميقة واملوؤهل الأكادميي 

العايل، وبالتايل فاأننت اأمام فر�شة متميزة لالإلتقاء بهم وجها لوجه لتبادل اخلربات، والتعرف على اجلديد يف مو�شوع املوؤمتر.
وختاما، اإننا يف ال�شبكة الإقليمية للم�شوؤولية الجتماعية وبال�شراكة مع مركز ماك�شيمايز للتدريب يف دولة قطر، نعمل على جت�شري 
الفجوات بني اخلربات الدولية وبني املنظمات وال�شخ�شيات الن�شائية امل�شتهدفة عرب اإيجاد مظلة علمية ومهنية جتتمع فيها الن�شاء 

من ذوات الخت�شا�ص والهتمام امل�شرتك للعمل �شويا نحو تنمية فاعلة ملجتمعاتنا.
�شائلني اهلل �شبحانه وتعالى اأن يكون هذا املوؤمتر هو اجل�شر الذي نعرب من خالله بالن�شاء اأفرادا ومنظمات اإلى عامل الحرتافية 
يف جمال ممار�شات امل�شوؤولية املجتمعية بقطاعاتها املتعددة.. حفظكن اهلل جميعا، ووفقكن ملا فيه اخلري، وال�شالم عليكن ورحمة 

اهلل وبركاته.

ويستمر عطاء المرأة في مؤتمرها الثالث

ولنــا كلمــة
بقلم: الدكت�رة جن�ى بلطيف

رئي�شة مركز املراأة للم�شوؤولية املجتمعية
ع�شوال�شبكة القليمية للم�شوؤولية الجتماعية
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محـاور أوراق عمـل المؤتمـر:
• مفه�وم التمكي�ن املهن�ي للم�راأة وتطوره التاريخ�ي.

• التمكي�ن املهن��ي للم�راأة وم�ش�ارات��ه: القت�ش�ادي��ة - املجتمعي��ة - الوظيفي�ة.
• امل�راأة العربي�ة امل�شوؤول��ة جمتمعي��ا... قواع��د النجومي��ة والتاأثي���ر املهن���ي.

• ال�شرتاتيجيات والروؤى الوطنية لتحقيق التمكني املهني للمراأة.. مناذج عربية.
• امل��راأة العربي��ة يف املنظم��ات ال�دولي��ة.. واأدوات تع�زي��ز تاأثي�ره��ا املهن��ي.

• اأف�ش�ل املمار�ش�ات لربام�ج بن�اء الق�درات العاملي�ة لتحقيق التمكني املهن�ي للم�راأة.
• جم�الت التمكني املهن�ي للم�راأة يف الع�ش�ر الرقم�ي.

• املراأة العربية بني التمكن والتمكني.. ق�ش�ص جناح ن�شائية مهنية.

مؤتمر المرأة والمسؤولية المجتمعيـة الثالـث
في الدول العربية

تحـت شعــار:
المـرأة العربيـة المسؤولـة... أدوات للتمكيـن المهنـي بمعاييـر عالميـة

بوسام 
المرأة القيادية
 المســؤولــــــــة
مجتمـعـيـــــــــا

تكريم
الفائزات

وتدشين البرنامج التدريبي الدولي

المرأة المسؤولة مجتمعيا.. من التمكين المهني إلى القيادة

٢٨ - ٢٩ ديسمبـر ٢٠١٧م
الدوحـة - دولة قطــر
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العربية«  الدول  يف  الثالث  املجتمعية  وامل�س�ؤولية  املراأة  »م�ؤمتر  فعاليات  الدوحة  مدينة  ا�ست�سافت 
بتنظيم من مركز املراأة للم�س�ؤولية املجتمعية ع�س� ال�سبكة االقليمية للم�س�ؤولية االجتماعية بالتعاون 
وقد  2017م.   دي�سمرب   29-28 مابني  الفرتة  خالل  وذلك  قطر،  بدولة  للتدريب  ماك�سيمايز  مركز  مع 
�سارك يف امل�ؤمتر �سخ�سيات عربية رفيعة امل�ست�ى من ابرزهن: �سعادة الدكت�رة اأمل البكري البيلي وزيرة 
التنمية االجتماعية ب�زارة التنمية االجتماعية الراعية الفخرية للم�ؤمتر- معايل ال�سيخة عائ�سة 
ال�سيابية رئي�سة الهيئة العامة لل�سناعات احلرفية من �سلطنة عمان- ومعايل ال�سيدة فاطمة الزهراء 
الزرواطي وزيرة البيئة والطاقات املتجددة من اجلزائر- اإ�سافة اإلى �سعادة ال�سيدة معايل الع�سع��سي 
املتخ�س�سة يف العمل االإن�ساين �سفرية اخلري من دولة الك�يت ، و�سعادة الدكت�رة ملياء عبدالغفار االأمني 

العام للمجل�س الق�مي لل�سكان من جمه�رية ال�س�دان.

وزيـرات عربـيـات يف » مـوؤتـمـر الـمـراأة والـم�ضوؤوليـة 
الـمجتمعيـة الـثـالـث فـي الـدول العربية«

منح �سخ�سيات ن�سائية عربية و�سام املراأة القيادية امل�سوؤولة جمتمعيا
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وقد ابتداأ احلفل بكلمة الراعية الفخرية للموؤمتر �شعادة الدكتورة 
اأمل البكري البيلي وزيرة التنمية الجتماعية بولية اخلرطوم 
ال�شودانية ال�شفري الدويل للم�شوؤولية الجتماعية ، والتي ركزت 
على اأهمية اأن يتم متكني املراأة مهنيا عرب تبني اأدوات احرتافية 
العربية.  ملجتمعاتنا  الثقافية  اخل�شو�شية  مراعاة  فيها  يتم 
العاملية  املمار�شات  اأف�شل  على  التعرف  يتم  باأن  طالبت  كما 
الدكتورة  معايل  �شاركت  كما  للمراأة.  املهني  التمكني  لتحقيق 
املتجددة  والطاقات  البيئة  وزيرة  الزرواطي  الزهراء  فاطمة 
هذا  يف  م�شاركتها  مبنا�شبة  ملهمة  بكلمة  اجلزائر  بجمهورية 
املوؤمتر واختيارها �شفري دويل للم�شوؤولية املجتمعية اأكدت فيها 
متتلكها  التي  والغنية  املخزونة  الطاقات  ا�شتثمار  اأهمية  على 
املراأة العربية. كما قالت باأن متكني املراأة مهنيا ي�شتلزم توفري 
التاأهيل املنا�شب عرب برامج اأكادميية ومهنية ر�شينة. وذكرت 
جمال  يف  رائعة  مناذج  قدمن  لن�شاء  العربية  التجارب  باأن 
التوفيق بني واجباتهن الوطنية املهنية وبني الواجبات الأ�شرية 
وزاري  من�شب  توليها  باأن  الوزيرة  واأو�شحت  ومتعددة.  كثرية 
رفيع جاء من خالل ن�شاطها يف منظمات املجتمع املدين، والذي 
اكدت اأهمية ا�شتثماره للو�شول اإلى حتقيق التنمية املهنية.كما 
القت الدكتورة منى بنت عمري النعيمي رئي�شة اللجنة املنظمة 
العليا للموؤمتر كلمة قالت فيها »ياأتي هذا املوؤمتر، والذي يحمل 
�شعار« املراأة العربية امل�شوؤولة... اأدوات للتمكني املهني مبعايري 

املراأة  واأ�شبحت  املراأة املهني،  عاملية« يف وقت تعاظم فيه دور 
العربية عن�شر هام يف عمليات التنمية يف املنطقة العربية. كما 
اأ�شافت : باأنه �شيتم تد�شني الربنامج التدريبي الدويل »التمكني 
املهني للمراأة امل�شوؤولة جمتمعيا«وتكرمي الفائزات بو�شام املراأة 
العربية القيادية امل�شوؤولة جمتمعيا« مبنا�شبة انعقاد املوؤمتر يف 
دورته الثالثة مبدينة الدوحة. و�شيقدم اأوراق العمل  يف املوؤمتر 
�شخ�شيات ن�شائية رفيعة امل�شتوى من دولة قطر والدول العربية 
عديدة  فعاليات  املوؤمتر  هام�ص  على  �شتقام  كما  ال�شقيقة. 
املهني  التمكني  جمالت  يف  املمار�شات  باأف�شل  ال�شلة  ذات 
للمراأة. كنا قدمت الدكتورة جنوى بلطيف رئي�شة مركز املراأة 
للم�شوؤولية الجتماعية بال�شبكة القليمية للم�شوؤولية الجتماعية 
تو�شعًا مذهاًل  الأخرية  ال�شنوات  »لقد �شهدت  كلمة قالت فيها 
الن�شائية يف  يف حجم ونطاق وقدرات املنظمات وال�شخ�شيات 
جميع اأنحاء العامل، واأ�شبح لهذه املنظمات وال�شخ�شيات دور 
بارز يف امل�شاهمة يف جهود التنمية، وت�شميم مبادرات خالقة 
اإلى جنب  املجتمعية جنبا  تلبية احلاجات  بفاعلية يف  ت�شاهم  
مع جهود املوؤ�ش�شات احلكومية واخلا�شة. واأ�شافت كذلك قائلة 
لتقدمي  مهمة  جهات  اأي�شًا  الن�شائية  املنظمات  اأ�شبحت  »كما 
كمكّمل  الأخرى  التنمية  برامج  وتنفيذ  املجتمعية  اخلدمات 
للعمل احلكومي، ل �شيما يف املناطق التي ي�شعف فيها التواجد 
احلكومي كما يف اأو�شاع ما بعد انتهاء ال�شراعات اأو الكوارث 
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للم�شوؤولية  الثالث  املراأة  موؤمتر  وياأتي  غريها.   اأو  الطبيعية 
ال�شوء  لي�شلط  الثالثة،  دورته  يف  العربية  الدول  يف  املجتمعية 
على مو�شوع » املراأة  العربية امل�شوؤولة... اأدوات للتمكني املهني 
مبعايري عاملية«، ليوؤكد اأن هذا الع�شر، هو ع�شر اعتماد اأدوات 
املهني  التمكني  لتحقيق  نوعية  مبادرات  لت�شميم  احرتافية 

للمراأة.
واختتمت ت�شريحها قائلة »اأن هذا املوؤمتر مت توجيهه للقيادات 
القيادات  باعتبار  العربية،  املنطقة  يف  الن�شائية  املجتمعية 
نحو  منظماتهن  توجيه  يف  املبادرات  �شاحبات  هن  الن�شائية 
اإدارة تلك املوارد املتعددة  اعتماد منهجيات مهنية وعلمية يف 
حيث  املجتمعات«.  تنمية  ل�شالح  منظماتهن  متتلكها  التي 
امل�شوؤولة  القيادية  العربية  املراأة  بو�شام  الفائزات  تكرمي  مت 
جمتمعيا لهذه الدورة وهن: �شعادة الدكتورة اأمل البكري البيلي 
الجتماعية- معايل  التنمية  بوزارة  الجتماعية  التنمية  وزيرة 
لل�شناعات  العامة  الهيئة  رئي�شة  ال�شيابية  عائ�شة  ال�شيخة 
وزيرة  الزرواطي  الزهراء  فاطمة  ال�شيدة  معايل   - احلرفية 
�شعادة  اإلى  اإ�شافة  اجلزائر-  من  املتجددة  والطاقات  البيئة 
الإن�شاين  العمل  يف  املتخ�ش�شة  الع�شعو�شي  معايل  ال�شيدة 

�شفرية اخلري من دولة الكويت.
املراأة   موؤمتر  رئي�شة  احلميدي  مرمي  الدكتورة  �شرحت  كما 
»لقد  فيه  قالت  العربية  الدول  املجتمعية يف  للم�شوؤولية  الثالث 
حر�شنا يف هذا املوؤمتر ، اأن نكرم �شاحبات العطاء من الن�شاء 
العربيات، ممن لهن متيز جمتمعي يف عطاءاتهن املجتمعية يف 
جمال التمكني املهني للمراأة يف القطاعات املتعددة �شواء كانت 
اقت�شادية اأو تعليمية اأو جمتمعية اأو اعالمية اأو �شحية اأو نحو 
ب�شوت  لهن  لنقول  فر�شة عظيمة  املنا�شبة  فكانت هذه  ذلك، 
واأ�شافت  كبري«  جمتمعي   تقدير  حمل  جهودكن  »اأن  واحد 
خبريات  املوؤمتر  ا�شت�شاف  كما   « كذلك  احلميدي  الدكتورة 
يف مو�شوع املوؤمتر، ممن حباهن اهلل اخلربة العملية الوا�شعة 
والعميقة واملوؤهل الأكادميي العايل، وبالتايل فاأننت اأمام فر�شة 
والتعرف  اخلربات،  لتبادل  لوجه  وجها  بهن  لالإلتقاء  متميزة 

على اجلديد يف مو�شوع املوؤمتر. 
يف  �شاركت  التي  العربية  الن�شائية  ال�شخ�شيات  اأبرز  وحول 
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اللجنة  رئي�شة  املهندي  عي�شى  اآمال  املهند�شة  قالت  املوؤمتر، 
�شرف  �شيفات  بح�شور  حظي  املوؤمتر  باأن  للموؤمتر  العالمية 
معايل  منهن:-  الرفيعة  الن�شائية  ال�شخ�شيات  من  املوؤمتر 
والطاقات  البيئة  وزيرة  الزرواطي  الزهراء  فاطمة  ال�شيدة 
البيلي  البكري  اأمل  الدكتورة  و�شعادة   ، اجلزائرية  املتجددة 
ال�شيخة  ومعايل  اخلرطوم،  بولية  الجتماعية  التنمية  وزيرة 
عائ�شة ال�شيابية رئي�شة الهيئة العامة لل�شناعات احلرفية من 
�شخ�شية  قرابة)٢٠(  املوؤمتر  يف  �شارك  كما  عمان.  �شلطنة 
جمالت  يف  متخ�ش�شة  عمل  اأوراق  قدمن  وعربية  خليجية 
هن:  كويتية  �شخ�شيات  اأربع  اأبرزهن  من  املهني  التمكني 
الن�شاين  العمل  يف  املتخ�ش�شة  الع�شعو�شي  معايل  الأ�شتاذة 
وال�شتاذة  القطان  اأحمد  حنان  املعروفة  الكويتية  والعالمية 
لطيفة الفودري العالمية وخبرية التنمية الب�شرية والأ�شتاذة 

حدود.  بال  اإن�شانيون  مبادرة  موؤ�ش�شة  الر�شيدي  عايد  فاطمة 
للمجل�ص  العام  الأمني  عبدالغفار  ملياء  الدكتورة  �شاركت  كما 
جنوى  الدكتورة  وكذلك  ال�شودان.  بجمهورية  لل�شكان  القومي 
بلطيف رئي�شة مركز املراأة للم�شوؤولية املجتمعية من اجلمهورية 
التون�شية، وال�شتاذة رانيا ال�شواحلي الباحثة الرتبوية مبركز 
البحوث الرتبوية بجامعة قطر من اململكة الأردنية الها�شمية. 
عبدالغني  بثينة عبداهلل  الأ�شتاذة  دولة قطر  �شاركت من  كما 
اآل عبدالغني رئي�شة مركز موؤ�ش�شة عبداهلل عبدالغني للتوا�شل 
الب�شرية  التنمية  خبرية  وكذلك   ، احل�شاري)ح�شارة( 
القاب�شة  �شرتايك  �شركة  رئي�شة  الأن�شاري  بثينة  الأ�شتاذة 
التخطيط  مديرة  حماد  ي�شرا  والأ�شتاذة  الب�شرية،  للموارد 
والتطوير املوؤ�ش�شي مبوؤ�ش�شة جا�شم وحمد بن جا�شم اخلريية. 
الدو�شري  اأ�شماء  الأ�شتاذة  عمل  اأوراق  تقدمي  يف  �شاركت  كما 
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خبرية العمل الن�شاين من منظمة التعاون ال�شالمي. وحظيت 
قطريات  اعالميات  قبل  من  نوعية  باإدارة  العلمية  اجلل�شات  
ح�شن،  بدرية  القديرة  الذاعية  العالمية  منهن:  متميزات 
ال�شويدي،اإ�شافة  ال�شتاذة ح�شة  الريان  قناة  والعالمية من 
مرت�شوي.  خولة  ال�شتاذة  الكادميية  والباحثة  العالمية  اإلى 
كما �شاركت يف اإدارة احدى اجلل�شات العلمية ال�شفري الأممي 
الأ�شتاذة  ال�شتدامة  تطبيقات  م�شت�شار  املجتمعية  لل�شراكة 

عذاري احل�شاوي من دولة الكويت.
كما اتيحت فر�شة للم�شاركات املتميزات لتقدمي عرو�ص خا�شة 
عن ق�ش�ص جناحاتهن يف جمالت التمكني املهني.واأقيم كذلك 
على هام�ص املوؤمتر لقاء �شحفي ملعايل وزيرة البيئة اجلزائرية 
ومن  التزامها  على  خالله  من  اأكدت  القطرية،  ال�شحف  مع 
املجتمعية  للم�شوؤولية  دولية  ك�شفرية  ال�شريف  من�شبها  خالل 

للرتويج لهذه املمار�شات امل�شوؤولة وطنيا وعربيا ودوليا.
تاأ�شي�ص  اأبرزها:  عديدة  تو�شيات  تقدمي  مت  املوؤمتر  ختام  ويف 
باإ�شراف  املجتمعية  امل�شوؤولية  جمال  يف  للمراأة  عربية  �شبكة 

مركز املراأة للم�شوؤولية املجتمعية، اإ�شافة اإلى تاأ�شي�ص �شندوق 
يف  للن�شاء  قدرات  بناء  برامج  وتنفيذ  للمراأة،  املهني  للتمكني 
الدول العربية، واللتزام بتنظيم ملتقيات مهنية ت�شاهم يف رفع 

كفاءة املراأة العربية لتمكينها مهنيا.
وختاما، اإن ال�شبكة الإقليمية للم�شوؤولية الجتماعية وبال�شراكة 
على  يعمالن  قطر،  دولة  يف  للتدريب  ماك�شيمايز  مركز  مع 
املنظمات  وبني  الدولية  اخلربات  بني  الفجوات  جت�شري 
مظلة  اإيجاد  عرب  امل�شتهدفة  العربية  الن�شائية  وال�شخ�شيات 
الخت�شا�ص  ذوات  من  الن�شاء  فيها  جتتمع  ومهنية  علمية 
ملجتمعاتنا  فاعلة  تنمية  نحو  �شويا  للعمل  امل�شرتك  والهتمام 
املهندي  اآمال  القطرية  والكاتبة  املهند�شة  واختتمت   . العربية 
»ن�شاأل اهلل  قائلة  للموؤمتر ت�شريحها  اللجنة العالمية  رئي�شة 
�شبحانه وتعالى اأن يكون هذا املوؤمتر هو اجل�شر الذي نعرب من 
خالله بالن�شاء اأفرادا ومنظمات اإلى عامل الحرتافية يف جمال 

ممار�شات امل�شوؤولية املجتمعية بقطاعاتها املتعددة«.
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للم�س�ؤولية  االإقليمية  ال�سبكة  اأنهت 
االأمم  برنامج  ع�س�  االجتماعية 
وبالتعاون  العاملي  لالإتفاق  املتحدة 
للتب�سري  االأممي  املف��س  برنامج  مع 
للتنمية  املتحدة  االأمم  باأهداف 
بعام  امل��س�م  عامها  امل�ستدامة20٣0، 
فعاليات«  بختام  االإن�سانية  التنمية 
املتخ�س�س  الثاين  الدويل  امللتقى 
املتحدة  االأمم  الأهداف  الرتويج  يف 
للتنمية امل�ستدامة 20٣0 وتطبيقاتها 
التدريبي  الربنامج  تد�سني  »وكذلك 
تطبيقات  يف  دويل  »م�ست�سار  الدويل 
ما  الفرتة  خالل  وذلك  االإ�ستدامة«، 
بني   28 - ٣0 دي�سمرب 2017م، مبملكة 
فخرية  برعاية  وذلك  البحرين، 
عبدالرحمن  الدكت�ر  �سعادة  من 
للم�س�ؤولية  الدويل  ال�سفري  اجل�اهري 
للتب�سري  االأممي  املف��س  االجتماعية 
للتنمية  املتحدة  االأمم  باأهداف 
اخلليج  �سركة  رئي�س  امل�ستدامة 
ومب�ساركة  البرتوكيماويات،  ل�سناعة 

خليجية وعربية ن�عية متميزة.

ملتقـى الرتويج لأهـداف الأمـم الـمتحدة للتنميـة 
الـم�ضتدامـة مب�ضاركـة عـربيــة

ملتقى علمي برعاية اجلواهري وح�سور �سفراء امل�سوؤولية املجتمعية
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ويف ت�شريح ل�شعادة الدكتور ح�شن بن ابراهيم كمال ال�شفري الدويل 
للم�شوؤولية املجتمعية بال�شبكة الإقليمية للم�شوؤولية الجتماعية رئي�ص 
الرتويج  يف  لي�شاهم  جاء  الدويل  امللتقى  هذا  اإن   « فيه  قال  امللتقى 
لأهداف الأمم املتحدة للتنمية امل�شتدامة ٢٠3٠ ، والتي مت اعتمادها 
خالل قمة الأمم املتحدة للتنمية امل�شتدامة يف عام ٢٠١5م. وحتدث 
تطبيقات  يف  ومتخ�ش�شة  امل�شتوى  رفيعة  �شخ�شيات  امللتقى  يف 
والعمل  وال�شحة،  والبيئة،  التعليم،  قطاعات  يف  امل�شتدامة  التنمية 
الإن�شاين، واملجتمع املدين، اإ�شافة اإلى التطبيقات يف جمالت املياه 
،والبحث العلمي،والقطاع الهند�شي. كما ُنفذت  برامج متخ�ش�شة 
ح�شرية م�شاحبة للملتقى تقام لأولى مرة يف املنطقة العربية منها 
وكذلك  املتحدة،  الأمم  مبعايري  الإ�شتدامة  تطبيقات  يف  م�شت�شار   :
التنمية  ال�شلة بتطبيقات  الإ�شت�شارية ذات  اأدوات تقدمي اخلدمات 

امل�شتدامة.
كما اأ�شاف �شعادة الدكتور ح�شن بن ابراهيم كمال » باأن امللتقى كان 
غنًيا  بفعاليات ثرية عديدة منها: تقدمي عرو�ص لأف�شل املمار�شات 
يف جمالت تطبيقات اأهداف التنمية امل�شتدامة. وكذلك التعرف على 
للتقارير  العاملية  املبادرة  الإ�شتدامة مبعايري  تقارير  اإعداد  خطوات 
الإ�شت�شارات  تقدمي  منهجيات  يف  م�شاحبة  ور�شة  وح�شور   ،GRI
املهنية. اإ�شافة اإلى التعريف بوكالة م�شوؤولية لالأنباء، وهي اأول وكالة 
اأنباء متخ�ش�شة يف جمالت امل�شوؤولية املجتمعية والتنمية امل�شتدامة 
يف املنطقة العربية.وبرنامج املفو�ص الأممي للتب�شري باأهداف الأمم 
املتحدة للتنمية امل�شتدامة ٢٠3٠ م  .علما  باأن هذه الفعالية تاأتي يف 
اإطار احتفال ال�شبكة الإقليمية للم�شوؤولية الجتماعية بختام مو�شمها 
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الناجح بف�شل اهلل لعام ٢٠١٧م« . وقد قدم اأوراق عمل امللتقى العديد 
من ال�شخ�شيات املهنية البارزة منهم: �شعادة الدكتور ها�شم ح�شني 
)اليونيدو(  ال�شناعية  للتنمية  املتحدة  الأمم  منظمة  مكتب  رئي�ص 
ال�شفري الدويل للم�شوؤولية املجتمعية ، وكذلك  �شعادة الدكتور �شالح 
و�شعادة  الأردنية،  اململكة  من  املوؤ�ش�شي  التميز  م�شت�شار  احلموري 
رئي�ص  جمتمعية  وم�شوؤولية  ا�شتدامة  ا�شت�شاري  �شعد  عماد  الدكتور 
و�شعادة  املتحدة،  العربية  المارات  دولة  من  للتميز  نايا  موؤ�ش�شة 
الدويل  وامل�شت�شار  الأ�شرة  طب  ا�شت�شاري  الكندري  اأحمد  الدكتور 
الفوزان  علي  والدكتور   ، الكويت  دولة  من  ال�شتدامة  تطبيقات  يف 
امل�شت�شار يف ال�شتدامة املالية للمنظمات اخلريية من اململكة العربية 
التنفيذي  الرئي�ص  م�شت�شار  البلو�شي  حامد  والدكتور  ال�شعودية، 
�شلطنة  من  املجتمعية  امل�شوؤولية  يف  اخلبري  العمانية  فايل  ل�شركة 
مركز  رئي�شة  ال�شت�شارية  مالوي  يو�شف  حياة  والدكتورة  عمان، 
اجالل خلدمات كبار ال�شن واملتقاعدين واملدربة يف جمالت التنمية 

امل�شتدامة من اململكة العربية ال�شعودية.
كما مت على هام�ص امللتقى تد�شني كتاب« بانوراما ال�شبكة القليمية 
ال�شيخ  معايل  ت�شلمه  والذي  ٢٠١٧م«،  لعام  الجتماعية  للم�شوؤولية 
املجتمعية  للم�شوؤولية  الدويل  ال�شفري  خليفة  اآل  خليفة  بن  دعيج 
امل�شتدامة  للتنمية  املتحدة  الأمم  باأهداف  للتب�شري  الأممي  املفو�ص 

�شيف �شرف امللتقى.
اإ�شافة اإلى اأنه مت توقيع �شراكات مهنية مع عدد من املوؤ�ش�شات التي 
تعمل يف ذات املجال- منها: �شركة هاندي هيومن لتنظيم الفعاليات 
اأبوظبي«  يف  القيادية  للمراأة  العاملي  املنتدى  فعاليات«  يف  لل�شراكة 
والذي �شيقام يف دولة المارات العربية املتحدة يف �شهر مار�ص من 
عام ٢٠١8م برئا�شة �شعادة املهند�شة مع�شومة العيدان املدير العام 

�شبكة  مع  اتفاقية  توقيع  وكذلك  الماراتية،  هيومن  هاندي  ل�شركة 
جمال  يف  للتعاون  للتميز  نايا  جمموعة  متلكها  والتي  للبيئة  اأبوظبي 
الدكتور  ال�شتدامة  خبري  يراأ�شها  والتي  وامل�شوؤول  التنموي  العالم 
عماد �شعد. اإ�شافة اإلى اأنه مت التفاق على التعاون مع خبري التميز 
يف  الها�شمية  الأردنية  اململكة  من  احلموري   �شالح  الدكتور  الدويل 

جمالت البتكار التنموي.
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تد�سني الن�سخة االأولى من بان�راما ال�سبكة االإقليمية للم�س�ؤولية االجتماعية لعام 2017
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