




الدول التي تم تنفيذ فعاليات عام ٢٠١٨م فيها
االجتماعية  للمسؤولية  اإلقليمية  الشبكة  أنشطة  تنفيذ  تم  تعالى  اهلل  بفضل 

بصورة مباشرة أو عبر شراكات في الدول االتية: 

10 دول عبر انشطتنا..وتجاوزنا الهدف  وكان هدفنا في بداية العام الوصول إلى 
بفضل اهلل ثم بجهودكم... هذا العام سنعمل على تعميق هذه الشراكات عبر 

إطار مؤسسي مستدام باذن اهلل تعالى

اململكة العربية ال�سعودية

جمهورية تون�س

جمهورية ال�سودان

اململكة الأردنية الها�سمية

مملكة البحرين

دولة ال�سومال

جمهورية تركيا

اإيطاليا

دولة قطر

اجلمهورية اجلزائرية

جمهورية لبنان

مملكة هولندا 

�سلطنة عمان

دولة بوركينا فا�سو

دولة الكويت

فرن�سا 



بن  حممد  الأمني،  ر�سوله  على  وال�سالم  وال�سالة  العاملني  رب  هلل  احلمد 
عبداهلل وعلى اآله و�سحبه  اأجمعني

للم�سوؤولية  الإقليمية  ال�سبكة  م�سرية  من  املا�سية   ال�سنة  لقد حملت 
وقدرات  ونطاق  حجم  يف  مذهلة  وزيادة  كبرية،  اجنازات  الجتماعية 
خارجها.  ويف  العربية  املنطقة  يف  املتخ�س�سة  الإدارية  ومراكزها  �سبكتنا 
وخطت ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية خالل العام الفائت خطوات 
ممار�سات  باأف�سل  والتعريف  املجتمعية،  امل�سوؤولية  ثقافة  ن�سر  يف  وا�سعة 
املجتمعية  املنظمات  دعم  وكذلك   ، العربية  املنطقة  يف  امل�سوؤولة  املوؤ�س�سات 
املجتمعية  احلاجات  تلبية  يف  ت�ساهم  خالقة  مبادرات  ت�سميم  يف  العربية  
تركيز  خالل  من  واخلا�سة  احلكومية  املوؤ�س�سات  جهود  مع  جنب  اإلى  جنبا 
والتنمية  املجتمعية  بامل�سوؤولية  تتعلق  رئي�سية  خم�س  جمالت  يف  جهودها 
العمال. واأخالقيات  املجتمعية  واخلدمة  املوؤ�س�سي  والتطوع   امل�ستدامة 

املجتمعية«،  العام هو »عام ال�سراكة  ذلك  وكان  انق�سى عام 2018م،  لقد 
وحتققت من خالله اجنازات عديدة يف ن�سر ثقافة التنمية امل�ستدامة، والتب�سري 
باأهداف الأمم املتحدة للتنمية امل�ستدامة 2030 عرب تنظيم ال�سبكة الإقليمية 
للم�سوؤولية الجتماعية العديد من امللتقيات واملوؤمترات والربامج التدريبية ، 
اإلى  التي تدعو  املبادرات  الدرا�سات والبحوث املتخ�س�سة، واطالق  وتنفيذ 
توجيه املوؤ�س�سات بقطاعاتها املختلفة  نحو اعتماد منهجيات مهنية وعلمية يف 
اإدارة تلك املوارد املتعددة التي متتلكها موؤ�س�ساتهم ل�سالح تنمية املجتمعات، 
وكذلك التفاعل باإيجابية نحو احلاجات املجتمعية عرب �سراكات مهنية جمتمعية 
املجتمعات.. يف  تنموية  لبنات  وو�سعت  فكرا  واأو�سلت  اأثرا  تركت   عديدة 

الدول  من  العديد  ا�ست�سافتها  والتي  املتعددة  فعالياتنا  يف  حر�سنا  ولقد 
مو�سوعات  يف  متخ�س�سون  خرباء  ن�ست�سيف  اأن  خارجها،  ومن  العربية 

واملوؤهل  والعميقة  الوا�سعة  العملية  اخلربة  اهلل  حباهم  ممن  الفعاليات، 
الأكادميي العايل، وبالتايل اأتيحت فر�سة متميزة للجمهور العري�س لاللتقاء 
يف  اجلديد  على  والتعرف  واملعارف،  اخلربات  لتبادل  وجه  اإلى  وجها  بهم 

مو�سوع الفعالية.

وياأتي عام 201٩م وقد قررت ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية اأن ترفع  
�سعار »متكني ال�سركاء« ، لتكمل امل�سوار الذي بداأته من حلظة انطالقتها قبل 
اإحدى ع�سر عامًا لت�سلط ال�سوء على الأدوات املهنية الفاعلة لتمكني ال�سركاء، 
و�سيتم ذلك عرب جهود م�سرتكة ودرا�سة واقعية تنطلق منها فعاليات هذا العام 
لتنقل ال�سبكة و�سركاءها عربيا وعامليا الى م�ستوى متقدم يف الإمكانات واملعارف 
املجتمعات  تنمية  يف  امل�ساهمة  وهو  امل�سرتك  هدفنا  تدعم  التي  والقدرات 
احرتافية. واأدوات  باآليات  خدماتنا  من  للم�ستهدفني  عديدة  خيارات   وتوفري 
على  نعمل  الجتماعية،  للم�سوؤولية  الإقليمية  ال�سبكة  يف  اإننا  وختاما، 
عرب  امل�ستهدفة  املوؤ�س�سات  وبني  الدولية  اخلربات  بني  الفجوات  جت�سري 
للعمل  والهتمام  الخت�سا�س  اأهل  فيها  يجتمع  ومهنية  علمية  مظلة  اإيجاد 
الأمم  منظمات  مع  �سراكتنا  اأن  كما  ملجتمعاتنا.  فاعلة  تنمية  نحو  �سويا 
والعربية  الإ�سالمية  املنظمات  مع  وكذلك  املتخ�س�سة،  ووكالتها  املتحدة 
وخدماتنا. لفعالياتنا  اإيجابيا  مهنيا  زخما  اأعطى  الأخرى   والقليمية 
نكرر �سكرنا للرعاة الفخريني والداعمني و�سفراء ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية 
وخا�سة  حكومية  جهات  من  و�سركائنا  وخربائها،  واأع�سائها  الجتماعية، 
واأهلية يف املنطقة العربية ومن خارجها، وكل من ي�ساندنا من م�ساندة مهنية 
الإقليمية  ال�سبكة  اأن تكون  اأو دعم  نثمنه عاليا. �سائلني اهلل �سبحانه وتعالى 
للم�سوؤولية الجتماعية هي اجل�سر الذي نعرب من خالله مبوؤ�س�ساتنا اإلى عامل 
اهلل  حفظكم  العربية..  املنطقة  يف  املجتمعية  التنمية  جمال  يف  الحرتافية 

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

بروفي�سور يو�سف عبدالغفار
رئي�س جمل�س اإدارة ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية

مسيــرة مـزدهـرة ومسـؤوليـة تــزداد...
مـن عـام إلـى عـام
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اعتمد جمل�س اإدارة ال�سبكة القليمية للم�سوؤولية الجتماعية  تر�سيح اللجنة 
العلمية لختيار �سمو ال�سيخة ح�سة بنت خليفة اآل خليفة الرئي�س التنفيذي 
ملوؤ�س�س��ة اجن��از البحري��ن لتكرميه��ا بجائ��زة �س��خ�سية الع��ام للم�س��وؤولية 
املجتمعي��ة ع��ن اجنازاتها املتع��ددة يف جمالت ري��ادة الأعمال وامل�س��وؤولية 
املجتمعية يف مملكة البحرين خالل عام 2017م ويتقدم بالتهنئة ل�س��موها 
على هذا الجناز والختيار الذي وافق اأهله ، وخا�سة اأن �سمو ال�سيخ ح�سة 

بن��ت خليف��ة اآل خليف��ة كانت اأول راعية فخرية لأول ن�س��اط اأقامته ال�س��بكة 
القليمي��ة للم�س��وؤولية الجتماعي��ة يف تاريخه��ا وكان ذل��ك يف عام 2007م. 
وقد مت منحها اللقب وتكرميها خالل فعاليات »ملتقى احرتاف ممار�س��ات 
امل�س��وؤولية املجتمعي��ة« ال��ذي اأقيم مبملك��ة البحرين مطل��ع فرباير من عام 
2018م، و افتت��ح باحتف��ال ال�س��بكة مب��رور ع�س��رة اأع��وام عل��ى انطالقته��ا 

وممار�ستها اأن�سطة متخ�س�سة يف جمال امل�سوؤولية املجتمعية .

منــح سمــو الشيخـة حصـة بنـت خليفـة آل خليفـة
جـائــزة  »شخصيـة العـام للمسؤوليــة المجتمعيــة«

مبنا�س��بة تنظي��م فعالي��ات »ملتق��ى مب��ادرات ال�س��باب 
العربي للم�س��وؤولية املجتمعية«، قامت ال�س��بكة الإقليمية 
للم�س��وؤولية الجتماعية بتد�س��ني اأعمال، مركز ال�سباب 
العربي للم�سوؤولية املجتمعية، والذي يعد اأحد مراكزها 
ال��ذي اأطلقت��ه حديثا برعاية �س��عادة الدكتور حممد بن 
�س��يف الكواري الوكيل امل�س��اعد ب��وزارة البلدية والبيئة 
- رئي���س مرك��ز الدرا�س��ات البيئي��ة والبلدية - ال�س��فري 
ال��دويل للم�س��وؤولية املجتمعي��ة. ويعد »ملتق��ى مبادرات 
مرك��ز  فعالي��ات  اأول  املجتمعي��ة«  وامل�س��وؤولية  ال�س��باب 

ال�س��باب العرب��ي للم�س��وؤولية املجتمعي��ة املتخ�س�س يف 
تعزي��ز ممار�س��ات امل�س��وؤولية املجتمعي��ة ب��ني ال�س��باب 
العرب��ي، من خالل تنظيم امللتقيات واملوؤمترات وور���س 
العم��ل العلمية، وبناء قدرات ال�س��باب العربي يف جمال 
ت��ربز قدراته��م،  الت��ي  املجتمعي��ة  املب��ادرات  ت�سمي��م 
وت�س��اهم يف تعظيم اأثر اأعمالهم وجهودهم، وجتعل من 
اأعماله��م ذات اأثر م�س��تدام، وتتيح لهم الطالع على 
التج��ارب العاملية وتربطه��م بربامج وخرباء داعمني 

يف خمتلف جمالت امل�سوؤولية املجتمعية.

تــدشين مــركــز الشباب العـربــي للمسؤولية الـمجتمعيــة 
برعايــة السفير الكــواري

مـركـز الشبـاب العربـي
للمسؤولية املجتمعيـة
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تقليد معالي الدكتور بدر عثمان مال اهلل المدير العام للمعهد 
العربي للتخطيط لقب »سفير دولي للمسؤولية المجتمعية«

قلدت ال�س��بكة القليمية للم�س��وؤولية الجتماعية معايل الدكتور بدر مال اهلل 
مدي��ر ع��ام املعهد العربي للتخطي��ط والذي يقع مقره يف دول��ة الكويت لقب 
»�س��فري دويل للم�س��وؤولية املجتمعية« خالل الحتفال الذي اأقامته مبنا�س��بة 
م��رور ع�س��رة اأع��وام عل��ى انطالقه��ا اإيذان��ا بان�سمام��ه لربنامج ال�س��فراء 
الدولي��ني للم�س��وؤولية الجتماعية. ويعد معايل الدكتور بدر ماهلل �س��خ�سية 
اأكادميي��ة كويتي��ة رفيعة امل�س��توى، وحقق اجنازات كب��رية يف ق�سايا التنمية 
م��ن خ��الل اإدارت��ه للمعه��د العرب��ي للتخطي��ط وال��ذي مت تاأ�سي�س��ه من قبل 
احلكوم��ات العربي��ة. كما ي�س��غل معاليه ع�سويات جمال���س اإدارات عدد من 
املوؤ�س�س��ات والهيئ��ات احلكومي��ة والقليمي��ة. وبهذه املنا�س��بة اأب��دى معاليه 
ت�س��خري امكانيات املركز العربي للتخطيط لدعم ر�س��الة واأغرا�س ال�س��بكة 

القليمية للم�سوؤولية الجتماعية واأهدافها ال�سامية.

بمشاركة متدربين من دول خليجية وبتنظيم من الشبكة اإلقليمية 
للمسؤولية االجتماعية

تنظيـم فعاليات الـملتقـى اإلنسانـي التدريبـي الـتـاسـع إلدارة 
األزمـات والكـوارث »استجابة«

بتنظي��م م��ن وكال��ة ا�س��تجابة لدارة الأزم��ات والك��وارث ع�سو ال�س��بكة 
القليمي��ة للم�س��وؤولية الجتماعي��ة، اأقيم��ت فعالي��ات »امللتق��ى الن�س��اين 
التدريبي التا�س��ع لإدارة الأزمات والكوارث »ا�س��تجابة«، بتاريخ 3 مار�س 
2018م، �سمن فعاليات عام ال�سراكة املجتمعية. حيث �سارك يف امللتقى 
متدرب��ني م��ن العديد من ال��دول اخلليجية والعربية، ميثل��ون العديد من 

اجلمعيات واملوؤ�س�سات اخلريية والن�سانية.
ويف ت�سريح لالأ�ستاذ عاطف بن اأحمد املرزوقي - اخلبري الفني للملتقى 
قال فيه، باأن امللتقى حدث مهني واإن�ساين هام، حيث يقام للمرة الثالثة 
يف مملكة البحرين، وتقدم من خالله ور�سة عاملية بعنوان »تعزيز قدرات 
املوؤ�س�س��ات غ��ري احلكومي��ة م��ن اأج��ل ا�س��تجابة اأك��ر فاعلي��ة يف املجال 
الإن�س��اين يف ح��الت الط��وارئ والأزم��ات«. واحت�سن��ت فعالي��ات امللتقى 
اجلامع��ة الهلي��ة مبملك��ة البحري��ن، وقد اأ�س��رف عل��ى ت�سمي��م حقيبة 
الور�س��ة التدريبي��ة اأكادميي��ة هارفارد للعم��ل لالإن�س��اين التابعة جلامعة 
هارف��ارد الأمريكي��ة ال�س��هرية، وبدع��م من الوكال��ة الأمريكي��ة للتنمية. 
كم��ا مت ا�ست�س��ارة 400 متخ�س�س يف العمل الن�س��اين عند ت�سميم هذه 

احلقيبة التدريبية.
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المسؤولة  الممارسات  تعزيز  في  للمساهمة  المجتمعية  للمسؤولية  الدولي  اإلتحاد  إنشاء  تم 
في القطاعات الحكومية والخاصة والمجتمعية عبر الترويج ألفضل الممارسات المهنية، والتعريف 
المعتمدة.  العالمية  المعايير  وفق  المجتمعية  المسؤولية  تطبيقات  مجال  في  الناجحة  بالنماذج 
وجاءت هذه المبادرة األولى عالميا بهدف ايجاد مظلة أممية تلتقي فيها الكيانات المتخصصة وذات 

العالقة بمجال المسؤولية المجتمعية ، سواء كانت حكومية أو خاصة او مجتمعية.

تدشين أنشطة االتحاد الدولي للمسؤولية المجتمعية وذلك بمناسبة  احتفال 
الشبكة  بمرور عشر سنوات على تأسيسها

إشهـار االتحـاد الـدولـي 
للمسـؤوليـة الـمجتمعيـة

فـي األول فبـرايـر 2018
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اأعل��ن الأ�س��تاذ الدكت��ور عل��ي اآل اإبراهي��م نائب رئي���س ال�س��بكة القليمية 
للم�س��وؤولية الجتماعية- رئي���س اللجنة التنظيمية ل�سهار الحتاد الدويل 
للم�س��وؤولية املجتمعي��ة باأن��ه مت ر�س��ميًا ا�س��هار الحتاد الدويل للم�س��وؤولية 
املجتمعي��ة بتاري��خ 1 فرباي��ر 2018م، ليك��ون الإحت��اد الأول عاملي��ا ال��ذي 
�س��ي�سم كيانات وموؤ�س�س��ات متخ�س�سة يف جمال امل�س��وؤولية املجتمعية يف 

العامل.
وق��د تزام��ن  الع��الن عن ا�س��هار الحت��اد ال��دويل للم�س��وؤولية املجتمعية 
احتفال ال�س��بكة  مبرور 10 �س��نوات على تاأ�سي�سها وانطالق فعالياتها نحو 
العاملية وقد جاء اإن�س��اء الحتاد للم�س��اهمة يف تعزيز املمار�سات امل�سوؤولة 
يف القطاع��ات احلكومي��ة واملجتمعي��ة ع��رب الرتوي��ج لأف�س��ل املمار�س��ات 
املهني��ة، والتعري��ف بالنم��اذج الناجح��ة يف جم��ال تطبيق��ات امل�س��وؤولية 
املجتمعية وفق املعايري العاملية املعتمدة. وجاءت هذه املبادرة الأولى عامليا 
بهدف ايجاد مظلة اأممية تلتقي فيها الكيانات املتخ�س�سة وذات العالقة 

مبجال امل�سوؤولية املجتمعية، �سواء كانت حكومية اأو خا�سة اأو جمتمعية.
روؤية الإحتاد:

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

واملنظمات الدولية املعتربة.
ر�سالة الحتاد:

ممار�سات  تعزيز  يف  ت�ساهم  احرتافية  اأممية  منظومة  لبناء  ن�سعى 
الكيانات  مع  ال�سراكة  عرب  العامل  يف  وتطبيقاتها  املجتمعية  امل�سوؤولية 

املتخ�س�سة الدولية واحلكومية واخلا�سة واملجتمعية.
اأهداف الحتاد:

اأدوات  عرب  املجتمعية  امل�سوؤولية  وممار�سات  ثقافة  ن�سر   •
احرتافية معتمدة عامليا.

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

امل�سوؤولية املجتمعية.
• اإ�سدار التقارير املهنية التي تر�سد التطور يف تطبيقات مبادئ 

امل�سوؤولية املجتمعية يف دول العامل وفق املرجعيات العاملية.
مبجالت  ال�سلة  ذات  الأممية  املنظمات  مع  �سراكات  خلق   •

امل�سوؤولية املجتمعية وتطبيقاتها لتبني مبادرات متخ�س�سة 
 - املجتمعية)اقت�سادي  للم�سوؤولية  الثالثة  الأبعاد  تراعي 
واملناطق  الدول  يف  ايجابيا  اأثرا  جمتمعي( وحتدث   - بيئي 

واملوؤ�س�سات امل�ستهدفة بهذه املبادرات.
يف  تعمل  التي  الكيانات  قدرات  وتطوير  بناء  يف  امل�ساهمة   •
اأو  احلكومية  منها:  �سواء  املجتمعية  امل�سوؤولية  جمالت 

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

التوا�سل وتعظيم الأثر.
جمالت عمل الحتاد:

يف  مهنية  خدمات  لتقدمي  املجتمعية  للم�سوؤولية  الدويل  الحتاد  ي�سعى 
جمال امل�سوؤولية املجتمعية عرب الأدوات الحرتافية الآتية:

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

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

• تنظيم املوؤمترات وامللتقيات واحللقات العلمية.
• توفري قواعد معلومات اخلرباء واأف�سل املمار�سات والتجارب.

ع�سوية الحتاد:
ع�سوية الحتاد متاحة للفئات الآتية:

املجتمعية  للم�سوؤولية  واملمار�سة  املتخ�س�سة  املهنية  الكيانات   -1
�سواء كانت حكومية اأو خا�سة اأو جمتمعية يف جميع دول العامل..

2- املنظمات الدولية ذات ال�سلة مبجالت امل�سوؤولية املجتمعية.
3- اخلرباء واملتخ�س�سون يف جمالت امل�سوؤولية املجتمعية.



بانوراما ال�شبكة - ٢٠١٨م 8

الشبــاب والـتـطــوع
بقلم: �سعادة الدكتور حممد بن �سيف الكواري

لقد �سهدت ال�سنوات الأخرية تو�سعًا مذهاًل يف حجم ونطاق وقدرات 
واأ�سبح  العامل،  اأنحاء  جميع  يف  والتطوعية  ال�سبابية  املوؤ�س�سات 
الإمنائية، وت�سميم  امل�سروعات  تنفيذ  بارز يف  املوؤ�س�سات دور  لهذه 
مبادرات خالقة ت�ساهم يف تلبية احلاجات املجتمعية جنبا اإلى جنب 

مع جهود املوؤ�س�سات احلكومية واخلا�سة.
مهمة  جهات  اأي�سًا  والتطوعية  ال�سبابية  املوؤ�س�سات  اأ�سبحت  كما 
لتقدمي اخلدمات الجتماعية وتنفيذ برامج التنمية الأخرى كمكّمل 
التواجد  فيها  ي�سعف  التي  املناطق  يف  �سيما  ل  احلكومي،  للعمل 
الكوارث  اأو  ال�سراعات  انتهاء  بعد  ما  اأو�ساع  يف  كما  احلكومي 

الطبيعية اأو غريها. 
وجاء »امللتقى العربي ملبادرات ال�سباب اوامل�سوؤولية املجتمعية« لي�سلط 
جمتمعية  مبادرات  لت�سميم  مبتكرة  »اأدوات  مو�سوع  على  ال�سوء 
اعتماد  ع�سر  هو  الع�سر،  هذا  اأن  ليوؤكد  املتحدة«،  الأمم  مبعايري 
للقيادات  توجيهه  مت  امللتقى  هذا  اأن  كما  للتطوع.  احرتافية  اأدوات 
ال�سبابية، باعتبار القيادات هم وحدهم اأ�سحاب املبادرات يف توجيه 
موؤ�س�ساتهم نحو اعتماد منهجيات مهنية وعلمية يف اإدارة تلك املوارد 

املتعددة التي متتلكها موؤ�س�ساتهم ل�سالح تنمية املجتمعات.
ولقد حر�سنا يف هذا امللتقى، اأن ن�ست�سيف خرباء متخ�س�سون يف 
مو�سوع امللتقى ممن حباهم اهلل اخلربة العملية الوا�سعة والعميقة 
واملوؤهل الأكادميي العايل، وبالتايل هيئنا للم�ساركني ال�سباب فر�سة 
متميزة لاللتقاء بهم وجها اإلى وجه لتبادل اخلربات، والتعرف على 
اجلديد يف مو�سوع امللتقى. كما �سعينا اأن نحقق �سراكة ا�سرتاتيجية 
مع برنامج متطوعي الأمم املتحدة للو�سول اإلى اعتماد اأعلى معايري 

التطوع الحرتايف .

بني  الفجوات  لتج�سري  امللتقى  لهذا  املنظمة  اللجنة  عملت  وختاما، 
علمية  مظلة  اإيجاد  عرب  العربي  ال�سباب  وبني  الدولية  اخلربات 
نحو  �سويا  للعمل  والهتمام  الخت�سا�س  اأهل  فيها  يجتمع  ومهنية 

تنمية فاعلة ملجتمعاتنا. 
اأن يوفقنا جلعل هذا امللتقى انطالقًا من  �سائلني اهلل �سبحانه وتعالى 
هذه الدورة ودوراته القادمة هو اجل�سر الذي نعرب من خالله مبوؤ�س�ساتنا 
اإلى عامل الحرتافية يف جمال التطوع.. حفظكم اهلل  و�سبابنا العربي 

جميعا، ووفقكم ملا فيه اخلري، وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
* ال�سفري الدويل للم�سوؤولية الجتماعية بال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية
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انت�سرت موؤخًرا ثقافة التطوع انت�ساًرا كبرًيا يف جمتمعاتنا العربية، لنجد 
بهدف  عدة  جمالت  يف  ينخرطون  ال�سن  كبار  وحتى  و�سبابنا  اأطفالنا 
التطوع خلدمة املجتمع �سواء كان ذلك داخل املجتمع املحيط بهم اأو خارج 

البلد.
وحيث اأن ال�سباب هم القوة القادرة على العطاء وهم يف اأوج طاقتهم، جند 
الكثري من الفرق التطوعية واجلمعيات ال�سبابية ت�سعى لنيل ذلك ال�سرف 
ملا للتطوع من فوائد عظمى تنعك�س على ال�ساب نف�سه وعلى جمتمعه، اأهمها 
التي قد تعجز بع�س احلكومات عن  ل�سد بع�س الحتياجات  العون  يد  مد 
�سدها، والتى ميكن بتكاتف �سبابها حتقيق ذلك الهدف من خالل املبادرات 
التي ي�سعون لتقدميها ملختلف �سرائح املجتمع وذلك بتقدمي �ستى  اجلليلة 

اأ�سكال امل�ساعدات با�سم التطوع.
ومن اجلدير بالذكر اأن غر�س حب التطوع منذ ال�سغر يف حياة اأطفالنا له 
اإيجابٌي يف ا�ستمرارية امل�ساركة يف تقدمي �ستى امل�ساعدات من خالل  اأثٌر 
له حتى  التنويه  يجدر  ما  وهذا  ن�ساأتهم.  منذ  عليه  اعتادوا  الذي  التطوع 
العمل  والتعليم؛  الرتبية  مناهج  يف  جلًيا  بات  والتي  التعليمية  املراحل  يف 
اأهمية التطوع يف احلياة باعتباره �سرع اهلل و�سنة نبيه عليه  على تو�سيح 

ال�سالة وال�سالم.
اإن فوائد التطوع ل تنعك�س على املجتمع فقط واإمنا على ال�ساب ذاته حيث 
يعمل على حتقيق اأهداف �سامية من جهة ومن جهة اأخرى حتمي هذا ال�ساب 
مبجرد  وذلك  الهاوية،  من  القرتاب  من  وتنقذه  املالهي  يف  النغما�س  من 
بال�سعادة  وال�سعور  والجناز  التطوع  لذة  ليعي�س  التطوعية  بالمور  ان�سغاله 
عند م�ساعدته لالآخرين. والتي من خاللها اي�سا يكون قادرا على الت�سدي 
للم�سكالت التي قد تعرت�س طريقه يف احلياة من خالل اخلربة التي ميتلكها 

مع مرور الأيام بالعمل يف هذا املجال.
اأهداًفا بعيدة املدى  اأبنائنا منذ ال�سغر، يحقق  اإن غر�س حب التطوع يف 

اأهمها احل�سول على جيٌل واٍع قادٌر على العطاء، م�سوؤول عن جمتمعه.
املوؤ�س�سات  خالل  من  التطوعي  العمل  ثقافة  ن�سر  علينا  واجًبا  كان  لذا   
بكل  بالعمل  وذلك  اأهلية،  اأو  حكومية  عامة،  اأو  كانت  خا�سة  املجتمعية، 
يف  املتمثل  التطوع  باب  من  املجتمعية  امل�سوؤولية  اأهداف  لتحقيق  طاقتها 
�سباب الوطن وجعله من �سمات حياتهم اليومية، وهذا ما ن�سعى اإليه من 
خالل ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية ومن خالل ن�سر تلك الثقافة 
للجميع حياة  متمنيني  »التزام«،  دورية  بها على �سفحات  العمل  واأ�ساليب 

مليئة بالعطاء وحب اخلري للجميع.
* رئي�سة التحرير

بقلـم: عبري اأحمد اجلودر

التطـوع ... الغـرس الحسن 
مـنـذ الصـغـر
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اأعلن رئي���س جمل���س اإدارة ال�س��بكة الإقليمية للم�س��وؤولية الجتماعية 
تكرمي عددا من ال�سخ�سيات العربية الرفيعة امل�ستوى عن اجنازاتهم 
املجتمعي��ة املتمي��زة يف بلدانه��م ويف خارجه��ا، حي��ث مت منح كال من 
�س��عادة ال�سيخ عبداهلل بن �س��امل الروا�س ال�س��فري الدويل للم�سوؤولية 
املجتمعية من �سلطنة عمان و�سعادة الدكتورة ملياء عبدالغفار الأمني 

الع��ام للمجل���س القوم��ي لل�س��كان بجمهورية ال�س��ودان لق��ب »مفو�س 
اأمم��ي للتب�س��ري باأه��داف الأم��م املتح��دة للتنمي��ة امل�س��تدامة 2030« 
وذلك �سمن فعاليات امللتقى الأممي ملمار�س��ات امل�سوؤولية املجتمعية. 
برعاية فخرية من �س��عادة الدكتور عبداحل�س��ني بن علي مريزا وزير 

�سئون الكهرباء مبملكة البحرين

الرواس وعبد الغفار: ضمن كوكبة المفوضين األممين 
للتبشير بأهداف األمم المتحدة للتنمية الـمستدامة 2030« الذي 

تتبناه الشبكة اإلقليمية

وقع��ت ال�س��بكة الإقليمي��ة للم�س��وؤولية الجتماعي��ة و�س��بكة اأبوظب��ي للبيئة 
اتفاقي��ة تعاون يف جم��ال الإعالم والتوعية البيئي��ة، والتوعية ذات ال�سلة 
مبج��الت امل�س��وؤولية املجتمعي��ة والتنمي��ة امل�س��تدامة. وق��د مث��ل ال�س��بكة 
الإقليمي��ة للم�س��وؤولية الجتماعي��ة يف توقيع هذه الإتفاقي��ة الدكتور جياب 
النقيب اليافعي املدير التنفيذي لل�س��بكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية 

)مكت��ب البحري��ن( يف ح��ني مث��ل �س��بكة اأبوظب��ي للبيئ��ة �س��عادة الدكتور 
عماد �سعد مدير �سبكة اأبوظبي للبيئة، والذي يعد اأول موقع بيئي اإخباري 
ومعلوماتي يف املنطقة العربية ي�ساهم يف تعزيز املحتوى املعريف يف املجال 

البيئي باللغة العربية على �سبكة النرتنت.

الشبكة اإلقليمية 
للمسؤولية االجتماعية 
وشبكة أبوظبي للبيئة 
توقعان اتفاقية تعاون 

في مجال اإلعالم 
والتوعية البيئية
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برنامج أخصائي مسؤولية مجتمعية 
في مجال البنوك والمصارف

اإبراهيم نائب رئي�س ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية  اآل  �سيقدم الأ�ستاذ الدكتور علي 
يف  جمتمعية  م�سوؤولية  »اأخ�سائي  بعنوان  متخ�س�س  تدريبي  برنامج  الجتماعية 
جمال البنوك وامل�سارف«، وذلك خالل الفرتة مابني 1-3 مايو2018م، بتنظيم من 

�سركة الطيار للت�سويق بالتعاون مع اأكادميية اخلليج يف دولة قطر.

اأعلن الأ�ستاذ الدكتور علي اآل اإبراهيم نائب رئي�س ال�سبكة القليمية للم�سوؤولية الجتماعية 
ع��ن تد�س��ني اأعم��ال »املرك��ز الأمم��ي خلدم��ات املانح��ني« ، كواح��د م��ن املركز الرئي�س��ة 
التابعة لل�س��بكة، وذلك مبنا�س��بة تنظيم ال�س��بكة القليمية للم�س��وؤولية الجتماعية ور�س��ة 
تدريبية دولية بعنوان » م�ست�س��ار دويل يف جمال اإدارة املنح املالية وفقا ملبادئ امل�س��وؤولية 
املجتمعية«، والذي اأقيم يف الفرتة مابني 8 -10 فرباير 2018. علما اأن ال�س��بكة القليمية 
للم�سوؤولية الجتماعية نفذت خالل ال�سنوات املا�سية العديد من امللتقيات العلمية وبرامج 
بن��اء الق��درات، وال�ست�س��ارات املتخ�س�س��ة ل�سال��ح اجله��ات املانح��ة يف ال��دول العربية 
وال�س��المية. وياأتي تاأ�سي���س هذا املرك��ز كتتويج للخدمات التي قدمتها ال�س��بكة القليمية 

للم�سوؤولية الجتماعية لقطاع املنح يف املنطقتني العربية وال�سالمية.

اإلعالن عن تأسيس مركز أممي لـخدمات المانحين
 يتبع الشبكة اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية

خالل فعاليات البرنامج الدولي المهني في مجال
»إدارة المنح المالية وفقا لمبادئ المسؤولية المجتمعية«

المـركـز األممـي
لخـدمـات المانحين

تعاقدت الأكادميية الدولية للم�س��وؤولية الجتماعية  - ع�سو ال�س��بكة الإقليمية للم�س��وؤولية الجتماعية مع املدرب 
واخلب��ري ال��دويل الدكت��ور �سالح احلم��وري لتنفي��ذ دورة متخ�س�سة بعنوان »م��درب معتمد يف جمال امل�س��وؤولية 
املجتمعية«. حيث من املقرر اأن يتم تنفيذها باإذن اهلل يف كل من دولة الكويت خالل الفرتة مابني 27-2٩ مار�س 

2018م، ويف مملكة البحرين خالل الفرتة 26-28 اأبريل من عام 2018م.
يه��دف الربنام��ج ال��ى اإع��داد مدرب��ني معتمدي��ن من قبل ال�س��بكة القليمي��ة للم�س��وؤولية الجتماعي��ة يف جمال 
امل�س��وؤولية املجتمعي��ة للموؤ�س�س��ات �سم��ن منهج �س��امل مت اع��دادة خ�سي�سًا وف��ق اأف�سل املمار�س��ات يف اعداد 
احلقائ��ب التدريبي��ة، تخطيط��ُا وتنفي��ذاأ وتقييم��ًا، لتمكينه��م م��ن الرتق��اء مب�س��توى امل�س��وؤولية املجتمعية عرب 

اأبعادها الثالثة )القت�سادي، البيئي، املجتمعي( بكفاءة وفاعلية.

األكاديمية الدولية للمسؤولية االجتماعية
تطلق برنامج إعداد مدربين معتمدين في مجال المسؤولية 

المجتمعية للمؤسسات في الكويت والبحرين
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وق��ع �س��عادة ال�س��يخ عب��داهلل ب��ن �س��امل الروا���س ال�س��فري ال��دويل 
للم�سوؤولية الجتماعية اتفاقيتي تعاون مع ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية 
الجتماعي��ة يف جم��الت التعليم اجلامعي واملنح الطالبية وكذلك يف 
جم��ال التمكني القت�س��ادي. وقد وقعها من جانب ال�س��بكة الإقليمية 
للم�س��وؤولية الجتماعية الأ�ستاذ الدكتور علي اآل اإبراهيم نائب رئي�س 
ال�س��بكة الأقليمية للم�س��وؤولية الجتماعية - حيث ح�سر حفل التوقيع 
ال�س��فراء الدولي��ون بال�س��بكة الإقليمي��ة للم�س��وؤولية الجتماعي��ة يف 

قطر وهم: �س��عادة الدكتور حممد بن �س��يف الكواري الوكيل امل�ساعد 
بوزارة البيئة والبلدية واخلبري البيئي الدويل �س��عادة الدكتور �س��يف 
ب��ن عل��ي احلجري. كما �س��هد حفل التوقيع �س��عادة امل�ست�س��ار حممد 
ب��ن عبدالرحمن ال�س��يد املبعوث ال��دويل اخلا�س بال�س��بكة القليمية 
للم�س��وؤولية الجتماعية ل�سوؤون العاقة و�سعادة الدكتور مي�سر �سديق 

الع�سو الفخري بال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية.

اتفاقيتي تعاون في مجال التمكين االقتصادي ومجاالت 
التعليـم الـجامعـي والـمنح الطالبيـة

وقع��ت ال�س��بكة الإقليمي��ة للم�س��وؤولية الجتماعي��ة وموؤ�س�س��ة اطع��ام 
للتنمي��ة والتدري��ب م��ن اململكة الأردنية الها�س��مية اتفاقي��ة تعاون يف 
جم��ال التمكني الأ�س��ري وبرام��ج متكني امل��راأة اقت�سادي��ا، والتفاق 
عل��ى تنفيذ موؤمتر م�س��رتك يقام يف �س��هر مار���س اجل��اري باإذن اهلل 
يف اململكة الأردنية الها�س��مية. وقد مثل ال�س��بكة الإقليمية للم�سوؤولية 
الجتماعي��ة يف حف��ل توقي��ع هذه التفاقية الأ�س��تاذ الدكت��ور علي اآل 
اإبراهيم نائب رئي�س ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية و�سعادة 
الدكت��ورة جن��وى بلطيف رئي�س��ة مرك��ز امل��راأة للم�س��وؤولية املجتمعية 
بال�س��بكة الإقليمي��ة للم�س��وؤولية الجتماعي��ة، يف ح��ني مث��ل موؤ�س�س��ة 
اطعام للتنمية والتدريب �س��عادة املهند�س��ة كوثر عل��ي نهار القطارنة 

رئي�سة موؤ�س�سة اطعام للتنمية والتدريب.

الشبكة اإلقليمية و اطعام للتنمية يوقعان اتفاقية تعاون لعقد مؤتمر 
مشترك يقام في نهاية شهر مارس في الـمملكـة األردنيـة الـهـاشميـة
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شراكة استراتيجية بين المعهد العربي للتخطيط في 
الكويت والشبكة اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية

قام الأ�س��تاذ الدكتور علي اآل اإبراهيم نائب رئي���س ال�س��بكة القليمية 
للم�سوؤولية الجتماعية و�سعادة الدكتور م�ساعد حممد مندين ال�سفري 
ال��دويل للم�س��وؤولية الجتماعي��ة بزيارة اإلى املعه��د العربي للتخطيط 
بدولة الكويت. حيث كان يف ا�س��تقبالهما �س��عادة الدكتور بدر عثمان 
م��ال اهلل املدي��ر العام للمعه��د العربي للتخطيط والقي��ادات الإدارية 
والفنية باملعهد. حيث ح�سر الجتماع امل�سرتك من طرف املعهد كال 
من : �سعادة الأ�ستاذ الدكتور ح�سني الطالفحة وكيل املعهد والأ�ستاذ 

ك��رمي عادل دروي���س مدير اجله��از الإداري باملعه��د. واتفق الطرفان 
على حتقيق �سراكة ا�سرتاتيجية بني املعهد العربي للتخطيط وال�سبكة 
القليمي��ة للم�س��وؤولية الجتماعي��ة يف جمالت ال�ست�س��ارات املهنية- 

وبناء القدرات- وتنظيم الفعاليات املتخ�س�سة.
 ويف خت��ام الجتم��اع قام املعهد ممثال مبديره العام بتكرمي الأ�س��تاذ 

الدكتور علي اآل اإبراهيم والدكتور م�ساعد مندين بدرعي املعهد.
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والوقف هو:«حب�س الأ�سل وت�سبيل الثمرة« اأي الحتفاظ بالأ�سل واإنفاق ثمرته يف �سبيل اهلل عز وجل ويف طرق اخلري 
املختلفة. 

والوقف يتميز باأمرين عظيمني وهما:
اأوًل: النفع امل�ستمر يف الدنيا، وهذا ال�ستمرار يلبي احلاجات الطارئة لالأفراد ويلبي احتياجات املجتمع على املدى 

البعيد.
ثانًيا: الثواب اجلزيل الذي يحققه الوقف ل�ساحبه اأثناء حياته وبعد موته، فالوقف م�سدر متجدد للح�سنات. 

والوقف �سنة ثابتة عن نبينا حممد �سلى اهلل عليه و�سلم، وهذه ال�سنة لها خريها يف الدنيا وثوابها اجلزيل يف الآخرة، 
وما اأحوج امل�سلمني اليوم اإلى اإحياء هذه ال�سنة واإلى جعل الوقف عادة وثقافة عند ال�سغار والكبار. 

والوقف اليوم ل يحتاج اإلى مال كثري، فيمكن لأي �سخ�س وبدراهم معدودة اأن ُي�سهم يف اأي نوع من اأنواع الوقف التي 
ُت�سرف عوائدها على امل�سروعات اخلريية والتنموية.

ِذيَن َيْتُلوَن  وقد وردت يف القراآن الكرمي اآيات كثرية حتث على الإنفاق يف وجه اخلري املختلفة يقول اهلل عز وجل:{اإِنَّ الَّ
اَرًة لَّن َتُبوَر}. �سورة فاطر: 2٩. ا َوَعاَلِنَيًة َيْرُجوَن جِتَ ا َرَزْقَناُهْم �ِسرًّ اَلَة َواأَنَفُقوا مِمَّ ِ َواأََقاُموا ال�سَّ ِكَتاَب اهللَّ

ووردت الكثري من الآيات التي حتث على الرب والإنفاق و�سد حاجات الفئات ال�سعيفة يف املجتمع
وجند يف القراآن الكرمي الدعوة اإلى الإح�سان بكل اأ�سكاله و�سوره ومنها الإح�سان اإلى الآخرين وجند الأمر بالتعاون 
عز  اهلل  يقول  اليومية  حياتهم  يف  النا�س  بني  تتم  التي  التعامالت  جميع  يغطي  عام  اأمر  وهو  والتقوى  الرب  على 
ُقوْا اهلّلَ اإِنَّ اهلّلَ �َسِديُد اْلِعَقاِب{. �سورة املائدة: 2.  وجل:}َوَتَعاَوُنوْا َعَلى اْلربِّ َوالتَّْقَوى َوَل َتَعاَوُنوْا َعَلى الإِْثِم َواْلُعْدَواِن َواتَّ
وورد يف ال�سنة النبوية املطهرة الكثري من الأحاديث التي تدعو اإلى الإنفاق وحتث عل اأنواع معينة من ال�سدقات 
ومنها ال�سدقة اجلارية، فَعْن اأَِبي ُهَرْيَرَة ر�سي اهلل عنه، اأَنَّ َر�ُسوَل اهلّلِ �سلى اهلل عليه و�سلم َقاَل:» اإَذا َماَت الإِْن�َساُن 

اِلٍح َيْدُعو َلُه«. �سحيح م�سلم: 4177. َدَقٍة َجاِرَيٍة، اأَْو ِعْلٍم ُيْنَتَفُع ِبِه، اأَْو َوَلٍد �سَ اْنَقَطَع َعَمُلُه اإلَّ ِمْن َثاَلٍث: �سَ
والأوقاف يف الدولة الإ�سالمية متيزت بكرة عددها و�سخامتها وتعدد جمالتها وتنوع اأن�سطتها، وقد اندثر منها 
ا، ويف دليل وا�سح على اأن مفهوم الوقف كان را�سًخا يف قلوب امل�سلمني وعقولهم لأنه  الكثري وبقي منها الكثري اأي�سً

جزء من عقيدتهم التي تدعوهم اإلى حمبة الآخرين والإح�سان اإليهم. 
والوقف بخ�سائ�سه ومميزاته ميثل املرحلة الثالثة التي تتم دور ال�سدقات والزكاة يف تنمية املجتمع، وذلك من 

خالل توفري التمويل الالزم للم�سروعات التنموية التي حتقق الرخاء للمجتمع.
واملتاأمل يف القواعد والأ�سول التي قامت عليها احل�سارة الغربية يالحظ اأنها يف جمملها قواعد واأ�سول اإ�سالمية، 
وقد يبدو ذلك غريًبا ولكنه حقيقة ل مراء فيها، فالغرب نه�س باأدوات واأفكار اإ�سالمية، ولكنه ف�سلها عن م�سدرها 
الرباين واأ�سفى عليها ال�سبغة املادية التي جتعل من املنفعة الهدف والغاية وتف�سلها متاًما عن الدين وعن القيم 

والأخالق. 
ومن الأمثلة على ذلك الهتمام بالعلم، والهتمام باتقان العمل والإح�سان واجلودة يف اأداء اأي عمل، والهتمام بالعمل 
التطوعي، والهتمام بال�سمان الجتماعي والعدالة الجتماعية، والإنفاق على الأعمال اخلريية، والهتمام بالوقف 

وب�سفة خا�سة الوقف على اجلامعات ومراكز البحوث، وكلها كما نرى اأمور اأوجبها الإ�سالم ودعا اإليها وحث عليها. 
والإنفاق من اأموال الوقف ملواجهة احلالت الطارئة التي يتعر�س لها املجتمع اأو على الحتياجات اليومية الأخرى 
ل يتعار�س مع الإنفاق على امل�سروعات اخلريية طويلة الأجل التي ينبغي اأن يخ�س�س لها اجلزء الأكرب من اأموال 
الوقف، وهذا الأمر مل يتحقق بعد، فاأغلب املوؤ�س�سات الوقفية يف الدول العربية والإ�سالمية تنفق اجلزء الأكرب من 
اأموال الوقف على معاجلة م�سكلة الفقر املزمنة التي ل تنتهي ول ميكن الق�ساء عليها اإل بالتعليم والبحث العلمي 

وتوفري الرعاية ال�سحية.
واأف�سل ا�ستثمار لأموال الوقف هو ا�ستثمارها يف امل�سروعات طويلة الأجل مثل الإنفاق على التعليم والبحث العلمي 
والإنفاق على القطاع ال�سحي وغريها من املجالت التي تتطلب متوياًل دائًما حتى ل تتعطل اأو تتوقف عن القيام 
بدورها يف النهو�س باملجتمع، وهو ما فطن اإليه امل�سلمون الأوائل عندما اجتهوا اإلى الوقف على املدار�س واملكتبات 
وامل�ست�سفيات، ولذلك ينبغي علينا اليوم كاأفراد وموؤ�س�سات الرتكيز على اجلانب التنموي للوقف، من اأجل النهو�س 

باملجتمعات العربية والإ�سالمية، وا�ستعادة الدور احل�ساري لأمتنا.

الوقف والمسؤولية المجتمعية
   مقالت يف امل�سوؤولية املجتمعية 

بقلــــم:
حممد اإبراهيم خاطر

كاتب ومدرب معتمد
امل�سرف العام على موقع تعارفوا

الإنفاق يف الإ�سالم له مظاهر 
واأوجه متعددة، فمنه ما هو 

اآين ملواجهة احلالت الطارئة 
يف املجتمع و�سد احلاجات 

التي ل حتتمل التاأخري 
كال�سدقات والزكوات، وهناك 

اإنفاق طويل الأجل يتمثل يف 
ال�سدقات اجلارية ويف الوقف 

حيث يبقى الأ�سل وتكون 
ال�سدقة من ريع هذا الأ�سل، 
والوقف م�سدر متجدد للنفع 

وم�سدر متجدد للح�سنات، 
فالوقف يلبي الحتياجات 

امل�ستدمية للمجتمع كاملرافق 
ال�سحية والتعليمية 

والبحثية وغريها.
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بقلم الأ�ستاذة: �سمر حممد الوذينلني - قائدة ال�ست�سارات والتغذية - ماج�ستري الر�ساد والتوجيه بجامعة امللك عبدالعزيز

بقلــم: جمــدولني عبــا�س جمــل الليل
ع�سو  فعال مبركز اأنا م�سوؤول لبداع الطفل التابع لل�سبكة الإقليمة للم�سوؤولية الجتماعية - م�ست�سارة مراهقة وطفولة مبركز ي�سر الن�سائي مبكة 

ان الطف��ال الذي��ن ينتمون اإلى بيئة ملمة باأ�س��اليب الرتبية هم اأكر ا�س��تعدادا 
م��ن الناحي��ة النف�س��ية مقارنة مبن يتعر�سوا لأ�س��اليب تربوي��ة خاطئة من هذا 
املنطلق انطلقت مبادرة طفلي ثروتي عام 2013 على يد القائدة وجدان طالبة 
الدكت��وراة باأمري��كا ع��ن طري��ق ان�س��اء جمموعة وات���س اأب الت��ي اأ�سبحت الآن 
28 جمموع��ة غط��ت جميع املناط��ق الإدارية باململك��ة العربية ال�س��عودية، ويعد 
فري��ق طفل��ي ثروتي مب��ادرة �س��خ�سية تطوعية مب�س��اركة متخ�س�س��ات ذوات 
�س��هادات علي��ا يف الطفول��ة وعل��ى درج��ة عالي��ة يف الكف��اءة واخل��ربة واملعرفة 
حيث يتكون الفريق من 16 م�س��رفة اأ�سا�س��ية و80 م�سرفة م�ساعدة يف جمالت 
الرتبي��ة والدرا�س��ات الإ�س��المية والط��ب، وبل��غ عدد امل�س��رتكات م��ن الأمهات 
5000 م�س��رتكة وكذل��ك الآباء، علمًا اأن الفئة امل�س��تهدفة  يف ه��ذه املبادرة هي 
الآب��اء والأمهات واملعلمني واملهتمني بالرتبية والطفولة. وتتمثل روؤية الفريق يف 
الريادة يف جمال الرتبية والطفولة يف العامل العربي لت�سمل خدمة ال�ست�سارات 
الإ�س��بوعية، مناق�س��ة مو�سوع جديد كل اأ�س��بوع، م�س��اركة التج��ارب الناجحة، 

تقدمي حلول واقعية غري تنظريية قابلة للتطبيق الفوري، اأما ر�سالة الفريق فهي 
�س��عي مب��ادرة طفلي ثروتي باأن تكون املرج��ع الأول للمربني واملهتمني بالطفولة 
والرتبي��ة وذلك بتقدمي برامج الوقاية وامل�س��اندة ون�س��ر الوعي وبناء �س��راكات 
مهنية مع املخت�سني واملوؤ�س�سات احلكومية والأهلية واملنظمات الدولية لتحقيق 

طفولة اآمنة. ومن اأهم املو�سوعات التي طرحتها املبادرة :
مدخ��ل اإل��ى املراهق��ة، منحني��ات النم��و )ه��ل طفل��ي ب�سح��ة جي��دة ؟(، اأث��ر 
امل�س��كالت الزوجي��ة عل��ى الأبناء، موؤ�س��رات منائي��ة مهمة، الرتبية اجلن�س��ية، 
التفك��ري الإيجاب��ي، م�س��كالت النطق، ال�س��رطان وعالقت��ه بالتغذي��ة )الوقاية  
من��ه(، تغذي��ة ا�سطراب��ات ف��رط احلرك��ة )ADHD(، تغذي��ة الحتياج��ات 
اخلا�س��ة، م�س��اكل الأكل ال�س��ائعة عن��د الأطف��ال، تعزي��ز اجله��از املناع��ي لك 

ولطفلك، التعامل مع الأطفال اأثناء الأزمات واحلروب.
مب��ادرة طفل��ي ثروت��ي ان�س��اأت لواقع اأمث��ل واأجمل للطف��ل ولقمع الط��رق الغري 

تربوية واملوؤذية للروة احلقيقة التي بني اأيدينا .

مبــادرة طفلــي ثروتــي

أميرتـي الصغيـرة وفعـل الخـيـر

   مقالت يف امل�سوؤولية املجتمعية 

   مقالت يف امل�سوؤولية املجتمعية 

ال�سغرية  اأمريتي  ا�ستقبلتني  املنزل  اإلى  عدت  �سنوات  �ست  وقبل  الأيام  اإحدى  يف 
�سموخ ذات الأربعة اأعوام بابت�سامة �سافية م�سرقة تبعث الأمل وتر�سم طريق احلياة.
قالت بلهفة العا�سق امل�ستاق: ملاذا تاأخرتي رحلت ال�سم�س و اأقبل الليل اأين كنِت؟

اقرتبت منها و دنوت و نظرت يف بحر عينيها و قلت : كنت اأعمل و اأجنز اأمًرا.
وما هي اإل حلظات حتى عاودت احلديث و بداأت بال�ستف�سارات،اأخذت بيدها 
اإلى املطبخ لنعد القهوة و نتبادل احلديث و ا�ستمع ل�سوتها العذب عندها قالت: 

اأنت تعملني يف ال�سباح فلم تعملني بامل�ساء؟
فقلت لها: اأنا اأعمل يف ال�سباح تقديرا لذاتي و بامل�ساء اأعمل لتحقيق ال�سعادة 

يل و لالآخرين.
�سكتت برهة ثم �ساألت عن املقابل و قلت لها لي�س مادًيا .

ظهر على حمياها الده�سة والعجب نظرت اإليها وقلت: اأنا م�ستمتعة بعملي اأجد 
ال�سعادة مبجرد تقدمي العون و اجلهد لالآخرين و اأحقق اخلري.

قالت: ما هو اخلري ؟ 
قلت لها: هو عك�س ال�سر، عمل يرتك اأثًرا طيًبا يجعل اجلميع ي�سعرون بال�سعادة.
حينها اأدركت اأنها ما زالت طفلة وقررت ا�سطحابها معي لرتى بعينها معنى اخلري.
ت�ستمع  فكانت  تعمل  التي  ال�سخ�سيات  راأت  معي؛  اأخذتها  امل�ساء  ذلك  ويف 

حلواراتنا و ت�ساركنا م�ساعرنا.
�سلمته ملوظفة معنا،  و  ملًفاأ  واأخذت  تكليف  اأو  بادرت  بدون تخطيط مني  ثم 
و�ُسلمت اأوراق و اأ ح�سرتها يل، ٌكلفت ببع�س الأعمال الب�سيطة و كانت تنجزها 
..توا�سلت مع  اكت�سبت مهارات جديدة  اتقنت،  و  تفاعلت   ، و حما�س  بن�ساط 
اأمريتي  انطلقت  العمل  بهذا  و  لديها  الأ�سدقاء  دائرة  وكربت  الآخرين.. 

ال�سغرية و ك�سرت اخلجل و اخلوف من مواجهة اجلمهور.
لها يف  رفيقات  مع  اأن�سدت  العام؛  بداية  فقرات حفل  فقرة من  وا�سرتكت يف 
والتعاون،  ال�سعادة  احلب  معنى  اأدركت  تعاونت..  اأجنزت..  التطوعي  العمل 

تعلمت كيف يكون الأثر الطيب الذي يحقق اخلري بروح العطاء و البذل.
اأ�سرقت ابت�سامة اأمريتي ال�سغرية �سموخ باأعمال ب�سيطة ،التزمت باملهام التي 
م�سوؤولية  معنى  اكت�سفت  النا�س  مب�ساعدة  نف�سها،  بقيمة  �سعرت  لها،  حددت 

جمتمعية.
من اجلميل؛ اأن ن�سنع من اأولدنا �سخ�سيات تقدر معنى العطاء يقدموا اأثمن 

�سيء لديهم للمجتمع دون مقابل ول يوجد اأثمن من الوقت و املال و اجلهد.
والأجمل اأن نخرج معهم نبني املجتمع  نقدر امل�سوؤولية على قدر عاٍل من البذل و حب 

اخلري لالإن�سانية جمعاء.
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مبنا�سبة انعقاد فعاليات املوؤمتر الدويل الثالث خلرباء العاقة والتاأهيل يف منطقة الق�سيم 
باململكة العربية ال�سعودية - مت توقيع اتفاقية تعاون بني ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية 
ممثلة يف مركزها »مركز خدمات موؤ�س�سات الأ�سخا�س ذوي العاقة - ع�سو ال�سبكة القليمية 
للم�سوؤولية الجتماعية« وبني جمعية عنيزة للرعاية الجتماعية« تاأهيل« يف جمال بناء القدرات 
الب�سرية واملوؤ�س�سية والبحثية لقطاع العاقة وامل�سوؤولية املجتمعية. حيث مثل ال�سبكة الإقليمية 

يف حفل التوقيع رئي�سها �سعاد الربوفي�سور يو�سف عبدالغفار.

الشبكة اإلقليمية تشارك فـي فعاليات
المؤتمر الدولي الثالث لخبراء االعاقة 

والتأهيل
في منطقة القصيم بالمملكة 

العربية السعودية

خبراء الشبكة في المؤتمر الدولي الثالث لخبراء اإلعاقة

�س��اركت ال�س��بكة الإقليمي��ة للم�س��وؤولية الجتماعية يف املوؤمتر ال��دويل الثالث 
خلرباء الإعاقة والتاأهيل بوفد برئا�س��ة �سعادة الربوفي�سور يو�سف عبدالغفار 
اأوراق عم��ل  الإقليمي��ة  ال�س��بكة  اأع�س��اء  ق��دم  الإدارة. كم��ا  رئي���س جمل���س 
ومداخ��الت علمي��ة يف ه��ذا املوؤمتر، حيث قدم  ُكل من الأ�س��تاذ فهد القباع - 
اخلبري الدويل يف جمال الإعاقة ورقة علمية بعنوان »البيئة متعددة احلوا���س 

- ال�س��نوزلني املفهوم والتطبيقات مع الأ�س��خا�س ذوي الإعاقة«، وكذلك قدم 
امل�ست�س��ار فواز الدخيل رئي���س املركز الدويل للت�س��ويق املجتمع��ي ورقة علمية 
بعنوان »اأهداف الأمم املتحدة للتنمية امل�ستدامة 2030 وتطبيقاتها يف جمال 
الإعاق��ة«، كم��ا قدمت الدكتورة عبري اجلودر رئي�س��ة حترير �سحيفة »التزام« 

واخلبرية يف جمال الإعاقة مداخلة علمية يف املوؤمتر.
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اخت��ارت �س��عادة الدكت��ورة اأم��ل البك��ري البيل��ي وزي��رة 
التنمي��ة الجتماعية بولي��ة اخلرطوم الأ�س��تاذ الدكتور 
علي اآل اإبراهيم حمكما لدليل امل�سوؤولية املجتمعية لولية 
اخلرط��وم - ال�س��فري ال��دويل للم�س��وؤولية الجتماعي��ة 
بجمهورية ال�س��ودان، والذي مت اطالق��ه �سمن فعاليات 
باإ�س��راف  الجتماعي��ة  للم�س��وؤولية  اخلرط��وم  ملتق��ى 
اخلبري الدويل الدكتور �سالح احلموري م�ست�سار التميز 

املوؤ�س�سي. اختارت �س��عادة الدكتورة اأمل البكري البيلي 
وزي��رة التنمي��ة الجتماعي��ة بولي��ة اخلرطوم الأ�س��تاذ 
امل�س��وؤولية  لدلي��ل  اإبراهي��م حمكم��ا  اآل  عل��ي  الدكت��ور 
املجتمعي��ة لولية اخلرطوم بجمهورية ال�س��ودان، والذي 
مت اطالق��ه �سمن فعاليات ملتقى اخلرطوم للم�س��وؤولية 
الجتماعي��ة باإ�س��راف اخلب��ري ال��دويل الدكت��ور �سالح 

احلموري م�ست�سار التميز املوؤ�س�سي .

آل إبـراهيـم محكمـا لدليل الـمسؤولية الـمجتمعيـة لوالية 
الـخرطوم بجمهوريـة السودان

يف ا�س��ت�سافة م��ن قب��ل الإعالم��ي الإذاعي الكبري الأ�س��تاذ حممد اجلوهري �س��ارك الأ�س��تاذ 
الدكت��ور عل��ي اآل اإبراهيم نائب رئي���س ال�س��بكة الإقليمية للم�س��وؤولية الجتماعي��ة يف برناجمه 
ي��ام عاملي��ة« ع��رب اذاع��ة قط��ر، وال��ذي يع��ده ويقدم��ه الأ�س��تاذ حمم��د  الإذاعي »اأ 
اجلوه��ري. وكانت احللقة عن »اليوم العاملي للعدالة الجتماعية«. حيث �س��لط الدكتورعلي اآل 

اإبراهيم على اأبعاد العالقة بني امل�سوؤولية املجتمعية والعدالة الجتماعية.

»أبعاد العالقة بين المسؤولية 
المجتمعية والعدالة االجتماعية« لقاء 

إذاعي على إذاعة قطر بمناسبة
 »اليوم العالمي للعدالة االجتماعية«

نظم مركز اجالل خلدمات كبار ال�سن ع�سو ال�سبكة القليمية للم�سوؤولية الجتماعية برنامج اجتماعي لكبار ال�سن من اأع�ساء اجلمعية العمانية 
لأ�سدقاء امل�سنني من جنوب حمافظة الباطنة ب�سلطنة عمان يف مكة املكرمة مبنا�سبة زيارتهم لالأرا�سي املقد�سة. �سرحت بذلك الدكتورة حياة 

يو�سف مالوي رئي�سة مركز اإجالل خلدمات كبار ال�سن واملتقاعدين.

مركز اجالل لخدمات كبار السن والمتقاعدين ينظم برنامج اجتماعي 
لكبار السن من أعضاء الجمعية العمانية ألصدقاء المسنين
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بدع��وة من �س��عادة الدكتور بدر بن عثمان مال اهلل املدي��ر العام للمعهد العربي للتخطيط بدولة 
الكويت - ال�س��فري الدويل للم�س��وؤولية الجتماعية -  قام اأع�ساء جمل���س اإدارة ال�سبكة الإقليمية 
للم�سوؤولية الجتماعية بزيارة اإلى مقر املعهد لبحث �سبل التعاون بني ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية 
الجتماعي��ة واملعه��د العربي للتخطيط وذلك بتاريخ 22 فرباير 2018م. كما عقد جمل���س اإدارة 

ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية اجتماعا له يف دولة الكويت على هام�س زيارته لها.

مجلـس إدارة الشبكـة اإلقليميـة فـي 
زيـارة للمعهد العـربي للتخطيط

برعاية من �سعادة الدكتور عدنان �سالح احلداد رئي�س جمل�س اإدارة �سركة 
جمموعة الراية العربية وبال�سراكة ما بني وكالة ا�ستجابة لإدارة الأزمات 
والكوارث ع�سو ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية وجمموعة الراية 
العربي��ة ا�س��ت�سافت دول��ة الكوي��ت فعاليات »امللتق��ى الن�س��اين التدريبي 
لإدارة الأزمات والكوارث)ا�ستجابة( يف دورتيه ال�سابعة والثامنة ، وذلك 
خ��الل الف��رتة ماب��ني 17-18 فرباي��ر 2018م بدولة الكوي��ت. وقد ح�سر 

املوؤمت��ر م�س��اركون م��ن 6 دول عربي��ة، ميثلون 33 جه��ة خريية وجمتمعية 
وطوعي��ة. ويف خت��ام امللتق��ى مت تكرمي 88 متدرب��ا ومتدربة من خمرجات 
الربنام��ج التدريب��ي ال��دويل امل�ساحب واملو�س��وم بعنوان »تعزي��ز قدرات 
املوؤ�س�س��ات غ��ري احلكومي��ة م��ن اأج��ل ا�س��تجابة اأك��ر فاعلي��ة يف ح��الت 
الط��وارئ والأزم��ات«، واملعتم��د م��ن اأكادميي��ة هارف��ارد للعمل الن�س��اين 

،والذي مت ت�سميمه بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية.

ملتقى إدارة األزمات والكوارث »استجابة« في الكويت 
بالشراكـة مع مجموعة الرايـة العربية
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برعاي��ة وت�س��ريف م��ن فخام��ة الرئي���س ال�س��وداين امل�س��ري عم��ر ح�س��ن 
الب�س��ري وبدع��وة م��ن فخام��ة امل�س��ري عبدالرحمن �س��وار الذهب رئي���س 
جمل���س اأمناء منظمة الدعوة الإ�س��المية - ال�س��فري الدويل للم�س��وؤولية 
الجتماعية بال�س��بكة الإقليمية للم�س��وؤولية الجتماعية، �ساركت ال�سبكة 
الإقليمي��ة للم�س��وؤولية الجتماعي��ة بوف��د ر�س��مي وامل�س��اركة يف اجتم��اع 

جمل�س اأمناء منظمة الدعوة الإ�سالمية والذي عقد يف مدينة اخلرطوم 
يف الف��رتة ماب��ني 15-16 فرباي��ر 2018م. وق��د �س��مل الوف��د كال م��ن: 
الدكتوراأ�سلم ب�سري نائب رئي�س جمل�س الإدارة  والأ�ستاذة فاطمة اخلان 
نائ��ب املدي��ر التفيذي ملكتب البحرين والأ�س��تاذ داوود يو�س��ف املالكي - 

الأ�ستاذ عبداهلل اليافعي - الأ�ستاذ حممد بابكر.

وفد الشبكة في اجتماع مجلس أمناء منظمة الدعوة 
االسالمية بالسودان
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اأقر جمل���س اإدارة ال�س��بكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية اعتماد م�سروع جائزة امل�سوؤولية املجتمعية لل�سركات 
يف الدول العربية، والتي �سيتم العالن عنها يف �سهر مار�س اجلاري باإذن اهلل.

 كما مت تر�سيح �سعادة ال�سيخ عبداهلل بن �سامل الروا�س ال�سفري الدويل للم�سوؤولية الجتماعية - رئي�س مكتب 
ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية ب�سلطنة عمان لرئا�سة هذه اجلائزة املتخ�س�سة.

حيث �سرح �س��عادته بهذه املنا�س��بة: اأن هذه امل�س��ابقة تعترب حتفيز لل�س��ركات واملوؤ�س�سات الداعمة وامل�ساهمة 
يف جمال امل�سوؤولية املجتمعية يف الوطن العربي وبال �سك اأنها �ستخلق مناف�سة على دور جمتمعي مهم والذي 

�سي�ساهم يف تعزيز وتطوير ثقافة امل�سوؤولية املجتمعية يف الوطن العربي.

اطالق جائزة المسؤولية المجتمعية للشركات في الدول العربية 
بتنظيم الشبكة اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية

قام �سعادة ال�سيخ عبداهلل بن �سامل الروا�س رئي�س ال�سابق  لغرفة جتارة و�سناعة عمان بولية ظفار - ال�سفري الدويل للم�سوؤولية الجتماعية - بزيارة 
اإلى دولة قطر لتعزيز التعاون مع املوؤ�س�سات القت�سادية والعلمية واملهنية القطرية. حيث تف�سل �سعادة الأ�ستاذ حممد بن اأحمد بن طوار الكواري نائب 
رئي���س جمل���س اإدارة غرفة قطر با�س��تقبال �سعادة ال�سيخ عبداهلل الروا�س وبحث معه �سبل التعاون القت�سادي والتجاري . كما التقى �سعادته عددا من 
رجال الأعمال يف قطر منهم �سعادة الدكتور مي�سر �سديق ال�سريك والرئي�س التنفيذي ملجموعة ابهار القاب�سة. كما تف�سل �سعادة الدكتور علي حامد 
املال الأمني العام امل�س��اعد لل�س��وؤون ال�سناعية مبنظمة اخلليج لال�ست�س��ارات ال�سناعية با�س��تقبال �سعادة ال�س��يخ عبداهلل الروا�س. ح�سر الجتماعات 

ال�ستاذ الدكتور علي اآل اإبراهيم نائب رئي�س ال�سبكة القليمية للم�سوؤولية الجتماعية.

تعزيــز العمل العمانـي - القطــري في مجــاالت 
المسؤوليــة اإلجتماعية
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ا�س��ت�سافت جمعي��ة ملتق��ى الكويت اخلريي ي��وم الأربعاء املوافق 7 مار���س2018م الأ�س��تاذ 
الدكتور علي اآل اإبراهيم نائب رئي�س ال�سبكة القليمية للم�سوؤولية الجتماعية مبقرها بدولة 
الكويت لبحث �س��بل التعاون وال�س��راكة بني املوؤ�س�ستني. وقد ح�سر الجتماع من قبل جمعية 
ملتق��ى الكوي��ت اخل��ريي الدكت��ورة فاطم��ة الدوي�س��ان رئي�س��ة جمل���س الإدارة، اإ�ساف��ة اإلى 
اأع�ساء جمل���س اإدارة اجلمعية وهم: الدكتور نوري ب�س��ري والدكتور خالد ال�س��طي والأ�س��تاذ 
جم��ال النام��ي. كم��ا مت توقي��ع اتفاقي��ة تعاون ب��ني جمعية ملتق��ى الكويت اخلريي وال�س��بكة 

الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية

جمعية ملتقى الكويت الخيري تستضيف  الشبكة اإلقليمية

اختتم��ت فعالي��ات الور�س��ة التدريبي��ة الدولي��ة »م�ست�س��ار 
معتم��د يف جمال اإدارة املنح املالية وفق مبادئ امل�س��وؤولية 
املجتمعية« والتي قدمها الأ�ستاذ الدكتور علي اآل اإبراهيم 
نائ��ب رئي���س ال�س��بكة الإقليمي��ة للم�س��وؤولية الجتماعي��ة 
وباعتم��اد من الأكادميية الدولية للم�س��وؤولية الجتماعية، 
حي��ث �س��ارك يف الور�س��ة التدريبية والت��ي اأقيمت يف دولة 
للم�س��وؤولية  الإقليمي��ة  ال�س��بكة  ماب��ني  بال�س��راكة  قط��ر 
الجتماعي��ة ومرك��ز ماك�س��يمايز للتدريب م�س��اركني من: 
�س��لطنة عم��ان - دول��ة الكوي��ت - اجلمهوري��ة اللبناني��ة 
- دول��ة قط��ر - جمهوري��ة ال�س��ودان - املغ��رب. كم��ا اأن 
امل�س��اركني م��ن جهات مانح��ة وخريية وجمتمعي��ة قطرية 

وعربية.وق��د اقيم��ت ور�س��ة العم��ل يف فن��دق رت��اج الري��ان خ��الل الفرتة 
مابني 1-3 فرباير2018م. ومت على هام�س��ها العالن عن تاأ�سي�س املركز 
الأممي خلدمات املانحني تابعا لل�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية.

وتع��د ه��ذه الور�س��ة واحدة م��ن برام��ج التدريب الت��ي اعتمدت عل��ى اأف�سل 
املمار�س��ات يف جم��ال اإدارة املن��ح املالي��ة للمب��ادرات املجتمعية اإبت��داءًا من 
م�ستلزمات احل�سول على املنحة املالية من اجلهات املانحة وطنيا اأو دوليا، 
مرورا باإدارة املنحة عند احل�سول عليها بكفاءة عالية لتحقيق الأثر املطلوب 
وامل�س��تهدف. علم��ا اأن الربنام��ج التدريب��ي معتم��د م��ن الأكادميي��ة الدولية 
للم�س��وؤولية الجتماعية، وا�ستهدف العاملني يف القطاع اخلريي واملجتمعي، 
اإ�سافة اإلى اجلهات املانحة �سواء كانت حكومية اأو خا�سة اأو جمتمعية. كما 
يتيح الربنامج الفر�سة للراغبني يف ان يتخذوا من مهنة اإدارة املنح م�س��ارا 

مهني��ا له��م. علما اأن ه��ذا الربنامج التدريبي مت تنفيذه م��ن قبل يف العديد 
م��ن ال��دول العربي��ة، وحظ��ي ب�سدى وقب��ول ايجابي��ا. وللعلم فاإن ال�س��راكة 
ب��ني مركز ماك�س��يمايز للتدري��ب بدولة قطر وال�س��بكة الإقليمية للم�س��وؤولية 
الجتماعي��ة ق��د حتققت يف العدي��د من الفعالي��ات وامللتقي��ات املتخ�س�سة 
يف جمالت امل�س��وؤولية املجتمعية والتنمية امل�س��تدامة خالل الفرتة ال�سابقة، 
وترج��م ذل��ك يف تنفي��ذ ملتقي��ات متخ�س�س��ة يف دول��ة قطر منه��ا: امللتقى 
اخلليج��ي الأول لالأعم��ال اليدوية للن�س��اء م��ن ذوات الإعاقة بال�س��راكة مع 
منظم��ة التاأهي��ل ال��دويل- امللتقى الأمم��ي للرتويج لأه��داف الأمم املتحدة 
للتنمي��ة امل�س��تدامة2030 - امللتق��ى الدويل لحرتاف ممار�س��ات امل�س��وؤولية 
املجتمعي��ة- موؤمتر املراة وامل�س��وؤولية املجتمعية الثالث - كما �س��ينفذان معا 
فعالي��ات »امللتق��ى العرب��ي ملبادرات ال�س��باب وامل�س��وؤولية املجتمعي��ة« والذي 

يقام حاليا يف مدينة الدوحة يف الفرتة مابني 1-3 مار�س 2018م.

بالتعـاون مـابين الشبـكـة اإلقليمـيـة للـمسـؤولـيـة االجتمـاعـيـة
 ومـركـز مـاكسيمـايـز فـي قـطــر

اطـالق بـرنـامـج دولـي مهنـي فـي مجـال »إدارة الـمنح 
الـمالية وفقا لـمـبادئ الـمسؤولية الـمجتمعية«
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من اأجل رعاية فلذات اأكبادنا - ممن كتب اهلل عليهم فقد اأحد اأبويه اأو كليهما -، ولنفوز 
- باإذن اهلل تعالى - ب�سحبة ر�سوله الكرمي �سلى اهلل عليه و�سلم يف الفردو�س الأعلى؛ 
مدينة  اأهايل  من  اإح�سا�سًا  وذلك  )ان�سان(  الأيتام  لرعاية  اخلريية  اجلمعية  تاأ�س�ست 

الريا�س باأهمية رعاية الأيتام ورغبتهم يف اأن تكون هناك جمعية خريية ُتعنى بهم.

فقد �سدرت املوافقة ال�سامية الكرمية بتاأ�سي�س اجلمعية اخلريية لرعاية الأيتام مبنطقة 
الريا�س )اإن�سان( من لدن خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز - عندما 
كان اأمريًا ملنطقة الريا�س -  برئا�سة �ساحب ال�سمو امللكي اأمري منطقة الريا�س،  ومت 
ت�سجيلها يف وزارة العمل وال�سوؤون الجتماعية حتت رقم )166( وتاريخ 1420/8/28ه� 

طبقا لأحكام لئحة اجلمعيات واملوؤ�س�سات اخلريية وقواعدها التنفيذية.

الذاتي،  الكتفاء  طريق  على  امل�ستفيد  و�سع  على  تاأ�سي�سها  منذ  اجلمعية  عملت  وقد 
مدعومني مبوارد متجددة وخدمات ع�سرية من خالل روؤيتها ال�سرتاتيجية.

ومن خالل ر�سالتها فهي تقوم على رعاية وتاأهيل الأيتام املحتاجني ومن يف حكمهم يف 
منطقة الريا�س باأ�سلوب يحفظ كرامتهم مع �سفافية واأمانة تك�سبها ثقة املح�سنني.

كقيم  وال�سفافية،  والفاعلية،  والتميز،  اليتيم،  كرامة  على  املحافظة  تغفل  مل  اأنها  كما 
حتافظ عليها منذ ن�ساأتها، �ساعني اإلى حتقيق غر�س مبادئ الدين احلنيف لدى اليتيم، 
التي  امل�سكالت  مواجهة  يف  امل�ساعدات  وتقدمي  له،  واملعنوية  املادية  الرعاية  وتوفري 

تعرت�س اليتيم.

اأولت  وقد حر�ست اجلمعية اخلريية لرعاية الأيتام »ان�سان« على تنوع براجمها، حيث 
واعد  مل�ستقبل  التمهيد  اأ�سا�سي يف  دور  للتعليم من  ملا  اأهمية ق�سوى؛  التعليمي  اجلانب 
لأبناء اجلمعية، فعملت وفق ا�سرتاتيجية تعليمية بّناءة تراعي اأدق التفا�سيل، فاأطلقت 
اإلى  تهدف  والتي  باجلمعية  التعليمية  الرعاية  ثمار  اإحدى  وهي  العلمي  التفوق  جائزة 
حتفيز الطالب والطالبات الأيتام املتفوقني على بذل املزيد من اجلهد وبث روح احلما�س 

واملناف�سة لدى بقية الأيتام لزيادة حت�سيلهم الدرا�سي.

ريا�سي  حمفل  وهو  ان�سان:  اأوملبياد  برنامج  خالل  من  الريا�سي  باجلانب  اهتمت  كما 
والرتفيهية،  الريا�سية  الألعاب  من  العديد  يف  اإن�سان  جمعية  فروع  اأبناء  فيه  يتناف�س 
التناف�س ال�سريف وتوطيد العالقات الجتماعية،  اإلى تنمية روح  حيث يهدف الأوملبياد 

بالإ�سافة اإلى اكت�ساف املواهب الريا�سية بني اأبناء اجلمعية.

الجمعية الخيرية لرعاية االيتام

بقلم: ح�سن اجلا�سم
الرئي�س التنفيذي لل�سبكة 

الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية

   مقالت يف امل�سوؤولية املجتمعية 

أعطى ديننا الحنيف 
اليتيم كل اهتمام و 

عناية، فقد حثت اآليات 
الكريمات واألحاديث 

النبوية المسلمين على 
الوقوف بجانب اليتيم 
وإشعاره بحنان األبوة 
والعطف، قال تعالى 

في محكم التنزيل )فأما 
اليتيم فال تقهر( وقال 

تعالى: )ويطعمون 
الطعام على حبه مسكينًا 

ويتيمًا وأسيرًا(، وكما 
قال رسول الله صلى 

الله عليه وسلم )أنا 
وكافل اليتيم في الجنة 
كهاتين - وأشار بالسبابة 

و الوسطى(.
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بقلم الأ�ستاذة: ر�سية �سريف
مهتمة باإدارة العمل اخلريي

بقلم امل�ست�سارة: منال العويف
نائبة رئي�س حترير وكالة م�سوؤولية لالأنباء

على  الإ�سالم،  يف  الجتماعي  التكافل  يقوم 
العقيدة،  اأ�سا�سه من  له  بناء فكري متكامل، 
واملنظومة الأخالقية، َوْفقًا ملا جاء به الكتاب 
واقتداء بال�سورة التي طبقت يف عهد الر�سول 
�سلى اهلل عليه و�سلم تلك ال�سورة التكافلية 
املتج�سده يف قوله �سلى اهلل عليه و�سلم: )مثل 
القائم على حدود اهلل والواقع فيه كمثل قوم 
اأعالها  بع�سهم  ف�سار  �سفينة،  ا�ستهموا 
وبع�سهم اأ�سفلها، فكان الذين يف اأ�سفلها اإذا 
ا�ستقوا من املاء مروا على من فوقهم، فقالوا 
نوؤذ  ومل  ن�سيبنا هذا خرًقا  اأنا خرقنا يف  لو 
من فوقنا، فاإن تركوهم وما اأرادوا هلكوا، واإن 

اأخذوا على اأيديهم جنوا، وجنوا جميعا( 
ممار�سات  واأبرزها  التكافل  مظاهر  ومن 
واملوؤ�س�سية  الفردية  الجتماعية  امل�سوؤولية 
اليتيم،  )كفالة  ب�  تهتم  مبادرات  يف  وتتمثل 

كبار  موؤ�س�سات  اخلريية،  املوؤ�س�سات  دعم 
الحتياجات  ذوي  برامج  موؤ�س�سات  ال�سن، 

اخلا�سة وجوائز التحفيزيه(.
بامل�سوؤولية  اأفراده  ي�سعر  الذي  فاملجتمع   
التكافل  ي�سوده  البع�س،  بع�سهم  جتاه 
وت�ستد  الوئام  ويعّمه  املحبة  وت�سوده  والتعاون 
وال�سعي  الإ�سالمية،  الأخوة  اأوا�سر  فيه 
واخلا�سة  العامة  امل�سالح  على  للمحافظة 
واملعنوية،  املادية  والأ�سرار  املفا�سد  ودفع 
بحيث ي�سعر كل فرد فيه - اإلى جانب احلقوق 
الآخرين. جتاه  واجبات  عليه  اأن   - له   التي 
م�سالح  حتقيق  عند  يقف  ل  التكافل  وهذا 
اجليل احلا�سر بل يتعدى ذلك اإلى نظرة �ساملة 
ت�سع يف العتبار م�سالح اأجيال امل�ستقبل، وهو 
ما من �ساأنه اأن ي�سهم يف حل كثري من الأزمات 

املعا�سرة وح�سر املخاطر امل�ستقبليه .

حمل الأ�ستاذ �سعود ال�سبيعي، ر�سالة حمتواها 
»اأن الإ�سالم دين ال�سالم« تطوعًا منه منذ عام 
2003م، ون�سرها جلميع دول العامل، مل يبتغي 
منها ماًل ول �سهرة بل كان همه اإبراز ال�سورة 
اجلميلة للدين الإ�سالمي احلنيف. اإلى اأن اأتى 
اأوباما  الرئي�س  فوز  عن  فيه  ُاعلن  الذي  اليوم 
يف النتخابات يف عام 2008م ليتلقى الأ�ستاذ 
�سعود ال�سبيعي دعوة منه حل�سور حفل تن�سيبه 
ذهب  الأمريكية.  املتحدة  للوليات  رئي�سا 
املغفور  التقى  اأن  بعد  ال�سبيعي  �سعود  الأ�ستاذ 
 - �سعود  اآل  عبدالعزيز  بن   عبداهلل  امللك  له 
الذي ميثل  وبفعله  ب�سخ�سه  اأبدى فخره  حيث 
ِبه املجتمع ال�سعودي والإ�سالمي، ليذهب �سعود 
وي�سبح  التطوعية،  لالأعمال  �سفريًا  ال�سبيعي 
بذلك اأول م�سارك من منطقة ال�سرق الأو�سط 
الب�سرة  ذوي  من  رئي�س  اأول  تن�سيب  حفل  يف 

�سعود  الأ�ستاذ  يعمل  والآن  لأمريكا.  الداكنة 
الجتماعية  امل�سوؤولية  لق�سم  رئي�سًا  ال�سبيعي 
دورات  تلقيه  بعد  ال�سعودي  الهالل  بنادي 
الجتماعية  امل�سوؤولية  عن  مكثفة  تدريبية 

للقطاع الريا�سي عقب زيارته للبيت الأبي�س.
و�سفرائنا  ُكر  ال�سبيعي  �سعود  اأ�ستاذنا  اأمثال 
املتخ�س�سة  املجالت  �ستى  يف  املتطوعني  من 
لتقدمي خدماتهم ل�ستى اأنحاء العامل دون هدف 
الكون  خالق  من  الثواب  فقط  مرجتني  مادي، 
اأي�سًا كر. فال�سباب اخلليجي والعربي كقادتهم 
ق�سايا  حلل  الدوؤوب  والعمل  املبادرة  اأهل  هم 
العامل الإ�سالمي باحلكمة والقول احل�سن. فهم 
بامل�سميات  والتغني  الكالم  لي�سوا ممن يكرون 
العربية  فاملنطقة  تذكر،  نتائج  دون  والألقاب 
لكل  وال�سالم  واحلب  اخلري  بنماذج  حبلى 

العامل.

التكافـل االجتماعي...
األسـاس والـمظـاهـر

عـنـدمــا يكــون �لتطــوع �إميــانــًا بق�ضيــة

   مقالت يف امل�سوؤولية املجتمعية 

   مقالت يف امل�سوؤولية املجتمعية 
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ختـام فعـاليـات الـملتقى األممـي 
لـممارسـات الـمسؤوليـة الـمجتمعيـة 

برعـايـة وزيـر الـكـهـرباء

منح الشيخة حصة جائزة »شخصية العام للمسؤولية 
المجتمعية« وتكريم شخصيات عربية رفيعة المستوى

�سعادة  من  وبرئا�سة  البحرين،  مبملكة  الكهرباء  �سئون  وزير  مريزا  علي  بن  عبداحل�سني  الدكتور  �سعادة  من  فخرية  برعاية 
للم�سوؤولية الجتماعية، وبح�سور نوعي من �سخ�سيات  ال�سبكة القليمية  اإدارة  الربوفي�سور يو�سف عبدالغفار رئي�س جمل�س 
رفيعة امل�ستوى اأبرزهم �سمو ال�سيخة ح�سة بنت خليفة اآل خليفة رئي�سة موؤ�س�سة اجناز البحرين، واأ�سحاب ال�سعادة ال�سفراء 
عبدالرحمن  الدكتور  �سعادة  مثلهم:  والذين  الجتماعية  للم�سوؤولية  القليمية  بال�سبكة  الجتماعية  للم�سوؤولية  الدوليون 
اجلواهري رئي�س �سركة اخلليج ل�سناعة البرتوكيماويات و�سعادة الدكتور ح�سن بن اإبراهيم كمال ع�سو جمل�س اأمناء املوؤ�س�سة 
امللكية اخلريية و�سعادة ال�سيخ عبداهلل بن �سامل الروا�س رئي�س مكتب ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية ب�سلطنة عمان، 
وكذلك �سارك �سعادة الأ�ستاذ �سعيد حر�سي رئي�س مكتب الـخليج لل�سوؤون الإن�سانية مبنظمة الأمم املتحدة، ومعايل الدكتور بدر 
التخطيط  وزير  العربي  اأ�سرف  الدكتور  ومعايل  الكويت،  دولة  من  للتخطيط  العربي  للمعهد  العام  املدير  اهلل  مال  عثمان  بن 

وال�سالح الداري الأ�سبق بجمهورية م�سر العربية 
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اختتمت فعاليات »امللتقى الأممي املتقدم لإحرتاف ممار�سات امل�سوؤولية 
املجتمعية« بتنظيم من ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية - ع�سو 
برنامج الأمم املتحدة لالإتفاق العاملي - وبال�سراكة مع برنامج ال�سفراء 
والذي  البحرين،  �سرياتون  بفندق  الجتماعية،  للم�سوؤولية  الدوليني 
اأقيم خالل الفرتة مابني 1-3 فرباير 2018م مب�ساركة خليجية وعربية 
ودولية. وقد األقى �سعادة الدكتور عبداحل�سني بن علي مريزا وزير �سئون 
للملتقى- كلمة قال  الفخري  الراعي  البحرين -  الكهرباء واملاء مبملكة 
الأممي  »امللتقى  فعاليات  البحرين  مملكة  ا�ست�سافت  اأن  »ي�سرفنا  فيها 
تظاهرة  يف  املجتمعية«،  امل�سوؤولية  ممار�سات  لإحرتاف  الثاين  املتقدم 
خرباء  وكذلك  الهامة،  الفعاليات  من  العديد  فيها  جتمع  ومهنية  علمية 
من  امل�ستدامة  والتنمية  املجتمعية  امل�سوؤولية  جمالت  يف  متخ�س�سون 
املنطقة العربية« واأ�ساف �سعادته كذلك قائال »اإن مبادرة امللتقى العلمي 
ال�سراكة  جمال  يف  اأمميون  �سفراء  اإعداد  �سهد  والذي  امل�ستوى  رفيع 
املجتمعية عرب اإدخالهم يف برنامج تدريبي مبعايري برامج الأمم املتحدة 
لبناء القدرات املهنية حمط تقدير واعتزاز، وخا�سة اأنه توافق مع اعالن 
ال�سراكة  عام  هو  2018م  عام  الجتماعية  للم�سوؤولية  القليمية  ال�سبكة 
املجتمعية. كما اأ�ساد �سعادة الدكتور عبداحل�سني بن علي مريزا بتد�سني 
املتخ�س�سة  اأكادمييتها  وعرب  الجتماعية  للم�سوؤولية  الإقليمية  ال�سبكة 
الدولية  »ال�سهادة  بعنوان  امللتقى  انعقاد  مبنا�سبة  تدريبي  دويل  برنامج 
ال�سفراء  برنامج  مع  بالتعاون  املجتمعية«  ال�سراكة  ل�سفراء  الحرتافية 
جل�ساته  اإدارة  يف  �سارك  والذي  الجتماعية.  للم�سوؤولية  الدوليني 
العربية  الدول  من  امل�ستوى  رفيعة  ومهنية  واأكادميية  علمية  �سخ�سيات 
املتخ�س�سة.  ووكالتها  املتحدة  الأمم  منظمة  قبل  من  وكذلك  ال�سقيقة 
كما قدم �سعادة الربوفي�سور يو�سف عبدالغفار رئي�س جمل�س اإدارة ال�سبكة 

الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية كلمة قال فيها »اأن جمل�س اإدارة ال�سبكة 
لختيار  العلمية  اللجنة  تر�سيح  اأعتمد  الجتماعية  للم�سوؤولية  الإقليمية 
ملوؤ�س�سة  التنفيذي  الرئي�س  خليفة  اآل  خليفة  بنت  ح�سة  ال�سيخة  �سمو 
املجتمعية  للم�سوؤولية  العام  �سخ�سية  بجائزة  لتكرميها  البحرين  اجناز 
املجتمعية  وامل�سوؤولية  الأعمال  ريادة  املتعددة يف جمالت  عن اجنازاتها 
على  ل�سموها  بالتهنئة  ويتقدم  2017م  عام  خالل  البحرين  مملكة  يف 
ال�سيخ ح�سة  �سمو  اأن  اأهله، وخا�سة  وافق  الذي  والختيار  هذا الجناز 
بنت خليفة اآل خليفة كانت اأول راعية فخرية لأول ن�ساط اأقامته ال�سبكة 
الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية يف تاريخها وكان ذلك يف عام 2007م. 
كما تقدم بالتهنئة لتقليد معايل الدكتور بدر عثمان مال اهلل املدير العام 
للمعهد العربي للتخطيط بلقب »�سفري دويل للم�سوؤولية املجتمعية«. كذلك 
اأعلن �سعادة الربوفي�سور يو�سف عبدالغفار تكرمي عددا من ال�سخ�سيات 
العربية الرفيعة امل�ستوى عن اجنازاتهم املجتمعية املتميزة يف بلدانهم ويف 
خارجها، حيث مت منح كال من �سعادة ال�سيخ عبداهلل بن �سامل الروا�س 
ال�سفري الدويل للم�سوؤولية املجتمعية من �سلطنة عمان و�سعادة الدكتورة 
ملياء عبدالغفار الأمني العام للمجل�س القومي لل�سكان بجمهورية ال�سودان 
امل�ستدامة  للتنمية  املتحدة  الأمم  باأهداف  للتب�سري  اأممي  »مفو�س  لقب 
الدويل  الحتاد  ا�سهار  عن  العالن  مت  »اأنه  قائال  واأ�ساف   ..»2030
للم�سوؤولية املجتمعية، والذي جاء اإن�ساءه للم�ساهمة يف تعزيز املمار�سات 
لأف�سل  الرتويج  عرب  واملجتمعية  احلكومية  القطاعات  يف  امل�سوؤولة 
تطبيقات  جمال  يف  الناجحة  بالنماذج  والتعريف  املهنية،  املمار�سات 
املبادرة  املعتمدة. وجاءت هذه  العاملية  املعايري  املجتمعية وفق  امل�سوؤولية 
الأولى عامليا بهدف ايجاد مظلة اأممية تلتقي فيها الكيانات املتخ�س�سة 
وذات العالقة مبجال امل�سوؤولية املجتمعية، �سواء كانت حكومية اأو خا�سة 
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او جمتمعية. وحول اأهم حماور ور�س واأوراق العمل التي مت تقدميها يف 
امللتقى قالت الأ�ستاذة فاطمة اخلان رئي�سة اللجنة املنظمة للملتقى »باأن 
املحاور متثلت يف ع�سر حمطات رئي�سة، حيث مت ت�سليط ال�سوء من خاللها 
على اأبعاد امل�سوؤولية املجتمعية، والتنمية امل�ستدامة، والإقت�ساد الأخ�سر، 
امل�سوؤولية  تطبيقات  عرب  الر�سيدة  واحلوكمة  املجتمعية،  وال�سراكة 
املجتمعية، وت�سميم املبادرات املجتمعية، وكذلك التعرف على منظمات 
امل�سوؤولية  مبجالت  ال�سلة  ذات  املتخ�س�سة  ووكالتها  املتحدة  الأمم 
املجتمعية. حيث هدف امللتقى اإلى اإعداد حمرتفني يف جمالت امل�سوؤولية 
املجتمعية عرب اك�ساب امل�ساركني من الدول اخلليجية والعربية ال�سقيقة 
اإلى م�ساركني من مملكة البحرين مهارات ومعارف عديدة .  بالإ�سافة 
كما مت خالل امللتقى توقيع اتفاقيات و�سراكات مع العديد من املوؤ�س�سات 
والتنمية  املجتمعية  امل�سوؤولية  جمال  يف  تعاون  لتحقيق  والدولية  العربية 
امل�ستدامة. ومت عر�س فلم بعنوان »م�سرية ع�سرية« جت�سد اأهم اجنازات 
تاأ�سي�س ال�سبكة القليمية للم�سوؤولية املجتمعية والتي مت اطالقها يف عام 
2007م وحتى اليوم والذي اأ�سرفت على انتاجه الأ�ستاذة خديجة بابكر 
للم�سوؤولية الجتماعية. كما مت  الإقليمية  ال�سبكة  رئي�سة مركز معلومات 

ا�ست�سافة  مبنا�سبة  املجتمعية  واجلمعيات  للموؤ�س�سات  معر�س  تنظيم 
لحرتاف  الأممي  امللتقى  فعاليات  من  الثانية  الدورة  البحرين  مملكة 

ممار�سات امل�سوؤولية املجتمعية«.
واختتم �سعادة الربوفي�سور يو�سف عبدالغفار رئي�س جمل�س اإدارة ال�سبكة 
الدكتور  �سعادة  »ن�سكر  بقوله  كلمته  الجتماعية  للم�سوؤولية  الأقليمية 
عبداحل�سني بن علي مريزا وزير �سئون الكهرباء واملاء على رعايته الفخرية 
لهذا امللتقى العلمي والذي كان ومازال داعما لل�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية 
للخرباء  وال�سكر مو�سول  �سنوات،  قبل ع�سر  انطالقتها  الجتماعية منذ 
امللتقى،  يف  العمل  وور�س  العلمية  اجلل�سات  لإحياء  الدعوة  قبلوا  الذين 
بهدف تعزيز مفاهيم وممار�سات امل�سوؤولية املجتمعية يف املنطقة العربية. 
لهذا  اأن�سطتها  د�سنت  الجتماعية  للم�سوؤولية  القليمية  ال�سبكة  باأن  علما 
العام من خالل هذا امللتقى والذي يحمل �سعار »عام ال�سراكة املجتمعية«، 
كما مت تد�سني اأن�سطة الحتاد الدويل للم�سوؤولية املجتمعية وذلك مبنا�سبة 
احتفالها مبرور ع�سر �سنوات على تاأ�سي�سها. حيث تعد ال�سبكة الإقليمية 
للم�سوؤولية الجتماعية موؤ�س�سة دولية مهنية غري هادفة للربح، ولها فروع 

ومكاتب ومقار و�سراكات مهنية يف العديد من الدول العربية والعاملية.
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برنامج متطوعي األمم المتحدة والشبكة اإلقليمية 
وماكسيمايز وطموح للعمل التطوعي

نظمو ملتقى لـمبادرات الشباب 
والـمسؤوليـة الـمجتمعيـة في قطـر 

بمشاركة عربية
اختتمت فعاليات »امللتقى العربي ملبادرات ال�سباب وامل�سوؤولية املجتمعية لعام 2018م« برعاية كرمية من �سعادة الدكتور 
حممد بن �سيف الكواري الوكيل امل�ساعد رئي�س مركز الدرا�سات البيئية والبلدية بوزارة البلدية والبيئة بدولة قطر، 
وبتنظيم من ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية بالتعاون مع مركز ماك�سيمايز للتدريب يف دولة قطر، وب�سراكة 
ا�سرتاتيجية مع برنامج متطوعي الأمم املتحدة وطموح لإدارة العمل التطوعي يف العا�سمة القطرية، والذي ا�ستمر خالل 
وامل�سوؤولية  التطوع  اأممية يف جمالت  املتحدة ومنظمات  الأمم  الفرتة مابني 1-3 فرباير 2018م، مب�ساركة خرباء من 
املجتمعية من داخل وخارج دولة قطر، حتت �سعار » ال�سباب املتطوع مبعايري الأمم املتحدة« وكذلك مت تد�سني الربنامج 
التنفيذي الدويل »ال�سهادة التنفيذية يف ت�سميم املبادرات لتحقيق التنمية الدولية مبعايري الأمم املتحدة«.اإ�سافة اإلى 
العالن عن تاأ�سي�س مركز ال�سباب العربي للم�سوؤولية املجتمعية ع�سوا جديدا لل�سبكة القليمية للم�سوؤولية الجتماعية.
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وقد قدم ور�س عمل اليوم الأول: الأ�ستاذة اأمينة عبدالرحمن حممد �سعيد 
بجمهورية  بون  من  املتحدة  الأمم  متطوعي  بربنامج  العالم  م�سوؤولة 
املانيا - واملهند�س طارق الدربا�س الرئي�س التنفيذي ملبادرة طاقات من 
ابتكار  �سركة  ورئي�س  موؤ�س�س  البراهيم  نايف  واملهند�س  الكويت،  دولة 
للحلول الرقمية من دولة قطر. يف حني قدمت املدربة والنا�سطة يف العمل 
الن�سانية  اأن�سطتها  عن  ملهمة  فقرة  املهندي  فاطمة  الأ�ستاذة  الإن�ساين 

عرب �سبكة التطوع الدولية. 
بينما قد قدم ور�س عمل اليوم الثاين: املهند�س والعالمي الكويتي املعروف 
فوؤاد بو�سهري، تبعه الأ�ستاذ غياث الهواري اخلبري الدويل يف جمال البتكار 
املجتمعي من جمهورية �سورية العربية، واملهند�س منذر زيدان خبري التطوير 
املوؤ�س�سي ملنظمات القطاع الثالث من دولة قطر. يف حني قدمت النا�سطة يف 
الن�سانية  اأن�سطتها  عن  ملهمة  فقرة  املري  تهاين  الأ�ستاذة  الإن�ساين  العمل 

عرب مبادرتها الن�سانية »هديتي«.
مدير  ال�سبيحي  خالد  العنود  الأ�ستاذة  الثالث:  اليوم  عمل  ور�س  قدم  فيما 
اأمينة  والأ�ستاذة   - الكويتية  ال�سباب  ل�سوؤون  الدولة  بوزارة  التطوع  اإدارة 
عبدالرحمن �سعيد م�سوؤولة العالم بربنامج متطوعي الأمم املتحدة من بون 
الأ�ستاذة  الن�ساين  العمل  يف  النا�سطة  اجلزيرة  بقناة  والعالمية   - باأملانيا 
اأ�سماء احلمادي حيث قدمت ورقة عمل عن انطباعاتها وم�ساركاتها يف العمل 
امللتقى  الإن�ساين. يف حني قدم املهند�س نا�سر عبدالعزيز املغي�سيب رئي�س 
فقرة ملهمة عن اللجنة ال�ست�سارية لوزير الثقافة والريا�سة القطري ودورها 
يف دعم برامج ال�سباب يف دولة قطر. ثم قدم امل�ساركون مبادرات جمتمعية 

قاربت ع�سرين مبادرة جمتمعية نوعية فاز منها ثالث مبادرات برحلة ان�سانية 
اإلى مناطق نزاع بعد مناف�سة �سديدة اأ�سرف عليها جلنة حتكيم ميثلون منظمة 
من:  كل  باجلائزة  فاز  حيث  الدولية.  املنظمات  من  وغريها  املتحدة  الأمم 
اأبوبكر من ال�سودان - الأ�ستاذة اأحالم املقبالية من �سلطنة  املهند�سة مرمي 

عمان - املهند�سة حنان كامل من قطر.
نا�سر  املهند�س  قال  امللتقى،  عمل  وور�س  اأوراق  حماور  اأهم  وحول 
باأن  امللتقى  رئي�س  التطوعي  العمل  لإدارة  طموح  عام  مدير  املغي�سيب 

اخلرباء تناولون العديد من املحاور منها:
الن�سمام  واآليات  والأهداف  الن�ساأة  املتحدة..  الأمم  متطوعي  برنامج 
اليه. واأدوات ت�سميم مبادرات مبتكرة �سبابية مبعايري برنامج متطوعي 
الدولية  التنمية  لتحقيق  لل�سباب  املوؤ�س�سي  والتطوع  املتحدة.  الأمم 
املتحدة  الأمم  اأهداف  لتحقيق  لل�سباب  املجتمعية  وامل�سوؤولية  وال�سالم. 
عرب  لل�سباب  الرقمي  التطوع  حمور  اإلى  اإ�سافة  امل�ستدامة..  للتنمية 
عرو�س  تقدمي  فر�سة  للم�ساركني  اتيحت  كما  املتحدة.  الأمم  من�سات 
ملبادرات �سبابية يف جمال ال�ستجابة الطوعية يف مناطق الأزمات. كما 
املنظمة فر�سة  اللجنة  اأتاحت  قائال:  املغي�سيب  نا�سر  املهند�س  اأ�ساف 
�سيتم  ملن  الإن�سانية،  الأزمات  دولية يف مناطق  للتطوع يف مهمة طوعية 
اختيار مبادراتهم من قبل حمكمني من الأمم املتحدة، اإ�سافة اإلى تكرمي 
اأهم  وحول  مبتكرة.  مبادرة  اأف�سل  بجائزة  الفائزة  املبادرات  اأ�سحاب 
مميزات التطوع يف وكالت الأمم املتحدة، قال الأ�ستاذ الدكتور علي اآل 
اإبراهيم نائب رئي�س ال�سبكة الأقليمية للم�سوؤولية الجتماعية، باأن هناك 
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من  تتحقق  التي  الفوائد  من  العديد 
والتطوع  العموم،  وجه  على  التطوع 
املتحدة  الأمم  ووكالت  منظمات  عرب 
فنحن  ولهذا  اخل�سو�س،  وجه  على 
لل�سباب  نوفرها  اأن  على  حري�سون 
العربي منها: جتربة من �ساأنها العودة 
على املتطوع بالنفع مدى احلياة. حيث 
تتحقق لهم فهم اأف�سل لتحقيق التنمية 
الدولية واآليات حتقيق ال�سالم العاملي. 
التوجيه  من  ال�ستفادة  اإلى  اإ�سافة 
التطوعية.  املهمة  وبعد  قبل  والتكوين 
واأ�ساف الدكتور علي اآل اإبراهيم قائال 
امللتقى  هذا  يف  امل�ساركون  حقق  »وقد 
ا�ستفادة جلية من خالل املادة العلمية 
املطروحة واللقاءات التبادل اخلربات 
اأتيحت  كما  املوؤمتر،  اأتيح خالل  الذي 
عملية  جتربة  خلو�س  الفر�سة  لهم 
وح�سلوا  جمتمعية  مبادرات  ب�سناعة 
على تقييم مهني رفيع من جلنة حتكيم 
ت�سم عدد من اخلرباء مبنظمة الأمم 
املتحدة ، وقد مت اإقامته بهذه ال�سورة 
العربية  املنطقة  يف  مرة  لأول  الرية  
ال�سرتاتيجية  ال�سراكة  خالل  من 
املتحدة.  الأمم  متطوعي  برنامج  مع 
علما اأن امللتقى يحظى ب�سراكة مهنية 
امللتقى  يف  و�سارك  قطر.  جامعة  مع 
الدول  من  العديد  من  م�ساركني 

اخلليجية والعربية.
النعيمي  عمري  منى  الدكتورة  واختتمت 
ال�سنوات  �سهدت  »لقد  قائلة  ت�سريحها 
حج�م  يف  مذهاًل  تو�سعًا  الأخرية 
ال�سبابي�ة  ال�موؤ�س�سات  وق���درات  ونطاق 
العامل،  اأنحاء  جميع  يف  والتطوعية 
واأ�سبح لهذه املوؤ�س�سات دور بارز يف تنفيذ 
امل�سروعات الإمنائية، وت�سميم مبادرات 
احلاجات  تلبية  يف  ت�ساهم  خالقة 
جه�ود  مع  جن�ب  اإل�ى  جنب�ا  ال�مجتمعي�ة 

املوؤ�س�سات احلكومية واخلا�سة.
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تطبيقات الهواتف الذكية 
والمسؤولية االجتماعية

تعد الهواتف الذكية وتطبيقاتها منوذج تكنولوجي من اأحدث ما جاءت به الثورة التكنولوجية 
يف العامل، و ليزال �سوقها  ي�سهد  ت�سارع وتناف�س �سديد بني ال�سركات املنتجة لهذه الهواتف، 
حيث اأنها دائمًا ما ت�سعى اإلى اأن تزيد الإمكانيات التي بيد الأفراد مع احلفاظ على احلجم 
والوزن املالئم، ولزيادة منو وتو�سع هذا ال�سوق حر�ست ال�سركات املنتجة لهذه الهواتف على 
اإلى الدخول يف هذه املناف�سة من خالل اتاحة املجال لهم  اف�ساح املجال للمطورين التقنيني 
لت�سميم وبرجمة تطبيقات لهذه الهواتف الذكية، والتي بدورها متخ�ست عن تناف�سية وا�سعة 

ل�سخامة ال�سوق املوجودة الآن لتطبيقات الهواتف الذكية.
وتظهر ممار�سات امل�سوؤولية الجتماعية يف ظل العدد املهول من التطبيقات ب�سكل وا�سح، 
اإذ تتجه العديد من املوؤ�س�سات وال�سركات الربحية اإلى ت�سميم وبرجمة تطبيقات قد تكون لها 
ارتباط ب�سكل مبا�سر بنطاق عملها ولكن تقدمه للمجتمع لي�ستفيد منه ب�سكل جماين مثل بع�س 

ال�سركات الريا�سية التي لديها تطبيقات للمتابعة الريا�سية ال�سخ�سية.
فقد  اخلليجي،  التعاون  جمل�س  دول  يف  املوجودة  النماذج  من  الكويتي  التمويل  بيت  ولعل 
قامت بت�سميم وبرجمة تطبيقات تخدم املجتمع من منطلق امل�سوؤولية الجتماعية لديها، فقد 

اأ�سدرت تطبيق القراآن الكرمي وتطبيق اآخر خا�س مبر�سى ال�سكري وطريقة التعامل معه.
فوجود هذه امل�ساحة يف الهواتف الذكية لهي فر�سة �سانحة للموؤ�س�سات وال�سركات ملمار�سة 
امل�سوؤولية الجتماعية متا�سيًا مع الأهمية والتطور التقني امل�ستمر للهواتف الذكية والتي تتيح 

النت�سار الوا�سع للتطبيق وفقًا لأهميته وحمتواه للفرد واملجتمع.

بقلــــم: 
عبدالرحمــن �سيـــادي

مدير التحرير

المبــــادرات 
المسؤولـــة 
اجتماعيا »٧« 

   مقالت يف امل�سوؤولية املجتمعية 

باملب��ادرات  بالتعري��ف  تعن��ى  زاوي��ة 
عل��ى  والفاعل��ة  اجتماعي��ة  امل�س��وؤولة 

�سبكات التوا�سل الجتماعي



احلمد هلل ربِّ العاملني، القائل يف حمكم التنزيل: 
يعملون(  كانوا  عما  اأجمعني،  لن�ساألنهم  )فوربك 
»احلجر: ٩2-٩3«، واأف�سل ال�سالة واأمتُّ الت�سليم 
نا حممد �سلى اهلل  على املبعوث رحمة للعاملني، نبيِّ
يوم  اآدم  ابن  قدما  تزول  القائل: )ل  و�سلم  عليه 
القيامة من عند ربه، حتى ُي�ساأل عن خم�س؛ عن 
عمره فيم اأفناه، وعن �سبابه فيم اأباله، وماله من 
اأين اكت�سبه، وفيم اأنفقه، وماذا عمل فيما علم( 

يلحظ  النبوي،  والهدي  القراآين  للمنهج  املتتبع 
اأن ال�سريعة الإ�سالمية مب�سدريها الأ�سا�سيني؛ 
ة، قد اأَْوَلْت امل�سوؤولية الجتماعية  الكتاب وال�سنَّ
هت  اأهمية مميَّزة، واأعطتها الرتبة العالية، ووجَّ
فيها  ال�سباب  عن�سر  وخا�سة   - الأمة  اأفراد 
اأدّق  وب�سكل  كاملة،  م�سوؤولياتهم  تويلِّ  اإلى   -
امل�سوؤولية الجتماعية، بحيث يدرك كل فرد ما 
عليه  وما  ي�سيعها،  ول  فياأخذها  حقوق  من  له 
من واجبات فيوؤديها ول يهملها. ان دليل وجود 
موؤ�سرات  �سكل  املجتمعية يظهر على  امل�سوؤولية 
على  دليل  فهي  اإن وجدت  ال�ساب  �سخ�سية  يف 
وجود الوعي الكايف لديه مب�سوؤوليته املجتمعية.
هذه املوؤ�سرات ميكن اأن تظهر على ال�سكل التايل:
اأوًل: التطوع يف اخلدمة املجتمعية ب�سكل اأو باآخر، 
هو  الآخرين  خلدمة  واجلهد  الوقت  فتقدمي 
وافية،  م�سوؤولية جمتمعية  وجود ح�س  على  دليل 
وامل�ساركة يف الأحداث املجتمعية الوطنية وتقدمي 
موؤ�سر  الأمر  واقع  يف  هو  لالآخرين  امل�ساعدة 

جميل على وجود ح�س امل�سوؤولية املجتمعية .
ثانيًا: الثقافة املرورية لدى ال�سباب ووعيهم باأن 
الواقع  يف  هو  الهدر  من  اأرواحهم  على  احلفاظ 

م�سوؤولية جمتمعية لي�س فقط للدولة ولكن لل�ساب 
يرتكبها  التي  املخالفات  من  فالكثري  اأنف�سهم، 
فقط  لي�س  هدر  هي  الطرقات  على  ال�سباب 
لأ�سرهم  وتفكيك  لأرواحهم  واإزهاق  لطاقاتهم 
ولكن هدر لطاقات املجتمع املالية والإدارية والتي 
وطنية  اأهداف  خلدمة  توجه  اأن  املفرو�س  من 

كمكافحة اجلرمية واحلفاظ على الأمن.
املجتمعية  امل�سوؤولية  تواجد  موؤ�سرات  من  ثالثًا: 
املدارك  تو�سيع  والرغبة يف  ثقافة الطالع  وجود 
من  بالفرد  يحيط  ما  بكل  الإحاطة  بهدف 
حتديات، ولهذا تاأتي القراءة كمفتاح يعزز ثقافة 
الإن�سان  من  ويجعل  املدارك  ويو�سع  الطالع 
وباأ�سرته  به  يحيط  ما  بكل  ومطلعًا  مثقفًا  فردًا 
ومبجتمعه ال�سغري والكبري من حتديات وما يجب 
اأن يتخذه من خطوات من اأجل �سمان م�ستقبله..
على  تدل  التي  املهمة  العنا�سر  من  رابعًا: 
الثقافة  وجود  هي  املجتمعية  امل�سوؤولية 
املوارد  على  فاحلفاظ  الإيجابية،  ال�ستهالكية 
والت�سرب  الهدر وال�سياع  والعامة من  اخلا�سة 
املجتمعية  بامل�سوؤولية  وعي  على  دليل  هو 
اخلري  له  ويتمنى  يحبه  جمتمع  اإلى  وبالنتماء 
املوؤ�سرات دليل  والتقدم والزدهار. وجود هذه 
على وجود احل�س املجتمعي بينما غيابها يعني 

اأن املجتمع يواجه حتديًا خطريًا.
بنيوية  حتديات  يواجه  اليوم  جمتمعنا  اإن 
بروح  التحلي  فرد  كل  واجب  ومن  متعددة 
مواجهة  ميكننا  حتى  املجتمعية  امل�سوؤولية 

التحديات والتعاطي معها.
اأهم  من  اإّن  وفتيات(:    )فتيانًا  ال�سباب  اأيها 

متطّلبات قيامك بامل�سوؤولية الجتماعية جتاه اأمتك:
التعّرف على جمموعة من الأ�س�س واملبادئ والقيم 
قلها وجتعل  التي ُت�سهم يف �سياغة �سخ�سيتك و�سَ

من فاعلّيتك الجتماعية اأ�سا�س نه�سة الأمة.
حدود  من  واأبعد  واأرقى  اأ�سمى  لهدٍف  العي�س 
من  احلقيقي  الهدف  َفهم  اأن  بعد  »الدنيا« 
احلياة: )وما خلقُت اجلنَّ والإن�س اإل ليعبدون(، 

ثم العمل على حتقيقه.
القيام بواجب ال�ستخالف يف الأر�س وعمارتها 
وُحكمها وفق �سرعه تعالى الذي اأتاح كل الو�سائل 
التي تعينك على حتقيق ذلك، فال تكونّن �سائر 

املخلوقات اأكر ان�سجامًا مع مراد اهلل منك.
قل �سخ�سيتك وتنمية قدراتك وتوظيف  ال�سعي ل�سَ

اخت�سا�سك ومهاراتك يف خدمة اأمتك.
ا�ست�سعار هموم امل�سلمني، وال�سعي لتقدمي كل اأ�سكال 

الدعم املعنوي واملادي لهم ومعاي�سة ق�ساياهم.
العمل يف اإطاٍر جماعيٍّ يعينك على طاعة اهلل، 
وينّمي  لدينه،  ولدعوة  العمل  فر�س  لك  ويتيح 
فيك ال�سخ�سية الجتماعية ومهارة التعامل مع 
اأمامك  يفتح  كما  منهم،  وال�ستفادة  الآخرين 
من  املزيد  واكت�ساب  قدراتك  تطوير  جمالت 
بروح  التحلي  خمتلفة.  ميادين  يف  اخلربات 
داخل  الأعمال  تطوير  يف  ُت�سهم  التي  املبادرة 
املجتمع. توطني النف�س على اأّن كل ما تلقاه من 

تعٍب وَن�سٍب هو هلل تتحّمله وت�سرب عليه.
الأولى  بالدرجة  معنيون  ال�سباب  كان  واإن  هذا 
بتحّمل م�سوؤولياتهم جتاه جمتمعهم واأمتهم، اإل 
»م�سوؤول« بح�سب موقعه من  اأن كل فرد م�سلم 

امل�سوؤولية...

تعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية 
لدى الشباب

م�سوؤولون اجتماعيا: 

اإعداد: الدكتور يعقوب حممد بني هذيل 
رئي�س املنظمة الدولية للم�سوؤولية املجتمعية 
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دور المسؤولية االجتماعية بالشركات الخاصة فـي 
تمويل أنشطة العمل الطوعي فـي السودان

                 درا�سات يف امل�سوؤولية املجتمعية 

د. نعيمة اإبراهيم الغَنام
رئي�س جمل�س خرباء حترير �سحيفة »التزام«

ع�سو جمل�س خرباء ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية

ولقاء جديد يجمعنا يف رحاب وطننا العربي الغايل .ون�سائم العمل الطوعي يف دولة ال�سودان 
تتهادى لنا عرببحث تكميلي لنيل درجة املاج�ستري ، يف العمل الطوعي يف الر�سالة املعنونة  دور 
من  ال�سودان.  يف  الطوعي  العمل  اأن�سطة  متويل  يف  اخلا�سة  بال�سركات  الإجتماعية  امل�سوؤولية 
اإعداد الباحث/حبيب اهلل م�سطفى حبيب اهلل . من جامعة ال�سودان للعلوم والتكنولوجيا .. 

كلية الدرا�سات العليا، معهد تنمية الأ�سرة واملجتمع .
وعادات  وثقافة  باإرث  مرتبطة  الفعلية  بداياته  كانت  ال�سودان  يف  الطوعي  العمل  املقدمة: 
وتقاليد اأهل ال�سودان،  وعرف اخلريين من اأهل ال�سودان يف جمال التعليم ويف جمال رعاة الأيتام 
الأ�سيل  ال�سوداين  املجتمع  اإرث وقيم  ي�ستمد قوته من  الن�سيج الجتماعي. كل هذا كان  ورتق 
الذي متيز يف جمال التطوع وعمل اخلري وم�ساعدة الآخرين ومتثل ذلك يف الأ�سكال التقليدية 

كالفزع والنفري والتعاون واغاثة امللهوف، واكرام ال�سيف، واإيواء ابن ال�سبيل. 
مر العمل الطوعي يف ال�سودان بعدة مراحل بعد هذه املرحلة وعرفت املوؤ�س�سية التكايا وامل�سايد 
واخلالوي وا�ستقبال وايواء طالب العلم من الدول املجاورة. خالل فرتات ال�سلطنة الزرقاء الرتكية 
والإر�ساليات  التب�سريية  البعثات  دخلت  حني  امل�سري.  الربيطاين  الإ�ستعمار  فرتة  تلتها  املهدية 
امل�سيحية، والتي �ساهمت يف اإن�ساء اجلمعيات والأندية و كان غر�سها ن�سر الن�سرانية يف ال�سودان. 

م�سكلة البحث:
تتلخ�س م�سكلة البحث يف حماولة ربط جمهودات 
الإجتماعية  بامل�سوؤولية  واأن�سطته  الطوعي  العمل 
امل�سوؤولية  متويل  من  بال�ستفادة  لل�سركات 
الباحث  وحاول  اخلا�سة.  لل�سركات  الإجتماعية 

الإجابة على ال�سوؤال الآتي :
حتقيق  يف  اخلا�س  القطاع  �سركات  دور  هو  ما 
يف  متويلها  خالل  من  الإجتماعية  امل�سوؤولية 

العمل الطوعي بول ية اخلرطوم؟
اأ�سئلة البحث: 

مبفهوم  اخلا�سة  ال�سركات  وعي  مدى  ما   •
امل�سوؤولية الإجتماعية ل�سركات القطاع اخلا�س؟ 

• ما هي الأن�سطة التي حتقق مفهوم امل�سوؤولية 
الجتماعية لل�سركات اخلا�سة. 

دعم  يف  الجتماعية  امل�سوؤولية  دور  هو  ما   •
اأن�سطة العمل الطوعي.  

• ما هو م�ستقبل العالقة بني امل�سوؤولية الجتماعية 
لل�سركات اخلا�سة بال�سودان والعمل الطوعي. 

الهدف الرئي�سي:
اأهمية  على  ال�سوء  ت�سليط  اإلى  البحث  يهدف 

دور امل�سوؤولية الجتماعية لل�سركات اخلا�سة يف 
متويل اأن�سطة العمل اخلري )العمل الطوعي(.  

ومن الهدف العام نخل�س اإلى الأهداف الفرعية:  
اخلا�س  القطاع  �سركات  وعي  اأهمية  بيان   •

بامل�سوؤولية الإجتماعية.  
الإجتماعية  امل�سوؤولية  بني  العالقة  تو�سيح    •

واأن�سطة العمل الطوعي.  
• الوقوف على ما تقوم به امل�سوؤولية الجتماعية 

من متويل للعمل الطوعي.  
الجتماعية  امل�سوؤولية  اإنزال  من  املتوقع  الأثر   •
ثابت  بدعم  التطبيق  مو�سع  اخلا�سة  لل�سركات 
ومقدر لأن�سطة العمل الطوعي بعيدًا عن النظريات 

غري املالئمة يف جمال العمل الطوعي. 
ال�سوداين  املجتمع  وتفعيل  تقبل  مدى  معرفة   •
للخدمات التي تقدمها �سركات القطاع اخلا�س 
من خالل العملية التطوعية اأو منظمات املجتمع 

املدين ال�سودانية.  
• تعزيز اأ�ساليب جديدة يف دعم العمل الطوعي 
لل�سركات  الجتماعية  امل�سوؤولية  خالل  من 

اخلا�سة يف املجتمع.

اأهمية البحث:
الأهمية العلمية: البحث فيه اإ�سافة للن�ساط البحثي 
البحث  وي�ساهم  الجتماعية  امل�سوؤولية  جمال  يف 
اأي�سًا يف تقومي اأن�سطة امل�سوؤولية الجتماعية التي 

تقوم بها �سركات القطاع اخلا�س.  
مقرتحات  تقدمي  يف  ي�ساهم  العملية:  الأهمية 
لل�سركات اخلا�سة لتفعيل م�سوؤوليتها الجتماعية 

جتاه منظمات العمل الطوعي.  
فرو�س البحث:

الأن�سطة  متويل  يف  الجتماعية  امل�سوؤولة  دور   •
الأداء  ترقية وجتويد  اإلى  يوؤدي  الطوعي  العمل 

يف كافة جمالته.
بني  اأدوار  وحتديد  فعال  تن�سيق  وجود  عدم   •
كيانات العمل الطوعي  وامل�سوؤولية الجتماعية 

لل�سركات اخلا�سة.
امل�سوؤولية  عرب  اخلا�سة  ال�سركات  م�ساهمة   •

الجتماعية يحقق لها جودة مبعايري عاملية. 
• هناك اإهتمام من الأجهزة العليا يف ال�سركات 

اخلا�سة بامل�سوؤولية الإجتماعية.  
منهج البحث:  
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اختيار هذا  وال�سبب يف  و�سفي  البحث  منهج    
على  الوقوف  من  الباحث  ميكن  لأنه  املنهج 
مبو�سوع  ال�سلة  ذات  البيانات  من  احلقيقة 
متويل  جمال  يف  خا�سة  الإجتماعية  امل�سوؤولية 
للو�سول  حتليلها  يف  وي�ساهم  املنظمات  اأن�سطة 

لنتائج علمية مفيدة.  
اأدوات البحث:  

امل�سادر الثانوية: 
الكتب واملراجع، ور�س العمل، الندوات وال�سمنارت، 
الدار�سات  التقارير،  الإنرتنت  العلمية/  املجالت 

والبحوث ال�سا بقة.  
امل�سادر الأولية: املقابلة/ املالحظة.  

حدود البحث:  
اأ.احلدود الزمانية:من عام 2014م حتى2016م 

ب.احلدود املكانية: ول ية اخلرطوم 
ج. احلدود املو�سوعية: املوظفني، امل�سوؤولني عن 

امل�سوؤولية الإجتماعية يف ال�سركات اخلا�سة  
جمتمع وعينة البحث:  

يق�سد مبجتمع البحث هنا املجموعة الكلية من 
امل�سوؤولية  يف  تعمل  خا�سة  »�سركات  العنا�سر 
بتعميم  الباحث  ي�سعى  والتي  الإجتماعية« 
النتائج عليها لإرتباطها بامل�سكلة املطروحة قيد 
البحث ويتكون جمتمع البحث من )10( �سركات 
الإجتماعية  امل�سوؤولية  جمال  يف  ن�سطة  خا�سة 
موؤ�س�سة  كل  يف  وامل�ستهدف  اخلرطوم  بولية 
امل�سوؤولية  عن  وامل�سوؤولة  املكلفة  الإدارة  هي 

الإجتماعية وتنفيذ بر اجمها و اأن�سطتها.
اإختيار  مت  حيث  ع�سوائية  عينة  البحث  عينة 
ق�سم  اإدارة  عن  امل�سوؤولون  املوظفني  اأو  املدارء 
على  خا�سة  �سركة  بكل  الإجتماعية  امل�سوؤولية 
بن�سبة  ع�سرة  املقابالت  جمموع  ليكون  اإنفراد 

100 % ومت جمع البيانات املطلوبة.   
اإجراء هذه الدار�سة يف الفرتة من 2014- ومت 
الباحث  واجهت  التي  املعوقات  ومن  2016م 
امل�سوؤولية  جمال  يف  العاملة  ال�سركات  قلة 
الإجتماعية، الإجراءات الربوقراطية يف مقابلة 
امل�سوؤوليني،  تباعد امل�سافات بني هذه ال�سر كات.
وحتى يتمكن الباحث من اخلروج بنتائج مفيدة 

حر�س على تنوع عينة الدار�سة لتكون من:   
�سركات خا�سة يف جمال الإت�سال ثالث �سركات 

»�سوداين، اأم تي ان ، زين« 
�سركتان  البرتول  جمال  يف  خا�سة  �سركات 

»النيل الكربى، برتونا�س«.  
»بوهيات  الدهانات  جمال  يف  خا�سة  �سركات 

املهند�س«.
بنوك  اأربعة  وال�سرافة  املال  جمال  يف  البنوك 
بنك  بنك اخلرطوم،  الوطني،  اأم درمان  »بنك 

النيل، بنك في�سل الإ�سالمي ال�سوداين«.  
الرابط بينها جميعًا ن�ساطها يف جمال امل�سوؤولية 
الفاعل  ودورها  اخلا�سة  لل�سركات  الجتماعية 

يف املجتمع.
نتائج البحث:  

يف  الإجتماعية  امل�سوؤولية  تلعبه  الذي  الدور 
اإلى ترقية  يوؤدي  العمل الطوعي وجمالته  دعم 

وجتويد الأداء.  
لل�سركات  الجتماعية  للم�سوؤولية  اأق�سام  وجود 
واأن�سطتها  م�سمياتها  اإختالف  مع  اخلا�سة 

وعمرها يف املجال اخلدمي. 
وجود خطة وا�سحة واهتمام من الإدارات العليا 
الجتماعية  امل�سوؤولية  بربامج  املوؤ�س�سات  لهذه 
من   )%1 و   2%  ( ثابتة  ن�سبة  تخ�س�س  جعلها 

الأرباح لدعم املجتمع والكليات الطوعية. 
املجالت التي تعمل امل�سوؤولية الجتماعية عليها 

هي نف�سها جمالت العمل الطوعي.  
الجتماعية  بامل�سوؤولية  املوؤ�س�سات  هذه  اهتمام 

يوؤدي الى تقليل حدة الفقر. 
مل�سروعات  والتوثيق  للتخطيط  م�ساحة  اإفراد 
هذه  بها  تقوم  التي  الجتماعية  امل�سوؤولية 

املوؤ�س�سات ور�سدها وت�سمينها بامليزانية.  
يف  العاملة  املوؤ�س�سات  هذه  بني  تن�سيق  يوجد 
الطوعية  الكيانات  وبني  الجتماعية  امل�سوؤولية 

اإل اأنه قليل جدًا.  
حققت هذه املوؤ�س�سات التي ت�ساهم يف امل�سوؤولية 
الجتماعية وعرب ذات الربامج جوائز عاملية يف 
تطبيق معايري اجلودة العاملية )ISO( يف عدة 

جمالت  ونال عدد منها جوائز وطنية.   
التو�سيات:   

ال�سركات  هذه  بني  الأدوار  وجتويد  اإحكام 
بني  فجوة  لوجود  الطوعية  والكيانات  اخلا�سة 

املنظمات وال�سركات. 
�سياغة خطة موحدة بني كيانات العمل الطوعي 
ذات  غايات  و�سع  مع  ال�سركات  وهذه  الوطنية 
بعدها  ميكن  وا�سرتاتيجيات  واأهداف  دللة 

تقييم النتائج وقيا�س اأثر الربنامج .  

توجد م�سكلة يف التن�سيق بني ال�سركات اخلا�سة 
اإن�ساء  من  بد  فال  الوطنية  الطوعية  والكيانات 
مب�ستوى  التن�سيق  درجة  وزيادة  تن�سيقي  ج�سم 

الثقة املطلوبة. 
قبل  من  الجتماعية  امل�سوؤولية  �سندوق  اإن�ساء 
وحث  الطوعي  للعمل  دعمًا  اخلا�سة  ال�سركات 
امل�سوؤولية  جتاه  بواجبها  تقوم  ل  التي  ال�سركات 
الجتماعية بتطبيق امل�سوؤولية الجتماعية بامل�ساهمة 

حلل م�سكلة التمويل التي تعيق العمل الطوعي. 
العمل  بني  م�سرتكة  وملتقيات  منتديات  تنظيم 
يف  تتمثل  الجتماعية  وامل�سوؤولية  الطوعي 
املوؤمترات العلمية، املعار�س، الندوات وامل�سابقات 
خا�سة  �سركة  اأف�سل  باختيار  الوطنية  واجلوائز 
وتكلل  كًا  نفذا عماًل م�سرت  كيان طوعي وطني  و 
الجتماعية  امل�سوؤولية  دعم  فيه  وظهر  بالنجاح 

لل�سركات اخلا�سة للعمل الطوعي الوطني. 
الرتويج للم�سوؤولية الجتماعية وبث ثقافتها لأن 

هنالك ق�سور يف و�سائل الوعي والرتوج لها. 
يف  يدر�س  كمنهج  الجتماعية  امل�سوؤولية  اإدخال 

كليات الإقت�ساد والدرا�سات الإن�سانية. 
كنماذج  ال�سودانية  ال�سركات  هذه  جتارب  عك�س 
م�سرفة يف فهم امل�سوؤولية الجتماعية وتطبيقها على 
اأر�س الواقع واخلروج بتجربتها يف دعم الكيانات 
الطوعية كاإبتكار وفكرة �سودانية مبدعة مل يتو�سل 

لها العامل حتى الآن حلل مع�سلة التمويل. 
لهذه  العليا  الإدارات  من  الإهتمام  م�ساعفة 
امل�سوؤولية  ن�سبة  بزيادة  اخلا�سة  ال�سركات 
الجتماعية من الأرباح ال�سنوية كلما �سمحت بذلك 
امليزانية لتعم الفائدة لها وللمجتمع يف ذات الوقت. 
الرجوع الى مراكز البحث العلمي التي لها معرفة 
وحمليًا  عامليًا  الجتماعية  بامل�سوؤولية  جيدة 
ورعايتهم وت�سجيعهم ل�سياغة و كتابة مواد علمية 
و كتب تكون مبثاية مراجع توثق ملن اأراد معلومة 
من الباحثني والطالب وحتى ال�سركات اخلا�سة 

التي تدخل جديدة يف املناف�سة وال�سوق. 1 
متت بحمد اهلل

دور   ، اهلل  حبيب  م�سطفى  اهلل  حبيب   .1
يف  اخلا�سة  بال�سركات  الإجتماعية  امل�سوؤولية 

متويل اأن�سطة العمل الطوعي يف ال�سودان
كلية   ، والتكنولوجيا  للعلوم  ال�سودان  جامعة   
الدرا�سات العليا. معهد تنمية الأ�سرة واملجتمع، 

اخلرطوم ،2016



شبــابنــا والبـنــــاء 
النفســـــي

 وقد اهتم ديننا الإ�سالمي بالبناء النف�سي ال�سليم لفئة ال�سباب، فعن اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه عن النبي 
�سلى اهلل عليه و�سلم قال: »�سبعة يظلهم اهلل يف ظله يوم ل ظل اإل ظله، اإمام عادل و�ساب ن�ساأ يف عبادة 
اهلل، ورجل قلبه معلق بامل�ساجد، ورجالن حتابا يف اهلل اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امراأة ذات 
من�سب وجمال فقال اإين اأخاف اهلل، ورجل ت�سدق ب�سدقة فاأخفاها حتى ل تعلم �سماله ما تنفق ميينه، 

ورجل ذكر اهلل خاليًا ففا�ست عيناه »متفق عليه«
فيها  تقوى  العمر،  مراحل  اأهم  من  لكونها  ديننا  يف  الرفيعة  املنزلة  بهذه  ال�سباب  مرحلة  خ�ست  وقد 
العزمية، وتكر الآراء، ومتتلئ باحليوية والن�ساط، وهنا لنا وقفة فنقول هل ا�ستحقت مرحلة ال�سباب هذا 
الهتمام اإل لأنها مرحلة ا�ستثنائية على خط زمن كل الب�سر، مرحلة َتَوُقد طاقات وا�ستعال همم تبني 
اأمم، وهنا نت�ساءل من جديد اإًذا؛ مل هذا التعر؟! ومل يخفق بع�س ال�سباب وي�سبحون عبئ على املجتمع 

بدل من اأن يكونوا م�سادر بناء !!!!
اأن  مبا  ال�سباب..  ويحمي  وي�ستثمر..  ويربي..  يحتفي..  الذي  امل�ستقبل  اإلى  اليوم  جمتمعاتنا  تتطلع 
ي�سهد جهود  اليوم  الواقع  ولكن  وانحطاطها،  رقيها  ومعيار  وتاأخرها،  الأمم  تقدم  ال�سباب هم مقيا�س 
فردية ومبعرة للنهو�س بال�سباب وا�ستثمار طاقاتهم املختلفة، يف حني توجه بع�س اجلهود نحو الهتمام 
باملظاهر والنفاق عليها بدًل من ال�ستثمار يف تعزيز البناء النف�سي لل�سباب و�سقل مهاراتهم يف جمالت 

امل�سوؤولية الجتماعية ليكونوا �سمام اأمان لأوطانهم، ومنبع كل تقدم وازدهار يف جمتمعاتهم .
ولحتواء هذه الطاقات علينا جميًعا كمجتمع واٍعٍ م�سوؤول اأن نتثقف بطرق التعامل الفعالة مع اأخطاء ال�سباب 
النوادي  دور  خالل تفعيل  من  لهم،  ال�سليم  النف�سي  البناء  وتعزز  تدعم  لل�سباب  اآمنة  بيئة  بتوفر  والهتمام 
الثقافية والريا�سية، واإعداد القائمني عليها ليكونوا اأكر وعًيا باحتياجات ال�سباب و�سبل التعامل معهم، واإعداد 
برامج متخ�س�سة ت�ساهم يف اإظهار الإبداع والثقافة والتميز لدى ال�سباب وت�سجعهم وتدعمهم  بالإ�سافة اإلى 
جهودهم  من  الق�سوى  ال�ستفادة  لنحقق  واهتماماتهم  ميولهم  ح�سب  لل�سباب  والعمل   التعلم  فر�س  توفري 
املبذولة من خالل زيادة كفاءة وجودة العمل املقدم للمجتمع، فكل عمل ي�سحبه �سغف يكون بحق عمال متميزا 

ي�سيف قيمة، وال�سباب يف اأي جمتمع هم اأقوى اأ�سلحته �سد نوائب الزمن واأهم عوامل تطوره ونه�سته.
هم�سة م�سوؤولة؛ اأوجهها لكل امل�سوؤولني يف اأوطاننا ولكل رجال الأعمال وامل�ستثمرين، �سبابنا هم ال�ستثمار 
الفارق لأمتنا الإ�سالمية  اأق�سر الطرق لبناء م�ستقبل ذكي ي�سنع  ال�سباب هو  الأف�سل، وال�ستثمار يف 

ويعيد لنا �سيئا من اأجمادنا.

بقلم: د. منار حممود الغمراوي 
رئي�سة املركز اخلليجي لأبحاث امل�سوؤولية 
الجتماعية - ا�ست�سارية نف�سية وتربوية  

- مدربة معتمدة يف التنمية الذاتية 

امل�سوؤولية املجتمعية  
بروؤية نف�سية

وهم  الأوطان،  وقود  هم  ال�سباب 
ويف  تقدمها،  وم�سدر  الأمم  ثروة 
�سن ال�سباب ميتلك ال�ساب وال�سابة 
و�سفها،  ميكن  ل  هائلة  طاقات 
النطالق  يكون  عنها  وبال�سهو 
تاأملنا  ولو  ه�سًا،  والبناء  بطيًئا، 
ال�سباب  ملرحلة  النف�سي  البناء 
�سامل  اإعمار  مرحلة  اأنها  لوجدنا 
تر�سخ فيها القيم وحتدد الجتاهات 
ولو  ال�سخ�سيات،  بناء  ويكتمل 
خري  يف  ال�سبابية  للقدوات  رجعنا 
ع�سر - يف زمن ال�سحابة ر�سي اهلل 
عنهم - وتاأملنا الدور الذي قام به 
علي بن اأبي طالب يف �سبابه عندما 
نام مكان ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 
يف  ل  وحتمَّ الهجرة  اأثناء  و�سلم 
و�سع  وكذلك  املخاطر،  ذلك  �سبيل 
راأ�س جي�س به  اأ�سامة بن زيد على 
عمره  يتجاوز  ومل  ال�سحابة  كبار 
ت�سعة ع�سر �سنة، ومواقف ال�سباب 
جيال بعد جيل اإلى يومنا هذا تربز 
ما  خاللها  من  تبني  ة  عدَّ مواقف 
ال�سباب من قدرات وطاقات  ميتلك 

نف�سية وج�سدية قوية.
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الأمرية عزيزة ابنة اأبي العبا���س اأحمد بن حممد بن عثمان داي وحفيده حاكم تون���س ال�س��هري عثمان داي وزوجته با�س��ا املرادي، هّي اأمرية 
تون�سية من اأ�سل تركي عثماين، ولدت اأوا�سط القرن 11 هجري املوافق للقرن 17 ميالدي ، توفيت �سنة 1080ه�/1660م.

مبادئها: الوعي باأّن الإ�سالم قبل كّل �سيء اأخالق و�سلوكيات ، احرتام كرامة الإن�سان ، الوعي بقيمة النف�س الب�سرية.              
من امل�ساريع اخلريية: 

�س��جل التاريخ ما حققته عزيزة عثمانة من م�س��اريع خريية متنّوعة فمّثلت رمز املراأة امل�س��وؤولة جمتمعّيا حيث اأن�س��اأت عزيزة عثمانة مار�ستنا 
مبار�س��تان العزافني ب�س��وق النحا���س تعالج فيه جميع الأمرا�س  �سار ي�س��مي فيما بعد-«بامل�ست�س��فى ال�سادقي« ويف عام 1٩60 اأ�سبح ي�س��مى 

مب�ست�سفى عزيزة عثمانة  تخليًدا لالأمرية املح�سنة عزيزة عثمانة التي وقفت عليه جزءا من اأمالكها.
كم��ا حب�س��ت جمل��ة م��ن املمتلكات ووظفت ريعها على اأوجه الرب واملعروف وعلى عتق الرقيق واإنقاذ الأ�س��ري يف تل��ك احلقبة الزمنية  والتفريج 

عن الفقراء واليتامى.
املاآثر:

كانت ت�سرتي الأ�سرى واملخطوفني وتخلي �سبيلهم وتقتني العبيد ثّم تعتقهم ومن اأهّم ماآثرها:
- و�سيتها ال�سهرية التي حّب�ست مبوجبها جميع ممتلكاتها على عدد من امل�ساريع اخلريية.

- متكني �س��كان جزيرة قرقنة بجهة �سفاق���س ب�س��بب �س��ّدة فقرهم من ملكية م�س��احة معينة من البحر متاخمة لبيوتهم من اجل ال�س��رتزاق 
بوا�سطة �سيد الخطبوط باجلوابي وهي طريقة اخت�س بها اأهايل قرقنة فقط .                                                                   

- ما تركته عزيزة عثمانة من اأوقاف ي�س��هد لها بعطائها وروحها الإن�س��انية الفيا�سة وعطفها على الفقراء وامل�س��اكني واملر�سى والعّجز فقد 
كانت متتلك عقارات �سا�س��عة تقع بوليتي �سفاق���س واملهدية احلاليتني وقد اأو�ست بوقف ثلث  تلك الأمالك وم�س��احتها تناهز الت�س��عني هكتار 
عل��ى ع��دد من امل�س��اريع اخلريية الدينية والإن�س��انية ومن بينها عتق العبيد واإعانة العّجز وقراءة الق��راآن الكرمي، وخنت اأبناء الفقراء وجتهيز 

الفتيات للزواج.
تخليدا لذكراها اأطلق ا�سمها على اأحد م�ست�سفيات مدينة تون�س، وهو م�ست�سفى عزيزة عثمانة الّذي يقع قرب الوزارة الأولى بالق�سبة خا�سة 
�س��ت جانًب��ا من اأوقافها لت�س��ديد م�ساريفه وخمتلف لوازم��ه كما اأّن هناك بع�س الأنهج وال�س��وارع حتمل ا�س��مها من ذلك نهج  اأّنه��ا ق��د خ�سّ

ب�سفاق�س وحمام الأنف و�سارع باملنزه ال�سابع.
دفنت قرب املدر�سة ال�سماعية مبدينة تون�س ومن الطريف اأنها خ�س�ست حب�ًسا كي يو�سع عند طلوع كّل فجر اإكليل من الزهور على قربها.

رغ��م اجل��اه و امل��ال ف��اإّن عزيزة عثمانة اختارت طريق » ال�سدقة اجلارية » امتثال لقوله �سلى اهلل عليه و �س��ّلم: اإذا مات ابن اآدم انقطع عمله 
اإل من ثالث: �سدقة جارية، اأو علم ينتفع به، اأو ولد �سالح يدعو له« رواه م�سلم

   زاوية: امراأة م�سوؤولـــة   

بقلم: الدكتورة جنوى بلطيف
رئي�سة مركز املراأة وامل�سوؤولية املجتمعية

السيدة عزيزة عثمانة : رمز العمل الـخيــري 
الــمستــدام
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  حتتل امل�سوؤولية الجتماعية يف الإ�سالم مكانة متميزة، وقد وردت يف ذلك جمموعة من الآيات القراآنية والأحاديث 
النبوي��ة، منه��ا قول��ه تعال��ى )اإن اهلل ياأمر بالعدل والإح�س��ان واإيتاء ذي القربى وينهى عن الفح�س��اء واملنكر والبغي 
يعظك��م لعلك��م تذكرون( حيث يتلخ�س املنظور الإ�س��المي للم�س��وؤولية الجتماعية يف مبداأ اأ�سا�س��ي يكون على قمة 
الهرم وهو اإقامة العدل يف الأر�س، وياأتي بعدها حتقيق الإح�سان بني النا�س واإيتاء ذي القربى، حيث تعترب هذه الآية 
الكرمية من جوامع الكلم التي اخت�ست ببناء املجتمع على ركائز قوية ، ومنها قوله �سلى اهلل عليه و�سلم )كلكم راع 
وكلكم م�سوؤول عن رعيته، الإمام راع وم�سوؤول عن رعيته ، والرجل راع يف اأهله وم�سوؤول عن رعيته واملراأة راعيٌة يف 
بيت زوجها وم�سوؤولة عن رعيتها ، واخلادم راع يف مال �سيده وم�سوؤول عن رعيته( ومنها قوله �سلى اهلل عليه و�سلم 
)مثل املوؤمنني يف توادهم وترحمهم كمثل اجل�س��د الواحد اإذا ا�س��تكى منه ع�سو تداعى له �س��ائر اجل�س��د بال�س��هر 
واحلمى( وهذا يثبت �سبق الإ�سالم يف الدعوة اإلى هذا املفهوم الذي مل يظهر يف الفكر الغربي اإل حديثا ، فقد �ساغ 
الإ�سالم ال�سعور امل�سرتك يف املجتمع واأعطى للتما�سك الجتماعي وامل�سوؤولية الجتماعية حكًما دينًيا تعبدًيا فاملوؤمن 

ا. للموؤمن كالبنيان ي�سدُّ بع�سه بع�سً
  تت�س��ع منظوم��ة امل�س��وؤولية الجتماعي��ة يف الإ�س��الم لت�س��مل �سيًغ��ا وجمالت متع��ددة يف حياة املواط��ن العادي 
و�سمن عالقته بالدولة واملجتمع ، فالرعاية الجتماعية مهما تعددت اأ�سكالها تدخل �سمن قائمة هذه امل�سوؤولية 
الت��ي ينبغ��ي حتقيقه��ا وتوفريه��ا ، والولء للوط��ن واملحافظة على ا�س��تقراره واأمنه وب��ث روح املواطنة احلقة يف 
نفو���س النا�س��ئة والأجيال وتعليمهم حب الوطن هي الأخرى م�س��وؤولية اجتماعية ، واإ�سالح الإدارات احلكومية 
والقي��ام بالواج��ب الوظيف��ي باإخال�س وعدم التق�س��ري بالواجب وتاأدي��ة احلقوق وعدم التج��اوز على املمتلكات 
العامة واجب من واجبات امل�س��وؤولية الجتماعية، واإ�سالح النظام التعليمي وتوفري فر�س العمل وتوفري الرعاية 
ال�سحي��ة وبن��اء اإدارة اقت�سادي��ة ذات كفاءة واقتدار هي الأخرى روافد من روافد امل�س��وؤولية الجتماعية ، مما 

يعني اأن امل�سوؤولية الجتماعية تت�سع لي�سمل جوانب متعددة يف حياة النا�س .
  وبناء على ذلك فاإن امل�سوؤولية الجتماعية تعترب من اأهم مقومات النظام الإ�سالمي ، فقد ا�ستخلف اهلل الإن�سان 
يف هذا الكون يقول تعالى )واإذ قال ربك للمالئكة اإين جاعل يف الأر�س خليفة( ويقول تعالى يف اآية اأخرى )اآمنوا 
باهلل ور�سوله واأنفقوا مما جعلكم م�ستخلفني فيه( وت�ستند هذه الأ�سالة اإلى اأن ملكية املال يف املنظور الإ�سالمي 
هلل ع��ز وج��ل، ا�س��تخلف اهلل الإن�س��ان في��ه وجعل حق اهلل ه��و حق املجتمع، مم��ا يعني اأن الباع��ث احلقيقي لهذه 
امل�س��وؤولية �س��رعي روح��ي يتمث��ل يف التكليف الرباين الذي يقوم به الإن�س��ان طلبا لث��واب اهلل، الأمر الذي يجعلها 
تنظيًما اجتماعًيا ملزًما يوؤ�س�س  لبناء جمتمع م�ستقر ومتما�سك تكتمل فيه جميع العنا�سر الثقافية والجتماعية 
والقت�سادية وال�سيا�سية وغريها، وهي ل تتوقف عند حد امل�ساهمات املادية اأو العينية كما هو حا�سل يف املنظور 
الو�سعي، اإمنا تتعداه اإلى غر���س روح املحبة والألفة والرحمة كلبنة خللق املجتمع امل�س��لم امل�س��تقر وامل�س��تمر عرب 

الع�سور من خالل احلقوق والواجبات والأوامر والنواهي يف �ستى جمالت احلياة الجتماعية.
  وقد حث الت�سريع الإ�سالمي على اأداء امل�سوؤولية الجتماعية، ونظم كيفية هذا الأداء يف اآليات حمددة بدقة 
، يت�سح هذا يف فقه الزكاة وفقه الوقف واحلقوق الواجبة للعمال والإح�سان وال�سماحة مع العمالء واملتابعني 
، بالإ�ساف��ة اإل��ى املحافظ��ة عل��ى امل��وارد امل�س��رتكة واملرافق العام��ة ، مثل الطرق واجل�س��ور والغاب��ات واملياه 
والهواء وكف الأذى عنها وعن النا�س كافة،  حيث ل يقت�سر الأمر يف هذه امل�سوؤولية على الإعانة باملال واإمنا 

متتد ل�ستخدام كل الإمكانيات لإفادة املجتمع .
  ومن هنا تتميز امل�سوؤولية الجتماعية يف الإ�سالم بنظرة �سمولية ، فهي ل تركز على النواحي املادية فقط كما هو 
احلال بالن�سبة لالأنظمة املادية الو�سعية ، اإمنا ت�سمل �سائر املناحي الأدبية واملعنوية والروحية من احلب والتعاطف 
والتعاون والتكامل ، ولذلك يجب على الأفراد واملجتمع ومنظمات املجتمع املدين يف املجتمعات الإ�سالمية اأن تقوم 
بواجبه��ا يف اأداء ه��ذه امل�س��وؤولية الجتماعي��ة باعتباره��ا واجبا دينيا متاأ�سال يف ال�س��ريعة الإ�س��المية ، واأن تركز 
عل��ى اأ�س��اليب التكاف��ل الجتماع��ي واأخالقيات العم��ل التجاري والتنموي التي وردت يف الت�س��ريع الإ�س��المي لأداء 

امل�سوؤوليات الجتماعية جتاه خمتلف اأ�سحاب امل�سالح . 

المسؤولية االجتماعية فـي اإلســالم
   مقالت يف امل�سوؤولية املجتمعية 

اعـــــداد:
الدكتورة �سيمة اإبراهيم العتيبي  

باحثة واأكادميية �سعودية

تطلق امل�سوؤولية الجتماعية ويراد بها 

اللتزام الأخالقي الذي يتحمله الأفراد جتاه 

جمتمعاتهم، بحيث يقع على عاتق الفرد اأو 

املوؤ�س�سة اأو املنظمة العمل مل�سلحة املجتمع ، وهي 

بهذا املفهوم ركن اأ�سا�سي من اأركان بناء املجتمع 

ودعامة من دعائم احلياة املجتمعية امل�ستقرة ، 

وبدونها ت�سبح احلياة فو�سى وت�سيع �سريعة الغاب 

وينعدم التعاون وتتغلب الأنانية والفردية على 

�سلوك الأفراد وت�سرفاتهم.

وتعد امل�سوؤولية الجتماعية �سبياًل للتقدم 

الفردي والجتماعي، ذلك اأن القيمة احلقيقية 

للفرد داخل جمتمعه اإمنا تقا�س مبدى حتمله 

امل�سوؤولية جتاه نف�سه وجتاه الآخرين، وبهذا 

يقول النبي �سلى اهلل عليه و�سلم )من مل يهتم 

باأمر امل�سلمني فلي�س منهم( فهذه امل�سوؤولية مبعناها 

العام تعني ا�ستعداد الفرد باأن يلزم نف�سه مبا 

يتطلبه املجتمع، واأن تكون لديه القدرة على اأن 

يفي بتلك اللتزامات الجتماعية، وهو ا�ستعداد 

مكت�سب يدفعه للم�ساركة مع الآخرين يف اأي عمل 

يقومون به، وامل�ساهمة يف حل امل�سكالت وتقبل 

الدور الذي اأقرته اجلماعة له والعمل على 

امل�ساركة يف تنفيذه. 
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ظهر م�سطلح »التنمية امل�ستدامة »على ال�ساحتني الدولية واملحلية ب�سورة 
كبرية يف اأواخر الثمانينات من القرن املن�سرم، وكان املفهوم ال�سائد قبل 
ذلك هو »التنمية« مبعناها التقليدي وخا�سة بعد احلرب العاملية الثانية  
وح�سول جمتمعات العامل الثالث على ا�ستقاللها ال�سيا�سي .. حيث عملت 
الدول امل�ستعمرة على ترويج ذلك املفهوم لتبيان اأن هذه الدول متخلفة 

ب�سببها و لي�س ب�سبب ال�ستعمار.
ويف الوقت احلا�سر كر ا�ستخدام مفهوم »التنمية امل�ستدامة« ويعترب اأول 
من اأ�سار اإليه ب�سكل ر�سمي هو تقرير »م�ستقبلنا امل�سرتك« ال�سادر عن 
اللجنة العاملية للتنمية والبيئة عام 1٩87م، وت�سكلت هذه اللجنة بقرار 
من اجلمعية العامة لالأمم املتحدة يف دي�سمرب عام 1٩83م برئا�سة رئي�سة 
وزراء الرنويج وع�سوية 22 �سخ�سية من النخب ال�سيا�سية والقت�سادية 
احلاكمة يف العامل، وذلك بهدف موا�سلة النمو القت�سادي العاملي دون 

احلاجة اإلى اإجراء تغيريات جذرية يف بنية النظام القت�سادي العاملي.
تكون  باأن  اأ�سبه  خمت�سرة  اأحادية  بتعاريف  امل�ستدامة  التنمية  وعرفت 
�سعارات وتفتقد للعمق العلمي مثل التنمية املتجددة و القابلة لالإ�ستمرار 
والتنمية التي ل تتعار�س مع البيئة و غري ذلك من التعاريف املخت�سرة. 
اأما التعاريف الأكر �سموًل وعمقًا فهي على �سبيل املثال: هي التنمية التي 
الأجيال  بقدرة  امل�سا�س  دون  احلايل  الوقت  يف  الب�سر  احتياجات  تلبي 
املتكامل  القت�سادي  النمو  على  وتركز  اأهدافها،  حتقيق  على  القادمة 

امل�ستدام والإ�سراف البيئي وامل�سئولية الجتماعية. 
فالتنمية امل�ستدامة هي عملية تطوير الأر�س واملدن واملجتمعات، وكذلك 
امل�سا�س  بدون  احلا�سر  احتياجات  تلبي  اأن  ب�سرط  التجارية  الأعمال 

بقدرة الأجيال القادمة على تلبية حاجاتها. 
التنمية  1٩87م  عام  والبيئة  للتنمية  العاملية  اللجنة  تقرير  عرف  وقد 
يعر�س  اأن  دون  احلا�سر  احتياجات  تلبي  التي  التنمية  باأنها  امل�ستدامة 

للخطر قدرة الأجيال التالية على اإ�سباع احتياجاتها.
و تعرف منظمة الأغذية و الزراعة » الفاو« م�سطلح التنمية امل�ستدامة 
)الذي مت تبنيه يف عام 1٩8٩( اأن التنمية امل�ستدامة هي اإدارة وحماية 

قاعدة املوارد الطبيعية وتوجيه التغري التقني واملوؤ�س�سي بطريقة ت�سمن 
حتقيق وا�ستمرار اإر�ساء احلاجات الب�سرية لالأجيال احلالية و امل�ستقبلية.
اإن تلك التنمية امل�ستدامة )يف الزراعة والغابات والروة ال�سمكية( حتمي 
الأر�س واملياه وامل�سادر الوراثية النباتية واحليوانية ول ت�سر بالبيئة وتت�سم 
باأنها مالئمة من الناحية الفنية ومنا�سبة من الناحية القت�سادية ومقبولة 

من الناحية الجتماعية.
�سامل  مفهوم  هي  الواقع  يف  امل�ستدامة  التنمية  اأن  كله  هذا  من  ويت�سح 
يرتبط با�ستمرارية اأفراده وموؤ�س�ساته من تلبية احتياجاتهم والتعبري عن 
وجودهم الفعلي يف الوقت احلايل مع حفظ التنوع احليوي واحلفاظ على 
النظم الإيكولوجية والعمل على ا�ستمرارية وا�ستدامة العالقات الإيجابية 
حقوق  على  اجلور  يتم  ل  حتى  احليوي  والنظام  الب�سري  النظام  بني 
الأجيال القادمة يف العي�س بحياة كرمية، كما يحمل هذا املفهوم للتنمية 
يجب  الذي  البيئي  التدهور  ملخاطر  العامل  مواجهة  �سرورة  امل�ستدامة 
وكذلك  القت�سادية  التنمية  حاجات  عن  التخلي  عدم  مع  عليه  التغلب 

امل�ساواة والعدل الجتماعي. 
وعلى الرغم من �سمولية مفهوم التنمية امل�ستدامة وا�ستماله على جوانب 
البيئي  البعد  التاأكيد على  اأن  اإل  وبيئية  وموؤ�س�سية  واجتماعية  اقت�سادية 
منها  وكثري  واملتنوعة  الكثرية  القت�سادية  امل�سروعات  اإقامة  اإلى  يرجع 
له تاأثريات �سلبية على البيئة �سواء من خالل ا�ستخدام املوارد الطبيعية 
القابلة للن�سوب اأو من خالل ما حتدثه هذه امل�سروعات من هدر اأو تلويث 
للبيئة و من ثم تاأخذ التنمية امل�ستدامة يف اعتبارها �سالمة البيئة، وتكون 
يتجزاأ من  الطبيعية جزءًا ل  للموارد  املتوازن  وال�ستخدام  البيئة  حماية 

عملية التنمية امل�ستدامة.
مع  القت�سادية  العتبارات  دمج  عملية  اأن  اأي�سًا،  بالذكر  واجلدير 
العتبارات البيئية يف عمليات �سنع و اتخاذ القرارات املختلفة هو مبثابة 
الطريق ال�سليم لتحقيق التنمية امل�ستدامة، اإ�سافة اإلى الأخذ يف العتبار 
ا�ستخدام الطاقة املتجددة يف امل�ساريع املختلفة للدولة لنظافة هذه الطاقة 

و حمافظتها على البيئة.

بروفي�سور يو�سف عبدالغفار
رئي�س جمل�س اإدارة ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية

مفهوم التنمية المستدامة
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اختتمت يف اململكة الأردنية الها�سمية، وبرعاية فخرية من �سمو الأمرية 
ب�سمة بنت طالل املعظمة، وبتنظيم من موؤ�س�سة اإطعام للتنمية والتدريب، 
وبح�سور  للموؤ�س�سة،  العام  املدير  القطارنه  كوثر  املهند�سة  وبرئا�سة 
ال�سبكة القليمية  امل�ستوى، وب�سراكة مع  �سخ�سيات عربية ودولية رفيعة 
للم�سوؤولية الجتماعية وموؤ�س�سات مهنية اأخرى، فعاليات »املوؤمتر الدويل 
الأول »املراأة ريادة وقيادة بني التحديات والإجنازات« والذي افتتحته �سمو 

الأمرية ب�سمة بنت طالل يوم الثنني املوافق 26 مار�س 2018م، وا�ستمرت 
فعالياته ملدة يومني بفندق رويال بالعا�سمة الأردنية. وبهذه املنا�سبة فاإن 
للتنمية  اطعام  ملوؤ�س�سة  تتقدم  الجتماعية  للم�سوؤولية  الإقليمية  ال�سبكة 
والذي  التنظيم  رقي  و  الأداء  ح�سن  على  اخلال�سة  بالتهنئة  والتدريب 

انعك�س على امل�ساركني ب�سورة ايجابية.

برعاية فخرية من سمو األميرة بسمة بنت طالل المعظمة في األردن
المؤتمـر الدولـي األول »المــرأة ريـــادة 
وقيــادة بين التحديــــات واإلنجـــازات« 

�سمو الأمرية ب�سمة بنت طالل املعظمة
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رئيسة مركز المرأة والمسؤولية المجتمعية 
تقدم ورشة عمل حول التمكين المهني للمراة

ولية  الجتماعية  التنمية  بوزارة  املجتمعية  امل�سئولية  جمل�س  نظم 
اخلرطوم �سباح اليوم بقاعة الوزارة ور�سة تدريبية بعنوان التمكني 
املهني للمراأة قدمتها الدكتورة جنوى بلطيف ع�سو ال�سبكة الإقليمية  

للم�سئوليةاملجتمعية رئي�س مركز املراأة للم�سئولية املجتمعية بتون�س.
خاطبت الور�سة الأ�ستاذة ا�سيا مالك اأمني جمل�س امل�سئولية املجتمعية 
الثاين  بلدها  يف  بلطيف  جنوي  بالدكتورة  مرحبة  اخلرطوم  بولية 
م�سرية  متناولة  العربية  املراأة  دورها يف متكني  ثمنت  كما  ال�سودان 
ال�سودانية يف جمالت التمكني املهني و تقدمها علي امل�ستوي  املراأة 
الأقليمي مبينة ان هذه الور�سة ت�ستهدف تبادل التجارب واخلربات .
من جانبها حتدثت الدكتورة جنوي بلطيف م�سيدة باإهتمام احلكومة 
العن�سر  هي  املراأة  اأن  موؤكدة  متكينها  و  املراأة  بدعم  ال�سودانية 
الأ�سا�سي يف املجتمع ولبد من اإ�سراكها يف كافة املجالت ومتكينها 
الإجتماعية  الق�سايا  يف  املراأة  م�ساركة  زيادة  خالل  من  اإجتماعيًا 
املراأه  منظمات  بني  العالقات  من  املزيد  واإيجاد  وعربيًا  حمليًا 

الوطنية والعربية.
جنوي  الدكتورة  اأكدت  للمراأة  الإقت�سادي  التمكني  اأهمية  وحول 
بلطيف اأهمية زيادة م�ساركة املراأة يف �سوق العمل و تفعيل اإ�سهامها 
يف احلياة الإقت�سادية اأما يف جانب التمكني ال�سيا�سي فقد مت التاأكيد 

علي اأهمية دعم م�ساركة املراأة وزيادة متثيلها يف الأحزاب ال�سيا�سية 
والنقابات واجلمعيات واملوؤ�س�سات العربية والإقليمية. 

كما تناولت الور�سة التدريبية جانب التمكني القانوين الذي يدعو اإلى 
و�سع الطر واإيجاد ال�سمانات التي حتافظ علي دور املراأة من خالل 
�سن الت�سريعات التي ت�سمن حقوقها بجانب رفع الوعي القانوين لدي 
التمكني  اأهمية  علي  التاأكيد  مت  كما  الدولية  املواثيق  وتطبيق  املراأة 
املوؤ�س�سي وتقوية البنية الأ�سا�سية من خالل التعليم والتدريب املوجه 
روح  تنمية  خالل  من  املراأة  لدي  القيادية  اجلوانب  تنمية  و�سرورة 
املبادرة والقدرة علي التوا�سل ب�سكل وا�سح والإنفتاح وتنمية املهارات 

الإجتماعية والإدارة املنهجية وحتديد الأهداف.
والتمكني  بالقيادة  املتعلقة  املفاهيم  من  عدد  الور�سة  تناولت  كما   
املهني وامل�سئولية الإجتماعية التي تعترب التزام اخالقي لكل فرد وكل 
عمل يهدف ايل حتقيق م�سلحة اجتماعية ا�سا�سها التنمية امل�ستدامة 
وقد اأمن امل�ساركون يف الور�سة علي �سرورة تبادل اخلربات يف جمال 
املراأه  جتربة  علي  والتعرف  الإقليمي  امل�ستوي  علي  املراأة  متكني 
زيادة  هو  العربية  املراأه  اأمام  الأ�سا�سي  التحدي  وان  �سيما  العربية 

متثيلها علي كافة امل�ستويات و خا�سه التمثيل الدويل . 



بانوراما ال�شبكة - ٢٠١٨م 42

البلدية القطرية تكرم آل إبراهيم نظير 
جهوده المتواصلة في مجال تعزيز تطبيقات 

التنمية المستدامة والترويج لها
خالل تد�سني بحث دويل ي�سرتك فيه خرباء من قطر - امريكا - بريطانيا وبدعم من �سندوق 
قطر لرعاية البحث العلمي يف مركز الدوحة الدويل للمعار�س، بتاريخ 22 مار�س 2018م حظي 
بتكرمي  الجتماعية  للم�سوؤولية  الإقليمية  ال�سبكة  رئي�س  نائب  اإبراهيم  اآل  علي  الدكتور  الأ�ستاذ 
مميز نظري جهوده املتوا�سلة  يف جمال تعزيز تطبيقات التنمية امل�ستدامة والرتويج لها، كان هذا 
التكرمي من قبل وكان هذا التكرمي برعاية من �سعادة الدكتور حممد بن �سيف الكواري الوكيل 

امل�ساعد لوزارة البلدية والبيئة القطرية على هام�س انعقاد معر�س قطر الدويل الزراعي.

برع�اي�ة مع�ال�ي ال�سي�دة هن��د ال�سبيح وزي��ر ال�س��وؤون الجتماعي��ة والعم��ل ووزي��ر ال��دول��ة لل�س��وؤون القت�سادي��ة 
الكويتي��ة، اأقيمت مرا�سم تقليد �ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية عبري بنت عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �سعود بلقب 
�س��فري دويل للم�س��وؤولية املجتمعية، يف حفل افتتاح»موؤمتر املراأة وامل�س��وؤولية املجتمعية الرابع يف الدول العربية 
2018م« وال��ذي نظم��ه مرك��ز امل��راأة للم�س��وؤولية املجتمعية - ع�سو ال�س��بكة الإقليمي��ة للم�س��وؤولية الجتماعية، 
بالتعاون مع جمموعة الراية العربية ، وبال�سراكة ال�سرتاتيجية مع املعهد العربي للتخطيط، وذلك يف تظاهرة 

ن�سائية مهنية م�سوؤولة، حتمل يف جعبتها عنوان »املراأة العربية يف املنظمات الدولية بني املكانة والتمكني«.

تقليد صاحبة السمو الملكي األميرة عبير بنت عبداهلل بن 
عبدالعزيز آل سعود بلقب سفير دولي للمسؤولية المجتمعية

للم�سوؤولية  الإقليمية  ال�سبكة  مع  وبالتعاون  اأكادميي  اإبهار  مركز  من  بتنظيم 
والرئي�س  ال�سريك  �سديق  مي�سر  الدكتور  �سعادة  وح�سور  وبرعاية  املجتمعية 
للم�سوؤولية  القليمية  بال�سبكة  الفخري  الع�سو   - ابهار  ملجموعة  التنفيذي 

الجتماعية، اختتمت فعاليات ور�سة العمل الدولية: 
«اأخ�سائي تخطيط و اإدارة فعاليات امل�سوؤولية املجتمعية وفق املوا�سفات العاملية 
وقدمها   ،2018 مايو   5-3 مابني  الفرتة  خالل  ا�ستمرت  والتي   ،»26000 ايزو 
للم�سوؤولية  الإقليمية  ال�سبكة  رئي�س  نائب  ابراهيم  ال  علي  الدكتور  الأ�ستاذ 
املجتمعية، ومب�ساركة متدربني من العديد من املوؤ�س�سات املجتمعية من اأبرزها: 
رابطة   - الغرافة  بنادي  الثقافية  اللجنة   - ال�سن  كبار  لتمكني  اح�سان  مركز 
قطر ملتالزمة داون- موؤ�س�سة الفي�سل بالحدود- م�ست�سفى حمد العام - اإذاعة 

قطر، بال�سافة اإلى ممثلني من �سركات وموؤ�س�سات خا�سة وجمتمعية.

مركز ابهار شريك الشبكة في تنظيم فعاليات ورشــة العمـل 
الــدوليــة »أخصـائــي تخطيط و إدارة فعـالـيـات الـمسؤولية 

المجتمعية وفـق الـمـواصفـات العالـميـة ايــزو 26000«
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الشبكة اإلقليمية للمسؤولية 
االجتماعية تمنح شخصيات كويتية 
رفيعة المستوى عضويتها الفخرية

منحت ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية ع�سويتها الفخرية ل�سعادة الأ�ستاذ 
و�سعادة  الكويت.  بدولة  لالأوقاف  العامة  لالأمانة  العام  الأمني  اجلالهمة  حممد 
والوقفي،  اخلريي  العمل  جمال  يف  اخلبري  العجيل،  �ساحي  عبدالقادر  الأ�ستاذ 

املدير العام لبيت الزكاة الكويتي الأ�سبق.

بتنظيم من شركة مجموعة الراية والشبكة اإلقليمية
»مدرب معتمد في مجال المسؤولية المجتمعية للمؤسسات« 

بدولة الكويت

اختتمت فعاليات ور�سة عمل »مدرب معتمد يف جمال امل�سوؤولية املجتمعية للموؤ�س�سات«، والتي قدمها اخلبري الدويل الدكتور �سالح احلموري بتنظيم من 
�سركة جمموعة الراية وال�سبكة القليمية للم�سوؤولية الجتماعية يف دولة الكويت خالل الفرتة مابني 27-2٩ مار�س 2018م. وقد �سارك يف ور�سة العمل 

متدربني من دولة الكويت واململكة العربية ال�سعودية واململكة الأردنية الها�سمية. كما حظيت ور�سة العمل بحالة ر�سى عالية من املتدربني. 
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وبتنظيم  2018م  مار�س  �سهر  من  الأخري  ال�سبت  �سباح  عقدت 
من  العا�سرة  الن�سخة  الجتماعية  للم�سوؤولية  القليمية  ال�سبكة  من 
ا�ستجابة  اأجل  من  احلكومية  غري  املوؤ�س�سات  قدرات  تعزيز  ور�سة 
امللتقى الن�ساين  اأكر فاعلية يف حالت الطوارئ �سمن فعاليات - 
ياأتي  حيث  »ا�ستجابة«.  والكوارث  الأزمات  لإدارة  العا�سر  التدريبي 
هذا امللتقى يف ن�سخته العا�سرة �سمن اأن�سطة وكالة ا�ستجابة لدارة 
الجتماعية  للم�سوؤولية  القليمية  ال�سبكة  ع�سو  والكوارث  الأزمات 

وبدعم وا�ست�سافة من اجلامعة الأهلية مبملكة البحرين.
اأجل  من  احلكومية  غري  املوؤ�س�سات  قدرات  تعزيز  ور�سة  وٌتعد   •
اأكر فاعلية يف حالت الطوارئ �سمن مبادرة هارفارد  ا�ستجابة 
الإن�سانية الذي اطلقته اأكادميية العمل الإن�ساين بجامعة هارفرد 
ال�سهرية، بهدف حت�سني قدرة العاملني يف املنظمات غري احلكومية 
الإن�ساين  املجال  يف  الأخرى  الفاعلة  واجلهات  والدولية  املحلية 
على امل�ساركة يف نظام العمل الإن�ساين الدويل، على نحو يوؤدي ايل 
حت�سني التن�سيق اجلماعي وتوفري الإ�ستجابة لحتياجات ال�سكان 

املت�سررين من الأزمات
اجلهات  معرفة  لزيادة  التعلم،  اأدوات  من  عدًدا  امل�سروع  يوفر   •
الفاعلة يف املجال الإن�ساين بنظام تن�سيق العمل الإن�ساين الدويل، 
والهدف من ذلك هو م�ساعدة العاملني يف جمال العمل الإن�ساين 

على فهم النظام ب�سكل اأف�سل وبالتايل امل�ساركة ب�سكل كامل.
• وقد مت تاأ�سي�سها للم�ساعدة يف بناء املعارف واملهارات على م�ستوى 
العاملني احلاليني وامل�ستقبليني يف جمال الإغاثة الذين يت�سدرون 
املنا�سب  ويتولون  الإن�سانية  الإغاثة  اأعمال  يف  الأولى  ال�سفوف 

القيادية يف هذا املجال.
عند  التقليدي  والتعليم  اللكرتوين  التعليم  اأدوات  ا�ستخدام  يتم   •

تقدمي الور�سة التدريبية.
• ت�سلط ور�سة العمل على حماور عديدة من اأهمها:-

1- اأنواع املنظمات العاملة يف جمال العمل الإن�ساين.
2- اجلهات الفاعلة يف ال�ستجابة للكوارث )ال�سرورة الن�سانية - 

املبادئ الإن�سانية - الإ�سالح الإن�ساين(
3- تن�سيق عمليات ال�ستجابة وتقدمي امل�ساعدات الن�سانية. 

4- مكونات النظام الدويل للعمل الإن�ساين .
5- تخطيط ال�ستجابة الإن�سانية ومتويلها.

6- القانون الإن�ساين الدويل واملعايري الن�سانية .
وقد مت ت�سميم احلقيبة التدريبية من قبل اأكادميية هارفارد للعمل 
الن�ساين بعد ا�ست�سارة 400 خبري من العاملني يف احلقل الن�ساين 

الدويل ، وبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية.
ويقدم الربنامج بثالث لغات ) عربي- اجنليزي- فرن�سي(، حيث  
منظمة  من  بطلب  العربية  اللغة  الى  التدريبية  احلقيبة  ترجمة  مت 

التعاون ال�سالمي.   

 اطالق النسخة العاشرة من ورشة تعزيز قدرات المؤسسات غير الحكومية من أجل 
استجابة أكثر فاعلية في حاالت الطوارئ ضمن فعاليات 

الملتقى االنسانـي التدريبي 
العـاشــر إلدارة األزمـات والكـوارث 

»استجابـة«
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الأكادميي  وبرئا�سة  الجتماعية  للم�سوؤولية  الدويل  ال�سفري   - والبلدية  البيئة  بوزارة  امل�ساعد  الوكيل  الكواري  �سيف  بن  الدكتور حممد  �سعادة  برعاية 
للم�سوؤولية  القليمية  ال�سبكة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  -نائب  للبنني  الثانوية  الدوحة  مدر�سة  مدير  الإبراهيم  عبداهلل  بن  �سالح  الدكتور  القدير  والرتبوي 
اأم اخلري الدولية للقران الكرمي يف دورتها التا�سعة يف م�سرح نادي ال�سباط مبقر  اأقيم حفل تكرمي الفائزين مب�سابقة  الجتماعية لل�سوؤون التنفيذية 
الإدارة العامة للدفاع املدين بدولة قطر بتاريخ 22 اأبريل 2018م وقد �سارك يف هذه امل�سابقة والتي تقام للعام التا�سع على التوايل وبرعاية من وزارة 

التعليم والتعليم العايل اأكر من 300 مت�سابق ومت�سابقة.

حفل تكريم الفائزين بمسابقة أم الخير الدولية للقران 
الكريم في دورتها التاسعة بدولة قطر

بشراكة دولية مع الشبكـة اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية

تدشين مركز التطوع بالشبكة اإلقليمية للمسؤولية 
االجتماعية بمناسبة تنظيم فعالية المنتدى العربي لإلعالم 

المسؤول مجتمعيا
للم�سوؤولية  الإقليمية  بال�سبكة  التطوع  مركز  تد�سني  مت   جمتمعيا  امل�سوؤول  لالإعالم  العربي  املنتدى  فعاليات  �سمن 

الجتماعية وتكليف الأ�ستاذ عبدالرحمن اخللف خبري الت�سويق املجتمعي من اململكة العربية ال�سعودية برئا�سته.
مركز      التطوع
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�سعادة  الجتماعية  للم�سوؤولية  الإقليمية  ال�سبكة  اإدارة  جمل�س  اختار 
للم�سوؤولية  الإقليمية  ال�سبكة  مبعوث  ليكون  الدخيل  فواز  امل�ست�سار 
�سغله  اإلى  اإ�سافة   - العربية  املنطقة  يف  الإعاقة  ل�سوؤون  الجتماعية 
فواز  الأ�ستاذ  ويعد  املجتمعي.  للت�سويق  الدويل  املركز  رئي�س  من�سب 
الدخيل من خرباء الإعاقة يف املنطقة العربية وي�سغل ع�سوا يف جمل�س 
اإدارة اجلمعية اخلليجية لالإعاقة ويف مكتبها التنفيذي، كما اأنه الأمني 
العام جلمعية �سواعد لذوي الإعاقة احلركية باملنطقة ال�سرقية. وهو 
الب�سرية.  والتنمية  املجتمعية  امل�سوؤولية  جمالت  يف  حمرتف  مدرب 
اإ�سافة اإلى اأنه اأخ�سائي تنمية م�ستدامة وكذلك متخ�س�س يف ت�سميم 
املبادرات املجتمعية. يحمل الأ�ستاذ فواز الدخيل ق�سايا الإعاقة يف كل 
حمفل يتواجد فيه، حتى اأ�سبح من اأ�سحاب الأ�سوات العالية املفيدة 
لتحقيق مكا�سب واجنازات حقوقية وت�سريعية ومهنية لالأ�سخا�س من 
املا�سية  ال�سنوات  خالل  �سغلته  التي  الق�سايا  ومن  العاقات.  ذوي 
ق�سية - الو�سول ال�سامل وتوفري بيئة منا�سبة لالأ�سخا�س ذوي الإعاقة 
اأن يحقق يف هذا ال�سدد مكا�سب حقيقية يف مواقع  - حتى ا�ستطاع 

الإ�سارة  لغة  ويجيد  العربية.  الدول  العديد من  كثرية يف موطنه ويف 
وهو مدرب لها، واأ�سبح ايقونة لق�سايا الإعاقة يف العامل العربي. مت 
الإعاقة  لأغرا�س  �سفري  لقب  منحه  مت  كما  عديدة،  بجوائز  تكرميه 
من  العديد  من  والتنمية  ال�سالم  وق�سايا  والإن�ساين  اخلريي  والعمل 

املنظمات واملوؤ�س�سات احلكومية والدولية والأهلية املعتربة.

الـدخيـل مبعـوث الشبكـة اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية 
لشؤون اإلعاقـة في الـمنطقة الـعـربيـة

ورشة عمل مدرب معتمد في المسؤولية المجتمعية للمؤسسات

ال�سبكة  ع�سو   - الجتماعية  للم�سوؤولية  الدولية  الأكادميية  من  بتنظيم 
الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية - اأقيمت فعاليات الدورة الثانية لور�سة العمل 
الدولية »برنامج مدرب معتمد يف امل�سوؤولية املجتمعية للموؤ�س�سات«، من تقدمي 
اخلبري الدويل الدكتور �سالح احلموري من اململكة الأردنية الها�سمية، وذلك 
مبملكة  تاون  داون  روتانا  بفندق  2018م  اأبريل   28-26 مابني  الفرتة  خالل 
ال�سبكة  اأطلقتها  التي  املجتمعية  ال�سراكة  عام  فعاليات  �سمن  البحرين، 

القليمية للم�سوؤولية الجتماعية يف عام 2018م.
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ب�س��راكة ا�س��رتاتيجية م��ع املوؤ�س�س��ة الوطني��ة خلدم��ات املعوقني نظ��م مركز 
خدمات موؤ�س�سات الأ�سخا�س ذوي العاقة ع�سو ال�سبكة القليمية للم�سوؤولية 
الجتماعية وبالتعاون مع مركز هيلب لل�سرق الو�سط و�سمال افريقيا فعاليات 
الربنامج التدريبي الدويل يف تد�س��ينه الأول يف املنطقة العربية - اأخ�سائي 
وم�ست�سار التاأهيل املهني يف جمال الإعاقة طبقا ملنهج بوب )امل�ستوى الأول(، 
وذل��ك يف الف��رتة ماب��ني 1٩-21 اأبري��ل 2018م، باإ�س��راف وتدري��ب امل��درب 
واخلبري الدويل الدكتور بهاء الدين جالل رئي�س مركز هيلب لل�سرق الأو�سط 
و�س��مال افريقيا، بفن��دق روتانا داون تاون يف مملك��ة البحرين. ويف ت�سريح 
لالأ�س��تاذة حنان يو�س��ف مالوي رئي�س��ة مركز خدمات موؤ�س�س��ات ال�سخا�س 
ذوي العاقة قالت فيه: اأن خبري الربنامج التدريبي اختار ال�س��بكة القليمية 
للم�س��وؤولية الجتماعية ليد�س��ن من خاللها هذا الربنامج ون�س��خته العربية، 
وال��ذي يتك��ون من ثالث م�س��تويات مهني��ة. فامل�س��توى الأول: يت�سمن مبادئ 
التاأهي��ل املهن��ي يف جم��ال العاق��ة، اأما امل�س��توى الث��اين في�س��اهم يف اإعداد 
اأخ�سائي��ي تاأهي��ل مهني يف جم��ال الإعاق��ة، يف حني يهدف امل�س��توى الثالث 
م��ن هذا الربنامج لتخريج ا�ست�س��اريي تاهيل مهني يف جم��ال الإعاقة، علما 
اأن م��دة التدري��ب مكونة من 140 �س��اعة تدريبية مق�س��مة على 3 م�س��تويات. 

واأ�سافت الأ�س��تاذة حنان مالوي اأنه يف نهاية برنامج امل�س��توى الأول - يقوم 
املتدرب��ون باختي��ار مهن��ة ويقوم كل متدرب بتقدمي م�س��روع حتلي��ل لها طبقا 
ملا مت التدرب عليه، بعد ذلك ير�س��ح للم�س��توى الثاين من الربنامج التدريبي 
وحتى امتامه الثالث م�ستويات. ويف ختام ت�سريحها توجهت بال�سكر اجلزيل 
ملعايل ال�سيخ دعيج بن خليفة اآل خليفة رئي�س جمل�س اإدارة املوؤ�س�سة الوطنية 
خلدمات املعوقني - ال�س��فري الدويل للم�سوؤولية املجتمعية لدعمه تنظيم هذه 
الور�س��ة التدريبي��ة م��ن خالل املوافق��ة على حتقيق ال�س��راكة ال�س��رتاتيجية 
ب��ني ال�س��بكة القليمي��ة للم�س��وؤولية الجتماعي��ة واملوؤ�س�س��ة الوطنية خلدمات 
املعوقني. وكذلك ال�سكر مو�سول ملركز هيلب لل�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا 
لختيارهم ال�س��بكة القليمية للم�س��وؤولية الجتماعية لطالق الن�سخة الأولى 
والعربي��ة م��ن الربنامج التدريب��ي الدويل معها. علم��ا اأن الربنامج التدريبي 
يحظ��ى مب�س��اركة مر�س��حني م��ن مملك��ة البحرين - دول��ة الكوي��ت- اململكة 
العربية ال�س��عودية- �س��لطنة عمان ودول عربية �سقيقة. كما مت خالل الور�سة 
تد�سني كتاب »اأ�س�س بناء منهج التاأهيل املهني لال�سطرابات املهنية« للدكتور 
به��اء الدين جالل، وحظي امل�س��اركون على ن�س��خة من��ه، واتيحت لهم فر�سة 

التدرب على املفاهيم التي يت�سمنها.

الشبكة ومركز هيلب و المؤسسة الوطنية لخدمات المعوقين 
يؤهلون أخصائيين ومستشاريين في التأهيل المهني في 

مجال االعاقة طبقا لمنهج بوب

معايل ال�سيخ دعيج بن خليفة اآل خليفة
 رئي�س جمل�س اإدارة املوؤ�س�سة الوطنية خلدمات املعوقني
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اجلزيرة  �سبكة  ع�سو  والتطوير-  للتدريب  العالمي  اجلزيرة  مركز  من  بدعوة 
ال�سبكة  رئي�س  نائب  اإبراهيم  اآل  عبداهلل  علي  الدكتور  الأ�ستاذ  قدم  العالمية- 
الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية ور�سة عمل بعنوان »امل�سوؤولية املجتمعية والعالقات 
اجلزيرة  مركز  يقدمه  والذي  العامة  العالقات  دبلوم  برنامج  �سمن  العامة« 
العالمي للتدريب والتطوير مل�ساركني من العديد من الدول العربية. حيث اأقيمت  
ور�سة العمل يف الفرتة مابني 18-1٩ اأبريل 2018م. علما اأن ال�ستاذ الدكتورعلي 
اإبراهيم مدربا معتمدا مبركز اجلزيرة العالمي للتدريب والتطوير منذ عام  اآل 

2012م.

الجزيرة تستضيف ورشة عمل »المسؤولية المجتمعية 
والعالقات العامة« ضمن برنامجها دبلوم العالقات العامة

يف اطار ا�ستعدادات ال�سبكة القليمية للم�سوؤولية الجتماعية لالحتفال بالذكرى الثالثة لليوم العاملي للم�سوؤولية املجتمعية 
والذي يوافق تاريخ 25 �سبتمرب من كل عام، وكذلك تزامنا مع الجتماع ال�سنوي للجمعية العامة لالأمم املتحدة، �ستطلق 
»ال�سفراء  مبادرة  الجتماعية  للم�سوؤولية  الدوليني  ال�سفراء  برنامج  بالتعاون مع  الجتماعية  للم�سوؤولية  القليمية  ال�سبكة 
تاأثري  ولها  دولية  �سهرة �سخ�سيات  ا�ستثمار  �سيتم  املجتمعية 2018م«، حيث  للم�سوؤولية  العاملي  اليوم  لفعاليات  الأمميون 

وا�سع يف نطاقها اجلغرايف والدويل لدعم حتقيق اأهداف الأمم املتحدة للتنمية امل�ستدامة2030.

اطالق مبادرة »السفراء األمميون لفعاليات اليوم العالمي 
للمسؤولية المجتمعية 2018م« في الذكرى الثالثة لالحتفال 

باليوم العالمي للمسؤولية المجتمعية ...

د.  اختيار  عن  الجتماعية  للم�سوؤولية  الإقليمية  ال�سبكة  اإدارة  جمل�س  اأعلن 
نعيمة الغنام ل�سغل من�سب رئي�س مكتب خرباء ال�سبك���ة الإقليمي��ة للم�سوؤولية 
الجتماعي���ة. وت���م تقلي���ده���ا بال�من�س��ب خالل م�س��اركتها يف موؤمت���ر ال��مراأة 
للم�سوؤولية املجتمعية ال��راب����ع يف الدول العربية لعام 2018 بدولة الكويت حيث 
�ساركت فيه بورقة عمل حول دور ال�سبكة يف بناء االقدرات الن�سائية ومتكينها 
مهنيا. كما تراأ�ست الدكتورة نعيمة الغنام جلنة �سياغة البيان اخلتامي للموؤمتر. 
اإ�سافة اإلى ذلك فقد اأعلنت ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية عن اختيار 
�سعادة الرتبوية القديرة الأ�ستاذة منرية احلربي ع�سوًا مبكتب خرباء ال�سبك���ة 

الإقليمي��ة للم�سوؤولية الجتماعي���ة.

الغنام رئيسة مكتب خبراء الشبكة اإلقليمية للمسؤولية 
االجتماعية، والـحربي عضوًا به
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أكاديمية الخليج بالتعاون مع الشبكة اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية  تنظم فعالية
»إعداد أخصائي المسؤولية المجتمعية في البنوك والمصارف«

امل�سوؤولية  اأخ�سائي  »اإعداد  التدريبي  الربنامج  فعاليات  اختتمت 
املجتمعية يف البنوك وامل�سارف« والذي ا�ستمر خالل الفرتة مابني 7-٩ 
امل�سوؤولية  جمال  يف  متخ�س�سون  الدورة  يف  �سارك  حيث  مايو2018م؛ 
املجتمعية بالبنوك وامل�سارف واملوؤ�س�سات املالية بالدولة، ف�ساًل عن عدد 
من امل�ساركني خارج القطاع الذين ح�سروا لال�ستفادة من الدورة. ومن 
الدوحة،  بنك   : الدويل  الربنامج  هذا  يف  �ساركت  التي  املوؤ�س�سات  اأبرز 
والبنك   ،- قطر  فرع   - العربي  والبنك  الإ�سالمي،  الدويل  قطر  وبنك 
التجاري، وهيئة قطر لالأ�سواق املالية، وبور�سة قطر، وبع�س امل�ساركني 
من  ال�ستفادة  يف  يرغبون  الذين  واملايل  امل�سريف  القطاع  خارج  من 
خمرجات الدورة، اإ�سافة اإلى م�ساركني من الدول العربية. علما اأن ور�سة 
العمل مت تنظيمها من قبل اأكادميية اخلليج بالتعاون مع ال�سبكة القليمية 
نائب  اإبراهيم  اآل  الدكتور علي  الأ�ستاذ  وقدمها  الجتماعية،  للم�سوؤولية 

رئي�س ال�سبكة القليمية للم�سوؤولية الجتماعية.
التدريبية  الدورة  ال�سيد حممد عاي�س، مدير م�سروع  قال  املنا�سبة  وبهذه 
يف  جمتمعية  م�سوؤولية  اأخ�سائيي  اإعداد  »دورة  �سحفي:  ت�سريح  يف 
البنوك وامل�سارف واملوؤ�س�سات املالية هي فكرة من تنظيم مركز اأكادميية 
اخلليج للتدريب الإداري يف قطر بالتعاون مع ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية 
البنوك  جلميع  وموجه  قطر،  يف  مرة  لأول  يقام  برنامج  وهو  املجتمعية، 
وامل�سارف واملوؤ�س�سات املالية يف قطر، �سواء املحلية اأو العربية اأو الإقليمية، 

بالإ�سافة اإلى بع�س الدول العربية والإفريقية، ومت ت�سويق الربنامج«.
واأ�سار اإلى اأن امل�ساركني �سيح�سلون يف نهاية الدورة التدريبية على �سهادتني 
الإداري،  للتدريب  اأكادميية اخلليج  الأولى من مركز  دوليتني،  اأكادمييتني 
والثانية من ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية املجتمعية، بالإ�سافة اإلى احل�سول 
على بطاقة ع�سوية جمانية يف ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية املجتمعية، وهذه 
باأ�سعار  اأخرى  تدريبية  دورات  وح�سور  امل�ساركة  للمتخرج  تتيح  البطاقة 
تف�سيلية، ف�ساًل على توا�سلهم مع ال�سبكة الإقليمية واطالعهم على اأحدث 

الأخبار وامل�ستجدات املتعلقة باأن�سطة امل�سوؤولية الجتماعية.
التدريبية،  الدورة  يف  امل�ساركني  قبل  من  الكبري  بالإقبال  عاي�س  ونوه 
وقال: »هناك جتاوب ممتاز جدًا للم�ساركة يف هذا الربنامج الذي يتولى 
التدريب فيه الأ�ستاذ الدكتور علي عبداهلل اآل اإبراهيم، وهو يحمل خربة 
ويعترب  القدرات،  وبناء  التدريب  عامًا يف جمال  ثالثني  على مدى  متتد 
واأطر  الأ�س�س  و�سع  يف  �ساهمت  التي  العربية  ال�سخ�سيات  اأبرز  اأحد 

امل�سوؤولية املجتمعية يف املنطقة العربية.
اإلى ٩ مايو وبواقع 20  اإمتد من 7  اأن الربنامج  اإلى  ولفت حممد عاي�س 
�ساعة تدريبية، واأو�سح اأن الهدف من تنظيم الربنامج يتمثل يف تعزيز 
كل  ووظيفة  تخ�س�س  بح�سب  وامل�سارف  البنوك  يف  املوظفني  قدرات 
بو�سع  اإبراهيم  اآل  علي  الدكتور  الأ�ستاذ  قام  »لقد  وقال:  منهم،  واحد 
خم�سة حماور رئي�سة للربنامج التدريبي، والعناوين الفرعية متوافقة مع 
وخارجها،  البنوك  داخل  املجتمعية  امل�سوؤولية  جمال  يف  العاملني  جميع 
ويف املوارد الب�سرية والعالقات العامة وحتى الت�سويق.« واأ�ساف عاي�س: 
»ن�سعى اإلى اإقامة هذا الربنامج ب�سكل دوري مرتني يف العام ونطمح يف 
رفع عدد امل�ساركني وتعظيم الأثر خالل الدورات املقبلة باإذن اهلل تعالى.«
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ولكن �ساء اهلل اأن حتققت تلك الأماين، وها نحن نرى ما و�سلت اإليه هذه البنوك واملوؤ�س�سات املالية 
التي تتعامل وفق ال�سرعية الإ�سالمية، بل وتناف�س مثيالتها، يف حتد وا�سح.

تقدم  مل  القائمة  التجارية  البنوك  باأن  واملثقفني  املفكرين  من  الأو�ساط  من  كثري  �سعور  كان  لقد 
الإ�سهام املطلوب منها يف خدمة ق�سايا املجتمع وخا�سة فيما يتعلق بالتنمية، رغم تربع هذه البنوك 
املال  مع  بالتعامل  تقوم  مالية  كموؤ�س�سات  وتوظيفيها  النا�س  اأموال  وا�ستحواذها على  لأزمان كثرية 

اأخذا واإعطاء من خالل الفائدة املحرمة.
كان  والجتماعية  القت�سادية  التنمية  جوانب  يف  البنوك  هذه  اأداء  اأن  اإل  هذا  كل  من  الرغم  على 
�سعيفا جدا، لأن وجودها مل يكن لهذا الغر�س، واإمنا فقط لأجل املال... وبات جليا يف نظر الكثري من 
النا�س اأن هذه املوؤ�س�سات مل حتل م�سكلة الفقر واملعاناة التي يعي�سها النا�س، حتى من الذين يتعاملون 
املجتمع،  يف  وال�سرورية  الأ�سا�سية  احلاجات  �سد  مثال  ت�ستطع  فلم   .. املوؤ�س�سات  هذه  مع  مبا�سرة 
فمازالت الأمية متف�سية، ومازال املر�س منت�سرًا و�سائعًا، وكذلك احلرمان من امل�سكن املالئم واملياه 

ال�ساحلة وال�سرف ال�سحي والعالج والتعليم - وغري ذلك.
يف الوقت الذي تتكد�س فيه اأموال النا�س يف خزائن هذه البنوك يومًا بعد يوم، حمققة لأ�سحابها املزيد 
من العوائد والفوائد ... ومن هنا كان التطلع �سديدًا لقيام منوذج من املوؤ�س�سات التي تعنى باملجتمع ، 

واأحوال النا�س .. ل تتطلع اإلى جمع املال لأجل املال فقط، واإمنا من اأجل امل�سلحة واملجتمع والتنمية.
فر�سالة اأيًنا كان، فاإننا نعتقد اأن البنوك الإ�سالمية قد جتاوزت حتقيق هذه الر�سالة ب�سكل عام، حيث 
�سعت يف املقام الأول اإلى اأن تكون معامالتها طبق �سوابط �سريعة، وهذا كان مطلب اأ�سا�س للم�سلمني، 
كي يبتعدوا عن الربا، والتعامل باحلرام، وكذلك اأدت دورها يف القيام باملطلب الآخر وهو حتقيق التنمية 
امل�ستدامة يف املجتمع ،فال �سك اأنه ر�سالة من الر�سائل الأ�سا�سية للبنوك الإ�سالمية، بتنمية املال وتوظيفه 
فيما ينفع البالد والعباد وحتقيق م�ساألة ال�ستخالف يف الأر�س، ول تتحقق م�ساألة ال�ستخالف اإل  بتحقيق 
معاين التنمية، ومن معاين التنمية امل�ساهمة يف الق�ساء على البطالة والفقر، ودعم ر�سالة املجتمع يف 
ال�سحة وال�سالمة وغريها من خالل بع�س املوارد مثل القر�س احل�سن مثال اأو الزكاة اأو ال�سدقات، و 

كذلك الرعايات وتبني ق�سايا املجتمع عامة، وطرح املنتجات التي تلبي حاجات النا�س عامة.
اإليها يف  اأن ت�سعى  اأن هذا من واجبات البنوك واملوؤ�س�سات املالية الإ�سالمية، والتي يجب  ل �سك 
ر�سالة وا�سحة، فلي�س هناك اأي تعار�س كونها موؤ�س�سات مالية ت�سعى للربح والك�سب احلالل، ويف 

الوقت نف�سه لها ر�سالة يف تنمية املجتمع وموارده.
وهذه حقيقًة؛ ر�سالة عظيمة تقع على عاتق هذه املوؤ�س�سات وموؤ�س�سيها والقائمني عليها، والتي يف نظرنا 

يجب اأن تتميز فيها عن غريها، وتتخذ من املجتمع ال�سريك الأ�سا�سي لها فيما حتققه من جناحات.

التطور التاريخي للتوجهات االستراتيجية 
للبنوك االسالمية وانعكاسات ذلك على دورها 

المسؤول لتحقيق التنمية المجتمعية

   مقالت يف امل�سوؤولية املجتمعية 

بقلم: د، عادل اأحمد املرزوقي
نائب رئي�س جمل�س اإدارة ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية 

حلاجة  تلبية  الإ�سالمية  البنوك  اإن�ساء  جاء  لقد 
بني  احلاجة  هذه  وتنوعت  امل�سلمني،  لدى  ملحة 
والجتماعي..  القت�سادي  والعامل  الديني  العامل 
امل�سلمني  لدى  عام  ل�سعور  نتيجة  كان  التوجه  هذا 
وحترجهم من التعامل مع البنوك القائمة واملنت�سرة 
معها على  التعامل  والتي يجري  الإ�سالمية  البالد  يف 
هناك  يكن  مل  حيث  واإعطاء،  اأخذا  الفائدة،  اأ�سا�س 
على  احلفاظ  يف  امل�سلك  هذا  يجنبهم  اآخر  بديل 

اأموالهم وتوظيفها بالطرق احلالل.
لذلك �سعى عدد من ال�سخ�سيات الذين كانوا يحلمون 
اإلى  التقليدية،  املوؤ�س�سات  هذه  عن  بديل  باإيجاد 
تاأ�سي�س بنوك اأو موؤ�س�سات تكون تعامالتها بعيدة عن 
هذا امل�سلك، والذي هو خمالف ل�سريح عقيدة امل�سلم 
�سعبة  الأمنية  هذه  كانت  وقتما  الربا،  حترمي  يف 
التحقيق وع�سرية املنال، يف ظل ثقافة �سائدة حيال 
هذه البنوك القائمة، ويف ظل غياب تام لفكرة اإيجاد 
عدم  اآخر  مبعنى  اأو  موجود،  هو  ما  تخالف  كيانات 
ت�سور اإيجاد منظومة ميكنها اأن حتاكي ما هو �سائد، 
وذلك ح�سب قناعات غالب الأو�ساط امل�سيطرة، اإل ما 

كانت من اجتهادات وجهود هنا وهناك.
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النسخة الـحادية عشرة  من »الملتقى االنساني التدريبي 
إلدارة األزمات والكوارث»استجابة« في والية الـخرطوم 

بجمهوريـة السودان
اأقيمت �سباح ال�سبت املوافق 14 اأبريل 2018م بدعم وا�ست�سافة من جمل�س امل�سوؤولية الجتماعية بولية اخلرطوم وبرعاية فخرية 
القليمية  ال�سبكة  من  وبتنظيم  اخلرطوم،  بولية  الجتماعية  التنمية  وزير  البيلي  البكري  اأمل  الدكتورة  �سعادة  من  وت�سريف 
للم�سوؤولية الجتماعية الن�سخة احلادية ع�سرة من فعاليات »امللتقى الن�ساين التدريبي لإدارة الأزمات والكوارث»ا�ستجابة«. حيث 
ت�سمنت انعقاد ور�سة عمل »تعزيز قدرات املوؤ�س�سات غري احلكومية من اأجل ا�ستجابة اأكرث فاعلية يف حالت الطوارئ«، وذلك �سمن 

اأن�سطة وكالة ا�ستجابة لإدارة الأزمات والكوارث ع�سو ال�سبكة القليمية للم�سوؤولية الجتماعية.

جمال  يف  الرائدة  ال�سركة   - �سوداين  �سركة  من  بدعم  امللتقى  اأقيم  وقد 
خدمات الت�سالت يف جمهورية ال�سودان.

وٌتعد ور�سة تعزيز قدرات املوؤ�س�سات غري احلكومية من اأجل ا�ستجابة اأكر 
فاعلية يف حالت الطوارئ �سمن مبادرة هارفارد الإن�سانية الذي اطلقته 
قدرة  بهدف حت�سني  ال�سهرية،  بجامعة هارفرد  الإن�ساين  العمل  اأكادميية 
الفاعلة  واجلهات  والدولية  املحلية  احلكومية  غري  املنظمات  يف  العاملني 
الأخرى يف املجال الإن�ساين على امل�ساركة يف نظام العمل الإن�ساين الدويل، 
على نحو يوؤدي ايل حت�سني التن�سيق اجلماعي وتوفري الإ�ستجابة لحتياجات 

ال�سكان املت�سررين من الأزمات.
وقد قامت ال�سبكة القليمية للم�سوؤولية الجتماعية بتاأهيل عدد من املدربني 
قاعات  يف  والعمل  الدويل،  التدريبي  الربنامج  هذا  لتقدمي  واملدربات 
يبلغ عدد  التدريب. حيث  اأثناء  الفني  الدعم  التدريب كمي�سرين ومقدمي 
املي�سرين واملدربني املتوفرين 10 من املتخ�س�سني يف العمل الإن�ساين. ومت 
تقدمي هذا الربنامج احدى ع�سر مرة من قبل ال�سبكة القليمية للم�سوؤولية 
يف  والأكادميية  الن�سانية  املنظمات  من  عدد  مع  وبال�سراكة  الجتماعية 

العديد من الدول العربية منها:
1- اململكة العربية ال�سعودية.

2- مملكة البحرين.
3- دولة قطر.

4- دولة الكويت
5- جمهورية ال�سودان

كما متت ا�ست�سافة عدد من املنظمات الدولية الن�سانية هذا الربنامج واتاحة 
فر�س التدريب فيه مل�ساركني من العديد من الدول العربية وال�سالمية وبلغات 

الربنامج املعتمدة الثالث، ومن هذه املنظمات:
• مكتب الأمم املتحدة لتن�سيق ال�سوؤون الن�سانية )اأوت�سا(.

• منظمة التعاون الإ�سالمي.
Human Appeal هيومان اأبيل •
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ملتقى علمي برعاية الصبيح بمشاركة خليجية وعربية
خـتـام فعـالـيـات الـملتقـى الـدولـي للـتـرويـج 
ألهــداف األمــم الـمتحـدة للتنميـة الـمستـدامـة

ال�سبكة  لل�سوؤون القت�سادية اختتمت  الدولة  وزير  والتنمية الجتماعية  العمل  وزير  ال�سبيح  ال�سيدة هند  برعاية فخرية من معايل 
باأهداف  للرتويج  الأممي  املفو�س  برنامج  وبال�سراكة مع  العاملي  لالإتفاق  املتحدة  الأمم  برنامج  للم�سوؤولية الجتماعية ع�سو  الإقليمية 
الإدارية  وال�ست�سارات  الأهلي  للتدريب  املتفوق  الإجناز  معهد  مع  وبالتعاون  الثالثة،  دورته  يف  امل�ستدامة2030  للتنمية  املتحدة  الأمم 
والقت�سادية، فعاليات« امللتقى الدويل الثالث املتخ�س�س يف الرتويج لأهداف الأمم املتحدة للتنمية امل�ستدامة 2030 وتطبيقاتها »وكذلك 
تنفيذ الربنامج التدريبي الدويل »م�ست�سار دويل يف تطبيقات الإ�ستدامة« للدورة الثالثة، وذلك خالل الفرتة مابني 10-12 مايو2018م، 

بدولة الكويت ، ومب�ساركة خليجية وعربية نوعية متميزة، وبرعاية من الأمانة العامة للمجل�س الأعلى للتخطيط.

ويف ت�سريح ل�سعادة الدكتور �سهاب العثمان مدير عام معهد الجناز املتفوق 
يف  لي�ساهم  جاء  الدويل  امللتقى  هذا  اإن   « فيه  قال  امللتقى  رئي�س  للتدريب 
الرتويج لأهداف الأمم املتحدة للتنمية امل�ستدامة 2030 ، والتي مت اعتمادها 
خالل قمة الأمم املتحدة للتنمية امل�ستدامة يف عام 2015م. وحتدث يف امللتقى 
يف  امل�ستدامة  التنمية  تطبيقات  يف  ومتخ�س�سة  امل�ستوى  رفيعة  �سخ�سيات 
قطاعات التعليم، والبيئة، وال�سحة، والعمل الإن�ساين، واملجتمع املدين. كما 
ُنفذت برامج متخ�س�سة ح�سرية م�ساحبة للملتقى تقام لأولى مرة يف املنطقة 
العربية منها : م�ست�سار يف تطبيقات الإ�ستدامة مبعايري الأمم املتحدة، وكذلك 
اأدوات تقدمي اخلدمات الإ�ست�سارية ذات ال�سلة بتطبيقات التنمية امل�ستدامة.

كما اأ�ساف �سعادة الدكتور �سهاب العثمان رئي�س امللتقى » باأن امللتقى كان 
يف  املمار�سات  لأف�سل  عرو�س  تقدمي  منها:  عديدة  ثرية  بفعاليات  غنًيا 
جمالت تطبيقات اأهداف التنمية امل�ستدامة. وكذلك التعرف على خطوات 
وح�سور   ،GRI للتقارير  العاملية  املبادرة  مبعايري  الإ�ستدامة  تقارير  اإعداد 
ور�سة م�ساحبة يف منهجيات تقدمي الإ�ست�سارات املهنية. اإ�سافة اإلى التعريف 
جمالت  يف  متخ�س�سة  اأنباء  وكالة  اأول  وهي  لالأنباء،  م�سوؤولية  بوكالة 
امل�سوؤولية املجتمعية والتنمية امل�ستدامة يف املنطقة العربية.وبرنامج املفو�س 
الأممي للتب�سري باأهداف الأمم املتحدة للتنمية امل�ستدامة 2030 م .علما باأن 
هذه الفعالية تاأتي يف اإطار احتفال ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية 
بعام ال�سراكة املجتمعية والذي اأطلق فعاليات يف بداية عام 2018م، وي�ستمر 
ملدة عام . وقد مثل امل�ساركون العديد من اجلهات احلكومية يف دولة الكويت 
ومنظماتها املدنية واخلا�سة، اإ�سافة اإلى م�ساركني من دول خليجية وعربية. 
علي  الدكتور  الأ�ستاذ  من:  كل  امللتقى  عمل  وور�س  العمل  اأوراق  قدم  حيث 
دولة  من  الجتماعية  للم�سوؤولية  القليمية  ال�سبكة  رئي�س  نائب  اإبراهيم  اآل 
قطر- وامل�ست�سار الأ�ستاذ جابر الرويعي رئي�س مركز ال�ست�سارات امل�سوؤولة 
من مملكة البحرين- والدكتور اأحمد الكندري م�ست�سار طب العائلة �سفري 

املحامي  الأ�ستاذ  اإلى  اإ�سافة  الكويت-  دولة  من  املجتمعية  لل�سراكة  اأممي 
اأ�سرف العربي  عبداهلل العنزي من دولة الكويت. كما قدم �سعادة الدكتور 
ورقة  للتخطيط  العربي  باملعهد  امل�ست�سار  ال�سابق  امل�سري  التخطيط  وزير 
عمل حول القت�ساد الأخ�سر وتطبيقاته يف جمالت التنمية امل�ستدامة عرب 

م�ساركة املعهد العربي للتخطيط بدعم فعاليات امللتقى.
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اعتمدت وزارة ال�سحة الكويتية �سعادة الدكتورة حياة يو�سف مالوي رئي�سة مركز اإجالل خلدمات 
كبار ال�سن بال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية كم�ست�سارة لفريق اإعداد الدليل الإر�سادي 
لدور الأخ�سائي الجتماعي والنف�سي يف التعامل مع كبار ال�سن ال�سادر عنها...وكما �ساركت يف 

اعداد الف�سل اخلا�س ب من املادة العلمية التي اأجازت الوزارة ت�سمينها يف ذات الدليل.

اختيار رئيسة مركز إجالل لخدمات كبار السن 
بالشبكة كمستشارة إلعداد الدليل اإلرشادي لدور 
األخصائي االجتماعي والنفسي في التعامل مع 

كبار السن من قبل وزارة الصحة الكويتية

املتحدة  الأمم  منظمة  »ا�سبوع  اطالقها  عن  الجتماعية  للم�سوؤولية  القليمية  ال�سبكة  اأعلنت 
العاملي لأهداف التنمية امل�ستدامة 2030«، والذي �ستتزامن فعالياته مع اجتماع اجلمعية العامة 
لالأمم املتحدة ، وتزامنا مع اليوم العاملي للم�سوؤولية املجتمعية. حيث �ستنطلق فعاليات الأ�سبوع 
العاملي يف الفرتة مابني 22�سبتمرب - 1 اأكتوبر 2018م. �سرح بذلك الأ�ستاذ الدكتور علي اآل 

اإبراهيم نائب رئي�س ال�سبكة القليمية للم�سوؤولية الجتماعية.

أسبوع منظمة األمــم الـمتحــدة 
العالــمــي ألهــداف التنميـة 

الـمستدامــة 2030

جمال  يف  متخ�س�سة  رقمية  من�سة  ت�سميم  بابكر  حممد  الأ�ستاذ  برئا�سة  الجتماعية  للم�سوؤولية  الإقليمية  بال�سبكة  املعلومات  تقنية  مركز  اأجنز 
امل�سوؤولية املجتمعية للم�سارف الإ�سالمية بدول العامل الإ�سالمي. و�ستكون هذه املن�سة مرجع ير�سد فيه ممار�سات البنوك الإ�سالمية يف جمالت 

امل�سوؤولية املجتمعية بدول العامل الإ�سالمي .

منصة رقمية متخصصة في المسؤولية المجتمعية
في المصارف  اإلسالمية

قدم الدكتور حممد املري�سي اخلبري بال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية حما�سرة 
بعنوان »امل�سوؤولية املجتمعية للبنوك ودورها القت�سادي« والتي نظمتها اجلمعية العلمية 

للمحا�سبة بجامعة قطر.

»الـمسؤولية الـمجتمعية  للبنـوك 
ودورهــا االقتصــادي«
نــدوة بجامعــة قطــر
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تاأ�س�ست جمعية زمزم للخدمات ال�سحية التطوعية اخلريية مبنطقة مكة املكرمة التي تعترب قلب العامل الإ�سالمي ككيان 
جمتمعي �سحي غري هادف للربح وتقوم بتقدمي خدمات نوعيه وفقا لأولوية الحتياج، وكنموذج رائد ومرجعي وملهم

يف �سناعة وقيادة العمل ال�سحي اخلريي امل�ستدام واملتكامل، تقوم على ال�سفافية وال�سراكة والتي�سري، والرفق وحفظ 
الكرامة، والتعلم والبتكار والبداع، واإذكاء روح العمل اجلماعي من خالل العمل املوؤ�س�سي والن�سباط.
اإذ تتلخ�س ر�سالة جمعية زمزم يف »تقدمي الرعاية ال�سحية مبختلف اأنواعها لذوي الحتياج يف منطقة مكة املكرمة، 
اآخذين بعني العتبار اأولوية وجودة اخلدمة«، وبالتايل فاإن تطبيق اجلمعية لإدارة ال�ستدامة وتعزيز عملية م�ساركة 
الأطراف املعنية ي�ساعد يف حتقيق طموحها املتمثل يف حت�سني اأداء براجمها ب�سكل فعال وبطريقة م�سوؤولة اقت�ساديًا 

وبيئيًا.
وبناًء على حتديد وفهم دوافع ال�ستدامة يف اجلمعية، حددت جمالت ال�ستدامة ذات الأولوية التي �سرتكز عليها خالل رحلتها يف ال�ستدامة، 
والآثار ال�سرتاتيجية لكل من هذه املجالت واملبينة على اإطار ال�ستدامة يف اجلمعية. اإذ اأن البعد القت�سادي يف اجلمعية يتمثل يف حتقيقها 
البعد الجتماعي للجمعية ميتد لي�سمل  اأن  املالية وزيادة امل�ستفيدين والنفع القت�سادي املبا�سر وغري املبا�سر للمجتمع كافة. كما  لال�ستدامة 
ت�ساركية  بناء عالقة  بيئة عمل منا�سبة ملوظفيها ومورديها من خالل  وبناء  املحتاجني،  املجتمع  لأفراد  التطوعية  ال�سحية  تقدميها خلدماتها 

معهم. 
لقد بداأت رحلة زمزم يف ال�ستدامة من خالل اإطالق تقرير ال�ستدامة الأول للجمعية. اإذ يعد التقرير معلما بارزا يف تاريخ اأن�سطة اجلمعية 
والذي يت�سمن اإدراج ال�ستدامة كنهج معتمد يف اجلمعية ويدر�س جميع اجلوانب الجتماعية، والقت�سادية، والبيئية التي تعنى بها عمليات 
اجلمعية ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر، حيث متكنت زمزم خالل العام من البدء يف تنفيذ خطتها ال�سرتاتيجية الثالثة التي بنيت على اأ�سا�س 
ال�ستدامة وتدعيم البنية التحتية، والبناء القيادي، وبرنامج اإدارة الأداء، وقيا�س امل�ستفيدين الجتماعي، ومن ثم البدء يف التو�سع املربمج كمًا 

ونوعًا. 
ن�ساطاتها على  قيمة م�سافة على جميع  تقدمي  اأجل  املزيد من اجلهد من  وبذل  امل�ستمر،  وتطويره  العمل  دائم نحو حت�سني  ا�ستمرار  وهي يف 
ال�سعيد الجتماعي والقت�سادي والبيئي. وحر�سًا من زمزم على تعزيز هذا اللتزام وتطويره، فهي ت�ستخدم نهج اإدارة ال�ستدامة من اأجل 
حتقيق التكامل بني اأن�سطتها الجتماعية والقت�سادية والبيئية الأمر الذي ي�ساعدها على حتقيق القيمة جلميع فئات الأطراف املعنية، م�ستعينة 
بذلك يف تطبيق قيا�س الأثر الجتماعي ودرا�سة العائد على ال�ستثمار الجتماعي وبيان القيمة التي تقدمها للم�ستفيدين واملجتمع ككل لتعزز 

بذلك ثقتهم بزمزم وتزيد من دعمهم امل�ستمر.

م�سوؤولون اجتماعيا  

بقلم: ح�سن اجلا�سم
الرئي�س التنفيذي لل�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية

جمعية زمزم للخدمات الصحيــة التطوعية 
الخيرية - مكة المكرمة
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التوحد ذلك ال�سطراب الذي ي�سيب الطفل فجاأة خالل الثالث 
�سنوات الأولى من عمره، ا�سطراب حار فيه العلماء والباحثون يف 
معرفة اأ�سبابه احلقيقية، اإل اأنهم اأجمعوا باأنه ا�سطراب ي�سيب 
على  مبا�سر  ب�سكل  يوؤثر  مما  الأولى  عمره  مراحل  اأثناء  الطفل 
تفاعله الجتماعي وتوا�سله مع من حوله، كما يوؤثر على اأن�سطته 
التي  احل�سية  امل�سكالت  لذلك  اأ�سف  اللعب،  اأثناء  واهتماماته 
اأ�سرته وجمتمعه  الطبيعية مع  توؤثر على حياته  لها مما  يتعر�س 

تاأثريا كبريا يحيل دون ممار�سة تلك احلياة مبرونة وي�سر.
مروره  بعد   � التوحد  طيف  ا�سطراب  موؤخرا  عليه  اأُطلق  وحيث 
من  العديد  امل�سمى  هذا  حتت  تندرج  والتي   � م�سميات  بعدة 
ال�سطرابات امل�سابهة ل�سطراب التوحد ب�ستى درجاته، اإل اأنني 
اأرى اأن التوحد: معادلة كباقي املعادلت بهذه احلياة، حتتاج اإلى 

معطيات حللها، فماهي تلك املعطيات!؟ 
يتم  وكيف  اأين؟  متى؟  التوحد؟  ماهو  فهم  املعطيات،  تلك  اأهم 

التعامل معه؟
فالتوحد ماهو اإل اختالف يتطلب عزمية وحتدي و�سرب، و�سننجح 
يف الأخذ بيد هذا الطفل اإلى بر الأمان. فنحن قد ن�ساب بنق�س 
اأخذ جرعة  باأج�سادنا، ولكي نعاجله نعمل على  الفيتامينات  باأحد 
التوحد  هو  كذلك  النق�س.  لتعوي�س  الفيتامني  هذا  من  م�ساعفة 
عالجه من ق�سوره، وحتى ُتعالج ق�سور التفاعل الجتماعي، اأغدق 
عليه من احلب واحلنان، اأما ق�سور التوا�سل، فتوا�سل معه اأيا كان 
به  يهتم  مبا  اهتم  والهتمامات،  الأن�سطة  يف  ولق�سوره  الأ�سلوب. 

واخرج منه اأف�سل ما عنده.
فقط.. ل ترتكه وحيدا يف عامله، بل اخرتق ذلك العامل، وحارب 

حتى ت�سرتجعه اإلى عاملنا.
نعم، نحن قادرون على م�ساعدة اأطفالنا من ذوي ا�سطراب طيف 
وعزميتنا  باإ�سرارنا  باملجتمع  فاعلون  اأفراد  وجعلهم  التوحد، 

وتكاتفنا مع بع�سنا البع�س.
اأفراد  اإل  املجتمعية  للم�سوؤولية  القليمية  ال�سبكة  يف  نحن  وما 
التعامل  ثقافة  لن�سر  ن�سعى  املجتمع  فئات هذا  كل  م�سوؤولون عن 
معهم وما ُي�سب مل�سلحتهم، من خالل مانقدم من ثقافة ووعي 
امل�سوؤولة  �سحيفتنا  خالل  من  ون�سره  ال�سبكة  فعاليات  �سمن 

»التزام«. اآملني من اهلل ان تعم الفائدة على اجلميع.
* رئي�سة التحرير

بقلـم: عبري اأحمد اجلودر

معــادلــة التـوحــد...  
هــل لهــا مــن حــل؟
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تكرمي الأ�ستاذة �سما العلوي رئي�سة الأكادميية الدولية للم�سوؤولية الجتماعية 
بال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية بعد اإجنازها دورة دولية متقدمة 
يف اإدارة املوارد الب�سرية - علما اأن الأ�ستاذة �سما لديها بكالوريو�س يف اإدارة 

الأعمال من جامعة مريلند الأمريكية وماج�ستري يف اإدارة املوارد الب�سرية 
من جامعة ديبول الأمريكية ال�سهرية - اإ�سافة اإلى خربة عملية يف جمالت 

اإدارة املوارد الب�سرية قاربت الع�سرين عاما يف موؤ�س�سات وجهات متعددة.

امللتقى  باأن  الجتماعية  للم�سوؤولية  القليمية  ال�سبكة  تنظمه  والذي  املدين  املجتمع  لقيادات منظمات  الرابع  للملتقى  العلمية  اللجنة  اأقرت 
�سيعقد باإذن اهلل يف الفرتة مابني 2-4 اأغ�سط�س2018م. و�سيكون مو�سوع هذا العام » قيا�س الأثر الجتماعي مل�سروعات منظمات املجتمع 

.»SROI املدين »وفق منهجية العائد الجتماعي على ال�ستثمار

تكريم األستاذة سما العلوي رئيسة األكاديمية الدولية 
للمسؤولية االجتماعية

الملتقى العربي الثاني لـمبادرات 
الشبــاب والـمسؤولية الـمجتمعية

الملتقى الرابع لقيادات منظمات المجتمع المدني

اأعلنت ال�سبكة القليمية للم�سوؤولية الجتماعية عن تنظيم فعاليات »امللتقى العربي الثاين ملبادرات 
ال�سباب وامل�سوؤولية املجتمعية« يف الفرتة مابني 10 - 11 اأغ�سط�س 2018م، مبنا�سبة اليوم الدويل 
لل�سباب. وقد مت تكليف �سعادة الأ�ستاذ عبدالرحمن اخللف ال�ست�ساري يف جمال العمل التطوعي 

والت�سويق املجتمعي رئي�سا للموؤمتر.
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اختتمت يف يوم ال�سبت املوافق 3 مايو 2018م فعاليات ور�سة عمل »مّقيم م�ساريع ال�ستدامة باملوؤ�س�سات وال�سركات«، والتي قددمها املدرب وامل�ست�سار الدويل 
�سعادة الدكتور عماد �سعد، وبتنظيم من ال�سبكة القليمية للم�سوؤولية الجتماعية، وذلك خالل الفرتة مابني 3-5 مايو2018م، بفندق الريجن�سي انرتكونتينتال 

البحرين، مب�ساركة متدربني من : مملكة البحرين- �سلطنة عمان - اململكة العربية ال�سعودية - دولة المارات العربية املتحدة - دولة الكويت.

ختام فعاليات ورشة عمل
»مّقيم مشاريع االستدامة بالمؤسسات والشركات«

اأعلنت الدكتورة حياة يو�سف مالوي امل�سرف العام على املدينة الرقمية 
لكبار ال�سن يف الدول العربية عن اإن�سمام كل من، �سعادة الدكتور اأحمد 
الكندري، ا�ست�ساري طب العائلة امل�ست�سار يف جمال تطبيقات ال�ستدامة 
من دولة الكويت، وكذلك الأ�ستاذ يو�سف اللمكي، رئي�س اجلمعية العمانية 
لأ�سدقاء امل�سنني مبحافظة جنوب الباطنة ب�سلطنة عمان، اإلى ع�سوية 

الهيئة ال�ست�سارية للمدينة الرقمية لكبار ال�سن يف الدول العربية.

انضمام شخصيات للهيئة 
االستشارية للمدينة الرقمية 

لكبار السن في الدول العربية
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للم�سوؤولية  الإقليمية  ال�سبكة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب  اإبراهيم  ال  �سالح  الدكتور  قدم 
الجتماعية لل�سوؤون التنفيذية ور�سة عمل بعنوان »الت�سويق الجتماعي واأنواعه لتعزيز العالقة 

مع املكتبات« يف مقر مكتبة قطر الوطنية.

ال�سباب  مركز  برئا�سة  الكواري  موزة  اأ.  القطرية  العالمية  تكليف  مت 
العربي للم�سوؤولية املجتمعية بال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية.

مكتبة قطر الوطنية تحتضن ورشة
من تقديم  الدكتور صالح ال إبراهيم

الكواري تنضم الى كوكبة رؤساء مراكز الشبكة اإلقليمية 
للمسؤولية االجتماعية
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متر الأيام وتزحف ال�ساعات على ال�ساب: وحيد بن �ساكت املهم�س، وقد 
األقى امللل �سهوله على عقله قبل قلبه، فهو يف مدر�سٍة تقليدية ُتغلق اأبوابها 

يف ال�سباح الباكر، وتفتح الظهرية..
يعود وحيد اإلى البيت الكبري يف بنيانه .. الثمني يف اأثاثه .. واملت�سدع يف 

اأ�سخا�سه.
ذلك البيت له طق�س عواطفه رعدية م�سحوب بعوالق ترابية، له قوانني 

ثابتة منقو�سة يف قلوب �ساكنيه ل ن�سمع اإل ما نراه.
ي�ساأل وحيد نف�سه دائمًا ؛ متى ياأتي اليوم الذي اأحبُّ مدر�ستي ؟ و متى ياأتي 
ذلك اليوم الذي اأعود فيه اإلى بيتي ب�سوق و لهفة؟ متى اأ�سعر باحلّب؟ و هل 
غري  اأنت  وحيد  يا  قائال:  داخلي  �سوت  فيجيبه  ؟،  َحّب  اأُ و  اأُِحّب  اأن  اأ�ستطيع 
حمبوب من الآخرين األ ت�سعر بذاتك ل اأحد ين�ست اإليك ل يف البيت و ل يف 

املدر�سة و ل يف املجتمع.
وتتوالى على وحيد اأيام و اأيام وي�ستمر ال�سراع و يزداد الأمل و تدور بينه و بني 
ذاته حوارات و�سراعات ، داخله فو�سى من اأفكاره، وال�سكون والهدوء يغلف 

هيئته اخلارجية ، هو �سامت وبريق عينه خافت و الكل ميدح هذا الهدوء.
يف احدى الأيام و عندما كان منعزل مع نف�سه يف عيادة الأ�سنان راأى رجال 
اأحوال املوظف  ي�ساأل عن  و  العامل  الأربعني من عمره ي�سحك مع ذاك  يف 
ميزح هذا و يتكلم مع ذاك، و وحيد يرى بعينه فقط و ل ي�سمع �سيئًا فقد كان 

م�سغول ب�سماع �سوته و ثورة اأحاديثه.
اأفكاره و ا�ستيقظ على عبارة:  عت يٌد على فخذه قطعت حبل  اأن ُو�سِ اإلى 

اإلى اأين ؟
قال وحيد : نعم ماذا قلت؟

قال الرجل : يا بني كيف حالك.. مل اأنت هنا خلع اأم تركيب؟
قال وحيد : اهااا ما�سي احلال عندي اأمل يف �سر�سي.

بعمرك  ولد  وعندي  اأبوفرح  فرحان  بن  �سعيد  اأنا  الرجل:  قال 
العائلة؟ اأفراد  من  اأحد  ب�سحبة  اأنت  هل  با�سم،   ا�سمه 

قال وحيد : ل اأنا وحدي .
قال اأبو فرح : ما �ساء اهلل باأي �سف.

قال وحيد :  اأول ثانوي.
قال اأبو فرح: وفقك اهلل، ملا اأنت قلق هل تخاف طبيب الأ�سنان، اخلوف 

من طبيب الأ�سنان �سعور من وحي اأفكارنا كاأي �سيء يف هذه احلياة.

ظل وحيد يتاأمل هذه الإطاللة اجلديدة يف مظهرها وجوهرها وهو يحاول 
اأبوفرح  وحيد  ويتابع  بالأ�سئلة،  ي�سغله  من  هناك  لكن  عامله  اإلى  يعود  اأن 

الذي يحاوره الأحاديث ، و فجاأة �ساأل اأبو فرح وحيد قائال؟ 
وحيد اأحتب املدر�سة ؟
فاأجاب : امممم يعني.

قال اأبو فرح : اأحتبها اأم ل ب�سراحة.
قال وحيد : ب�سراحة ل اأحبها و ل حتبني.

هتف اأبو فرح متعجبا وقد تو�سعت حدقت عيناه: مل؟؟ اأنت ذا وجهه ب�سو�س 
و ما �ساء اهلل رجل يعتمد عليه.

�سكت وحيد متاأمال واحمر خجال و تب�سم .
َفِطَن له  اأبو فرح وقال موؤكدا: اأنا �سادق يا بني تاأمل نف�سك.

قال وحيد اأنا ل اأجيد تزويق  الكالم واإن اأردت احلديث اأ�سكتوين و اأ�سمعوين 
وال�سباب.. ال�ستائم  غري  ال�سخرية  من  ر�سا�سات  �سماعه  اأحب  ل   كالم 
اأكون  لو  اأمتنى  ال�سكوت  ملل  واأ�سابني  ال�سمت  �سئمت  قوله:  وتابع  تنهد 
يف مدر�سة اأخرى لكن والداي ي�سران على هذه املدر�سة مل ي�ستمعوا اإلى 

رغبتي.
�سكت برهة و اأبو فرح ينظر و ين�ست فقال له بهدوء: اأكمل ا�سمعك.

تعجب وحيد من نف�سه كيف قال ما قال ، و قال : ل اأعلم ما قلت اعتذر.
قال اأبو فرح : ملا العتذار اأنا اأب و اأعلم معاناة الأبناء يف �سنك واأتفهم ما 
قلته و اأنا مدرك متامًا غياب احلوار يف بع�س بيوتنا و مدار�سنا و جمتمعنا 

و مهم جدا اأن نبداأ نحن باأنف�سنا.
قال وحيد : ل اأعلم كيف تكلمت معك .

قال اأبو فرح : اأنت من قرر التحدث.
قال وحيد : يا عم اأتعلم اأنني يف بع�س الأحيان

واأريد  اإيل من حويل  اأن ين�ست  اأ�سمعوين احتاج  واأقول  اأ�سرخ  اأن  اأمتنى 
اأن اأقول راأي لكن... قال اأبو فرح: النا�س من حولك ل يعلمون ما تريد اإل 
اإن تكلمت، فكر كيف جتذب النا�س حلديثك و�ساأ�ساعدك واأعلمك بع�س 
املهارات. �سكت وحيد وبداأ يفكر بكالم اأبو فرح، ثم دخلت املمر�سة ونادت 

�سعيد بن فرحان دورك الآن قال وحيد: واملهارات.
تب�سم اأبو فرح وقال: خذ هذه بطاقة تعريف يل وللحديث بقية.

  مقــالت فــي الـمــ�سوؤوليـــة الـمجتمعيــــة

بقلم: جمدولني عبا�س جمل الليل 
ع�سو  فعال مبركز اأنا م�سوؤول لبداع الطفل التابع لل�سبكة الإقليمة للم�سوؤولية الجتماعية - م�ست�سارة مراهقة وطفولة مبركز ي�سر الن�سائي مبكة 

أرجــوكـم انصتـوا  لــي
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ختــام فعـاليــات المنتــدى العربــي 
لإلعـــالم المسـؤول مـجـتـمـعــيــا 
وتـكـريـــم الفائــزين بجـائــزة الـتـزام

منح الشيخ الدكتور خالد بن خليفة العضوية الفخرية للشبكة 
اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية

برعاية �سعادة الدكتور ال�سيخ خالد بن خليفة اآل خليفة نائب رئي�س جمل�س الأمناء واملدير التنفيذي ملركز عي�سى الثقايف وبرئا�سة 
نائب  املرزوقي  اأحمد  عادل  الدكتور  وبت�سريف  الجتماعية،  للم�سوؤولية  الدويل  ال�سفري  كمال  ابراهيم  بن  ح�سن  الدكتور  �سعادة 
�سعادة  مبنح  الجتماعية  للم�سوؤولية  القليمية  ال�سبكة  قامت  الجتماعية،  للم�سوؤولية  القليمية  ال�سبكة  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
الدكتور ال�سيخ خالد بن خليفة اآل خليفة الع�سوية الفخرية لل�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية، وكذلك تكرمي �سخ�سيات 
وموؤ�س�سات اإعالمية خليجية وعربية بجائزة »التزام لالإعالم العربي امل�سوؤول جمتمعيا لعام2018م«، وذلك �سمن فعاليات »املنتدى 
والتاأثري  الإنت�سار  بوابة  امل�سوؤول  »الإعالم  �سعار  حتت  ال�سبكة  نظمته  والذي  2018م«،  لعام  جمتمعيا  امل�سوؤول  لالعالم  العربي 
للموؤ�س�سات املجتمعية«، وكذلك مت تكرمي الفائزين مب�سابقة اأف�سل فلم جمتمعي، والتي حملت ا�سم »مرا�سل جمتمعي«، وذلك خالل 

الفرتة مابني 22-23 مار�س 2018م.
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ويف كلمة ل�سعادة الدكتور ح�سن بن ابراهيم كمال ال�سفري الدويل للم�سوؤولية 
�سهدت  »لقد  فيها  قال  املنتدى  افتتاح  حفل  يف  املنتدى  رئي�س  الجتماعية 
املوؤ�س�سات  وقدرات  ونطاق  حجم  يف  مذهاًل  تو�سعًا  الأخرية  ال�سنوات 
دور  املوؤ�س�سات  لهذه  واأ�سبح  العامل،  اأنحاء  جميع  يف  والتطوعية  املجتمعية 
ت�ساهم يف  مبادرات خالقة  وت�سميم  الإمنائية،  امل�سروعات  تنفيذ  بارز يف 
احلكومية  املوؤ�س�سات  جهود  مع  جنب  اإلى  جنبا  املجتمعية  احلاجات  تلبية 
واخلا�سة .وا�ساف �سعادة الدكتور ح�سن كمال قائال »اأ�سبحت املوؤ�س�سات 
الجتماعية  اخلدمات  لتقدمي  مهمة  جهات  اأي�سًا  والتطوعية  املجتمعية 
وتنفيذ برامج التنمية الأخرى كمكّمل للعمل احلكومي، ل �سيما يف املناطق 
التي ي�سعف فيها التواجد احلكومي كما يف اأو�ساع ما بعد انتهاء ال�سراعات 
اأو الكوارث الطبيعية اأو غريها. كما اأ�ساف يف كلمته يف حفل الفتتاح »جاء 
املنتدى العربي لالعالم امل�سوؤول جمتمعيا لعام 2018م« لي�سلط ال�سوء على 
املجتمعية«،  للموؤ�س�سات  والتاأثري  النت�سار  بوابة  امل�سوؤول  »العالم  مو�سوع 
ليوؤكد اأن هذا الع�سر، هو ع�سر اعتماد اأدوات احرتافية للتعريف باجنازات 
اأن هذا املنتدى مت توجيهه  املوؤ�س�سات املجتمعية واخلريية والتطوعية. كما 
قطاعات  يف  وخا�سة  والتطوعية  واخلريية  املجتمعية  اجلهات  يف  للعاملني 
العالم املجتمعي، باعتبارهم هم اأ�سحاب املبادرات يف توجيه موؤ�س�ساتهم 
املوؤ�س�سات  هذه  باأعمال  للتعريف  وعلمية  مهنية  منهجيات  اعتماد  نحو 
التي  املوؤثرة  القوة  ابراز  وكذلك  اأن�سطتها،  من  للم�ستهدفني  واجنازاتها 
متتلكها موؤ�س�ساتهم ل�سالح تنمية املجتمعات عرب توظيف العالم املجتمعي 

التوظيف الأمثل.
خرباء  ي�ست�سيفوا  اأن  املنتدى،  هذا  يف  املنظمون  حر�س  ولقد 
اهلل  حباهم  ممن  املجتمعي  العالم  مو�سوع  يف  متخ�س�سون 

العايل،  الأكادميي  واملوؤهل  والعميقة  الوا�سعة  العملية  اخلربة 
واملهنية  العلمية  وخرباتهم  املتحدثني  تخ�س�س  يف  التنوع  حيث 
املنتدى .  هذا  من  املرجوة  الهداف  اجناز  لتعزيز  حقيقية  ا�سافة 
واختتم �سعادة الدكتور ح�سن كمال قائال »واأ�سيد يف هذه املنا�سبة مببادرة 
ال�سوء على مو�سوع  ت�سليط  للم�سوؤولية الجتماعية يف  القليمية  ال�سبكة 
العالم املجتمعي والذي بات ي�سكل اأهمية للعاملني يف قطاع املوؤ�س�سات 
يف  متخ�س�سة  وم�سابقة  جائزة  اطالق  يف  دورهم  وكذلك  املجتمعية، 
حافزا  ليكون  املنتدى  هذا  تنظيم  مبنا�سبة  امل�سوؤول  املجتمعي  العالم 
العربية . منطقتنا  يف  املجتمعي  العالم  لقطاع  واملنت�سبني  للعاملني 
كما اأعلنت الأ�ستاذة منال عبداهلل العويف رئي�سة اللجنة املنظمة للمنتدى 
لعام  جمتمعيا  امل�سوؤول  العربي  لالعالم  التزام  »بجائزة  الفائزين  عن 
2018م« والتي كانت على النحو الآتي: �سعادة ال�ستاذ يو�سف حممد مدير 
اإدارة و�سائل العالم بهيئة �سوؤون العالم عن برناجمه »�سرية ومكان« 
من مملكة البحرين - واملكرم حامت الطائي ع�سو جمل�س الدولة رئي�س 
حترير �سحيفة الروؤية من �سلطنة عمان - و�سعادة ال�ستاذ عبدالرحمن 
املزيدي  زهري  الدكتور  و�سعادة  لين  اأون  خري  موقع  موؤ�س�س  املطوع 
موؤ�س�س ورئي�س موؤ�س�سة العالميون العرب من دولة الكويت. كما فازت 
الدكتورة اأمل حممد عبيد معدة ومقدمة الربنامج الذاعي ال�سهري »بيت 
املودة« من مملكة البحرين. كما فازت م�ساركات اعالمية من ال�سودان 
جمتمعي»  »مرا�سل  م�سابقة  يف  ال�سعودية  العربية  واململكة  والبحرين 
للمنتدى .  واخلتامي  الفتتاحي  احلفل  يف  الفائزة  الأفالم  عر�س  ومت 
لل�سبكة  التنفيذي  املدير  نائب  اخلان  فاطمة  الأ�ستاذة  �سرحت  كما 
القليمية للم�سوؤولية الجتماعية - نائبة رئي�سة اللجنة املنظمة للمنتدى 
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قالت فيه »اإن املنتدى هدف اإلى دعم ممار�سات العالم الهادف وامللتزم 
باأخالقيات مهنة العالم، اإ�سافة اإلى تاأهيل كوادر متخ�س�سة يف جمال 
املجتمع  به منظمات  تقوم  الذي  الدور  تعاظم  املجتمعي يف ظل  العالم 
املنتدى قالت  اأوراق عمل  اأهم حماور  العربية. وحول  املنطقة  املدين يف 
الأ�ستاذة فاطمة اخلان »ا�ست�ساف املنتدى خرباء كبار يف جمال الإعالم 
اأوراق عمل ر�سينة حماور هامة  املجتمعي، وتناول املتحدثون من خالل 
التطوع  ممار�سات  بني  امل�سوؤول  املجتمعي  الإعالم  منها:  املنتدى  يف 
بقيم  للتعريف  امل�سوؤول  املجتمعي  الإعالم  ومرتكزات  واأ�س�س  واملاأ�س�سة، 
العالمية  الأدوات  حمور  تناول  اإلى،  اإ�سافة  واجنازاتها.  املنظمات 
املجتمعية.  املنظمات  اأن�سطة  على  التاأثري  ذات  الأزمات  مع  للتعامل 
على  العائد  تعظيم  ومنهجيات  امل�سوؤول  املجتمعي  الإعالم  وكذلك 
ملمار�سة  عاملية  وبرتوكولت  مهنية  واأخالقيات  املجتمعية.  املنظمات 
�سناعة  يف  الرقمية  الإعالمية  املمار�سات  واأف�سل  املجتمعي.  العالم 
العالم  اثر  قيا�س  واأدوات  للمنظمات.  الإيجابية  الذهنية  ال�سورة 
العمل  ور�س  اقيمت  كما  باملنظمات.  امل�سلحة  اأ�سحاب  على  املجتمعي 
م�ساحبة للمنتدى: منها ور�سة ا�سرتاتيجيات واأدوات الإعالم املجتمعي 
لتعظيم العائد والأثر - وور�سة العالم املجتمعي ودوره يف تقدمي مناذج 
املنظمات  يف  اإعالميا  الزمات  اإدارة  عمل  .وور�سة  حمفزة  وقدوات 
املجتمعية. كما اقيمت على هام�س امللتقى ور�سة متخ�س�سة يف مو�سوع 
العاقة . ذوي  الأ�سخا�س  موؤ�س�سات  يف  املجتمعي  والت�سويق  »العالم 
وحظي املنتدى العربي لالعالم املجتمعي لعام 2018م مب�ساركة خرباء 
املجتمعي  العالم  خبري  املطوع  عبدالرحمن  الأ�ستاذ  منهم:  متميزين 
نائب املدير العام بالهيئة اخلريية ال�سالمية العاملية من دولة الكويت، 

واملكرم حامت الطائي ع�سو جمل�س الدولة العماين رئي�س حترير �سحيفة 
اإدارة  مدير  حممد  يو�سف  الأ�ستاذ  املعروف  والعالمي  العمانية،  روؤية 
و�سائل العالم بهيئة �سوؤون العالم البحرينية. وكذلك اخلبري الكويتي 
العرب،  العالميون  موؤ�س�سة  ورئي�س  موؤ�س�س  املزيدي  زهري  الدكتور 
طالل  الأ�ستاذ  التلفزيونية  الربامج  مقدم  ال�سهري  العماين  والعالمي 
العالم  وحدة  رئي�س  الفريجي  ريا�س  املهند�س  اإلى  اإ�سافة  الرواحي، 
مبوؤ�س�سة الراجحي اخلريية، والأ�ستاذة منال عبداهلل العويف نائبة رئي�س 
حترير وكالة م�سوؤولية لالأنباء، والأ�ستاذ هالل القر�سي املدير العام يف 
�ساركت  كما  ال�سعودية.  العربية  اململكة  من  الهادف  املحتوى  موؤ�س�سة 
التي ت�سدر  التزام  الدكتورة عبري اجلودر رئي�سة حترير �سحيفة  اأي�سا 
عبدالرحمن  وال�ستاذ  الجتماعية  للم�سوؤولية  القليمية  ال�سبكة  عن 
ال�سعودية .. العربية  اململكة  من  املجتمعي  الت�سويق  خبري  اخللف 
قرارا  الجتماعية  للم�سوؤولية  الإقليمية  ال�سبكة  اإدارة  اأ�سدر جمل�س  كما 
»ال�سهادة  التدريبي  الربنامج  خلريجي  الإعالمية  امل�ساركات  باب  بفتح 
»املنتدى  فعاليات  �سمن  نفذ  الذي  املجتمعي«،  العالم  يف  التنفيذية 
املنافذ  عرب  وذلك  2018م«،  لعام  جمتمعيا  امل�سوؤول  لالعالم  العربي 
الإعالمية التي تخ�س�سها خلدمة املجتمع ون�سر ثقافة امل�سوؤولية املجتمعة 
عرب �سحيفة »التزام« ووكالة م�سوؤولية لالأنباء »رنا« حيث مت منح خريجي 
هذا الربنامج التدريبي التنفيذي - �سهادة دولية من الأكادميية الدولية 
للم�سوؤولية الجتماعية يف العالم املجتمعي وبطاقة مهنية تخول حاملها 
ب�سفة  العالميتني  الو�سيليتني  هاتني  يف  العالمية  امل�ساهمة  اإمكانية 

»اإعالمي جمتمعي«.
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التعريف بال�سيف : من هو الدكتور عماد �سعد:
موؤ�س�س ومدير عام �سركة نايا ميديا- املنطقة 
البيئي،  الإعالمي  لالإنتاج  باأبوظبي  احلرة 

.twofour54 بال�سراكة مع
رئي�س  من�سب  �سعد  عماد  املهند�س  ي�سغل 
اللجنة الإعالمية بجائزة خليفة الدولية لنخيل 

التمر منذ العام 2007. 
م�ست�سار بيئي بجمعية اأ�سدقاء البيئة منذ العام 

2008 ، و نا�سر ومدير موقع »بيئة اأبوظبي . 
كلية  من  البيئة  بكالوريو�س  درجة  على  حا�سل 

الزراعة بجامعة ت�سرين ال�سورية عام 1٩84.
حممد بابكر : بداية اأرحب بكم  �سعادة الدكتور 
عماد و اأود لو تذكر يل راأيكم عن الأزمات التي 
هل  العربي  عاملنا  وخ�سو�سًا  العامل  بها  مير 
اأم  امل�ستدامة  التنمية  حتقيق  تعيق  اأنها  تعتقد 
انها جعلت املنطقة بيئة خ�سبة لتنفيذ اأهداف 

التنمية ؟
د. عماد �سعد: يف راأيي لو طبقت الدول العربية 
ح�سل  ملا  الأ�سا�سية  اأهدافها  وراعت  ال�ستدامة 
عام  اأمني  مبقولة  ون�ست�سهد  ح�سل،  ما  فيها 

هذا  يف  مون«  كي  »بان  املتحدة  الأمم  منظمة 
التنمية  حتقيق  حتديات  اإن  قال  حيث  الأمر 
اأهم بكثري من مواجهة  اأجمع  بالعامل  امل�ستدامة 
ت�سعى  التي  الدولة  اأو  املجتمع  لأن  الإرهاب، 
التنمية  لتحقيق  املجتمعية  امل�سوؤولية  لتطبيق 
ولديها  اأكر  اآمنة  احلال  بطبيعة  هي  امل�ستدامة 
املناعة الكافية ملواجهة اأي من حتديات الع�سر.

وعي  اإلى  يحتاج  الأمر  اإذا   : بابكر   حممد 
ومطالبة من املجتمع كي تقوم الدول على تبنيه 
ال�ستدامة  مواد عن  ت�سيف  دول  ...هل هناك 
يف املناهج الدرا�سية عاملية او عربية كي تزيد 
من وعي الطالب وتبنيهم ملفاهيم ال�ستدامة ؟ 
املناهج  على  بجولة  قمنا  لو  �سعد:  عماد  د. 
عدد  يف  الدرا�سية  املراحل  ملختلف  املدر�سية 
يف  كبريًا  تفاوتًا  لوجدنا  العربية،  الدول  من 
املحتوى املعريف لتلك املناهج �سواء من الناحية 
تناول  اأ�سلوب  يف  تفاوت  اأو  التقنية  اأو  العلمية 
باأهداف  التزامها  ناحية  من  اأو  املوا�سيع 
ن�سر  يف  اأو  املتحدة  لالأمم  امل�ستدامة  التنمية 
وما  البيئة  وحماية  املجتمعية  امل�سوؤولية  ثقافة 

�سابه ذلك من موا�سيع تعترب اليوم ذات قيمة 
م�سافة على �سعيد املعرفة لدى الطالب اأو على 
�سعيد التطبيق اليومي يف حياته العامة. لكن يف 
اأن جرعة املعرفة املدرجة  اأف�سل الأحوال نرى 
لالأمم  امل�ستدامة  التنمية  باأهداف  اخلا�سة 
بل  بكثري  املطلوب  من  اأقل  هي   2030 املتحدة 
معدومة يف كثري من الدول العربية، وذلك يعود 

لأ�سباب عدة اأبرزها:
روؤية  وجود  وقلة   ، التعليمية  املناهج  اأدجلة 
بو�سع  املعنية  الإدارات  يف  ونا�سجة  وا�سحة 
التنمية  ثقافة  بن�سر  تعلق  الدرا�سة  مناهج 
وم�ست�سارين  خرباء  وجود  وعدم   ، امل�ستدامة 
امل�ستدامة  التنمية  اأهداف  بتب�سيط  خمت�سني 
ال� 17 وترجمتها الى تطبيقات عملية يف احلياة 

العامة للطالب.
فاإننا   عدمها  اأو  مناهج  وجود  يخ�س  فيما  اأما 
العربية ممار�سات خجولة  الدول  جند يف بع�س 
على  منها  نذكر   ، املبداأ  حيث  من  مقبولة  لكن 
العربية  المارات  دولة  احل�سر.  ل  املثال  �سبيل 
املتحدة قامت باإدراج اهداف التنمية امل�ستدامة 

د. عماد سعد: جرعة المعرفة المدرجة في المناهج 
لألمم  المستدامة  التنمية  بأهداف  الخاصة  الدراسية 
المتحدة 2030 هي أقل من المطلوب بكثير بل معدومة 

في كثير من الدول العربية
تقدمي : حتدث الكثري من التغريات التي تغلف كوكبنا و يرى خرباء العامل اأن و�سيلتنا لتفادي اأ�سرارها علينا هو التزامنا 
تاأثريات احلياة  و تقليال من  بعدنا  لنا وملن  بقاء احلياة يف كوكبنا  امل�ساهمة يف   منا على  ؛ فحر�سًا  امل�ستدامة  بالتنمية 
لكم عرب طرح هذا  والفائدة  املعلومة  بتقدمي  منا  والتزامًا  الطبيعية    للحياة  املفرط  الب�سري  وال�ستهالك  ال�سناعية 

املو�سوع على املخت�سني ... اأجرينا هذا احلوار مع اخلبري الدويل الدكتور عماد �سعد ...

املحاور /حممد بابكر
رئي�س مركز تقنية املعلومات بال�سبكة القليمية للم�سوؤولية الجتماعية 
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يف املناهج الدرا�سية منذ اأكر من ع�سر �سنوات، 
بل  موؤ�س�سية  غري  وبطريقة  خجول  وب�سكل  تلتها 
اأحيانًا  املنا�سبات  ويف  اأحيانًا  فردية  ممار�سات 
اأخرى، بع�سها من املوؤ�س�سات احلكومية وبع�سها 
العربية  اململكة  من  كل  يف  اخلا�س  القطاع  من 
ومملكة  الكويت  ودولة  عمان  و�سلطنة  ال�سعودية 
وي�ساهم  �ساهم  من  لكل  �سكرًا  نقول  البحرين. 
تنمية  يف  املوؤ�س�سي  اأو  الفردي  امل�ستوى  على 
لدى  ال�ستدامة  ثقافة  وتعزيز  امل�سوؤولة  املعرفة 
طلبة  وخ�سو�سًا  العربي  املجتمع  فئات  خمتلف 
املدار�س مبا ي�ساهم يف حتقيق التنمية امل�ستدامة، 
لكن  احلجر«  يف  كالنق�س  ال�سغر  يف  »العلم  لأن 

املطلوب اأكر بكثري.
حممد بابكر  : جميل مادام هناك بذرة فالبد 
اأن تثمر ... اأود من خالل معرفتكم واطالعكم 
اأن تخربونا عن اأهم اأهداف التنمية امل�ستدامة 

التي حققنا جزء كبري منها يف وطننا العربي؟
على  ميداين  م�سح  عملنا  لو  �سعد:  عماد  د. 
اأن  لوجدنا  العربي  املجتمع  قطاعات  خمتلف 
 17 ال�  الأهداف  تطبيق  ن�سبية متامًا يف  الأمور 
دولة  عن  تختلف  حتديات  دولة  لكل  اأن  حيث 
الأول  الهدف  تطبيق  ن�سبة  بالتايل  اأخرى، 
دولة  يف  جنده  قد  املدقع«  الفقر  على  »الق�ساء 
اأخرى ل وجود له بل  اأولوية ويف دولة  ما ي�سكل 
غري معنية به وهكذا يف بقية الأهداف التنموية، 
التطبيق  ن�سبة  هي  ما  القول  ن�ستطيع  ل  وعليه 
العام على امل�ستوى العربي، والأف�سل اأن نذهب 
الى التقرير الوطني لكل دولة لنقراأ به ما ن�سبة 
الدول  عدد  باأن  علمًا  هدف،  كل  حيال  التنفيذ 
على  يعد  م�ستدامة  تنمية  تقرير  اأ�سدر  التي 
تت�سم  التقرير  وبيانات  الواحدة.  اليد  اأ�سابع 
حداثة  هو  جدًا  ب�سيط  ل�سبب  وذلك  بال�سمولية 

التطبيق على امل�ستوى العربي.
وجود  عن  تنبئ  التقارير   قلة   : بابكر   حممد 
عن  الفا�سل  دكتورنا  حُتدثنا  لو   .... عوائق 
بتحقيق  املهتمني  تواجه  التي  ال�سعوبات 
لهذه  املجتمع  تقبل  متنع  ون�سرها  الأهداف 

الهداف؟
بذل  امل�ستدامة  التنمية  تتطلب  �سعد:  عماد  د. 
ولكوكب  للنا�س  لبناء م�ستقبل  جهود مت�سافرة 
وقادرًا  وم�ستدامًا  للجميع  �ساماًل  يكون  الأر�س 
تتحقق  لكي  اجلوهري،  ومن  ال�سمود.  على 
ثالثة  بني  املواءمة  يلزمنا  امل�ستدامة  التنمية 
القت�سادي  النمو  هي:  اأ�سا�سية  عنا�سر 
وهذه  البيئة.  وحماية  الجتماعي  وال�سمول 
العنا�سر مرتابطة وكلها جوهرية لرفاه الأفراد 
على  الق�ساء  املثال  �سبيل  فعلى  واملجتمعات. 

غنى  ل  �سرط  واأبعاده  اأ�سكاله  بجميع  الفقر 
هذه  لبلوغ  ويجب  امل�ستدامة.  للتنمية  عنه 
امل�ستدام  القت�سادي  النمو  ت�سجيع  الغاية، 
للجميع،  الفر�س  وتهيئة  واملن�سف،  وال�سامل 
واحلد من اأوجه عدم امل�ساواة، ورفع م�ستويات 
املوارد  اإدارة  وتعزيز   ، الأ�سا�سية،  املعي�سة 
الطبيعية والنظم الإيكولوجية على نحو متكامل 

وم�ستدام.
التنمية  اأهداف  اأن  جند  املنطلق  هذا  من 
لكافة  ومبا�سر  حقيقي  مطلب  هي  امل�ستدامة 
املجتمعات  بينها  ومن  النامية  املجتمعات 
العربية، بل هي جاهزة وموؤهلة للم�سي قدمًا يف 
تطبيق تلك الأهداف وحتقيق النمو القت�سادي 

والرفاه الجتماعي وحماية البيئة والن�سان.
اهداف  بلوغ  من  ويحد  يقلق  ما  اأكر  لكن 
ب�سكل  العربية  املنطقة  يف  امل�ستدامة  التنمية 
الروؤية  وغياب  الإداري  الف�ساد  وجود  هو  عام 
على  الأهداف  لتلك  املواكبة  ال�سرتاتيجية 
اأن  الدول  على  وبالتايل  الدويل،  امل�ستوى 
خدمة  يف  و�سادقة  ملتزمة  اإرادة  لديها  يكون 
امل�ستدامة  التنمية  اأهداف  لأن  جمتمعاتها. 
2030 من حيث املبداأ �سادقت عليها 1٩3 من 
الدول الأع�ساء يف الأمم املتحدة يف 25 �سبتمرب 
اإلى توافق يف الآراء ب�ساأن الوثيقة  اأدت   ،2015
اخلتامية للخطة اجلديدة »حتويل عاملنا: خطة 

التنمية امل�ستدامة لعام 2030«.
او  اأمثل  اإطار  و�سع  ميكن  هل   : بابكر   حممد 
الرتكيز على مفاتيح �ساملة او تبني ممار�سات 
من قبل املهتمني تعينهم على جتاوز ال�سعوبات 
وتوؤدي م�ستقبال خللق جمتمع م�ستدام يف عاملنا 

؟
الإ�سارة  ميكن  ال�سدد  هذا  يف  �سعد:  عماد  د. 
لالأمم  العامة  اجلمعية  اتخذته  قرار  الى 
املتحدة بتاريخ 25 �سبتمرب 2015 بعنوان حتويل 
عاملنا: خطة التنمية امل�ستدامة لعام 2030 وهي 
مبثابة وثيقة معتمدة يف البيان اخلتامي ملوؤمتر 
قمة الأمم املتحدة لعتماد خطة التنمية ملا بعد 
�ساملة  مفاتيح  الوثيقة  هذه  حوت   ،2015 عام 
اأمثل  عمل  اإطار  امتلكنا  نكون  عليها  ركزنا  لو 

لتنفيذ اأهداف التنمية 
»... حيث متثل هذه اخلطة برنامج عمل لأجل 
تهدف  وهي  الزدهار.  ولأجل  والأر�س  النا�س 
من  جو  يف  العاملي  ال�سالم  تعزيز  اإلى  اأي�سا 

احلرية اأف�سح. 
الفقر  اإنهاء  على  العزم  عقدنا  لقد  النا�س: 

واجلوع، بجميع �سورهما واأبعادهما.
كوكب  حماية  على  م�سممون  نحن  الكوكب: 

توخي  منها  بطرق  التدهور،  من  الأر�س 
ال�ستدامة يف ال�ستهالك والإنتاج.

اأن  كفالة  على  العزم  عقدنا  لقد  الزدهار: 
تلبي  الرخاء  يظلها  بحياة  النا�س  جميع  يتمتع 
القت�سادي  التقدم  يتحقق  واأن  طموحاتهم، 
والجتماعي والتكنولوجي يف ان�سجام مع الطبيعة.
ال�سالم: نحن م�سممون على اأن ن�سجع على قيام 
فيها  ويجد  والعدل  ال�سالم  ي�سودها  جمتمعات 
اجلميع مت�سعا لهم، جمتمعات تخلو من اخلوف 

ومن العنف. 
ال�سراكة: لقد عقدنا العزم على ح�سد الو�سائل 
تن�سيط  لتنفيذ هذه اخلطة من خالل  الالزمة 
ال�سراكة العاملية من اأجل التنمية امل�ستدامة » .

امل�ستدامة  التنمية  اأهداف  بني  الرتابط  ولأوجه 
وطابعها املتكامل اأهمية حا�سمة يف �سمان حتقيق 
واإذا حققنا  الغر�س من هذه اخلطة اجلديدة. 
بكامل جوانبها،  اإليه من هذه اخلطة  ما نطمح 
عاملنا  و�سيتحول  اجلميع  حياة  ب�سدة  �ستتح�سن 

اإلى الأف�سل.
الدول  باتت  الأمثل  الإطار  اإذًا   : بابكر   حممد 
متفقة عليه عامليا وبذلك �سي�سنع و�سيلة اأو مقيا�س 
تناف�سي يف حتقيق هذه الأهداف ... براأيكم  كيف 
املتعلقة  اخلطوات  يف  العربي  العامل  اأداء  جتد 

بتحقيق تلك الأهداف؟
د. عماد �سعد :  الأداء متفاوت بني دولة واأخرى، 
العربية حققت قفزات ممتازة يف  الدول  بع�س 
روؤية  لديهم  امل�ستدامة،  التنمية  اأهداف  حتقيق 
عمل  وفرق  تنفيذية  عمل  وخطة  ا�سرتاتيجية 
وق�س�س  اأداء  وموؤ�سرات  ومبادرات  وم�ساريع 
للتو  العربية  الدول  من  بع�س  وهناك  جناح... 
الى  وت�سعى  ا�سرتاتيجية  روؤية  و�سع  يف  بداأت 
وم�ساريع  عمل  خطط  الى  الروؤية  تلك  ترجمة 
م�ستدامة، كما جند بع�س من الدول العربية ما 
زال يحبو يف حتقيق اهداف التنمية امل�ستدامة، 
بل لديهم اختالف على املفهوم بحد ذاته واآليات 
تطبيقه. على اأية حال ما هو قائم اأقل مما هو 
مطلوب، لأن الن�سان العربي ي�ستحق اأمن واأمان 
التي  ولالأجيال  له  اأف�سل  و�سعادة  وحياة كرمية 
مل تولد بعد؟ وهذه م�سوؤولية واأمانة يف اأعناقنا 
منظمات  و�سركات  وموؤ�س�سات  حكومات  جميعًا 
من  كل  �سواء  حد  على  واأفراد  مدين  جمتمع 

موقعه.
�سكرا د. عماد �سعد على هذه املعلومات القيمة 
قدمنا  نكون  اأن  نتمنى   ، الري  احلوار  وهذا 
التنمية  حول  ونافعة  وا�سحة  �سورة  للقارئ 
امل�ستدامة وتطبيقها يف عاملنا العربي ، ونلتقيكم 

يف لقاءات قادمة ،عظيمة الفائدة . حتياتي
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عندم��ا نتح��دث عن ال�س��الم الجتماعي نتحدث عن ال�س��تقرار القت�سادي والأمن��ي والغذائي ول يتاأتى ذل��ك اإل بالتنمية والتي يقع جانب 
كبري منها على املراأة. 

واإن و�سفن��ا التنمي��ة فه��ي جمموع��ة من الو�س��ائل والطرق التي ت�س��تخدم من اأجل حت�س��ني م�س��توى احلي��اة يف النواحي املختلفة بامل�س��اركة 
اليجابية، وامل�ساركة اليجابية ل تكتمل اإل باإدراك كل منا دوره وبتكامل الأدوار تتحقق التنمية.

ويف ظل الهتمام بالتنمية امل�ستدامة اأ�سبح للمراأة دور هام وكبري يف ت�سافر اجلهود والت�سارك من اأجل حتقيق التنمية وامل�سوؤولية املجتمعية 
وباتت م�ساركة يف اتخاذ كافة القرارات التي تتعلق باملجتمع. واأ�سبحت ر�سالتها التنموية هي يف املقام الأول ر�سالة �سدق وخدمة جمتمعية 

تهدف اإلى حت�سني حياة املجتمع من خالل امل�ساهمة يف تنمية وتطوير املجتمع يف املجالت املختلفة، 
ومب��ا اأنن��ا ن��درك اأن اأهم اأنواع التنمية هي التنمية الب�س��رية باإعداده��ا وتثقيفها وحتفيزها على العطاء والبداع وزي��ادة كفاءتها وتطوير قدراتها 
وحت�س��ني اأو�ساعها لتحقيق التنمية التي تقوم على اأ�سا���س منهجية مدرو�س��ة لرفع م�س��توى احلياة واإحداث التغيري يف طرق التفكري والعمل ورفع 
م�ستوى الجيال واعدادهم للعمل والجتهاد ، من هنا تربز الهمية الق�سوى واجلوهرية للدور الكبري الذى يقع على عاتق املراأة يف عملية التنمية 
التى ترتبط بخدمة الن�سان واأن�سطته على هذه الر�س والذى تبداأ املراأة يف تعليمه منذ ن�ساأته الولى وترتبط به التنمية بكافة وجوهها وانواعها .
واملراأة الناجحة حتتاج الى زوج متعاون يدفع بها الى المام وي�س��اعدها يف املحافظة على دورها الثقايف والجتماعي والقيمي والديني لأن 

ا�سهامها يف التنمية يرتبط بنجاحها يف مملكتها ومدى تاأثريها وقدرتها على التوا�سل مع الخرين فيكون دورها فاعال وموؤثرا .
وا�س��هام املراأة يف عملية التنمية يبداأ بدورها يف التن�س��ئة ويف القت�ساد املنزيل برت�س��يد ال�س��تهالك وعدم ال�س��راف ويف ايجاد البدائل يف 

وقت الكوارث والأزمات. 
وللم��راأة دور كب��ري يف تخفي��ف الفق��ر والق�س��اء عليه ولها الق��درة على تلبية الحتياج��ات الروحية واملادية لأفراد اأ�س��رتها، وه��ي ت�سع دائما 
ا�س��رتاتيجية توظيف ميزانية ال�س��رة وحتدد الولويات وعلى عاتقها تهيئة البيئة املنا�س��بة لفراد ال�سرة من ابناء وازواج او اخوان لالطالع 

بدورهم ب�سورة ايجابية وفاعلة.
ولأهمية العن�سر الب�سري الذي اأ�سا�سه املراأة؛ فهي التي تعمل على تعليمه واحلفاظ على �سحته وتنمية قدراته وتدريبه اجتماعيا واقت�ساديا 
خا�سة يف الريف ، بداأت كثري من الدول تويل املراأة اهتماما متزايدا ل�سطالعها مب�سوؤولياتها واو�سحت كثري من الدرا�سات ان املراأة  لها 
التاأثري الكبري يف �سنع وو�سع القرارات وم�ساركة يف التنفيذ مما ي�سهم يف اخلروج من دورها التقليدي الذي يحد من اجنازاتها التى ت�سهم 

يف تنمية وترقية املجتمع الذي يبداأ من ا�سرتها ال�سغرية .
وجن��د امل��راأة بارع��ة جدا يف �س��د الفج��وات الغذائية وو�س��ع البدائل لفراد ا�س��رتها يف حالت الندرة ، فتوفر الطعام ي�س��اعد علي ال�س��تقرار 
وا�ستقرار ال�سرة يعني ا�ستقرار املجتمع  ومعلوم ان املجتمع كلما كان م�ستقرا زاد ترابطه ومتا�سكه  وتكافله بذلك يتوفر ال�ستقرار ال�سيا�سي 
وال�س��تقرار الجتماعي وبتوفر المن الغذائي يكون اجلو مهيئا للتنمية لأن التنمية ل تتم اإل يف اأجواء اآمنه وم�س��تقرة وبتحقيق الأمن الغذائي 

الذي تعد ا�سهامات املراأة فيه وا�سحة �سواء ب�سورة مبا�سرة او غري مبا�سرة تتحقق التنمية .
ولتحقي��ق تنمي��ة م�س��تدامة لب��د من العمل على رفع الوعي البيئي ل��دى املراأة وخا�سة الريفية حيث يتاأثر دور املراأة  مبدى ثقافتها وم�س��توى 
تعليمها ومدى تنميتها ل�سخ�سيتها  ويوؤثر التعليم تاأثري قوي على �سخ�سية املراأة ويجعلها قادرة على تقييم ماتتلقاه من معارف حتى تواكب 
التط��ور العامل��ي امل�س��تمر كم��ا اأنه م��ن ال�سروري التوعي��ة والتثقيف باأهمية املحافظ��ة على البيئ��ة لأن القطع اجلائر للغاب��ات وازالة الغطاء 
النباتي من اكرب املهددات للموارد الطبيعية واأن ت�ستمل التوعية البتعاد عن تلوث البيئة  وذلك لجتناب الكوارث ال�سحية التي تهدد املوارد 

الب�سرية وت�سعف الن�سان وتقعده عن العمل والنتاج ونتجنب هدر الموال التى تنفق يف العالج.
وتقدم املجتمعات يقا�س بدرجة تقدم الن�ساء وجند اأن ال�سالم اأعطى �سورة متكاملة منذ بداياته للدور الكبري للمراأة اجتماعيا واقت�ساديا 
وثقافي��ا وبقيامه��ا به��ذا ال��دور تكون قوة موؤث��رة فعليا على كافة اأوجه احلياة ويتحقق بذلك مفهوم  التنمية ال�س��املة  الذي ي�س��هم يف ترقية 
املجتمع واخلروج به من الأطر التقليدية املتخلفة اإلى اإطارات اأكر متيزا واأكر ايجابية يف حتقيق الرفاهية التي تتحقق بقيام كل منا بدوره 

ب�سفافية و�سدق واخال�س .

دور المــرأة في التنميـة االجتماعيـة
   زاوية: امراأة م�سوؤولـــة 

   

بقلم: نادية حممد اأحمد البطحاين
�سفري اأممي يف ال�سراكة املجتمعية 
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كثريا ما ت�ستعل فنت اأو م�ساكل اأو نقا�سات يف مواقع التوا�سل الجتماعي وتنعك�س 
على الواقع واحلياة احلقيقة، فمنها الجتماعية وال�سيا�سية والثقافية والريا�سية 
ثقافات  مع  وتتداخل  �سياقاتها  تتغري  الو�سائل  هذه  عاملية  وبحكم  وغريها، 
جمتمعات اأخرى، فتجد الكثري ممن يديل بدلوه اإما ب�سكل ايجابي اأو �سلبي وهو 

خارج املجتمع ولي�س له عالقة مبا�سرة.

اإل اأن املحور الرئي�سي الذي يجب اأن نناق�سه هو: امل�سوؤولية تقع على من؟

هل اأفراد املجتمع هم الذين يجب اأن يكون لهم م�ساركة اإيجابية يف الق�سايا   .1
املطروحة اأم يلزمهم عدم احلديث عنها لكيال ي�ساهم ذلك يف ات�ساعها.

ومواثيق  قوانني  بو�سع  بدورها  تقوم  اأن  يجب  التي  هي  احلكومات  هل   .2
اجتماعية ل�ستخدام مواقع التوا�سل الجتماعي يف حدود دولتها لتحجيم 
بعدم  واإقرارها  الو�سائل  لهذه  العاملية  ال�سمة  وجتاوز  ال�سيء،  ال�ستخدام 
ال�سماح ملواطنيها بحرية الإدلء باآرائهم بحكم اختالف الثقافات، فما هو 

ممنوع يف بع�س الدول م�سرح به يف اأخرى.

يف اعتقادي ال�سخ�سي اأن هناك طرف ثالث اأي�سا تقع عليه امل�سوؤولية الأكرب   .3
وهي ال�سركات التي متلك مواقع التوا�سل الجتماعي، فهي �ساحبة الدور 
الأبرز والأهم يف التعامل مع مثل هذه الق�سايا بزيادة الرقابة على املحتوى 
املحلي وفق ثقافة املجتمع، وكذلك الندماج مع القوانني الدولية واملحلية، 

وتطوير اخل�سائ�س التي متنح امل�ستخدمني اإبراز �سخ�سيتهم احلقيقة.

اأن يكون دورها قوي  ت�ساركية، حينما نريد  امل�سوؤولية املجتمعية هي م�سوؤولية  اإن 
ومتزن ومثمر يجب اأن يت�سارك اجلميع فيها من حكومات وموؤ�س�سات واأفراد.

على عاتق من تقع المسؤولية 
المجتمعية؟!

�ملبادر�ت �مل�ضوؤولة �جتماعيا »١١« 

   مقالت يف امل�سوؤولية املجتمعية 

بقلم: عبدالرحمن �سيادي
مدير التحرير

زاوية تعنى بالتعريف باملبادرات امل�سوؤولة اجتماعية 
والفاعلة على �سبكات التوا�سل الجتماعي

يقول الإمام الغزايل: )ال�سبي اأمانة عند والديه، فاإن ُعود اخلري 
وَعِلمه ن�ساأ عليه، و�سُعد يف الدنيا والآخرة اأبواه، وكل معلم وموؤدب 
له، واإن ُعود ال�سر واأهمل اإهمال البهائم �سقى وهُلك وكان الوزر 

يف رقبة القيم عليه والوايل له(.
وحق  اهلل  حق  يف  وتق�سري  اإ�ساءة  البن  تربية  يف  فالتق�سري 
للحداثة  ومواكبتهم  العايل  ذكائهم  رغم  اليوم  واأبناوؤنا  البن، 
التي  القيم  عن  امللحوظ  ابتعادهم  جند  فيها،  يعي�سون  التي 
من  كثرٍي  بزرع  احلي  ال�سمري  لإيقاظ  نحتاج  فكم  بها،  نتحلى 
وت�سحيح  ال�سلبية،  ال�سلوكيات  من  الكثري  وتهذيب  القيم، 

املفاهيم اخلاطئة ، وهذا ليتم اّل بعدة طرق منها :
1(املناق�سة او احلوار .  2( الن�سح والر�ساد . 

3(واخريًا القدوة . 
واذا تكلمنا عن {القدوة} فهي زرع قيمة، تغر�س يف ابنك عن 
طريق روؤيته لك واأنت تقوم بها، كالت�سدق على فقري، وا�سًعا 
اأهمية  عن  وتعليمه  لالإبن  اللتفات  ثم  النقود  من  بع�س  بيده 
اجابة  موا�سع  احد  فهنا  الدعاء  واأهمية  وف�سلها،  ال�سدقة 

الدعاء باإذن اهلل.
األف  الفعل يغنيه عن �سماع  اأيها املربي؛ هذا  باأمٍر   ولأخربك 
حما�سرة عن ف�سل ال�سدقه، فاأنت اخت�سرتها بغر�ٍس عملي 

ومبا�سر و�سيكون لها عظيم الأثر يف نف�سه.
اأخالقية  قيمة  لغر�ِس كل  الأول  املعلم  الأ�سرة هي  اأن  �سك  ول 
اجتماعي  اأمر  اأنه  عليكم   يخفى  ل  وكما  الطفل،  بهذا  ت�سمو 
باإذن  �سالح  لبناِء جمتمع  وواجٌب  كبرية،  م�سوؤولية  فهو  اأي�سًا 
احلي،  ال�سمري  اإيقاظ  هو  لال�ستقامة  الطريق  فاأول  اهلل، 
ولن  جنونا  ُوِجَد  واأين  الف�سائل،  حَلت  ال�سمري  حَل  فحيثما 
ي�ستقيم جيل يعي كل هذه امل�سوؤوليات القيمية دون �سمري يقظ.

اأبق ال�سمري حيًا وكن �سوت احلق وال�سمري املن�سود دائمًا 
ولتن�س: لدي �سمري اإذًا اأنا ان�سان.

الضمير
الــحـــي

   مقالت يف امل�سوؤولية املجتمعية 

بقلم: �سـمــر الوذينلني
ماج�ستري الر�ساد والتوجيه
 بجامعة امللك عبدالعزيز
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ختــام فعاليــات مؤتـمـــر المسؤوليـة المجتمعيـة للمصارف 
االسالمية بتنظيم من الشبكة اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية 
ومعهد  البحرين  مصارف  جمعية  مع  االستراتيجية  وبالشراكة 

البحرين للدراسات المالية والمصرفية

تكريـم »جنـاحي« بجـائزة شخصية 
العـام المصرفيـة و»تمكين« 

الـمؤسسـة الـداعمـة لتعـزيـز 
ممارسـات مسؤولـة بالـمصـارف 

اإلسـالميـة

نظمت ال�سبكة القليمية للم�سوؤولية الجتماعية بالتعاون مع الحتاد الدويل للم�سوؤولية املجتمعية، وبال�سراكة 
ال�سرتاتيجية مع جمعية م�سارف البحرين ومعهد البحرين للدرا�سات املالية وامل�سرفية فعاليات »موؤمتر وجائزة 
امل�سوؤولية املجتمعية للم�سارف ال�سالمية الثاين لعام 2018«، برعاية من �سعادة الأ�ستاذ عدنان اأحمد يو�سف 
رئي�س جمل�س اإدارة جمعية م�سارف البحرين - الرئي�س التنفيذي ملجموعة الربكة امل�سرفية - ال�سفري الدويل 
للم�سوؤولية الجتماعية، وذلك بتاريخ   22اأبريل 2018م، بفندق اآرت اأمواج مبملكة البحرين. وقد افتتح املوؤمتر 
امل�سوؤولية املجتمعية  »اإن موؤمتر وجائزة  الراعي الفخري بكلمة قال فيها  اأحمد يو�سف  �سعادة الأ�ستاذ عدنان 
يف امل�سارف ال�سالمي لعام 2018م، ويف دورته الثانية، والتي نت�سرف اأن يتم ا�ست�سافة دورته للعام الثاين على 
جتاوز  يف  ودورها  ال�سالمية  »امل�سارف  مو�سوع  يف  وعلمية  جادة  حماور  ويناق�س  البحرين،  مملكة  يف  التوايل 
الأزمات املالية وحتقيق التنمية القت�سادية«، وهو مو�سوع يف غاية الأهمية لأنه يوؤ�س�س اإلى عالقة ت�ساركية 

بني املوؤ�س�سات امل�سرفية ال�سالمية وبني املجتمع بفئاته املتعددة.
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الجتماعية  للم�سوؤولية  الإقليمية  ال�سبكة  مبادرة  جاءت  قائال:  واأ�ساف 
وبال�سراكة ال�سرتاتيجية مع جمعية امل�سارف البحرينية ومعهد البحرين 
جمالت  يف  متخ�س�س  موؤمتر  لتنظيم  وامل�سرفية  املالية  للدرا�سات 
امل�سوؤولية املجتمعية وتطبيقاتها يف امل�سارف الإ�سالمية باملنطقة العربية، 
بهدف ت�سليط ال�سوء على اإجنازات هذه امل�سارف يف جمالت اخلدمة 
والتنمية املجتمعية والتعريف بدورها يف حتقيق تنمية املجتمعات، وكذلك 
اإلى التطور الذي �سهده قطاع امل�سارف الإ�سالمية يف جمالت  ال�سارة 
امل�سوؤولية املجتمعية للتعامل مع الأزمات املالية يف مواطن عملها...وعليه، 
فاملق�سود بامل�سوؤولية املجتمعية للم�سارف الإ�سالمية لي�س فقط قيامها 
بجمع الزكاة من املودعني اأو من امل�ساهمني وتوزيعها على م�ستحقيها، اأو 
القيام وامل�ساهمة يف بع�س الأعمال اخلريية، ولكن املراد هو مدى حتقيق 
وامل�ستثمرين  املدخرين  مع  تعاملها  خالل  ومن  الإ�سالمية  امل�سارف 

للتنمية القت�سادية والجتماعية داخل املجتمعات التي تتواجد فيها.
• كما اأن موؤمتر امل�سوؤولية املجتمعية للم�سارف الإ�سالمية �سلط ال�سوء 
يف دورته الثانية على واجبات هذه امل�سارف جتاه املجتمعات التي تعمل 
فيها من خالل م�ساهمتها يف التعامل مع الأزمات املالية، وكذلك ايجاد 

دور فاعل لها يف برامج التنمية القت�سادية والجتماعية.
• وختاما، لقد قامت امل�سارف الإ�سالمية، ومنذ اإنطالقتها الأولى على 

امل�سارف  هذه  ولقت  مبتكرة.  باأدوات  م�سوؤول  وا�ستثماري  تنموي  فكر 
ترحيب من املجتمعات التي احت�سنتها، مما �ساهم يف تطوير ممار�ساتها 
للمجتمع  تقدم  اأن  عليها،  لزاما  اأ�سبح  وبالتايل،  واملجتمعية.  امل�سرفية 

حقوقه عليها عرب ممار�سات مهنية م�سوؤولة.
• كما اأن هذا املوؤمتر حظي بتكرمي �سخ�سيات وموؤ�س�سات م�سرفية ذات 
اأثر اجتماعي ومهني كبريين يف جمالت امل�سوؤولية املجتمعية. حيث جاء 

تكرميهم يف اإطار قاعدة الوفاء لأهل العطاء.
• اآملني من اهلل �سبحانه وتعالى اأن يكون هذا املوؤمتر مظلة جامعة ملمثلي 
العالقات  جت�سري  بهدف  املجتمعية،  وموؤ�س�ساتنا  الإ�سالمية  امل�سارف 
ملجتمعاتنا  والبيئية  والإجتماعية  الإقت�سادية  التنمية  ل�سالح  بينهم 

العربية والإ�سالمية.
كما قدم �سعادة الربوفي�سور يو�سف عبدالغفار رئي�س جمل�س اإدارة ال�سبكة 
القليمية للم�سوؤولية الجتماعية - رئي�س املوؤمتر - كلمة يف حفل افتتاح 
املوؤمتر قال فيها - ي�سرفنا يف جمل�س اإدارة ال�سبكة القليمية للم�سوؤولية 
الجتماعية اأن نرحب بكم يف هذا احلدث املهني الذي يقام للعام الثاين 
اإبراز دور امل�سارف ال�سالمية وم�سوؤوليتاتها  اإلى  التوايل، ويهدف  على 
لتنمية  ال�سعي  جتاه  ا�سرتاتيجياتها  يف  حدث  الذي  املجتمعية،والتطور 

جمتمعاتنا العربية. كما اأ�ساف قائال:

الدكتور ح�سن بن اإبراهيم كمالالأ�ستاذ عدنان اأحمد يو�سف الربوفي�سور يو�سف عبدالغفار
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• لقد �سهدت ال�سنوات الأخرية تو�سعًا مذهاًل يف حجم ونطاق وقدرات 
لهذه  واأ�سبح  العامل،  اأنحاء  جميع  يف  ال�سالمية  امل�سرفية  املوؤ�س�سات 
منتجات  وت�سميم  الإمنائية،  امل�سروعات  تنفيذ  يف  بارز  دور  املوؤ�س�سات 
م�سرفية خالقة ت�ساهم يف تلبية احلاجات املجتمعية جنبا اإلى جنب مع 

جهود املوؤ�س�سات احلكومية واخلا�سة واملجتمعية.
• كما اأ�سبحت املوؤ�س�سات امل�سرفية ال�سالمية اأي�سًا جهات مهمة لتقدمي 
للعمل  كمكّمل  الأخرى  التنمية  برامج  وتنفيذ  الجتماعية  اخلدمات 
احلكومي، وداعمة له عرب برامج متقنة وذات اأثر وعائد اجتماعي اأطلق 
ا�ستمرارها يف تطوير  اإلى  بالإ�سافة  املجتمعية«  امل�سوؤولية  »برامج  عليها 

اأعمالها الرئي�سية يف املجالت امل�سرفية..
• وجاء »املوؤمتر الثاين للم�سوؤولية املجتمعية يف امل�سارف ال�سالمية« م�سلطا 
املالية  الأزمات  جتاوز  يف  ودورها  ال�سالمية  »البنوك  مو�سوع  على  ال�سوء 
وحتقيق التنمية القت�سادية والجتماعية«، للتعريف باأعمال هذه املوؤ�س�سات 
امل�سرفية واجنازاتها للم�ستهدفني من اأن�سطتها، وكذلك ابراز القوة املوؤثرة 
الأداء  توظيف  عرب  املجتمعات  تنمية  ل�سالح  املوؤ�س�سات  هذه  متتلكها  التي 
الحرتايف امل�سريف التوظيف الأمثل ومبا يتوافق مع الدور املاأمول من هذه 

املوؤ�س�سات امل�سرفية من املجتمع امل�ستهدف بخدماتها..
• ولقد حر�س املنظمون يف هذا املوؤمتر، اأن ي�ست�سيفوا خرباء متخ�س�سون 
والعميقة  الوا�سعة  العملية  اهلل اخلربة  املوؤمتر ممن حباهم  مو�سوع  يف 
يف املجالت امل�سرفية واملوؤهل الأكادميي العايل، حيث �سيكون التنوع يف 
لتعزيز  حقيقية  ا�سافة  واملهنية  العلمية  وخرباتهم  املتحدثني  تخ�س�س 

اجناز الهداف املرجوة من هذا املنتدى. 
ا�ستدامة  املوؤمتر يف  هذا  ورعاة  �سركاء  بدور  املنا�سبة  هذه  واأ�سيد يف   •
دعمهم له للعام الثاين على التوايل، والذي بات هذا املوؤمتر ي�سكل اأهمية 

للعاملني يف قطاع املوؤ�س�سات املجتمعية اإ�سافة اإلى امل�سرفية.
• واأود اأن اأرفع اأ�سمى اآيات التهاين للفائزين بجوائز هذه الدورة من جوائز 

املنطقة  يف  جمتمعاتها  جتاه  امللتزمة  امل�سرفية  وال�سخ�سيات  املوؤ�س�سات 
العربية.

للم�سوؤولية  الدويل  ال�سفري  كمال  ابراهيم  ح�سن  الدكتور  قدم  ثم 
الدوليني  ال�سفراء  لربنامج  ممثال  الفتتاح  حفل  يف  كلمة  الجتماعية 
اإدارة  املجتمعي يف  الأخالقي  البعد  »اإن  فيها  قال  الجتماعية  للم�سوؤولية 
اخلدمة  تقدمي  مفهوم  من  بالعمل  النتقال  عاتقه  على  ياأخذ  املوؤ�س�سات 
املجتمعية،  امل�سوؤولية  مفهوم  تبني  على  يعتمد  اأو�سع  نطاق  اإلى  التطوعية 
وهناك العديد من التعريفات للم�سوؤولية املجتمعية التي تختلف باختالف 
وجهات النظر يف ت�سوير هذه امل�سوؤولية، اإل اأن كل هذه الآراء تتفق على اأن 
امل�سوؤولية املجتمعية هي ثقافة اللتزام بامل�سوؤولية �سمن اأولويات التخطيط 
التامة من قبل الإدارة  ال�سرتاتيجي للموؤ�س�سة، وتوفري الدعم وامل�ساندة 
العامة جتاه التنمية امل�ستدامة باأبعادها الثالث الإقت�سادية والجتماعية 
والبيئية، فمفهوم امل�سوؤولية املجتمعية للموؤ�س�سات يرتكز على ثالثة اأمور:

اخلدمة  موافقة  من  والتاأكد  باملوؤ�س�سة  اجنازه  مامت  يف  التاأمل  اأول   -
املقدمة حلاجة املجتمع،

- ثانيا القدرة على ت�سخي�س م�سادر القوة لإدامتها ودرا�سة ال�سلبيات 
والتجدد  التغيري  �سيا�سة  وتبني  امل�ستمر  للتح�سني  وال�سعي  لتال�سيها 

الدائم، 
- ثالثا قيا�س اأثر خدماتها امل�سافة على املجتمع والبيئة. 

لقد اأ�سبحت القطاعات القت�سادية حول العامل ل تهتم فقط بالأهداف 
ت�سعى  الأن  فهي  الجتماعية،  الهداف  حتقيق  دون  لأن�سطتها  الربحية 
اأدى  لتحقيق التكامل بني التنمية القت�سادية والتنمية الجتماعية، مما 
لتقييم  كاأداة  ت�ستخدم  والتي  املجتمعية،  بامل�سوؤولية  ي�سمى  ما  ظهور  الى 
بامل�سوؤولية  املهتمة  القطاعات  ومن  املنظمات.  لتلك  الجتماعي  الداء 
بالن�ساط  تكتفي  ل  الإ�سالمية  فامل�سارف  امل�سريف،  القطاع  الجتماعية 
القت�سادي وال�ستثماري فح�سب بل تقدم خدمات اأخرى عديدة تنبع من 
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حتملها امل�سوؤولية املجتمعية يف بناء املجتمع وامل�ساهمة يف دعم القت�ساد 
الوطني، ومن ذلك اإقامتها للم�سروعات اخلريية، فاخلدمات الجتماعيه 
تتطلب تكاليف وهذا يقت�سي اأن تقوم املحا�سبة بدوٍر هام يتمثل يف �سرورة 
التقارير  والبيئية من خالل  الجتماعية  اأن�سطتها  امل�سارف عن  اإف�ساح 
ملعرفة مدى حتمل  الفعالة  الو�سيلة  لأنها متثل  بن�سرها  تقوم  التي  املالية 
تلك امل�سارف مل�سوؤولياتها جتاه املجتمع، كما اأن لالإف�ساح عن امل�سوؤولية 
منظمات  بني  و�سمعتها  امل�سلحة  اأ�سحاب  على  ايجابي  اأثر  املجتمعية 

الأعمال يف املجتمع.
اإن تناول موؤمتر امل�سوؤولية املجتمعية يف امل�سارف ال�سالمية ملو�سوع »دور 
امل�سارف يف ق�سايا التنمية القت�سادية والجتماعية يف موطن اأعمالها« 
لهو دليل على اأن الدور الذي ت�سطلع به تلك املوؤ�س�سات امل�سرفية يف تلبية 

الحتياجات املجتمعية. 
عقب هذه الكلمة ابتداأ تكرمي الفائزين بجوائز املوؤمتر يف دورته الثانية: 
حيث فاز بجائزة �سخ�سية العام امل�سرفية يف امل�سوؤولية املجتمعية �سعادة 
جناحي  عبدالرحيم  بن  عبداللطيف  الأ�ستاذ  امل�سريف  واخلبري  الوجيه 
حني  يف  القت�سادية،  لال�ست�سارات  ال�سفوة  �سركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
فاز �سعادة ال�سيخ حممد بن عي�سى اآل خليفة رئي�س جمل�س اإدارة متكني 
املجتمعية  امل�سوؤولية  ممار�سات  لتعزيز  الداعمة  املوؤ�س�سات  بجائزة 

بامل�سارف ال�سالمية - 
التقديرية  باجلائزة  تقي  عبداهلل  يو�سف  امل�سريف  تكرمي  مت  كما 
لل�سخ�سيات املعطاءة يف العمل امل�سريف امل�سوؤول. اإ�سافة اإلى ذلك فقد 
فاز بنك الدخار والتنمية الجتماعية من ال�سودان وبيت التمويل الكويتي 
املجتمعية  بامل�سوؤولية  امللتزمة  املالية  املوؤ�س�سات  بجوائز  البحرين  من 

للم�سارف ال�سالمية لعام 2018م.
وقد تناول املوؤمتر يف دورته الثانية اأوراق عمل تدور حول مو�سوعه الأ�سا�سي 
التنمية  وحتقيق  املالية  الأزمات  جتاوز  يف  ودورها  ال�سالمية  »البنوك 

القت�سادية والجتماعية«. وحول حماور املوؤمتر قال الربوفي�سور يو�سف 
الجتماعية  للم�سوؤولية  القليمية  ال�سبكة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  عبدالغفار 
خرباء  قدمها  والتي  املوؤمتر  عمل  اأوراق  حماور  باأن  املوؤمتر  رئي�س 
وم�سرفيون يف جمالت امل�سوؤولية املجتمعية والعمل امل�سريف تتلخ�س يف:- 
التطور التاريخي للتوجهات ال�سرتاتيجية للبنوك ال�سالمية وانعكا�سات 
ذلك على دورها امل�سوؤول لتحقيق التنمية املجتمعية، وم�ستلزمات التطوير 
والجتماعية  القت�سادية  التنمية  لتحقيق  ال�سالمية  للبنوك  املوؤ�س�سي 
امل�ستدامة للمجتمعات، ودور البنوك ال�سالمية يف حتقيق الأمن املجتمعي 
يف وقت الزمات املالية والقت�سادية. وكذلك حمور »البنوك ال�سالمية 
املايل  اأدائها  على  وانعكا�سها  املجتمعية  امل�سوؤولية  اثراء  يف  وجهودها 
لتحقيق التكافل املجتمعي«. اإ�سافة اإلى برامج التمويل الإ�سالمي واأثرها 
الأفراد  احتياجات  لتلبية  والجتماعي  القت�سادي  الأمن  حتقيق  يف 
التنمية  متويل  يف  ودورها  الإ�سالمية  وامل�سارف  املجتمعات.  وحت�سني 
يف  ال�سرعية  والرقابة  الأزمات.  لتجنيبها  العربية  الدول  يف  القت�سادية 
مع  يتوافق  امل�سرفية مبا  العمليات  تطوير  ودورها يف  ال�سالمية  البنوك 
ال�سريعة ال�سالمية وتاأثري ذلك يف حل الأزمات القت�سادية. كما �ستقام 
يف اليوم الثاين من فعاليات املوؤمتر ور�سة عمل متخ�س�سة بعنوان: »اإدارة 
الأزمات القت�سادية يف املجتمعات العربية باأدوات م�سرفية«. ويف ختام 
ل�سعادة  اجلزيل  ال�سكر  عبدالغفار  يو�سف  الربوفي�سور  وجه  ت�سريحه 
ورعايته  لدعمه  للموؤمتر  الفخري  الراعي  يو�سف  اأحمد  عدنان  الأ�ستاذ 
ال�سرتاتيجي  الراعي  الربكة  ولبنك  التوايل،  على  الثاين  للعام  للموؤمتر 
يف:  واملتمثلة  ال�سرتاتيجيني  لل�سركاء  وكذلك  الثاين،  لعامه  للموؤمتر 
الدكتور  التنفيذي  ورئي�سها  اإدارتها  وجمل�س  البحرين  م�سارف  جمعية 
وجمل�س  وامل�سرفية  املالية  للدرا�سات  البحرين  وملعهد  القا�سم،  وحيد 
وال�سكر مو�سول لكل من  اأحمد عبدالغني.  الدكتور  العام  اإدارته ومديره 

عمل على ا�ستدامة هذا العمل املهني.
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عندما اأحتدث عن اأطفال ال�سجون فاأنا ل اأحتدث عن اأطفال جمرمني 
ارتكبوا خمالفة يحا�سب عليها ال�سرع والقانون ول اأحتدث عن اأطفال 
م�ستبه بهم منتظرين حماكمة تربئهم اأو تبقيهم فى داخل ال�سجن - 
بل اأحتدث عن اأطفال م�ساحبني لأمهاتهم اللواتي متت حماكمتهن 

بعد اإدانتهن  باإحدى اجلرائم التى يعاقب عليها القانون .
كما ذكرت،  اأمه من اخلارج  امل�سجون دخل م�ساحبًا  الطفل  يكون  قد 
وبع�سهم قد ولد فى داخل ال�سجن  فاأمه دخلت ال�سجن و هي حبلى به  
، ولكل واحد منهم ظروف خمتلفة عن الآخر - فالقادم من اخلارج له 
قليل من اخلربات املعرفية عن ماهية الأ�سياء التى �ساهدها فى بداية 
املعارف  تنعدم كثري من  املقابل   وفى  �سنه،  الأولى رغم �سغر  طفولته 
للطفل الذى ولد داخل  ال�سجن فهو مل ي�ساهد ومل يتعرف على معظم 
الأ�سياء  حتى الب�سيطة - فداخل ال�سجون ل توجد احليوانات باأنواعها 
ول اأماكن لل�سراء ول األعاب - بل ول توجد عالقات  اأ�سرية   غري اأمه التى  
معه - فلذلك يعانى الطفل الذى تتم�سك به اأمه - حتى يبلغ ال�ساد�سة 
من العمر - وهوعمر التمدر�س - بعدها ميكن اأن تو�سي باأن يكون حتت 

رعاية اأحد اأقاربها  خارج ال�سجن لكى ي�ستطيع بداية تعليمه .
هذا الو�سع لهوؤلء الطفال دفع عدد من املنظمات واخلرييني ومن واقع 

م�سوؤوليتهم الإجتماعية اأن يتبنوا ممار�سات عالجية خمتلفة  منها:
احلل  هو  الأم  �سراح  اإطالق  يعد   �سك  دون  الأمهات  �سراح   اإطالق   -
الطبيعية  حياته  ليعي�س  ال�سجن  حيطان  من  واإخراجه  للطفل  الكامل 
وكذلك   - املنظمات واخلرييني  بع�س   تعمل  لذلك    - الكاملة  بحريته 
املبالغ امل�ستحقة لالأمهات ذوات  الزكاة، يعملون على دفع  اأمانة ديوان 
الطفال  اإذا كان اجلرم املرتكب ميكن  اأن  ي�سدد باملال ولي�س فيه حق 
الوالدة  العمل على متليك  املالى، ي�ساحب ذلك -  لآخرين غري احلق 
م�سروع اإ�ستثمارى ب�سيط  ي�ساعدها على الك�سب احلالل ورعاية طفلها.

وجبة  له  تقدم  ل   ال�سجن  فى  الطفل  الغذاء:  وتنويع  دعم 
ما  الطعام  من  يتناول  بل   - ومرحلة منوه  تنا�سب عمره  به  خا�سة 
يقدم للكبار - لذا يتدخل بع�س اخلرييني وبع�س املنظمات ، ب�سورة 
متقطعة - بتح�سني  الو�سع  الغذائى للطفل وتقدمي بع�س الفواكه 

والتح�سينات الغذائية الأخرى.
املجال  فى  تعمل  التى  املنظمات  بع�س  تقوم  ال�سحى:  الدعم 

عمل  ي�سمل   وذلك   ال�سجن   داخل  عالجية  اأيام  بعمل  ال�سحى 
الفحو�سات لكل الطفال واأمهاتهم  ب�سورة م�ستدمية وتوفري العالج  
وتقدمي الن�سح لالمهات حتى ل ي�ساب الأطفال باى نوع من انواع 

�سوء التغذية خالل الفرتة التى يق�سيها دخل ال�سجن .
 - املنا�سبة  املالب�س  بتوفري  املنظمات  بع�س  جتتهد  املالب�س: 

خ�سو�سًا فى فرتة  ال�ستاء لالطفال واأمهاتهم - وتوفري الأغطية .
لعب الأطفال: توفري بع�س اللعاب ال�سغرية  ح�سب نوع الطفل 
)ذكر اأو اأنثى( - فيتم توفري الألعاب من بع�س اخلريين واملنظمات 
بع�س  بها  ت�ساهم  م�ستعملة   الألعاب  كانت  واإن  حتى   - املجتمعية 

الأ�سر.
جل�سات ترفيهية: مبا اإنه ل يوجد اأى جمال للرتفيه داخل ال�سجن - 
ول حتى م�ساهدة التلفزيون - تقيم بع�س املنظمات اأيام ترفيهية ت�سمل 
ال�سرور والبهجة على  اأطفال وم�سرحيات  ق�سرية  تدخل بع�س  اأغانى 

الطفال ال�سغار واإك�سابهم بع�س املعارف املختلفة الب�سيطة.
فرحة املولد النبوى ال�سريف: املولد النبوى  ال�سريف منا�سبة دينية 
الإحتفالت فى  وت�ستمر  الإ�سالمى -   العامل  يحبها الطفال فى كل 
ال�سودان لعدد  من  الأيام  - لذا يجتهد بع�س اخلريين  من اأ�سحاب 
والنواع  واأح�سنة   عرو�سات   من  احللوى  بتوفري  احللوى   حمالت 
ال�سجن  داخل  واأمهامت  لالطفال  الفرحة  اإدخال  بغر�س  الخرى 

وربطهم بتلك املنا�سبة الدينية.
دعم  رم�سان: تقدم بوا�سطة املنظمات واخلريين - كمية  ب�سيطة  من  
تقدم   ال�سيام  وبع�س معينات  والع�سائر   ال�سكر  ت�سمل  والتى  الأغذية 
لالأمهات وتكون اأكر فائدة خ�سو�سًا لالمهات املر�سعات داخل ال�سجن.
الفطر تقدم بع�س  فرحة عيدي الفطر والأ�سحى: فى عيد 
لبع�س  واأي�سًا  ال�سجن  داخل  لالطفال  واملالب�س  احللوى  املنظمات 

المهات -  اما فى عيد الأ�سحى فتكون اللحوم هى مايقدم.
ما ذكرته هى جمموع منا�سط داأب على تنفيذها عدد من املنظمات 
واجلهات امل�سوؤولة ل�سنوات طويلة - فى مدينتى ال�سغرية التى بها 
الإجتماعية   مب�سوؤليتهم  ل�سعورهم   ذلك  ويفعلون   - قومي  �سجن 
جتاه �سريحة �سعيفة وهم الطفال فى اأ�سعف  حالتهم بوجودهم 

الق�سري داخل ال�سجون  وم�ساركة اأمهاتهم  دون ذنب اأو جرم . 

أطفــال السجــون
   مقالت يف امل�سوؤولية املجتمعية 

بقلـــم: الدكتور حــافظ الــحاج مكــى
رئي�س وحدة دعم املجتمع - ولية �سمال كردفان  - جمهورية ال�سودان
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برعـايـة من معـالـي ال�سيـدة هنــد ال�سبيح وزيــر ال�ســوؤون الجتماعيــة والعمــل ووزيــر الــدولــة لل�ســوؤون القت�ساديــة 
رفيعة  ن�سائية  مب�ساركة  الكويت  يف  العربية  بالدول  الرابع  املجتمعية  وامل�سوؤولية  املراأة  موؤمتر  تنظيم  مت  الكويتيــة 
امل�ستوى، وقد تف�سلت الراعية الفخرية معايل ال�سيدة هند ال�سبيح بتقدمي كلمة يف حفل الفتتاح قالت فيها »نرحب 
بكن اأجمل ترحيب يف فعاليات »موؤمتر املراأة الرابع للم�سوؤولية املجتمعية يف الدول العربية لعام 2018م«، و يف حفل 
للم�سوؤولية  �سعود بلقب �سفري دويل  اآل  امللكي الأمرية عبري بنت عبداهلل بن عبدالعزيز  ال�سمو  مرا�سم تقليد �ساحبة 
املجتمعية، وحفل تكرمي الفائزات بجائزة »و�سام املراأة القيادية امل�سوؤولة اجتماعيا لعام2018م«، والتي ينظمها مركز 
املراأة للم�سوؤولية املجتمعية - ع�سو ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية، بالتعاون مع جمموعة الراية العربية، 
جعبتها  يف  حتمل  م�سوؤولة،  مهنية  ن�سائية  تظاهرة  يف  وذلك  للتخطيط،  العربي  املعهد  مع  ال�سرتاتيجية  وبال�سراكة 

عنوان »املراأة العربية يف املنظمات الدولية بني املكانة والتمكني«.

الشبكة اإلقليمية تنظم مؤتمر المرأة والمسؤولية 
المجتمعية الرابع بالدول العربية في الكويت

وحفل تكريم الفائزات بجائزة

»وسام المرأة القيادية المسؤولة 
اجتماعيا لعام 2018م«
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واأ�سافت قائلة: لقد �سهدت ال�سنوات الأخرية تو�سعًا مذهاًل يف نطاق 
للن�ساء  واأ�سبح  العربية،  املنطقة  عموم  يف  العربية  املراأة  وقدرات 
العربيات دور بارز يف امل�ساركة يف بناء جمتمعاتها عرب م�ساركتهن 

الفاعلة يف القطاعات احلكومية واخلا�سة والأهلية.
مهمة  جهات  العربية  املنطقة  يف  الن�سائية  املنظمات  اأ�سبحت  كما 
التنمية  برامج  وتنفيذ  والجتماعية  املهنية  اخلدمات  لتقدمي 
ي�سعف  التي  املناطق  يف  �سيما  ل  احلكومي،  للعمل  كمكّمل  الأخرى 
فيها التواجد احلكومي كما يف اأو�ساع ما بعد انتهاء ال�سراعات اأو 
الكوارث الطبيعية اأو غريها. وياأتي موؤمتر املراأة للم�سوؤولية املجتمعية 
»املراأة  ال�سوء على مو�سوع  لي�سلط  لعام 2018م،  الرابعة  يف دورته 
هذا  اأن  ليوؤكد  والتمكني«،  املكانة  بني  الدولية  املنظمات  يف  العربية 
املراأة  م�ساركة  لتعزيز  احرتافية  اأدوات  اعتماد  ع�سر  هو  الع�سر، 
وايجابي  فاعل  تواجد  لها  ليكون  الدولية،  املنظمات  يف  العربية 
العربية  واأمتها  وطنها  ق�سايا  معها  لتحمل  العاملية،  ال�ساحة  على 
لوطنها  �سفري  خري  بذلك  وتكون  الدولية،  املحافل  يف  وال�سالمية 

واأمتها.
كما اأن هذا املوؤمتر مت توجيهه للقيادات املجتمعية الن�سائية العربية، 
توجيه  يف  املبادرات  �ساحبات  هن  الن�سائية  القيادات  باعتبار 
منظماتهن وجمتمعاتهن العربية نحو اعتماد منهجيات مهنية وعلمية 
يف اإدارة تلك املوارد املتعددة التي متتلكها منظماتهن وجمتمعاتهن 

يف  املنظمون  حر�س  العربية.ولقد  املجتمعات  تلك  تنمية  ل�سالح 

العربيات  الن�ساء  من  العطاءات  �ساحبات  يكرموا  اأن  املوؤمتر،  هذا 
، ممن لهن متيز جمتمعي يف عطاءاتهن املجتمعية واملهنية، فكانت 
اأن   - واحد  ب�سوت  لهن جميعا  لنقول  املنا�سبة فر�سة عظيمة  هذه 
احلدث  هذا  ي�ست�سيف  كما  كبري-  جمتمعي  تقدير  حمل  جهودكن 
حباهن  ممن  املوؤمتر،  مو�سوع  يف  خبريات  امل�سوؤول  العربي  املهني 
العايل،  الأكادميي  واملوؤهل  والعميقة  الوا�سعة  العملية  اخلربة  اهلل 
وبالتايل فاأننت اأمام فر�سة متميزة لالإلتقاء بهن وجها لوجه لتبادل 
اخلربات، والتعرف على اجلديد يف مو�سوع املوؤمتر.وختاما، اإن يف 
مثل هذه املحافل املهنية، تتاح فر�سة للم�ساركات لتج�سري الفجوات 
من  املوؤمتر  ا�ستهدفها  التي  الفئات  وبني  الدولية  اخلربات  بني 

تكرمي معايل ال�سيدة م�ساعر اأحمد الأمني الدولب، وزيرة ال�سمان والتنمية الجتماعية ، وزارة 
ال�سمان والتنمية، الجتماعية ، جمهورية ال�سودان

تكرمي �سعادة الدكتورة اأمل البكري البيلي، وزيرة التنمية الجتماعية بولية اخلرطوم، وزارة 
التنمية الجتماعية، جمهورية ال�سودان

مع�ال�ي ال�سي�دة هن��د ال�سبيح وزي��ر ال�س��وؤون الجتماعي��ة والعم��ل ووزي��ر ال��دول��ة لل�س��وؤون 
القت�سادي��ة الكويتي��ة
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فيها  جتتمع  ومهنية  علمية  مظلة  اإيجاد  عرب  العربيات،  القياديات 
الن�ساء من ذوات الخت�سا�س والهتمام امل�سرتك للعمل �سويا نحو 
تنمية فاعلة ملجتمعاتنا العربية.�سائلة اهلل �سبحانه وتعالى اأن يكون 
هذا املوؤمتر هو اجل�سر الذي نعرب من خالله مبنظماتنا الن�سائية اإلى 
عامل الحرتافية يف جمال ممار�سات امل�سوؤولية املجتمعية بقطاعاتها 
اجلزيل  بال�سكر  اأتقدم  اأن  كلمتي  ختام  يف  يل  واأ�سمحوا  املتعددة.. 
ملركز املراأة للم�سوؤولية املجتمعية التابع لل�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية 
 ، للتخطيط  العربي  وللمعهد  العربية  الراية  وملجموعة  الجتماعية، 
والذين اأتاحوا لنا يف دولة الكويت ا�ست�سافة هذه الدورة من �سل�سلة 
ال�سمو  �ساحبات  اأ�سكر  كما  العربي.  املهني  املوؤمتر  هذا  دورات 
ومن  التعاون اخلليجي  دول جمل�س  وال�سعادة �سيفاتنا من  واملعايل 
وامل�ساركة  للدعوة  املقدرة  ا�ستجابتهن  على  ال�سقيقة  العربية  الدول 
هذه  تنظيم  يف  و�سارك  و�ساهم  دعم  من  ولكل  املوؤمتر،  هذا  يف 
بلطيف  جنوى  الدكتورة  األقت  كما  والتقدير.  ال�سكر  كل  الفعالية 
القليمية  ال�سبكة  ع�سو  املجتمعية  للم�سوؤولية  املراأة  مركز  رئي�سة 

»ميكن  فيها  قالت  الفتتاح  حفل  يف  كلمة  الجتماعية  للم�سوؤولية 
الأخي�ر  العق�د  يف  باملراأة  النهو�س  جمال  يف  العربي  امل�سار  اعتبار 
مرتبط�ا مب�ساهماٍت ثالث كانت دائمًا متداخلة وان متفاوتة احلجم 
واملفعول: فاأولها م�ساهمة منظمات املجتمع املدين يف كل دولة عربية، 
وثانيها :امل�ساهمة الدولية التي ا�سرتك فيها منظمات الأمم املتحدة 
م�ساهمة احلكومات  وثالثها:  والإقليمية،  الدولية  املدنية  واملنظمات 
العربية. ويف هذا الإطار مّت دعم تاأ�سي�س اآليات وطنية تعنى ب�سوؤون 
امل�ستويني  على  مهنيا  متكينها  بهدف  عربي�ة،  دول  عدة  يف  املراأة 
املجتمعية  للم�سوؤولية  الرابع  املراأة  موؤمتر  وياأتي  والدويل.  الوطني 
لعام 2018م، ليناق�س مو�سوعا يف غاية الأهمية يف ظل الت�سارع الذي 
متكني  دعم  يف  العربية  حكوماتنا  ومنها  العامل،  حكومات  به  تقوم 
املراأة وا�ستثمار طاقاتها املعرفية واملهنية والأكادميية للم�ساهمة يف 
برامج التنمية القت�سادية والجتماعية والتعليمية ونحو ذلك. حيث 
بني  الدولية  املنظمات  يف  العربية  »املراأة  مو�سوع  املوؤمتر  �سيتناول 
التمكني والتمكن«، يف حماولة من مركز املراأة للم�سوؤولية الجتماعية 
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ال�سوء على  لت�سليط  الجتماعية  للم�سوؤولية  القليمية  ال�سبكة  ع�سو 
اجنازات املراأة العربية وخارطة تواجدها وتاثريها يف القرار العاملي 
عرب تواجدها يف املنظمات الدولية، ويف اطار ا�ست�سافة دولة الكويت 
مع  وتوافقا  الرابعة،  دورته  يف  العربي  املهني  احلدث  هذا  العزيزة 
اأنه ا�سبح مظلة  ال�سابقة، يف  ماحققه املوؤمتر خالل دوراته الثالث 
املجتمعية،  امل�سوؤولية  مبجالت  الهتمام  ذات  للن�ساء  مهنية  عربية 
يف  العربية  املراأة  م�ساركة  لتعزيز  الدويل  »الربنامج  اإطالق  اأعلن 
املنظمات الأممية«، والذي �سريكز على بناء قدرات الن�ساء العربيات 
من خالل برامج تدريبية وبحثية وفعاليات عاملية، كاإحدى الربامج 
وختاما  الجتماعية.  للم�سوؤولية  القليمية  لل�سبكة  الدولية  املهنية 
ن�سكر ملعايل الوزيرة ال�سيدة هند ال�سباح رعايتها الفخرية للموؤمتر، 
وال�سكر مو�سول ل�سيفات ال�سرف واخلبريات واملتحدثات يف املوؤمتر 
لقبولهن الدعوة للم�ساركة، وكذلك ل�سركاء مركز املراأة للم�سوؤولية 
والتهنئة  املهني-  العربي  العلمي  احلدث  هذا  تنظيم  يف  املجتمعية 
كذلك نزفها للفائزات بو�سام املراأة القيادية امل�سوؤولة جمتمعيا لعام 

2018م.
عدنان  الدكتور  �سعادة  قال  املوؤمتر  عمل  اأوراق  حماور  اأهم  وحول 
�سالح احلداد رئي�س اللجنة املنظمة العليا للموؤمتر - رئي�س جمل�س 
املوؤمتر  عمل  اأوراق  باأن   - العربية  الراية  جمموعة  �سركة  اإدارة 
املراأة  متثيل  خارطة   -: هي  عمل  جل�سات  اأربع  يف  تناولها  مت  التي 
الر�سمي  تاريخية.والدور  حمطات  الدولية...  املنظمات  يف  العربية 
ال�سرتاتيجية.  واأبعاده  الأممية  للمنا�سب  العربية  املراأة  متكني  يف 
منظمات  بوابة  عرب  الدولية  املنظمات  يف  املراأة  متكني  اإلى  اإ�سافة 
يف  العربية  للمراأة  الذهنية  ال�سورة  بناء  املدين.واأدوات  املجتمع 
املراأة  متكني  قدرات  بناء  اأمميا.وبرامج  متكينها  لتحقيق  الإعالم 
للمنظمات الدولية، ودور املنظمات الدولية يف تفعيل م�ساركة وتبوء 
املراأة العربية منا�سب قيادية فيها ، واملراأة العربية بني ال�سيا�سيات 
املنظمات  يف  متكينها  لتحقيق  القانونية  والآليات  الرئي�سة  الدولية 
هند  ال�سيدة  معايل  احلداد  عدنان  الدكتور  �سكر  حيث  الدولية. 
لل�سوؤون  الدولة  ووزير  والعمل  الجتماعية  ال�سوؤون  وزير  ال�سبيح 
ال�سامية للرعاية الفخرية لهذا  القت�سادية الكويتية على موافقتها 
املوؤمتر والذي ت�ست�سيف الكويت واحدة من دوراته لأول مرة، وال�سكر 
مو�سول اإلى �سعادة الدكتور بدر بن عثمان مال اهلل مدير عام املعهد 
باأن  العربي للتخطيط ال�سفري الدويل للم�سوؤولية املجتمعية ملوافقته 

يكون املعهد �سريكا ا�سرتاتيجيا يف تنظيم املوؤمتر. 

لل�سبكة  التنفيذي  املدير  اخلان  فاطمة  ال�ستاذة  قالت  وختاما، 
ت�سريح  يف   - البحرين  مكتب   - الجتماعية  للم�سوؤولية  القليمية 
للم�سوؤولية  الإقليمية  ال�سبكة  يف  »اإننا  املوؤمتر  تنظيم  مبنا�سبة  لها 
الجتماعية وبالتعاون مع �سركة جمموعة الراية العربية، وبال�سراكة 
ال�سرتاتيجية مع املعهد العربي للتخطيط نعمل على جت�سري الفجوات 
الن�سائية  وال�سخ�سيات  املنظمات  وبني  الدولية  اخلربات  بني 
من  الن�ساء  فيها  جتتمع  ومهنية  علمية  مظلة  اإيجاد  امل�ستهدفة عرب 
ذوات الخت�سا�س والهتمام امل�سرتك للعمل �سويا نحو تنمية فاعلة 
هو  املوؤمتر  هذا  يكون  اأن  وتعالى  �سبحانه  اهلل  ملجتمعاتنا.�سائلني 
اجل�سر الذي نعرب من خالله بالن�ساءالعربيات اأفرادا ومنظمات اإلى 
عامل الحرتافية يف جمال ممار�سات امل�سوؤولية املجتمعية بقطاعاتها 
اأن املوؤمتر حظي مب�ساركة �سخ�سيات عربية ودولية  املتعددة. علما 

رفيعة امل�ستوى.

�ساحبة ال�سمو  الأمرية  دمية بنت �سعود بن خالد اآل �سعود
الرئي�س الفخري ملوؤ�س�سة اطعام - اململكة العربية ال�سعودية
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د. نعيمة اإبراهيم الغَنام
رئي�س جمل�س خرباء حترير �سحيفة »التزام«

ع�سو جمل�س خرباء ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية

دور تفعيل الـمسؤولية االجتماعيـة 
للمقـاوالت الصغرى والمتوسطة في 

تحقيق التنمية المستدامة

                 درا�سات يف امل�سوؤولية املجتمعية 

لكم اأيها الأحبة، من يحملون يف قلوبهم احلب الإن�ساين بدون انتظار املقابل. مقدمني اإ�سراقة تفاوؤل، تعزفون 
اأماًل من خالل التزامكم بامل�سوؤولية الجتماعية لأوطانكم. ووطنكم الأم الكبري الوطن العربي.ت�سعدون بهذا 

البحث والذي قدمه الباحث ال�سيد حممد القواق من جامعة حممد اخلام�س، الرباط ،املغرب .

املقدمة: ت�سعى ال�سركات واملوؤ�س�سات القت�سادية دائما اإلى احل�سول على اأكرب قدر ممكن من الأرباح والعوائد، اإل اأن هذا الأمر ل يعفيها من تطبيق م�سوؤولياتها  
املجتمعية، فالعامل يت�سم بال�سرعة وت�سابك امل�سالح، ومن ثم مل يعد تقييم عمل املقاولت يتوقف على اأ�سا�س رقم الأعمال الذي حتققه، بل اأ�سبح من ال�سروري 
اللتفات اإلى البيئة وحميط املقاولة ومدى م�ساهمتها يف التنمية امل�ستدامة والقت�ساد الأخ�سر. لذلك تنامت امل�سوؤولية الجتماعية يف العديد من املقاولت، عرب 
و�سع برامج تطوعية حتقق حت�سني اجلودة الجتماعية والبيئية لأن�سطتها، بعيدا عن اللتزامات البيئية والقانونية، دون امل�سا�س للفعالية القت�سادية واملالية.
كما اأ�سحى مو�سوع امل�سوؤولية الجتماعية للمقاولة يفر�س نف�سه اليوم يف عامل الأعمال وكذلك على امل�ستوى الأكادميي، �سيما بعد تزايد ال�سغوط ال�سعبية 
والكوارث والف�سائح الأخالقية والتطورات التكنولوجية املت�سارعة، وتف�سي وتنوع املخاطر املهددة للبيئة وتهمي�س الأبعاد الجتماعية، مما مهد الطريق لتنامي 
الأزمات الدولية على الرغم من تواجد كثري من التفاقيات الأممية التي  توؤدي اإلى حفظ كرامة العمال اأثناء القيام بواجبهم داخل املقاولة.. مما جعل العديد 

من ال�سركات واملقاولت ت�سعى اإلى تبني برامج فعالة للم�سوؤولية الجتماعية للمقاولة.

كما اأ�سبح الهتمام بامل�سوؤولية الجتماعية مطلبا اأ�سا�سيا للحد من الفقر من 
دولية  موؤ�س�سات  اأو  حملية  �سركات  من  القت�سادية  املوؤ�س�سات  التزام  خالل 
بتوفري البيئة املنا�سبة للعمل، وعدم تبديد املوارد، والقيام بعمليات التوظيف 
والتدريب ورفع القدرات الب�سرية، وم�ساندة الفئات الأكر احتياجا. لكن كون 
العمل  للتزامات  متاما  الوفاء  فقط  معناه  لي�س  اجتماعيا  م�سوؤولة  املقاولة 
الب�سري  الراأ�سمال  يف  اأكر  ال�ستثمار  اإلى  ذلك  تتجاوز  بل  فقط،  اجلارية 

والبيئة والعالقات مع اأ�سحاب امل�سالح.
اأهمية البحث

على  ويركز  الراهنة،  املوا�سيع  اأحد  يعالج  كونه  يف  املو�سوع  اأهمية  تنبع 
حتقيق  يف  الأ�سا�سية  املعايري  تعترب  التي  والبيئية  الجتماعية  الهتمامات 
التناف�سية وال�ستدامة، ويحتل مرتبة مهمة �سمن الأولويات التي ت�سغل الراأي 
اأن  اإلى  اإ�سافة   ، للبيئة  املهددة  املخاطر  وتزايد  تنامي  بعد  العاملي خ�سو�سا 
املو�سوع يعطي للمقاولت �سرعية اأكر، وي�سمن لها �سورة اأف�سل لدى الراأي 

العام، من خالل القيام بدورها اجتاه املجتمع.
هدف البحث 

ال�سغرى  املقاولت  تبني  بني  العالقة  اختبار  اإلى  البحثية  الورقة  هذه  هدفت 
واملتو�سطة لربامج امل�سوؤولية الجتماعية والبيئية، وحتقيق التنمية امل�ستدامة، وتبيان 
مدى التزام هذه ال�سركات مب�سوؤولياتها اجتاه املجتمع، وكيف اأن مكان املقاولت التي 
تطبق مفهوم امل�سوؤولية الجتماعية يف بيئتها العملية ون�ساطها اخلارجي، تتعاظم 
تناف�سيتها  يدعم  مما  لها  اجلمهور  ولء  ويزيد  اإيجابي،  ب�سكل  �سعبيتها  وتتزايد 

القت�سادية. كل ذلك من خالل العتماد على املنهج التحليلي واملنهج املقارن.

ت�ساوؤلت البحث
تطرح الورقة الت�ساوؤلت التالية: ما هو املق�سود بامل�سوؤولية الجتماعية للقطاع 
ال�سغرية  للموؤ�س�سة  الجتماعية  امل�سوؤولية  تفعيل  اآليات  هي  وما  اخلا�س؟ 
الدوافع  هي  وما  امل�ستدامة؟  التنمية  يف  امل�ساهمة  ميكنها  وكيف  واملتو�سطة؟ 
التي ت�سجع هذه املوؤ�س�سات على ال�سطالع مب�سئوليتها الجتماعية؟ وما هي 

التحد يات التي تواجهها للقيام بدورها الجتماعي؟
اآليات وا�سرتاتيجيات

امل�سوؤولية  برامج  وتفعيل  تبني  يف  واملتو�سطة  ال�سغرى  املقاولة  تنجح  لكي 
الجتماعية على اأر�س الواقع، فاإنه عليها و�سع ا�سرتاتيجيات لتطوير امل�سوؤولية 
الجتماعية �ساأنها ِ�ساأن املقاولت الكربى،  تنبني على ثالثة مراحل اأ�سا�سية تتمثل 

يف: مرحلة التخطيط، ومرحلة التنفيذ، ومرحلة املتابعة والتح�سني امل�ستمر.
معوقات تفعيل امل�سوؤولة الجتماعية من طرف املقاولت ال�سغرية 

واملتو�سطة
وتطبيق  تفعيل  باأهمية  العربية  الدول  لدى  الوعي  اإزدياد  من  الرغم  على 
الدول  هذه  لدى  واملتو�سطة  ال�سغرى  املقاولت  فاإن  الجتماعية،  امل�سوؤولية 
مقارنة  ن�سبيا  �سعيفة  الجتماعية  امل�سوؤولية  لربامج  تبنيها  ن�سبة  زالت  ل 
بنظريتها الأجنبية، فهناك عدة عقبات تقف كحاجز اأمام ال�سركات العربية 
يف تطبيق م�سوؤوليتها، وميكن تلخي�س هذه املعوقات يف عدم تواجد موظفني 
الجتماعية  امل�سوؤولية  برامج  تنزيل  يف  مل�ساهمة  للقيام  الكايف  لقدر  موؤهلني 
على اأر�س الواقع نظرا لنق�س املعلومات لديهم بهذا اخل�سو�س، زيادة على 
تقلل من  التي  التقليدية،  الأبوية  القيم  املدافعة عن  الأ�سلية  العربية  الثقافة 
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تعمل  لذلك  العمل  اأ�سحاب  اأيدي  يف  ال�سلطة  تركز  والتي  القت�سادي  الأداء 
هذه الثقافة على قمع تطور احلركات والتفاعالت بني خمتلف اجلهات املعنية 
الجتماعي. وعطفا  الواقع فر�س احلوار  بحكم  تعرقل  كما  النفقات  وخا�سة 
تواجهه  العربي  ال�سعيد  على  الجتماعية  امل�سوؤولية  تفعيل  فاإن  �سبق  ما  على 
ال�سغرية  املقاولت  لكون  لل�سركات؛ نظرا  الب�سرية  والهيكلة  املالية  اله�سا�سة 
تعانيه هذه  الذي  ال�سعف  فاإن  ولطبع  كبرية،  بن�سبة  ال�سائدة  واملتو�سطة هي 
املقاولت ل يجعلها تفكر يف اإدخال اأ�ساليب جديدة على اإداراتها ب�سكل جدي 
املقاولت  اأرباب  تكوين  مو�سوع  فاإن  بدل احلد�س. كذلك  التخطيط  ثم  ومن 
والعمال حول مفهوم امل�سوؤولية الجتماعية ل يوؤخذ باجلدية املطلوبة من  قبل 

ال�سلطات ب�سكل عام.
اأن هدف  اإلى مبداأ  ت�سري  الأعمال  قانون  قواعد  اأن  اإلى  القادة  ي�سريبع�س  كما 
الذين  امل�ساهمني  ر�سا  لتحقيق  الأرباح  من  قدر  اأق�سى  حتقيق  هو  املقاولة 
يتحملون مبفردهم الأخطار الناجمة عن الإفال�س. ومن الناحية العلمية يرف�س 
رجال الأعمال تقدمي التزامهم الطوعي جتاه امل�سوؤولية الجتماعية على اأ�سا�س 
للمناف�سة  للت�سدي  القت�سادية  اجلوانب  على  للرتكيز  اأول  يحتاجون  اأنهم 
ال�سر�سة التي تتميز بها الأ�سواق التي يعملون فيها. وجممل القول هو اأن رجال 
الأعمال يرف�سون الندماج يف امل�سوؤولية الجتماعية للمقاولة على اأ�سا�س ما يلي:

 امل�سوؤولية الجتماعية هي مرادفة للتكاليف الإ�سافية.
 ل يتوقعون منها اأي فائدة اأو عوائد مربحة.

 نق�س املوارد املالية.  - لي�ست ذات اأولوية.  عدم توفر الوقت املخ�س�س لها. 
امل�سوؤولية الجتماعية تخ�س ال�سركات الكربى واملتعددة اجلن�سيات .

اإ�سافة اإلى ما ذكر فاإن العديد من ال�سركات تعترب امل�سوؤولية الجتماعية جمرد 
التي حتول دون  املعوقات  تق�سيم  اإلى  الباحثني   اأحد  اأعمال خريية.وقد ذهب 
اإدارية  معوقات  اإلى  يجب،  كما  الجتماعي  دورها  لأداء  املوؤ�س�سات  ممار�سة 
اخلربة  نق�س  جند  الإداري  امل�ستوى  فعلى  مالية.  ومعوقات  قانونية  ومعوقات 
و�سعف  والأخالقية؛  الجتماعية  الأمور  بخ�سو�س  بال�سركات  العاملني  لدى 
مرتبط  الواقع  يف  هو  الذي  والأخالقية،  الجتماعية  بامل�سوؤولية  الإح�سا�س 
بفل�سفة الإدارة العليا جتاه املجتمع و البيئة املحيطة، و�سعف الهتمام بربامج 
امل�سوؤولية الجتماعية؛ وعدم وجود ات�سال فاعل من قبل الإدارات مع اجلمهور.
املغربية  املقاولت  قادة  التزام  تدين  اأ�سباب  الباحث  خل�س  �سبق  ملا  اإ�سافة 
والعربية بامل�سوؤولية الجتماعية يف حقيقة ما يعتقدون، كون هذه امل�سوؤولية هي 
مرادفة يف املقام الأول لزيادة التكلفة، واحلال اأن املقاولة مطالبة لعمل والكفاح 
من اأجل احلفاظ على قدرمن التناف�سية ت�سمن لها ا�ستمرارية اإلى اأبعد مدى.

وعلى امل�ستوى القانوين ميكن احلديث عن غياب تواجد د�ستور اجتماعي اأخالقي 
داخل منظمات الأعمال، كما هو ال�ساأن لدى كربت ال�سركات العاملية، زد على عدم 
احرتام الأنظمة القانونية والت�سريعات املحلية يف �سبيل حتقيق املكا�سب املادية؛ 
وعدم وجود �سيا�سية اجتماعية اأخالقية، التي هي وظيفة من وظائف التخطيط 
ال�سرتاتيجي؛ والتي ميكن اأن ت�سجع املقاولت على لزوم الأعمال امل�سمولة لقيم. 
يف حني تتمثل العوائق املالية يف كون اأن هدف بع�س ال�سركات ينح�سر يف حتقيق 
الأرباح فقط دون الأخذ لعتبار اجلوانب الجتماعية؛ كما اأنه ي�سود هناك اعتقاد 
لدى قادة الأعمال على اأن الهتمام للم�سوؤولية الجتماعية يوؤدي حتما اإلى �سعف 
وانخفا�س الأرباح املالية لل�سركات، كما ي�سجل هناك �سعوبة التوفيق بني الربح 

كهدف اأ�سا�سي لن�سبة لل�سركات وانفتاحها على امل�ستوى الجتماعي.

ال�سعيد  على  الجتماعية  امل�سوؤولية  تفعيل  تعيق  التي  الأ�سباب  بني  ومن 
املتعلقة  الت�سريعات  �سعف  هناك  خا�س  ب�سكل  واملغربي  عام  ب�سكل  العربي 
مل�سوؤولية الجتماعية، فقد مت �سياغة العديد من الت�سريعات املتعلقة مل�سوؤولية 
الت�سريعات تبقى غري ملزمة. وقد عمد الإحتاد العام  اأن تلك  اإل  الجتماعية 
ملقاولت املغرب اإلى طرح ميثاق امل�سوؤولية الجتماعية لل�سركات تناول مبادئ 
امل�سوؤولية الجتماعية الأ�سا�سية من احرتام حقوق الإن�سان والتح�سني امل�ستمر 
الر�سوة،  وتفادي  البيئة،  وحماية  املهنية،  والعالقات  والعمل  الت�سغيل  لظروف 
واحرتام قواعد املناف�سة ال�سريفة، وتعزيز حكامة و�سفافية املقاولة، واحرتام 
حقوق الزئن وامل�ستهلكني، وت�سجيع امل�سوؤولية الجتماعية للمزودين املبا�سرين 
والغري املبا�سرين، وتنمية اللتزام املجتمعي. و من الأ�سباب كذلك �سعف ثقافة 
هذه  تختلف  بحيث  والبيئية  الجتماعية  الق�سايا  يف  امل�ساهمة  يف  املقاولت 
الثقايف لدى موؤ�س�سيها على  املوروث  اإلى  اأخرى لنظر  اإلى  الثقافة من مقاولة 
اعتبار اأن ثقافة املقاولة تكون عادة م�ستنبطة من ثقافة �ساحبها وما له من قيم 
ومعتقدات، كما اأن قلة الهتمام للمحا�سبة على امل�سوؤولية الجتماعية من طرف 
امل�سوؤولية  ذا  املقاولة  التزام  �سعف  يف  حمورا  �سببا  يعترب  النقابية  املنظمات 
امل�سوؤولية  با  القيام  اإلى  املقاولت  دفع  اأدوارها  من  يبقى  بحيث  الطوعية. 
املجتمعية، بيد اأن الواقع يو�سح �سعف اهتمام النقات املهنية ذا املو�سوع مما 

ي�سبب تدين اهتمام املقاولت مب�سوؤوليتها املجتمعية
نتائج البحث

• اأظهرت الدرا�سة تزايد الهتمام بامل�سوؤولية الجتماعية لل�سركات يف خمتلف 
البلدان واأ�سبح لها الأولوية من حيث حتويل ال�سركات اإلى �سركاء يف التنمية 

امل�ستدامة.
املحلي  للمجتمع  الفوائد  من  العديد  يحقق  مل�سوؤولياتها  املقاولت  حتمل   •

وال�سركات معا.
واملجتمع  الأفراد  كل  جانب  من  كافية  دراية  وعدم  غمو�س  هناك  زال  ل   •
العربي ككل مبفهوم امل�سوؤولية الجتماعية لل�سركات واأبعادها ومدى تطورها 

وكذلك مبدى فعاليتها وكيفية بلورتها والإفادة منها.
التو�سيات

لتفعيل مبداأ امل�سوؤولية الجتماعية اأو�سى الباحث مبا يلي: 
من  الذات  على  والعتماد  الإبداع  على  وحتفيزهم  العاملني  خربات  تنمية   •
خالل اإيفاد البع�س منهم حلجور املوؤمترات والدورات املتعلقة بالتخ�س�سات 

التي ينتمون اإليها.
• العمل على ا�ستقطاب خرباء يف امليدان من اجل تعزيز قدرات العاملني.

الرتويج  عرب  وذلك  املوظفني،  قبل  من  البيئة  �سديقة  ال�سلوكيات  ت�سجيع   •
للتوعية باأهمية احلفاظ على املاء والكهرباء واملواد ال�ستهالكية، وا�ستخدام 

اأدوات موفرة للماء والكهرباء واملحافظة على كل املوارد.
بتنظيم دورات تدريبية وندوات ل�سقل اخلربات يف  املعنية  قيام اجلهات   •  

جمال امل�سوؤولية الجتماعية للمقاولت. 
• مقاولة باللهجة املغربية ،يق�سد بها م�سروع اأو�سركة �سغرية.

للموؤ�س�سات  الجتماعية  امل�سوؤولية  دور  بعنوان:  عمل  ورقة  القواق  حممد   •
مقدمة  امل�ستدامة  التنمية  اإ�سرتاتيجية  تدعيم  يف  واملتو�سطة  ال�سغرية 
 15 و   14 يومي   - والرهانات  الواقع  حول:  ع�سر  الثالث  الدويل  للموؤمتر 

نوفمرب 2016.
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الــمسؤوليــة الــمجتمعيـــة واقــع 
وآفـــاق مستقبليـــة...

بقلم: ع�سام بابكر 
رئي�س مركز اخلرطوم للم�سوؤولية املجتمعية والتنمية امل�ستدامة

كثريا ما جتد انه ين�سرب من بني حديث املخت�سني واخلرباء يف جمال امل�سوؤولية املجتمعية اأنها اأ�سبحت الإجتاه ال�سائد ولكن القليل من 
يطبقها ب�سورة �سحيحة، فالبع�س يطلق مبادرات ل حتمل مالمح ال�ستدامة بغية حتقيق اأهداف ق�سرية املدى اإ�ستجابة  خلطة ت�سويقية 
او دعما حلملة للعالقات العامة، ويظن اأنه قد بلغ املدى واأ�سعد املجتمع مب�سروع ممتاز، وهو يف ن�ساطه الأ�سا�سي كثري الغ�س يطلق  اأكاذيبه 
عرب دعاية متقنة خلداع النا�س بال وازع من دين اأو عا�سم من اأخالق فا�سلة، فهو بهذا الفعل اله�س ل يتجاوز حمطة الغ�سيل الأخ�سر �سنو 
الغ�سيل البي�س الذي ا�ستهرت به اأقبية ال�سيا�سة، فماهي حاجة املجتمع ل�سركة اأو م�سنع  ينتج ال�سموم ثم يبني مدر�سة يف حي فقري جماور 

قد تنف�س اأهله ال�سم الزعاف من خملفات الت�سنيع التي تنتهك حرمة الن�سان وتق�سي على جمال البيئة.
فامل�سوؤولية املجتمعية نهج اإداري متكامل يدمج ال�سواغل الإقت�سادية والإجتماعية والبيئة يف ن�ساط املوؤ�س�سة، وهي مت�سي يف حتقيق اأهدافها  
حماطة ب�سياج اأخالقي متني يتبدى من خالل العمل الروتيني والن�ساط اليومي والعمل الإداري ،كما اأنها تبقى را�سخة و مركونة يف جوهر 
الإ�سرتاتيجية ، فكما يقولون ال�سلوك الأخالقي امل�سوؤول ينتج عنه جناح عمل ثابت ، ويف ظني اأن م�سطلح امل�سوؤولية املجتمعية  فيه كثري من 
الغمو�س الذي يحتاج الى الكثري من العمل التوعوي حتي ي�ستوعبه عموم النا�س ف�سال عن املوؤ�س�سات التى تريد اأن ت�سبغ توجهها العام به 
لتحقيق النجاح امل�ستدام، فاملجتمعات الغربية قد بلغ طيف وا�سع من �سركاتها �ساأوا عظيما يف تطبيق املفهوم، فمثال جند �سركة الإت�سالت 
الربيطانية اثنني مليار من مبيعاتها يحمل حمتوي يخدم امل�سوؤولية املجتمعية وتنفق ب�سكل مبا�سر واحد وع�سرين مليون دولر على م�سروعات 
وبرامج امل�سوؤولية املجتمعية يف العام، وترى اأن املجتمع الذي يحمل تطور م�ستدام �سيوؤثر يف م�ستقبل مبيعات ال�سركة، فما بال �سركاتنا التى 
ترجو بعملها اإبتغاء وجه اهلل والدار الأخرة ولي�ست حتقيق ال�سمعة احل�سنة اأو بناء ال�سورة الذهنية اجليدة فقط، مابالها تتقاع�س عن القيام 

بدورها يف هذا الأجتاه.
بقدر الإحباط الذي قد ي�سيبك اأحيانا من اأن  تعزيز مفهوم امل�سوؤولية املجتمعية ون�سره تطبيقاته اجليدة بني موؤ�س�ساتنا يحتاج الى زمن 
طويل وجهود م�سنية، حت�س بال�سعادة الغامرة عندما ترى اجلهود املبذولة من كيانات حكومية وغري حكومية تعمل هنا وهناك يف العامل 
امل�سوؤولية  وغد  م�سرق  �سيكون  امل�ستقبل  بان  الأمل  تبعث  وموؤ�س�سات  �سركات   من  م�سرقة  ترى مناذج  وكذلك   لت�سريع اخلطوات،  العربي 

املجتمعية واعد يف بالدنا باإذن اهلل واهلل املوفق.

   مقالت يف امل�سوؤولية املجتمعية 
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   مقالت يف امل�سوؤولية املجتمعية 

بقلم : الأ�ستاذة حنان مالوي
رئي�سة مركز خدمات الأ�سخا�س ذوي الإعاقة

ملهمــون منذ القـــدم

من حولنا الكثري من الأ�سخا�س امللهمون واملتميزون والذين ن�ستمد منهم الأمل واحلافز لنكون مثلهم   ومن�سي قدمًا يف طريق 
النجاح، فكيف عندما يكون هذا ال�سخ�س لي�س جمرد �سخ�س عادي  بل هو �سخ�س مبدع وملهم من ذوي الإعاقة. 

لي�س غريبا اأن يوجد مثل هوؤلء حولنا فلو عدنا اإلى الف ال�سنني وتاأملنا �سرية امل�سطفى �سلى اهلل عليه و�سلم  لوجدنا معاقني 
اأفذاذ يف ظل الإ�سالم. 

نعم معاقني ميتلكون املكانة الالئقة واملتميزة �سواء كانت مكانة دينية اأو �سيا�سة اأو اجتماعية ومل تنق�س اإعاقتهم من ذلك �سيء.
فذلك ال�سحابي اجلليل عبد اهلل بن عبا�س ر�سي اهلل عنه: َحرْب الأمة وترجمان القراآن الذي ا�ستطاع اأن يجمع العلم يف زمانه حتى 
اأ�سبح مرجع الأمة يف العلم ال�سرعي على مر الزمان، بل اأ�سبح املب�سرين ي�ساألونه وي�ستفتونه يف م�سائلهم اخلا�سة، على الرغم 

من َفْقده حلا�سة الب�سر. يقول ابن عبا�س يف و�سف حاله:
 اإن ياأخذ اهلل من عي�ني نورهم�ا      ***       ففي ل�ساين و�سمعي منهما ن�ور
قلبي ذكي وعقلي غري ذي ع�وج      ***       ويف فمي �سارم كال�سيف ماأثور

وهذا �سحابي اآخر هو معاذ بن جبل ر�سي اهلل عنه: يختاره الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم من بني امل�سلمني وير�سله اإلى اليمن عاماًل 
له عليها، بل ويكتب اإلى اأهلها قائاًل: »اإين بعثت عليكم خري اأهلي«. وقد كان معاذ ر�سي اهلل عنه اأعرَج، فلم مينعه العرج من تبوء 

املكانة التي ي�ستحقها يف احلياة ال�سيا�سية والجتماعية الإ�سالمية.
العلماء  منهم  فكان  بها  يحتذى  جناح  ق�سة  واأ�سبحوا  املراتب  اأعلى  اإلى  الإعاقة   ذوي  و�سل  الإ�سالم  ظل  يف  اأنه  نقول  اأن  ولنا 

واملحدثون، مثل: ابن عبا�س وعا�سم الأحول، وعمرو بن اأخطب الأعرج، وعبد الرحمن الأ�سم، والأعم�س، وغريهم.
وها هو يعود الزمن بنا الآن فنجد من حولنا الكثري من ق�س�س النجاح لذوي الإعاقة فمنهم من متيز باإلقاء ال�سعر ومن متيز 
بقراءة القران وذاك متيز بالدعوة اإلى اهلل وحث الآخرين على التوجه هلل واآخر متيز با�ستخدام عقله لخرتاعات متميزة، وتطول 
قائمة املتميزين حولنا من ذوي الإعاقة ومنهم نتعلم اأن ل �سيء يقف يف طريق حتقيق الأحالم والو�سول اإلى الأهداف فقط تذكر 

وا�ستح�سر �سخ�سيات ن�سب عينيك واجعلهم القدوة واملحفز امل�ستمر لك.
ملهمون لالبد.
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ومنذ خلق  الأزل  املجتمعية منذ  امل�سوؤولية  كتابه  اأقر اهلل يف حمكم 
الأر�س  يف  جاعل  اإين  للمالئكة  ربك  قال  )واإذ  وكونها،  اخلليقة 

خليفة(.
ليناَ ل ترجعوَن(  وقوله تعالى: )اأَفح�ِسبتم اأمنا خَلْقناُكم عبًثا واأَنُكم اإِ
امل�سوؤولية  وهو  احلايل  وقتنا  يف  املتداول  امل�سمى  بهذا  تكن  مل  واإن 
ومن  بها  وكلفه  اآدم  مع خلق  �سبحانه  اهلل  اأوجدها  اإمنا  املجتمعية.. 
التي  اآياته  العديد من  وتعالى يف  �سبحانه  بينها  وقد  بعده.  ياأتي من 
حتكي لنا اأبدع الق�س�س واأحكمها والتي تن�س على م�سوؤولية كل فرد 
يف جمتمعه جتاه نف�سه وجتاه الآخرين يف وقته الذي يعي�سه ولالأجيال 
من بعده. فهو خليفة اهلل يف اأر�سه يعمل على تعمريها لتعم الفائدة 
على اجلميع، فو�سع لنا �سبحانه يف حمكم كتابه و�سنة ر�سوله العديد 
من املبادئ التي يجب اأن يعمل الفرد على اأ�سا�سها ويتحرى ما اأمرنا 
اهلل ور�سوله به من قيم اأخالقية يتم من خاللها حتقيق تلك امل�سوؤولية. 
وهي  الدينية،  امل�سوؤولية  اأهمها  متعددة  اأنواع  املجتمعية  وللم�سوؤولية 
التزام املرء باأوامر اهلل ونواهيه، وقبوله يف حال املخالفة لعقوبتها. 
املجتمع  بقوانني  املرء  التزام  وهي  املجتمعية:  امل�سوؤولية  ثم  ومن 
ونظمه وقوانينه. ولو اإلتزم كل فرد بتلك املبادئ لكانت بالدنا وبالد 
امل�سلمني من اأعظم الدول يف وقتنا احلايل، تلك املبادئ التي تتجلى 
الأخالقية،  امل�سوؤولية  املجتمعية وهي  امل�سوؤولية  الثالث من  النوع  يف 
وهي احلالة التي متنح املرء القدرة على حتمل تبعات اأعماله واآثارها 
من منطلق �سمريه، والر�سى مبا كلف به من م�سوؤولية والعمل على 
امل�سوؤولية  من  اآخر  نوع  ينبثق  هنا  ومن  الأ�ساليب.  باأ�سمى  حتقيقها 

املجتمعية ال وهي امل�سوؤولية ال�سخ�سية، والتي على كل فرد اأن يبداأ 
بذاته وباأهله ليكون ان�سانا م�سوؤول حول جمتمعه وبلده ودينه. ذلك 
ما ورد يف ال�سحيحني عن عبد اهلل بن عمر ر�سي اهلل عنهما قال: 
كلكم  و  راع  )كلكم  يقول:  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  �سمعت 
راٍع وم�سوؤول عن رعيته، والرجل راٍع يف  الإمام  م�سوؤول عن رعيته، 
اأهله وهو م�سوؤول عن رعيته، واملراأة راعيٌة يف بيت زوجها وم�سوؤولة 
قال  رعيته(  عن  وم�سوؤول  �سيده  مال  يف  راٍع  واخلادم  رعيتها،  عن 
وح�سبت اأنه قد قال: )والرجل راٍع يف مال اأبيه وم�سوؤول عن رعيته، 
امل�سوؤولية  تبداأ  املنطلق  هذه  من  رعيته(.  عن  وم�سوؤول  راٍع  وكلكم 
اأب�سط مقوماتها وهي الأمر باملعروف والنهي  ال�سخ�سية متمثلة يف 
اهلل  اأمرنا  مبا  والعمل  وجمتمعه،  واأهله  ذاته  من  بدءا  املنكر،  عن 
به والبتعاد عن نواهيه. واأن يتحرى الفرد يف ذلك العمل باخال�س 
له  ُقدم  حال  يف  نف�سه  الفرد  يرجوها  التي  بال�سورة  العمل  واتقان 
ذلك العمل. فامل�سوؤولية املجتمعية هي �سعور داخلي قائم على اإميان 

وخلق وتربية وبالتايل ممار�سة لتلك القيم.
ن�سعى  املجتمعية  للم�سوؤولية  الإقليمية  ال�سبكة  يف  فنحن  وعليه، 
من  مانقدمه  خالل  من  جمتمعاتنا  يف  القيم  تلك  لزرع  جاهدين 
من  العلم  له  تو�سل  وما  احلنيف  ديننا  منطلق  من  واأ�ساليب  توعية 
الثقايف  املنرب  هذا  ومن  امل�سوؤولية.  تلك  حتقيق  على  تعني  اأ�ساليب 
نحو  احلثيث  �سعينا  للجميع  يثبت  ما  لكم  ننقل  »التزام«  ل�سحيفتنا 
ذاته  بامل�سوؤولية جتاه  يتحلى  م�سوؤول  احلقيقي خللق جمتمع  هدفنا 

وجمتمعه.

بقلم: د. عبري اأحمد اجلودر
رئي�س التحرير

 »أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا«
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العمري رئيسا لمركز خدمات المانحين بالشبكة اإلقليمية 
للمسؤولية االجتماعية

اأعلنت ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية يف بيان �سحفي لها عن تر�سيح امل�ست�سار واملدرب الدويل 
�سعادة الأ�ستاذ فايز بن �سفر العمري مدير عام »موؤ�س�سة اخلبري العاملي لال�ست�سارات » ملن�سب »رئي�س 
املركز الأممي خلدمات املانحني« التابع لل�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية، وكذلك توقيع �سراكة 
ا�سرتاتيجية مع موؤ�س�سة اخلبري العاملي لإدارة هذا املركز. علما اأن ال�سراكة والتعاون ال�سرتاتيجي بني 
ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية وموؤ�س�سة اخلبري العاملي عمرها �سبع �سنوات، حفلت بالعديد 
من الإجنازات يف جمالت بناء القدرات وامللتقيات العلمية واخلدمات ال�ست�سارية املتميزة. ومت اختيار 
امل�ست�سار الدويل �سعادة الأ�ستاذ فايز العمري لهذا املن�سب الرفيع نظرا ملا يتمتع به من خربات مهنية 
وا�سعة يف جمالت اأعمال القطاع الثالث ومنها قطاع املنح يف الدول العربية، اإ�سافة اإلى اأنه من اأوائل 
املجتمعية  واملبادرات  الجتماعي،  وال�ستثمار  املجتمعية  امل�سوؤولية  جمالت  يف  وامل�ست�سارين  اخلرباء 
يف املنطقة العربية. كما اهتمت ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية املجتمعية بقطاع املنح ونظمت موؤمترين 
واخلدمات  التدريبة  الربامج  من  العديد  تنفيذها  اإلى  اإ�سافة  العربية،  الدول  يف  املانحة  للجهات 
ال�ست�سارية املتخ�س�سة. كذلك فاإن موؤ�س�سة اخلبري العاملي لها خربة وا�سعة يف جمالت بناء القدرات 
واخلدمات ال�ست�سارية يف املجالت الإدارية وتقنية املعلومات اإ�سافة اإلى جمالت ال�ستثمار الجتماعي 

املوجه للقطاعات احلكومية واخلا�سة وقطاع املجتمع املدين

برعاية فخرية من الشيخ دعيج آل خليفة
ورشة تأهيل مدربين في مجال حقوق األشخاص ذوي االعاقة

الربنامج  العربية  املنطقة  يف  مرة  ولأول  الجتماعية،  للم�سوؤولية  القليمية  ال�سبكة  تنظم 
التدريبي املتخ�س�س بعنوان »تدريب مدربني يف جمال التفاقية الدولية حلقوق الأ�سخا�س ذوي 
العاقة«،  برعاية فخرية من معايل ال�سيخ دعيج بن خليفة اآل خليفة ال�سفري الدويل للم�سوؤولية 
الجتماعية ،وبرئا�سة �سعادة ال�ستاذ حممود الوائلي رئي�س برنامج عمان للم�سوؤولية املجتمعية 
خليل  اأبو  جهدة  الأ�ستاذة  قبل  من  فني  وباإ�سراف  الجتماعية،  للم�سوؤولية  القليمية  بال�سبكة 
املدير العام للمنظمة العربية لالأ�سخا�س ذوي الإعاقة من اجلمهورية اللبنانية، وذلك خالل 

الفرتة مابني 30 اأغ�سط�س - 1 �سبتمرب 2018م.

الشبكة اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية شريكا لشركة 
سوداتيل في برنامج »متطوعي سوداني«

اختارت �سركة �سوداتيل »�سوداين« - ال�سركة الرائدة يف قطاع الت�سالت بجمهورية ال�سودان ال�سبكة القليمية للم�سوؤولية الجتماعية �سريكا ا�سرتاتيجيا 
لها يف حملة وبرنامج »متطوعي �سوداين«. �سرح بذلك الدكتور اأ�سلم ب�سري رئي�س برنامج ال�سودان بال�سبكة القليمية للم�سوؤولية الجتماعية. وياأتي هذا 
التعاون يف اإطار ال�سراكة بني املوؤ�س�ستني والتي بداأت منذ ا�ست�سافة ال�سودان فعاليات »امللتقى الدويل لل�سفراء الدوليني للم�سوؤولية املجتمعية« يف عام 

2015م، وا�ستمرت خالل الثالث �سنوات املا�سية.
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الشبكــة اإلقليمـيـة تكشـف عن إنـجـازات النصـف األول 
وخطة أنشطتها وخدماتها للنصف الثاني من عام 2018م

ضمن فعاليـات الـملتقـى السابـع لشركـاء الشبكـة اإلقليميـة للمسؤوليـة االجتماعيـة

اأعلنت ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية اأنها نظمت ٩6 فعالية وحدث 
بني:  تنوعت  العربية،  املنطقة  يف  2018م  عام  من  الأول  الن�سف  خالل 
وجوائز  متخ�س�سة،  عمل  وور�س  تدريبية  وبرامج  ودولية،  عربية  موؤمترات 
واإ�سدارات، وذلك يف 6 دول عربية،  واألقاب، ومبادرات جمتمعية،  واأو�سمة 
م�سيفًة اأنها �ستنظم فعالياتها خالل الن�سف الثاين من العام 2018م يف 10 
دول خليجية وعربية واإ�سالمية ودولية. جاء ذلك يف احلفل الن�سف �سنوي 
وملتقى �سركاء ال�سبكة القليمية للم�سوؤولية الجتماعية الذي نظمته بفندق 
روتانا داون تاون، م�ساء الأربعاء املوافق 6 يونيو اجلاري، حتت رعاية رئي�س 
وم�ساركة  وبح�سور  الغفار،  عبد  يو�سف  الربوف�سور  �سعادة  الإدارة  جمل�س 
دول  من  الإقليمية  ال�سبكة  واأع�ساء  الجتماعية  للم�سوؤولية  ال�سبكة  �سفراء 
امللتقى  عبدالغفار  يو�سف  الربوفي�سور  افتتح  وقد  اخلليجي.  التعاون  جمل�س 
قائال » ي�سرفنا اأن نلتقى مرة اأخرى يف فعالية من فعاليات ملتقيات �سركاء 
ن�ستثمر  ال�سابعة، حيث  للم�سوؤولية الجتماعية ويف دورتها  ال�سبكة القليمية 
هذا امللتقيات لنقف يف عملية تقييم عن مرحلة �سابقة من العطاء املجتمعي، 
جميعا  بذلنا  »لقد  كذلك  واأ�ساف  تنتظرنا.   لحقة  ملرحلة  الهمم  ون�سحذ 
خالل الفرتة املا�سية جهدا غري عادي ، �ساهم اجلميع يف تقدميه من اأجل 
اأن�سطة �سبكتنا وتو�سيع دائرة تاأثريها اليجابي يف جمتمعاتنا العربية  دعم 
املمار�سات  اأف�سل  ا�ستعرا�س  ،عرب  متيزها  على  واحلفاظ   ، وال�سالمية 
واأخالقيات  امل�ستدامة  والتنمية  املجتمعية  امل�سوؤولية  تطبيقات  جمالت  يف 
الأعمال، والتطوع املوؤ�س�سي اإ�سافة اإلى اخلدمة املجتمعية.كما قمنا بالإهتمام 
بتعزيز �سراكاتنا يف املنطقة العربية ، والو�سول باأن�سطتنا وخدماتنا اإلى دول 
الداخلي يف  وبيتنا  �سبكتنا  بناء  تطوير  اإلى  اإ�سافة  عربية جديدة،  ومناطق 
مكاتب ومقار ال�سبكة وفق منظومة موؤ�س�سية. وبف�سل اهلل حتققت اجنازات 
عديدة بالرغم اأن طموحنا مازال كبريا، ونتطلع اإلى جتويد وتطوير خدماتنا 
واأن�سطتنا يف الن�سف الثاين من هذا العام والأعوام القادمة«.. من جهتها 

اإ�ستعر�ست الأ�ستاذة فاطمة فوؤاد اخلان، املديرة التنفيذية لل�سبكة الإقليمية 
خالل  ال�سبكة  واإجنازات  اأعمال  البحرين،  مكتب   - الجتماعية  للم�سئولية 
الن�سف الأول من 2018م. كما قدم امل�ست�سار الأ�ستاذ جابر الرويعي رئي�س 
للم�سوؤولية الجتماعية خطة  الإقليمية  بال�سبكة  امل�سوؤولة  الإ�ست�سارات  مركز 
الن�سف الثاين من عام 2018م، موؤكدًا اأنها �ستكون اأكر اإنت�سارًا جغرافيًا، 
حيث �ستنظمها ال�سبكة الإقليمية يف ع�سر دول عربية وا�سالمية ودولية موؤكدًا 
التزام ال�سبكة الإقليمية بقوانني هذه الدول مع تعزيز ال�سراكات مع القطاعني 
�ستكون  الإقليمية  ال�سبكة  اأن�سطة  اأن  الرويعي  واخلا�س.واأ�ساف  احلكومي 
والتطوع  امل�ستدامة،  والتنمية  املجتمعية،  امل�سوؤولية  هي:  خم�س،  جمالت  يف 
املوؤ�س�سي، واخلدمة املجتمعية، واأخالقيات الأعمال. كما �سهد امللتقى اأي�سًا 
اخلرباء  مكتب  ع�سو  احلربي،  عاي�س  منرية  الأ�ستاذة  للمدربة  حما�سرة 
لتح�سني  ذكية  »اأ�ساليب  بعنوان  الجتماعية،  للم�سوؤولية  الإقليمية  بال�سبكة 
ال�سورة الذهنية«، ا�ستملت على معلومات وتدريبات ق�سرية لتح�سني ال�سورة 
الذهنية للفرد واملوؤ�س�سة، من خالل مهارات معرفية و�سمعية وب�سرية. وقدم 
فعاليات امللتقى واأداره بكفاءة واقتدار امل�ست�سار فواز الدخيل مبعوث ال�سبكة 

الإقليمية للم�سئولية الجتماعية ل�سوؤون الإعاقة يف املنطقة العربية.



   فى بداية الربع الأول من هذا العام 2018- زارت ممثلة الأمني العام  
لالأمم املتحدة املعنية بالأطفال فى مناطق النزاع -  فرجينيا غامبا - 
زارت ال�سودان فى مار�س 2018- واأجرت عدد من اللقاءات مع م�سوؤولني، 
بينهم وزير اخلارجية ال�سابق  اإبراهيم غندور واآخرين - واأ�سادت بجهود 
وبعدم  ع�سكرية  لأغرا�س  املدنية  املن�ساآت  اإ�ستخدام  عدم  فى  ال�سودان 
ال�سودان  اإ�ستقبال �سكاوى بهذا اخل�سو�س �سد  جتنيده لالأطفال وعدم 

)�سونا لالأخبار(
وكان ال�سودان قد وقع مع المم املتحدة خطة عمل حلماية  الطفال فى 
مواقع النزاعات - وكانت تلك اخلطة واحدة من اخلطوات التى تو�سح 

جدية ال�سودان فى ذلك املجال .
فى  كبري  دور  والدوليني  والإقليميني  املحليني  لل�سركاء  كان  جناح  من  مامت 
حتقيقه - فاملنظمات واملوؤ�س�سات العاملة فى جمال الطفولة  تعمل بتن�سيق تام 

وم�سرتك مل�سلحة الأطفال الف�سلى  فى  البالد . 
  ولكن رغم حتقيق تلك النجاحات نرى انه  مازال الطريق  طويل  لتحقيق 
تلك امل�سلحة الف�سلى - فالبنود اخلا�سة بحقوق الأطفال وحمايتهم )فى 
ظل اأهداف الألفية الإمنائية - املنتهية فى العام 2015- حتتاج اإلى كثري 
الإمنائية  الأهداف  ظل  فى  بالأطفال  اخلا�سة  والبنود   - املراجعات  من 

امل�ستدامة حتتاج اإلى  تعزيز وتن�سيق وتوحيد الروؤى وتكاتف اجلهود.
 ومازال مطلوب من  املوؤ�س�سات  فى ظل م�سوؤليتها املجتمعية  وكذلك املنظمات 
الدولية والوطنية ووكالت المم املتحدة - مازال الكثري فى اإنتظارها لتحقيقه  
من اأرقام الطفال الذين يعانون بالفعل - فى ظل ظروف اإجتماعية واإقت�سادية 
وثقافية جعلت الكثري منهم يحتاج اإلى حماية  موؤ�س�سية وقانونية - فما زالت  
بع�س الظواهر حتتاج اإلى وقفة �سلبة وقوية من كل املنظمات العاملة فى جمال 
حماية الطفال - وحتتاج اإلى وقفة جادة - ومن تلك الظواهر ال�سالبة: )اأطفال 
و�سوف  اأطفال جانحيني،..( -  القا�سرات،  زواج  الأطفال،  مت�سولني، عمالة 
تفتح املدار�س اأبوابها وتنتهى العطلة ال�سيفية ومازال كثري  من الأطفال  خارج 

حجرات الدرا�سة .
ظل  فى  الكبرية  وال�سركات  املوؤ�س�سات  بع�س  الدولة  تلزم  اأن  متنيت   
م�سوؤليتهم املجتمعية بالتن�سيق مع  املنظمات  العاملة فى جمالت حماية 
الطفال بتبنى خطة �سنوية ملعاجلة ظاهرة واحدة فقط  - لكل موؤ�س�سة 
- تخ�س حماية الطفال ، ومتابعة التقدم والنجاحات اخلا�سة فى تلك 

الق�سية - ويتم التناف�س فى حتقيق النجاح .
 ال�سودان  مبوقعه اجلغرافى اأي�سًا ميثل حماية  وماأوى لكثري من  الأطفال 
القادمني مع ذويهم  من   بع�س دول اجلوار التى تعانى من ويالت احلرب 
وال�سراعات الداخلية وموجات اجلفاف  -   فيتلقى عدد كبري من الأطفال 
الالجئني -  خدمات التعليم وال�سحة واملياه وقبلها الآمان واملاأوى- وهذا 
حتى  لالطفال  خدمات  وتقدمي  حلمايته  لل�سودان  اإيجابى  موقف  ميثل 

لأطفال الدول املجاورة فى ظل ح�سار اإقت�سادى و�سيا�سى . 
داخل  فى  الأطفال  موقف  هو  جدية  واأكر  �سلبة  وقفة  اإلى  يحتاج  ما 
فى  امل�سلحة  احلركات  �سيطرة  حتت  هى  والتى  ال�سراعات  مناطق 
مناطق  خمتلفة - فاملوقف هنالك يحتاج اإلى ت�سافر اكرب وتن�سيق على 
باأدنى  اأن الأطفال فى تلك  املواقع يتمتعون  م�ستويات  متعددة  ل�سمان 
حقوق الطفولة من حقوق �سحية وتعليمية واأ�سرية بالعي�س و�سط والديهم 
اإلى  يحتاج  اأي�سًا  امل�سلحة فهذا  قبل احلركات  اإ�ستغاللهم من  -  وعدم 

وقفة من املجتمع الدولى حلماية الطفال فى داخل مناطق النزاعات. 
فى  الطفولة  وحماية  رعاية  جمال  فى  املبذولة  املجهودات  غاليُا   نثمن 
احلكومية  وغري  احلكومية   اجلهات   بني  املتقن  والتن�سيق  ال�سودان 
اأن   ونثق   والعدلية  -  الت�سريعية  والأجهزة  والوطنية  الدولية  واملنظمات 
حماية  جمال  فى   والتعاون  التقدم  من  كثري  �ست�سهد  القادمة  الفرتة 
والإقليمني   املحليني  ال�سركاء  من  جديد  عدد  ونتوقع   - الطفال  ورعاية 
والدولني خ�سو�سًا من املوؤ�س�سات واملنظمات التى مل ي�سبق لها العمل فى 

داخل ال�سودان ونح�سب ان الفر�سة  مواتية لذلك .

بقلم: د.حافظ احلاج مكى
من�سق وحدة دعم املجتمع بالولية 

ولية �سمال كردفان  - جمهورية ال�سودان

حماية األطفال مسؤولية 
تضامنية

   مقالت يف امل�سوؤولية املجتمعية 

  الإ�سبوع املا�سى - وحتديداأ فى يوم الأربعاء 27 يونيو 2018 - �سدر قرار اأممى - يعلن  اأن ال�سودان 
ال�سوداء  القائمة  ال�سودان  من   اإ�سم  امل�سلحة( -  ورفع  النزاعات  خالى من - )جتنيد الطفال فى 

للدول التى تنتهك حقوق الطفال وجتنيدهم .
  وجد ذلك القرار ترحابًا حاراأً من كل الأو�ساط ال�سيا�سية والإجتماعية - العاملة فى جمال حماية الطفل 
-  وكل املوؤ�س�سات احلكومية وغري احلكومية - ورحبت وزيرة ال�سمان ال�سودانية بذلك القرار واأو�سحت اأن 
ال�سودان من اكرث الدول حر�سًا على  حقوق الطفال وتطبيق القوانني واملواثيق اخلا�سة بحمايتهم كرمي 
رعايتهم - واو�سحت  اأن القوات  امل�سلحة ال�سودانية بتاريخها الطويل مل  ت�سعى  اإلى جتنيد الطفال �سمن 

�سفوفها و�سمن ت�سكيالتها املختلفة .
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الـمسؤولية واجب ورد جميل للوطن
بقلم: �سعادة ال�سيخ  عبداهلل بن �سامل الروا�س

ال�سفري الدويل للم�سوؤولية الجتماعية
املفو�س الأممي للرتويج لأهداف الأمم املتحدة للتنمية امل�ستدامة

زيادة الوعي العام بامل�سوؤولية املجتمعية �سواء ملوؤ�س�سات الدولة اأو للقطاع اخلا�س وموؤ�س�سات املجتمع املدين يزداد عام بعد عام وهو موؤ�سر ايجابي 
لنه�سة املجتمع ككل، فاملجتمع الُعماين بالفطرة لديه اح�سا�س بامل�ساركة املجتمعية اليجابية، وهو المر الذي ظهر جليًا عندما ت�سافرت جهود 
كافة موؤ�س�سات الدولة والقطاع اخلا�س واملجتمع املدين والفراد ملواجهة اع�سار ميكونو الذي �سرب اجزاء من جنوب ال�سلطنة يف حمافظة طفار 
واملناطق املجاورة، مما اأدى فى نهاية املطاف اإلى حتقيق جناح باهر فى احلد من الثار ال�سلبية لالع�سار، بالعتماد على العنا�سر الوطنية فقد، 
ودون اأي تدخل خارجي، الأمر الذي اأذهل العامل اأجمع، وجاءت عدة اإ�سادات دولية بذلك، ول نن�سى اأن الف�سل يف ذلك يعود اإلى القيادة الر�سيدة 
حل�سرة �ساحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد - حفظه اهلل ورعاه - والذي اأ�س�س لنه�سة تنموية وبنية ا�سا�سية قوية ا�ستطاعت مواجهة كافة 

الظروف الع�سيبة التى مرت بها ال�سلطنة يف الفرتات ال�سابقة. 
وعندما تذكر امل�سوؤولية املجتمعية لل�سركات فالبد من احلديث اأوًل عن مفهوم امل�سوؤولية ب�سكل عام الذي يعرف على اأنه واحد من القيم الجتماعية 
التي يجب اأن يتم�سك بها الفرد، حيث اأن النجاح يف حتمل امل�سئولية يعني جناحك يف العمل وجناحك يف احل�سول على ما تريد، كما اأنها تتطلب 
منك اأن تعرف ما لك وما عليك من حقوق، حيث اأنه يجب اأن تعرف واجبك جتاه الآخرين، كما اأن الف�سل يف حتمل امل�سوؤولية يعني ف�سلك يف 

حياتك.
اأما بالن�سبة ملفهوم امل�سوؤولية املجتمعية فى ال�سركات واملوؤ�س�سات فقد يختلف من جهة اإلى اأخرى، حيث مل يتم تعريف مفهوم امل�سوؤولية املجتمعية 

ب�سكل حمدد وقاطع يف وطننا العربي، كي يكت�سب مبوجبه قوة اإلزام قانونية وطنية، تدفع باجتاه حتّمل القطاع اخلا�س م�سوؤولياته املجتمعية.
وبالتايل تعد النظرة التقليدية للم�سوؤولية املجتمعية للقطاع اخلا�س غري مقبولة حاليًا، وبرغم اأن الدور الذي توؤديه موؤ�س�سات القطاع اخلا�س يف 
التنمية واحلوكمة قد تطور تطورًا جذريًا يف العقود املا�سية، ال اأن الفكرة ال�سائدة باأن دور القطاع اخلا�س ينبغي اأن يقوم على تعظيم الإنتاج 
والربح - على افرتا�س اأن احلكومة عمومًا فقط هي التي ينبغي اأن تاأخذ على عاتقها ق�سايا الرعاية الجتماعية والبيئية - مرفو�سة رف�سًا تامًا.

واجلدير بالذكر اأنه يف ال�سنوات املا�سية ظهرت العديد من املناق�سات حول م�ساألة ما اإذا كانت امل�سوؤولية املجتمعية لل�سركات واملوؤ�س�سات يجب اأن 
تكون طوعية اأو ل، خا�سة ما يتعلق منها بتزايد التحديات البيئية يف جمالت مثل تغري املناخ.

وهنا جتدر الإ�سارة اإلى اأن امل�سوؤولية املجتمعية مل تعد جمرد قرار اأو ِمنة اأو ف�سل تتخذها هذه ال�سركة اأو تلك املوؤ�س�سة �سواء كانت حكومية اأو 
خا�سة اأو منظمة من منظمات املجتمع املدين، بل باتت يف الوقت الراهن من اأهم عنا�سر املناف�سة التجارية بني املوؤ�س�سات املختلفة.

فامل�سوؤولية املجتمعية لل�سركات وما تقوم به مل�ساندة الدولة وبخا�سة فى وقت الزمات يعد مبثابة واجبًا ورد جميل للوطن، ول ميكن القبول بفكرة 
اأن ت�سبح امل�سوؤولية املجتمعية جمرد و�سيلة من و�سائل التباهي بني ال�سركات اأو موؤ�س�سات القطاع اخلا�س واملدين.

ويف هذا الطار، لبد من تطوير وجهة النظر ال�سركات واملوؤ�س�سات بامل�سوؤولية املجتمعية ، لكى نتخل�س من الفكار القدمية التى تربط بينها وبني 
العمل اخلريي والتربعات، حتى ن�سل الى تطبيق مفهوم امل�سوؤولية املجتمعية احلديث الذى ي�سمل الهتمام بكافة املجالت التى ت�ساهم فى حتقيق 

الرفاهية للفرد واملجتمع ككل، بجانب امل�ساهمة فى تنفيذ خطط الدول للتنمية امل�ستدامة.
واأخريًا، نتوجه بال�سكر والتقدير لل�سركات التي تتحمل م�سوؤوليتها جتاه املجتمع وتعمل فى �سمت مل�ساندة الدولة فى تنفيذ خطط التنمية ال�ساملة، 
والنقد �سيبقى ال�سيف امل�سهر �سد ال�سركات غري املبادرة يف العطاء اأو التي ت�ساهم على ا�ستحياء اأو ب�سكل �سحيح اأو التي تتباهي باأنها ت�سارك يف تنمية 

املجتمع، لننا فى النهاية ن�ستطيع التمييز بينهم ب�سهولة، وبالتايل �سيتم ذكر ال�سركات املعطاءة دائمًا باخلري..
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برعايــة من معالي السيد خالد العيسى الصالــح
الكويــت تستضيــف بــرنــامــج

»الرخصة الدولية للمسؤولية المجتمعية«

اختتمت فعاليات الربنامج التدريبي الدويل« الرخ�سة الدولية للم�سوؤولية 
املجتمعية« والذي نظمته ال�سبكة القليمية للم�سوؤولية الجتماعية بال�سراكة 
والقت�سادية  الدارية  وال�ست�سارات  للتدريب  املتفوق  الجناز  مركز  مع 
بدولة الكويت وبرعاية م من معايل ال�سيد خالد العي�سى ال�سالح الوزير 
ال�سابق رئي�س احتاد اجلمعيات واملربات اخلريية الكويتية، خالل الفرتة 
من  م�سارك  مائة  قرابة  فيه  �سارك  حيث  يونيو2018م.   30-28 مابني 
الدول العربية وال�سالمية منها: دولة الكويت - اململكة العربية ال�سعودية 
 - البحرين  مملكة   - املتحدة  العربية  المارات  دولة   - قطر  دولة   -
�سلطنة عمان - جمهورية ال�سودان - جمهورية ليبيا - جمهورية البو�سنة 
اآل  علي  اأ.د  من:  كال  التدريبية  جل�ساته  تقدمي  يف  و�سارك  والهر�سك. 
اإبراهيم نائب رئي�س ال�سبكة القليمية للم�سوؤولية الجتماعية، وامل�ست�سار 
فايز �سفر العمري مدير عام موؤ�س�سة اخلبري العاملي للم�سوؤولية املجتمعية 
والتنمية امل�ستدامة، �سعادة الدكتور اأحمد الكندري رئي�س مركز املعايري 

واملقايي�س الدولية بال�سبكة القليمية للم�سوؤولية الجتماعية.
اإدارة معهد الإجناز املتفوق للتدريب الأهلي  ويف ت�سريح لرئي�س جمل�س 
وال�ست�سارات الإدارية والقت�سادية �سعادة الدكتور �سهاب العثمان اأو�سح 
فيه » باأن هذا الربنامج هو اأول برنامج يعقد على م�ستوى الوطن العربي، 
القطاعني  يف  واملوؤ�س�سات  الأفراد  تطوير  يف  املعهد  دور  من  انطالقًا 

احلكومي واخلا�س ومنظمات املجتمع املدين، وحر�سًا على التما�سي مع 
من  وم�ستدام،  مزدهر  مل�ستقبل  الو�سول  اإلى  الرامي  الكويت  دولة  توجه 
خالل ح�سد كافة اجلهود لإجناز اأهداف خطة التنمية الوطنية، املنبثقة 
عن ت�سور ح�سرة �ساحب ال�سمو اأمري البالد ال�سيخ �سباح الأحمد اجلابر 
رائد مايل  اإقليمي  اإلى مركز  الكويت  لتحويل  ال�سباح حفظه اهلل ورعاه 
بتنظيم  قمنا  لذلك  عام 2035،  بحلول  وذلك  وموؤ�س�سي  وثقايف  وجتاري 
ال�سبكة  مع  بالتعاون  املجتمعية  للم�سوؤولية  الدولية  الرخ�سة  برنامج 
الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية وباعتماد مهني من برنامج الأمم املتحدة 

لالتفاق العاملي والأكادميية الدولية للم�سوؤولية املجتمعية.
اأن الربنامج ا�ستهدف العاملني من القيادات الو�سطى  واأ�ساف العثمان 
منظمات خريية  من  والأهلية  واخلا�سة  احلكومية  املوؤ�س�سات  والعليا يف 
املهتمني  العليا  الدرا�سات  وطلبة  والباحثني  والأكادمييني  وجمتمعية 
مما  امل�ستدامة،  والتنمية  املجتمعية  امل�سوؤولية  وممار�سات  بتطبيقات 
الربنامج  ختام  2035م.ويف  جديدة  كويت  روؤية  حتقيق  دعم  يف  ي�سهم 
العطاء  ذات  الكويتية  ال�سخ�سيات  من  عددا  تكرمي  مت  التدريبي، 
املجتمعي املعروف؛ من خالل منحهم الع�سوية الفخرية لل�سبكة القليمية 
لهم من م�ساهمات كبرية يف جمالت  ملا  الجتماعية، وذلك  للم�سوؤولية 

امل�سوؤولية املجتمعية والإن�سانية على ال�سعيدين املحلي والعاملي.
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برنامج )وقار رمضان(،  
لكبار السن في مكة 

المكرمة
»حياتنا  فريق  قدم  رم�سان(  )وقار  برنامج  �سمن 
ر�سالة« التطوعي  بقيادة اأ/ حارث الع�سريي وفريق 
رئي�سة  مالوي  حياة  د/  بقيادة  اإجالل«  »�سفريات 
والكتقاعدين  ال�سن  كبار  خلدمات  اإجالل  مركز 
مبادرة  الجتماعية  للم�سوؤولية  الإقليمية  بال�سبكة 
)�سحور الربكة لأهل الربكة ( لكبار ال�سن من اأبائنا 
واأمهاتنا من خمتلف اأنحاء مكة املكرمة ومن �ساكني 
الأربطة اخلريية ومن دار الرعابة الجتماعية وذلك 
روحاء  مبنتجع   15/٩/143٩ املوافق  اخلمي�س  يوم 
عبداهلل  ال�سيخ  العدل  وزارة  وكيل  وبح�سور  مكة، 

الع�سي�سي، وبع�س  رجال الأعمال.

األكاديمية الدولية للمسؤولية 
االجتماعية تنظم ورشة »الـمحتــرف 

فـي إدارة الـمشاريــع التنمـويــة«

للم�سوؤولية  الإقليمية  ال�سبكة  ع�سو   - الجتماعية  للم�سوؤولية  الدولية  الأكادميية  نظمت 
الجتماعية الربنامج التدريبي »املحرتف يف اإدارة امل�ساريع للقطاع التنموي PMD-pro« يف 
مملكة البحرين، وباعتماد من املعهد الدويل لإدارة امل�ساريع يف املنظمات غري الربحية، حيث 
اأقيم خالل الفرتة مابني 5 - 7 يوليو 2018م، وبتدريب من قبل �سعادة الدكتور اأ�سامة الرتابي 
العديد  من  متدربني  الربنامج  يف  �سارك  وقد   - التنموي  القطاع  جمال  يف  الدويل  اخلبري 
العربية  اململكة  الكويت - �سلطنة عمان -  البحرين - دولة  العربية منها: مملكة  الدول  من 
ال�سعودية - دولة المارات - جمهورية ال�سودان. ويف اجناز كبري للمتدربني اجتاز 2٩ م�ساركا 
منهم  الختبار الدويل بنجاح بالرغم من كثافة املادة العلمية و�سعوبتها وعامل �سغط الوقت.
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الشبكة ومجموعة نايا للتميز يتفقان على تنفيذ أول برنامج 
تدريبي متخصص في التدقيق المجتمعي في المنطقة العربية

صدور كتاب »رمضان والمسؤولية المجتمعية..  مبادرات 
مجتمعية«

اأول  تنفيذ  التعاون يف  للتميز على  نايا  الجتماعية وجمموعة  للم�سوؤولية  الإقليمية  ال�سبكة  اتفقت 
واملدرب  اخلبري  باإ�سراف  العربية  املنطقة  يف  املجتمعي  التدقيق  يف  متخ�س�س  تدريبي  برنامج 
التدريبي  الربنامج  تد�سني  �سيتم  حيث   . للتميز  نايا  جمموعة  رئي�س  �سعد  عماد  الدكتور  الدويل 
»مدقق جمتمعي »Community Audit« وفق املوا�سفة القيا�سية الدولية ايزو26000، باعتماد من 
التفاق  للم�سوؤولية الجتماعية. وقد مت  القليمية  ال�سبكة  وبتنظيم من  التدقيق الجتماعي  معهد 
على تنفيذ الربنامج التدريبي الدويل يف عدد من الدول العربية. و�ستكون الن�سخة الأولى منه يف 

الفرتة مابني27-2٩ �سبتمرب 2018م.

اإبراهيم  اآل  اأ. د. علي عبداهلل  تاأليف  ال��مجتمعي�ة...  مبادرات جمتمعية«  �س��در كت���اب »رم�س��ان وال��م�سوؤولي��ة 
نائب رئي�س ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية، وقد قام بت�سميمه واإعداده للن�سر امل�سمم املحرتف اأ. اأجمد 
�سيد مكنن. وي�سم الكتاب �سل�سلة املقالت اليومية التي مت ن�سرها خالل �سهر رم�سان املبارك عرب �سحيفة الوطن 
القطرية. حيث جت�س���د ه����ذه املقالت اأف�سل املمار�سات يف جم����الت ال��م�سوؤولي���ة املجتمعي���ة وتطبيقاتها لع�����دد 

)28( م��وؤ�س�س�ة وجه�ة قطري���ة.

العام،  لهذا  الجتماعية  للم�سوؤولية  القليمية  ال�سبكة  فعاليات  �سمن 
امل�سوؤولية  جمال  يف  معتمد  »مدرب  الدويل  الربنامج  انعقاد  ومبنا�سبة 
املجتمعية للموؤ�س�سات« اقيمت ور�سة عمل م�ساحبة له مت تقدميها هدية 
للم�ساركني بعنوان »مهارات الت�سال الفعال للمدربني« قدمها ال�ستاذ 
�سعد العرفاين املدرب املعتمد يف جمال امل�سوؤولية املجتمعية للموؤ�س�سات، 

وذلك يوم اجلمعة املوافق 13 يوليو2018م ، يف مملكة البحرين.

الشبكة اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية تنظم ورشة عمل 
»مهارات االتصال الفعال للمدربين« 

وزيرة الضمان والتنمية االجتماعية 
السودانية تقدم دعوة للشبكة اإلقليمية 

للمشاركة في مؤتمر بالـخرطــوم
ال�سودان  بجمهورية  الجتماعية  والتنمية  ال�سمان  وزيرة  الدولب  الأمني  اأحمد  م�ساعر  ال�سيدة  معايل  قدمت 
دعوة ر�سمية لل�سبكة القليمية للم�سوؤولية الجتماعية للم�ساركة وتقدمي ورقة عمل علمية يف فعاليات »املوؤمتر 
ال�سابع للم�سوؤولية الجتماعية«، والذي ينظمه جمل�س امل�سوؤولية الجتماعية بوزارة ال�سمان والتنمية الجتماعية 
يف مدينة اخلرطوم خالل الفرتة مابني20-23 اأغ�سط�س 2018م. وقد متت دعوة ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية 

الجتماعية لتقدمي ورقة عمل بعنوان »التجارب الدولية والإقليمية يف امل�سوؤولية املجتمعية والبحث العلمي«.
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اليوم  الناعمة،  القوة  اأ�سبحت 
منطًا اأ�سا�سيًا يف ك�سب العقول 
وحتييد  العواطف  وتطويع 
طريق  عن  ال�سعوب،  �سلوك 
ومما  الآخر   وقبول  الت�سامح 
الناعمة  القوة  اأهمية  من  زاد 
اأ�سكالها  وتعدد  اأمناطها  تنوع 
وابتعادها عن النمط التقليدي.
�سابًقا  اأغلبنا  ي�سمع  مل  رمبا 
يعرف  ول  امل�سطلح،  بهذا 
»القوة  هذه  هي  فما  معناه، 
دور  هو  وما  الناعمة«؟ 
دعم  يف  املجتمعية  امل�سئولية 

تلك القوة الناعمة؟
اأن مفهوم القوة الناعمة لي�س جديًدا لكن امل�سطلح ذاته ابتكره الباحث 
والأ�ستاذ يف جامعة هارفرد، »جوزيف �س. ناي« يف ت�سعينيات، �سلط فيه 
ا�ستثمار عنا�سر اجلذب احل�سارية  الدول على  بع�س  قدرة  ال�سوء على 
والثقافية دون ال�سطرار اإلى اللجوء لالإكراه، بهدف الإقناع ون�سر الدعاية 
والفكر الوطني؛ عرب الآداب والفنون، واأحياًنا عرب الدبلوما�سية الر�سيقة.

وذلك اأن متتلك كفرد اأو منظمة اأو دولة قوة ناعمة يعني اأن جتعل الآخرين 
يتخذون موقًفا اإيجابًيا من القيم و الأفكار اخلا�سة بك، وبالتايل تتفق رغبتهم 
مع رغبتك دون اأي اإلزام، هنا نخل�س باأن القوة الناعمة اأحد املفاهيم الكربى 
يف اأدبيات العلوم املجتمعية وال�سيا�سية، ويقول موؤ�س�سها جوزيف ناي: )اإنها 
اأي القوة الناعمة - اأكرب من جمرد التاأثري يف الآخرين باإقناعهم باحلجج، بل 

ا القدرة على اجلذب مما يوؤدي اإلى مرحلة الإذعان(. هي اأي�سً
 هنا ي�سل بنا امل�سار باأننا نتفق باأن القوة الناعمة اأ�سحت منًطا اأ�سا�سيًا 
يف ك�سب العقول وتطويع العواطف وتقدمي النموذج اجلذاب، وتعتمد هذه 

القوة على الثقافة، و املبادئ ال�سيا�سية، وال�سيا�سات املتبعة. 
اأ�ستطيع القول باأن جناح امل�سوؤولية املجتمعية يف دعم القوة الناعمة ل يقت�سر 
الإ�سهام  اأجل  من  اجلهود  جميع  لت�سافر  بحاجة  بل  واحد،  جهد  على  فقط 
الفعال يف بناء جمتمٍع يتمتع اأبناوؤه بروح املبادرة وامل�سوؤولية نحو ت�سكيل واقٍع 
مغاير للواقع احلايل، وهذا لن يتم اإل باقتناع كل فرٍد ومواطٍن باأهمية امل�سوؤولية 
املجتمعية، واأن تكون نابعة من داخله حتى تتوحد هذه اجلهود يف بناء منظومة 
اجتماعية ي�سارك فيها الكل، وي�سعرون باأنهم اأع�ساء فاعلني لديهم القدرة على 

حتمل اأعباء الواقع و اأن يكون لهم تاأثرٌي فعلي على اأر�س الواقع .
�ساملة  حكومية  منظومة  اإعداد  اإلى  الناعمة  القوة  اإ�سرتاتيجية  وتهدف 
ي�سمل  وعاملي،  اإقليمي  بعد  ذات  م�ستدامة  عمل  و�سيا�سات  برامج  لبلورة 
كافة مقّومات الدولة القت�سادية والثقافية والفنية وال�سياحية والإن�سانية 

واملجتمعية، واإبراز ال�سورة احل�سارية لدولة ما واإرثها وهويتها وثقافتها 
املميزة وحت�سني �سمعتها، مبا يخدم اأهداف الدولة وم�ساحلها.

ال�سياحي من خالل مهرجانات  القطاع  وبامتياز عن  تروج  كانت  فالإمارات 
اأجل  من  اهتمامها  وكر�ست  فخمة  و  فنادق  عاملية  معار�س  واأقامت  للت�سوق 
اجلذب ال�سياحي، وقد تهافت الكثريون اإلى دبي بهدف ال�ستثمار ال�سياحي، 
ملّعت �سورة الإمارات عامليًا والهدف هو ال�سعي لرت�سيخ وجودها لدى ال�سعوب 
يف املحيطني الإقليمي والعاملي، ويقف خلف هذا العمل »جمل�س القوى الناعمة« 
الذي تاأ�س�س عام 2017م، يقوم عليه اأع�ساء من كبار قيادات الدولة لتطوير 
اإ�سرتاتيجية �ساملة اجلوانب العلمية الثقافية والفنية والإن�سانية والقت�سادية، 
ويف ال�سعودية توجد م�سادر القوة الناعمة جعلتها ذات ثقل �سيا�سي واقت�سادي 
يف منطقة ال�سرق الأو�سط، اأهمها املكانة الدينية، حيث �سع من اأرا�سيها نور 
اأًيا  الإ�سالم، بوجود الأماكن املقد�سة، فهي الرابط الروحي لقلوب امل�سلمني 

كانوا، فكانت فر�سة ل�ستثمار هذه املكانة يف دعم القوة الناعمة.
اآثارا، وتاريخا، وح�سارة، وفكرا وثقافة، لكن ينخر  التي متتلك  فالدولة 
الإفادة  لن حت�سن  والف�ساد،  الأداء  و�سعف  الكفاءة،  موؤ�س�ساتها عدم  يف 
اإلهام  م�سدر  املقومات  تلك  تكن  مل  ما  متتلكها  التي  الناعمة  القوة  من 
وا�ستنارة ، ول ت�سود تف�سريات م�سوهة له تدعو اإيل التع�سب والكراهية، 
اإثرائه،  على  با�ستمرار  تقوم  التي  واملوؤ�س�سات  اإبداع  يتطلب  عمل  وهو 
املنجزات  على  ال�سوء  ت�سليط  عرب  فيه  ال�ستدامة  وحتقيق  به،  والعناية 
 العلمية والفنية والثقافية والقت�سادية، وفتح قنوات توا�سل بني ال�سعوب.
فمن م�سادر القوة الناعمة التي تدعمها املوؤ�س�سات والتي ميكن اأن تكون 

حمل اإعجاب واقتداء من الغري، ومنها على �سبيل املثال ل احل�سر :
دعم املوروث ال�سعبي بطرق ذكية يبّث معه القيم العربية.

ت�سليط ال�سوء على املنجزات العلمية والفنية والثقافية والقت�سادية.
البيئة  على  احلفاظ  مبادرات  مثل  جاذبة  العاملية  الق�سايا  يف  امل�ساركة 

ومكافحة الأمرا�س والأوبئة.
ت�سجيع ودعم الأبحاث والباحثني يف خمتلف املجالت العلمية.

 امل�ساركة يف خمتلف اجلوائز العاملية.
دعم وت�سجيع براءات اخرتاع .

ا�ستقطاب الطالب الدار�سني خارج بالدهم.
واليوم ل تعترب املوؤ�س�سات كيانات اقت�سادية وخدمية فح�سب، بل كيانات 
ترتبط بالدولة التي تعمل فيها ذات اأهداف اجتماعية ووطنية واإن�سانية، 

ولي�س عمليات معزولة عن اأهداف املجتمعات والدول وتطلعاتها. 
اأ�سا�سا على  الناعمة يعتمد  القوة  املوؤ�س�سات يف م�سوؤوليتها لدعم  فنجاح 
اللتزام والحرتام وامل�سوؤولية يف ممار�ستها التي ت�سب يف خدمة الوطن، 
اخلارجية  كوزارة  الناعمة  بالقوة  مبا�سر  ب�سكل  املعنية  اجلهات  وعلى 
روؤية وطنية  لبلورة  املهتمون  فيها  ي�سارك  فعاليات  بتبني  الإعالم  ووزارة 

نا�سجة وفعالة لكيفية تفعيل القوة الناعمة يف الوطن العربي .

الدور االستراتيجي للمسؤولية المجتمعية في 
المؤسسات لدعم القوة الناعمة..

   مقالت يف امل�سوؤولية املجتمعية 

بقلــــم:
فاطمة حممد ال�سويغ

 كاتبة - اململكة العربية ال�سعودية
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البا�س  توقف  حافلة،  يف  جتل�س  فتاة  هناك  كان 
وا�سطدمت  الفتاة  بجانب  وجل�ست  امراأة  ودخلت 
بها هي وحقائبها الكثريه، راأى رجل املنظر وانزعج 

و�ساأل الفتاة: ملاذا مل تتكلمي للمراأة الفو�سوية ؟
قا�سية  اأكون  اأن  علّي  لي�س  باإبت�سامة:  اأجابت 
واأنا   ، ق�سرية  الرحلة  تافه  �سيء  على  واأجادل 

�ساأنزل يف املحطة القادمة.
وكل  ق�سرية«  »الرحلة  القراءة  عند  ا�ستوقفتني 

قارئ �ست�ستوقفه هذه العبارة .
فتعاطف  فينا،  الأكوان  خالق  اأوجدها  فالعاطفه 
مع الوالدين، الأولد، الأقارب، الأحبة والأ�سدقاء 
تهيمن  اجليا�سة  فم�ساعرنا  حتمي  اأمر  الغرباء 

على اأفكارنا وت�ستحوذ علينا .
  فالتعامل مع العواطف وت�سريها ب�سكل ال�سحيح 
بنا  يحيط  ملا  وتفهمًا  وحبًا  ت�سامح  اأكر  جتعلنا 
مل  واإن  اأمامنا  يحدث  موقف  كل  نقدر  ويجعلنا 

ندرك تفا�سيله يف التو واللحظة.
جامدة  عاطفتنا  لتكون  اأن  امل�ستح�سن  ومن 

مايخلط  مّنا  فكثري  بالرحمة،  ولتفي�س  وقا�سية 
واأن  وامل�ستح�سن،  واملنطق  والعقل  العاطفه  بني 
لكنه  تدريب  الى  يحتاج  رائع  اأمر  التوازن  نوجد 

لي�س بالأمر امل�ستحيل.
واأن  و�سعادة  ب�سالم  احلياة  قافلة  ت�سري  ولكي 
اأ�سلوب تعاي�س يفي�س بالرحمة  جنعل من حياتنا 
ولي�س بالوح�سية والق�ساوة فنحن نعي�س على اأر�س 

خلقت لل�سالم ولي�س للحرب.
فعلينا جميعًا التدرب على كيفية تر�سيد عواطفنا 

فهي م�سوؤولية جمتمعية 
وفيما يلي بع�س الن�سائح لتحقيق توازن عاطفي :

فتو�سي لولومينار بفعل ما يلي:
1- التاأمل، فهو عالج مثبط للقلق 

2- اليوغا، وهي الرتكيز الذهني والتنف�س بطريقة 
�سحيحة بجل�سة ر�سيقة، تعيد للج�سم ن�ساطه

3- اإعادة تنظيم جدولة الأعمال اليومية واملهام التي 
مما  الأولويات،  وفق  وفرزها  اإجنازها،  يتوجب 

ي�سمن تنفيذها بحر�س وراحة من دون قلق.

تــرشيــد 
العواطف

   مقالت يف امل�سوؤولية املجتمعية 

بقلم: �سـمــر حممد الوذناين
ماج�ستري الر�ساد والتوجيه
 بجامعة امللك عبدالعزيز

تعد املهارة ال�سابعة من مهارات التفكري امل�سوؤول ركيزة ا�سا�سية يف حياة الفرد واملجتمع لذا يجب تدريب الن�ساأ على  تطبيقها يف 
حياتهم اليومية حتى ي�سهل عليهم م�ستقبال ا�ستخدامها يف نطاق او�سع حتى يفيدون انف�سهم وجمتمعاتهم ،ان مهارة ترتيب الولويات 

وتنظيم الفكار من املهم الى الهم جت�سد لها �سور كثرية يف ال�سرية النبوية منها 
حديث عبد اهلل بن ابي م�سعود ر�سي اهلل عنه قال �ساألت ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم اأي العمل اأحب الى اهلل قال ال�سالة على 

وقتها قال ثم اأي قال بر الوالدين قلت ثم اأي قال اجلهاد يف �سبيل اهلل .
ويف �سورة اخرى اتى رجل الى ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم فقال اأبايعك على الهجرة واجلهاد اأبتغي الأجر من اهلل قال فهل من 

والديك اأحد حي قال نعم بل كالهما حي قال فتبتغي الجر من اهلل قال نعم قال فرجع الى والديك فاأح�سن �سحبتهما .
فكال احلديثني يعلمنا كيف نرتب الولويات يف حياتنا ب�سكل عام لنحقق التوازن يف احلياة .

خطو�ت �لتفكري �مل�ضوؤول »٧« 

  مقالت يف امل�سوؤولية املجتمعية

بقلم: اأ�ستاذة كلثوم موؤذن 
رئي�سة مركز اأنا م�سوؤول



93بانوراما ال�شبكة - ٢٠١٨م



بانوراما ال�شبكة - ٢٠١٨م 94

الربكة  جمموعة  رئي�س  يو�سف  اأحمد  عدنان  الأ�ستاذ  �سعادة  ا�ستقبل 
�سعادة  مكتبه  يف   - املجتمعية  للم�سوؤولية  الدويل  ال�سفري   - امل�سرفية 
القليمية  ال�سبكة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  عبدالغفار  يو�سف  الربوفي�سور 
القليمية  ال�سبكة  ت�سليم  مرا�سم  اأجريت  حيث  الجتماعية،  للم�سوؤولية 
وجائزة  »موؤمتر  لفعاليات  اخلتامي  التقرير  الجتماعية  للم�سوؤولية 
والذي  2018م«،  لعام  الثاين  ال�سالمية  للم�سارف  املجتمعية  امل�سوؤولية 
من  فخرية  برعاية  2018م  اأبريل   22 بتاريخ  البحرين  مملكة  يف  اأقيم 
امل�سرفية.  الربكة  رئي�س جمموعة  يو�سف  اأحمد  الأ�ستاذ عدنان  �سعادة 
وخالل اللقاء بارك �سعادة الأ�ستاذ عدنان اأحمد يو�سف ال�سفري الدويل 
املجتمعية  امل�سوؤولية  »مر�سد  تاأ�سي�س  مقرتح  املجتمعية  للم�سوؤولية 
الأول  املر�سد  يعد هذا  ال�سالمية«، حيث  وامل�سارف  املالية  للموؤ�س�سات 

من نوعه يف العامل ال�سالمي.
ماهية املر�سد:-

ال�سالمية،  وامل�سارف  املالية  للموؤ�س�سات  املجتمعية  امل�سوؤولية  • مر�سد 

الجتماعية،  للم�سوؤولية  القليمية  ال�سبكة  �ستطلقها  رقمية  من�سة  هو 
املوؤ�س�سات  تنفذها  التي  املجتمعية  والأن�سطة  املمار�سات  على  للتعرف 
بجميع  ال�سالمي،  العامل  دول  يف  ال�سالمية  وامل�سارف  املالية 
تلك  تلعبه  الذي  املجتمعي  الدور  طبيعة  ر�سد  بهدف  قطاعاتها، 
املبادرات  ونوعية  ت�ستهدفها،  التي  واملجالت  وامل�سارف،  املوؤ�س�سات 

ااملجتمعية التي تتبناها. 
مو�سوع  حول  ال�سادرة  والتقارير  الدرا�سات  اآخر  املوقع  ير�سد  كما   •
امل�سوؤولية املجتمعية للموؤ�س�سات املالية وامل�سارف ال�سالمية، بالإ�سافة 
اإلى املقالت واحلوارات حول املو�سوع، واملتعلقة مبو�سوعات امل�سوؤولية 

املجتمعية للموؤ�س�سات املالية وامل�سارف ال�سالمية. 
وامل�سارف  املالية  للموؤ�س�سات  الفر�سة  يتيح  باأنه  املر�سد  ويتميز   •
الأعمال  عن  اأخبار  اإر�سال  عرب  باملر�سد،  ت�ساهم  باأن  ال�سالمية. 
الرقمية  املن�سة  عرب  ن�سرها  ليتم  تنفذها،  التي  املجتمعية  والأن�سطة 
للمر�سد وكذلك تقارير امل�سوؤولية املجتمعية لهذا املوؤ�س�سات وامل�سارف.

السفير الدولي عدنان أحمد يوسف يستقبل رئيس مجلس 
إدارة الشبكة االقليمية للمسؤولية االجتماعية
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ا�ستقبلت �سعادة ال�سيدة �سيخة العدواين الوكيل امل�ساعد للرعاية الجتماعية 
بوزارة ال�سوؤون الجتماعية الكويتية يف مكتبها العامر الأ�ستاذ الدكتور علي اآل 
اإبراهيم نائب رئي�س ال�سبكة القليمية للم�سوؤولية الجتماعية بدولة الكويت 
و�سعادة الدكتور م�ساعد حممد مندين ال�سفري الدويل للم�سوؤولية املجتمعية 

الجتماعية  الرعاية  جمالت  يف  التعاون  اإمكانية  الطرفان  بحث  حيث   .
وخا�سة يف جمالت قطاع كبار ال�سن والأيتام والعاقة. كما اأ�سادت �سعادتها 
باأن�سطة ال�سبكة القليمية للم�سوؤولية الجتماعية ، واأعلنت ا�ستعداد الوزارة 

ل�ست�سافة فعاليات ال�سبكة القليمية التي تتوافق مع اأهدافها.

الوكيل المساعد للرعاية االجتماعية بوزارة الشؤون االجتماعية 
الكويتية تستقبل وفد الشبكة االقليمية للمسؤولية االجتماعية

ان�سمام منظماتهم  اآليات  ل�سرح  العربية  واملوؤ�س�سات  املنظمات  للعديد من ممثلي  ا�ست�سارية  للم�سوؤولية الجتماعية جل�سة  الإقليمية  ال�سبكة  نظمت 
الإقليمية  ال�سبكة  رئي�س  نائب  اإبراهيم  اآل  علي  الدكتور  ال�ستاذ  ال�ست�سارية  اجلل�سات  على  اأ�سرف  حيث   . العاملي  لالتفاق  املتحدة  الأمم  لربنامج 
للم�سوؤولية الجتماعية. وقد اقيمت اجلل�سة ال�ست�سارية على هام�س ا�ست�سافة دولة الكويت الربنامج التدريبي الدويل »الرخ�سة الدولية للم�سوؤولية 

املجتمعية«، وذلك خالل الفرتة مابني 28-30 يونيو2018م.

الشبكة اإلقليمية تنظم جلسة استشارية للعديد من ممثلي 
المنظمات والمؤسسات العربية
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فعاليات   - الجتماعية  للم�سوؤولية  الإقليمية  ال�سبكة  ع�سو   - التطوع  مركز  ينظم 
»املوؤمتر الثاين ملبادرات ال�سباب العربي وامل�سوؤولية املجتمعية« وذلك خالل الفرتة 
عربية  موؤ�س�سات  من  املتحدثني  من  نخبة  اأغ�سط�س2018م، مب�ساركة  مابني ٩-11 
بال�سبكة  التطوع  مركز  رئي�س  اخللف  عبدالرحمن  الأ�ستاذ  املوؤمتر  ويراأ�س  ودولية. 

الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية.

الـمؤتمر الثانــي لـمبادرات 
الشباب العـربــي والــمسؤولية 

الـمجتمعية

الربنامج  الثالثة من  الدورة  فعاليات  اختتمت   ، الجتماعية  للم�سوؤولية  القليمية  ال�سبكة  رئي�س  نائب  املرزوقي  اأحمد  بن  الدكتور عادل  �سعادة  برعاية من 
 14-12 مابني  للفرتة  ،وا�ستمرت  البحرين  مبملكة  تاون  داون  روتانا  فندق  يف  للموؤ�س�سات«  املجتمعية  امل�سوؤولية  جمال  يف  معتمد  »مدرب  الدويل  التدريبي 
يوليو2018م ، باإ�سراف املدرب وامل�ست�سار الدويل الدكتور �سالح احلموري ، وبتنظيم من ال�سبكة القليمية للم�سوؤولية الجتماعية. وقد �سارك يف هذا الربنامج 
40 متدربا ميثلون موؤ�س�سات حكومية واأهلية وخا�سة من عدد من الدول العربية والتي منها: اململكة العربية ال�سعودية- دولة الكويت- مملكة البحرين- دولة 

المارات العربية املتحدة.

فعاليات الدورة الثالثة من البرنامج التدريبي الدولي »مدرب 
معتمد في مجال المسؤولية المجتمعية للمؤسسات« 
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احل�سبة عبارة عن ولية اأو من�سب يتوله الرجل اأو املراأة يف املجتمع، وتكون 
من مهام هذا املن�سب �سيانة املجتمع وحتقيق م�سالح النا�س فيه و�سبط 
الأ�سواق مبتابعة مدى التزام التجار باملقايي�س واملوازين وجودة املعرو�س 

من الب�سائع دون غ�س اأو غنب وغري ذلك.
اأو غري ذلك،  تو�سية  اأو  باأمر  يتوله  يتوله من  تكون احل�سبة ولية  اأن  وقبل 
فاإمنا هي م�سوؤولية تقع على عاتق كل �سخ�س يف املجتمع، مبعنى اأن كل فرد 
يف املجتمع حمت�سب على نف�سه وت�سرفاته، فرياعي نف�سه اأن يظلم اأو يعتدي 
املجتمع  مرافق  من  مرفق  اأو  بهيمة  اأو  اإن�سانا  الغري  كان  �سواء  الغري  على 
ُهْم اأَْوِلَياُء  ب�سكل عام، م�سداقا لقول اهلل تعالى: )َوامْلُوؤِْمُنوَن َوامْلُوؤِْمَناُت َبْع�سُ
َكاَة  َوُيوؤُْتوَن الزَّ اَلَة  َوُيِقيُموَن ال�سَّ امْلُْنَكِر  َعِن  َوَيْنَهْوَن  ِبامْلَْعُروِف  ُمُروَن  َياأْ َبْع�ٍس 

َ َعِزيٌز َحِكيٌم(. ُ اإِنَّ اهللَّ َحُمُهُم اهللَّ َ َوَر�ُسوَلُه اأُوَلِئَك �َسرَيْ َوُيِطيُعوَن اهللَّ
فغاية ذلك هي املحافظة على م�سالح النا�س، وتعطيل املفا�سد التي توؤدي 
اإلى زعزعة املجتمع، لذلك نرى اأن ال�سريعة الإ�سالمية جاءت مراعاة لكل 

ذلك، فمن اأولوياتها احلفاظ على الدين والنف�س والعقل والن�سل واملال.
احلقوق  من  ذلك  فاإن  الدين،  حماية  اإلى  داعية  ال�سريعة  جاءت  فحينما 
الأ�سيلة، فالإن�سان على كل حال عبد هلل تعالى، خلقه وهو من ير�سده اإلى 
اأنزله  الذي  القومي  الدين  هذا  خالل  من  اإل  �سواب  ول  ال�سواب،  طريق 
اهلل تعالى على ر�سوله، فوجب على عباده املحافظة عليه من التحريف اأو 
له  الدين، وقف  اأو حتريف هذا  تبديل  يريد  اإن�سان  فاإذا ما جاء  التبديل، 

املحت�سب بوليته ومنعه من ذلك.
وال�سبهات  املنكرات  انت�سار  من  املجتمع  على  املحافظة  وليته  من  اأن  كما 
وغريها مما ي�سر املجتمع، فهذه ولية مبقت�ساها ي�ستتب الأمن من خاللها يف 
املجتمع بانت�سار الف�سائل والق�ساء على املنكرات والداعني اإليه وال�ساعني له.

هو  املحت�سب  بعمل  املناطة  الجتماعية  امل�سوؤولية  فاإن  املنطلق  هذا  فمن 
املجتمع  وقواعد  املجتمع  ومرافق  املجتمع  وبيئة  املجتمع  عل  املحافظة 
واأعرافه واآدابه العامة، وحماربة الرذائل ومنع املنكرات .. فهذه ال�سلطة 
التي كفلت للمحت�سب تعترب �سلطة كبرية، حتفظ املوازين العامة يف املجتمع 
من انتهاكات خارجية �سواء كانت من قبل الأفراد اأو اجلماعات، فت�ستقيم 
بذلك  ويتبني  القيم،  وت�ستقر  املفاهيم  وتتزن  الجتماعية  املوازين  بذلك 
مدى اأهمية وجود احل�سبة واملحت�سب، ودور ال�سلطات يف اختيار الأ�سخا�س 

وال�سراف على اأعمالهم.
فغاية الأعمال املناطة بهم كما بينا هي رعاية م�سالح املجتمع من الزيغ 
والنحراف والتعدي، وحتقيق ما ي�سلح حيات النا�س ومعا�سهم، واحلفاظ 
يحقق  والذي  اإليه،  الدين  ي�سعى  ما  اأجل  من  فهذه  وتنميتها،  املنافع  على 

معاين امل�سوؤولية الجتماعية عند النا�س يف املجتمع. 

بقلم: د، عادل اأحمد املرزوقي
نائب رئي�س جمل�س اإدارة ال�سبكة الإقليمية 

للم�سوؤولية الجتماعية 

نظام الحسبة
 والمسؤولية االجتماعية
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اخلريية  الهيئة  تعد 
الإ�سالمية العاملية واحدة من 
كربيات املوؤ�س�سات العاملة يف 
احلقل الإن�ساين على م�ستوى 
العامل الإ�سالمي، وهي هيئة 
متعددة  م�ستقلة،  خريية 
خدماتها  تقدم  الأن�سطة 
يف  للمحتاجني  الإن�سانية 
العامل بدون متييز اأو تع�سب 
بعيدًا عن التدخل يف ال�سيا�سة 

اأو ال�سراعات العرقية.
علماء  من  عدد  نادى  عندما  عام 1٩84م،  اإلى  الهيئة  تاأ�سي�س  يعود 
امل�سلمني ب�سرورة جمع مليار دولر ل�ستثمارها والإنفاق من عائدها 
ملقاومة ثالوث اخلطر )الفقر، واجلهل، واملر�س( ومواجهة احلاجات 
والفقر  املر�س  معدلت  ارتفاع  بعد  الفقرية،  للمجتمعات  املتزايدة 

والأمية والبطالة يف غالبية الدول الإ�سالمية.
جا�سم  يو�سف  العم  العاملية  الإ�سالمية  اخلريية  الهيئة  تراأ�س  وقد 
احلجي والذي ظل رئي�سًا ملجل�س الإدارة ملدة خم�سة وع�سرين عامًا 
منذ تاأ�سي�سها ليتمكن خالل هذه الفرتة بالتعاون مع جمل�س الإدارة 
عمل  وجمالت  ن�ساط  بتو�سيع  معه  والعاملني  العمومية  واجلمعية 

الهيئة لتحقيق اأهدافها وغاياتها النبيلة والطموحة.
للهيئة اخلريية م�ست�سار  العامة   ويف مايو 2010م اختارت اجلمعية 
املعتوق  معتوق  عبداهلل  الدكتور  اهلل  الكويت حفظه  دولة  اأمري  �سمو 
رئي�سًا للهيئة، حيث ات�سع ن�ساط الهيئة بلجانها ومكاتبها اخلارجية 

املختلفة وكان �سعارها: معًا ل يعود ال�سائل لل�سوؤال.  
رائدة يف  عاملية  هيئات  ع�سر  اأف�سل  �سمن  تكون  اأن  الهيئة   وت�سعى 
خريية  هيئة  فهي  ر�سالتها  اأما  لها،  كروؤية  التنموي  اخلريي  العمل 
خالل  من  امل�ستهدفة  املجتمعات  متكني  يف  ت�ساهم  متميزة  عاملية 
ب�سرية  وكفاءات  ا�سرتاتيجية  و�سراكات  تنموية  وبرامج  م�ساريع 

متخ�س�سة.
املجتمعات  منو  يف  الهيئة  ت�ساهم  العمل  قيم  تر�سيخ  خالل   ومن 
بالتنمية  اإنتاجية تنموية م�ستدامة، كما تهتم  والأفراد عرب م�ساريع 
املوؤ�س�سة  داخل  الب�سري  العن�سر  على  احلر�س  اإظهار  خالل  من 

انتقاء وتاأهياًل وتطويرًا.
مدرو�سة،  ا�سرتاتيجية  وفق  تعمل  فهي  املوؤ�س�سي  عملها  اإطار  ويف 
تركز  واأعمال  جمعي،  تفكري  عن  ت�سدر  وقرارات  مقننة،  و�سراكة 
على الإجناز ولوائح موثقة تت�سف باملرونة واأ�ساليب تقييم اأداء دوري 
خالل  من  الأداء  يف  بالتميز  العناية  على  تركز  وقائية  طبيعة  ذات 
تنفيذ معايري معتمدة للجودة، واحلر�س على ا�ستمرارية العطاء عرب 

تكوين �سف ثاين من القيادات.
العلنية يف  به  اأهمية وتعني  ال�سفافية من  الهيئة ما لدور    ومل تغفل 
الغايات، والإف�ساح يف احلقوق والواجبات، واإتاحة فر�سة التوا�سل 
يف  وامل�ساركة  املوؤ�س�سي  الولء  يعزز  مبا  وامل�سوؤولني  العاملني  بني 
مالية  واأنظمة  اإدارية  اإجراءات  بال�سفافية وجود  تعني  كما  التنفيذ، 

وحما�سبية وا�سحة ومعلنة ومعتمدة يحتكم اإليها.
بني  ومتبادلة  مفتوحة  ات�سال  قنوات  اإيجاد  على  الهيئة  وحتر�س 
والعاملني  وامل�ستفيدين  املتربعني  من  املوؤ�س�سة  يف  العالقة  اأطراف 
وي�سمن  الآراء،  التقارب يف  يعزز فر�س  الإدارة مبا  وامل�سوؤولني عن 
ح�سن املتابعة لالأداء، ويقوي �سبل التفاهم لبلوغ الغايات والأهداف.

مبادرات الهيئة اخلريية الإ�سالمية العاملية الإن�سانية:
 مبادرة ابن مدر�سة حتيي اأمة :  للهيئة اخلريية جهود طيبة يف هذا 
امل�سمار، فقد رفعت �سعار: )ابن مدر�سة حتيي اأمة(، ولهذا اأن�ساأت 
مدر�سة الروؤية ثنائية اللغة، يف الكويت، بهدف اإعداد وتاأهيل الطالب 
الإ�سالمية،  واملبادئ  القيم  اأ�سا�س  على  الع�سر  حتديات  ملواجهة 
الإن�ساء  للتنمية يف  الإ�سالمي  البنك  مع  بالتعاون  تعمل جاهدة  كما 
والإ�سراف على تاأ�سي�س واإدارة وتوجيه عدد من املدار�س يف مناطق 
خمتلفة من العامل مثل بنني والنيجر وبوركينافا�سو واأوغندا والهند، 
وتعزيز هذا  م�سرتكة  م�ساريع  اإقامة  البنك يف  مع  ما�سية  اأنها  كما 

الهيئة الخيرية اإلسالمية العالمية
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بقلم: اأ. ح�سن جا�سم اجلا�سم
الرئي�س التنفيذي لل�سبكة الإقليمية 

للم�سوؤولية الجتماعية
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ال�سعيد  على  وا�سحا  الهيئة  ن�ساط  وبرز  املثمر،  التعاون 
منظمة  مع  التعاون  بروتوكول  تفعيل  خالل  من  الإقليمي 
الإي�سي�سكو عرب اإقامة الندوات والربامج وامل�ساريع الإمنائية 

يف تون�س واملغرب واإيران.
التميز على  ال�سفيع: وهي مبادرة ت�ستهدف  مبادرة م�سروع 
متميزين  حفاظ  تخريج  عرب  الإ�سالمي  العامل  م�ستوى 
لتحفيظ  امل�سروع  فكرة  بداأت  وقد  وجل،  عز  اهلل  لكتاب 
واملقرئني  امل�سايخ  من  ثلة  بتدار�س  وعلومه  الكرمي  القراآن 
كتاب  بتحفيظ  ينه�س  تعليمي،  تربوي  اإيجاد مركز  باأهمية 
الع�سرية  الو�سائل  من  م�ستفيدًا  القراآن،  علوم  وتعليم  اهلل 
والتقنيات احلديثة، فكان اأن مت اعتماد الفكرة، وبدء العمل 
وبذل اجلهد حتى انبثق م�سروع ال�سفيع بف�سل اهلل من الهيئة 

اخلريية الإ�سالمية العاملية، لي�سبح عامليًا بعاملية ر�سالته.
تابع  عاملي  تعليمي  �سبابي  دينارين: م�سروع  ادفع   مبادرة 
يف:  فكرته  تتلخ�س  العاملية،  الإ�سالمية  اخلريية  للهيئة 
الطلبة  خالل  من  �سهريًا  دينارين  بقيمة  التربع  يتم  اأن 
الكويت اأو  التعليمية يف  باملوؤ�س�سات  امللتحقني  والطالبات 
الربامج  يف  املجمعة  املبالغ  ا�ستخدام  يتم  حيث  دولة،  اأي 
تتاح  ل  التي  العامل،  دول  خمتلف  يف  التعليمية  واملوؤ�س�سات 

فر�س التعليم لأبنائها ب�سبب الفقر واحلاجة.
الإ�سالمية  اخلريية  الهيئة  املجتمعية: د�سنت  التنمية 
العاملية 32 األف م�سروع تنموي واإنتاجي منذ اإطالق برنامج 
امل�ساريع ال�سغرية واملتناهية ال�سغر عام 1٩٩8 يف 27 دولة 
امل�سروعات  يف  للتو�سع  اخلريية  الهيئة  وتتجه  العامل،  حول 
حت�سني  يف  املجتمعية  التنمية  برنامج  جناح  بعد  التنموية 
األف  اإعالة 51  األف م�ستفيد وم�ساعدتهم على  اأو�ساع 260 
يعود  » معًا.. ل  �سعار  وتعليميًا و�سحيًا حتت  اأ�سرة معي�سيًا 
ال�سائل اإلى ال�سوؤال«، وقد نّفذت الهيئة الربنامج يف 12 دولة 
عربية و٩ دول اأفريقية و6 دول اأخرى يف �سبه القارة الهندية 
بقرو�س  ال�سغر  واملتناهية  ال�سغرية  امل�ساريع  متويل  عرب 
 1306 الواحد  امل�سروع  قيمة  متو�سط  ويبلغ  مي�سرة،  ح�سنة 
اخلريية  اجلمعيات  مع  والتن�سيق  بالتعاون  وذلك  دولرًا، 
املحلية يف تلك الدول ل�سمان املراقبة واملتابعة وحر�سًا على 

جناح هذه امل�ساريع.

باأنها  الدولية  العمل  موؤ�س�سة  عرفتها  فقد  الجتماعية،  امل�سئولية  تعريفات  تعددت 
)املبادرات الطوعية، التي تقوم بها املوؤ�س�سات، عالوة على ما عليها من التزامات 
قانونية، وهي طريقة ت�ستطيع اأن تنظر بها اأية موؤ�س�سة يف تاأثريها على جميع اأ�سحاب 
امل�سلحة املعنيني، وتعد امل�سوؤولية املجتمعية للموؤ�س�سات تكملة للوائح احلكومية، اأو 
العاملي لالأمم املتحدة  ال�سيا�سة املجتمعية، ولي�ست بدياًل عنهما(، وعرفها التفاق 
وبالمتثال  الأخالقية،  بالقيم  الأعمال  موؤ�س�سات  يف  القرارات  اتخاذ  )ربط  باأنها 

لال�سرتاطات القانونية، وباحرتام الأ�سخا�س، واملجتمعات املحلية، والبيئة(.
خمتلف  يف  وال�سركات  املوؤ�س�سات  �سعي  من  الجتماعية  امل�سوؤولية  مفهوم  وينطلق 
قطاعات العمل للموازنة بني اأن�سطة املوؤ�س�سة الربحية وغري الربحية، من خالل تبني 
حمالت ومبادرات خريية وتطوعية واإن�سانية، تدخل يف �سلب الر�سالة املجتمعية. ويتم 
قيا�س اأداء املوؤ�س�سات وال�سركات وتقييمها وفق براجمها ومبادراتها التي تندرج �سمن 
امل�سوؤولية الجتماعية لأنها اأ�سبحت جزًء هامًا ورئي�سيا �سمن ر�سالتها التي ت�ساهم يف 

حتقيق التنمية القت�سادية.
حيث اأن امل�سوؤولية الجتماعية لي�ست عماًل خرييًا بل التزامًا اأخالقيًا من موؤ�س�سات 
و�سركات الأعمال للم�ساهمة يف تنمية وتطوير املجتمع. ويقا�س رقي املجتمعات مبدى 
الن�سج الجتماعي ومدى التزام املوؤ�س�سات وال�سركات بتلك امل�سوؤولية التي تفر�س 

التعاون واللتزام والت�سامن والحرتام وح�سن املعاملة وامل�ساركات اجلادة
 امل�سوؤولية الجتماعية لل�سركات واملوؤ�س�سات قائمة يف جميع بلدان منطقة ال�سرق 

الأو�سط وتختلف اأن�سطتها وفقًا ل�سرتاتيجيات الإ�سالح القت�سادي .
 ففي بع�س البلدان يتم من خالل البحث عن حالة اأعمال، بينما يف بلدان اأخرى 

تن�ساأ امل�سوؤولية الجتماعية لل�سركات ا�ستجابة لالأحداث الطارئة . 
ويف الأونة الأخرية ازدادت ن�ساط امل�سوؤولية الجتماية يف منطقة ال�سرق الأو�سط وحتولت 
اإلى تنفيذ م�ساريع اإمنائية م�ستدامة.وجتلى ذلك  اأعمال خريية ب�سيطة وتربعات  من 
يف ظهور م�ساريع التعليم ومتكني ال�سباب وذوي الحتياجات اخلا�سة وبرامج امل�سنني 

والتوظيف املدعومة من ال�سركات املوؤ�س�سات الأهلية. 
اأهم دعائم احلياة املجتمعية ، واأ�سا�س التقدم  لذلك تعد امل�سوؤولية الجتماعية من 
لغر�س  ال�سركات من عمل  و  باملوؤ�س�سات  لها،واملقيا�س احلقيقي لرتقاء  الجتماعي 

خا�س وطوعي وخريي اإلى عمل اإمنائي مدرو�س ومنتظم ذو اأثر م�ستدام.

مفهــوم الـمسؤوليـــة 
االجتماعيــة
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بقلم الأ�ستاذة: ر�سية �سريف
مهتمة باإدارة العمل اخلريي
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بقلـــــم:
ر�سا اأحمد فوؤاد توفيق

 �سفري اأممي فخري يف ال�سراكات املجتمعية 

مقال المسؤولية المجتمعية 
للشركات

التنفيذين  بع�س  من  يعتقد  من  هنالك 
امل�سوؤولية  باأن  اخلا�س  القطاع  يف  العاملني 
املجتمعية هي عبارة عن هبات اأو رعايات او 
م�ساعدات مالية تقا�س بقيمة التربعات التي 
ت�سارك بها. وهذا يولد ال�سعور لدى امل�سوؤولني  
ل  انها  اأحيانًا حيث  امل�ساركة  بعدم رغبة يف 

تعود عليهم بالنفع والعبئ الثقيل.
ويجب  املفاهيم  ت�سحيح  علينا  وجب  لذلك 
عن  ال�سائع  املعنى  بتو�سيح  نقوم  ان  علينا 
امل�ستدامة  والتنمية  املجتمعية  امل�سوؤولية 

لل�سركات باأنها
واملعنوية  الأدبية  الإلتزمات  من  جمموعة 
اإجتاه  خريي  تطوعي  و�سلوك  والأخالقية 
 - موظفون   - )�سركاء  امل�سلحه  اأ�سحاب 

عمالء - جمتمع(
ول ميكن ان نغفل النظر عن اأهمية التفاعل  
والإنخراط يف املجتمع الذي نعمل فيه ونقدم 
يكون  اأن  ال�سروري  ولذلك من  له،  خدماتنا 
ا�سحاب  باإ�سراك  واإلتزام  ثابت  لدينا منهج 
امل�سلحه والتعامل مع الإحتياجات املجتمعية.
ولذلك فاإن اإنطالقة التغري يف العمل املجتمعي 
ومن  الإ�ستدامة  الى  الرعوية  من  واإخراجه 
جمتمعية  وبرامج  مبادرات  الى  الهبات 
لتعزيز قدراتها  اأو خارجها،  املنظومة  داخل 
اإدارية  منظومه  الى  التحول  من  ومتكينها 
ع�سرية تعمل بفاعلية واإ�سرتاتيجية وا�سحه 
ووا�سحا  ايجابيا  الأثر  ليكون  املدى  طويله 
ثمارها  توؤتى  وحتى  العالقه  ا�سحاب  على 
والبيئية  الجتماعية  الأ�سعدة  على  فاعلة 
بني  املوائمه  خالل  من  وذلك  والإقت�سادية، 

املجتمع  وم�سلحه  التجارية  الإ�سرتاتيجيات 
املحلي طويله املدى.

دور القطاع اخلا�س الإجتماعي جتاه العاملني 
امل�ساركة  اإ�سرتاتيجية  لتفعيل  بداية  يعترب 
لدى  العامل  بالفرد  بالإهتمام  املجتمعية 
مردود  يحقق  النواحي  جميع  من  ال�سركة 
رئي�سي  دور  للبيئة  ان  كما  وا�سح.  اإيجابي 
وعالقة طردية يف عمل ال�سركات فكلما كانت 
البيئة املحيطة �سليمة كلما كان العمل والإنتاج 
ذو جودة عالية . اأي�سا يجب الإهتمام بتنمية 
الربامج  يف  وامل�ساركة  وامل�ساعدة  املجتمع 
الديني  الوازع  من  تنطلق  التي  الإن�سانية 

والوطني والأخالقي .
املجتمعية  ب�سوؤوليتها  ال�سركات  اإلتزام  اإن 
بذلك  القيام  بل  فقط«  التربعات  »لي�ست 
املثال  �سبيل  على  اأو�سع  جمالت  خالل  من 
واإ�سرتاتيجيات  خطط  و�سع  احل�سر  ل 
جتنب املجتمع كثري من الأزمات الإقت�سادية 
والإجتماعية والبيئية والتي قد تكون نتائجها 
املتوا�سعه  التكاليف  من  بكثري  اأكرب  ال�سلبية 

املرتتبة عليها
امل�ستقبلية  والروؤية  الرئي�س  الهدف  اإن 
امل�ستمدة من 2030 تهدف الى دمج املجتمع 
وعلى  وموؤثراتهزلي�سبحزاجلميع  مبحيطة 
را�سهم ال�سباب عنا�سر فاعله مبادرة ترتك 
الرا�سخ بقيمنا  ب�سمة وتكون قدوة والإميان 
اي  �سلوك  متثل  التي  الأخالقية  ومبادئنا 

م�سوؤول جمتمعي. 
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تعترب  موؤ�س�سات املجتمع املدين ممثلة باملوؤ�س�سات اخلريية امل�سوؤولية املجتمعية من  اأهم الركائز الداعمة للحياة املجتمعية 
ال�سرورية يف �سبيل تقدم الفرد واملجتمع ملا لها من دور كبري يف تنمية مفاهيم واأ�س�س امل�سوؤولية املجتمعية من خالل 
اإن�ساء املراكز العلمية واإر�ساء الدعائم الثقافية والعلمية ون�سر ثقافة التطوع يف جمتمعاتنا احلديثة للم�ساهمة يف رفع 
اأهمية العمال امل�سوؤولة جمتمعيا لدى الأفراد واملجتمعات واملتتبع لعمل منظمات املجتمع املدين يرى اهتمام املنظمات 
الوقفية واخلريية يف اإقامة املدار�س والعتناء بها وبناء مراكز التاأهيل واملراكز ال�سحية ودور اليتام ودور رعاية كبار 
ال�سن، ومل يقف الأمر عند هذا احلد واإمنا تطورت مهام منظمات املجتمع املدين يف حتملها للم�سوؤولية املجتمعية، حيث 
والأ�سر  والأرامل،  وامل�ساكني  والفقراء  ال�سعفاء  لت�سمل كفالة  وامتدت  اأوجه احلياة الجتماعية  �سائر  اأن�سطتها  غطت 
املنتجة حتى اأ�سبحت املنظمات الوقفية من اأف�سل الأدوات التي تعمل على حتقيق التنمية ال�ساملة امل�ستدمية، وكذلك 
اأ�سبحت نقطة اللتقاء بني قطاع الأعمال والعمل التنموى والعمل الجتماعي، من خالل عمل م�سروعات ا�سرتاتيجية 
حلل امل�سكالت املزمنة مثل البطالة وحمو الأمية، وتقليل العتماد على املنح الأجنبية، والربط بني القوى الثالث - قطاع 
الأعمال واحلكومة واملجتمع املدنى - يف حتقيق م�سالح خمتلفة لالأطراف الثالثة، عن طريق م�ساهمة ال�سركات يف 
الأعمال التطوعية واخلريية والجتماعية وفتح املجال للم�ساركة املجتمعية وحتقيق التن�سيق بني ال�سركات املختلفة فى 

جمال امل�سئولية الأجتماعية .
ال�سحية  املراكز  اإن�ساء  يف  امل�ساهمة  طريق  عن  ال�سركات،  مع  املجتمعية  م�سوؤوليتها  �ستحقق  الوقفية  املوؤ�س�سة  اإن 
وامل�ست�سفيات، ودور الرعاية الجتماعية وتزويج املحتاجني من الفتيان والفتيات و�سق الأنهار وحفر الآبار وكذلك ان�ساء 
مراكز لذوي الحتياجات اخلا�سة وتاأهيلهم للم�ساركة يف بناء املجتمع، الأمر الذي يجعل للوقف ف�سل كبري وتاأثري حميد 
لتحقيق  والتنموي  التجاري  العمل  واأخالقيات  الجتماعي  التكافل  اأ�ساليب  تركز على  واأن  بناء ح�سارة جمتمعاتنا  يف 

جهود م�سوؤولة  جتاه خمتلف اأ�سحاب امل�سالح. 
اإن اأ�سحاب روؤو�س الأموال وامل�ساريع ال�ستثمارية اليوم بحاجة اإلى جتديد وظيفة الوقف الإ�سالمي لي�سمل �سيغا وقفية 
معا�سرة تعالج ق�سايا الأمة وتهتم ب�سوؤونها وحتل جمموعة من م�ساكلها لتواكب هذه املوؤ�س�س�ات اخلريية تطلعات الأمة 
الأمن  حتقيق  يف  املجتمعية  م�سوؤوليتها  ولتتحمل  امل�ستدامة،  التنمية  عملية  يف  ولت�سهم  املن�سود،  احل�ساري  بنائها  يف 
مواكبًة  بها  املناطة  مبهامها   القيام  يف  الدولة  ملوؤ�س�سات  دعمها  خالل  من  املجتمع  اأبناء  لكافة  وال�سعادة  والرفاهية 

التطلعات احلديثة .

منظمات الـمجتمع الـمدني
والـمسؤولية الـمجتمعية

   مقالت يف امل�سوؤولية املجتمعية 

بقلم: د. �سيمة بنت اإبراهيم العتيبي
مدير امل�سوؤولية الجتماعية - اجلامعة العربية املفتوحة - الريا�س 
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 كلمة طيبة تفتح باب للخري هذا ما حدث مع وحيد واأبو فرح اأ�ستاذ 
�سعيد.

ففي ذلك اليوم خرج وحيد من عيادة الأ�سنان، وهو يتاأمل ما حدث 
مع اأ�ستاذ �سعيد وبطاقة التعريف التي اأخذها منه كان يف حالة ده�سة 
من نف�سه كيف تكلم مع ذلك الغريب... ينظر ويقلب البطاقة ويقول 
لنف�سه هل اأتوا�سل معه اأخذ يفكر و يفكر ومل ي�سعر بطول الطريق اإلى 

اأن قال له ال�سائق لقد و�سلنا يا وحيد.
اإلى و�سادته  اإلى غرفته وقد ا�ستاق  نزل وحيد ب�سمته املعتاد متوجه 
الوفية التي ت�ساركه اأحاديثه واأفكاره ومازالت البطاقة بيده اأراد ق�سطا 
من الراحة ولكن ي�سغله اأمر اأبوفرح �ساحب البطاقة، واأ�سبحت رغبته 
يف التوا�سل معه �سديدة مما جعله يتقلب على جنبيه ذات اليمني وذات 
اأ�ستاذ �سعيد و�ساحب  الي�سار و�سرعان ما اتخذ قراره بات�ساله على 
الرنات �سدى دقات قلبه اإلى اأن اأجاب اأبوفرح ُمرِحبًا باملت�سل ف�سوت 

وحيد مل يكن وا�سحًا من �سدة ارتباكه .
طلب اأ�ستاذ �سعيد من وحيد التعريف بنف�سه.

قال وحيد: اأنا وحيد املهم�س اأتذكرين تقابلنا اليوم �سباحًا يف عيادة 
الأ�سنان .

رحب اأ�ستاذ �سعيد به وا�سمعه اأجمل العبارات واأكرها رقيًا واأدبًا مما 
جعل وحيد يحلق يف �سماء الثقة.

قال اأ�ستاذ �سعيد: اأنا �سعيد بات�سالك يا بني.
فرد وحيد: واأنا ت�سرفت مبعرفتك واعتذر على اإزعاجك بات�سايل يف 

هذا الوقت.
اأ�ستاذ �سعيد: اأطلب بني حتت خدمتك بقدر امل�ستطاع.

من�سق  اأنك  التعريف  بطاقة  يف  قراأت  فقد  اأقابلك  اأن  اأريد  وحيد: 

لإحدى الفرق التطوعية.
اأ�ستاذ �سعيد: مرحبًا بك ما راأيك اأن تاأتي ملقر فريقنا اليوم وتتعرف 
على اأع�ساء الفريق وحت�سر معنا فعندنا اليوم ور�سة عمل من ال�ساعة 
بان�سمامك معنا فنحن بحاجة  نت�سرف  اأن  واأمتنى  اخلام�سة ع�سرًا 

اإلى �ساب مبدع مثلك.
وحيد: ح�سنًا واأنا اأمتنى ذلك �ساأطلب الإذن من والدي و اإن وافق فاأنا 

معكم.
انتهت املكاملة وب�سرعة الربق ذهب اإلى والده واأخربه عن رغبته بزيارة 

مقر الفريق التطوعي .
دار نقا�س �سبه حاد فوالد وحيد يرف�س ووحيد مت�سبث مبا يريد.

وداعمني  واأع�ساوؤه  الفريق  عن  التفا�سيل  اأدق  يعرف  اأن  يريد  الأب 
واملظلة التي ت�سمهم والور�سة ومن يقدمها وعدد امل�ساركني وامل�سرفني 

واأمور كثرية وكانت اإجابات البن : ل اأعلم.
حاول وحيد ب�ستى الطرق البكاء ورفع ال�سوت تارة والتودد والنك�سار 
تارة اأخرى �سد ومد اإلى اأن وافق والد وحيد ولكن ب�سرط اأن يرافقه اإلى 
مقر الفريق التطوعي بحث لو نا�سبه املكان والأ�سخا�س يح�سر معهم 

الور�سة و اإن وجد �سيء ل ير�سيه على وحيد العتذار والن�سحاب.
والدي  لكن  الختيار  واأجيد  نا�سج  اأن  لنف�سه  يقول  وكان  وحيد  وافق 

دائمًا يرى باأين طفل ل اأعي �سيئًا.
والأب عند  توقف  املدخل  الفريق وعند  اإلى مقر  والده  و  ذهب وحيد 
املكان  اإلى  ينظر  وبداأ  ويتمعن  يقراأ  واأخذ  والقيم  والر�سالة  الروؤية 
املتوا�سع لكنه يف متام التنظيم والرتتيب، يف هذه الأثناء اأقبل اأ�ستاذ 

�سعيد مرحبًا بوحيد ووالده بذلك الأ�سلوب الراقي واملوؤدب.
حينها خفت حدة هذا الأب و�سعر بالرتياح نوعا ما، وذهب مع اأ�ستاذ 

 أرجــوكم انصتـوا  لــي )2(
  مقالت يف امل�سوؤولية املجتمعية

بقلم: جمدولني عبا�س جمل الليل 
ع�سو  فعال مبركز اأنا م�سوؤول لبداع الطفل التابع لل�سبكة الإقليمة للم�سوؤولية الجتماعية

 م�ست�سارة مراهقة وطفولة مبركز ي�سر الن�سائي مبكة 
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�سعيد يف جولة يف اأرجاء املقر قاعة التدريب وغرفة الجتماعات 
ومعر�س م�ساريع الفريق واإجنازاته .

يف  املتفاوتة  املجموعة  هذه  جمعت  كيف  وقال:  وحيد  والد  �ساأل 
الأعمار وجعلتهم يعملون مع بع�س؟

والروؤية  الطيبة  والكلمة  اهلل  توفيق  متب�سمًا:  �سعيد  اأ�ستاذ  قال 
احتياجات  وتتبع  الدائمة  املتابعة  مع  املهام  وتوزيع  الوا�سحة 
واإ�سراكهم يف كل  واأفكارهم  باأرائهم  اإلى الأخذ  اإ�سافة  ال�سباب 

�سيء.
على  نقدر  نحن  العمرية  الفئة  هذه  اخرتمت  ملاذا  وحيد:  والد 

اإدارتها ون�ستطيع اختيار لهم الأف�سل.
اأ�ستاذ �سعيد: نحن نحتاج من هذا ال�ساب اأن يكون فرد اإيجابي 
عامل وفعال يف اأ�سرته وجمتمعه له هدف وا�سح قادر على حتديد 
املجتمع  اأفراد  وبني  بينه  امل�سرتكة  املكا�سب  يف  يفكر  اأولوياته 
حوله  من  مع  يتكاتف  الآخرين  قبل  اأوًل  نف�سه  يفهم  اأن  نحتاج 
وتقاليده  وعاداته  دينه  اأطر  يف  وروحه  همته  يجدد  اأن  ي�ستطيع 
كي يحقق اأهدافه نحتاج منه م�سوؤوًل يبني لكن اإن اخرتنا لهم كل 
منهم عالت  �سيخرج  والأحالم  الأمنيات  كل  لهم  �سيء وحققنا 

على املجتمع.
لتلك  جمال  ل  وحزم  ل�سدة  يحتاج  اجلديد  اجليل  وحيد:  والد 

العبارات الرنانة فهم ل يجيدون �سيئا.
ال�سادقة  وامل�ساعر  الطيبة  بالكلمة  �سدقني  �سعيد:  اأ�ستاذ 
والتوجيه اجليد تاأ�سر ال�سامع و تثمر عماًل �ساحلًا و تفتح اأبواب 

اخلري و تغلق اأبواب ال�سر.
اأو جيل به منوعة ل يتحمل  والد وحيد: �ستجعل منهم متمردين 

ال�سعاب.
الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم  الكلمة الطيبة نهج  اأ�ستاذ �سعيد: 
 ُ َرَب اهللَّ ت�ستاق لها امل�سامع و تطرب بها القلوب )اأَمَلْ َتَر َكْيَف �سَ
َماِء *  ُلَها َثاِبٌت َوَفْرُعَها يِف ال�سَّ َبٍة اأَ�سْ َبًة َك�َسَجَرٍة َطيِّ َمَثاًل َكِلَمًة َطيِّ
ا�ِس َلَعلَُّهْم  ُ اْلأَْمَثاَل ِللنَّ ِرُب اهللَّ َها َوَي�سْ ُتوؤِْتي اأُُكَلَها ُكلَّ ِحنٍي ِباإِْذِن َربِّ

ُروَن( . َيَتَذكَّ
�سعيد  اأ�ستاذ  اإلى  و نظر  يد وحيد  واأخذ  والد وحيد برهة  �سكت 
اأريد معكم  واأنا  يبني  اأريد منه م�سوؤوًل  و قال  له  ابنه  و �سلم يد 

تغيريًا لأبني و اأ�سلح هدمي.

تنظم ال�سبكة القليمية للم�سوؤولية الجتماعية فعاليات » امللتقى الرابع 
لقيادات منظمات املجتمع املدين2018م« ، والذي �سيتناول مو�سوع » 
�سعادة  من  فخرية  برعاية   ، للم�سروعات«  الجتماعي  العائد  قيا�س 
القليمية  ال�سبكة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  عبدالغفار  يو�سف  الربوفي�سور 
بن  فهد  املهند�س  �سعادة  قبل  من  وبرئا�سة  الجتماعية  للم�سوؤولية 
ال�سحية  للخدمات  زمزم  جلمعية  العام  املدير  الزهراين  حممد 
مابني  الفرتة  خالل  وذلك  املكرمة.  مكة  مبنطقة  اخلريية  التطوعية 
امللتقى نخبة من اخلرباء من  و�سي�سارك يف  اأغ�سط�س 2018م.   4-2
التدريبي  الربنامج  تد�سني  �سيتم  كما  العربية،  الدول  من  العديد 
العائد الجتماعي على  الأثر الجتماعي وفق منهجية  الدويل« قيا�س 
عربية  وجمعيات  ملوؤ�س�سات  جتارب  عر�س  �سيتم  كما  ال�ستثمار«. 
جنحت يف اإعداد تقارير قيا�س العائد الجتماعي مل�سروعاتها، اإ�سافة 
جمالت  يف  متخ�س�سة  ا�ست�سارية  ملوؤ�س�سات  معر�س  �سيقام  اأنه  اإلى 
�ست�ست�سيفه  امللتقى  اأن  علما  للم�سروعات.  الجتماعي  العائد  قيا�س 

مملكة البحرين.

الـملتـقـى الـرابــع لقـيـادات 
منظمـات الـمجتمـع الـمـدنـي 

يـنـاقـش تقـاريـر قيـاس األثـر 
االجتماعـي للمشروعـات

�سعــادة الأ�ستاذ
 فهد بن حممد الزهراين

املدير العام جلمعية زمزم ال�سحية 
اخلريية  مبنطقة مكة املكرمة 

رئي�س الـملتقـى

�سعــادة الربوفي�سور
 يــو�ســف عبـدالغفـــار

رئي�س جمل�س اإدارة ال�سبكة الإقليمية
 للم�سوؤولية الجتماعية
الراعــي الفخــري



                 درا�سات يف امل�سوؤولية املجتمعية 

د. نعيمة اإبراهيم الغَنام
رئي�س جمل�س خرباء حترير �سحيفة »التزام«

ع�سو جمل�س خرباء ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية

اأهداف البحث: يهدف البحث اإلى:
الفكري  للتطور  النظري  التاأ�سيل  حماولة   •

لالقت�ساد الت�سامني وكذا التنمية الجتماعية.
الت�سامني  القت�ساد  باأهمية  التوعية  حماولة   •

واإمكانياته ب�سكل عام.
القت�ساد  اإمكانيات  اإلى  النتباه  لفت  حماولة   •
التنمية  حتقيق  على  وقدرته  الت�سامني 

الجتماعية.
التي  الر�سمية  اجلهود  على  الطالع  حماولة   •
الت�سامنية  الأهلية  والقدرة  حاليا  وتبذل  بذلت 
يف حتقيق التنمية الجتماعية يف موريتانيا، من 
خالل ا�ستعرا�س تلك اجلهود وو�سعية املوؤ�سرات 

الجتماعية يف البلد.
اإلى  نهايته  يف  البحث  يهدف  �سبق  ملا  بالإ�سافة 
التو�سل اإلى مقرتحات وتو�سيات منا�سبة قد متكن 
الت�سامني  القت�ساد  اآليات  خالل  من  موريتانيا 
اجتماعية حقيقية   - اقت�سادية  تنمية  اإحداث  من 
املجتمع  فئات  جميع  خ�سو�سية  تراعى  وم�ستمرة 

وتعزز الأمن وال�سالم يف البلد.
اإ�سكالية البحث

اإن ف�سل النماذج الإمنائية التقليدية املعتمدة على 
النمو القت�سادي موؤخرا ب�سكل عام، وف�سلها ب�سكل 
التي  الأزمات  من  الكثري  حدوث  منع  يف  خا�س 
فاقمت من اأو�ساع الفقراء بل و�ساعفت اأعدادهم 
يف بع�س الأحيان، ويف اإطار الدعوة ملعاجلة جدية 

ت�ستخدم اأدوات �ساملة وجامعة، كتلك التي يوفرها 
القت�ساد الت�سامني، وباعتباره الأقرب اإلى املجتمع 
الذي هو هدف املقاربات الإمنائية املتعددة، ولكونه 
)اأي القت�ساد الت�سامني( ي�ستثمر التقدم والتطور 
من  ويحاول  الجتماعية،  التنمية  واإر�ساء  لتحقيق 
اجتماعية.  غايات  اقت�سادية حتقيق  اأدوات  خالل 

منه،
لهذا  كاإ�سكالية  الكبري  الت�ساوؤل  الباحث  طرح 

البحث:
• كيف ميكن لآليات القت�ساد الت�سامني اأن حتقق 

تنمية اجتماعية؟ 
مما يقودنا لالأ�سئلة التالية: 

هي  وما  الت�سامني  القت�ساد  حقيقة  هي  ما   •
التنمية الجتماعية وما هي  اإمكانياته؟ وما هي 
من  الذي  الدور  هو  وما  وموؤ�سراتها؟  مظاهرها 
يف  الت�سامني  القت�ساد  اآليات  تلعبه  اأن  املمكن 

التنمية الجتماعية؟
انتهجتها  التي  الجتماعية  ال�سيا�سات  هي  ما   •
وماذا  1٩85؟  العام  منذ  املوريتانية  الدولة 

حققت؟
موريتانيا  يف  الأهلي  املجتمع  اإمكانيات  هي  ما   •

التقليدية واحلديثة؟
• ما هي و�سعية التنمية الجتماعية يف موريتانيا؟

اإلى  ذلك  خالل  من  الباحث  تو�سل  وقد 
بع�سها  نذكر  �سوف  وتو�سيات  ا�ستنتاجات 

على النحو التايل:
ظهر القت�ساد الت�سامني مبفهومه الغربي املعا�سر 
القرن  من  الأخرية  الثالثة  العقود  خالل  تدريجيا، 
الع�سرين، كتعبري عن الرغبة يف العودة اإلى واحد من 
املبادئ املوؤ�س�سة لالقت�ساد الجتماعي: الت�سامن، وقد 
وجد �سدى يف �سياق الأزمات القت�سادية والجتماعية 
الراأ�سمايل  النظام  زال  وما  اأنتجها  التي  والثقافية 

ينتجها.
الت�سامني  القت�ساد  ي�ستند  الإطار،  هذا  ويف 
العملية  �سلب  يف  الإن�سان  و�سع  يف  الرغبة  اإلى 
مبداأ  تفعيل  خالل  من  والإنتاجية،  القت�سادية 
امل�ساواة اأمام الإنتاج والروة؛ وهو يعمل من داخل 
للمنظومة  مغايرة  واجتماعية  ثقافية  مفاهيم 
القت�سادية التقليدية القائمة على ثقافة »ال�سوق ذو 
التنظيم الذاتي«، حيث يهدف اإلى حتقيق الندماج 
وتفعيل  الجتماعية،  الروابط  وتقوية  الجتماعي 
بديلة  كمبادئ  تعاونية،  جماعية  اإنتاجية  اأنظمة 
الراأ�سمالية  للمقاربة  املوازية«  »امل�سححة  اأو  عن 
الفردانية املبنية على الأنانية والتناف�سية ومراكمة 

الراأ�سمال. 
يعتمد القت�ساد الت�سامني كحقل )نظري، عملي( 
الآليات  بع�س  على  »املجتمعية«،  وظيفته  تاأدية  يف 
التفاعالت  �سمن  املتوفرة  املنافذ  ُتتيحها  التي 
اليوم،  عاملنا  يف  ال�سائعة  الكونية  الجتماعية 
والتكنولوجيا،  والأ�سواق،  العامة،  كال�سيا�سات 

�لعد�لة �لأجتماعية هي �ملر�د �لذي ت�ضعى �لدول لتحقيقه؛ من �أجل �لتنمية 
وحتقيق مبادئ حقوق �لإن�ضان و�مل�ضاو�ة و�مل�ضاركة و�لتنمية �مل�ضتد�مة. در��ضة 

�ل�ضهر من �لقارة �ل�ضمر�ء وحتديًد� من موريتانيا بعنو�ن:

من اإعداد  الباحث الهادي عبدو اأبوه، اطروحة مقدمة لنيل �سهادة الدكتوراه يف 
العلوم الأقت�سادية ، تخ�س�س حتليل اقت�سادي من جامعة بوبكر بلقايد - تلم�سان، 
كلية العلوم القت�سادية والتجارية وعلوم التي�سري ، اجلمهورية اجلزائرية.2015م

االقتصـاد التضامنـي والتنميـة 
االجتماعيـة اإلمكانيات والـواقـع 

فـي موريتانيـا
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به  يقوم  وما  للحدود،  العابرة  العاملية  واخلربات 
ومع  جماعة.  اأو  فرادى  �سواء  العاديون  املواطنون 
اأن هذه الآليات منف�سلة عن بع�سها، اإل اأنها توؤثر 
فر�س  وتتيح  كبريا.  تاأثريا  البع�س  بع�سها  على 
عالية متكن من تخفيف الالم�ساواة، وحتقيق مبداأ 

تكافوؤ الفر�س.
ي�سمل  الت�سامني  القت�ساد  فاإن حقل  وبالتحديد، 
اأو  )فردية  املجتمعية  املبادرات  اإلى  بالإ�سافة 
تبذل  التي  الر�سمية  اجلهود  من  كال  جماعية(، 
بحافز امل�سئولية الجتماعية جتاه امل�سلحة العامة، 
)الدولة(  العام  الف�ساء  بني  �سراكة  اأي  وكذا 
اإلى  اأو منظمة( ل تهدف  والف�ساء اخلا�س )فرد 
جتاه  الجتماعية  امل�سئولية  بحافز  هي  بل  الربح، 

امل�سلحة العامة.
العمل  وتوفري  الفقري  حاجة  �سد  اإلى  يهدف  وهو 
اآليات  عرب  للدخول  عدالة  اأكر  وتوزيع  للعاطل 
ومبادرات  ر�سمية  �سيا�سات  طريق  عن  عديدة 
للتنمية  اأ�سا�سا  تعترب  الأهداف  هذه  فردية، 
اأهداف  الوقت  نف�س  يف  وهي  الجتماعية. 

اقت�سادية.
اإن اإمكانيات القت�ساد الت�سامني ميكنها امل�ساهمة 
تتيح  اأنها  اإذ  الجتماعية،  التنمية  يف  فعال  ب�سكل 
والت�سامن  التعاون  اأ�سكال  من  كبرية  جمموعة 
ومبختلف  امل�ستويات  كافة  على  والتعا�سد 
حاجيات  من  الكثري  �سد  من  متكن  الو�سعيات 
وال�سواهد  الفوارق،  عديد  وتقلي�س  املجتمعات 
�سرقا  وجنوبا،  �سمال  ذلك  على  كثرية  التجريبية 

وغربا. 
»مثلثا  الت�سامني  القت�ساد  تنظيمات  وت�سكل 
الجتماعية  الأهداف  من  يتاألف  وعلميا«  عمليا 
خلق  اإلى  يف�سي  والبيئية  القت�سادية  وال�ستدامة 
والتمكني واحلماية  الفر�س  م�ستويات متعددة من 

لالإن�سان.
حتليل النتائج 

مما يظهر جليا اأن اإمكانيات القت�ساد الت�سامني 
وباآليته املتعددة واهتماماته املت�سعبة وال�ساملة لكل 
املجتمعات  تقوية  على  قادر  فهو  احلياة،  مناحي 
عمل  فر�س  خلق  خالل  من  التفاو�س  عملية  يف 
للنا�س  املعي�سي  امل�ستوى  ودفع  جديدة  وخدمات 
واحلفاظ على البيئة، مما يحقق تنمية اجتماعية 

م�ستدامة.
بخ�سو�س موريتانيا، فاإن مرحلة ما بعد ال�ستقالل 
الأن�سطة، ويف  كل  بالتدخل يف  الدولة  فيها  تكفلت 

للت�سنيع  وال�سعي  ال�سيا�سية،  املركزية  تر�سيخ 
نطاق  احلكومة  واكت�سحت  القت�سادي،  والنمو 

امللكية العامة للم�ساريع.    
املوريتانية  للدولة  الجتماعية  ال�سيا�سات  تكن  ومل 
اأولوية، وكانت حمدودة وغري  يف هذه الفرتة ذات 
الهيكلية  الإ�سالحات  لت�سهد منذ  املعامل،  وا�سحة 
التي بداأت يف العام 1٩85 تطورا حمدودا، مقت�سرة 
ال�سيا�سات  وبع�س  الجتماعية،  احلماية  على 
القطاعية املحدودة، فكانت بذلك عبارة عن جهود 
�سد  يف  ف�سلها  اإلى  اأدت  متجان�سة،  غري  متفرقة 

الفوارق وحتى يف بع�س اأهدافها املتوا�سعة.
من  عامة  ب�سورة  تعاين  موريتانيا  اأن  جليا  يظهر 
الق�سور يف اأداء املوؤ�س�سات، وبالتايل عدم قدرتها 
مع  والتعامل  الأ�سا�سية  الحتياجات  تلبية  على 
بع�س  ورغم  والتهمي�س،  والبطالة  الفقر  م�ساكل 
اأن  اإل  وتغطيتها  كمها  يف  املحدودة  الجنازات 
والربامج  ال�سيا�سات  ملختلف  الإجمايل  املردود 
 - القت�سادية  الفوارق  تقلي�س  يف  حمدودا  بقي 

الجتماعية.  
املوؤ�س�سية  البنية  بقيت  فقد  موؤ�س�سي  منظور  ومن 
على  بظالله  األقى  تخبطا  تعي�س  قريب  وقت  واإلى 
املنتهجة، -فمثال- وال�سرتاتيجيات  الربامج  اأداء 

بقي اجلهاز املكلف بالت�سغيل منذ اأمد بعيد �سائعا 
يف �سراديب الهيكلة الوزارية، بدون اأية �سمة خا�سة. 
ومل يظهر ما يدل على وجود اإرها�سات موؤذنة بتغري 
ال�سنوات  بحلول  اإل  امل�ستوى  هذا  على  النظرة  يف 

الأخرية من عقد الألفني.  
راأي الباحث »ح�سب متييز »اإفانز« - الذي تعر�سنا 
له يف �سدر يف هذا البحث - بني نوعني من الدول، 
موريتانيا  تبدو  »التنمية«.  ودولة  »النهب«  دولة 
العالقات  فيها  تكون  التي  النهب،  لدولة  اأقرب 
على  ومبنية  فردانية  اأكر  والنا�س  احلكومة  بني 
الأ�سخا�س،  بني  والعالقات  الفردية  امل�سالح 
اأ�سحاب  الأفراد  القدرة على منع  اإلى  وهي تفتقر 
وتكون  اأهدافهم.  اإلى حتقيق  ال�سعي  املنا�سب من 
الروابط ال�سخ�سية هي وحدها م�سدر التما�سك، 
ويكون تعظيم امل�سلحة الفردية مقدما على حتقيق 
املجتمع  مع  الروابط  وتكون  اجلماعية.  الأهداف 
ولي�ست  املنا�سب،  اأ�سحاب  الأفراد  مع  روابط 

�سالت بني الناخبني وبني الدولة كمنظمة.«
وهذا النموذج يعترب العرة الرئي�سية اأمام التنمية 
يف هذا البلد الفقري، رغم توفر املوارد الطبيعية، 

وندرة ال�سكان.

وتتعدد اآليات الت�سامن يف موريتانيا، اإل اأن اأكرها 
للروابط الجتماعية  نتيجة  تتكون  التي  تاأثريا هي 
العالقات اجلوارية... الدين،  التقليدية كالأ�سرة، 

الخ.
اآليات الت�سامن الع�سرية تتاأثر ب�سكل كبريا بالبيئة 
نتيجة  احلالت  بع�س  يف  وهي  الر�سمية  املوؤ�س�سية 

لتفاعالت غري �سليمة داخل تلك البيئة.
الذي  الكبري  الدور  وتربز  تدعم  عديدة  معطيات 
من املمكن اأن تلعبه اآليات القت�ساد الت�سامني يف 

موريتانيا من اأبرزها:
ميثل العاملون يف القطاع لغري م�سنف يف موريتانيا 
وهنا  العمل،  �سن  يف  ال�سكان  من   %86،5 حوايل 
نذكر بتو�سية منظمة العمل الدولية التي توؤكد على 
اإمكانية ا�ستخدام »القت�ساد الجتماعي« كو�سيلة 
فعالة ل�سد الفجوة بني القت�ساديات لغري منظمة 

واملنظمة. 
وليتني  يف  ال�سكان  ثلثي  اأن  اأثبتت  التي  الدرا�سة 
الآليات  طريق  عن  حاجياتهم  ُتلبي  موريتانيتني 
حلول  يجدون   %37 اإذن  التعاونية،  الجتماعية 
طريق  عن  فقط  و%4،6  القبلية  الأ�سرة  داخل 
الدولة، كما و�سلت ن�سبة امل�ساكن املجانية يف العام 
2004 اإلى 6،1% من جمموع امل�ساكن على امل�ستوى 

الوطني.
 4 اإلى  موريتانيا  يف  املا�سية  زكاة  تقديرات  ت�سل 
مليارات و382 مليون اأوقية اأي ما يعادل 14 مليون 
و�ستة و�ستون دولرا، بدون غريها مما جتب زكاته، 
مما يوحى مبقدرات مالية كبرية حتتاج لال�ستغالل 

والتنظيم.
ي�ستفيد 800.000 راع يتواجدون يف 2.88٩ خميم 
للرابطات  الوطني  التجمع  خدمات  من  وقرية 
الرعوية  التعا�سدية  اجلمعيات  وتغطى  الرعوية، 
اإلى 5000 مرت مربع، كما  م�ساحات بع�سها ي�سل 
يف  القروية  املجتمعية  التنموية  جمعيات  تن�سط 
856 قرية، ويتواجد يف نواك�سوط لوحده 7٩5 هيئة 

جمتمع مدين. 
العام  يف  املدين  املجتمع  منظمات  اإنفاق  و�سل 
2012 اإلى ما يقارب 1،8 مليار اأوقية )6،٩ مليون 

دولر اأمريكي تقريبا(.
متت بحمد اهلل

ال�سكر والتقدير لزميلتنا الفا�سلة الأ�ستاذة �سفية 
حممد احلافظ فتى رئي�سة جمعية اأروقة التنمية - 

موريتانيا مل�ساعدتي للتوا�سل مع الباحث . 
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الرئي�ص  املعرب  الفاعلة  متثل  املجتمعية   ال�شراكات 
املجتمعية  امل�شوؤولية  وم�شروعات   برامج  لنجاح 
يحتاج  الذي  واقعنا  لتغيري  ب�شدة  واملطلوبة  امللحة 
الإجتماعية  جوانبه  من  كثري  كبرييف  اإ�شالح  الى 
ا�شاليب  ت�شخري  خالل  من  والبيئة  والإقت�شادية 
�شراكات  وتقوم  تنبني  فحينما  والعمل،  التجارة 
املوؤ�ش�شات  ي�شمل  الذي  املثلث  اركان  بني  خالقة 
املجتمع  ومنظمات  الأعمال  ومنظمات  احلكومية 
املدين، نكون قد و�شعنا اأعظم لبنة لتحقيق احلياة 
متتني  خالل  من  ملجتمعاتنا،  والف�شلى  ال�شعيدة 
تتكامل   م�شاحات  واإفراد  امل�شرتك   العمل  و�شائج  
ومهارات  خربات   من  فيها   وي�شتفاد  اجلهود  فيها 

اجلميع يف املنظومة املجتمعية دون اإق�شاء .
حتما لن ت�شتطيع احلكومات لوحدها ان تت�شدى للق�شايا املجتمعية يف 
وفقر  وحروب  بيئية  كوارث  من  يوم  كل  املخاطر  دائرة  فيه  تت�شع  عامل 
الإقليمية  ال�شبكة  فعلت  وخريا  الأخري،  الأطراف  عون  دون  وبطالة، 
الإ�شهام  من  ملزيد  املجتمعية،  ال�شراكات  �شعار  العام  هذا  رفعت  حينما 
الإيجابي يف تعزيز املفهوم وجت�شيده يف ار�ص الواقع من خالل الن�شاط 
النوعي  الكبري الذي قامت به ولزلت توا�شل فيه مبنظور م�شتدام يتحلى 
بروح الإبتكار والتميز املطلوب يف مثل هذه الق�شايا، وهو اختيار موفق 
يف  املجتمعية  امل�شوؤولية  تواجه  التى  والتحديات  امل�شاكل  ع�شب  يالم�ص 
بالدنا العربية التى تتباين فيها التحديات وتتنوع فيها امل�شاكل، حيث ان 
اآفاق رحيبة وم�شارات وا�شعة، ملزيد من الن�شجام  يف  ال�شراكات تفتح  
الروؤى والأفكار وحتقيق التكامل املجتمعي وجتميع اجلهود وت�شخرياملوارد 
ا�شحاب  جميع  تهم  مو�شوعات  خلدمة  وفاعلية  بر�شد  والأمكانات 
بع�ص  فهذه  وم�شاحلهم،  اإهتماماتهم  وتعدد  تباينهم  وفق  امل�شلحة 
الفعالة،  ال�شراكات  حتقيق  يف  ت�شهم  ان  ميكن  التى  واملوؤ�شرات  املالمح 
يف  اأخل�شها  ال�شخ�شية   وخربتي  والكتب  املقالت  بع�ص  من  ا�شتنبطها 

النقاط التالية:
وتقدمي  ال�شلة  ذات  املو�شوعات  يف  الت�شريعات  ب�شن  الدول  قيام   •
امل�شوؤولية  برامج  اإجناح  فى  ي�شاهم  لل�شركات،  الالزمة  الت�شهيالت 

املجتمعية ويفتح اآفاق اأو�شع لل�شراكات املجتمعية .
تعود  ال�شراكات،  الق�شايا مو�شوع  العلمى فى اختيار  النهج  ا�شتخدام   •

بالنفع على الق�شايا  وال�شركات وكذلك املجتمع مع 
خالل �شركاء اقويا ل�شمان جناح امل�شروعات.

جيدة  خربات  تقدمي  فى  ت�شاهم  ال�شراكات   •
برامج  �شوح  الى  الولوج  حتاول  التى  لل�شركات 
امل�شوؤولية الإجتماعية فى ال�شق اخلا�ص باملجتمع فى 

م�شروعات التنمية امل�شتدامة  دون �شابق خربة.
الذي  الإدارى  اجلهد  من  كثري  توفر  انها  كما   •
تنفيذ  اإذا حاولت  ال�شركات  به هذه  تقوم  اأن  ميكن 

امل�شروعات والربامج ب�شكل مبا�شر.
موؤ�ش�شات  وتطوير  تقوية   فى  ت�شاهم   ال�شراكات   •
املجتمع املدين  املتخ�ش�شة فى املجالت التى تود اأن 
تعمل فيها، وحت�شن جودة احلياة بها من خالل دعم 

امل�شروعات و اإ�شتمراريتها.
• العمل امل�شرتك ي�شاهم فى بناء �شمعة ح�شنة و �شورة اإيجابية طيبة عن 

ال�شركات لدى املوؤ�ش�شات املجتمعية .
الر�شى  م�شاحات  زيادة  فى  ي�شهم  جميل  توا�شل  خلق  فى  ت�شاهم   •
نطاق  اأكرب  على  وامل�شوؤولية  ال�شراكة  وتو�شيع  املجتمعى  والإن�شجام 

ممكن.  
فاعلية  من  يعظم  اخلطط  و�شع  فى  املجتمعيني  ال�شركاء  م�شاهمة   •
الربامج وكفائتها وي�شهم ذلك فى تو�شيح الأدوار وتق�شيم امل�شوؤوليات . 
• عمل  منظمات املجتمع املدنى لقوائم  بالق�شايا الإجتماعية التى تدعمها 

تلك ال�شركات ب�شكل حمدد ميكنها من احل�شول على دعم اإ�شافى .
• اختيار املنظمات للق�شايا  التى تكون لها �شلة مبنتجات ال�شركات  اأو 

ر�شالتها اأو اإهتمامات موظفيها  يزيد من فر�ص جناحها.
• تقدمي عرو�ص منظمات املجتمع  مل�شروعات توؤكد فيها م�شوؤوليتها الإدارية 
الإعمال  احتياجات  مع  تن�شجم  متنوعة  خيارات  تقدمي  مع  الكاملة 

والت�شويق ي�شمن جناحها واإنفعال ال�شركات بها.
التقارير  اعداد  جمال  فى  املنظمات  قدرات  على  ال�شركات  اطالع   •

وقيا�ص الثر ميثل واحدة من ركائز جناح ال�شراكات وامل�شروعات .
• تعرف  املنظمات على اإحتياجات الأعمال التجارية اخلا�شة بال�شركات 

يجعلها تقدم مبادرات اأكرث واقعية  وقابلة للتنفيذ.
واهلل املوفق.

بقلم: ع�سام بابكر 
رئي�ص مركز اخلرطوم للم�شوؤولية

 املجتمعية والتنمية امل�شتدامة

الشراكات المجتمعية اساس نجاح برامج المسؤولية المجتمعية 

   مقالت يف امل�سوؤ�لية املجتمعية 



اأعرتف اأنه بعد ح�سوري لعدد من امللتقيات وح�سور عددمن الدورات وقراءة بع�س الكتب وت�سفح بع�س املواقع يف النرتنت عن امل�سئولية املجتمعيةوال�ستدامة 
ا�سبحت كمن  كانت روؤيته الب�سرية �سعيفة وبعد ان لب�س النظارة الطبية حت�سنت روؤيته لال�سياء، والف�سل هلل �سبحانه وتعالى ثم لال�ساتذة الكرام ومنهم 
الدكاترة جميعًا عماد �سعد، �سالح حموري وحامد البلو�سي وغريهم، ممن تعلمت منهم، ونبقى تالميذ يف هذه احلياة ومقولتي انني �ساأبقى )فقريًا للمعرفة(.
بال�سك اننا كم�سلمني ا�سحاب دين عظيم وقيم ومنهج قومي و�سريعة �ساملة كاملة و�ساحلة لكل زمان ومكان، ودر�سنا وتعلمنا يف مناهج التعليم الكثري 
ولكن تبقى ممار�ساتنا الفعلية لي�ست كما ينبغي ومبا يتوافق مع النهج القدوة للنبي الكرمي �سلى اهلل عليه و�سلم، ولو تناولنا حماور امل�سئولية املجتمعية 
وحفظ  املاء  واهمها  املوارد  املجال حلفظ  هذا  متعددة يف  لوجدنا ن�سو�س  وا�ستدامتها  ودميومتها  والقت�ساد(  البيئة  امل�ستدامة  )املجتمع،  والتنمية 
امل�سالح والعالقات الجتماعية بحب اخلري للنا�س وم�ساعدتهم واملحافظة على البيئة بكل مكوناتها يف كل زمان ومكان، والن�سو�س يف الكتاب وال�سنة 

كثرية منها على �سبيل املثال :
اأُمبدٍّ رطَلنِي ويغت�سُل ب�ساٍع ثمانيِة اأرطاٍل، احلديث. ُ عليِه و�سلََّم يتو�سَّ ِ �سلَّى اهللَّ 1. كاَن ر�سوُل اهللَّ

ريِق . واحلياُء �ُسعبٌة من الإمياِن ، احلديث. ٌع و�ستُّوَن �ُسعبًة. فاأف�سُلها قول ل اإلَه اإلَّ اهلُل. واأدناها اإماطُة الأذى عن الطَّ ٌع و�سبعوَن اأو ِب�سْ 2. الإمياُن ِب�سْ
جَل على دابِتِه فُيْحَمُل علْيها، اأْو َتْرَفُع َلُه علْيها متاَعُه �سَدَقٌة،  3. كلُّ �ُسالَمي ِمَن النا�ِس علْيِه �سَدَقٌة ُكلَّ يوٍم تطُلُع فيِه ال�سم�ُس، تعِدُل بنَي الثننِي �سدَقٌة ، وُتعنُي الرَّ

َدَقٌة، ومُتيُط الأذى عِن الطريِق �سدقٌة ، احلديث. والكلمُة الطيبُة �سدَقة، وكلُّ خطَوٍة تخطوها اإلى ال�سالِة �سَدَقٌة، وَدلُّ الطريِق �سَ
ولذلك رغم اأهمية املنهج التعليمي يف حما�سن الرتبية، ال انه يفرت�س ان تكون التوعية بالقدوة وب�سكل �سادق وعفوي نتيجة تاأ�سل هذه القيم بحيث تكون 
�سلوكيات عفوية اعتيادية ومبفهوم ا�سمل، من الباء  مبعنى ان ن�ست�سعر ان حمافظتنا على تر�سيد املياه  والطاقة الكهربائية يف الفنادق  وتر�سيد طلب 
الطعام يف املطاعم يف كل مكان مبا فيها حال ال�سفر يف اي بلد بالعامل، اأمر مهم ف�سال عن تر�سيد ذلك يف بالدنا امر يهم الب�سرية جميعًا، ول يعني  دفع 

القيمة املالية انك ا�سبحت يف حل من امرك لت�ستهلك كميات اأكر من حاجتكوب�سراهه كبرية .
كذلك لو ا�ست�سعر كل مدير او م�سئول او ٌمعلم ان ا�ستعمال واهدار كمية من الورق ب�سكل يزيد عن حاجته �سوف يكون هناك تدمري لال�سجار وا�ستنزاف 

للبيئة وبالتايل ال�سرر �سيعم اجلميع يف العامل.
كذلك ممار�سات بع�س املوؤ�س�سات وال�سركات يف القطاع اخلا�س لي�ست بامل�ستوى املاأمل من حيث تطبيقات امل�سئولية املجتمعية  والتنمية امل�ستدامة، وهي بنظري 
تنق�سم الى ق�سمني، احدها تدرك الجراءات ال�سحيحة للم�سئولية املجتمعية والتنمية امل�ستدامة، ولكن ل تلتزم، والخرى ينق�س م�سئوليها الفهم والثقافة 

املوؤ�س�سية لتطبيق امل�سئولية املجتمعية وال�ستدامة.
ومن هذا املنطلق لبد من وجود �سرامة بالجراءات  والهداف واملوؤ�سرات مع وجود باقات احرتافية من �سل�سلة املحفزات لكي يكون ميدان العمل 

تناف�سي لل�سركات مبا يحقق تلك الهداف كجزء من ال�سرتاتيجيات ملنظومة العمل .
ومع اأن الغرب �سبقنا بالتاأطري الجرائي للم�سئولية املجتمعية، يبقى اأن  نقول ان لدينا ال�سول ال�سرعية والِقيمية والقابلية املجتمعية، ولكن نحتاج 
تاأطريها وطرحها ب�سكل ابتكاري مب�سط وان تكون التوعية على عدة م�ستويات وب�سكل م�ستدام لكي نكون مب�سئوليتنا املجتمعية وتنميتنا امل�ستدامة على 

ما يرام باإذن اهلل.
واهلل ويل التوفيق

لدينا االصول ولكن نحتاج االبتكار 
باالجــراءات

   مقالت يف امل�سوؤولية املجتمعية 

بقلـــم: �سليمان حممد امل�ساري
م�ست�سار يف التطوير التنموي وال�ستدامة، ومدرب معتمد يف امل�سوؤولية املجتمعية
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يحظى الأ�سخا�س من ذوي الإعاقة برعاية خا�سة واهتمام، 
اإظهار طاقاتهم  لدجمهم يف املجتمع واحلياة العامة بهدف 
وقدراتهم، وجعلها فئة منتجة ت�سهم بعملية يف تنمية املجتمع 

وعملية التنمية ال�ساملة .
وكما نعلم فقد عززت املوؤ�س�سات والهيئات جهودها من اأجل 
تقدمي اخلدمات والإر�ساد الالزم لالأ�سخا�س من ذوي الإعاقة 
اأنف�سهم،  على  العتماد  على  قادرين  فاعلني  منهم  ليجعلوا 
لتح�سني  الكفيلة  الفر�س  وتوفري  احلياة،  معرتك  وخو�س 
العراقيل  واإزالة  ال�ستقاللية  وحتقيق  حياتهم،  م�ستوى 

وال�سعاب التي تعرت�سهم للو�سول اإلى م�ستوى حياة اأف�سل.
اإن الهتمام ً بالأ�سخا�س من ذوي الإعاقة من منطلق اإن�ساين 
وتربوي واجتماعي وثقايف، مل يعد من باب الرحمة والإح�سان 
والعطف، بل لأن الأ�سخا�س من ذوي الإعاقة لديهم اإمكانات، 
واإتاحة الفر�سة لهم جتعل منهم اإنا�سًا ناجحني وقادرين على 

املناف�سة يف كافة املجالت.
يف  ودمج  باهتمام  الإعاقة  ذوي  من  الأ�سخا�س  ويحظى 
املجتمع  يف  منتجني  وجعلهم  طاقاتهم،  لإظهار  املجتمع 

وم�ساهمني بعملية التنمية ال�ساملة.
واأطالب اأفراد املجتمع بالبتعاد عن الأنانية والتفكري بالأ�سخا�س 
من ذوي الإعاقة، كما اأطالب بتدري�س مناهج احرتام الأ�سخا�س 
الدمج  ت�سجيع  عملية  ظل  يف  خ�سو�سًا  الإعاقات،  ذوي  من 
وممار�سته يف املدار�س حيث اأن اأغلب الطالب لي�سوا على علم 
مبهارات التعامل مع الأ�سخا�س من ذوي الإعاقات، وقد يكون 

عر�سة لال�ستهزاء اأو ال�ستنكار من بع�سهم.
اإن رعاية الأ�سخا�س من ذوي الإعاقة، موؤ�سر ودليل على التطور 
يف جعل هذه الفئة جزءا ل يتجزاأ من املجتمع ككل، ولكن تكمن 
امل�سكلة يف عدم وجود اآلية وا�سحة يف تفعيل تلك املبادرات من 

قبل املوؤ�س�سات وامل�سوؤولني وحتويلها اإلى واقع ملمو�س.

دعم األشخاص ذوي اإلعاقة مسؤوليـة مجتمعية

  مقالت يف امل�سوؤولية املجتمعية

اعداد : الدكتور يعقوب حممد بني هذيل 
رئي�س املنظمة الدولية للم�سوؤولية املجتمعية

بدولة رو�سيا الحتادية يلفت النظار اجلميع خالل الأ�سابيع املا�سية، حيث يعترب املحفل الريا�سي الأكرب يف العامل، واأخذ حيز كبري من مواقع 
التوا�سل الجتماعي.

واملعتاد من نقا�سات وحوارات يف مواقع التوا�سل الجتماعي الرتكيز على نتائج املباريات وحتليلها، بالإ�سافة اإلى ال�سراعات الع�سبية الكروية 
التي ل تاأتي باأي ثمار، فكان الهتمام الريا�سي على احلدث نف�سه هو اجلانب الأكرب الذي يركز عليه يف الإعالم.

قليل ما راأينا من الأفراد اأو املوؤ�س�سات اأن يكون لهم دور يف ن�سر ممار�سات امل�سوؤولية املجتمعية يف هذا املحفل الريا�سي الذي يحتوي على مزيج 
كبري من الثقافات،اإ�سافة اإلى البلد امل�سيف الذي بالتاأكيد اأوجد ممار�سات عديد للم�سوؤولية املجتمعيية �سواء على م�ستوى الأفراد اأو املوؤ�س�سات.
ومما لفت انتباهي من ممار�سات على م�ستوى الأفراد هو قيام جماهري اإحدى الفرق بتنظيف املدرجات بعد نهاية املباراة، ويف اجلهة الأخرى 
جند بع�س الالعبني يطرحون حمالت اجتماعية يف ح�ساباتهم يف مواقع التوا�سل الجتماعي. لذلك يجب اأن يوجه اهتمام الإعالم الريا�سي 

نحو اأهمية امل�سوؤولية املجتمعية وخ�سو�سا يف املحافل العاملية، ملا يف ذلك من خري كبري يف توجيه نظرة املجتمع نحوها.

المسؤولية المجتمعية في كأس العالم

�ملبادر�ت �مل�ضوؤولة �جتماعيا »١٢« 

بقلم: عبدالرحمن �سيادي
مدير التحرير

زاوية تعنى بالتعريف باملبادرات امل�سوؤولة اجتماعية والفاعلة على �سبكات التوا�سل الجتماعي
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احلاجة اإلى تنمية م�ستدامة يف العامل اأ�سبحت م�ساألة لخالف حولها. فثمة فجوات متنامية على ال�سعيد العاملي يف جمالت الإ�ستجابة للحاجات الإن�سانية، 
القت�سادية  امل�سكالت  حل  يف  املوارد  من  لال�ستفادة  وفاعلة  جادة  خطوات  اإلى  ما�سة  بحاجة  اإننا  للعيان  يبدو  حيث  للم�ساألة..  حّل  اإيجاد  ال�سروري  ومن 

والجتماعية وحتى ال�سيا�سية. ولن يتاأتى ذلك دون حلول تنموية م�ستدامة.
اإّن النمّو القت�سادي امل�ستدام يف كثري من دول العامل �سيعتمد على خلق فر�س عمل، وتوفريالتعليم النوعي، والتخفيف من حّدة الفقر، واإدارة بيئية حذرة.

 ويجب على كّل من احلكومات، ومنظمات املجتمع املدين، واملوؤ�س�سات التعليمية اأن تبذل اجلهود ملعاجلة هذه امل�سائل.
اعتماده على مبادرات  يتّم عرب  التمكني  فيها. وهذا  يتواجد  التي  املجتمعات  ي�ساهم يف متكني  اأن  فعليه  يوؤديه.  اأن  وبارز يجب  دور هام  وللقطاع اخلا�س   

امل�سوؤولية املجتمعية التي تتما�سى اأهدافها مع اأهداف التنمية امل�ستدامة يف مناطق خمتلفة.
وتفاعال مع اأهداف الأمم املتحدة للتنمية امل�ستدامة2030، والتي مت اعتمادها من قبل اجلمعية العامة لالأمم املتحدة يف الفرتة مابني 25 - 27 �سبتمرب 
من عام 2015م، حتتفل ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية ع�سو برنامج الأمم املتحدة لالإتفاق العاملي، ويف اإطار �سراكتها مع العديد من وكالت 
الأمم املتحدة باليوم العاملي للم�سوؤولية املجتمعية للعام الثالث على التوايل، والذي يوافق تاريخ  25 �سبتمرب من كل عام، احتفاء باإعتماد قمة الأمم 
املنا�سبة  الطرق  اإيجاد  امل�ستدامة بهدف  املمار�سات  للتفاعل مع  العامل  تدعو  التي  الأهداف  تلك  اأهدافها حتى عام 2030.  امل�ستدامة  للتنمية  املتحدة 

لتحقيق العي�س بكرامة للعامل اأجمع بحلول عام 2030.
وبهذه املنا�سبة، فاإن برنامج ال�سفراء الدوليون للم�سوؤولية الجتماعية، وكذلك برنامج املفو�س الأممي للتب�سري باأهداف الأمم املتحدة للتنمية امل�ستدامة2030 
التابعني لل�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية يرفعان نداء عامليا لقادة وروؤ�ساء الدول والوفود امل�ساركة باإجتماع الدورة الثالثة وال�سبعني للجمعية العامة 
لالأمم املتحدة مبنظمة الأمم املتحدة، للتفاعل باإيجابية وم�سوؤولية جتاه احلاجات الإن�سانية يف العامل اأجمع على وجه العموم، ودول العامل النامي والأقل 
منوا على وجه اخل�سو�س حيث الأزمات والكوارث الإن�سانية تت�ساعف. تعهدا عرب هذا النداء الأممي بالتفاعل الإيجابي، من خالل تبني التزامات جادة 
للم�ساهمة يف حل  م�سكلة اجلوع والتي باتت توؤرق العامل اأجمع باأدوات مهنية واحرتافية، ورفعهم �سعار »الق�ساء على اجلوع..هدفنا« يف هذه الدورة من 

دورات الحتفال باليوم العاملي للم�سوؤولية املجتمعية. 
اإن اليوم العاملي للم�سوؤولية املجتمعية منا�سبة عظيمة ل�سناع القرار ملراجعة ممار�سات موؤ�س�ساتهم ودولهم، للتاأكد من اأنها تتوافق مع املعايري العاملية للتنمية 

امل�ستدامة لتحقيق هدف التحول الإيجابي، من اأجل اأن ينعم جميع �سكان العامل بالرفاه والرخاء على مدى ال�سنوات القادمة.

بروفي�سور يو�سف عبدالغفار
رئي�س جمل�س اإدارة ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية

القضــاء علـى الجــوع.. هدفـنـا
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الفن التشكيلي والمسؤولية المجتمعية

يف  بادرة للمزاوجة بني الفن وامل�سوؤولية املجتمعية، جاء مهرجان » الألوان« 
مب�ساركة  اخلا�سة  الحتياجات  لذوي  العاملي  الدوحة  مركز  نظمه  الذي 
عربية وا�سعة، وذلك مبنا�سبة الحتفال باليوم العاملي لالعاقة يف الثالث 
من �سهر دي�سمرب من عام 2018م املن�سرم، ليعرب عن مفاهيم امل�سوؤولية 
املجتمعية من خالل ري�سة عدد من املبدعني واملبدعات من الأ�سخا�س من 
ذوي العاقات. حيث مت اإلقاء ال�سوء على دور الفن الت�سكيلي ورواده يف 
تعزيز ممار�سات امل�سوؤولية املجتمعية من خالل لوحاتهم الفنية، وذلك. 
لأنه ل ميكن اإغفال دور الفن الت�سكيلي يف البوح عن اأهمية املجتمع وكيفية 
بطبيعتها  فاللوحة  بنف�سه،  اأدواته  ميلك  الذي  اجليل  خالل  من  تطويره 

تعرب عن اأهمية امل�سوؤولية املجتمعية والتي تعترب اأمانة يف اعناقنا.
اأفراد  من املجتمع املحلي  اإ�سراك  وقد حر�س املنظمون لهذا املهرجان 
والعربي يف التعبري عن دورهم جتاه جمتمعهم. ولالأ�سخا�س ذوي العاقة 
اإبداعات متعددة ، و�سلت باأ�سحابها يف مواطن كثرية اإلى العاملية، فكان 
وهم   ، ومتيزهم  ابداعاتهم  على  ال�سوء  ي�سلطوا  اأن  املنظمني  على  حق 

يحملون ر�سالة هادفة عرب اأداة اإن�سانية راقية وهي الفن الت�سكيلي.
وقد حر�ست العديد من املوؤ�س�سات واجلهات الدولية والعربية والوطنية 
على ال�ستجابة لدعوة »مركز الدوحة العاملي لذوي الحتياجات اخلا�سة« 
لل�سراكة يف هذه الفعالية الراقية، والتي توؤكد حر�س هذا املركز امل�سوؤول 
جتاه ابراز الإبداع من خالل تخ�س�سه وجماله. ف�سكرا »ملركز الدوحة 

العاملي لذوي الحتياجات اخلا�سة على ا�ستدامة العطاء والتميز.
تلك  بها  ليرتجم  ري�سة  حمل  ممن  واملبدعات  املبدعون  ايها  اأنتم  اأما 

امل�ساعر الن�سانية عرب لوحة فنية راقية، حتظى باحرتام جميع الب�سر، 
اإلى مواقع عديدة  فالدعوة لكم بالتوفيق واأن تتوا�سل عطاءاتكم لت�سل 
من هذا العامل، الذي يقدر اأ�سحاب العطاء وخا�سة من ا�ستدام عطاءه.

وال�سكر متوا�سل للخرباء والأكادميني والفنانني الكبار ممن بادر باأن يكون 
له دور يف هذه الفعالية الراقية ، فكانت ا�ستجابتهم مب�ستوى احلدث، حيث 
وجدناهم ي�ساركون يف حتكيم الأعمال الفنية، واأوراق العمل املتخ�س�سة، 
كذلك ي�ساهمون يف تقدمي ور�س عمل موجهة، وكان الرابط بينهم جميعا 

هو دعمهم لأ�سحاب العطاءات من جنوم هذا املهرجان.
العامل  احتفال  يف  واملتمثل  عاملي،  حدث  مع  الفعالية  هذه  توافق  اإن 
باليوم العاملي لالعاقة، ليوؤكد ان الأ�سخا�س من ذوي العاقات مبدعون 
بفطرتهم،  حيث اجربوا العامل اأن يعرتف بحقوقهم، من خالل الدافعية 
لتلك  حمت�سن  جمتمع  وجود  يف  منهم،  العديد  ميتلكها  التي  الذاتية 
التهاين  اآيات  اأ�سمى  نرفع  اأن  ي�سرفنا  املنا�سبة  وبهذه  املتميزة.  املواهب 
لالأ�سخا�س ذوي العاقة واأ�سرهم، وكل من يقف بجانبهم من اأجل ابراز 
تلك العطاءات وتلك املواهب مبنا�سبة حر�سهم على ا�ستدامة ابداعاتهم 

يف كل حمفل يكونون فيه.
واخلا�سة  احلكومية  املوؤ�س�سات  يف  القرار  �سناع  اأدعوا  اإننا   ، وختاما 
ذوي  من  الأ�سخا�س  مواهب  اإبراز  اإلى  العربية   دولنا  يف  واملجتمعية 
املجتمع  ايجاد  يف  املن�سود  الأمل  اإلى  للو�سول   ، غريهم  كما  العاقات، 
امل�سوؤول الذي ي�ستثمر مواطنيه خري ا�ستثمار متجاوزين يف ذلك املمار�سات 

التمييزية �سد اأي اأحد من الب�سر. فر�سالتنا ان�سانية عاملية احرتافية.

نائب رئي�س ال�سبكة القليمية للم�سوؤولية الجتماعية بقلم: اأ.د علي عبداهلل اآل اإبراهيم     

   درا�سات يف امل�سوؤولية املجتمعية 
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نائب رئيس الشبكة اإلقليمية في زيارة إلى فخامة المشير 
عبدالرحمن سوار الذهب الرئيس األسبق لجمهورية السودان 

السفير الدولي للمسؤولية المجتمعية 

خالل زيارة ر�سمية لل�سبكة القليمية للم�سوؤولية الجتماعية اإلى جمهورية ال�سودان، قام الأ�ستاذ الدكتور علي اآل اإبراهيم نائب رئي�س ال�سبكة القليمية 
للم�سوؤولية الجتماعية بزيارة اإلى فخامة امل�سري عبدالرحمن �سوار الذهب الرئي�س الأ�سبق جلمهورية ال�سودان ال�سفري الدويل للم�سوؤولية املجتمعية 
بال�سبكة القليمية للم�سوؤولية الجتماعية لالطمئنان على �سحة فخامته بعد العار�س ال�سحي الذي اأمل به. وقد وافق فخامته اأي�سا على رئا�سة وفد 
ال�سبكة القليمية للم�سوؤولية الجتماعية يف ملتقى تكرمي قادة العامل الإن�ساين يف العامل ال�سالمي والذي �سيقام يف مدينة اأنقرة الرتكية يف الربع 

الأخري من عام 2018م باإذن اهلل تعالى.

نائب رئيس الشبكة اإلقليمية في 
زيارة إلى الجمعية القطرية لتأهيل 

ذوي اإلحتياجات الـخاصـة
بدعوة من اجلمعية القطرية لتاأهيل ذوي الحتياجات اخلا�سة قام ال�ستاذ 
الدكتور علي اآل اإبراهيم نائب رئي�س ال�سبكة القليمية للم�سوؤولية الجتماعية 
لتاأهيل ذوي الحتياجات اخلا�سة. حيث كان  اإلى اجلمعية القطرية  بزيارة 
يف ا�ستقباله �سعادة الأ�ستاذ طالب عفيفة املري ع�سو جمل�س اإدارة اجلمعية 
وقد  بها.  الإعالمي  وامل�سوؤول  اخلا�سة  الحتياجات  ذوي  لتاأهيل  القطرية 
بحث الطرفان �سبل التعاون يف جمال تعزيز ممار�سات امل�سوؤولية املجتمعية 

يف قطاع العاقة.
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 اأعلنت ال�سبكة القليمية لال�ست�سارات ع�سو ال�سبكة القليمية للم�سوؤولية 
الجتماعية عن تد�سينها م�سروع نوعي ي�ساهم يف رفع كفاءة منظماتنا 
ال�سراكة  تعزيز  خالل  من  العاملية،  املهنية  املعايري  وفق  للعمل  العربية 
حتقيق  اإلى  اإ�سافة  املتخ�س�سة  ووكالتها  املتحدة  الأمم  منظمة  مع 
�سراكات مهنية مع هيئات دولية. ويف ت�سريح ل�سعادة الربوفي�سور يو�سف 
الجتماعية  للم�سوؤولية  القليمية  ال�سبكة  اإدارة  رئي�س جمل�س  عبدالغفار 
ال�سبكة  ع�سو  لال�ست�سارات  القليمية  ال�سبكة  يف  »ي�سرفنا  فيه  قال 
القليمية للم�سوؤولية الجتماعية ، وب�سفتنا موؤ�س�سة مهنية دولية اأن نعلن 
عن تد�سني اأحدث براجمنا املهنية، والذي نهدف من ورائه اإلى ت�سجيع 
احلكومية  �سواء  املتعددة  بقطاعاتها  وال�سالمية  العربية  موؤ�س�ساتنا 
مع  مهنية  وعالقات  ج�سور  لبناء  احلكومية  غري  اأو  اخلا�سة  اأو  منها 
املتخ�س�سة  الأخرى  الدولية  والهيئات  املتحدة  الأمم  ووكالت  منظمات 
من  وال�ستفادة  معها،  �سراكات  وحتقيق  لع�سوياتها،  النت�ساب  عرب 
الإدارية  املمار�سات  باأف�سل  تعريفها  وكذلك  والفني،  املعريف  ارثها 
والفنية ملوؤ�س�ساتنا العربية وال�سالمية من خالل ا�ستعرا�س تقارير اأداء 
موؤ�س�ساتنا التي تربز التزامنا املهني باملعايري العاملية يف املحافل الدولية 

املعتربة.
واأ�ساف �سعادته قائال »ول يخفى على كل ذي لب، باأنه قد حدثت طفرة 
طويل،  الدرب  مازال  ولكن   ، العربية  موؤ�س�ساتنا  من  الكثري  يف  معرفية 
املتقدم معرفيا ومهنيا،  العامل  لنكون جزءا من  ونحتاج جهدا م�ساعفا 
فكانت هذه املبادرة لتد�سني برنامج متخ�س�س ي�ساهم يف التعرف على 
اأف�سل املمار�سات والتطبيقات املهنية العاملية عرب ال�سراكة مع منظمات 
الإقليمية  ال�سبكة  اختارت  وقد  موثوق.   مهني  اأثر  ذات  ودولية  اأممية 
لال�ست�سارات خدماتها والتي �ستقدمها �سمن هذا الربنامج بعناية فائقة 
بعد ا�ست�سارة العديد من اخلرباء الدوليني �سواء من املنت�سبني ملنظمات 
املعتربة  الدولية  الهيئات  من  اأو  املتخ�س�سة  ووكالتها  املتحدة  الأمم 
عززت  التي  تو�سياتهم  فكانت  وتوجيهاتهم،  خرباتهم  من  لال�ستفادة 
من قناعتنا باأهمية اطالق هذا الربنامج وخدماته املتخ�س�سة يف هذا 

الوقت الراهن.
الأمم  خدمات  مكتب  �سيقدمها  التي  ال�ست�سارية  اخلدمات  اأهم  وحول 

قال  لال�ست�سارات-  القليمية  ال�سبكة  -ع�سو  الدولية  والهيئات  املتحدة 
�سعادة الربوفي�سور يو�سف عبدالغفار رئي�س مكتب خدمات الأمم املتحدة 
والهيئات الدولية » �سيقدم املكتب باإذن اهلل تعالى العديد من اخلدمات 
ال�ست�سارية منها ح�سول املنظمات على ع�سويات منظمات الأمم املتحدة 
والهيئات الدولية وخا�سة تلك املنظمات ذات ال�سلة مبجالت امل�سوؤولية 
املجتمعية كربنامج الأمم املتحدة لالتفاق العاملي ، واملجل�س القت�سادي 
الهيئات  او  الأممية،  املنظمات  من  وغريها  املتحدة  بالأمم  الجتماعي 
الدولية التي تعزز من البعد املعريف ملنظماتنا املجتمعية واحلكومية مثل 
: الأحتاد الدويل لل�سيخوخة، ومنظمة التاأهيل الدويل، واملجل�س العاملي 
من  وغريها  املجتمعية  للم�ساءلة  الدولية  وال�سبكة  امل�ستدامة،  للتنمية 

الهيئات.
كذلك يقدم املكتب ا�ست�سارات يف جمال اإ�سدار تقارير التنمية امل�ستدامة 
عرب ال�سراكة مع مبادرة الإطر العاملية GRI، اإ�سافة اإلى تاأهيل املنظمات 
وفق  اأعمالها  لتوفيق  احلكومية  غري  اأو  اخلا�سة  اأو  احلكومية  �سواء 
املكتب  يقدم  كما  املجتمعية.  للم�سوؤولية  ايزو26000  العاملية  املوا�سفة 
الأمم  باأيام  لالحتفال  فعاليات  وتنفيذ  ت�سميم  يف  ا�ست�سارية  خدمات 
املتحدة العاملية والهيئات الدولية، اإ�سافة اإلى توفري  خدمات ا�ست�سارية 
لتنظيم فعاليات بال�سراكة مع منظمات الأمم املتحدة والهيئات الدولية، 
فعاليات  تنظيم  يف  واملهارات  املعرفية  اخلربة  من  ر�سيدا  منتلك  حيث 
اإلى  اإ�سافة  الدولية،  والهيئات  املتحدة  الأمم  منظمات  مع  بال�سراكة 
الدولية.  والهيئات  املتحدة  الأمم  منظمات  من  متحدثني  دعوة  خدمة 

 الشبكة اإلقليمية تطلق مبادرة نوعية في المنطقة العربية
تدشين مكتب خدمات األمم المتحدة والهيئات الدولية 

للمساهمة في بناء قدرات منظماتنا
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واأ�ساف الربوفي�سور يو�سف عبدالغفار قائال »لقد قطعنا 
للتنمية  املتحدة  الأمم  لأهداف  الرتويج  يف  كبريا  �سوطا 
2015-2018م،  مابني  الفرتة  خالل   2030 امل�ستدامة 
وا�ستنادا اإلى اأهيمة هذه الهداف الأممية، �سن�ساهم من 
خالل مكتبنا يف دعم املنظمات العربية من خالل تقدمي 
اأهداف  لتحقيق  املوؤ�س�سي  التحول  جمال  يف  ا�ست�سارات 
الدعم  توفري  وكذلك  امل�ستدامة،  للتنمية  املتحدة  الأمم 
الفني لعداد تقارير فنية لقيا�س التقدم يف تنفيذ اأهداف 
التنمية امل�ستدامة 2030 لالجتماع ال�سنوي الرفيع امل�ستوى 
املتحدة.  لالأمم  والجتماعي  القت�سادي  للمجل�س  التابع 
اإ�سافة اإلى ذلك وا�ستنادا اإلى خرباتنا يف جمال امل�سوؤولية 
املجتمعية والتي بلغت اإحدى ع�سر عاما �سنقدم من خالل 
احلكومية  للمنظمات  ا�ست�سارية  خدمات  املكتب  هذا 
واخلا�سة وغري احلكومية لتاأ�سي�س وحدات وكيانات اإدارية 
متخ�س�سة يف جمالت امل�سوؤولية املجتمعية حتت اإ�سراف 
ا�ست�سارية  خدمات  كذلك  ونقدم   متخ�س�سني.  خرباء 
لعداد  احلكومية  وغري  واخلا�سة  احلكومية  للمنظمات 
العاملية  واجلوائز  امل�سابقات  للم�ساركة يف  املنظمات  هذه 
لهذه  ا�ست�سارات  تقدمي  وكذلك  املتخ�س�سة،  املهنية 
املنظمات لتبني  واإدارة جوائز وم�سابقات مهنية مبعايري 
عاملية. ونوفر كذلك خدمة تنظيم برامج تدريبية ت�ساهم 
يف بناء القدرات املوؤ�س�سية والب�سرية ملنظماتنا احلكومية 
الأمم  منظمات  مع  بال�سراكة  احلكومية  وغري  واخلا�سة 
مع  التعاون  عرب  وخا�سة  وم�ست�ساريها  وخربائها  املتحدة 
الهيئات  وكذلك  والبحث،  للتدريب  املتحدة  الأمم  معهد 
الدولية الأخرى مثل الأكادميية التدريبية التابعة للمنظمة 
العاملية للملكية الفكرية WIPO. كما نوفر خدمة ت�سجيل 
املبادرات وامل�سروعات املجتمعية وكذلك املن�سات واملواقع 
اللكرتونية كحقوق ملكية فكرية وت�سدر مبوجبها �سهادة 

ت�سجيل ر�سمية  ذات �سفة دولية لالإفراد واملنظمات .
يو�سف  الربوفي�سور  �سعادة  قال  ت�سريحه  ختام  ويف 
ت�ساهم  اأن  وتعالى  �سبحانه  اهلل  من  »نتمنى  عبدالغفار 
واأن�سطتنا  لأعمالنا  نوعية  ا�سافة  حتقيق  يف  مبادرتنا 
كذلك  نكون  واأن  وال�سالمي،  العربي  العاملني  يف  املهنية 
عن�سرا فاعال وموؤثرا يف دعم اأهداف املنظمات الأممية 

والهيئات الدولية خلدمة الن�سانية جمعاء.

المنتدى الشهري للمسؤولية 
المجتمعية في دولة قطر

الجتماعية  للم�سوؤولية  الإقليمية  ال�سبكة  اأعلنت 
عن تد�سني »املنتدى ال�سهري للم�سوؤولية املجتمعية 
القليمية  ال�سبكة  مبادرات  اإحدى  قطر«  دولة  يف 
للم�سوؤولية الجتماعية بتاريخ 24 �سبتمرب 2018م، 
وذلك يف اإطار الحتفال باليوم العاملي للم�سوؤولية 
تثقيفيا  مو�سما  املنتدى  �سينظم  حيث  املجتمعية. 
قطر  يف  املجتمعية  امل�سوؤولية  مبجالت  للمهتمني 
�سهرية متخ�س�سة.  وندوات  �سي�سمل حما�سرات 
علي  بن  �سيف  الدكتور  �سعادة  املنتدى  و�سرياأ�س 
املجتمعية  للم�سوؤولية  الدويل  ال�سفري  احلجري 

بال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية.

نائب رئيس الشبكة اإلقليمية 
للمسؤولية االجتماعية في زيارة 
إلى معالى الوزيرة مشاعر أحمد 

األمين الـدولب وزيرة التربية 
والتعليم بجمهورية السودان

خالل زيارة ر�سمية لل�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية اإلى جمهورية ال�سودان، قام 
الأ�ستاذ الدكتور علي اآل اإبراهيم نائب رئي�س ال�سبكة القليمية للم�سوؤولية الجتماعية 
والتعليم  الرتبية  وزيرة  الدولب  الأمني  اأحمد  م�ساعر  الوزيرة  معايل  اإلى  بزيارة 
ال�سقيقة  ال�سودان  جمهورية  ا�ست�سافة  على  الطرفان  اأتفق  وقد  ال�سودان.  بجمهورية 
تقدم  كما  الثالث«.  املجتمعية  وامل�سوؤولية  العربي  ال�سباب  مبادرات  »موؤمتر  فعاليات 
وامل�ساركة يف فعاليات »موؤمتر  للح�سور  اإلى معاليها  اإبراهيم بدعوة  اآل  الدكتور علي 
الجتماعية يف  للم�سوؤولية  الإقليمية  ال�سبكة  �ستنظمه  والذي  الثالث«  املانحة  اجلهات 

الأ�سبوع الأول من �سهر دي�سمرب من عام 2018م باإذن اهلل تعالى.
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برعاية وتشريف سعادة الدكتورة أمل البكري البيلي
 وزيرة التنمية االجتماعية بوالية الخرطوم

ورشة عمل بعنـوان »التسويــق الــمجتمعــي« بتنظيــم 
من مجلس الــمسؤوليــة االجتماعيــة بواليــة الخرطــوم

التنمية  وزيرة  البيلي  البكري  اأمل  الدكتورة  �سعادة  وت�سريف  برعاية 
اإبراهيم  اآل  علي  الدكتور  الأ�ستاذ  قدم  اخلرطوم  بولية  الجتماعية 
زيارته  مبنا�سبة  الجتماعية  للم�سوؤولية  الإقليمية  ال�سبكة  رئي�س  نائب 
الر�سمية اإلى جمهورية ال�سودان ور�سة عمل بعنوان »الت�سويق املجتمعي« 
اأولى  يف  اخلرطوم«  بولية  الجتماعية  امل�سوؤولية  جمل�س  من  بتنظيم 
2018م،  لعام  املجتمعية  للم�سوؤولية  العاملي  باليوم  الحتفال  فعاليات 
وذلك بتاريخ 4 �سبتمرب 2018م. واأتبع ذلك اجتماع عمل يف مقر وزارة 
التنمية الجتماعية مع �سعادة الدكتورة اأمل البكري البيلي، حيث اأعلنت 

بتاأ�سي�س  املجتمعية  وامل�سوؤولية  املراأة  موؤمتر  مقرتح  قبول  عن  �سعادتها 
اإ�سافة   ، ولية اخلرطوم  يكون مقره يف  العربية  املراأة  لتمكني  �سندوق 
من  اخلام�سة  الدورة  با�ست�سافة  الجتماعية  التنمية  وزارة  رغبة  اإلى 
من  الأول  الربع  يف  �سيقام  والذي  املجتمعية  للم�سوؤولية  املراأة  موؤمتر 
بال�سبكة  املجتمعية  للم�سوؤولية  املراأة  مركز  من  بتنظيم  201٩م  عام 
القليمية للم�سوؤولية الجتماعية. ويف ختام الزيارة قام مدير عام وزارة 
التنمية الجتماعية بتكرمي الدكتور علي اآل اإبراهيم نائب رئي�س ال�سبكة 

الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية.

رئيسة مكتب خبراء الشبكة تشارك في منتدى 
التمكين االقتصادي للمرأة بالقاهرة

منتدى  فعاليات«  يف  الجتماعية  للم�سوؤولية  القليمية  ال�سبكة  خرباء  مكتب  رئي�سة  الغنام  نعيمة  الدكتورة  �ساركت 
عام  من  �سبتمرب   13-12 مابني  الفرتة  يف  القاهرة  مدينة  يف  اأقيم  والذي   ، العربية«  للمراأة  القت�سادي  التمكني 
2018م، بتنظيم من الحتاد الن�سائي العربي ومكتب بالن م�سر للربامج وبرعاية من جامعة الدول العربية. وقد 
�ساركت الدكتورة نعيمة الغنام يف املوؤمتر من خالل مداخلة علمية حتثت خاللها عن امل�ستلزمات املهنية لتحقيق 

التمكني القت�سادي للمراأة العربية واآليات التغلب على العقبات.
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رئيسة مركز اجالل لخدمات كبار السن تقدم ورشة تدريبية بعنوان:
 »الشخصية االنتاجية« بتنظيم من أكاديمية إنسان لبناء 

القيم بالتعاون مع الشبكة االقليمية للمسؤولية االجتماعية

قدمت الدكتورة حياة يو�سف مالوي رئي�سة مركز اجالل خلدمات كبار ال�سن بال�سبكة القليمية للم�سوؤولية الجتماعية ور�سة تدريبية بعنوان »ال�سخ�سية 
النتاجية« بتنظيم من اأكادميية اإن�سان لبناء القيم بالتعاون مع ال�سبكة القليمية للم�سوؤولية الجتماعية . وقد اأقيمت ور�سة العمل يف مدينة ا�سطنبول 

الرتكية بتاريخ 15 اأغ�سط�س من عام 2018م.



بانوراما ال�شبكة - ٢٠١٨م 118

التدريبي  الربنامج  الجتماعية  للم�سوؤولية  الإقليمية  ال�سبكة  نظمت 
الدويل »الرخ�سة الدولية للم�سوؤولية املجتمعية« خالل الفرتة مابني 
البحرين،  مبملكة  داون  روتانا  بفندق  2018م  �سبتمرب   15-13

مب�ساركة العديد من املتدربني من دول خليجية وعربية.
ويف ت�سريح ملقدم الربنامج امل�ست�سار واملدرب الدويل الأ�ستاذ فايز 
�سفر العمري رئي�س جمموعة اخلبري العاملي لال�ست�سارات اأن املحاور 

التي تناولها الربنامج التدريبي كانت حول امل�سوؤولية املجتمعية وتطور 
العاملي  لالتفاق  املتحدة  الأمم  برنامج  ومبادئ  تاريخيا،  املفهوم 
الع�سرة  املجتمعية  امل�سوؤولية  ومعايري  وموا�سفات  تطبيقها،  واآليات 
العاملية  للموا�سفة  وفقا  املجتمعية  امل�سوؤولية  وفعاليات  واأدواتها، 
مبادئ  لتطبيق  والجراءات  ال�سيا�سات  وموجهات  ايزو26000، 
املبادرات  ت�سميم  يف  والبتكار  املوؤ�س�سات،  يف  املجتمعية  امل�سوؤولية 

ختام فعاليات البرنامج التدريبي الدولي 
»الرخصة الدولية للمسؤولية المجتمعية«

فـي البحـريـن

بتنظيم من الشبكة اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية
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الحساوي رئيسًا لمركز خدمات 
مؤسسات رعاية األيتام بالشبكة 

للمسؤولية االجتماعية
عذاري  الأ�ستاذة  تكليف  عن  الجتماعية  للم�سوؤولية  القليمية  ال�سبكة  اإدارة  جمل�س  اأعلن 
العمل  جمالت  يف  املعروفة  والنا�سطة  ال�ستدامة  تطبيقات  جمال  يف  امل�ست�سارة  احل�ساوي 
الأيتام  رعاية  موؤ�س�سات  رئي�س مركز خدمات  الكويت مبن�سب  دولة  واملجتمعي من  الإن�ساين 

بال�سبكة القليمية للم�سوؤولية الجتماعية.

رئيس مركز االستشارات المسؤولة 
بالشبكة االقليمية يشارك في 

فعاليات »المؤتمر الدولي األول 
للتميز في العمل االجتماعي 

والتطوعي«
�سارك امل�ست�سارجابر بن �سقر الرويعي رئي�س مركز ال�ست�سارات امل�سوؤولة بال�سبكة القليمية 
الجتماعي  العمل  يف  للتميز  الأول  الدويل  »املوؤمتر  فعاليات  يف  الجتماعية  للم�سوؤولية 
والتطوعي«، والذي اأقيم برعاية  �سعادة وزير العمل والتنمية الجتماعية مبملكة البحرين، 
وبتنظيم من  جمعية البحرين للعمل التطوعي بالتعاون مع موؤ�س�سة جائزة الأمرية �سيتة بنت 

عبد العزيز. للتميز يف العمل الجتماعي باململكة العربية ال�سعودية.
التنمية  واأبعاد  ال�سندوق  »خارج  بعنوان  عمل  ورقة  الرويعي  �سقر  جابر   الأ�ستاذ  وقدم 

امل�ستدامة« بتاريخ  10 �سبتمرب 2018م.

ت�سويق  باأدوات  التعريف  وكذلك  جمتمعيا،   الأكرب  العائد  ذات 
وممار�سات  واملجتمع،  املانح  لأوليات  املواءمة  املجتمعية  املبادرات 
املوؤ�س�سية،  ال�ستدامة  لتحقيق  وخمرجاتها  املجتمعية  امل�سوؤولية 
يف  الأعمال  جودة  حتقيق  يف  ودورها  املجتمعية  امل�سوؤولية  وتقارير 
املوؤ�س�سات والعطاء املجتمعي، وامل�ساءلة املجتمعية الطريق اإلى تعزيز 

املمار�سات باأبعادها الجتماعية والقت�سادية والبيئية.
كما اأ�سارت الأ�ستاذة فاطمة اخلان املدير التنفيذي لل�سبكة القليمية 
للمتدربني وهي  الربنامج قدم هدية  اأن  اإلى  الجتماعية  للم�سوؤولية 
الأمم  برنامج  يف  امل�ساركة  املوؤ�س�سات  ت�سجيل  يف  جمانية  ا�ست�سارة 
الأممية. الع�سوية  على  احل�سول  حتى  العاملي  لالتفاق  املتحدة 

هذا  يف  امل�ساركون  عليها  ح�سل  عديدة  مزايا  هناك  اأن  مو�سحة 
وبطاقة  دولية  �سهادة  على  احل�سول  بينها  من  التدريبي  الربنامج 
مهنية للرخ�سة الدولية للم�سوؤولية املجتمعية، كما حت�سل املوؤ�س�سات 
على ا�ست�سارة جمانية للح�سول على ع�سوية برنامج الأمم املتحدة 
امل�ساركني  يوهل  �سامال  الربنامج  هذا  يعد  حيث  العاملي،   لالتفاق 
فيه ملمار�سة تطبيقات امل�سوؤولية املجتمعية يف املوؤ�س�سات وفق اأحدث 
الربنامج  من  الثانية  الن�سخة  هي  هذه  اأن  علما  العاملية.  املناهج 
للم�سوؤولية  الدولية  الأكادميية  قبل  من  تنظيمه  مت  الذي  التدريبي 
حيث  الجتماعية،  للم�سوؤولية  القليمية  ال�سبكة  ع�سو  الجتماعية 

اأقيمت الن�سخة الأولى منه يف دولة الكويت.
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وفاة  كوفي عنان األمين العام السابق لألمم 
الـمتحدة ومـؤسس برنامج االتفـاق العالمـي

تويف كويف عنان، الأمني العام ال�شابق لالأمم املتحدة، ال�شبت عن عمر 
ناهز ٨٠ عاما، وذلك باإحدى م�شت�شفيات �شوي�شرا.وتولى عنان من�شب 
اإلى ٢٠٠6، وحاز  الأمني العام لالأمم املتحدة لفرتتني، من عام ١٩٩7 
الإن�شانية.و�شغل  الأعمال  يف  جهوده  نظري  لل�شالم  نوبل  جائزة  على 
لحقًا من�شب املبعوث اخلا�ص لالأمم املتحدة اإلى �شوريا، ليقود اجلهود 
الدولية لإيجاد حل �شلمي لل�شراع. وو�شفت موؤ�ش�شة كويف عنان الراحل 
باأنه »كان رجل دولة عامليا، ملتزما بالق�شايا الدولية، من اأجل عامل اأكرث 
عدًل و�شالمًا«.واأ�شافت: »اأينما كانت هناك معاناة اأو حاجة، كان ميد 
يده اإلى كثريين بعطفه العميق. ودون اأن يفكر يف نف�شه، و�شع الآخرين يف 
املقام الأول، لذلك كان كل ما قام به م�شبعا باللطف احلقيقي والدفء 
والذكاء«. وو�شف عنان اأهم اإجنازاته باأنها الأهداف الإمنائية لالألفية، 
التي و�شعت لأول مرة اأهدافا عاملية يتعني حتقيقها، ب�شاأن ق�شايا مثل 
الفقر وارتفاع معدل وفيات الأطفال. ويعترب ال�شيد كويف عنان موؤ�ش�ص 
برنامج الأمم املتحدة لالتفاق العاملي. فربنامج  الأمم املتحدة لالتفاق 
وممار�شات  �شيا�شات  وتنفيذ  لتطوير  قيادية  من�شة  عن  عبارة  العاملي 
موؤ�ش�شية م�شوؤولة وم�شتدامة، والإف�شاح عنها. حيث تلتزم اجلهات التي 
وفق ع�شرة  وا�شرتاتيجياتها  الربنامج مبوائمة عملياتها  تتبنى  مبادئ 
الإن�شان، والعمل، والبيئة،  مبادئ حتظى بقبول عاملي يف جمال حقوق 
ا�شتدامة  مبادرة  اأكرب  العاملية  التفاقية  وُتعترب  الف�شاد.  ومكافحة 

اختيارية للجهات احلكومية واخلا�شة واملجتمعية.
املبادئ الأ�شا�شية لالتفاقية العاملية لالأمم املتحدة هي:

املبداأ ١: يتعني على املوؤ�ش�شات دعم حماية حقوق الإن�شان املعلنة دوليا 
واحرتامها؛

املبداأ ٢: يتعني عليها التاأكد من اأنها لي�شت �شالعة يف انتهاكات حقوق 
الإن�شان.

املبداأ 3 : يتعني على املوؤ�ش�شات احرتام حرية تكوين اجلمعيات والعرتاف 
الفعلي باحلق يف التفاو�ص اجلماعي؛

والعمل  ال�شخرة  اأ�شكال  جميع  على  الق�شاء  عليها  يتعني   :4 املبداأ 
اجلربي؛

املبداأ 5: يتعني عليها الإلغاء الفعلي لعمل الأطفال؛
املبداأ 6: يتعني عليها الق�شاء على التمييز يف جمال ال�شتخدام واملهن.
اإزاء  املبداأ 7: يتعني على املوؤ�ش�شات الت�شجيع على اتباع نهج احرتازي 

جميع التحديات البيئية.
املبداأ ٨: يتعني عليها ال�شطالع مببادرات لتو�شيع نطاق امل�شوؤولية عن البيئة؛
ال�شارة  التكنولوجيات غري  الت�شجيع على تطوير  املبداأ ٩: يتعني عليها 

بالبيئة ون�شرها..
املبداأ ١٠: يتعني على املوؤ�ش�شات مكافحة الف�شاد بكل اأ�شكاله، مبا فيها 

البتزاز والر�شوة.

بقلم : يو�سف اللمكي - م�شت�شار يف تطبيقات ال�شتدامة - �شلطنة عمان

ورشة عمل بعنوان »البرنامج المحترف في 
إدارة المشاريع في القطاع التنموي« 

والقت�شادية  الإدارية  وال�شت�شارات  الأهلي  للتدريب  املتفوق  الجناز  مركز  ينظم 
بعنوان  عمل  ور�شة  الجتماعية  للم�شوؤولية  الإقليمية  ال�شبكة  مع  بالتعاون  والدارية 
الدكتور  يقدمها اخلبري  التنموي«  القطاع  امل�شاريع يف  اإدارة  »الربنامج املحرتف يف 
اأ�شامة الرتابي، وذلك يف الفرتة ما بني ٢٠ الى ٢٢ �شبتمرب  ٢٠١٨م بفندق ميلينيوم 
العثمان  �شهاب  الدكتور  بذلك  �شرح  وعربية..  خليجية  مب�شاركة  الكويت  بدولة 
مدير معام مركز الجناز املتفوق. واأ�شاف كذلك اأن �شراكتنا مع ال�شبكة القليمية 
للم�شوؤولية الجتماعية حققت ا�شت�شافة دولة الكويت فعاليات هامة ت�شاهم يف بناء 

القدرات املوؤ�ش�شية، ورفع كفاءة وقدرات منظماتنا احلكومية واخلا�شة واملجتمعية. 



نعم اإنه الفقر �سيداتي �سادتي، عندما يبلغ اجلوع مبلغه لطفل 
يبلغ العا�سرة من عمره فاليجد اأمامه اإل ورق الكارتون لي�سد 
جوعه، هل ا�ست�سعرمت اح�سا�سه واآلمه والياأ�س الذي حل به 

ليلجاأ اإلى اأكل ورق الكارتون؟

الدائم  الفقر  ت�سكوا  الفقرية  العامل  دول  من  الكثري  باتت 
اأنها  واأغلبها من دولنا العربية والأفريقية، وما يدمي القلب 
بلد م�سلمة، توؤمن باهلل ور�سوله وت�سرب وحتت�سب، ولكن اأين 
الإ�سالم ممن هم من اأثرياء تلك الدول، تلك هي املُع�سلة، ال 
يعني ذلك اأن هناك خلل يف تطبيق ما �سرعه اهلل لنا واأمرنا 
لتتوازن  لفقرائها  لتعطى  اأغنيائها  من  توؤخذ  زكاة  من  به، 

احلياة على اأر�س اهلل؟

ولو اأن كل م�سلم قادر من ذوي الدخل املرتفع اأدى ما عليه من 
زكاة اأمواله، وعمل على كفالة اأ�سر فقرية كم�سوؤولية وكواجب 
عليه، لكانت خطوة يف هذا الطريق تنتهي بنتحقيق اأهداف 

التنمية امل�ستدامة يف بالدهم..

لهذا  املجتمعية  للم�سوؤولية  العاملي  اليوم  �سعار  اأن  وحيث 
حتقيق  منطلق  من  هدفنا«  اجلوع..  على  »الق�ساء  هو  العام 
الق�ساء  اأهدافها  اأحد  والتي من  امل�ستدامة،  التنمية  اأهداف 
التقدم  بت�سريع  اأممي  تقرير  اأ�ساد  فقد  عامليا،  اجلوع  على 
للتمكن من بلوغ تلك الأهداف حيث ك�سف تقرير اأممي عن 
ارتفاع عدد اجلياع يف العامل اإلى 821 مليون �سخ�س يف عام 
الت�سدي  والأفراد  احلكومات  على  لزاما  لكان  لذا  2017م، 
لهذا الأمر بتكاتف الأيادي والعمل حتت �سعار واحد لتحقيق 

هدف الق�ساء على اجلوع بحلول عام 2030..

ندعوا  الجتماعية  للم�سوؤولية  الإقليمية  ال�سبكة  وها نحن يف 
كل فرد على وجه الأر�س اأن يكون هدفه الق�ساء على اجلوع، 
م�سوؤوليته  خالل  من  الطريق  يف  حقيقية  خطوة  يخطو  واأن 

كخليفة اهلل يف اأر�سه.

وما �سحيفة »التزام« اإل منرب تعني اجلميع على ن�سر اآرائهم 
ومبادرتهم لتحقيق اأهداف التنمية امل�ستدامة ولنعي�س جميعا 

ب�سالم على هذه الأر�س ولالأجيال من بعدنا.
* رئي�سة التحرير

بقلـم: عبري اأحمد اجلودر

ولنتذوق قطعة من ورق 
الكارتون
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   مقالت يف امل�سوؤولية املجتمعية 

العالنات امل�ستهدفة لالأطفال:
لهذا النوع من الإعالنات خ�سو�سية يف الإنتاج من حيث امل�سمون - اللغة 
وتطلعات  عقلية  تنا�سب  عر�س  ب�سورة  ميتاز  فهو  الخراج   - الداء   -
�سريعًا...   ، كبرًيا  خارًقا،  قوًيا،  الطفل  يكون  اأن  مثل  الطفل  ورغبات 
الخ، ولذلك يذهب املخرج يف كثري من الأحيان ل�ستخدام ال�سخ�سيات 
ال�سطورية مثل �سوبر مان )Superman( بات مان )Batman( والتي 

جتعل الطفل �سجني وعا�سق ومدمن لهذا العالن
العالنات وتاأثريها ال�سالب على الطفال: 

لكثري من العالنات دور �سالب على �سحة الطفل الع�سوية والنف�سية وال�سلوكية 
وتتلخ�س فى النقاط التية :

1/ جلو�س الطفل اأمام التلفاز ملتابعة املادة الرباجمية وانتظار املادة العالنية 
ل�ساعات طويلة، يجعل الطفل عدمي احلركة ويف تناول دائم وم�ستمر لالأطعمة 
ذات ال�سعرات احلرارية العالية وهو جال�س اأمام التلفاز، يقوده ذلك لل�سمنة 

الزائدة والتي تكون بوابة لالأمرا�س احلادة منها واملزمنة.
يقوده  مما  الطفل  دواخل  فى  العنف  تزرع  العالنات  من  كثري   /2

للم�سادمات وبالتايل الوقوع يف ال�سابات .
3/ التوحد.

4/ ال�سرود الذهني وقلة الرتكيز.
5/ اأكر العالنات اخلا�سة بالطفل تتناول العالن عن مواد غذائية وفى 
طبيعية  غري  عنها  املعلن  الغذائية  املواد  هذه  اأن  جند  الحيان  من  كثري 
على  حياته  طيلة  الطفل  يعتمد  وبالتايل  واحللويات،  امل�سروبات  خا�سة 
�سحة  على  اخلطر  ناقو�س  يدق  وهنا  كيميائية  تركيبة  من  غذائية  مواد 

الطفل )اأمرا�س الكبد والكلى والقلب واجلهاز الع�سبي ... الخ (

التاأثري ال�سلوكية:
البناء يقودون الباء فى عملية ال�سراء :

ال�سياء  هذه  كل  املباهاة،   - التفاخر   - العنف   - التبزير   - ال�سراهة 
يكرب  حيث  الطفل،  يكرب  عندما  وخا�سة  ال�سلوكي  النحراف  الى  تقود 
ب�سخ�سية �سعيفة ت�ساعده كثريا فى الدخول يف عامل النحراف املتطور 

يوم بعد يوم .
فمن هنا نلخ�س التو�سيات واحللول فى ثالثة اجتاهات: 

الجتاه الأول هو الأ�سرة؛ فعلى اأولياء الأمور اختيار الربامج التي تنا�سب 
الطفال وم�ساهدة هذه الربامج مع الطفال اإن اأمكن ذلك واأل تزيد فرتة 

امل�ساهدة عن �ساعتني فى اليوم .
التلفزيون  يكون  واأن  غرفته  داخل  تلفزيون  للطفل  يخ�س�س  األ  يجب 
الطفل  تثقيف  الأ�سرة  على  واأي�سا  الأ�سرة  اأفراد  جلميع  واحد  مكان  يف 
الطفال  اإر�ساء  وعدم  واأ�سرارها  امل�سللة  الإعالنات  لكت�ساف  وتنويره 

ب�سراء كل مايطلبونه وما ي�ستهونه .
اما الجتاه الثانى فهو ال�سلطات؛ �سلطة الإعالم، فعلى الإعالم اأن يوقف 
كل الإعالنات الكاذبة وامل�سللة للطفل يف قنواتنا املختلفة اأ�سوة مبا قام 

به الحتاد الأوربى.
اأكر من  اأن الطفل ميكث يف املدر�سة  الثالث هو املدر�سة؛ جند  الجتاه 
7 �ساعات يومًيا عدا العطالت، وهذا زمن غري ب�سيط لذلك يجب على 
يقودهم  وتنويرهم مبا  الأطفال  التثقيفي جتاه  بالدور  تقوم  اأن  املدر�سة 
اإلى اجتناب اأي �سرر �سحيا اأو �سلوكيا وذلك من خالل املنهج واجلمعيات 
اأو حتى املل�سقات التوعوية على جدران املدر�سة فاأطفال اليوم هم رجال 

امل�ستقبل وهم زينة احلياة الدنيا . واهلل املوفق

بقلــم:
بدرية خ�سر احل�سن
موؤ�س�سة معارج لل�سالم والتنمية

الطفـولــة وتحديــات األعــالم.. 
وســائــل االعــالم ودورهـــا األعظــم 

فـي التثقيف والتعليــم والـتـربيــة
ـ مطبوعات ... الخ ( لها الدور الكبري يف  ـ �سحافة  ـ تلفزيون  اأن و�سائل الإعالم املختلفة )اإذاعة  ل �سك 
والكرث  الولى  املرتبة  التلفزيون  يحتل  هذه  اأيامنا  وفى  والرتبية،  والتنوير  والتعليم  التثقيف  عملية 
انت�سارا وا�ستخداما و�سط و�سائل العالم املختلفة حتى اأ�سبح يف كثري من البيوت والماكن املختلفة ع�سوا 
وفردا من افراد الأ�سرة، ومن هنا بداأت ق�سة التحول من املعنى العظيم لهذا اجلهاز للدور ال�سالب فى اغلب 
الحيان. بل اأ�سبحت اأعداد كبرية من القنوات تهتم باملادة الإعالنية اأكرث من املادة الرباجمية الأ�سا�سية 

وبذلك حتول اجلهاز اإلى �سلعة جتارية يف املقام الأول وهنا تكمن اخلطورة .
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يف يوم الأربعاء 21 مايو 2003 �سهدت ولية بومردا�س � والتي تبعد 
� زلزال عنيفا بلغت �سدته  عن العا�سمة اجلزائرية نحو 50 كم 
اأ�سراًرا  خّلف  فقط،  10كم  عمق  وعلى  ريخرت  �سلم  على   6.8
 2266 بنحو  الر�سمية  الدوائر  اأح�ستها  ج�سيمة  ومادية  ب�سرية 
قتيل و10261 م�ساب ودمار كبري يف البنايات مما ا�ستنفر جميع 
عملية  يف  للم�ساهمة  املدين  املجتمع  وهيئات  الر�سمية  الدوائر 
الإنقاذ وكان للك�سافة الأ�سالمية اجلزائرية ال�سبق يف ذلك من 
خالل املبادرة املتميزة التي اأطلقتها واملتمثلة يف اإقامة اأول خميم 
اأن  ت�سرفت  لالإنقاذ  الوطني  املخيم  ا�سم  حتت  نوعه  من  وطني 
ك�سفي  خميم  اأكرب  تن�سيب  مت  حيث  عليه  امل�سرفني  اأحد  اأكون 
و�سط ولية بومردا�س ويف املناطق املنكوبة �سم املئات من القادة 
والك�سافني واجلوالة و ُق�ِسَم اإلى خميمات فرعية ، اأهمها: خميم 
الإ�سعافات والرعاية النف�سية ، وخميم جمع الإعانات،  وخميم 
املبادرة  العائالت املنكوبة ، وخطفت هذه  الرتفيه لالأطفال من 
بها فخامة  اأ�ساد  ، حيث  والدولية  الوطنية  الر�سمية  الأنظار  كل 
رئي�س اجلمهورية وكل امل�سوؤولني ،  واأ�سبح املخيم قبلة لل�سحافة 
الدولية  اإلى املنظمات  ، بل تعدى ذلك  والعاملية خا�سة  الوطنية 

الكربى وال�سفراء وخا�سة �سفري اأمريكا واأملانيا وفرن�سا .
ا�ستطعنا  اأو ملل  كلل  �سهر دون  اأكر من  وملدة  يومية  ويف حركة 
بف�سل اهلل اأن نخفف من الأمل ونزرع الأمل يف منطقة كانت حني 

تراها كال�سبح ... 
ومن ذلك الوقت اأ�سبحت الك�سافة ت�سنع احلدث بتميز مبادراتها

واإلى مبادرة اخرى ....

الكشافة اإلسالمية 
الجزائريـة والمبادرات 

الـمجتمعية
تجربتي الشخصية

  مقالت يف امل�سوؤولية املجتمعية

بقلم : عمارين بن يحي
ال�سفري الأممي لل�سراكة املجتمعية

جمهورية اجلزائر
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جمعية املودة للتنمية الأ�سرية مبنطقة مكة املكرمة تاأ�س�ست عام 
تعليم  يف  متخ�س�سة  ربحية  غري  تنموية  جمعية  هي  و  2003م 
مبادرات  خالل  من  الأ�سرة  وتوعية  واإ�سالح  واإر�ساد  وتدريب 
جيل  بناء  خالل  من  الأ�سرة  ل�ستقرار  وت�سعى  م�ستدامة  تنموية 
التحديات  مواجهة  على  القادرة  واملتما�سكة  الواعية  الأ�سر  من 
على اأن تكون موؤثرة يف ا�ستقرار الأ�سرة و�سفرية لر�سالة املودة، 
كما ت�سعى اجلمعية اإلى تكوين بيئة اأ�سرية �سحية واآمنة لالأبناء 
ت�سعى  كذلك  املتبادل،  الحرتام  ي�سودها  الأبوين  انف�سال  بعد 
لأن تكون املرجع الأول لق�سايا الأ�سرة والإ�سهام يف طرح اأف�سل 
احللول ال�سرتاتيجية يف حتقيق اأهداف برنامج التحول الوطني 

املتعلقة بالأ�سرة وتاأهيل اأف�سل الكفاءات من املخت�سني.
 337 من  اأكر  حياة  تغيري  يف  اجلمعية  �ساعدت  اإن�سائها  ومنذ 
حتى  اأ�سرة  األف   500 م�ساعدة  اإلى  للو�سول  وت�سعى  اأ�سرة،  األف 
فيه  يربز  الذي  ال�سرتاتيجي  الإطار  �سمن  وذلك  2020م،  العام 
الأ�سرة  اأمنوذجًا عامليًا يف حتقيق �سعادة  باأن نكون  روؤية اجلمعية 
وا�ستقراراها، ملتزمني بتمكني واإر�ساد وتوعية الأ�سرة عرب مبادرات 
وا�ستقرارها،  الأ�سرة  روابط  تقوية  يف  ت�سهم  م�ستدامة  تنموية 

عاملني بجد نحو حتقيق اأهدافها ال�سرتاتيجية ال�ستة.
وتتنوع جمالت الهتمام لدى جمعية املودة فرنى الهتمام بالتمكني 
واتكيت  الأ�سري  التعامل  اتكيت  فنون  وتعلم  املنزل  لإدارة  الأ�سري 
خالل  من  الثالث  القطاع  يف  للعامالت  الإداري  والتمكني  العرو�س، 
املعريف  التبادل  يف  ت�سهم  والتي  املتخ�س�سة  العمل  ور�س  تقدمي 
يرتكز  الذي  القت�سادي  والتمكني  اخلريي،  العمل  جودة  وحت�سني 
على تنمية مهارات املراأة الرقمية واحلرفية واملعرفية لدعم اقت�ساد 
التوازن  لدعم  ال�سحي  التمكني  هناك  ثم  دخلها،  وزيادة  الأ�سرة 
النف�سي وال�سحي لتح�سني جودة حياة املراأة، واأخريًا الإر�ساد املهني 

املتخ�س�س للم�ساهمة يف تطوير امل�ساريع الن�سائية ودعم العمل احلر.
منها  واخلدمات  الربامج  من  كبري  عدد  املودة  جلمعية  اأن  كما 
حتت  وامل�سنف  البناء  لدى  ال�سلوك  لتعديل  وارف  م�سروع 
امل�سروع  فكرة  تقوم  حيث  الأ�سري(  والتدريب  التعليم  )برنامج 
على تعليم الأبناء كيفية التعامل مع اآبائهم واأماتهم، ل �سيما وقد 
تعامل  يف  خاطئة  وممار�سات  اأ�ساليب  الأخرية  الآونة  يف  كرت 
الأبناء مع اآبائهم واأمهاتهم مبا اأحدث �سرًخا كبرًيا يف ال�ستقرار 
املمار�سات  ن�سر  حتقيق  على  امل�سروع  يقوم  حيث  الأ�سري، 
ال�سحيحة وال�سليمة والعلمية للتعامل مع الآباء من قبل الأبناء، 

وحتقيق اأعلى ن�سبة من التوافق بني الآباء واأبنائهم.
ومن اخلدمات التي تقدمها اجلمعية خدمة الإر�ساد اللكرتوين 
وهي فكرة رائعة ي�سرتك يف تقدميها عرب الهاتف املخ�س�س 25 
فرتتني  على  مق�سمة  �ساعات،   ٩ ملدة  يوميا  وم�ست�سارة  م�ست�سار 

�سباحية وم�سائية.
اآخرها  وكان  ال�ستدامة  تقارير  تغفل  مل  اجلمعية  فاإن  واأخريًا 
ثالث  على  يحتوي  2018والذي  للعام  الأول  الربع  اأداء  تقرير 
يتم  وفيه  الجتماعي  الأداء  حمور  فالأول  الأداء  لقيا�س  حماور 
اأداء املخرجات والنتائج للخدمات والربامج وقيا�س ر�سا  قيا�س 
يتم  خالله  ومن  املوؤ�س�سي  الأداء  حمور  هو  والثاين  امل�ستفيدين؛ 
قيا�س اأداء بطاقة الأداء املتوازن BSC وقيا�س خمرجات اخلطة 
الت�سغيلية وتقييم اأداء فريق العمل وقيا�س ر�سا العاملني، وقيا�س 
الأداء القت�سادي  الثالث فهو حمور  اأما  التح�سني؛  تنفيذ فر�س 
ومن خالل هذا املحور يتم قيا�س اإجمايل الإيرادات وامل�سروفات 
اإلى اإجمايل امل�سروفات،  ون�سبة امل�سروفات العمومية والإدارية 

مع قيا�س ن�سبة امل�سروفات الت�سغيلية.
http://almawaddah.org.sa :موقع اللجنة على النرتنت

جمعية المودة للتنمية األسرية بمنطقة 
مكة المكرمة

م�سوؤولون اجتماعيا  

بقلم: اأ. ح�سن جا�سم اجلا�سم
الرئي�س التنفيذي لل�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية
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الإعالم  و�سائل  اأهمية  تتمثل 
حجم  يف  منها  جانب  يف 
القوانني التي و�سعت لتنظيم 
اأربعة  وخالل  اأن�سطتها، 
الت�سال  عمر  من  قرون 
و�سائل  مرت  اجلماهريي، 
من  عدة  مبراحل  الت�سال 
وروؤى  اأ�ساليب  ومن  التطور 
خمتلفة توجهها.. حتى �سادت 
الع�سرين  القرن  مطلع  يف 
املجتمعية  امل�سوؤولية  نظرية 

يف الوليات املتحدة..
لذا يلعب الإعالم دورًا كبريًا 
يف حياتنًا �سواء على م�ستوى الأفراد اأو اجلماعات، بل حتى انه اأ�سبح يلعب 
دورًا كبريًا يف �سيا�سات الدول واحلكومات. والإعالم اأ�سبح �سناعة من 
ال�سناعات ال�سخمة، وذا تاأثري وا�سع النطاق. وامل�سئولية املجتمعية تعني 
اأن اجلميع م�سئول عن املجتمع الذي نعي�س فيه، بكافة اأفراده ومقوماته. 
اإل اأن جمتمعا من املجتمعات ل يخلو من امل�سكالت التي قد تكرب اأو ت�سغر 
املجتمعية  امل�سكالت  عن  مبناأى  اأنه  البع�س  يظن  قد  طبيعتها.  بح�سب 
باأمان، ولكن امل�سكالت املجتمعية تت�سابك وتت�سل�سل ولبد  طاملا كان هو 
اأن ت�سل اإلى كل فرد يف �سورة من ال�سور اإن مل تعالج هذه امل�سكالت منذ 

حلظة ن�ساأتها دون اإهمال اأو تق�سري.
واإذا نظرنا اإلى الإعالم جند اأن دوره رئي�سي يف ت�سليط ال�سوء على اأي 
م�سكلة واإبرازها. ولكن الوعي الإعالمي حني يتناول ق�سية من الق�سايا، 
يجب اأن ت�سدق النوايا دون ت�سخيم اأو تهويل اأو حماولة لالإثارة يف غري 
حملها ف�ساحب امل�سكلة يف حد ذاتها ل ي�سعى اإلى الإثارة ولكن ي�سعى اإلى 

حل م�سكلته.
واإذا كان دور الإعالم الأ�سا�سي يف البداية هو اإبراز امل�سكالت التي تواجه 
املبتكرة  والروؤى  الأفكار  بطرح  لها  حلول  على  العثور  وحماولة  املجتمع، 
الذين  الكثري  اخلرباء  من  وطننا  وميلك  جوهرية،  حلول  تت�سمن  التي 

ميلكون الأفكار.
يجب على و�سائل الإعالم اأن ت�ساعد يف تنمية البتكار لدى الأجيال ال�سابة 
العلم لدى  تعلي من قيمة  واأن  امل�سابقات وخالفه  برامج  الرتكيز على  دون 
الإن�سان واأهمية املقدار الذي يحمله من العلم ل املال، واأن العلم هو ال�سبيل 
الوحيد لبناء الوطن، واأن القيمة احلقيقية للفرد تاأتي من خالل ما يقدمه 

واأن يبذل يف �سبيل احلفاظ على  اأمنه وا�ستقراره  لوطنه ويف احلفاظ على 
فري�سة  املجتمعية  امل�سوؤولية  فاإن  ذلك  لكل  ونفي�س،  غاٍل  كل  مكت�سباته 
اإعالمية.واإذا كانت املهمة الأولى لالإعالم تناول امل�سكالت بالطريقة املثلى 
والهادفة، فاإن الإعالم لديه الكثري من الأدوار التي ميكن اأن يلعبها، فرنى 
مثاًل على �سعيد البطالة واإيجاد فر�س العمل، يوفر املعلومات عن اأ�سحاب 
العمل وفر�س العمل، ويتيح للباحثني عن فر�سة العمل �سهولة العثور عليها، 
بعد هذا التقدم املذهل الذي اأحرزه الإعالم، من مقروء، وم�سموع، ومرئي، 
واإلكرتوين وا�ستندت يف فل�سفتها اإلى كتابات هوكنج وجلنة حرية ال�سحافة.
يراه  ما  يتناول  اأن  يف  وحقه  الإعالم  حرية  يتبنى  من  هناك  كان  واإذا 
وقتما ي�ساء، دون اأي عائق، فنقول اإن احلرية لي�ست مطلقة واأن لها قيودا 
اإعالمية  فو�سى  اإلى  مدخاًل  اأ�سبحت  واإل  مراعاتها،  يجب  اجتماعية 
ولي�ست و�سائل اإعالمية. كما اأن املمار�سات الإعالمية املتحررة يف العامل 
كافة  لت�سحيح  م�سوؤولية جمتمعية  اإلى  الو�سول  التي حتمت  هي  الغربي 
اأ�سكال ال�سطط، فاحلرية غري امل�سئولة اأجربت املجتمعات التي نادت بها 
على ايجاد قواعد و�سوابط تتبعها و�سائل الإعالم كي تلعب دورًا اجتماعيًا 

�سليمًا واأن ترعى حق املجتمع.
الأجيال  لدى  البتكار  تنمية  يف  ت�ساعد  اأن  الإعالم  و�سائل  على  ويجب 
قيمة  من  تعلي  واأن  وخالفه  امل�سابقات  برامج  على  الرتكيز  دون  ال�سابة 
واأن  املال،  ل  العلم  من  يحمله  الذي  املقدار  واأهمية  الإن�سان  لدى  العلم 
العلم هو ال�سبيل الوحيد لبناء الوطن، واأن القيمة احلقيقية للفرد تاأتي 
من خالل ما يقدمه لوطنه ويف احلفاظ على اأمنه وا�ستقراره واأن يبذل 
يف �سبيل احلفاظ على مكت�سباته كل غاٍل ونفي�س، لكل ذلك فاإن امل�سوؤولية 

الجتماعية فري�سة اإعالمية.
وقد قامت نظرية امل�سوؤولية املجتمعية بدياًل للنظرية الليربالية من واقع 
احلر�س على اأداء اأف�سل لو�سائل الإعالم جتاه املجتمع ول �سك اأن قوانني 
اأجل  من  تعمل  معيارية  اأ�س�سًا  متثل  الإعالمي  ال�سرف  ومواثيق  الن�سر 
يغيب  ول  الإعالم.  لو�سائل  املجتمعية  امل�سوؤولية  وتعزيز  املجتمع  حماية 
املواطن  باإمكان  ا�سبح  حيث  الآن،  العربي  الإعالمي  امل�سهد  بالنا  عن 
العربي ا�ستقبال ما يزيد على األف ومئتي قناة ف�سائية عربية، ناهيك عن 

القنوات الف�سائية الأجنبية..
ولكل حمطة اأهدافها اخلا�سة واأجنداتها التي لي�ست بال�سرورة متوافقة 
مع م�سالح املجتمع. واإذا اأ�سفنا اإلى ذلك ما توفره �سبكة الإنرتنت من 
خالل املواقع العديدة من اإمكانات توا�سلية لي�س من ال�سهل التحكم بها، 
اأكر اإحلاحًا للحفاظ  لذا فاإن حتقيق امل�سوؤولية املجتمعية ي�سبح مطلبًا 

على �سالمة املجتمع.

وسائل االعالم والمسؤولية المجتمعية
   مقالت يف امل�سوؤولية املجتمعية 

بقلم:
د. يعقوب حممد بني هذيل

المني العام للمنظمة الدولية للم�سوؤولية املجتمعية 
 اأمريكا
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خـتـام فعـاليـات الملتقـى الـدولـي 
الـرابـع لقـيـادات منظمات المجتمع 
المدني بمشاركة خليجية وعربية 

بتنظيم من الشبكة اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية 
وتكريم المؤسسات العربية بجوائز التميز

، والذي تناول مو�سوع  امللتقى الرابع لقيادات منظمات املجتمع املدين2018م«   « للم�سوؤولية الجتماعية فعاليات  ال�سبكة القليمية  نظمت 
ال�سبكة القليمية  اإدارة  ، برعاية فخرية من �سعادة الربوفي�سور يو�سف عبدالغفار رئي�س جمل�س  العائد الجتماعي للم�سروعات«  » قيا�س 
للم�سوؤولية الجتماعية وبرئا�سة من قبل �سعادة املهند�س فهد بن حممد الزهراين املدير العام جلمعية زمزم للخدمات ال�سحية التطوعية 
من  نخبة  امللتقى  يف  و�سارك  تاون.  داون  روتانا  بفندق  2018م  اأغ�سط�س   4-2 مابني  الفرتة  خالل  وذلك  املكرمة.  مكة  مبنطقة  اخلريية 
اخلرباء من العديد من الدول العربية، كما مت تد�سني الربنامج التدريبي الدويل« قيا�س الأثر الجتماعي وفق منهجية العائد الجتماعي 
على ال�ستثمار«.اإ�سافة اإلى ذلك مت  عر�س جتارب ملوؤ�س�سات وجمعيات عربية جنحت يف اإعداد تقارير قيا�س العائد الجتماعي مل�سروعاتها، 
كما اأنه اقيمت جل�سات ا�ست�سارية مب�ساركة خرباء دوليني يف جمالت قيا�س العائد الجتماعي للم�سروعات ..ومن اأبرز املتحدثني يف امللتقى 
امل�ست�سار عبدال�سالم اخلطيب م�ست�سار ا�ستدامة وتطوير الأعمال من اململكة الأردنية الها�سمية، والدكتور عبداهلل العجيل امل�ست�سار بجمعية 
النجاة اخلريية من دولة الكويت ، وخبري قيا�س العائد الجتماعي الدكتور غياث الهواري من اجلمهورية ال�سورية، والأ�ستاذ عي�سى العليان 

مدير اإدارة اجلودة وال�ستدامة بجمعية زمزم للخدمات ال�سحية التطوعية اخلريية مبنطقة مكة املكرمة باململكة العربية ال�سعودية. 
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العربية  الدول  من  العديد  من  جمتمعية  قيادات  امللتقى  يف  �سارك  وقد 
وال�سالمية منها: اململكة العربية ال�سعودية- جمهورية ال�سودان- جمهورية 
مملكة  الها�سمية-  الأردنية  اململكة  ال�سورية-  اجلمهورية  العربية-  م�سر 
البحرين- دولة الكويت- دولة المارات العربية املتحدة. ومبنا�سبة تنظيم 
الرابع  الدويل  امللتقى  فعاليات  الجتماعية  للم�سوؤولية  القليمية  ال�سبكة 
اأغ�سط�س 2018م،  الفرتة مابني 4-2  لقيادات منظمات املجتمع املدين يف 
املتميزة يف  املوؤ�س�سة  بجائزة  الفائزين  للملتقى عن  املنظمة  اللجنة  اعلنت 
جمال قيا�س الأثر للم�سروعات لهذا العام 2018م، ومت تكرميهما يف حفل 

الفتاح وهما:
- جمعية زمزم ال�سحية اخلريية مبنطقة مكة املكرمة من اململكة العربية 
ال�سعودية، حيث مثلها يف التكرمي �سعادة الأ�ستاذ فهد بن حممد الزهراين 

املدير العام.
- جمعية النجاة اخلريية من دولة الكويت ، حيث مثلها د.عبداهلل العجيل 

امل�ست�سار للجمعية .
قال  املجتمع  منظمات  لقيادات  الرابع  الدويل  امللتقى  تنظيم  ومبنا�سبة 
ي�سرفنا  للملتقى«  الفخري  الراعي  عبدالغفار  يو�سف  الربوفي�سور  �سعادة 
اأن ننظم فعاليات » امللتقى الرابع لقيادات منظمات املجتمع املدين2018« 
الأمم  برنامج  الجتماعية- ع�سو  للم�سوؤولية  الإقليمية  ال�سبكة  بتنظيم من 
للم�سوؤولية  الدولية  الأكادميية  مع  وبال�سراكة   - العاملي  لالإتفاق  املتحدة 
2018م،  عام  من  اأغ�سط�س   4-2 مابني  الفرتة  خالل  وذلك  الجتماعية، 
يف تظاهرة علمية ومهنية �سنوية جتمع فيها العديد من الفعاليات الهامة، 
املدين  املجتمع  منظمات  قيادة  جمالت  يف  متخ�س�سون  خرباء  وكذلك 
العربية.  املنطقة  من  امل�ستدامة  والتنمية  املجتمعية  امل�سوؤولية  منظور  من 
واأ�ساف قائال ». اإن  مبادرة تنظيم هذا امللتقى العلمي رفيع امل�ستوى والذي 
مل�سروعاتنا  الجتماعي  الأثر  قيا�س  جمال  يف  متخ�س�سني  اإعداد  �سي�سهد 
املتحدة  الأمم  برامج  مبعايري  تدريبي  برنامج  يف  اإدخالهم  عرب  التنموية 
لبناء القدرات املهنية حمط تقدير واعتزاز، وخا�سة اأنه يتوافق مع اعالن 
ال�سراكة  عام  هو  2018م  عام  الجتماعية  للم�سوؤولية  القليمية  ال�سبكة 
املجتمعية.. كما اأ�سيد بتد�سني ال�سبكة القليمية للم�سوؤولية الجتماعية وعرب 
اأكادمييتها املتخ�س�سة برنامج دويل تدريبي معني بقيا�س الأثر الجتماعي 
للم�سروعات« والذي �سي�سارك يف اإدارة جل�ساته �سخ�سيات علمية واأكادميية 
اختيار   مت  كذلك   .. ال�سقيقة  العربية   الدول  من  امل�ستوى  رفيعة  ومهنية 
حماور امللتقى  بعناية فائقة بهدف اإعداد حمرتفني يف جمالت قيا�س العائد 
والعربية  اخلليجية  الدول  من  امل�ساركني  لك�ساب  للم�سروعات  الجتماعي 
ومعارف  مهارات  البحرين  مملكة  من  م�ساركني  اإلى  بالإ�سافة  ال�سقيقة 

عديدة ومتخ�س�سة يحتاج لها املنت�سبون ملنظماتنا اخلريية واملجتمعية . 
واختتم �سعادة الربوفي�سور يو�سف عبدالغفار ت�سريحه قائال  »  اإن امللتقى 
املنطقة  يف  يقام  والذي  املدين2018«  املجتمع  منظمات  لقيادات  الرابع 

تطوير  بهدف  بفاعلية،  فيه  وامل�ساركة  ا�ستثمارها،  يجب  فر�سة  العربية 
الكفاءة النتاجية ملنظماتنا اخلريية واملجتمعية. 

كما قال �سعادة ال�ستاذ فهد بن حممد الزهراين رئي�س امللتقى كلمة مبنا�سبة 
تنظيم هذا امللتقى قال فيها« لقد �سهدت ال�سنوات الأخرية تو�سعًا مذهاًل يف 
حجم ونطاق وقدرات املوؤ�س�سات املجتمعية واخلريية يف جميع اأنحاء العامل، 
واأ�سبح لهذه املوؤ�س�سات دورا بارزا يف تنفيذ امل�سروعات الإمنائية ، وت�سميم 
مع  جنب  اإلى  جنبا  املجتمعية  احلاجات  تلبية  يف  ت�ساهم  خالقة  مبادرات 

جهود املوؤ�س�سات احلكومية واخلا�سة .
لتقدمي  مهمة  جهات  اأي�سًا  واخلريية  املجتمعية  املوؤ�س�سات  اأ�سبحت  •كما 
اخلدمات الجتماعية وتنفيذ برامج التنمية الأخرى كمكّمل للعمل احلكومي، 
ل �سيما يف املناطق التي ي�سعف فيها التواجد احلكومي كما يف اأو�ساع ما بعد 
اأو غريها.  واأ�ساف كذلك  »جاء »  اأو الكوارث الطبيعية  انتهاء ال�سراعات 
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امللتقى الرابع لقيادات منظمات املجتمع املدين لعام 2018م« لي�سلط ال�سوء 
هو ع�سر  الع�سر،  هذا  اأن  ليوؤكد   ،« الجتماعي  الأثر  قيا�س   « مو�سوع  على 
اعتماد اأدوات احرتافية للتعريف باجنازات املوؤ�س�سات املجتمعية واخلريية. كما 
اأن هذا امللتقى مت توجيهه للعاملني يف اجلهات املجتمعية واخلريية والتطوعية 
منهجيات  اعتماد  نحو  موؤ�س�ساتهم  توجيه  يف  املبادرات  اأ�سحاب  باعتبارهم 
مهنية وعلمية للتعريف باأعمال هذه املوؤ�س�سات  واجنازاتها للم�ستهدفني من 
اأن�سطتها ، وكذلك ابراز القوة املوؤثرة التي متتلكها موؤ�س�ساتهم ل�سالح تنمية 
املجتمعات عرب توظيف اأدوات قيا�س الأثر الجتماعي مل�سروعاتهم وغريها من 
الأدوات الحرتافية املعتربة مهنيا وعلميا. كما ا�ساف �سعادة املهند�س فهد 
الزهراين قائال  »ولقد حر�س املنظمون يف هذا امللتقى ، اأن ي�ست�سيفوا خرباء 
اخلربة  اهلل  حباهم  ممن  الجتماعي  الأثر  قيا�س  مو�سوع  يف  متخ�س�سون 
العملية الوا�سعة والعميقة واملوؤهل الأكادميي العايل، حيث �سيكون التنوع يف 
تخ�س�سات املتحدثني وخرباتهم العلمية واملهنية ا�سافة حقيقية لتعزيز اجناز 

الهداف املرجوة من هذا امللتقى.  واختتم ت�سريحه قائال »واأ�سيد يف هذه 
املنا�سبة  مببادرة ال�سبكة القليمية للم�سوؤولية الجتماعية يف ت�سليط ال�سوء 
على مو�سوع قيا�س الأثر الجتماعي والذي بات ي�سكل اأهمية للعاملني يف قطاع 
املوؤ�س�سات املجتمعية واخلريية، وكذلك دورهم يف اطالق جائزة متخ�س�سة 
يف التميز يف قيا�س الأثر الجتماعي مبنا�سبة تنظيم هذا امللتقى ليكون حافزا 

للعاملني واملنت�سبني لقطاع العمل اخلريي واملجتمعي يف منطقتنا العربية.
بني  الفجوات  جت�سري  على  امللتقى  لهذا  املنظمة  اللجنة  عملت  وختاما، 
واملجتمعي  اخلريي  العمل  قطاع  يف  العاملني  وبني  الدولية  اخلربات 
واملهتمني به عرب اإيجاد مظلة علمية ومهنية يجتمع فيها اأهل الخت�سا�س 
واخلريية  املجتمعية  ملوؤ�س�ساتنا  فاعلة  تنمية  نحو  �سويا  للعمل  والهتمام 
والتطوعية. �سائلني اهلل �سبحانه وتعالى اأن يكون هذا امللتقى هو اجل�سر 
الذي نعرب من خالله مبوؤ�س�ساتنا  املجتمعية العربية وال�سالمية اإلى عامل 

الحرتافية يف جمال قيا�س الأثر الجتماعي.
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برعاية من معالي الشيخ دعيج بن خليفة وبمناسبة اطالق 
شعار اليوم العالمي للمسؤولية المجتمعية 

الشبكة اإلقليمية نظمت برنامج 
إلعداد مدربين في مجال اتفاقية 

حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

برعاية من معايل ال�سيخ دعيج بن خليفة اآل خليفة رئي�س جمل�س اإدارة املوؤ�س�سة الوطنية خلدمات املعوقني - ال�سفري الدويل 
للم�سوؤولية  القليمية  ال�سبكة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  عبدالغفار  يو�سف  الربوفي�سور  �سعادة  وبت�سريف   - املجتمعية  للم�سوؤولية 
الجتماعية نظم مركز خدمات موؤ�س�سات الأ�سخا�س ذوي العاقة ع�سو ال�سبكة القليمية للم�سوؤولية الجتماعية وبال�سراكة 
ال�سرتاتيجية مع املوؤ�س�سة الوطنية خلدمات املعوقني فعاليات الربنامج التدريبي الدويل »تدريب مدربني يف جمال التفاقية 
العربية مب�ساركة مدربني وخرباء دوليني يف  الدولية حلقوق الأ�سخا�س ذوي العاقة«، يف حدث يقام لأول مرة يف املنطقة 
وجهات  موؤ�س�سات  ممثلي  من  العديد  من  عربية  مب�ساركة  البحرين  مبملكة  تاون  داون  روتانا  بفندق  وذلك  التفاقية،  جمال 

العاقة يف الوطن العربي يف الفرتة مابني 30 اأغ�سط�س - 1 �سبتمرب2018م.
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لعام  املجتمعية  للم�سوؤولية  العاملي  اليوم  �سعار  باإطالق  الحتفال  كما مت 
ا�ستعدادا  اجلوع..هدفنا«  على  »الق�ساء  مو�سوع  يرفع  والذي  2018م، 
مل�ساركة دول العامل يف الحتفال به بتاريخ 25 �سبتمرب من عام 2018م. 
اآل خليفة  وقد بداأت الفعاليات بكلمة من معايل ال�سيخ دعيج بن خليفة 
ال�سفري الدويل للم�سوؤولية املجتمعية قال فيها » ت�سري املبادئ املن�سو�س 
الأ�سرة  اأفراد  جلميع  باأن  تعرتف  والتي  املتحدة  الأمم  ميثاق  يف  عليها 
غري  مت�ساوية  وحقوق  متاأ�سلة  وقيم  كرامة  لهم  توفر  حقوق  الإن�سانية 
العامل..  يف  وال�سالم  والعدالة  للحرية  الأ�سا�س  لأنها  للت�سرف،  قابلة 
يف  ووافقت،  اأعلنت  حني  املتحدة  الأمم  قبل  من  ذلك   ترجمة  مت  وقد 
الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان ويف العهدين الدوليني اخلا�سني بحقوق 
الإن�سان، على اأن لكل فرد، دون متييز من اأي نوع، احلق يف التمتع بجميع 
الأمم  توؤكد  ال�سكوك.واإذ  تلك  يف  عليها  املن�سو�س  واحلريات  احلقوق 
الب�سر حقوق وحريات  باأنه  جلميع   ، اأجمع  العامل  املتحدة ، ممثلة دول 
�سمان  و�سرورة  وتعا�سدها  وترابطها  للتجزئة  قابليتها  وعدم  اأ�سا�سية 
متييز.  ودون  كامل  ب�سكل  احلقوق  بهذه  الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�س  متتع 
فكانت  حقوقية،  عاملية  مرجعية  لوجود  �سرورة  هناك  اأ�سبح  هنا  ومن 
اأجمع  والتي  الإعاقة،  ذوي  الأ�سخا�س  حلقوق  الدولية  التفاقية  هذه 
التي  الدولية  العمل  ور�سة  »وتاأتي  كذلك  معاليه  واأ�ساف  العامل.  عليها 
للم�سوؤولية  القليمية  ال�سبكة  من  وبتنظيم  فيها،  مب�ساركتكم  نت�سرف 
لتعززهذه  املعوقني  خلدمات  الوطنية  املوؤ�س�سة  مع  بالتعاون  الجتماعية 
اأن ن�ساهم من خالل هذه الفعاليات يف  اأنه  لبد  احلقوق، حيث وجدنا 
ببنودها  اللتزام  لأهمية  والرتويج  ودعمها،  التفاقية  بهذه  التعريف 
ذوي  اأ�سخا�س  من  منها  امل�ستهدفني  على  وعائد  اأهمية  من  لذلك  ملا 
العاقات، واملوؤ�س�سات احلكومية واخلا�سة والأهلية، اإ�سافة اإلى املجتمع 
انتهاكا  ميثل  الإعاقة  اأ�سا�س  على  �سخ�س  اأي  �سد  التمييز  لأن  باأكمله، 

ال�سيخ دعيج بن خليفة  واختتم معايل  للفرد.  املتاأ�سلة  والقيمة  للكرامة 
اآل خليفة كلمته قائال »اإن هذه التفاقية الدولية حينما مت اطالقها، كان 
ي�ساورالعامل القلق اأن الأ�سخا�س ذوي الإعاقة، بالرغم من خمتلف هذه 
حواجز  العامل  اأنحاء  جميع  يف  يواجهون  يزالون  ل  والعهود،  ال�سكوك 
امل�ساواة مع الآخرين  تعرت�س م�ساركتهم كاأع�ساء يف املجتمع على قدم 
اتفاقية  باأن  منهم  واقتناعا  لهم،  املكفولة  الإن�سان  حلقوق  وانتهاكات 
الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�س  حقوق  وتعزيز  حلماية  ومتكاملة  �ساملة  دولية 
الجتماعي  احلرمان  تدارك  يف  جوهرية  م�ساهمة  �ستقدم  وكرامتهم 
البالغ لالأ�سخا�س ذوي الإعاقة، و�ست�سجع م�ساركتهم يف املجالت املدنية 
تكافوؤ  اأ�سا�س  على  والثقافية  والجتماعية  والقت�سادية  وال�سيا�سية 
اتفق  وقد  النمو.  املتقدمة  البلدان  اأو  النامية  البلدان  �سواء يف  الفر�س، 
العامل  حينها على اأن الغر�س من هذه التفاقية هو تعزيز وحماية وكفالة 
متتع الأ�سخا�س ذوي الإعاقة متتعا كامال على قدم امل�ساواة مع الآخرين 
كرامتهم  احرتام  وتعزيز  الأ�سا�سية،  واحلريات  الإن�سان  حقوق  بجميع 
املتاأ�سلة.وختاما ن�سكر ال�سبكة القليمية للم�سوؤولية الجتماعية على هذه 
املبادرة العلمية القيمة يف تنظيم هذه الور�سة التدريبية. وال�سكر مو�سول 
للموؤ�س�سة الوطنية خلدمات املعوقني، ولكم جميعا كل ال�سكر والتنميات 
الغر�س من  باأن  للم�ساركني  تو�سية خا�سة  مع  والفائدة،  القامة  بطيب 
تنظيمنا لهذه الور�سة التدريبية الدولية هو تاأهيل مدربني ومتخ�س�سني 
معنا  ت�ساهموا  اأن  لزاما  عليكم  و�سي�سبح  الدولية،  التفاقية  هذه  يف 
التفاقية  هذه  مببادئ  التعريف  يف  والعلمية  املهنية  الأمانة  وحتملوا 

واأهميتها ملجتمعاتنا وبلداننا العربية.
 ويف ت�سريح كذلك  ل�سعادة الربوفي�سور يو�سف عبدالغفار رئي�س جمل�س 
الربنامج  »ياأتي  فيه  قال  الجتماعية  للم�سوؤولية  الإقليمية  ال�سبكة  اإدارة 
جلقوق  الدولية  التفاقية  جمال  يف  مدربني  »تدريب  الدويل  التدريبي 
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للم�سوؤولية  القليمية  ال�سبكة  يف  نت�سرف  والذي  الإعاقة  ذوي  ال�سخا�س 
الجتماعية وب�سراكة ا�سرتاتيجية مع املوؤ�س�سة الوطنية خلدمات املعوقني 
هذا  ن�سر  يف  ي�ساهموا  مدربني  اإعداد   يف  امل�ساهمة  بهدف  تنظيمه  يف 
التفاقية واحلث على تبني مبادئها يف املنطقة العربية من خالل التعريف 
باأف�سل املمار�سات والنتائج التي حتققت عند تبنيها يف العديد من دول 
العامل. كما اأ�ساف كذلك »اإن هذا الربنامج ياأتي ونحن ن�ستعد لالحتفال 
قررت  حيث  2018م.  لعام  املجتمعية  للم�سوؤولية  العاملي  اليوم  بفعاليات 
العاملي  التفاق  برنامج  - ع�سو  الجتماعية  للم�سوؤولية  الإقليمية  ال�سبكة 
ملنظمة الأمم املتحدة، ويف اإطار دعمها جلهود منظمة الأمم املتحدة يف 
والتنمية  املجتمعية،  امل�سوؤولية  جمالت  يف  املمار�سات  اأف�سل  ثقافة  ن�سر 
امل�ستدامة  الحتفال وم�ساركة العامل  بيوم 25 �سبتمرب من عام 2018م، 
مع  تزامنا  وذلك  املجتمعية،  للم�سوؤولية  عامليا  يوما  اعتماده  مت  والذي 
الذكرى الثالثة لعتماد 1٩3 دولة ع�سوا يف اجلمعية العامة لالأمم املتحدة 
العاملية  الأهداف  امل�ستدامة 2030، وجمموعة من  التنمية  اأجندة  ر�سميا 
اجلريئة اجلديدة، والتي اأ�ساد بها العامل كروؤية �ساملة ومتكاملة وحتويلية 
باإطالق  الحتفال  مت  الفعالية  هذه  هام�س  وعلى  اأف�سل.  عامل  اأجل  من 

�سعار اليوم العاملي للم�سوؤولية املجتمعية.
كما �سرح الأ�ستاذ حممود الوائلي رئي�س برنامج عمان للم�سوؤولية املجتمعية 
بال�سبكة القليمية للم�سوؤولية الجتماعية - رئي�س الفعالية و�ساحب املبادرة 
التدريبي  الربنامج  هذا  ننظم  اأن  على  حر�سنا   « فيه  قال  تنفيذها  يف 
املتخ�س�س بعدما وجدنا اأن هناك حاجة كبرية للتعريف بالتفاقية الدولية 
يف  بنودها  تطبيق  يف  فجوات  وهناك   ، العاقة  ذوي  الأ�سخا�س  حلقوق 
املنطقة العربية، مما يوؤثر �سلبا على حقوق الأ�سخا�س ذوي العاقة اأو بطئا 
يف حتقيق مكا�سب لهم. وبالتايل وجدنا اأن اأف�سل طريقة لتحقيق ذلك هو 
تدريب ا�سخا�س من العاملني يف قطاع العاقة ويف موؤ�س�ساتها يف املنطقة 
العربية، وبالتايل يقومون بدورهم يف ن�سرها يف دولهم ويف املنطقة العربية، 
كما حر�سنا على  لها.  و�سفراء  التفاقية  لهذه  موؤهلني  وي�سبحون ممثلني 
الدولية  اختيار مدربني ممن لهم خربة وا�سعة يف جمال تطبيق التفاقية 
حلقوق الأ�سخا�س ذوي العاقة. حيث مت تزويد امل�ساركني مبهارات يحتاجها 
املدرب الذي �سيقوم بتقدمي هذه التفاقية والتعريف بها. اإ�سافة اإلى اأنه مت 
تناول حمور العالم وو�سائل توظيفه حل�سد التاأييد لهذه التفاقية، اإ�سافة 
اإلى تدريب امل�ساركني على مهارات التدريب الحرتايف. علما اأن الربنامج 
حممد  املهند�س  هم:  دوليني  خرباء  ثالثة  قبل  من  تقدميه  مت  التدريبي 
الطراونة الرئي�س املوؤ�س�س والع�سو ال�سابق يف جلنة ر�سد التفاقية الدولية 
والدكتور  الها�سمية  الأردنية  اململكة  من  العاقة  ذوي  الأ�سخا�س  حلقوق 
�سلطنة  من  الإن�سان  حلقوق  العمانية  للجنة  العام  الأمني  ال�سق�سي  عبيد 
ال�سرق  هيلب  مركز  رئي�س  الدين جالل  بهاء  الدكتور  اإلى  اإ�سافة   ، عمان 

الأو�سط و�سمال اأفريقيا من دولة الكويت.
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بمناسبة اليوم الدولي للشباب
وبرعاية الشيخ خالد بن  خليفة وبمشاركة عربية 

الشبكة اإلقليمية نظمت
المؤتمر الثاني لمبادرات الشباب العربي 

والمسؤولية المجتمعية

الثاين  »املوؤمتر  فعاليات  اأقيمت  الجتماعية  للم�سوؤولية  القليمية  لل�سبكة  التابع  التطوع  مركز  من  بتنظيم 
خالد  ال�سيخ  الدكتور  �سعادة  من  كرمية  برعاية  2018م«،  لعام  املجتمعية  وامل�سوؤولية  العربي  ال�سباب  ملبادرات 
بن خليفة اآل خليفة نائب رئي�س جمل�س الأمناء املدير التنفيذي ملركز عي�سى الثقايف، ومب�ساركة �سيوف �سرف 
املوؤمتر من �سخ�سيات رفيعة امل�ستوى وهم: �سعادة الأ�ستاذ اأمني ال�سرقاوي مدير مكتب الأمم املتحدة املمثل املقيم 
لربنامج الأمم املتحدة الإمنائي لدى مملكة البحرين، و�سعادة الأ�ستاذ ح�سن بوهزاع رئي�س جمل�س اإدارة الحتاد 
العربي للتطوع،و�سعادة الدكتور ح�سن بن ابراهيم كمال ال�سفري الدويل للم�سوؤولية الجتماعية،وذلك بفندق 
روتانا داون تاون مبملكة البحرين، وذلك خالل الفرتة مابني 9-11 اأغ�سط�س من عام 2018م، مبنا�سبة احتفال 
العامل باليوم الدويل لل�سباب، حيث �سارك يف املوؤمتر متحدثني من العديد من الدول العربية ، وتناول املتحدثون 

عرب اأوراق عمل وور�س عمل متخ�س�سة العديد من املحاور من اأبرزها:
الأمم  ووكالت  منظمات  يف  العربي  لل�سباب  التطوع  وفر�س  جمالت 
املتحدة، واآليات اإدماج ال�سباب العربي يف العمل التطوعي الدويل لتحقيق 
ال�سبابي حول  للتطوع  درا�سية  وكذلك عرو�س حالت  والتنمية،  ال�سالم 
اأف�سل التجارب واملمار�سات يف هذا املجال.  العامل ، وقد قدم املدربون 
كما مت تناول حمور الإعرتاف بالعمل التطوعي من قبل احلكومات العربية  
ا�سهامات  اإلى  للدول.اإ�سافة  الت�سنيفات الأممية  وانعكا�سات ذلك على 
للتنمية  املتحدة  الأمم  اأهداف  لتحقيق  الرامية  اجلهود  يف  املتطوعني 

امل�ستدامة2030. وكذلك مت التعرف على اأدوات تقييم الأثر العام للعمل 
احرتافية.  قيا�س  باأدوات  ودوليا  وطنيا  منه   والعائد  ال�سبابي  التطوعي 
العاملي ودورها يف تعزيز برامج  الأمم املتحدة لالتفاق  ومبادئ برنامج 
العام  بالقطاع  وجمالته  املوؤ�س�سي  التطوع  وكذلك  ال�سبابية.  التطوع 
برنامج  بني  الأنرتنت  عرب  التطوع  فر�س  اإلى  اإ�سافة  اأممية،  مبعايري  

متطوعي الأمم املتحدة وجتارب عربية ودولية رائدة.
اآل خليفة  ويف حفل الفتتاح قدم �سعادة الدكتور ال�سيخ خالد بن خليفة 
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الراعي الفخري للموؤمتر بيان موجه للموؤمترين قال فيه » بداية ي�سرفني 
اأن اأرفع اأ�سمى التهاين لل�سباب العربي و�سباب العامل وهم يحتفلون باليوم 
الدويل لل�سباب ، والذي يحمل هذا العام �سعار« اإتاحة م�ساحات ماأمونة 
تو�سعًا مذهاًل  الأخرية  ال�سنوات  �سهدت  »لقد  كذلك  واأ�ساف   . لل�سباب 
يف حجم ونطاق وقدرات املوؤ�س�سات ال�سبابية والتطوعية يف جميع اأنحاء 
العامل، واأ�سبح لهذه املوؤ�س�سات دور بارز يف تنفيذ امل�سروعات الإمنائية، 
وت�سميم مبادرات خالقة ت�ساهم يف تلبية احلاجات املجتمعية جنبا اإلى 

جنب مع جهود املوؤ�س�سات احلكومية واخلا�سة .
لتقدمي  اأي�سًا جهات مهمة  والتطوعية  ال�سبابية  املوؤ�س�سات  اأ�سبحت  كما 
للعمل  كمكّمل  الأخرى  التنمية  برامج  وتنفيذ  الجتماعية  اخلدمات 
احلكومي، ل �سيما يف املناطق التي ي�سعف فيها التواجد احلكومي كما يف 

اأو�ساع ما بعد انتهاء ال�سراعات اأو الكوارث الطبيعية اأو غريها. 
واأ�ساف �سعادة الدكتور خالد بن خليفة اآل خليفة  »  ياأتي املوؤمتر الثاين 
لي�سلط  2018م«  لعام  املجتمعية  وامل�سوؤولية  العربي  ال�سباب  ملبادرات 
ال�سوء على مو�سوع » ال�سباب املتطوع ومبادراته وفق املعايري العاملية »، 
ليوؤكد اأن هذا الع�سر، هو ع�سر اعتماد اأدوات احرتافية للتطوع. كما اأن 
هذا املوؤمتر مت توجيهه للقيادات ال�سبابية، باعتبار القيادات هم وحدهم 
مهنية  منهجيات  اعتماد  نحو  موؤ�س�ساتهم  توجيه  يف  املبادرات  اأ�سحاب 
ل�سالح  موؤ�س�ساتهم  متتلكها  التي  املتعددة  املوارد  تلك  اإدارة  يف  وعلمية 
اأن ي�ست�سيفوا   ، تنمية املجتمعات.ولقد حر�س املنظمون يف هذا املوؤمتر 
خرباء متخ�س�سون يف مو�سوع املوؤمتر ممن حباهم اهلل اخلربة العملية 
الوا�سعة والعميقة واملوؤهل الأكادميي العايل، وبالتايل فاأنتم اأمام فر�سة 
على  والتعرف   ، اخلربات  لتبادل  وجه  اإلى  وجها  بهم  لاللتقاء  متميزة 
مكتب  مع  �سراكة  لتحقيق  �سعيهم  اأن  كما  املوؤمتر.  مو�سوع  يف  اجلديد 
الأمم املتحدة والحتاد العربي للتطوع بهدف الو�سول اإلى اعتماد اأعلى 

معايري التطوع الحرتايف .

واختتم �سعادته بيانه قائال » تعمل اللجنة املنظمة لهذا املوؤمتر لتج�سري 
مظلة  اإيجاد  عرب  العربي  ال�سباب  وبني  الدولية  اخلربات  بني  الفجوات 
للعمل �سويا نحو  اأهل الخت�سا�س والهتمام  علمية ومهنية يجتمع فيها 
تنمية فاعلة ملجتمعاتنا وهو اأمر ي�ستحق ال�سادة والتقدير. �سائلني اهلل 
نعرب من خالله  الذي  املوؤمتر هو اجل�سر  يكون هذا  اأن  وتعالى  �سبحانه 

مبوؤ�س�ساتنا و�سبابنا العربي اإلى عامل الحرتافية يف جمال التطوع.
الدويل  ال�سفري  كمال  ابراهيم  بن  ح�سن  الدكتور  �سعادة  قدم  كما   
للم�سوؤولية الجتماعية كلمة ال�سبكة القليمية للم�سوؤولية الجتماعية قال 
فيها »تنطلق فعاليات املوؤمتر الثاين  ملبادرات ال�سباب العربي للم�سوؤولية 
للم�سوؤولية  القليمية  ال�سبكة  واأن�سطة  اأعمال  خطة  �سمن  املجتمعية، 
الجتماعية لعام 2018م ، والذي يحمل �سعار » عام ال�سراكة املجتمعية«، 
مبنا�سبة احتفال العامل باليوم الدويل لل�سباب، م�ستلهمني اأهم اجنازات 
املا�سية من عمرها  �سنة  الإحدى ع�سر  القليمية خالل  ال�سبكة  واأعمال 
بدعم  ثم  اأول  اهلل  بف�سل  حتققت  والتي  الجنازات  لتلك  وامتدادا   ،
والدول  البحرين  مملكة  يف  واأفراد  وموؤ�س�سات  حكومات  من  امل�سوؤولني 
تنمية  يف  امل�ساهمة  على  للعمل  امل�سري  نوا�سل  حيث  ال�سقيقة  العربية 
جمتمعاتنا العربية وفق اأ�س�س علمية ومهنية. واأ�ساف كذلك »لقد اأحدثت 
ال�سبكة القليمية للم�سوؤولية الجتماعية عرب فعالياتها وخدماتها املهنية 
العربية ، حتى ا�سبحت رقما مهما يف  تاأثريا ايجابيا وا�سعا يف املنطقة 
العامل العربي ويف خارجه. حيث قدمت مبادرات نوعية حققت لها ال�سبق 
ا�ستثمار  اطار  ويف  امل�ستدامة.  والتنمية  املجتمعية  امل�سوؤولية  جمالت  يف 
هذا  تنظيم  ياأتي  ال�سباب،  يف  الجتماعية  للم�سوؤولية  القليمية  ال�سبكة 
والذي   ، املجتمعية  وامل�سوؤولية  العربي  ال�سباب  ملبادرات  الثاين  املوؤمتر 
اإلى تدريب ال�سباب على ت�سميم مبادرات نوعية مبعايري عاملية،  ي�سعى 
ومت اختيار منوذج معايري الأمم املتحدة كمرجعية لذلك ب�سفتها  مرجعية 
وتطوعية  �سبابية  جتارب  عر�س  اإلى  اإ�سافة  وحمرتفة.  ملهمة  مهنية 



بانوراما ال�شبكة - ٢٠١٨م 134

حققت اأثرا كبريا يف جمتمعاتها.كما ن�ستثمر هذا احلدث املتميز لالعالن 
الدولية  والهيئات  املتحدة  الأمم  تد�سني مكتب متخ�س�س خلدمات  عن 
الجتماعية  للم�سوؤولية  القليمية  ال�سبكة  مبادرات  من  مبادرة  ب�سفته 
هذا  يهدف  حيث  املتخ�س�سة،  املهنية  مبادراتها  �سل�سلة  اإلى  لين�سم   ،
املعريف  الإرث  من  ال�ستفادة  الى  العربية  موؤ�س�ساتنا  حث  اإلى  املكتب 
الهيئات  وكذلك  املتخ�س�سة  ووكالتها  املتحدة  الأمم  ملنظمات  والفني 
واإحداث  املهنية  ع�سوياتها  اإلى  النت�ساب  خالل  من  الأخرى  الدولية 
�سراكات مهنية معها، وال�ستفادة من ممار�ساتها املحرتفة يف جمالت 
تنمية املجتمعات.واختتم كلمته قائال »  اإننا نبارك للمنظمني اختيار هذا 
احلدث العربي ، واملو�سوم مبعايري عاملية ، وتنظيمه يف مملكة البحرين 
التوفيق  كل  البحرين   مملكة  وخارج  داخل  من  للم�ساركني  ونتمنى   ،

وال�سداد والفائدة«.
املتحدة  الأمم  رئي�س مكتب  ال�سرقاوي  اأمني  الأ�ستاذ  �سعادة  كذلك قدم 
املتحدة  الأمم  منظمة  اهتمام  عن  فيها  عرب  كلمة  البحرين  مبملكة 
ووكالتها املتخ�س�سة بالعمل التطوعي وبال�سباب، وخ�س�ست لهم يوما 
اأن اليوم الدويل لل�سباب قد بداأ الحتفال به يف  يحتفلون به، حيث قال 
لالأمم  العامة  اجلمعية  اأقرت  حيث   ،1٩٩٩ الأول/دي�سمرب  كانون   17
املتحدة يف قرارها 54/120 اإعالن 12 اآب/اأغ�سط�س من كل عام بو�سفه 
كونهم  ال�سباب  بدور  �سنوي  احتفال  مبثابة  ليكون  لل�سباب،  دوليا  يوما 
�سركاء اأ�سا�سيني يف التغيري، ف�سال عن كونه فر�سة للتوعية بالتحديات 
العامل.  اأنحاء  كل  يف  وال�سابات  ال�سباب  اأولئك  تواجه  التي  وامل�سكالت 
ويحمل اليوم الدويل لل�سباب يف هذا العام �سعار«اإتاحة م�ساحات ماأمونة 

لل�سباب«.
التطوع  التطوع  مركز  رئي�س  اخللف  عبدالرحمن  الأ�ستاذ  قدم  كما 
بال�سبكة القليمية للم�سوؤولية الجتماعية رئي�س املوؤمتر قال فيها » نرحب 
والذي مت ت�سميم  العربي،  املوؤمتر  فعاليات هذا  اأجمل ترحيب يف  بكم 
لأهمية  وذلك  ورفيعة،  عالية  اأممية  ومبعايري  لل�سباب،  ليوجه  فعالياته 
املو�سوع وامل�ستهدفني منه، مبنا�سبة احتفال العامل باليوم الدويل لل�سباب 
واأ�ساف  اأغ�سط�س من كل عام.  تاريخ 12  لعام 2018، والذي ي�سادف 
ا�ستجابة  ياأتي  حيث  املوؤمتر  هذا  تنظيم  على  حر�سنا  اإننا   ،  « كذلك 
وت�سجيب  ترقى  مبادرات  يقدم  اأن  من  العربي  ال�سباب  لدى  حلاجة 
كلمته  اخللف  الأ�ستاذ  وال�سالمية.واختتم  العربية  جمتمعاتنا  حلاجة 
بتوجيه ال�سكر لل�سباب قائال لهم » ال�سكرمو�سول لكم اأنتم ال�سباب اأمل 
الأمة وم�ستقبلها الناب�س ل�ستجابتكم وامل�ساركة يف هذا املوؤمتر املهني 
خليفة  اآل  خليفة  بن  خالد  الدكتور  ال�سيخ  �سعادة  قام  ثم  املتخ�س�س« 
بتكرمي �سعادة الأ�ستاذ ح�سن بوهزاع رئي�س الحتاد العربي للتطوع لفوزه 
»بجائزة �سخ�سية العام العربية للعمل التطوعي لعام 2018م«، لدوره يف 
العربية، وكذلك تكرمي �سيوف  املنطقة  التطوعي يف  العمل  دعم جهود 

�سرف املوؤمتر. ثم قام �سعادة الدكتور ح�سن بن ابراهيم كمال والأ�ستاذ 
خليفة  بن  خالد  ال�سيخ  الدكتور  �سعادة  بتكرمي  اخللف  عبدالرحمن 
العمل  جل�سات  بعدها  للموؤمتر.وانطلقت  الفخرية  لرعايته  خليفة  اآل 

مب�ساركة عربية �سبابية وا�سعة.
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دون  اأحد  ترك  »عدم  ب�  القادة  التزام  بني  ما 
ب�  والتزامهم   »2015 نيويورك  قمة  »يف  م�ساعدة 
»األ يتخلف اأحد عن الركب يف »قمة الأمم املتحدة 
الإن�سانية يف ا�سطنبول 2016«، وكذلك تنفيذ عقد 
الأمم املتحدة الثاين للق�ساء على الفقر )2008 - 
ب�ساأن  امل�ستوى  رفيع  املنتدى  اإلى  اإ�سافة   ،)2017
التنمية امل�ستدامة 2018، والذي عقد مبقر الأمم 
اإلى 1٩  الفرتة من 15  نيويورك خالل  املتحدة يف 
يوليو اجلاري، حتت عنوان »التحول نحو جمتمعات 
م�ستدامة قادرة على ال�سمود«، ا�ستمرت و متادت و 
تفاقمت معاناة ماليني الب�سر من �سحايا الأزمات 

الإن�سانية والكوارث الطبيعية.
الإن�سانية  الأزمات  هذه  حدة  تزداد  يوم  بعد  ويومًا 

النامي  العامل  وبدول  اأجمع  بالعامل  تع�سف  التي 
ب�سكل خا�س، وهذا  ما توؤكده الأرقام والإح�سائيات 
حيث  املثال،  �سبيل  على  العامل  يف  اجلوع  واقع  عن 
يكافح عدد كبري من الرجال والن�ساء ب�سكل يومي يف 
جميع اأنحاء العامل ليمنحوا اأطفالهم وجبة مغذية. 
لإطعام  الغذاء  من  يكفي  ما  فيه  ننتج  عامل  ويف 
اجلميع، هناك 815 مليون �سخ�س - واحد من بني 
كل ت�سعة اأ�سخا�س - ل يزالون ينامون كل ليلة مبعدة 
خاوية. والأدهى من ذلك اأن واحدًا من بني كل ثالثة 
اأ�سخا�س يعاين من اأحد اأ�سكال �سوء التغذية. وميثل 
التحديات  اأحد  التغذية  و�سوء  اجلوع  على  الق�ساء 
اجل�سام التي نواجهها يف ع�سرنا هذا. فعدم كفاية 
الغذاء اأو كونه غري �سحي ل يت�سبب فقط يف معاناة 

النا�س و�سوء حالتهم ال�سحية، بل اإنه يبطئ اأي�سًا 
التنمية  جمالت  من  العديد  يف  التقدم  وترية  من 

الأخرى مثل التعليم والعمل.
• يف عام 2015، تبنى املجتمع العاملي اأهداف التنمية 
امل�ستدامة ال�17 بهدف حت�سني حياة ال�سعوب بحلول 
الق�ساء  الثاين وهو:  الهدف  بينها  عام 2030، ومن 
على اجلوع، وتوفري الأمن الغذائي، وحت�سني التغذية، 
الهدف  هذا  ويحتل  امل�ستدامة  الزراعة  وتعزيز 
يوم،  العاملي. ففي كل  الأغذية  الأولوية لدى برنامج 
اأجل  من  و�سركاوؤه  العاملي  الأغذية  برنامج  يعمل 
الو�سول اإلى عامل خال متامًا على اجلوع. كما تعمل 
التكميلية  املتخ�س�سة  املتحدة  الأمم  منظمة  برامج 
على معاجلة الأ�سباب اجلذرية للجوع، وبناء القدرة 

الـنـداء العالمي من السفراء الدوليين للمسؤولية االجتماعية والمفوضين 
األمميين للترويج ألهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 بالشبكة 

اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية الذي تم توجيهه إلــى
قـادة ورؤساء الدول والوفود المشاركة باجتماع الـدورة الثالثة 

والسبعين للجمعيــة الـعـامــة لألمــم المتحــدة بمنظـمــة 
األمـــم المـتـحـــدة

قام وفد ال�سبكة القليمية للم�سوؤولية الجتماعية برئا�سة �سعادة الربوفي�سور يو�سف عبدالغفار رئي�س جمل�س اإدارة ال�سبكة القليمية للم�سوؤولية الجتماعية 
من  ن�سخة  البحرين  مملكة  يف  املتحدة  الأمم  مكتب  رئي�س  ال�سرقاوي  اأمني  الأ�ستاذ  ل�سعادة  قدموا  حيث   ، البحرين  مملكة  يف  املتحدة  الأمم  مكتب  اإلى  بزيارة 
النداء العاملي املوجه من ال�سفراء الدوليني للم�سوؤولية الجتماعية واملفو�سني الأمميني للرتويج لأهداف الأمم املتحدة للتنمية امل�ستدامة 2030 ل�سالح اجتماع 
اجلمعية العامة لالأمم املتحدة يف دورته )73( ب�ساأن التزامهم بامل�ساركة يف جهود الق�ساء على اجلوع.وكذلك حث دول العامل على امل�ساركة يف جهود الق�ساء على 
اجلوع ا�ستجابة لتحقيق الهدف الثاين من اأهداف الأمم املتحدة للتنمية امل�ستدامة. جاء هذا النداء مبنا�سبة احتفال العامل باليوم العاملي للم�سوؤولية املجتمعية 
والذي يوافق 25 �سبتمرب من كل عام . حيث وجهت ال�سبكة القليمية للم�سوؤولية الجتماعية نداءا عامليا اإلى قـادة وروؤ�ساء الدول والوفود امل�ساركة باجتماع 
الـدورة الثالثة وال�سبعني للجمعيــة الـعـامــة لالأمــم املتحــدة مبنظـمــة الأمـــم املـتـحـــدة، تفاعال مع اليوم العاملي للم�سوؤولية املجتمعية ، والذي مت الحتفال به 
بتاريخ 25 �سبتمرب من عام 2018م، حيث حمل هذا العام �سعار »الق�ساء على اجلوع...هدفنا«. وقد وجه هذا النداء العاملي كال من ال�سفراء الدوليون للم�سوؤولية 
الجتماعية واملفو�سني الأممني املعنيني بالرتويج لأهداف الأمم املتحدة للتنمية امل�ستدامة  2030، حيث ي�سمان �سخ�سيات عربية ودولية رفيعة امل�ستوى.  وهو 
نهج اعتادت عليه ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية منذ ثالث �سنوات حلث احلكومات واملنظمات اخلا�سة وغري الربحية للتفاعل اليجابي مع اأهداف 

الأمم املتحدة للتنمية امل�ستدامة. وقد جاء النداء العاملي وفق الآتي:
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اإلى  ال�سمود لدى املجتمعات، بحيث ل ن�سطر  على 
ال�ستمرار يف اإنقاذ الأرواح نف�سها يف كل عام.

الدوليني  ال�سفراء  برنامج  يف  راعينا  فقد  وعليه،   •
املفو�س  برنامج  وكذلك  الجتماعية  للم�سوؤولية 
للتنمية  املتحدة  الأمم  لأهداف  للرتويج  الأممي 
الإقليمية  لل�سبكة  التابعني   2030 امل�ستدامة 
اأهداف  تنفيذ  دعم  اإلى  الجتماعية  للم�سوؤولية 
الأمم املتحدة للتنمية امل�ستدامة 2030، كما حددنا 
اجلادة،  امل�ساعي  يف  واملتمثلة  والتزاماتنا  تعهداتنا 
الرامية اإلى تطوير العمل امل�سرتك بهدف ال�ستجابة 
ن�سب  يف  وا�سعني  لالأزمات،  الفاعلة  الإن�سانية 
اأعيننا القيم الإن�سانية التي تدعو اإلى متتني اللحمة 
يف  الراقية  بالقيم  والتم�سك  الجتماعي  والتما�سك 
ظل  يف  واحد  ب�سوت  الإن�ساين  العبء  مع  التعامل 
غياب ال�سوت اجلماعي للمجموعة، تلك اللتزامات 
برامج  مو�سوع  قمتها  على  ياأتي  التي  وامل�سوؤوليات 
الريادة واخلدمة املجتمعية والعمل التطوعي، والذي 
برنامج  �سيتبناها  التزامات  خم�س  حتته  يندرج 
وكذلك  الجتماعية،  للم�سوؤولية  الدوليون  ال�سفراء 
الأمم  لأهداف  للرتويج  الأممي  املفو�س  برنامج 
لل�سبكة  التابعني   2030 امل�ستدامة  للتنمية  املتحدة 
من  و�سركائها  الجتماعية  للم�سوؤولية  الإقليمية 

الوكالت الأممية املتخ�س�سة اأبرزها:
الوطني  واملجتمعي  الإن�ساين  العمل  بتمكني  اللتزام 
بناء  خلطط  املهني  الدعم  زيادة  خالل  من  واملحلي 
التي  والوطنية  املحلية  الفاعلة  للجهات  القدرات 
الإن�سانية  وامل�ساعدات  ال�ستجابة  برامج  تقدم 
القليمية  ال�سبكة  فيها  تتواجد  التي  الأع�ساء  بالدول 
والدول  اخل�سو�س  وجه  على  الجتماعية  للم�سوؤولية 
الأخرى التي ميكن الو�سول اليها عرب ال�سراكات مع 
الوكالت املتخ�س�سة من وكالت الأمم املتحدة على 

وجه العموم.
والأ�ساليب  والأدوات  املوارد  قاعدة  وتنويع  زيادة 
املنقذة  العاجلة  الحتياجات  لتلبية  املبتكرة 
واخلطوات  الإ�سالحات  تنفيذ  و�سمان  للحياة 
والفعالية  الكفاءة  من  اأكرب  قدر  لتحقيق  الالزمة 
املوجه  الإن�ساين  العمل  يف  وامل�ساءلة  وال�سفافية 
برامج  عرب  والفتيان   والرجال  والفتيات  للن�ساء 
املوارد  ح�سد  خاللها  من  يتم  فاعلة  جمتمعية 
املوارد  اإلى  اإ�سافة  العامل،  متطوعي  من  الب�سرية 
املهنية  واخلربات  واملعلوماتية  والفنية  املادية 
الدولية  واملوؤ�س�سات  احلكومات  من  واملقدمة  لها 
املتخ�س�سة، والقطاع اخلا�س، ومنظمات املجتمع 

يف  املجتمعية  للم�سوؤولية  براجمها  اإطار  يف  املدين 
جمالت الق�ساء على اجلوع اإنفاذا للهدف الثاين 

من اأهداف الأمم املتحدة للتنمية امل�ستدامة.. 
وقد قمنا، ك�سبكة اإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية وعرب 
الجتماعية،  للم�سوؤولية  الدوليني  ال�سفراء  برنامج 
الربامج  ملاأ�س�سة  ت�سعى  ا�سرتاتيجية  ب�سياغة 
امل�ستدامة  التنمية  اأهداف  ترتجم  التي  واملبادرات 
امللتقيات  من  العديد  تنفيذ  خالل  من   ،2030
املتخ�س�سة، وت�سميم برامج بناء القدرات الب�سرية 
واملوؤ�س�سية، والعمل على تعزيز ال�سراكات مع العديد 
من  املتخ�س�سة  الأممية  والوكالت  املوؤ�س�سات  من 
اأجل �سمان اأف�سل املمار�سات لتطبيق هذه الأهداف 

خالل ال� 15 �سنة القادمة.
وال�سبعني  الثالثة  الدورة  اجتماع  ومبنا�سبة  فنحن 
الأمم  مبنظمة  املتحدة  لالأمم  العامة  للجمعية 
املتحدة نتعهد باأن التزاماتنا �ستغدو واقعًا ملمو�سًا 

من خالل اخلطوات التالية:
للم�سوؤولية  الدوليني  ال�سفراء  »برنامج  دور  تفعيل 
لأهداف  للرتويج  الأممي  والربنامج  الجتماعية 
لل�سبكة  التابعني  امل�ستدامة  للتنمية  املتحدة  الأمم 
الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية« ب�سفتهما جهتني 
الرفيعة  ال�سخ�سيات  من  العديد  ي�سمان  دوليتني 
والدويل  الوطني  امل�ستويني  على  واملوؤثرة  امل�ستوى 
ليتعامال ب�سكل اأكر فاعلية مع التحديات والأعباء 
ميتاز  وباأ�سلوب  الدولية،  املعايري  وفق  الإن�سانية، 
باحليادية وال�ستقاللية وال�سفافية، �ساعني لأن »ل 
ال�سراكات  ت�سجيع  م�ساعدة« عرب  دون  اأحد  يرتك 

وتن�سيق اجلهود مع املوؤ�س�سات املتخ�س�سة. 
و�سع  على  والعمل  اجليدة،  املعايري  وتعزيز  دعم 
البعد  مع  ين�سجم  اإن�ساين  ومعيار  ت�سنيف  نظام 
ويدعم  ال�سليمة،  الإدارية  النظم  ويتبنى  الدويل، 
الت�سنيف  نظام  �سي�سع  كما  والت�سبيك،  ال�سراكة 
املقرتح الأطر الالزمة والقواعد ال�سابطة لالإدارة 
املعيار  هذا  توفري  بهدف  الفاعلة،  الإن�سانية 
الأزمات  مناطق  يف  العاملة  الإن�سانية  للموؤ�س�سات 
والكوارث الإن�سانية لتجويد خدماتها نحو ا�ستجابة 

اأكر فاعلية يف جمال الق�ساء على اجلوع.
الإن�سانية  اجلهات  قدرات  بناء  يف  امل�ساهمة 
وتطويرها وفق معايري املمار�سات اجليدة يف جمال 

الق�ساء على اجلوع.
تعزيز تبادل املعرفة واخلربات، بال�سورة التي ت�سمن 
الدولية  املعايري  مع  الإن�سانية  املوؤ�س�سات  دور  متا�سي 
ا�ستفادة  بهدف  وذلك  والتنموي  الإن�ساين  للعمل 

الدويل  الدعم  قدرات  كامل  من  املتميزة  املوؤ�س�سات 
املتوفر، وت�سجيع البتكار يف تطوير اآليات ال�ستجابة 
لالحتياجات املتزايدة يف جمال الق�ساء على اجلوع.

حتفيز ال�سراكات مع القطاعات املختلفة لال�ستثمار 
يف العمل الإن�ساين يف جمال الق�ساء على اجلوع. 

للم�سوؤولية  الدوليني  ال�سفراء  برنامج  ويتبنى 
لأهداف  للرتويج  الأممي  والربنامج  الجتماعية 
لل�سبكة  التابعني  امل�ستدامة  للتنمية  املتحدة  الأمم 
هيكلية  اآلية  الجتماعية  للم�سوؤولية  الإقليمية 
والتقييم،  واملتابعة  والإ�سراف  للقيا�س  تنظيمية 
مفو�سية  عرب  به،  املنوط  الدور  تنفيذ  من  متكنه 
عليا ت�سرف على تنفيذ التعهدات اأعاله وكذلك من 
لل�سبكة  التابعة  الإدارية  واملراكز  الأجهزة  خالل 

القليمية للم�سوؤولية الجتماعية.. 
للم�سوؤولية  الإقليمية  ال�سبكة  يف  فاإننا  وعليه، 
املنظمات  من  العديد  مع  وب�سراكة  الجتماعية، 
الأممية والإقليمية يف العامل، نحتفل وللعام الثالث 
على التوايل يف يوم 25 �سبتمرب من كل عام، باليوم 
العاملي للم�سوؤولية املجتمعية، وذلك لتحفيز الدول 
اأهداف  تبني  اإلى  املختلفة  بقطاعاتها  واملوؤ�س�سات 
تزامنا   ،2030 امل�ستدامة  للتنمية  املتحدة  الأمم 
تلك  املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية  اعتماد  مع 
ال�ستجابة  جتويد  يف  امل�ساهمة  بهدف  الأهداف 
امل�سوؤولة  املمار�سات  وت�سجيع  الإن�سانية،  للحاجات 

والأخالقية للعامل اأجمع باأدوات مهنية م�ستدامة.
املتحدة  لالأمم  العام  الأمني  معايل  ندعو  وختاما 
للم�سوؤولية  عاملي  يوم  اعتماد  مقرتح  دعم  لقبول 
الأجهزة  عرب  الالزم  باإجراء  والتكرم  املجتمعية، 
املتخ�س�سة يف منظمة الأمم املتحدة لعتماد يوم 
25 �سبتمرب من كل عام ليحتفل العامل به، ويتفاعل 
مع هذه املنا�سبة باإيجابية وفاعلية، حيث مت تقدمي 
�سبتمرب   16 بتاريخ  املوقر  لجتماعكم  الطلب 
ملنظمة  الر�سمية  الجهزة  عرب  2016م  عام  من 
الأمم املتحدة، اإ�سافة اإلى املكتب القليمي لالأمم 
دولة   60 من  اأكر  املقرتح  بارك  بعدما  املتحدة، 

حول العامل..
اإ�سبينوزا  ال�سيدة ماريا فرناندا  كما ندعوا معايل 
من  وال�سبعون  الثالثة  الدورة  رئي�سة  غار�سيا  
الإكوادور  اإلى عر�س هذا النداء العاملي على ق�ادة 
ال�دورة   باجتماع  امل�ساركة  والوفود  الدول  وروؤ�ساء 
الثالثة وال�سبعني للجمعي��ة ال�ع�ام��ة لالأم��م املتح��دة 
على  الجتماع  حلث  امل�ت�ح���دة،  الأم���م  مبنظ�م��ة 

دعم �سراكة اأممية للق�ساء على اجلوع يف العامل.
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اإلحتــفــــال باليوم العالمي 
للمســـؤولــيــــة المـجـتـمـعـيــــــــة 

2018م

اإن الق�ساء على اجلوع بحلول عام 2030 هو اأحد غايات الهدف الثاين  
واجلوع  املدقع  الفقر  على  وللق�ساء  امل�ستدامة.  التنمية  الأهداف  من 
العامليني  ونظرائهم  الأمميني  ال�سفراء  على  يجب  م�ستدام،  ب�سكل 
واملجتمع الدويل العمل بروح الفريق الواحد يف الت�سدي لظواهر الفقر 
واجلوع يف العامل، وذلك من خالل حماية حقوق الإن�سان والعمل على 
حتقيق امل�ساواة بني اجلن�سني وتعزيز �سيا�سات النظم الغذائية، وتثقيف 
اجلمهور حول �سالمة الغذاء وتعزيز احلماية الدائمة لالأر�س ومواردها 

الطبيعية وتنمية البحث العلمي يف جمال الزراعة والروة احليوانية.
اإن الق�ساء على اجلوع بطريقة م�ستدامة ممكن حتقيقه حتى عام 2030 
والغابات،  والرتبة  والأرا�سي  املياه  لإدارة  م�ستدام  نظام  بو�سع  وذلك 

وتعزيز املحافظة على البيئة واعتماد نهج �ساملة للزراعة، وتنفيذ برامج 
لتعزيز  املنا�سبة  ال�سرتاتيجيات  و�سع  خالل  من  الجتماعية  للحماية 
ال�ستثمارات الداعمة للفقراء التي ت�سمن ا�ستفادتهم من النمو وفر�س 

العمل الناجتة عن هذه ال�ستثمارات. واهلل ويل التوفيق
الدكتور حممد بن �سيف الكواري

ال�سفري الأممي لفعاليات اليوم العاملي للم�سوؤولية املجتمعية لعام 
2018م

»�لق�ضاء �لتام على �جلوع بني �لنظريــة و�لتطبيــق«

 من اأقوالهم: مبنا�سبة الحتفال باليوم العاملي للم�سوؤولية املجتمعية 2018م

للم�سوؤولية  عامليا  يوما  �سبتمرب   25 اإقرار  �سروري،  دواعي  ملن  اإنه 
للم�سوؤولية  الإقليمية  ال�سبكة  املجتمعية، الأمر الذي جاء عرب مبادرة 
الجتماعية، تلك املبادرة التي اأقرها قادة الدول واحلكومات اأع�ساء 

اجلمعية العامة لالأمم املتحدة وقمتها للتنمية امل�ستدامة عام 2016.
ويف الذكرى الثالثة لإطالق هذه املبادرة، ي�سرين اأن اأ�سد على اأياديكم، 
واأعلن اأنه اآن الأوان للدول واملجتمع املدين واملنظمات الأممية لو�سع 
اأهداف  الثاين من  بالهدف  الدفع  للجوع وامل�ساركة مب�سوؤولية يف  حد 
املنظمة الأممية )الق�ساء التام على اجلوع( ا�ستكمال لتبنينا للهدف 
اأكر من �سرب  الفقر(، وبذلك نكون قد اقرتبنا  الأول )الق�ساء على 

اإذا ما  الب�سر )الفقر - اجلوع - اجلهل(  اأغوار ثالثية جذور ماآ�سي 
اأخذنا بعني العتبار الهدف الرابع )التعليم اجليد(،

لدوره مب�سوؤولية  منا  كل  الأمل، مبمار�سة  نزرع  اأن  معا ميكننا  ونحن 
لتخفيف معاناة الإن�سان.

واهلل من وراء الق�سد .... وهو الهادي اإلى �سواء ال�سبيل
د. �سيف بن علي احلجري

ال�سفري الأممي لفعاليات اليوم العاملي للم�سوؤولية املجتمعية لعام 
2018م

وجوب �لإلتز�م بامل�ضاركة يف �لق�ضاء �لتام على �جلوع، وبيان 
�أف�ضل �حللول لتحقيق ذلك �لهدف بحلول عام ٢٠٣٠

 من اأقوالهم: مبنا�سبة الحتفال باليوم العاملي للم�سوؤولية املجتمعية 2018م
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اإن عاملًا يتزايد فيه اجلوع هو عامل غري قابل لال�شتمرار، فاجلوع لي�ص 
مهددًا فقط حلا�شر الفقراء، بل هو بالأ�شا�ص مهدد مل�شتقبل اجلميع 

ودون ا�شتثناء.
اإن اإدراك هذه احلقيقية متثل يف اأعلى مراحله يف اجتماع قادة العامل 
يف �شبتمرب ٢٠٠٠ ليتم اإقرار الأهداف الإمنائية اللفية MDGs ويف 
اإعادة  مت  التي  الأهداف  وهي  واجلوع،  الفقر  على  الق�شاء  مقدمتها 
 SDGs امل�شتدامة  التنمية  اأهداف  �شمن   ٢٠١5 عام  عليها  التاأكيد 

املمتدة للعام ٢٠3٠.
ورغم هذا الدراك وما تبعه من جهود حقيقية وجادة من معظم دول 
العامل وكذلك من املنظمات الدولية والإقليمية، وخمتلف اأطر موؤ�ش�شات 
اأن الظاهرة ل تزال متجذرة،  اأننا جند  املجتمع املدين عرب العامل، ال 
ومئات  املهلك،  اجلوع  يواجهون  الفراد  من  املاليني  مئات  يزل  فلم 
الذين  املحتاجني  اإن كثريا من  بل  يومهم.  بالكاد يجدون قوت  املاليني 

متكنوا من اخلروج من دائرته يعودون اليه جمددًا بعد ب�شعة اأعوام. 
احلركة  لوترية  الدورية  واملتابعة  الأداء  هذا  على  العامة  النظرة  اإن 
اجلوع   على  الق�شاء  العامل  ا�شتهداف  اأن  يوؤكد  هذا  كل  والجناز، 

بحلول العام ٢٠3٠ يواجه حتديًا حقيقيًا وكبريًا.
واخلطط  لل�شيا�شات  الكافية  الفعالية  عدم  قاطع  ب�شكل  هذا  يو�شح 
والربامج املنفذة لل�شيطرة على هذه الظاهرة اخلطرية، وهو ما يلزم 

ب�شرورة املراجعة واإعادة الت�شويب لتلك اجلهود تاأ�شي�شا على حقيقية 
بني  فقط  لي�ص  املختلفة،  ومنابعه  اجلوع  اأ�شباب  يف  ال�شديد  التباين 
والقرى  واملدن  واملحافظات  الأقاليم  بل بني  واملجتمعات،  الدول 

واملحليات داخل الدولة الوحدة. 
اإننا بحاجة لت�شميم �شيا�شات اأكرث قدرة على معاجلة الأ�شباب احلقيقية 
للجوع، لرتاعي خ�شو�شية كل حالة وكل جمتمع، وهو ما يتطلب تطوير 
حجر  بدورها  متثل  التي  وامل�شوحات  البيانات  وتدقيق  ر�شد  اأنظمة 
والربامج  ال�شيا�شات  اإقرار  ثم  ومن  ال�شحيح  الت�شخي�ص  يف  الزاوية 
ي�شمن  ب�شكل  املجتمعية  ال�شراكة  مبمار�شات  والرتقاء  املنا�شبة. 
العتبار  اإعادة  كما يجب  وال�شتدامة جلهود مكافحة اجلوع،  الرتاكم 
ل�شيما  الكلية  القت�شادية  ال�شيا�شات  اإقرار  عند  الجتماعية  لالأبعاد 
للربامج واخلطط  يتم ت�شميم م�شبق  الإ�شالحي، بحيث  الطابع  ذات 
دور ال�شراكة  تفعيل  واأخريًا �شرورة  املحتاجني،  حلماية  ال�شامنة 

الدولية ملواجهة اجلوع وتعزيز  وزيادة العون الإمنائي الدويل.
�سعادة الدكتور بدر عثمان مال اهلل
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�لـــجــوع  و�آفـــاق �لق�ضـــاء عليــه عالـميـــًا
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 تعد �شريحة ذوي الإعاقة الكرث تهمي�شا من بني ال�شرائح املجتمعية 
املوجودة يف الدول النامية حيث تعاين هذه الفئة اأق�شى واأب�شع انواع 
التهمي�ص على ال�شعيد الجتماعي والقت�شادي وال�شيا�شي والتاأهيلي 

ويف كافة املجالت تقريبا.
وان هذا التهمي�ص وما يعقبه من نتائج كارثية على او�شاع حقوق الن�شان 
لهذه الفئة يقرع ناقو�ص اخلطر منذرا الهيئات املحلية واحلكومات من 

مغبة ا�شتمرار تدهور الو�شاع الن�شانية واملعي�شية لهم. 
ال�شيا�شات  �شمن  مهمة  اأولوية  اإعطاء  على  التفاق  مت  عليه  وبناء 
الجتماعية املجتمعية لتمكني ذوي الإعاقة لأن ذلك يعطي موؤ�شرات 

على تطور وحت�شر املجتمعات الن�شانية. 
اأهداف  قائمة  يف  التنمية  اأولويات  �شلم  الفئة  هذه  ت�شدرت  ولهذا 
ارقام  ا�شتعرا�ص  عند  احلقيقة  بعني  نظرنا  اإذا  المنائية  اللفية 
اأ�شارت  مهولة، حيث  ارقام  يدي  بني  نقف  الفئة،  البحوث حول هذه 
احدى  يف  املتحدة  الأمم  يف  والقت�شادية  الجتماعية  ال�شوؤون  اإدارة 
ن�شرتها الى ان ٨٠% من ذوي العاقة يف هذا العامل يف الدول النامية 

يعانون من اجلوع ب�شبب الفقر
وهو �شبب رئي�شي لالإعاقة حيث �شوء التغذية ي�شّبب٢٠ % من حالت 
الإعاقة، احلوادث وال�شدمات واحلروب ١6%، الأمرا�ص املعدية ١١% 
والأمرا�ص غري املعدية بن�شبة ٢٠ %، الأمرا�ص اخللقية ٢٠ %، وغريها 
)مبا يف ذلك ال�شيخوخة( واإن هذه الرقام ت�شري الى ان ن�شبة انت�شار 
اجلوع بني هذه الفئة يعد الكرب اإذا ما قورنت بالفئات الخرى وذلك 

كنتاج طبيعي لتهمي�شها من قبل املجتمع.
لذا يتطلب منا جميعا كمنظمات جمتمع مدين تعمل يف جمال الإعاقة 
اأن نولى هذه الفئة كل الهتمام والرعاية والتاأهيل من اأجل الو�شول 

بهم الى بر الأمان وتوفري احلياة الكرمية لهم ومتكني و�شولهم 
امل�ست�سار الدكتور: حممد عبد الرحمن ال�سيد
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�لـــجوع و�لإعـــاقــــة
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التنمية  اأهداف  اأهم  من  واحدًا  يعد  اجلوع  على  الق�شاء  اإن 
امل�شتدامة، وحتى يتم حتقيق ذلك، لبد من الو�شول اإلى ا�شتدامة 
وا�شتغالل  متميزة  خدمات  تقدمي  خالل  من  الزراعي،  القطاع 
اأمثل للموارد املتاحة يف قطاع الزراعة بطرق مبتكرة مبا ي�شمن 
يف  الغذائي  الأمن  حتقيق  يف  وعالية  متميزة  بكفاءة  دميومتها 
العامل اأجمع. وبالتايل، فاإن مقرتحات النداء العاملي للق�شاء على 

اجلوع تتمثل يف:
الزراعية  التكنولوجيا  وا�شتيعاب  احلديثة  التقنيات  تبني   •
امل�شاحبة  الطبيعية  املوارد  على  للمحافظة  املختلفة  باأ�شكالها 

لعملية الإنتاج الزراعي ) اأر�ص - ماء  - بيئة حميطة(.
• انتهاج عددًا من ال�شرتاتيجيات وامل�شاريع والربامج التي تهدف 

اإلى الرقي باإنتاجية احلا�شالت الزراعية املختلفة.
اإلى الكتفاء الذاتي  • العمل على توفري وتاأمني الغذاء والو�شول 

للمواطن.
الزراعية  احلا�شالت  يف  الغذائية  الفجوة  �شد  على  العمل   •
منتجي  �شغار  ودخل  الزراعية  الإنتاجية  وم�شاعفة  املختلفة 

الأغذية ل�شمان وجود نظم اإنتاج غذائي م�شتدامة .
ال�سيخ عبداهلل بن �سامل الر�ا�ص 
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�لق�ضاء على �لـــجوع هـدفـنـا
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ال�شعور بالخر يعتمد على اأمرين : 
نف�شه  وي�شتجمع  ان�شانيته  الن�شان  ي�شتعيد  حينها   ، اخللو  اأولهما 

ويجمعها من جديد
والمر الثاين هو الإيثار :حينما تتملكنا الرغبة اجلاحمة امل�شتدامة  اجتاه 
)خري  قال  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  فالنبي  كّوين  اأ�شا�ص  على  العام  النفع 

النا�ص اأنفعهم للنا�ص ( وهوؤلء النا�ص مل مييزوا بلون او عرق اأو دين
ويف �شعينا لالحتفال للعام الثالث باليوم العاملي للم�شوؤولية املجتمعية 
الق�شاء  واملتمثل يف  املتحدة  الأمم  اأهداف  من  الثاين  الهدف  بدعم 
على اجلوع لن ياأِت بثماره دون وعي منا بالأنا ابتداءا واليثار انتهاءا 
العوز  الثالث  القطاع  نحن  ال�شعودية  العربية  اململكة  يف  كافحنا 
وتعزيز  التفاخري  والنفاق  ال�شراف  حماربة  خالل  من  واحلاجة، 
مليار   7 باإنفاق  الدولة  تقوم  كما  الو�شطى  للطبقة  الدخار  مهارات 
دولر من خالل �شندوق ال�شمان الجتماعي، فيما ننفق كقطاع خريي 
واحد مليار دولر على الفقراء وامل�شاكني وتلبية حاجاتهم ال�شا�شية .
من  ؛  الب�شري  املال  راأ�ص  يف  ال�شتثمار  دون  تتوقف  لن  احلاجة  اإن 
خالل التمكني وهذا بالفعل ماعملنا عليه باإن�شاء مراكز متخ�ش�شة 

للطفل والأ�شرة وال�شباب وذوي العاقة بتقدمي ال�شت�شارات والتدريب 
والتوجيه واأ�شبحت موؤ�ش�شة العنود اخلريية رائدة فيه

لن نقف مكتويف الأيدي ونحن نحمل ر�شالة النفع العام باململكة العربية 
ال�شعودية ففي الت�شنيف العاملي نعد الرابع بن�شبة حجم امل�شاعدات 
الدولية اإلى اإجمايل الناجت العام ، ومركز امللك �شلمان لالإغاثة يقوم 
بدور نبيل يف هذا املجال وغريه من املنظمات غري الربحية ال�شعودية 
و�شيحات  ونكبات  العامل  ماآ�شي  على  متفرجني  نكون  اأن  نقبل  لن 
الأطفال وال�شيوخ والن�شاء يف �شوريا وفل�شطني ومينمار الذين يعي�شون  
للحل  �شن�شعى  ولذا  الظلم واجلوع  تعي�شة ورديئة حينما يجتمع  حياة 
والق�شاء على  املتحدة  الأمم  اأهداف  الأمل من خالل دعم  ويحدونا 

اجلوع واهلل املوفق
الدكتور يو�سف بن عثمان احلزمي
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لن نقف مكتويف �لأيدي ونحن نحمل ر�ضالة
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منذ عام 1٩٩2م والأمم املتحدة ت�سعى لتوحيد قوى دول العامل لتحارب 
م�سمى  حتت  و�سعتها  التي  التطويرية  خطتها  خالل  من  واجلوع  الفقر 
ديجينريوا  ريو  يف  ح�سل  الذي  ال�سخم  املوؤمتر  يف   )Agenda 21(
اأحدهم  تنموية،  اأبعاد  اأربعة  اإلى  بالربازيل. وكانت هذه اخلطة مق�سمة 
البعد الجتماعي والقت�سادي وهو البعد املخت�س بق�سايا اجلوع والفقر 
وال�سحة. بالرغم من اأن هذه الأجندة مل حتقق اأهدافها يف حربها �سد 
اجلوع بال�سكل امللحوظ اإل اأنها كانت �سبب يف تطوير م�سار هذه احلرب 
عن طريق رفع م�ستوى اهتمام الدول لهذه الق�سية كونها حرب طاحنة 
اهتمام  رفعت  اأنها  كما  اأخرى  دول  يف  لرتتفع  وتعود  دول  يف  تنخف�س 

املنظمات اخلريية ووحدت قواها ودعمتها ماليًا واإداريًا.
الثمانية وكانت ح�ساد  التنموية  الألفية  اأهداف  يف عام 2000م ظهرت 
تهدف  كانت  عاملية  و22 منظمة  دولة  لتنفيذها 1٩1  ان�سم  عمل طويلة 
لتحقيق ثمانية اأهداف مع نهاية عام 2015م. اإحدى هذه الأهداف كان 
الق�ساء على اجلوع بن�سبة ل تقل عن 50%، حيث كان عدد حالت اجلوع 
2012م  عام  يف  ولكن  حالة.  مليون   ٩00 يقارب  ما  اإلى  ت�سل  احلادة 
عملت املنظمة درا�سة والتي اأظهرت لالأ�سف اأنه بالرغم من اأن املنظمة 
ا�ستطاعت الق�ساء على 200 مليون حالة جوع حادة اإل اأن اأعداد جديدة 
ظهرت وو�سل العدد اإلى 767 مليون حالة جوع حادة حول العامل. اأي اأن 
الهدف اخلا�س باجلوع مل يتقارب بال�سكل الكبري مع النتيجة التي و�سل 

لها يف نهاية عام 2015م.
التنمية  خطة  بو�سع  املتحدة  الوليات  قامت  2015م  �سبتمرب   25 ويف 
امل�ستدامة وهي 17هدف عاملي يطمحون بدعم 1٩3 دولة بتحقيقها مع 
قال  عندما  املاليني  األهمت  اخلطة  هذه  ظهرت  عندما  2030م.  عام 

لدينا  لي�س  لأن  بديلة  خطة  لدينا  »لي�س  املتحدة  لالأمم  العام  ال�سكرتري 
حلول  مع  اأنه  يطمح  اخلطة  بهذه  اخلا�س  اجلوع  هدف  بديل«.  كوكب 
عام 2030م ي�سبح عدد اجلائعني حول العامل �سفر. هذا الهدف يعزوه 
الكثري من التحديات خ�سو�سا اأن عدد الذين حتت حد اجلوع هو قرابة 

800 مليون والفرتة الزمنية اأ�سبحت اأقل من 15 �سنة.
اإل اأن الكثري من الهيئات واحلكومات واملنظمات حول العامل حملت هذا 
الهم بقوة و�سرامة وعزم من خالل عدد كبري من املوؤمترات العاملية التي 
تقدمه  الذي  الدعم  امل�ستدامة.  التنمية  مبادرات  مبا�سر  وب�سكل  تدعم 
امل�ستويات.  اأعلي  اإلى  النتائج  ترفع  بطريقة  ولوج�ستي  يكون مايل  دائمًا 
هذا  املجتمعية  للم�سوؤولية  الإقليمية  ال�سبكة  اأطلقت  املنطلق  هذا  ومن 
اليوم لدعم هذه الأهداف ال�سبعة ع�سر بتغطية هدف واحد كل عام. ومت 
امل�ساهمة  ر�سالة تذكريية لأهمية  ي�سن  �سبتمرب حتى  التاريخ 25  اختيار 
الإقليمية  ال�سبكة  ولتن�سر  امل�ستدامة 2030م.  التنمية  اأهداف  يف حتقيق 
الوعي حيال هذه الأهداف فاإنها هذا العام 2018م، ويف �سنة هذا اليوم 
عجلة  دفع  يف  وامل�ساهمة  اجلوع  هدف  ال�سبكة  اختارت  الثانية،  العاملي 

تقدم التنمية امل�ستدامة يف حتقيقه.
ماذا نعني باجلوع احلاد؟

ب�سكل  الغذاء  توفر  نتيجة عدم  اجلوع هو �سعور ج�سدي غري مريح جاء 
دائم مما يوؤدي اإلى حدوث نق�س غذاء حاد والذي يهدد حياة الأ�سخا�س 
املعر�سني له. يكر يف البلدان الفقرية هذا النوع من اجلوع حيث جند اأن 
الأمن الغذائي للربوتني والن�سويات ينخف�س ب�سكل حاد يف هذه البلدان. 
وقد كانت اأعلى معدلت اجلوع قد و�سلت اإلى 42% حول العامل يف الأعوام 
بني 1٩٩0م اإلى 1٩٩2م و2012م اإلى 2014م. وبالرغم من التقدم الذي 

هناك طعام يكفي العالم كله

اإعداد / اأ.�سناء العتيق

 تــقــريـــر �سحــفــي

اأن الواقع يحكي غري  اإل  اأن اجلوع حول العامل ق�سية ل تعنية ول ميكن يومًا من الأيام باأن نارها قد مت�سه،  الكثري منا يظن 
ذلك. عدد من ال�سعوب حول العامل كانت من اأغنى واأكرث دول العامل �سعادة ورخاء، وفائ�س املخزون الغذائي لديهم كان اأعلى 
من احتياج هذا البلد ولكن اليوم جندها من الدول الفقرية ويوجد بها ماليني من الذين يعي�سون يف م�ستوى ينزل عن خط الفقر 

العاملي )1.90 دولر عاملي يوميا لل�سخ�س الواحد( ولي�س الفقر فقط بل اأن هذه ال�سعوب تعاين من م�سكلة جوع حادة.
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اأن معدلت  اإل  اأحرزته الأمم املتحدة حول العامل يف حربها �سد اجلوع 
اجلوع يف قارة اأفريقيا بالذات يف ازدياد م�ستمر. اأي�سًا معدلت اجلوع يف 
جنوب اآ�سيا عادت ترتفع بني عامي 2015 و2016 من ٩.4% اإلى %11.5. 
اإل اأن الأمر معاك�س متاما يف �سرق اآ�سيا واأمريكا الالتينية حيث جند اأن 
اإل اأن يف نهاية 2016م بداأت معدلت  اجلوع انخف�س ب�سكل كبري جدا. 
)FAO,2017( .%0.6 اجلوع بالرتفاع قليال يف اأمريكا اجلنوبية مبعدل

اهناك طعام يكفي العامل كله
له  الو�سول  واأ�سبح  العام  حول  الطعام  كمية  زادت  1٩60م  عام  منذ 
من  املزمن  التغذية  �سوء  معدلت  انخفا�س  يف  �سبب  هذا  للغاية.  �سهل 
30% اإلى 13%. اإل اأن هناك م�سكلة واحدة فكثري من النا�س لي�س لديهم 
دخل مادي ثابت ل�سراء الطعام الكايف اأو احل�سول على الغذاء ال�سحي 
املتوازن، وهذا ما ندعوه بالأمن الغذائي. وحتى ن�ستطيع متكني الأفراد 
اأربعة  توفري  منكنهم  اأن  فيجب  الغذائي  الأمن  هذا  على  احل�سول  من 
عنا�سر اأ�سا�سية وهي كالتايل: التوفر املادي والو�سول القت�سادي للغذاء 

وا�ستخدام الغذاء بال�سكل ال�سحيح وال�ستقرار وال�ستدامة.
اإل اأن احلرب �سد اجلوع وجدت حتديات كبرية منعتها من حتقيق اأهدافها 
يف الق�ساء عليه. اأول هذه التحديات هو الفقر. هذا ال�سبح املرعب الذي 
للتغلب  الالزمة  املوارد  على  احل�سول  من  ومينعها  البيوت  على  يخيم 
وحتى  العامل  الدخل حول  التوازن يف  وم�ساكله. عدم  احلاد  اجلوع  على 
حوايل  هناك  اأن  جند  حيث  الفقر  م�سكلة  �سبب  الواحدة  الدولة  داخل 
اأن  كما  العاملي.  الفقر  يعي�سون حتت خط  العامل  مليون فقري حول   800
تداخل امل�سالح ال�سيا�سية اأو القبلية اأو التجارية متنع الكثري من الأفراد 
نف�سه  اأن اجلوع  الالزمة ملكافحة اجلوع. كما  املوارد  من احل�سول على 
ي�سبب الفقر حيث جند اأن اجلوع ي�سبب انخفا�س يف ال�سحة والذي يوؤدي 
اإلى اأن انخفا�س يف الطاقة والذكاء ووظائف العقل يف اجل�سم مما يوؤدي 
لعدم قدرة الفرد على احل�سول على العمل مما يوؤدي للفقر. لذلك كثري 
على  الق�ساء  اإلى  ت�سعى  اأي�سًا  جندها  اجلوع  حارب  التي  املبادرات  من 

الفقر والعك�س �سحيح اأي�سًا.
يواجه احلرب �سد اجلوع،  اآخر  وال�سيا�سية حتدي  القت�سادية  امل�ساكل 
ال�سنوات  ففي  عام.  كل  اجلوعى  من  ماليني  امل�ساكل  هذه  تخلق  حيث 
من  يعانون  الذين  الأ�سخا�س  اأعداد  يف  ارتفاع  وجد  املا�سية  الأخرية 
والقت�سادية يف  ال�سيا�سية  امل�ساكل  ب�سبب  اجلوع احلاد وم�ساكله وذلك 
اليمن و�سوريا وال�سومال وكوجنو وميامنار وجنوب ال�سودان وفينزويال. 
وجند اأن اأكر الدول فقرًا وجوعًا هي الدول التي تخ�سع حتت رحمة هذه 
من   %75 باأن  و�سحت  الدرا�سات  اأن  كما  ال�سيا�سية.  وامل�ساكل  احلروب 

حالت التقزم لدى الأطفال يعي�سون يف مناطق حربية. 

داخل  والعوائل  لالأطفال  واملوؤن  الغذاء  و�سول  جدًا  ت�سعب  احلروب 
تدمر  واملزارع  واملخازن  الغذاء  اأن م�سادر  كما  املناطق اخلطرية.  هذه 
خالل هذه امل�ساكل ال�سيا�سية اأو يعمل عليها ح�سر للو�سول. عدم وجود 
ال�ستقرار ال�سيا�سي م�سكلة اإن�سانية عظيمة ي�سفها التاريخ باأب�سع ال�سور 
�سعر  تخف�س  اأنها  حيث  وجوع.  وفقر  دمار  من  وراءها  تخلفه  ملا  وذلك 
العملة اخلا�سة بالدولة وجتعل الكثري من الأفراد يفقدون اأعمالهم وتوؤثر 
على القت�ساد وجتعل اأ�سعار الطعام عالية جدًا مما يجعل توفريه �سعب 
للغاية ويدفع الأغلبية اإلى تناول اأي نوع من الغذاء مهما كان غري �سحي 

اأو ملوث مما ي�سبب م�ساكل ل عدد لها يف امل�ستقبل.
ال�سيا�سية  وامل�ساكل  واحلروب  للدولة  الغذائي  املخزون  ونق�س  الفقر 
والتوزيع  والغذاء  الزراعة  اأنظمة  و�سعف  املناخ  وتغري  والقت�سادية 
حول  اجلوع  ت�سبب  وا�سحة  اأ�سباب  كلها  والغذاء  للدخل  متوازن  الغري 
العامل فاإن كنت تفكر اليوم يف دعم هدف هذا اليوم العاملي للم�سوؤولية 
املجتمعية باأن ي�سبح عدد اجلوعى �سفر وتريد اأن تخلق مبادرة تدعم 
الق�سية وت�ساهم يف اإنقا�س عدد امل�سابني باجلوع احلاد فعليك التفكري 

بامل�ساهمة بالتايل:
•  التاأثري يف تغيري القوانني الزراعية يف بلد معني.

ال�ستثمار  خالل  من  الفقرية  البلدان  بع�س  اقت�ساد  رفع  يف  •  التاأثري 
فيها.

•  اعمل مبا�سرة مع اجلوعى واملحتاجني وتوا�سل معهم وحل م�ساكلهم.
معهم  بالعمل  والتطوع  العاملية  اخلريية  اجلمعيات  مع  •  التوا�سل 

بالتخ�س�س الذي تتقنه.
تاأثريها  من  واحلد  معني  لبلد  للكوارث  م�سادة  خطط  بو�سع  التاأثري   •

ال�سلبي على املخزون الغذائي لدى هذا البلد. 
•  اأيجاد م�سادر مياه للزراعة يوجد بها ا�ستدامة تنموية. 

ال�سبكة الإقليمية وبعد ع�سرة �سنوات من العمل يف امل�سوؤولية املجتمعية 
اإميانًا  املجتمعية  للم�سوؤولية  العاملي  اليوم  ليكون  اليوم  هذا  اختارت 
امل�ستدامة 2030م و�سعيًا منها لدفع عجلة تقدمها  التنمية  منها بخطة 
ولت�ساهم يف اإجناحها بتذكري الأُراد وكل القطاعات اخلريية واحلكومية 
هذا  واختاروا  الأهداف.  هذه  حتقيق  يف  امل�ساهمة  باأهمية  واخلا�سة 
التاريخ اإميانًا منهم اأن انطالقة هذه اخلطة هي منا�سبة عظيمة �ستغري 
ال�سوء  ت�سلط  �سنويًا  احلدث  بهذا  �ستلتزم  اأنها  كما  الكون.  هذا  �سكل 
اإلى العي�س  على الأهداف ال�سبعة ع�سر حتت �سعار واحد وهو »الطريق 
بكرامة مع حلول 2030م«. كما اأنها ت�سجع املتطوعني والهيئات بامل�ساركة 
يف م�سابقتها ال�سنوية وتقدمي مبادراتهم التي تخدم ذات ال�سعار الذي 

تطلقه �سنويًا.
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مشاركات دولية إلحياء اليوم العالمي للمسؤولية المجتمعية 
لهذا العام تحت شعار »القضاء على الجوع هدفنا«

مع بداية �سهر �سبتمرب اأطلقت ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية نداءها ال�سنوي لإحياء فعاليات اليوم العاملي للم�سوؤولية املجتمعية يف اخلام�س 
والع�سرين من �سبتمري واختارت له �سعار »الق�ساء على اجلوع هدفنا » ا�ستجابت له العديد من املوؤ�س�سات املجتمعية واخلا�سة والفراد  يف العديد 
من الدول يف املنطقة لإطالق مبادراتهم التي ت�ساهم يف حتقيق هذا الهدف والذي يعد الهدف الثاين من اأهداف الأمم املتحدة للتنمية امل�ستدامة ...

قاد فريق مركز التطوع التابع لل�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية احلراك اللكرتوين والتوعوي لتحفيز اجلميع للم�ساركة يف احياء هذا اليوم 
عرب تفعيل من�سات التوا�سل الجتماعي ل�ستقبال مبادرات اجلهات احلكومية واخلا�سة واملجتمعية والدولية حول العامل يف جمال الق�ساء على اجلوع 
ور�سدها ، كذلك ت�سجيع اجلهات احلكومية واخلا�سة واملجتمعية لالحتفال بهذا اليوم، من خالل اطالق مبادرات خا�سة به، واإ�سدار تقرير اأخباري 
حول واقع اجلوع يف العامل واجلهود املبذولة للق�ساء عليه بلغات ثالث) عربي- اجنليزي- فرن�سي(.�ساحب ذلك ن�سر ر�سائل وتغريدات ومن�سورات 

معرفية وتثقيفية وحتفيزية اأفرزت م�ساركات وا�سعة النطاق ومن كافة فئات املجتمع

حياة  يف  هاًما  و  اأ�سا�سيا  ركن  الجتماعية  امل�سوؤولية  تعد 
املجتمعات و الفراد و بهذه املنا�سبة احتفلت موؤ�س�سة معارج 
 25 ي�سادف  الذي  الجتماعية  للم�سوؤولية  العاملي  باليوم 
ا�سرة  الف  لعدد  غذائية  �سالل  بتوزيع  عام  كل  من  �سبتمرب 
اأ�سرة  داخل ولية اخلرطوم حيث بلغ عدد امل�ستفيدين 500 
من الرامل و ال�سرر املتعففة . ويتوا�سل التنفيذ لعدد 500 

ا�سرة بولية البحر الحمر منطقة جبيت .
جرى احياء هذا احلدث خالل لقاء خاطب فيه املدير العام 
الب�سري احل�سور  ال�سيد حممد ح�سن احمد  ملوؤ�س�سة معارج  
و اأ�ساد بدور ال�سركاء من موؤ�س�سات القطاع اخلا�س وديوان 
الزكاة ، كما ا�سار الى ان اجلوع من اكرب امل�سكالت. ووعد 

ب�سعي املوؤ�س�سة يف ايجاد احللول الدائمة حللها .وقد نفذت 
حكومية  جلهه  الذكية  الثالثية  ال�سراكة  عرب  املبادرة  هذه 
خا�س  قطاع  موؤ�س�سة  و   ، الزكاة  لديوان  ا�سارة  تنفيذية  و 
ا�سارة  مدين  جمتمع  وموؤ�س�سة   ، للغالل  �سني  ل�سركة  ا�سارة 
ملوؤ�س�سة معارج لل�سالم التي هي ل�سيقة باأ�سحاب احلاجات 
امليدانية  الدرا�سات  اليتام و غريهم ح�سب  و  املتعففني  من 
و الجتماعية لال�سر ، كانت هذه  املبادرة من منطلق تعزيز 
و  مبهنية  دورها  توؤدي  التي  املوؤ�س�سة  مع  ال�سراكات  ثقافة 
الجتماعية  الدرا�سات  طريق  عن  ميدانيا  و  تخ�س�سية 
احلاجات  ل�سحاب  الولوية  ت�سنيف  و  امليداين  امل�سح  و 

للتنفيذ.

مؤسسة معارج وشراكة ثالثية ذكية إلطعام مئة أسرة 
من المتعففين واأليتام
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من البحرين طالب مدارس اإلبداع النموذجية 
يضعون بصمتهم أيضا 

زين السودان تشارك بمبادرة »افطار تلميذ«

»شارك طعامك»، أطفالنا ضد الجوع، »ال للجوع ثالث مبادرات 
مميزة نفذت في سورية و مصر وهولندا وايطاليا والسعودية 

بجهود فريق مركز Seham Diet Center �سهام دايت �سنرت انطلقت  
اأولها ل للجوع  مبادرات وا�سعة النطاق باإ�سراف الدكتورة �سهام �سوقية 

قدمت وجبات غذائية ل� 478 عائلة �سورية يف حلب 
ومبادرة �سارك طعامك جرى فيها توزيع طعام على 235 عائلة م�سرية 
يف ال�سكندرية ويف منطقة �سربا بينما قامت 81 �سيدة من خمتلف الدول 
العربية  باإقت�سام طعامهم املنزيل مع من هم يف حميطهم من حمتاجني

مبادرة  ) اأطفالنا �سد اجلوع ( �سارك فيها الطفال طعامهم مع الطفال 
املحتاجني.   لين�سموا لفريق الكبار يف �سارك طعامك،  

كما رافق املبادرات الثالث م�ساركة 10٩ اأطفال  يف اعمال فنية متعلقة 
ب�سعار احلملة الق�ساء على اجلوع وت�سجيل مقاطع فيديو مميزة يعربون 
الى  ويدعون  اجلوع  من  يعانون  الذين  اإخوانهم  مع  ت�سمانهم  عن  فيها 

الوقوف جنب الى جنب للق�ساء عليه 

�سارك طالب وطالبات مدر�سة البداع النموذجية بتن�سيق من امل�ست�سارة اأماين عمر مع اإدارة املدر�سة يف اطالق عدة مبادرات �سمن احلملة حيث قام 
بتنفيذ ن�ساط توعوي داخل املدر�سة لتعريف بظاهرة اجلوع وتاأثريها وت�سجيع الطالب للم�ساركة  »�سع ب�سمتك للق�ساء على اجلوع » كما نفذ الطالب 

والطالبات امل�ساركات حملة لتوزيع الطعام والوجبات للعمال وبع�س املحتاجني.

مبادرة )افطار تلميذ( تقدمها �سركة زين ال�سودان باإ�سراف ال�سفري 
الدويل للم�سوؤولية املجتمعية بال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية  

الفريق طيار الفاحت عروة رئي�س �سركة زين ال�سودان- �سفري فعاليات 
اليوم العاملي للم�سوؤولية املجتمعية لعام 2018م..
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»القضاء على الجوع هدفنا« ومناشط متعددة في الصومال 

مبادرات جيل التنمية المتميزة على أرض لبنان

اإ�سحاق قام وفد من املتطوعني  ال�سيد  ال�سراكة املجتمعية  بقيادة �سفري 
واللتقاء  ال�سومالية  العا�سمة  م�سارف  يف  النازحني  خميمات  بزيارة 
الحتياج  ذوي  وحتديد  اأو�ساعهم  لدرا�سة  هناك  وامل�سنات  بامل�سنني 

لتوزيع �سالل غذائية لهم
التي وزعت 30 �سلة غذائية ا�ستهدف بها كبار  بلغ عدد �سالل الغذائية 

ال�سن فقط. علما باأن امل�سروع كان م�ساركة اليوم العاملي ب�سكل فردي.

بيدو  الأيتام يف مدينة  الوفد بزيارة مركز الإخال�س لرعاية  كما قام 
وتوزيع  ويتيمة  يتيم   310 ي�سم  مركز  وهو  ال�سومال  غرب  جنوب 
كفالتهم ال�سهرية واإقامة فعالية طالبية يف مقر املركز �سملت ن�ساطات 
ا�سالمية  واأنا�سيد  �سعرية  واأطروحات  القراآنبة  امل�سابقة  منها  عدة 
وتقدمي حوافز مالية للفائزين تزامنا مع احياء اليوم العاملي للم�سوؤولية 

املجتمعية

اأطلقت جيل التنمية امل�ستدامة مبادرة �سبابية بعنوان غداكن علينا تقوم 
فكرة املبادرة على جتهيز معدات الطعام والطبخ وحت�سري مائدة الغذاء 
امل�ستحقة  واملجمعات  لالأحياء  والذهاب  ال�سباب  املتطوعني  قبل  من 
لتقدمي الوجبات او اإقامة الغذاء اجلماعي للعائالت، وتخدم هذه املبادرة 

الهدف الثاين من اأهداف التنمية امل�ستدامة الق�ساء على اجلوع.

�سيدا  يف  ال�سوريني  لالجئني  جممع  يف  بداية  املبادرة  هذه  ُنفذت  وقد 
)احل�سبة(، حيث جمعت جيل ما ُيقارب 150 �سخ�س من اأهايل املجمع 
على مائدة واحدة، وكان لفريق جيل املتطوع الأثر الأكرب يف جناح هذه 
الطهي،  ومو�سوع  الطبخ  ومعدات  مواد  جتهيز  اأمر  تولوا  حيث  املبادرة 
الهدايا على  توزيع  باملدعوين، كما مت  الطعام والهتمام  وجتهيز مائدة 
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حلقات نقاشية في العديد من الدول 

الأطفال يف املخيم،
لالجئني  جديد  جممع  يف  املبادرة  تنفيذ  امل�ستدامة  التنمية  جيل  تابعت 
وقد  العائالت،  على  الغذاء  وجبات  وزعت  حيث  �سيدا  يف  ال�سوريني 
جيل  لفريق  وكان  املجمع،  اأهايل  من  �سخ�س   400 امل�سروع  من  ا�ستفاد 

ال�سبابي املتطوع الدور الكبري يف جناح هذه املبادرة. 
كما كان هناك 500 �سخ�س م�ستفيد من مبادرة غداكن علينا يف وادي 

الزينة/اإقليم اخلروب
و�سمن  امليدانية  وتوزيعاتها  جولتها  امل�ستدامة  التنمية  جيل  وتتابع 
اأن�سطتها التي تخدم هدف الق�ساء على اجلوع �سلمت جيل مطعم اخلري 
يف �سيدا ح�س�سا من اللحوم ومن ثم متت دعوة العائالت املتعففة يف 

املدينة على الغذاء يف املطعم وقام فريق املتطوعني بخدمتهم.
يف  ال�سوريني  الالجئني  ملجمع  بزيارة  امل�ستدامة  التنمية  جيل  قامت 
املتطوع  ال�سباب  تعرف  وقد  املتطوع،  فريقها  برفقة  )احل�سبة(  �سيدا 
خالل الزيارة على اأهايل املخيم وطبيعة عي�سهم يف هذا املجمع، وقاموا 
تفتقر  خيم،  عن  عبارة  وهي  �سّيء  و�سعها  بات  التي  للبيوت  بزيارات 
ا  ح�س�سً بتوزيع  جيل  وقامت  الكرمي،  العي�س  و�ُسبل  ال�سحية  للخدمات 

من اللحوم على العائالت واإ�ستمعوا ملتطلباتهم التي تطمح لعي�س كرمي.

ومع اإنطالقة م�سروع احتاد ال�سباب يف املدار�س الذي تنظمه جيل التنمية 
بداأت  املجتمعية  للم�سوؤولية  الإقليمية  ال�سبكة  مع  بال�سراكة  امل�ستدامة 
املبادرة اأولى حمطاتها يف ثانوية القلعة يف �سيدا حيث نظمت جيل ندوة 
ُتعرف  يا�سني  بريجيت  الأ�ستاذة  قدمته  ا  عر�سً تخللها  للطالب  حوارية 
من خالله ال�سباب على اأهداف التنمية امل�ستدامة وخا�سة الأهداف التي 
تتناولها املبادرة يف مرحلتها الولى وهي الق�ساء على اجلوع و ال�سحة 
الذين  لالأطفال  الإن�سانية  اجلوانب  العر�س  تناول  وقد  والرفاه  اجليدة 
يعانون من نق�س الغذاء يف بع�س الدول، واملعاناة ال�سحية لالجئني يف 
لبنان نتيجة نق�س الغذاء وعدم توفر الغذاء ال�سحي وال�سليم، كما قدمت 
واملفيد،  ال�سحي  الطعام  حول  ا  عر�سً حبلي  مروة  التغذية  اأخ�سائية 
للوجبات  التوجه  بعدم  الطالب  ون�سحت  الوزن،  على  احلفاظ  وكيفية 
التالمذة  و�سارك  ال�سحية،  الطبيعية  بالأطعمة  وا�ستبدالها  ال�سريعة 
 ، الأهداف  هذه  تخدم  التي  الأفكار  واإبداء  احلوار  يف  العرو�س  خالل 
ويِف اخلتام تربع الطالب لإقامة ن�ساط �سحي وتوزيع وجبات غذائية يف 
توفر  وعدم  التغذية  �سوء  من  الطفال  يعاين  حيث  حًظا  الأقل  املدار�س 
للم�ساهمة يف  ا�ستمارات تطوع على الطالب  ال�سليم، كما وزعت  الغذاء 

اأعمال اجلمعية التطوعية وامل�ساركة يف احتاد ال�سباب يف املدار�س. 

بح�سور اأكر من 100 �سخ�س مت تنظيم حلقة النقا�سية عن اجلوع والعاقة 
مبنا�سبة اليوم العاملي للم�سوؤولية الجتماعية يف مركز قطر الجتماعي 
الثقايف للمكفوفني قدمها امل�ست�سار الدكتور، حممد عبدالرحمن ال�سيد، 
ال�سفري الأممي لفعاليات اليوم العاملي للم�سوؤولية املجتمعية، والأ�ستاذة - 

،best buddies Qatar سماح منر خري�سة - املدربة مببادرة�
وباإ�سراف امل�ست�سارة �سامية �سعيدان اأقيمت حما�سرة وور�سة بيئية بعنوان 
التمكني املجتمعي للزراعة املنزلية املنتجة بهدف تدريب الأ�سر املتعففة 
وال�سماد  بالحوا�س  تزويدهم  ومت  املنزلية  الزراعة  على  واملحتاجة 

برعاية  متابعتهم  مع  الزراعة  على  وتدريبهم  للخ�سروات  وال�ستالت 
باإ�سراف امل�ست�سارة �سامية �سعيدان لال�سر  م�ساتل ال�ساهني، كما وزعت 
املتعففة متور من اإنتاج مزعتها م�سداقا لقول امل�سطفى �سلى اهلل عليه 
و�سلم  بيت ل متر فيه جياع اهله، كما عقدت جل�سة ت�ساورية حول الق�ساء 
على اجلوع قادتها الأ�ستاذة جنالء عبدالبا�سط ال�سيخ يف منظمة كرميات
  ) اجلوع  على  الق�ساء  يف  الغذائي  )الدور  بعنوان  توعوي  برنامج  وَنفذ 
�سمن فعاليات  مبادرة الق�ساء على اجلوع ..هدفنا بالتعاون مع جمعية 

اأبان )متخ�س�سون يف التغذية العالجية (
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مجلس المسؤولية المجتمعية ومجموعة جياد الصناعية في 
االحتفال السنوي باليوم العالمي للمسؤولية المجتمعية بدار 

الطفل اليتيم بالمايقوما بالسودان

تونس تشارك بمبادرة »التغذية المدرسية«
وسيلة ناجعة للقضاء علی الجوع 

مركز انا مسؤول إلبداع الطفل ومنظومة مشكاة و فريق طفلي 
ثروتي  تحالف من  ٥٠٠ مشرفة ومبادرات متميزة 

باليوم  املجتمعية  امل�سوؤولية  االجتماعية  عرب جمل�س  التنمية  وزارة  احتفلت 
العاملي للم�سوؤولية وكان ذلك برعاية االخت الف�سلي وزير التنمية االجتماعية 
د/امل البكري البيلي ال�سفري االممي للم�سوؤولية بدار الطفل اليتيم باملايقوما 
وقد �سرف ذلك االحتفال الدكتور ا�سلم ب�سري ممثل ال�سبكة بال�سودان .ومثلي 
للم�سوؤولية ممثال يف  العام  .والقطاع  �سوداتل  القطاع اخلا�س من جمموعة 
ثم  ومن  �سافية  كلمة  الوزير  االخت  األقت  .حيث  ال�سناعية  جمموعة جياد 
تالوة بيان املفو�س االممي  اكدت فيه اأهمية ت�سافر اجلهود بني القطاعني 
اخلا�س والعام  يف الق�ساء علي اجلوع واملر�س جمددة التزام الدولة بتقدمي 
احلوافز واالمتيازات لت�سجيع القطاع اخلا�س للم�ساهمة بفاعلية يف برامج 

امل�سوؤلية املجتمعية و�سد الفجوات للق�ساء علي اجلوع. 

امل�سوؤولية  جمال  يف  اخلرطوم   والية  جتربة  ريادة  الوزيرة  اأكدت  وقد 
املجتمعية حيث مت يف بداية هذا العام اإجازة قانون امل�سوؤولية املجتمعية 
وتقديرها  �سكرها  عن  معربة  ال�سودان  يف  نوعه  من  االول  يعد  الذي 
بجانب اجلهد  القطاع اخلا�س  �سركات  قدمتها  التي  املميزة  للمبادرات 
داعية  للمبادرة  الثالثة  الن�سخة  يعد  االحتفال  هذا  اأن  علما  املجتمعي، 

املجتمع املدين والقطاع اخلا�س لو�سع حدا للجوع.
يف ذات ال�سياق مت تكرمي االأمهات بدار الطفل اليتيم املايقوما من قبل 
وتقدمي عدد من  الدار  اطفال  رعاية  بدورهن يف  اإميانًا  �سوداين  �سركة 

الهدايا االأطفال. عالوة على تقدمي حليب االطفال من جمل�س امل�سوؤولية

يف مبادرة تون�س لالحتفال باليوم العاملي للم�سوؤولية املجتمعية لعام 2018م 
بال�سبكة  املجتمعية  للم�سوؤولية  املراأة  مركز  رئي�سة  بلطيف  د.جنوى  بقيادة 
املراأة  مركز  بني  تعاون  اإتفاقية  اأَبرمت  االجتماعية  للم�سوؤولية  االإقليمية 
للم�سوؤولية املجتمعية مع ودادية اعوان وموظفي واإطارات وزارة الرتبية الجناز 
م�سروع م�سرتك �سمن حملة الق�ساء على اجلوع هدفنا..مبنا�سبة االحتفال 
على  الرتكيز  اإلى  يهدف  �سبتمرب   25 املجتمعية  للم�سوؤولية  العاملى  باليوم 

التغذية املدر�سية كو�سيلة ناجعة للق�ساء على اجلوع فى االو�ساط املدر�سية
كما اأطلقت عرب االذاعة الثقافية ويف برنامج »جملة ال�سحة النف�سية حملة 
 25 يوم  املجتمعية  للم�سوؤولية  العاملي  باليوم  االحتفال  مبنا�سبة  حت�سي�سية 
�سبتمرب حتت �سعار »الق�ساء على اجلوع هدفنا ، ويقدم مركز املراأة خال�س 

ال�سكر لالإعالمية فاتن ال�ساحلي على اال�ست�سافة و لل�سيدة دالل بوحجيلة 
على تفاعلهم مع احلملة.

فريق طفلي ثروتي املكون من 500 م�سرفة متواجدات بجميع مناطق اململكة العربية ال�سعودية 
مبادرة  يف  امل�ستويات  كل  عرب  و�سارك  تفاعل  واالمهات   االطفال  من  كبرية  �سريحة  ولديهم 
الق�ساء على اجلوع هدفنا. عن طريق ان�سطة وفعاليات من اعداد مركز انا م�سوؤول البداع الطفل 
اأف�سل  ون�سر  وطباعة  اجلوع  عن  ق�س�س  لكتابة  القلم  جزيرة  م�سابقة  منها  م�سكاة  ومنظومة 
خم�س ق�س�س فائزة وكذلك توزيع وجبات يف منطقة العمالة املحتاجة والفقراء وغريها الكثري 

من املبادرات املتميزة.
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• اأطلق فريق االيادي اخل�سراء يف الكويت مبادرة فنية تفاعال مع احلملة، 
واال�ستدامة  املجتمعية  للم�سوؤولية  اخلرطوم  مركز  �سفحة  و�ساركت 
ظبي  اأبو  بيئة  و�سفحة  العاملي  اخلبري  جمموعة  و�سفحة  بوك  بالفي�س 
والعديد من احل�سابات املوؤ�س�سية  باإطالق  حملة توعوية تثقيفية  للرتويج 
لليوم العاملي للم�سوؤولية عرب الفيديو ال�سورة والعبارة امل�سجعة واملعلومات 

االإح�سائية وتقدمي االلتزامات فيما يتعلق مبو�سوع هذا العام. 
• �ساركت فتيات اجلبيل من الثانوية اخلام�سة بر�سومات فنية مبنا�سبة احلملة

• م�ساركة من مدار�س ع�سري بربنامج مهني لتجربة الزراعة مع الطالبات 
لتنمية اأهمية الزراعة لتقليل املجاعة يف العامل

• �سارك العديد من املتطوعني يف احلملة باإنتاج مواد فلمية ذات ر�سالة 
تدعو  االجتماعي  التوا�سل  وو�سائل  احل�سابات  تداولها عرب  قوية مت 
املوؤ�س�سات  قبل  االفراد  وم�سوؤولية  املطلوبة  باخلطوات  القيام  اإلى 

للم�ساهمة يف حتقيق هذا الهدف.

• م�ساركة جمعية اإطعام ومدار�س االندل�س ومكتب تعليم اجلبيل  ونادي 
عامل العلوم التطوعي مببادرات تثقيفية  وتوزيع الطعام على املحتاجني 
قام ال�سيد عمراين �سفري ال�سراكة املجتمعية من جمهورية اجلزائر بتجهيز 
هدايا رمزية ا�سهارية خم�س�سة لروؤ�ساء املنظمات واجلمعيات الوطنية 

التي ت�ساركنا اهدافنا يف اجلزائر لزيادة اجلهود يف حتقيقها.
مبنا�سبة   طالب(  )ب�سمة  مبادرة  م�ساركون   اأطلق  عمان  �سلطنة  ويف   •
على  �سعارالق�ساء  حتت  املجتمعية  للم�سوؤولية  العاملي  اليوم  فعاليات 

اجلوع هدفنا
الوزارة  �ساعرة  ال�سبيل  فوزية  اال�ستاذة  قامت  مميزة  م�ساركة  ويف   •
بعمل ن�سيد لليوم العاملي للم�سوؤولية االجتماعية يحمل �سعار احلملة 
فيديو  هيئة  على  باإخراجه  متطوعون  بادر  وقد  اجلوع  على  الق�ساء 

كليب م�سور ب�سوت املن�سد 

مشاركات من هنا وهناك 

رافق هذه املبادرات اآالف املن�سورات  على مواقع التوا�سل االجتماعي على الها�ستاقات الر�سمية للحملة من اأنحاء العامل، بف�سل اهلل تعالى ثم بجهود 
القائمني على احلملة اأقامت منظمة خريية دولية يف املنطقة موؤمتر عاملي ) الجوع (ح�سدت فيه جهود احلكومات والدول واملنظمات الدولية الطعام 
مليار جائع و�سارك فيه نائب رئي�س ال�سبكة االإقليمية للم�سوؤولية االجتماعية بورقة العمل املو�سومة بعنوان)جهود الق�ساء على اجلوع �سمن اأهداف 

خطة االأمم املتحدة للتنمية امل�ستدامة..روؤية تقوميية( مب�ساركة كربى املنظمات االأممية املعنية بالعمل االإن�ساين ...واحلمد هلل رب العاملني

نظم مركز قطر االجتماعي والثقايف للمكفوفني بالتعاون مع ال�سبكة االقليمية للم�سوؤولية االجتماعية ومبادرة 
ب�ست باديز، حلقة نقا�سية بعنوان: »اجلوع واالإعاقة«، مبنا�سبة اليوم العاملي للم�سوؤولية املجتمعية، قدمها كل 
من امل�ست�سار د. حممد عبد الرحمن ال�سيد، ال�سفري االأممي لفعاليات اليوم العاملي للم�سوؤولية املجتمعية لعام 
2018م، وال�سيدة �سماح منر خري�سة، املدربة مببادرة بي�ست باديز- قطر، ا�ستعر�سا فيها ال�سالت القوية 

القائمة بني اجلوع والفقر واالإعاقة.
واأكد امل�ساركون يف الندوة -التي �ساركت فيها جمموعة من منت�سبي ومنت�سبات املركز، اإلى جانب جمموعة 
من املخت�سني والعاملني يف قطاع امل�سوؤولية املجتمعية- اأن �سريحة ذوي االإعاقة تعد االأكرث تهمي�سًا من بني 

ال�سرائح املجتمعية يف الدول النامية، با�ستعرا�س بع�س االأرقام »املقلقة« حول هذه الفئة، حيث اأ�سارت اإدارة ال�سوؤون االجتماعية واالقت�سادية يف االأمم املتحدة 
اإلى اأن 80% من االأفراد ذوي االإعاقة يف العامل، اأي جمموع ما يعادل 400 مليون اإن�سان، يعي�سون يف الدول النامية، حيث �سوء التغذية ي�سبب 20% من حاالت 
االإعاقة، بينما ت�سكل احلوادث وال�سدمات واحلروب ما ن�سبته 16%، واالأمرا�س املعدية 11%، واالأمرا�س غري املعدية بن�سبة 20%، االأمرا�س اخللقية %20. . 
واأ�سار د. حممد ال�سيد اإلى اأهم التحديات التي تواجه ذوي االإعاقة للتغلب على الفقرواجلوع، مثل عدم وجود برامج متخ�س�سة لذوي االإعاقة ُتعنى برفع امل�ستوى 
االقت�سادي يف الدول النامية، كما اأن اخلطط اال�سرتاتيجية للدول النامية ت�ستثني ذوي االإعاقة، وتركز على توفري برامج وفر�س لغري ذوي االإعاقة، ب�سبب زيادة 

التكلفة املرتتبة على تنفيذ برامج متخ�س�سة لذوي االإعاقة..

ندوة حول »الجوع واإلعاقة »ضمن فعاليات اليوم العالمي 
للمسؤولية المجتمعية لعام 2٠18م
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 Reputation(اأجراها التي  الدرا�سة  اأكدت 
اأف�سل  لإختيار   2017 العام  يف   )Institute

اأن  العامل  يف  ال�سمعة  حيث  من  املوؤ�س�سات 
العنا�سر  من   %41.2 متثل  املجتمعية  امل�سوؤولية 
املعهد  يقي�س  حيث  ال�سركات،  ل�سمعة  املكونة 
القيادة  يف  تتمثل  اأبعاد  �سبعة  عرب  ال�سمعة 
وبقية  والأداء  واخلدمات  واملنتجات  والإبتكار 
الأبعاد تتعلق بامل�سوؤولية املجتمعية، وهي املواطنة 
هذه  املعهد  ويجري  العمل،  ومكان  واحلوكمة 
دولة  اأربعني  ت�سمل  حيث  �سنوي  ب�سكل  الدرا�سة 
وخم�سة ع�سر من اأ�سحاب امل�سلحة و�سبعة اآلف 
حيث  من  �سركات  ع�سرة  اأف�سل  لإختيار  �سركة 

ال�سمعة .
ين�سرها  التى  املخت�س�سة  واملقالت  مدوناته  عرب  املركز  ويقدم 
ال�سركات،  �سمعة  على  املجتمعية  امل�سوؤولية  توؤثر  كيف  عن  ن�سائحا 
املجتمعية  للم�سوؤولية  ا  خم�س�سً برناجًما  متتلك  التى  فال�سركات 

لل�سركات عادة ما تكون اأكر جناًحا.
 Blackrock ،يقدم رئي�س جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي ل�سركة
اإلى  الطويل  املدى  على  ال�سركات  منو  حول  ن�سائح   ،Larry Fink

على  واخلا�سة  العامة  ال�سركات،  املجتمع  )يطالب  قائال  زمالئه: 
ا اجتماعًيا، لتحقيق الزدهار مع مرور الوقت،  ال�سواء، اأن تخدم غر�سً
يجب على كل �سركة لي�س فقط تقدمي الأداء املايل، ولكن تظهر اأي�سا 

اأنها ت�سهم ب�سكل اإيجابي يف املجتمع(.
م�ستدامة  ب�سورة  احل�سنة  ال�سمعة  لتحقيق  ال�سركات  �سعي  ويف 
يو�سي املعهد باأنه، يجب اأن تكون قيادة ال�سركات ن�سطة يف امل�سوؤولية 
�سرورًيا  اأمًرا  التنفيذي  املدير  دعم  ويعد  لل�سركات،  الجتماعية 

يكون  قد  املوؤ�س�سة،  عرب  الفريق  جهود  لتعزيز 
ا من م�سوؤولية م�سوؤول الت�سال  هذا مطلوبا اأي�سً

اأو كبري م�سوؤويل ال�سمعة.
يف الآونة الأخرية على �سبيل املثال، تقدم الرئي�س 
بيت�ساي،  �ساندر   ،Google ل�سركة  التنفيذي 
لعام  العامل  يف  رواًجا  الأكر  التنفيذي  الرئي�س 
2018، للتحدث با�سم دعم الهجرة، وهي م�ساألة 
واكت�ساب  ال�سركة،  لدى  العمل  قوة  على  توؤثر 

املواهب، والثقافة.
امل�سوؤولية  تتوافق  اأن  يجب  اأنه  الى  ي�سري  ثم 
العالمة  غر�س  مع  لل�سركات  الجتماعية 
التجارية لل�سركة وجتنب اإر�سال ر�سائل خمتلطة 
جلمهورك و كن وا�سًحا ب�ساأن هدفك العام وخططك جلعله حقيقة، 
ولي�س   ، عمل  هو  لل�سركات  الجتماعية  امل�سوؤولية  اأعمال  جدول  اأن 
ب�سوت  تتحدث  الأفعال  »اأن  نقول  حني  جديد  فلي�س  خطاب  جمرد 

اأعلى من الكلمات« فاأظهر ما اأنت وما هي �سركتك.
م�سريا اإلى احلادثة التى مت القب�س فيها على اثنني من الرجال ال�سود 
بتهمة التعدي على ممتلكات الغري يف مقهى �ستاربك�س يف فيالدلفيا 
وا�سفا   ، ال�سلبية  ال�سحافة  يف  اأزمة  اندلع  اإلى  ذلك  اأدى  حيث   ،
الإن�سانية  الروح  تغذي  »اأنها  اللهام  مهمتها يف  تتمثل  التي  ال�سركة 

»العن�سرية.
جاءت  العامل  يف  ورواجا  �سمعة  الكر  ال�سركات  ترتيب  وح�سب 
بع�س  وهذه  العا�سرة،  املرتبة  يف  انتل  وجاءت  املقدمة  يف   Google

امل�سوؤولية  جعل  على  العمل  �سرورة  تعزز  التى  املهمة  ال�سارات 
م�ستدام  جناح  اأجل  من  املوؤ�س�سة  ا�سرتاتيجية  جوهر  يف  املجتمعية 

وملزيد من املعلومات الرجاء الدخول على الرابط التايل والى لقاء.

بقلم: ع�سام بابكركوكو
رئي�س مركز اخلرطوم للم�سوؤولية

 املجتمعية والتنمية امل�ستدامة

المسؤولية المجتمعية تتصدر العناصر المكونة 
لسمعة الشركات الكبرى في العالم

   مقالت يف امل�سوؤولية املجتمعية 
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القت�سادية  الأزمة  نتائج  اأهم  من  كان 
الن�سف  يف  ظهرت  التي  العاملية  واملالية 
مفهوم  بروز  2008م،  عام  من  الثاين 
عامل  يف  جمدًدا  املجتمعية  امل�سوؤولية 
مبداأ  وتر�سيخ  والقت�ساد،  والأعمال  املال 
الإدارة  م�سوؤولية  واإثارة  الإدارة،  م�سوؤولية 
عن تبديد الروات الناجم عن تلك الأزمة.

ال�سوؤال  املجتمعية  امل�سوؤولية  مفهوم  ويثري 
التباين  اأو  والرتابط،  التكامل  مدى  عن 
والقت�ساد  جهة،  من  والقيم  الأخالق  بني 
وهل  اأخرى.  جهة  من  والأعمال  واملال 
والتجارية  القت�سادية  العالقات  ت�سود 
مبادئ العدالة يف اإطار النظام القت�سادي 

العاملي؟
�سميث؛  اآدم  يرى  النظرية،  الناحية  من 
بني  ترابًطا  الراأ�سمايل  القت�ساد  موؤ�س�س 
الن�ساط القت�سادي وال�سلوك الأخالقي؛ اإذ 
يقول يف كتابه »نظرية الوجدان الأخالقي » 
ينبغي على املرء اأن ينظر اإلى نف�سه على اأنه 
مواطن يف هذا العامل، وع�سو يف جمهورية 
الطبيعة، ولي�س فرًدا م�ستقاًل منف�ساًل عن 
العامل. ومن اأجل م�سلحة هذا العامل الكبري 
مب�سلحته  ي�سحي  اأن  طوًعا  عليه  ينبغي 

ال�سخ�سية ال�سغرية يف كل الأوقات.
يف  وموؤ�س�ساتها  الإدارة  على  يجب  ولهذا 
تنظر  اأن  والقت�ساد  والأعمال  املال  عامل 
تعمل  الذي  املجتمع  من  كجزء  نف�سها  اإلى 
عن  منف�ساًل  م�ستقاًل  كياًنا  ولي�ست  فيه، 
ت�سحي  اأن  ا  اأي�سً وعليها  املجتمع.  هذا 
مب�سلحتها الذاتية يف اأي وقت تتعار�س فيه 

جمتمعًا  كان  �سواء  املجتمع،  م�سلحة  مع 
حمليًا اأو عامليًا. ويف هذه املقولة، نرى اأ�س�س 
املحلية  البيئة  وحماية  املجتمعية  امل�سوؤولية 
اأ�سباب وجود وا�ستمرار  اإذ تكمن  والعاملية؛ 
هو  الذي  املجتمع  يف  واأن�سطتها  ال�سركات 
املوارد  فيها  مبا  الإنتاج،  عوامل  م�سدر 
الطبيعية والعمالة واخلدمات الالزمة، وهو 
تلك  ملنتجات  امل�ستوعب  نف�سه  الوقت  يف 

الأن�سطة من ال�سلع واخلدمات.
ومع ظهور الجتاهات اجلديدة يف الإدارة، 
يف  هدفها  باأن  يقني  على  الإدارة  اأ�سبحت 
خدمة  يف  تكن  مل  ما  يتحقق  لن  الزدهار 
ل�ستغالل  فيها  ثقته  ي�سع  الذي  املجتمع 
عالية،  بكفاءة  الجتماعية  الإنتاج  عوامل 
تعود على ال�سركات بعوائد جمزية، وبتقدير 
القت�سادية  التنمية  يف  لدورها  واحرتام 
والجتماعية، كما تعود على املجتمع باخلري 
من  احتياجاته  وبتلبية  جهة،  من  واملنفعة 
الب�سرية  املوارد  وتطوير  وال�سلع  اخلدمات 
ويتوقع  اأخرى.  جهة  من  البيئة  وحماية 
بالقوانني  تلتزم  اأن  الإدارة  من  املجتمع 
املنظم  القانوين  الإطار  وكامل  والنظم، 
مبادئ  اإلى  اإ�سافة  القت�سادي،  للن�ساط 

العدالة والإن�ساف.
مبادرة  جاءت  املفهوم،  هذا  من  وانطالًقا 
الجتماعية  للم�سوؤولية  القليمية  ال�سبكة 
التعريف  يف  ت�ساهم  مهنية  جائزة  تبني  يف 
باأف�سل الجنازات واملمار�سات يف جمالت 
لل�سركات  املجتمعية  امل�سوؤولية  تطبيقات 

العربية.

جائزة المسؤولية المجتمعية للشركات 
بالدول العربية لعام 2018

   مقالت يف امل�سوؤولية املجتمعية 

بقلم: 
عبداهلل بن �سامل الروا�س

ال�سفري الدويل للم�سوؤولية الجتماعية
 رئي�س جائزة امل�سوؤولية العربية

لل�سركات بالدول العربية
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النع��م  ن�س��كر  اأن  اأمرن��ا  وتعال��ى  �س��بحانه  اإن اهلل 
ونحاف��ظ عليه��ا وم��ن هذه النع��م �سحتن��ا ، فيجب 
املمار�س��ات  كل  ون��رتك  عليه��ا  نحاف��ظ  ان  علين��ا 
ال�س��البة الت��ى توؤث��ر عليه��ا ؛ م��ن تن��اول املحرمات 
وممار�ستها بانواعها وم�سمياتها املختلفة،  واعتقد 
كل م��ا زاد �س��رره عن نفعه واأ�سر ب�سحة الن�س��ان 

يعترب حمرما . 
ومن املحافظة عل��ى ال�سحة اختيار الكل ال�سحي 
اجلي��د، وق��د خل���س لن��ا الق��ران الكرمي كم��ا ذكر 
اب��ن القي��م احلفاظ عل��ى �سحتنا يف قول��ه تعالى ) 
كل��وا وا�س��ربوا ول ت�س��رفوا ( وكث��ري م��ن الحاديث 
النبوي��ة كان فيه��ا توجيه وار�س��اد واأم��ر باملحافظة 
على ال�سحة ، وكذلك ممار�س��ة الريا�سة باأنواعها 
املختلف��ة واختيار احل��ذاء ال�سحي املري��ح واختيار 
املالب���س وجتن��ب ا�س��عة ال�سم���س ال�س��ارة ، كما اأن 
كثري من الدرا�سات اأثبتت ان حركة ال�سالة حتقق 
الق��در املطل��وب للريا�س��ة الذي يحتاجه ال�س��خ�س 
يف الي��وم فلنحافظ على �سالتنا يف اأوقاتها وكذلك 
ال�سي��ام يحق��ق لن��ا وقاي��ة �سحي��ة م��ن كث��ري م��ن 

الأمرا�س واأي�سا ال�سدقة والبذل والعطاء .
نالح��ظ يف الآون��ة الخ��رية العتم��اد عل��ى تن��اول 
الأطعم��ة اجلاه��زة امل�سنع��ة والوجب��ات ال�س��ريعة 
وليخف��ى علينا خط��ورة ذلك على ال�سح��ة العامة 
ونق��ل المرا���س مما ي�س��كل خط��ورة عل��ى املجتمع 
وعل��ى امل��وارد الب�س��رية الت��ي تعترب اأه��م مرتكزات 
التنمي��ة واأه��م مقوم��ات تق��دم وتطور الأم��م واأهم 

املوارد لزيادة النتاج والعتماد على الذات .
اإن الن�س��ان ه��و ال��ذي يق��ود حرك��ة التغي��ري ويلعب 
ال��دور ال�سا�س��ي يف جن��اح املجتم��ع م��ن حوله وهو 
ا�سا���س حرك��ة النموؤ واأهم دعائ��م التنمية باأنواعها 
املختلف��ة وم��ن هن��ا ج��اء الهتم��ام واحلر���س على 

�سحته نف�سيا وعقليا وج�سديا واجتماعيا .
وعلي��ه لب��د م��ن اأن نكث��ف التوعي��ة والتثقي��ف م��ن 
التوا�س��ل الجتماع��ي  وو�س��ائل  املوؤ�س�س��ات  خ��الل 

بانواعها املختلفة حتى نعي خطورة واأهمية المر .
كذل��ك م��ن امل�س��ائل اخلط��رية ج��دا ابتعادن��ا ع��ن 
املنتج��ات الزراعي��ة والطبيعي��ة الطازج��ة واللجوء 
اإل��ى امل�سنع��ة واملخزنة مما ي�س��بب �سعف املناعة،  
وبالت��ايل �س��هولة نقل الأمرا�س والع��دوى مما يوؤثر 
عل��ى عجلة التنمي��ة ويعيق مواكبة التط��ور والتقدم 

الذي اأ�سا�سه هو الن�سان .
قدميا كانت الأ�س��ر حتر�س جدا على وجود م�ساحة 
باملن��زل للزراعة والدواجن والغنام ل�س��د حاجتها 
من احتياجات غذائية يومية وتقوم الأ�س��رة باإعداد 
الطع��ام باملن��زل م��ن منتج��ات طبيعي��ة وزراعي��ة 

ومنتجات حيوانية نظيفة و�سحية وم�سمونة.
ب��داأت ه��ذه الثقاف��ة تتال�س��ى تدريجي��ا حت��ى عل��ى 
وج��ود  يعتق��د  البع���س  واأ�سب��ح  الري��اف  م�س��توى 
حظ��رية الغنام والزراع��ة والدواجن ازعاج وعدم 
حت�س��ر يف الوقت الذي نعت��ربه مهم و�سروري جدا 
واعتماد على الذات وي�س��اهم م�س��اهمة كبرية جدا 
يف رفع م�س��توى الدخل لال�س��رة ويرف��ع عن كاهلها 
م��ن  يقيه��ا  وبالت��ايل   ، ال�سروري��ة  الحتياج��ات 
المرا���س ويحاف��ظ علي �سحة المه��ات والطفال 

واملجتمع ككل .
ل��ذا علين��ا كم�س��وؤولني جمتمعًي��ا اأن نتبن��ى تثقي��ف 
الأ�سر وتوعيتها وت�سجيعها على العتماد على الذات 
وعلى الإنتاج املنزيل حفاظا على �سحتنا ووقاية لنا 
من المرا�س مما ي�س��هم يف تط��ور الدولة واملجتمع 

ويدفع بعجلة القت�ساد والتنمية اإلى المام .
فلنتكات��ف جميع��ا م��ن اج��ل وج��ود اف��راد ا�سح��اء 
قادرين على البذل والعطاء ، وبدل من اأن ننفق املال 
يف الع��الج الباه��ظ الثمان نكثف اجله��ود للتوعية 
والوقاية والر�س��اد ال�سحي ، ولبد من غر���س قيم 
الح�سا���س بامل�س��وؤولية نح��و �سحتنا و�سح��ة غرينا 
بتح�س��ني ال�س��لوكيات املرتبط��ة بال�سح��ة م��ن اجل 
جمتمع واعي و�س��ليم وم�سارك وفعال ، جمتمع ملئ 

باملودة واللفة وال�سالم .

صحتنــا مسؤوليـــة مجتمعيـــة
   مقالت يف امل�سوؤولية املجتمعية 

بقلم:
نادية حممد اأحمد البطحاين

�سفري اأممي يف ال�سراكة املجتمعية 



153بانوراما ال�شبكة - ٢٠١٨م

ا�ستعداًد  وهو   ، امل�سوؤولية  قدرته على حتمل  الفرد  على حياة  اإيجابية  اآثارًا  قد يرتك  ما  اأكر  من 
مكت�سبًا للفرد؛ حني ي�سبح لديه اإقرارًا مبا ي�سدر عنه من اأفعال، وا�ستعدادًا لتحمل النتائج، مما 
املهارات  على  والتدرب  وخرباته  ثقافته  وزيادة  الفردية  مهاراته  وتنمية  اجلهد  ببذل  عليه  يعود 
احلياتية لتجاوز املواقف واإدارة امل�سكالت املختلفة التي قد يتعر�س لها، وتقوية عالقاته الجتماعية 
بالآخرين وبذلك ي�سبح �سخ�سًا ناجحًا يف جمتمعه وحميطه، ويربز دوره يف املجتمع، وي�سبح فردًا 

هامًا به.
لتقدمي  مبادرًا  جتعله  التي  الكاملة  باحلرية  يتمتع  حينما  نف�سه  تلقاء  من  الفرد  م�سوؤولية  وتنبع 

الأن�سطة والفعاليات والربامج وامل�ساركة بها مع اأفراد املجتمع.
اأر�س  على  تطوعية  وفرق  املدار�س،  يف  اإر�سادية  جماعات  هيئة  على  امل�سوؤولية  تلك  تظهر  فمثال: 

الواقع وتتطور لت�سبح م�ساريع للمجتمع .

الـمسؤولية االجتماعية للـفـرد
   مقالت يف امل�سوؤولية املجتمعية 

بقلم الأ�ستاذة: ر�سية �سريف
مهتمة باإدارة العمل اخلريي واملجتمعي
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مل ت�سلم قلوب وم�ساعر »كبار ال�سن« من الده�سة واخلطف 
ف�سولهم  زاد  حيث  الإفرتا�سي،  للعامل  الإ�ستك�ساف  وحب 
الأجهزة  تلك  مل�س  عرب  اإليه  الو�سول  �سبل  على  للتعرف 
كيفية  تعلم  يف  اجلاحمة  والرغبه  عليها  وال�سغط  الذكية 
قلوب  و�سغل  خطف  الذي  العامل  لهذا  للو�سول  ا�ستخدامها 
ال�سغار وال�سباب، فتجد الكثري منهم ا�ستبدل هاتفه النقال 
الذكية  الهواتف  ا�ستخدام  اأُميته يف  بهاتٍف ذكي رغم  فورًا 
ومتعة  النقر عليها  و�سهولة  الفائقه  و�سرعتها  براعتها  لكن 
و�سائل  ووفرة  وبراجمها  �سفحاتها  بني  والتنقل  الت�سفح 
الرتفيه واملرح والتعارف بكل اأ�سكاله واألوانه ومعرفه اأخبار 
العامل ب�سغطة زر، كل ذلك كان كفياًل بجذبهم للغو�س يف 
اأعماق هذا العامل اخلفي، لكن البع�س من كبار ال�سن ف�سل 

ال�ست�سالم لأميته ولظروف ودوافع مل متكنه من التعلم كاخلوف اأو لعدم وجود من 
يعينه على تعلم ا�ستخدام التكنولوجيا، فقرر اأن يبقى متاأماًل وحيدًا، يعود بذاكرته 
على ما فعله يف �سباه وما ميكن اأن يقدمه يف كربه، ولرمبا اعتقد اأن دوره قد انتهى 
يف هذه احلياة ومل يعد لوجوده نفع، فاختار العزلة والإنطواء متاأماًل يف اأحوال هذه 

الدنيا وملتفًا حول وحدته. 
لكن مل تقف الأمية يف ا�ستخدام التكنولوجيا وو�سائل التوا�سل عائًقا اأمام بع�س كبار 
ال�سن يف �سغفهم وف�سولهم يف ا�ستبدال ما�سيهم اجلميل، جمل�س الأهل والأ�سدقاء 
وال�ساحات  البيوت  واأمام  والطرقات  الأزقة  واأحاديث  احلارة  واأهايل  واجلريان 

بالعامل الإفرتا�سي اجلديد الذي ي�سع العامل كومة واحدة بني يديه متى �ساء.
قطاع  يف  كبريًا  وتطورا  وخاطفه  هائلة  معلوماتية  ثورة  يواجه  العامل  اأ�سبح 
الأ�سره  متطلبات  يف  وال�سدارة  الأولوية  لتحتل  للجميع  مهمة  وباتت  الإت�سالت 
والعالقات  التوا�سل  عامل  يف  وموجة  اأثر  و�سكلت  احلياة  �سرورات  من  و�سرورة 

الأ�سرية والإجتماعية رغم ت�سابكها الال متناغم .
فالتطورات التكنولوجية املت�سارعة اكت�سحت �سائر اأمور حياتنا وباتت كل اأعمالنا 
والتقنيات  بالتكنولوجيا  كبري  ب�سكل  مرتبطة  وكبارا  �سغارا  واإحتياجاتنا 
احلديثة وهذا الإرتباط بقدر ما فيه من فوائد للجميع اإل اأنه ياأتي م�سحوبًا 
ببع�س امل�سكالت والفجوات وامل�ساعب منها »اأميه كبار ال�سن« يف التعامل مع 
و�سائل الت�سال والتكنولوجيا احلديثة مما �ساعد على عدم تفهم جمتمعهم و 

ابنائهم لحتياجاتهم .
فنجد البع�س منهم متخوفون دائما من التقنية املتطورة رغم �سوقهم املتزايد 
لتعلم ا�ستخدام الكمبيوتر اأو ت�سفح الإنرتنت اأو ا�ستخدام الربيد الإلكرتوين 

اأو التوا�سل مع النا�س عربها.
حيث اأن معرفه واإملام كبار ال�سن بعامل و�سائل التوا�سل واإ�ستخدام التكنولوجيا 
اأ�سحب �سروره ملحة من �سرورات احلياة ب�سكل عام والرتبيه ب�سكل خا�س 

وحتتم عليهم تعلمها والغو�س فيها.
بهدف  الوالدين  اإلى  ال�سغار  يلجاأ  اأحيانًا  فنجد 
تتعلق  اأمور  يف  م�ساعب  على  التغلب  يف  م�ساعدتهم 
مرتبطة  وواجبات  مبهام  يتعلق  ما  خا�سة  بالتكنولوجيا 
عاجزين  يقفون  والأمهات  الآباء  من  فالكثري  بالتعليم 
عن تقدمي حلول مفيدة نتيجة غياب الكثري من املعارف 

التكنولوجيا عنهما اأو عن اأحد منهما.
كلية  اأو  ن�سبية  اأّمية  يعانون من  والأمهات  الآباء  فمعظم 
يف مهارات التكنولوجيا وو�سائل التوا�سل وعدم اإملامهم 
مبهارات ا�ستخدام الكمبيوتر مما ي�سبب لهم ولأبنائهم 
بع�س امل�سكالت الدرا�سية، وتقاع�سا عن تاأدية الأن�سطة 
والواجبات املطلوبة منهم، اإ�سافة للعبء املايل الذي يقع 

على كاهل الأ�سرة فيلجئون لالإ�ستعانة باملخت�سني لإجناز متطلبات اأبنائهم.
من جانب اآخر جند اأن ال�سغار لعبوا دورا فعاًل يف تعليم »كبار ال�سن« كيفية ا�ستخدام 

التكنولوجيا وو�سائل التوا�سل والإت�سالت وبراجمها وكيفيه التعامل معها.
فكم من �سغري ال�سن جتده يجل�س بجوار والده اأو والدته اأو من يكربه �سنًا يعلمه 
ففي ح�سرة العلم ت�سقط كل الفوارق بني الطالب واملعلم فتجدهما يتبادلن 

احلوار بني بع�سهم البع�س بكل ان�سجام وتناغم .
حتى بات مو�سوع ا�ستعانة كبار ال�سن بال�سغار يف م�سائل التكنولوجيا وو�سائل 

الإت�سالت اأمرًا معتادا ل غرابة فيه لأنها مهنة وحرفة هذا اجليل.
اأن �سغار ال�سن يعلمون الكبار ويقدمون اخلدمات التعليمية عرب و�سائل التوا�سل 
اأماكن بيع  البيوت وبني الأهل والأ�سدقاء ويف  الإجتماعي، كذلك ال�سغار يف 
اأجهزة التقنية والإت�سال هم املعلمون لكبار ال�سن كل هوؤلء ال�سغار �ساهموا 
يف حمو الكثري من الأمية التكنولوجية لدى كبار ال�سن ف�سغفهم بعامل الإنرتنت 
وحبهم حلرفة التكنولوجيا مكنهم من التقارب والرتابط بني بع�سهم البع�س، 
فغدت املعلومات والإ�ستف�سارات والن�سائح عن و�سائل التوا�سل والتكنولوجية 
م�سادرها من ال�سغار، يقدمونها للكبار بكل اأريحية وتناغم و�سفافيه كبرية 
الكبار  تعليم  يف  ال�سرب  بروح  يتمتعون  ال�سغار  فنجد   . خمتلفني  جيلني  بني 
رحابة  فيهم  وجند  الأنرتنت،  وعامل  الذكيه  الو�سائل  ب�ساأن  يتعلق  ما  خا�سه 
اإ�سافة للمتعة والدعابة  اإ�ستيعاب بع�س كبار ال�سن لهم،  ال�سدر رغم �سعف 

التي حتدث بينهما اأثناء تعليمهم للكبار اأكر من ذويهم من نف�س اجليل .
ال�سغار  بني  واملالزمة  وامل�ساحبة  التقارب  من  نوعًا  اأحدث  الأمر  هذا  اأن 

والكبار وك�سر الفوارق العمرية بينهما . 
اجلدير بالذكر اأن منظمة اليوني�سكو حتتفل ب� اليوم العاملي ملحو الأمية والذي 

يوافق الثامن من �سبتمربمن كل عام ميالدي.

مرمي ال�سقر
اأديبة واإعالمية متخ�س�سة

يف اأدب واعالم الطفل.

الصغـــار يمحــــون أميـــة الكبـــار
   مقالت يف امل�سوؤولية املجتمعية 
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يعنى الإ�سالم بامل�سوؤولية املجتمعية ب�سكل خا�س وكبري حيث يتكاتف امل�سلمون معًا لتلبية الحتياجات 
العامة قبل الفردية ويعملون معًا حلماية املجتمع من الأذى. يدرك كل ع�سو يف املجتمع اأنه لي�س لديه 
حقوق فح�سب، بل واجبات وم�سوؤوليات جتاه نف�سه واأهله وجمتمعه ودينه، وخا�سة جتاه اأع�ساء جمتمعنا 
و  الفقراء  الأطفال،  ال�سن،  كبار  العاقة،  )ذوي  اخلا�سة  باحتياجاتهم  الوفاء  ي�ستطيعون  ل  الذين 

غريهم(
الو�سائل  تنطوي هذه امل�سوؤوليات على توفري احتياجات هوؤلء الأ�سخا�س وحمايتهم من الأذى بجميع 

املتاحة و لي�ست املادية فقط.
وهلل احلمد جمتمع الإ�سالم وامل�سلمني يطبق منهجية اتباع ال�سريعة و قوانني الإ�سالم كد�ستور ثابت، مبا فيه 
لة يف قراآننا الكرمي و�سنة نبينا حممد  نهج القيم، ومدونات ال�سلوك التي يقر بها الإ�سالم. هذه كلها مف�سّ

عليه اأف�سل ال�سالة وال�سالم ونهج �سحابته وخلفائه ر�سي اهلل عنهم.
عندما يلتزم املجتمع مبباديء الإ�سالم و قيمه، ت�سبح امل�سوؤولية املجتمعية حقيقة ملمو�سة، ويتم حتقيق 

كل جانب منها بال �سك.
وذلك لأن الإ�سالم يهتم بعناية ببناء املجتمع، حيث نزلت الأوامر الربانية يف قراآننا الكرمي والن�سائح 
النبوية يف حديث ر�سولنا الأمني لتحقيق املجتمع املتكامل امل�سوؤول الذي و�سفه ر�سول اهلل )�سلى اهلل 
هم وتراُحمهم وتعاُطفهم: مثُل اجل�سد، اإِذا ا�ستكى منه  عليه و�سلم( عندما قال: ))َمَثُل املوؤمنني يف َتَوادِّ

ى (( َهِر واحُلمِّ ع�سو: َتَداَعى له �سائُر اجل�سد بال�سَّ
ولذلك، فاإن امل�سوؤولية املجتمعية يف الإ�سالم ل ت�ستند اإلى امل�سالح املادية و الفردية، حتى لو كانت هذه 
امل�سالح ت�سكل جزءًا ل يتجزاأ منها. ومتتد اإلى احت�سان جميع احتياجات املجتمع واأع�سائه، �سواء كانت 

ذات طبيعة مادية اأو روحية اأو فكرية اأو غري ذلك.
وبهذه الطريقة، فاإن جميع احلقوق الأ�سا�سية للفرد واملجتمع ككل يتم اللحاق بها و التحقق من ال�ستجابة 

لها.
وباملثل، فاإن امل�سوؤولية املجتمعية يف الإ�سالم لي�ست فقط فيما يتعلق بامل�سلمني الآخرين؛ بل متتد اإلى 
كل الب�سرية، بغ�س النظر عن معتقداتهم وطرق حياتهم املختلفة فهو دين متكامل وي�سعى الى جمتمع 
يِن َومَلْ ُيْخِرُجوُكم  ُ َعِن اَلِّذيَن مَلْ ُيَقاِتُلوُكْم يِف الِدّ متكامل متكاتف ومتوازن . قال تعالى: »َل َيْنَهاُكُم اهلَلّ

َ ُيِحُبّ امْلُْق�ِسِطنَي«. َنّ اهلَلّ وُهْم َوُتْق�ِسُطوا اإَِلْيِهْم اإِ ن ِدَياِرُكْم اأَن َترَبُّ ِمّ
ْمَنا َبِني اآَدَم َوَحَمْلَناُهْم  هذه امل�سوؤولية املتبادلة موجودة لتحقيق كرامة كل اإن�سان. قال تعالى: )َوَلَقْد َكرَّ

ياًل( ْن َخَلْقَنا َتْف�سِ َّ ْلَناُهْم َعَلى • َكِثرٍي ممِّ َباِت َوَف�سَّ يِّ َن الطَّ يِف اْلرَبِّ َواْلَبْحِر َوَرَزْقَناُهم مِّ
املوؤمنني  الب�سرية،  كل  اإلى  متتد  الأ�سا�سية.  اأهدافه  اأحد  هي  املجتمعية  امل�سوؤولية  اأن  الإ�سالم  يعترب 
�ُسُعوًبا  َوَجَعْلَناُكْم   • َواأُنَثى  َذَكٍر  ن  مِّ َخَلْقَناُكم  ا  اإِنَّ ا�ُس  النَّ اأَيَُّها  )َيا  تعالى:  قال  �سواء.  وغريهم على حد 

َ َعِليٌم َخِبرٌي( ِ اأَْتَقاُكْم  • اإِنَّ اهللَّ َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا • اإِنَّ اأَْكَرَمُكْم ِعنَد اهللَّ
اإلى  ال�سخ�سية، ومتتد  بامل�سلم وحياته  تبداأ  ومن هنا فامل�سوؤولية املجتمعية ت�سمل اجلميع بالدرجات. 
اأ�سرته، ثم اإلى املجتمع الذي يعي�س فيه، واأخريا اإلى جميع املجتمعات املتنوعة املوجودة على هذه الأر�س.
وبالتايل فمفهوم امل�سوؤولية املجتمعية الذي بداأ يف الظهور للعامل العربي والغربي يف ال�سنوات القليلة 

املا�سية ويتم تطبيقه الآن لالرتقاء باملجتمعات ما هو اإل اأ�سا�س ديننا ال�سالمي احلنيف.

نحـــو ممــارســات مســؤولـــة 
بأبعـــاد تــأصيليــة

   مقالت يف امل�سوؤولية املجتمعية 

بقلم:
فاطمــة الــخــان

املدير التنفيذي لل�سبكة الإقليمية
 للم�سوؤولية الجتماعية
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يعد اللتزام بتطبيق مبادئ احلوكمة من الدعامات الأ�سا�سية لنمو وتطوير قطاع املنح يف جمتمعاتنا العربية وال�سالمية. فاللتزام بقواعد احلوكمة 
ومتطلباتها من اف�ساح و�سفافية وم�ساواة من �ساأنه تدعيم القرارات وزيادة الثقة باملوؤ�س�سات امللتزمة بها.

وتعنى حوكمة اأعمال واأن�سطة املوؤ�س�سات/اجلهات املانحة فى جوهرها باإيجاد جمموعة من املبادئ والأنظمة ل�سنع القرارات من اأجل حكم املوؤ�س�سة/
اجلهة املانحة الع�سرية بكفاءة وجودة عاليتني.

ويف ظل اهتمام اجلهات املانحة بامل�ساركة يف دفع عجلة التنمية ال�ساملة والعادلة وامل�ستدامة وتو�سيع نطاق امل�ساركة الى �سناعة القرارات وال�سيا�سات 
العامة وحتقيق امل�ساواة يف احلقوق والفر�س بني افراد املجتمع ، جتد اجلهات املانحة نف�سها بحاجة للت�سلح باإدارة جيدة جلميع اأركانها واأق�سامها 
الداخلية من خالل �سيا�سات واآليات وممار�سات تقوم على ال�سفافية وامل�ساركة وامل�ساءلة و�سيادة القانون ومكافحة الف�ساد ،وت�سعى كذلك لتحقيق 
الفعالية واجلودة  بال�سيا�سات واخلدمات لأعلى م�ستوى من  للو�سول  الكفاءة  امل�ستهدفني وال�ستجابة حلاجاتهم وحتري  التمييز بني  العدالة وعدم 

ير�سى اأ�سحاب امل�سلحة .
اإن التفاعل مع احتياجات ومتطلبات وم�سكالت املجتمعات مبختلف فئاتها وال�ستجابة لها يتطلب تبني نظام قيادي حوكمي عايل امل�ستوى ي�سمن اأن 

تظل املوؤ�س�سة/اجلهة املانحة قادرة على ال�ستمرار يف عطاءها حتى ت�سنع اثرا م�ستمرا يف جمتمعها.
وتتميز الدول الناجحة مبا فيها من هيئات وموؤ�س�سات حكومية وخا�سة وجمتمع مدين بتبنيها للحوكمة الر�سيدة ومبادئها ملا لها من اأثر اإيجابي لي�س 
فقط على امل�ستفيدين واإمنا اأي�سا على متخذي القرار يف كافة القطاعات ، وقد اأخذت الكثري من اجلهات املانحة على عاتقها م�سوؤولية و�سع حجر 
الأ�سا�س للبنى التحتية للحوكمة واأدوات تطويرها يف موؤ�س�سات القطاع اخلريي واملجتمعي مببادرات �سجاعة �ساهمت ب�سكل كبري يف �سناعة الوعي 
والتوجه احلوكمي يف موؤ�س�ساتنا والعاملني فيها . حيث �سعت هذه اجلهات املانحة اإلى دعم القطاع اخلريي واملجتمعي وموؤ�س�ساته يف املنطقة العربية 
وال�سالمية ومتكينه باأدوات احلوكمة ، وتوفري الدعم الالزم لهذا القطاع لبناء قدراته املوؤ�س�سية والب�سرية والتقنية لتطبيق مبادئ احلوكمة الر�سيدة 
يف عملياته واأن�سطته، مما �ساهم يف تعزيز ا�ستثمار اأف�سل للمنح املقدمة من اجلهات املانحة واإدارتها بكفاءة لال�ستجابة املثلى للحاجات املجتمعية 

وحتقيق العائد الأف�سل لهذه املنح على امل�ستفيدين منها.
تاأثريها على املجتمع  الثقة والتفاعل معها بحيث ي�سهل  اإلى زيادة م�ستوى  يوؤدي  املوؤ�س�سات املانحة  اإن وجود نظام حوكمي عايل الآداء يف  وختاما، 
وموؤ�س�ساته لذا كان »املوؤمتر الثالث للجهات املانحة يف العامل ال�سالمي، والذي نظمته ال�سبكة القليمية للم�سوؤولية الجتماعية بال�سراكة مع جمموعة 
اخلبري العاملي لال�ست�سارات لينقل خمتلف اخلربات واأف�سل املمار�سات يف هذا املجال ، ويحث على التفاعل بني خمتلف العاملني يف قطاع املانحني 
يف  احلوكمة  ممار�سات  دعم  يف  روادها  من  وال�ستفادة  ال�سناعة  هذه  م�ستقبل  و�سناعة  ومتازجها  اخلربات  تبادل  الى  اللتقاء  هذا  يوؤدي  حيث 

قطاعاتنا العامة واخلا�سة واملجتمعية.

بروفي�سور يو�سف عبدالغفار
رئي�س جمل�س اإدارة ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية

الحوكمـة وتطبيقاتهـا
فـي الجهـات الـمانحـة
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ضمن فعاليات اليوم العالمي للمسؤولية المجتمعية
 البرنامج التدريبي الدولي»الرخصة الدولية للمسؤولية المجتمعية« 

في نسخته الثالثة

بمناسبة اليوم العالمي للمسؤولية المجتمعية
تم تدشين فعاليات منتدى شهري للمسؤولية المجتمعية

نظمت غرفة جتارة و�سناعة قطر بالتعاون مع ال�سبكة القليمية لال�ست�سارات الربنامج التدريبي الدويل »الرخ�سة الدولية للم�سوؤولية املجتمعية« خالل 
الفرتة مابني 25-27 �سبتمرب2018م ، �سمن فعاليات اليوم العاملي للم�سوؤولية املجتمعية ، وقد قدمها الأ�ستاذ الدكتور علي اآل اإبراهيم نائب رئي�س 

جمل�س اإدارة ال�سبكة القليمية للم�سوؤولية الجتماعية مب�ساركة متدربني من اأكر من 24 جهة حكومية وخا�سة وجمتمعية.

د�سنت ال�سبكة الإقليمية لال�ست�سارات م�ساء يوم الأثنني املوافق 24 �سبتمرب 
2018م ومبنا�سبة اليوم العاملي للم�سوؤولية املجتمعية فعاليات »منتدى قطر 
ال�سهري للم�سوؤولية املجتمعية« ، حيث يعد هذه املنتدى من�سة توعوية ثقافية 
يتم من خاللها عر�س اأف�سل املمار�سات يف جمالت امل�سوؤولية املجتمعية يف 
دولة قطر، من خالل تنظيم حما�سرات وملتقيات علمية �سهرية، ي�سارك 
خارجها.  ومن  قطر  دولة  داخل  من  ومتخ�س�سون  خرباء  تقدميها  يف 
�سيف  الدكتور  البيئي  اخلبري  املجتمعية  للم�سوؤولية  قطر  منتدى  ويراأ�س 
القليمية  بال�سبكة  املجتمعية  للم�سوؤولية  الدويل  ال�سفري  احلجري  علي  بن 
للم�سوؤولية الجتماعية. وكانت جل�سة املنتدى الأولى والتي ح�سرها العديد 
من ال�سخ�سيات املتخ�س�سة واملهتمة مبجالت امل�سوؤولية املجتمعية تناولت 
امل�سوؤولية  تطبيقات  منظومة  يف  العاملية  الإن�سان  حقوق  مبادئ   « مو�سوع 

ال�سفري  الكواري  �سيف  بن  حممد  الدكتور  �سعادة  قدم  حيث  املجتمعية«. 
ومبادئ  الن�سان  حقوق  بعنوان«  عمل  ورقة  املجتمعية،  للم�سوؤولية  الدويل 
امل�سوؤولية املجتمعية«. وقد اأكد امل�ساركون على اأهمية تعزيز الت�سريعات التي 
تتوافق مع قانون حقوق الإن�سان العاملي ومبادئه ال�سامية. واأ�ساد امل�ساركون 
حقوق  حول  عاملية  باإ�سادة  وحظي  قطر  تبنته  الذي  الت�سريعي  بالتطور 
العمال. كما عر�س الدكتور حممد بن �سيف الكواري مبادئ امليثاق العاملي 
ال�سيد  املتحدة  لالأمم  الأ�سبق  العام  الأمني  اأطلقها  والتي  املتحدة  لالأمم 
كويف عنان ، والتي عر�ست ع�سر مبادئ متعلقة بحقوق الإن�سان - وحقوق 
العمال - والرعاية البيئية، اإ�سافة اإلى مكافحة الف�ساد. واأتفق امل�ساركون 
على تو�سيف فعاليات » منتدى قطر ال�سهري للم�سوؤولية املجتمعية« للرتويج 

لأهداف الأمم املتحدة للتنمية امل�ستدامة 2030، وتعزيز حتقيقها.
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العاملي  اليوم  فعاليات  �سمن  البحرين،  مملكة  يف  املجتمعي«  »املدقق  الدويل  التدريبي  الربنامج  الجتماعية  للم�سوؤولية  القليمية  ال�سبكة  نظمت 
للم�سوؤولية املجتمعية لعام 2018م. وقد قدم الربنامج التدريبي املدرب الدويل القدير الدكتور عماد �سعد خبري ال�ستدامة وامل�سوؤولية املجتمعية. كما 
قدم امل�ست�سار معاذ �سالح ور�سة عمل م�ساحبة بعنوان« امل�ساءلة املجتمعية«. وقد اأقيم الربنامج خالل الفرتة مابني 28-30 �سبتمرب 2018م بفندق 
روتانا داون تاون. و�سارك يف الربنامج متدربني من : مملكة البحرين - اململكة العربية ال�سعودية - �سلطنة عمان - جمهورية ال�سودان - دولة المارات 

العربية املتحدة.

برنامج »المدقق المجتمعي«، ضمن فعاليات اليوم العالمي 
للمسؤولية المجتمعية لعام 2018م.

زيارة تعاونية لمعهد التخطيط على هامش فعاليات ورشة العمل 
الدولية »اختصاصي دولي في الدبلوماسية االنسانية« 

»اخت�سا�سي  الدولية  العمل  ور�سة  فعاليات  يف  امل�سارك  اخلرباء  وفد  قام   
دويل يف الدبلوما�سية الن�سانية« والتي اأقيمت يف دولة الكويت خالل الفرتة 
حيث  للتخطيط،  العربي  املعهد  اإلى  بزيارة  2018م،  اأكتوبر   20-18 مابني 
اهلل  مال  بن  عثمان  بدر  الدكتور  �سعادة  املعهد  مقر  ا�ستقبالهم يف  كان يف 
مدير عام املعهد العربي للتخطيط لبحث �سبل التعاون يف املجالت العلمية 
�سعادة  من  الوفد  تكون  وقد  التنمية.  ق�سايا  يف  وال�ست�سارية  والتدريبية 
امل�ست�سار را�سد الهاجري رئي�س الأكادميية الدبلوما�سية، والأ�ستاذ الدكتور 
الجتماعية،  للم�سوؤولية  القليمية  ال�سبكة  رئي�س  نائب  اإبراهيم  اآل  علي 
اإ�سافة اإلى �سعادة الدكتور �سهاب العثمان مدير عام مركز الإجناز املتفوق 

لال�ست�سارات القت�سادية والإدارية والتدريب.
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الخرافي راعيا لفعاليات البرنامج التدريبي الدولي
»المحترف في إدارة المشاريع االحترافية«

ختام فعاليات الربنامج التدريبي الدويل »املحرتف يف اإدارة امل�ساريع الحرتافية »والذي نفذه مركز 
الجناز املتفوق للتدريب وال�ست�سارات القت�سادية والدارية بالتعاون مع ال�سبكة القليمية للم�سوؤولية 
الجتماعية بدولة الكويت برعاية من معايل الدكتور عبد املح�سن اخلرايف نائب رئي�س جمل�س اإدارة 

اجلمعيات واملربات اخلريية الكويتية، وذلك خالل الفرتة مابني 20 - 22 �سبتمرب2018م.

نظم مركز اجالل خلدمات كبار ال�سن ع�سو 
الجتماعية  للم�سوؤولية  الإقليمية  ال�سبكة 
»الحتفال  بعنوان  الرقمية  العلمية  الندوة 
بحقوق كبار ال�سن البطال« والتي تاأتي تزامنا 
مع اليوم العاملي للم�سنني الذي ُي�سادف الأول 

من اأكتوبر من كل عام.
و�سارك يف الندوة عدد من اخلرباء وممثلي 
احلكومية  واملنظمات  والهيئات  اجلهات 
ال�سن  كبار  بق�سايا  املخت�سني  والباحثني 
وم�سكالتهم.  وقال نائب رئي�س جمل�س ادارة 
وتاأهيل  لرعاية  اخلريية  الكويتية  اجلمعية 
امل�سنني علي ح�سن حممد من خالل م�ساركته 
جمموعة  �سمن  تاأتي  الندوة  هذه  اأن  الندوة 
من الأن�سطة التي نظمتها املوؤ�س�سة بالتزامن 
مع اليوم العاملي للم�سنني. واأو�سح علي ح�سن 
احلماية  مو�سوع  ملناق�سة  تهدف  الندوة  اأن 
حيث  ال�سن،  لكبار  والقانونية  الجتماعية 
�ستتناول حماية كبار ال�سن من منظور تنموي 
جديد، وامل�سكالت واملخاطر التي تواجه كبار 
والوقوف  وحتولتها،  العوملة  ظل  يف  ال�سن 
واحتياجات  متطلبات  يف  امل�ستجدات  على 
ور�سد  وامل�ستقبلية،  احلا�سرة  ال�سن  كبار 
التي  وال�سعوبات  امل�سكالت  وت�سخي�س 

يواجهها كبار ال�سن والعاملون معهم .

حتديد  اإلى  هدفت  الندوة  اأن  اإلى  اأ�سار  كما 
الأدوار والوظائف وامل�سوؤوليات اجلديدة �سواء 
اأ�سرهم  قبل  من  اأو  اأنف�سهم  ال�سن  كبار  من 
املختلفة،  وموؤ�س�ساته  املجتمع  قبل  من  اأو 
واحلماية القانونية الالزمة لكبار ال�سن وجودة 
التوجهات  وفق  املجالت  خمتلف  يف  حياتهم 
العلمية احلديثة. وعر�س علي ح�سن ما تقوم 
وتاأهيل  لرعاية  اخلريية  الكويتية  اجلمعية  به 
الفر�سة  اإعطاء  واأهمية  ب�سرورة  امل�سنني. 
وجماعات  اأفرادًا  الكويت  يف  املدين  للمجتمع 
الأعمال  يف  امل�ساهمة  يف  الراغب�ني  من 
برعاية  املتعلقة  املختلفة  والتطوعية  الإن�سانية 
العمل  ولأهمية  امل�سنني،  وتاأهيل  وخدمة 
والفنية  الإدارية  امل�ساندة  تقدمي  يف  التطوعي 
الداعمة للجهود التي تقدمها وتبذلها خمتلف 
والأهلية  احلكومية  واملوؤ�س�سات  اجلهات 
حتقيق  خاللها  من  يتم  بدرجة  للم�سنني 
الأهداف العامة للجمعية، وحتقيق ال�سيا�سات 
م�ستوى  رفع  يف  الكويت  العامة  والأهداف 

اخلدمة والرعاية والتاأهيل املقدمة للم�سنني.
كيفية  عن  الكثري  يت�ساءل  ح�سن  علي  وقال 
اكت�ساف طاقات كبار ال�سن والجابة تكون يف 
عمل مركز معلومات وبنك معلومات متكامل 
واملقيمني  املواطنني  جلميع  بيانات  وقاعدة 

من الولدة وحتى بلوغ مرحلة ال�سيوخة وكرب 
والتقاعد  والعمل  والدرا�سة  الطفولة  ال�سن 
املجتمع  ثقافة  ون�سر  املبكر  التدخل  ونظام 

وال�سيوخة الن�سطة.
ويف ختام الندوة تقدم املتحدثون وامل�ساركون 
ال�سن  كبار  خلدمات  اإجالل  ملركز  بال�سكر 
ع�سو ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية 
وال�سكر مو�سول للدكتورة حياة مالري رئي�سة 
اجلهود  تلك  على  معها  والعاملني  املركز 
جميع  �سكر  كما  ال�سن  كبار  خلدمة  اجلبارة 

امل�ساركني يف الندوة.

الندوة العلمية الرقمية بعنوان
»االحتفال بحقوق كبار السن االبطال« تزامنا مع اليوم العالمي للمسنين
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»الحمد« وزير التربية والتعليم األسبق راعي فخري لفعاليات 
برنامج الدبلوماسية اإلنسانية في الكويت نهاية أكتوبر 2018م

والتعليم  الرتبية  وزير  احلمد  ر�سيد  الدكتور  �سعادة  من  فخرية  برعاية 
الأ�سبق بدولة الكويت ، ومب�ساركة عربية ودولية اختتمت فعاليات الربنامج 
التدريبي« اخت�سا�سي دويل يف الدبلوما�سية الإن�سانية«، والذي ا�ست�سافته 
دولة الكويت خالل الفرتة مابني 18-20 اأكتوبر2018م ، بتنظيم من مركز 
بال�سراكة  والتدريب  والإدارية  القت�سادية  لال�ست�سارات  املتفوق  الإجناز 
للم�سوؤولية الجتماعية. وقد �سارك يف تقدمي ور�س  الإقليمية  ال�سبكة  مع 
العمل عددا من اخلرباء واملتخ�س�سني يف جمالت الدبلوما�سية الإن�سانية 
اأبرزهم » �سعادة امل�ست�سار را�سد الهاجري رئي�س الأكادميية الدبلوما�سية، 
والأ�ستاذ الدكتور علي اآل اإبراهيم نائب رئي�س ال�سبكة القليمية للم�سوؤولية 
الدبلوما�سية  برنامج  رئي�س  �ساهني  عزت  ال�سيد  و�سعادة  الجتماعية، 
الطائي  عبداهلل  والأ�ستاذ  الرتكية،  الن�سانية  الغاثة  بهيئة  الن�سانية 

الدكتورة  وكذلك  الرتكية،  الن�سانية  الغاثة  بهيئة  الرئي�س  م�ست�سار 
الأحمر  الهالل  الدولية بجمعية  والعالقات  امل�ساريع  ي�سري مديرة  نيفني 
مديرة  العبدالغفور  عبدالعزيز  اميان  الأ�ستاذة  الى  اإ�سافة  الكويتي، 
جتارب  ا�ستعرا�س  مت  كما   ، الكويت  دولة  من  للتدريب  بنان  اأكادميية 
ابرزها جتربة  الإن�سانية  الدبلوما�سية  دولية يف جمال  اإن�سانية  منظمات 
جمعية الهالل الأحمر الكويتي وهيئة الغاثة الن�سانية الرتكية..وقد مت 
خالل حفل الفتتاح تكرمي جمعية الهالل الأحمر الكويتي بجائزة التميز 
يف جمال الدبلوما�سية الن�سانية. وقد �سارك يف ور�سة العمل متدربني من 
عدد من الدول العربية ومن خارجها منها: دولة الكويت- اململكة العربية 
دولة  قطر-  دولة  ال�سودان-  جمهورية  البحرين-  مملكة  ال�سعودية- 

المارات العربية املتحدة- جمهورية تركيا- اجلمهورية اللبنانية.

كرمت ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية معايل الدكتور عبداهلل املعتوق م�ست�سار �ساحب ال�سمو اأمري الكويت - م�ست�سار الأمني العام لالأمم املتحدة 
- رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة اخلريية الإ�سالمية العاملية يف الكويت لدوره يف اإطالق مبادرة« اإطعام مليار جائع يف العامل«، وذلك �سمن فعاليات« املوؤمتر 
ال�سنوي الثامن لل�سراكة الفعالة وتبادل املعلومات من اأجل عمل اإن�ساين اأف�سل »والذي ا�ست�سافته دولة الكويت يوم الأثنني املوافق 26 نوفمرب2018م، 
برعاية ح�سرة �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سباح الأحمد اجلابر ال�سباح اأمري دولة الكويت، بهدف توحيد اجلهود الإن�سانية ملكافحة اجلوع على نطاق العامل 
عرب« مبادرة اإطعام مليار جائع على مدى �سنة كاملة«، وبتنظيم من الهيئة اخلريية الإ�سالمية العاملية . وقد حمل املوؤمتر �سعار )اإن�سانية واحدة �سد 
اجلوع( ومب�ساركة وا�سعة من قبل موؤ�س�سات العمل الإن�ساين واخلريي من داخل الكويت وخارجها وا�ستمر يوما واحدا. حيث قام �سعادة ال�سيخ عبداهلل 

�سامل الروا�س رئي�س وفد ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية يف املوؤمتر بتكرمي معايل الدكتور عبداهلل املعتوق على هام�س املوؤمتر.

تكريــم الدكتــور المعتــوق لــدوره في إطـالق مبــادرة »إطعـام 
مليــار جـائــع في العالـم«
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في ختام فعاليات المؤتمر العالمي للشراكة والمسؤولية 
المجتمعية للمصارف االسالمية تكريم جهات عربية متميزة

المؤتمرون يستعرضون انجازات 
المؤسسات المالية في التنمية المجتمعية 

من خالل )19( ورقة عمل وورشتي تدريب

اخلليج  اأكادميية  مركز  من  وبتنظيم  املركزي،  قطر  م�سرف  حمافظ  ثاين  اآل  �سعود  بن  عبداهلل  ال�سيخ  �سعادة  برعاية 
لل�سراكة  العاملي  »املوؤمتر  فعاليات  اختتمت  الجتماعية،  للم�سوؤولية  القليمية  ال�سبكة  مع  بالتعاون  الداري  للتدريب 
وامل�سوؤولية املجتمعية للموؤ�س�سات املالية وامل�سارف ال�سالمية لعام 2018م«، والذي ا�ست�سافته دولة قطر بتاريخ 1 اأكتوبر 
من عام 2018م، مب�ساركة عربية ودولية رفيعة امل�ستوى، وحتت �سعار »ملتزمون جتاه جمتمعاتنا و�سركاء يف تنميتها«. ويف 
كلمة ل�سعادة حمافظ م�سرف قطر املركزي قدمها نيابة عنه �سعادة ال�سيد �سلطان بن را�سد اخلاطر وكيل وزارة القت�ساد 
املالية  املوؤ�س�سات  دور  حول  وعملية  جادة  حماور،  عدة  مناق�سة  يف  تتمثل  املوؤمتر  هذا  اأهمية  اأن   - فيها  قال  والتجارة 
وامل�سارف الإ�سالمية جتاه جمتمعاتها وم�ساهمتها يف تنميتها من اأجل تاأ�سي�س عالقة �سراكة بني املوؤ�س�سات املالية، وامل�سارف 
الإ�سالمية من جهة، وبني املجتمع من خمتلف فئاته وقطاعاته من جهة اأخرى، معربًا عن تقديره ملبادرة اأكادميية اخلليج 
للتدريب الإداري، بالتعاون مع ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية، يف تنظيم هذا املوؤمتر الهام، الذي يهدف اإلى 
ت�سليط ال�سوء على اإجنازات املوؤ�س�سات املالية وامل�سارف الإ�سالمية، وعلى وجه اخل�سو�س يف جمال التنمية املجتمعية، 
م�سريًا  الإ�سالمية،  واملوؤ�س�سات  امل�سارف  قطاع  �سهده  الذي  التطور  واإبراز  املجال،  هذا  يف  املوؤ�س�سات  تلك  بدور  والتعريف 
بتاأ�سي�س م�سرف قطر  العام 1982  انطلقت منذ  الإ�سالمية يف دولة قطر، قد  وامل�سارف  املالية  املوؤ�س�سات  اأن م�سرية  اإلى 
الإ�سالمي، الذي بداأ تعامالته يف ال�سوق امل�سرفية الإ�سالمية و�سكل نواة لهذا القطاع، ومنذ ذلك التاريخ زاد عدد املوؤ�س�سات 
املالية الإ�سالمية يف الدولة من بنوك وم�سارف و�سركات متويل و�سركات ا�ستثمار تعمل وفقًا لأحكام ال�سريعة الإ�سالمية. 
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واأو�سح اأن م�سرف قطر املركزي قد اأولى قطاع املوؤ�س�سات املالية الإ�سالمية 
مت  اأنه  اإلى  لفتًا  القطاع،  لهذا  والفعال  املهم  للدور  نظرًا  كبريًا  اهتمامًا 
تخ�سي�س ف�سل كامل يف قانون م�سرف قطر املركزي، بتنظيم املوؤ�س�سات 
التي  والن�سو�س  لالأحكام  ل�سنة 2012،  بالقانون رقم )13(  ال�سادر  املالية 
اإلى ذلك ي�سدر امل�سرف  تنظم عمل هذا القطاع داخل الدولة، وبالإ�سافة 
التعاميم والتعليمات املنظمة لتقدمي اخلدمات املالية الإ�سالمية يف الدولة ب�سكل 
دوري، كما اأولت الدولة اهتمامًا كبريًا بدعم الأن�سطة الجتماعية والريا�سية 
والثقافية واخلريية بالدولة، واأن�ساأت لهذا الغر�س �سندوقًا متخ�س�سًا وهو 
�سندوق دعم الأن�سطة الجتماعية والريا�سية، الذي يوؤدي دوره بفعالية ات�ساقًا 
مع روؤية الدولة، وتعتمد موارده ب�سكل رئي�سي على ال�سركات امل�ساهمة، ومن 
يوؤكد دور  املوؤ�س�سات املالية الإ�سالمية، الأمر الذي  �سمنها بنوك وم�سارف 
هذه املوؤ�س�سات وامل�سارف والبنوك، يف حتقيق التنمية املجتمعية، معربًا عن 
اآملهم يف م�سرف قطر املركزي، اأن ي�سهم هذا املوؤمتر يف خلق عالقة تعاونية 
اأجل  من  املجتمع،  وموؤ�س�سات  الإ�سالمية  وامل�سارف  املالية  املوؤ�س�سات  بني 
اإحداث اأثر ملمو�س يف جمال التنمية املجتمعية امل�ستدامة، يف ظل التوجيهات 
ال�سامية للقيادة احلكيمة ل�سيدي ح�سرة �ساحب ال�سمو اأمري البالد املفدى 

حفظه اهلل، وحتقيقًا لروؤية قطر 2030م.
ع�سو  ثاين  اآل  �سعود  بن  علي  بن  ثاين  ال�سيخ  الدكتور  �سعادة  قدم  كما 
 - اخلارجية  للعالقات  والتحكيم  للتوفيق  الدويل  قطر  مركز  اإدارة  جمل�س 
املفو�س الأممي للرتويج لأهداف الأمم املتحدة للتنمية امل�ستدامة - رئي�س 
املوؤمتر  كلمة للموؤمترين قال فيها » ي�سرفني اأن اأرحب بكم يف هذا احلدث 
املالية  واملوؤ�س�سات  ال�سالمية  امل�سارف  دور  اإبراز  اإلى  يهدف  الذي  املهني 
وم�سوؤولياتها املجتمعية،والتطور الذي حدث يف ا�سرتاتيجياتها جتاه ال�سعي 
�سهدت  لقد  لتنمية جمتمعاتنا العربية وال�سالمية.واأ�ساف كذلك » 
ال�سنوات الأخرية تو�سعًا مذهاًل يف حجم ونطاق وقدرات املوؤ�س�سات امل�سرفية  
اأنحاء العامل، واأ�سبح لهذه املوؤ�س�سات دور بارز  واملاليةال�سالمية يف جميع 
يف تنفيذ امل�سروعات الإمنائية ، وت�سميم منتجات  مالية وم�سرفية خالقة 
املوؤ�س�سات  جهود  مع  جنب  اإلى  جنبا  املجتمعية  احلاجات  تلبية  يف  ت�ساهم 

احلكومية واخلا�سة واملجتمعية .كما اأ�سبحت املوؤ�س�سات امل�سرفية واملالية 
برامج  وتنفيذ  لتقدمي اخلدمات الجتماعية  اأي�سًا جهات مهمة  ال�سالمية 
التنمية الأخرى كمكّمل للعمل احلكومي، وداعمة له عرب برامج متقنة وذات 
بالإ�سافة  املجتمعية«  امل�سوؤولية  »برامج  عليها  اأطلق  اجتماعي  وعائد  اأثر 
امل�سرفية.. املجالت  يف  الرئي�سية  اأعمالها  تطوير  يف  ا�ستمرارها  اإلى 
وامل�سوؤولية  ال�سراكة   « مو�سوع  على  ال�سوء  لي�سلط  املوؤمتر«  هذا  وجاء 
باأعمال  للتعريف    ،« ال�سالمية  وامل�سارف  املالية  للموؤ�س�سات  املجتمعية 
هذه املوؤ�س�سات  واجنازاتها للم�ستهدفني من اأن�سطتها ، وكذلك ابراز القوة 
املجتمعات عرب توظيف  تنمية  املوؤ�س�سات ل�سالح  التي متتلكها هذه  املوؤثرة 
الدور  مع  يتوافق  ومبا  الأمثل  التوظيف  وامل�سريف  املايل  الحرتايف  الأداء 
بخدماتها.. امل�ستهدف  املجتمع  من  امل�سرفية  املوؤ�س�سات  هذه  من  املاأمول 
ي�ست�سيفوا خرباء متخ�س�سون  اأن  املوؤمتر،  املنظمون يف هذا  ولقد حر�س 
يف مو�سوع املوؤمتر ممن حباهم اهلل اخلربة العملية الوا�سعة والعميقة  يف 
التنوع  �سيكون  العايل، حيث  الأكادميي  واملوؤهل  وامل�سرفية  املالية  املجالت 
لتعزيز  حقيقية  ا�سافة  واملهنية  العلمية  وخرباتهم  املتحدثني  تخ�س�س  يف 
بدور  املنا�سبة   هذه  يف  واأ�سيد  املنتدى.  هذا  من  املرجوة  الهداف  اجناز 
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�سركاء ورعاة هذا املوؤمتر يف ا�ستدامة دعمهم ملثل هذه الفعاليات الهادفة، 
والذي بات هذا املوؤمتر ي�سكل اأهمية للعاملني يف قطاع املوؤ�س�سات املجتمعية 
اآيات التهاين للفائزين بجوائز  اأ�سمى  اأرفع  اأن  اإلى امل�سرفية. واأود  اإ�سافة 
جتاه  امللتزمة  امل�سرفية  وال�سخ�سيات  املوؤ�س�سات  جوائز  من  الدورة  هذه 
جمتمعاتها يف املنطقة العربية..وختاما، كل ال�سكر ل�سعادة الراعي الفخري 
لهذا املوؤمتر ال�سيخ عبداهلل بن �سعود اآل ثاين حمافظ م�سرف قطر املركزي 
لرعايته ودعمه لهذا املوؤمترحتى اأ�سبح هذا احلدث املهني يف قائمة اأولويات 
للمتخ�س�سني يف  له، مظلة  رعايته  بف�سل  ثم  اهلل  بف�سل  ليكون   ، �سعادته 
القطاع  املايل وامل�سريف ال�سالمي امل�سوؤول. ثم قدم �سعادة امل�ست�سار را�سد 
رئي�س  الداري  للتدريب  للخليج  اأكادميية  مركز  رئي�س  الهاجري  �سفر  ين 
القطاعات  اأ�سبحت  لقد  فيها«  قال  كلمة  للموؤمتر  العليا  املنظمة  اللجنة 
دون  لأن�سطتها  الربحية  بالأهداف  فقط  تهتم  ل  العامل  حول  القت�سادية 
التنمية  التكامل بني  لتحقيق  ت�سعى  الأن  ، فهي  املجتمعية  حتقيق الهداف 
ما  ظهور  الى  اأدى  مما  البيئية،  والتنمية  الجتماعية  والتنمية  القت�سادية 

ي�سمى بامل�سوؤولية املجتمعية، و التي ت�ستخدم كاأداة لتقييم الداء املجتمعي 
لتلك املنظمات ودورها يف حتقيق التنمية القت�سادية والرعاية الجتماعية 
واحلفاظ على البيئة.  ومن القطاعات املهتمة بامل�سوؤولية املجتمعية القطاع 
املايل وامل�سريف، فاملوؤ�س�سات املالية وامل�سارف الإ�سالمية ل تكتفي بالن�ساط 
تنبع من  اأخرى عديدة  بل تقدم خدمات  وال�ستثماري فح�سب  القت�سادي 
القت�ساد  دعم  يف  وامل�ساهمة  املجتمع  بناء  يف  املجتمعية  امل�سوؤولية  حتملها 
املتنوعة.  واملجتمعية  اخلريية  للم�سروعات  اإقامتها  ذلك  ومن  الوطني، 
فاخلدمات الجتماعيه تتطلب تكاليف وهذا يقت�سي اأن تقوم املحا�سبة بدوٍر 
اأن�سطتها  عن  املالية  واملوؤ�س�سات  امل�سارف  اإف�ساح  �سرورة  يف  يتمثل  هام 
الجتماعية والبيئية من خالل التقارير املالية التي تقوم بن�سرها لأنها متثل 
الو�سيلة الفعالة ملعرفة مدى حتمل تلك امل�سارف مل�سوؤولياتها جتاه املجتمع، 
كما اأن لالإف�ساح عن امل�سوؤولية املجتمعية اأثر ايجابي على اأ�سحاب امل�سلحة 

و�سمعتها بني منظمات الأعمال يف املجتمع.



ها هو عام انق�سى )2018م( والإلتزام مبداأنا يف ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية 
الجتماعية حيث التميز يف الجناز لتحقيق الهدف الأ�سمى والذي ين�سب على 
غر�س وتر�سيخ ثقافة امل�سوؤولية املجتمعية يف جمتمعاتنا، ذلك الهدف الأ�سا�سي 
التي تعتمد عليه ال�سبكة من خالل املهنية يف الأداء والدعم ال�ست�ساري والتدريبي 
تنمية  على  منها  ا  حر�سً املجتمع،  يف  والأهلية  احلكومية  واملوؤ�س�سات  لل�سركات 

هذه املجتمعات تنمية م�ستدامة تعود بالنفع العام على اجلميع.
ال�سابقة  اأعوامها  للم�سوؤولية املجتمعية خالل  ال�سبكة الإقليمية  وعليه، حر�ست 
على اأن تكون منظومة متميزة يف هذا املجال من خالل ماقدمته من ممار�سات 

تخدم عملية التنمية امل�ستدامة وفق معايري عاملية.
هذه  به  قامت  التي  اجلليل  الدور  على  ن�سهد  2018م  عام  ختام  يف  نحن  وها 
الوطن  نطاق  على  املجتمعية  امل�سوؤولية  حول  الوعي  م�ستوى  رفع  من  املنظومة 
العربي وال�سرق الأو�سط. وما زالت تعمل هذه املنظومة بجد واجتهاد متوا�سل 
لتحقيق اأهدافها ال�سامية، حيث اأننا على م�سارف عام جديد 201٩م، حر�ست 
فيه على و�سع �سعار هام لتحقيق تلك الأهداف، فقد د�سنت ال�سبكة الإقليمية 
اأن�سطتها وفعالياتها لعام 201٩م بح�سور اأع�ساء  للم�سوؤولية الجتماعية �سعار 
جمل�س اإدارتها و�سفرائها و�سركائها وقياداتها من الدول العربية. ويحمل عام 

201٩م �سعار»عام متكني ال�سركاء«.
نعم، اإنها ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية هذه املوؤ�س�سة غري الهادفة اإلى 
الربح والتي ت�سعى لتحقيق روؤيتها ور�سالتها بتظافر جهود اجلميع خللق تنمية 
م�ستدامة تعمل على رفع م�ستوى جودة احلياة يف جمتمعاتنا العربية والإ�سالمية.
كما  املوؤ�س�سة،  بتواجدكم معنا يف هذه  اأنف�سنا  نهنئ  قادمة  واأعوام  عام م�سى 
وتعدكم  العام،  بهذا  والإداري  التحريري  بطاقمها  »التزام«  �سحيفة  ُتهنئكم 
بالإلتزام بتقدمي ماهو اأ�سمى واأرقى من خالل ثقافتها فيما يخت�س بامل�سوؤولية 

املجتمعية والتنمية امل�ستدامة.
* رئي�سة التحرير

بقلـم: عبري اأحمد اجلودر

عــام وأعــوام
مــن اإللتــزام
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انطلقت يوم اخلمي�س املوافق 25 اأكتوبر2018 فعاليات » امللتقى اخلام�س 
لال�ستدامة املالية للمنظمات اخلريية واملجتمعية« برئا�سة ورعاية فخرية 
للم�سوؤولية  الدويل  ال�سفري  كمال  ابراهيم  بن  الدكتور ح�سن  �سعادة  من 
اأكتوبر   27-25 مابني  الفرتة  خالل  فعالياته  وا�ستمرت  املجتمعية، 
خرباء  ومب�ساركة  البحرين،  مبملكة  تاون  داون  روتانا  بفندق  2018م 
ا�ستدامة  وبتنظيم من مركز  العربية،  الدول  العديد من  وم�ساركني من 
الجتماعية.   للم�سوؤولية  القليمية  ال�سبكة  والوقفي ع�سو  العمل اخلريي 
على  اخلام�سة  لل�سنة  يقام  والذي  العام  لهذا  امللتقى  مو�سوعات  وكانت 
ال�ستدامة  حتقيق  يف  ال�ستثمار  واأدوات  »دور  عنوان  حتمل  التوايل 
املالية للمنظمات اخلريية«. وقد افتتح امللتقى �سعادة الدكتور ح�سن بن 
ابراهيم كمال راعي امللتقى بكلمة قال فيها : ينطلق هذا امللتقى ليد�سن 
اأعماله للعام اخلام�س على التوايل، حيث  يحمل �سعار » اأدوات وجمالت 
اجنازات  اأهم  م�ستلهمني  اخلريية«،  املنظمات  يف  امل�ستدام  ال�ستثمار 

واأعمال العديد من التجارب واملمار�سات الناجحة  يف جمالت ال�ستثمار 
الناجح للعديد من املنظمات العربية والدولية لال�ستفادة منها من اأجل 
تطوير اأداء موؤ�س�ساتنا اخلريية واملجتمعية يف املنطقة العربية، وذلك من 
خالل اأوراق عمل وجتارب ر�سينة ي�ستعر�سها خرباء ومتخ�س�سون من 
املنطقة العربية ومن خارجها..واأ�ساف �سعادته اأي�سا قائال« لقد اأحدثت 
ال�سبكة القليمية للم�سوؤولية الجتماعية عرب فعالياتها وخدماتها املهنية 
تاأثريا ايجابيا وا�سعا يف املنطقة العربية ، حتى ا�سبحت رقما مهما يف 
العامل العربي ويف خارجه. حيث قدمت مبادرات نوعية حققت لها ال�سبق 
يف جمالت امل�سوؤولية املجتمعية والتنمية امل�ستدامة، ومن هذه املجالت 
اهتمامها الوا�سع ببناء قدرات العاملني يف املنظمات اخلريية واملجتمعية، 
اإ�سافة اإلى القدرات املوؤ�س�سية لتلك املنظمات، عرب ت�سميم وتنفيذ برامج 
وبحوث   ، علمية  وملتقيات   ، ا�ست�سارية  وخدمات  متخ�س�سة   تدريبية 
معمقة ت�ستجيب للحاجات املهنية ملنظماتنا اخلريية واملجتمعية العربية. 

الشبكة االقليمية للمسؤولية االجتماعية نظمت فعاليات

الملتقى الخامس لالستدامة المالية 
للمنظمات الخيرية والمجتمعية 

بمشاركة عربية
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قائال«اإن  كمال  ابراهيم  بن  ح�سن  الدكتور  املوؤمتر  رئي�س  اأ�ساف  كما 
مع  متوافقا  امللتقى جاء  دورات  الدورة من  لهذه  امللتقى  اختيار مو�سوع 
من  الكثري  عليها  يعول  والتي  املجتمعية،  منظماتنا  من  الكثري  تطلعات 
امل�ساركة احلقيقية يف  اأدوارا جديدة وهادفة يف  �ستوؤدي  باأنها  املراقبني 
عمليات التنمية يف جمتمعاتنا العربية يف الفرتة القادمة، وبالتايل وجوب 
اإعدادها مبعارف ومهارات حقيقية وجادة اأ�سبح اأمرا �سروريا ل�ستدامة 
التي  اخلدمات  تلك  اأثر  تعظيم  اأجل  من  وكذلك   ، واأن�سطتها  اأعمالها 
تقدمها للم�ستفيدين من اأن�سطتها. وقبل ختام كلمته رفع تهنئته للجهات 
التي فازت بجائزة« التميز يف جمال ال�ستدامة املالية » يف هذه الدورة  
اأعمالها  اإدارة  من دورات امللتقى وذلك لجنازاتها املتميزة يف جمالت 

باحرتافية وب�سوابط حققت لها ال�ستدامة املالية واملوؤ�س�سية. 
وختم كلمته الفتتاحية بقوله« اإن ال�سبكة القليمية للم�سوؤولية الجتماعية 
املمتدة  للربح-عملت خالل م�سريتها  دولية  غري هادفة  موؤ�س�سة مهنية 
الأكر عطاءا  املوؤ�س�سة  لتكون هي  لأكر من احدى ع�سر عاما متوا�سلة 
العربية   املنطقة  يف  امل�ستدامة  والتنمية  املجتمعية  امل�سوؤولية  جمالت  يف 
اأن�سطتها  احت�سنت  التي  للدول  والتقدير  ال�سكر  اآيات  اأ�سمى  رافعني   .
ر�سيدة  قيادات  من  الهادفة  القليمية  ال�سبكة  ر�سالة  حتقيق  و�ساندت 
وحكومات و�سعوبا . ثم قدم �سعادة الدكتور �سلمان املطريي الأمني العام 
للجمعية اخلريية ال�سحية لرعاية املر�سى من اململكة العربية ال�سعودية 
كلمة اجلهات الفائزة بجائزة التميز يف جمال ال�ستدامة املالية، عر�س 

فيها جتربة جمعيتهم يف جمال ال�ستدامة املالية .
عمل  وور�س  حما�سرات  عرب  عديدة  حماور  تناول  امللتقى  اأن  علما   
وخارجها،ومن  العربية  املنطقة  من  ومدربني  خرباء  قدمها  متخ�س�سة 
ابرز تلك املحاور » حمورال�ستثمار يف املنظمات اخلريية ..بني املفهوم 

املحقق  لال�ستثمار  اخلريية  املنظمات  تاأهيل  واملربرات.وم�ستلزمات 
لال�ستدامة املالية. وكذلك حمور اإمكانيَّة جناح ال�ستثمارات يف املوؤ�س�سات 
اخلريية يف ِظل اقت�ساد مفتوح. وحمورقواعد جناح عمليات ال�ستثمار يف 
املوؤ�س�سات اخلريية .وجمالت ال�ستثمار امل�ستدام يف املوؤ�س�سات اخلريية 
من خالل ا�ستعرا�س جتارب ناجحة  . اإ�سافة اإلى ا�ستعرا�س ال�سوابط 
القانونية  اخلريية.والأبعاد  املنظمات  يف  لال�ستثمار  احلاكمة  ال�سرعية 
اأدوات  ا�ستعرا�س  املنظمات اخلريية. ومت كذلك  لال�ستثمار يف  املنظمة 
قيا�س الأداء ال�ستثماري للمنظمات اخلريية. كما مت خالل امللتقى اطالق 
مبادرتني تبنتهما ال�سبكة القليمية للم�سوؤولية الجتماعية : الأولى متثلت 
 « حول  كانت  والثانية  لال�ستدامة«،  القليمية  ال�سبكة  »موؤ�سر  اإطالق  يف 
العربي  املعهد  مع  بالتعاون  اخلريية  املنظمات  يف  ال�ستثمار  خارطة 

للتخطيط.
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القليمية  ال�سبكة  مع  بالتعاون  قطر  و�سناعة  جتارة  غرفة  نظمت 
تطبيقات  يف  دويل  »ا�ست�ساري  الدويل  التدريبي  الربنامج  لال�ست�سارات 
ال�ستدامة« وذلك مبقر غرفة قطر خالل الفرتة مابني 28 -30 اأكتوبر 
2018م. وياتي هذا الربنامج التدريبي �سمن اتفاقية التعاون يف جمال 
التدريب بني غرفة قطر وال�سبكة الإقليمية لال�ست�سارات. حيث �سارك يف 
الربنامج التدريبي متدربون من جهات حكومية وخا�سة وجمتمعية. وقد 
ا�سرف على الربنامج التدريبي وقدمه الأ�ستاذ الدكتور علي اآل اإبراهيم 
نائب رئي�س ال�سبكة القليمية للم�سوؤولية الجتماعية،  يف حني قدم اأوراق 
العمل التطبيقية والتجارب خرباء متخ�س�سون اأبرزهم: �سعادة الدكتور 
حممد بن �سيف الكواري ال�سفري الدويل للم�سوؤولية املجتمعية، حيث قدم 
امل�ستدامة وتطبيقاتها يف م�سروعات  والتنمية  »البيئة  بعنوان  ورقة عمل 
وزارة البلدية والبيئة«، وكذلك �سعادة املهند�س اأحمد جا�سم جولو رئي�س 
»دور اجلمعيات  بعنوان  ورقة عمل  قدم  والذي  العرب  املهند�سني  احتاد 
امل�ستدامة،  التنمية  ممار�سات  تعزيز  يف  الهند�سية  املهنية  والنقابات 
اإ�سافة اإلى �سعادة الدكتور حممد ال�سياب كبري خرباء ال�ستدامة البيئية 

والذي قدم ورقة عمل بعنوان »التلوث وعالقته بالتنمية امل�ستدامة«.
بني  التعاون  اتفاقية  �سمن  الت�سل�سل  يف  الثاين  الربنامج  هذا  ويعد 
ا�سم  حمل  والذي  الأول  التدريبي  الربنامج  تنظيم  مت  حيث  الطرفني، 
للم�سوؤولية املجتمعية« خالل �سهر �سبتمرب املن�سرم.  »الرخ�سة الدولية 
ويف ت�سريح لال�ستاذ الدكتور علي اآل اإبراهيم يف ختام برنامج »ا�ست�ساري 
لغرفة  اجلزيل  بال�سكر  »اأتوجه  فيه  قال  ال�ستدامة«  لتطبيقات  دويل 
املتخ�س�سة يف جمالت  التدريبية  الربامج  ودعم هذه  ل�ست�سافة  قطر 
القليمية  ال�سبكة  تعد  حيث  امل�ستدامة،  والتنمية  املجتمعية  امل�سوؤولية 
للم�سوؤولية الجتماعية هي اجلهة الوحيدة يف املنطقة العربية التي لديها 
اأكادميية متخ�س�سة يف جمالت امل�سوؤولية املجتمعية، وتقدم براجمها يف 

مناطق وا�سعة من العامل العربي ويف خارجه.
واإدارة  تنظيم  يف  قطر  غرفة  جناح  بعد  التدريبي  الربنامج  هذا  وياأتي 
م�ساركون  فيه  ا�سرتك  والذي  التعاون،  اإطار  الأول يف  التدريبي  الربنامج 
وقد  قطرية.  وجمتمعية  وخا�سة  حكومية  جهة   )20( من  اأكر  ميثلون 
التنمية  جمالت  يف  ا�ست�ساريني  تاأهيل  على  التدريبي  الربنامج  هذا  ركز 
الأمم  اأهداف  لتطبيقات  يروج  والذي  الدويل  للجهد  ا�ستجابة  امل�ستدامة 
املتحدة للتنمية امل�ستدامة 2030، من خالل ا�ستعرا�س جمالت تطبيقها 
يف قطاعات الأعمال والقطاعات احلكومية واملجتمعية. ومت خالل الربنامج 
ال�ستدامة  تطبيقات  جمالت  يف  عرو�س  لتقدمي  خرباء  ا�ست�سافة  اأي�سا 
تدريب  كما مت  الذي حتقق من ذلك.  والعائد  وقطاعتهم  موؤ�س�ساتهم  يف 
التنمية  جمالت  يف  املهنية  ال�ست�سارات  تقدمي  مهارات  على  امل�ساركني 
امل�ستدامة، اإ�سافة اإلى التعرف على اآليات اإعداد واإ�سدار تقارير ال�ستدامة 
وفق املبادرة العاملية للتقارير. كما قدم امل�ساركون عرو�سا ملبادرات جمتمعية 
متوافقة مع اأهداف التنمية امل�ستدامة يف ختام الربنامج التدريبي. علما اأن 
دولة قطر حري�سة على التفاعل اليجابي مع اأهداف الأمم املتحدة للتنمية 
امل�ستدامة 2030، وامل�ساهمة يف حتقيقها، وقدمت موؤخرا تقريرها الدوري 
الطوعي حول مدى التقدم يف حتقيق هذه الأهداف لجتماع رفيع امل�ستوى 

يف مقر الأمم املتحدة، وحاز بتقدير اأممي.    

ختام البرنامـج التدريبـي »استشـاري دولي 
في تطبيقات االستدامـة لقطـاع األعمال«
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العربية  باململكة  املجمعة  بجامعة  الجتماعية  امل�سوؤولية  مر�سد  نظم 
ال�سعودية بال�سراكة والتعاون مع ال�سبكة القليمية للم�سوؤولية الجتماعية 
فعاليات الربنامج التدريبي« خبري دويل يف جمال تطبيقات ال�ستدامة«، 
الربنامج  ا�ستمر  حيث  املوؤ�س�ستني،  بني  ال�سراكة  اتفاقية  اإطار  يف  وذلك 
التدريبي خالل الفرتة مابني 22-25 اأكتوبر2018م ، وا�ست�سافته جامعة 
ال�سعودية  العربية  باململكة  املجمعة  مبدينة  الرئي�سي  مقرها  يف  املجمعة 
اخلرباء  من  عدد  التدريبي  بالربنامج  العمل  ور�س  تقدمي  يف  .و�سارك 
الدكتور  اأبرزهم:.�سعادة  امل�ستدامة  التنمية  جمالت  يف  واملتخ�س�سني 
املعتمد  اخلبري  التنمية  ج�سور  موؤ�س�سة  رئي�س  الزهراين  عبدالوهاب 
ال�سعودية،  العربية  اململكة  من  الجتماعية  للم�سوؤولية  القليمية  بال�سبكة 
وكذلك اخلبري البيئي الدكتور زكريا خنجي من مملكة البحرين، اإ�سافة 
اإلى الدكتور حامد البلو�سي ال�سفري الأممي لل�سراكة املجتمعية من �سلطنة 
عمان، و�سعادة الدكتور عبداهلل عواد احلربي ع�سو هيئة التدري�س بجامعة 
باجلامعة  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  الور�سة  هذه  يف  و�سارك   . املجمعة. 
واملنت�سبني لها وممثلني عن املوؤ�س�سات املجتمعية  باملنطقة. ويف ت�سريح 
ل�سعادة الربوفي�سور يو�سف عبدالغفار رئي�س جمل�س اإدارة ال�سبكة القليمية 
التدريبي الدويل يف  ياأتي هذا الربنامج  للم�سوؤولية الجتماعية قال فيه« 

للم�سوؤولية  القليمية  وال�سبكة  املجمعة  ال�سراكة بني جامعة  اتفاقية  اإطار 
يف  وتطبيقاتها  امل�ستدامة  التنمية  ممار�سات  تعزيز  بهدف  الجتماعية، 
القطاع التعليمي. كما اأن احلقيبة التي مت طرحها للم�ساركني مت اإعدادها 
من قبل خرباء ومتخ�س�سني لتاأهيل كوادر يف جمال تطبيقات ال�ستدامة 
 70 قرابة  الربنامج  ح�سر  حيث  واملجتمعي.  العايل  التعليم  قطاع  يف 
 ، باجلامعة  والدارية  التدري�سية  الهيئتني  اأع�ساء  من  وم�ساركة  م�ساركا 
جامعة  اأن  علما  باملنطقة.  املجتمعية  املنظمات  عن  ممثلني  اإلى  اإ�سافة 
املجمعة جهة اأكادميية حكومية معتربة،لها اهتمامات وا�سعة يف جمالت 
امل�سوؤولية املجتمعية والتنمية امل�ستدامة، بل تعترب من رواد تطبيقاتها يف 
القليمية  ال�سبكة  اأما  ال�سعودية.  العربية  باململكة  العايل  التعليم  قطاع 
للم�سوؤولية الجتماعية  فهي موؤ�س�سة مهنية دولية  غري هادفة للربح،عملت 
لتكون هي  متوا�سلة  لأكر من احدى ع�سر عاما  املمتدة  خالل م�سريتها 
املوؤ�س�سة الأكر عطاءا يف جمالت امل�سوؤولية املجتمعية والتنمية امل�ستدامة 
يف املنطقة العربية  . وختم ت�سريحه بتقدمي اأ�سمى اآيات ال�سكر والتقدير 
جلامعة املجمعة على ال�سراكة يف تنفيذ هذا الربنامج التدريبي الدويل، 
العربية  اململكة  من  عديدة  مناطق  يف  تكراره  يتم  اأن  املقرر  من  والذي 

ال�سعودية ودول عربية اأخرى باإذن اهلل تعالى.  

في إطار تفعيل اتفاقية الشراكة بين جامعة المجمعة والشبكة االقليمية
تنفيذ برنامج تدريبي لتأهيل خبراء في مجال تطبيقات االستدامة ألعضاء 

هيئة التدريس بالجامعة

وسام االستحقاق للمستشار فالح فيصل
عن  الجتماعية  للم�سوؤولية  القليمية  ال�سبكة  اأعلنت 
يف  اخلبري  م�سعل  في�سل  فالح  امل�ست�سار  �سعادة  منح 
الإمارات  بدولة  واملجتمعي  الإن�ساين  العمل  جمالت 
جمالت  يف  ال�ستحقاق  و�سام   « املتحدة  العربية 
امل�سوؤولية املجتمعية » لدوره الكبري يف تعزيز املمار�سات 

الحرتافية وتطبيقاتها امل�سوؤولة وطنيا وعربيا.
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يف  واملتخ�س�سني  اخلرباء  من  نخبة  امللتقى  وور�س  عمل  اأوراق  وقدم 
اأبرزهم:  العربية  الدول  من  والتكنولوجيا  ال�سن  كبار  رعاية  جمالت 
الدكتورة حياة يو�سف مالوي اخلبرية والباحثة يف جمال رعاية كبار ال�سن 
رئي�سة مركز اجالل خلدمات كبار ال�سن من اململكة العربية ال�سعودية، 
والدكتور يو�سف الهنائي الأ�ستاذ امل�سارك بق�سم نظم املعلومات بجامعة 
رئي�س  اللمكي  يو�سف  والأ�ستاذ  عمان،  �سلطنة  من  قابو�س  ال�سلطان 
عمان،  ب�سلطنة  الباطنة  جنوب  مبحافظة  اإح�سان  جمعية  اإدارة  جمل�س 
امل�سنني يف هيئة  و�سحة  ا�ست�ساري طب  فريد  تامر حممد  والربوفي�سور 

ال�سحة بدبي من دولة الإمارات العربية املتحدة، والدكتورة منارغمراوي 
ا�ست�ساري نف�سي وتربوي رئي�سة املركز العربي لأبحاث امل�سوؤولية املجتمعية 
اخلبري يف جمال  بوهزاع  اأحمد حممد  واملهند�س  البحرين،  من مملكة 
اأماين  الدكتورة  اإلى  اإ�سافة  البحرين،  مملكة  من  والتكنولوجيا  الإبداع 
الطبطبائي مدير اإدارة رعاية امل�سنني بوزارة ال�سوؤون الجتماعية من دولة 
رئي�س مركز  الرويعي  بن �سقر  الأ�ستاذ جابر  �سعادة  وقد قدم  الكويت. 
للم�سوؤولية الجتماعية كلمة يف  بال�سبكة القليمية  امل�سوؤولة  ال�ست�سارات 
حفل الفتتاح قال فيها »نرحب بكم اأجمل ترحيب يف فعاليات » امللتقى 

الملتقـى السـادس ألفـضـل 
الممارسات في مجال رعاية كبار 

السن بالدول العربية لعام 2018م

بتنظيم  مركز�جالل بال�ضبكة �لقليمية للم�ضوؤولية 
�لجتماعية ختام فعاليات

 ، للم�سوؤولية الجتماعية  ال�سبكة القليمية  اإدارة  برعاية من �سعادة الربوفي�سور يو�سف عبدالغفار رئي�س جمل�س 
اختتم مركز اإجالل خلدمات كبار ال�سن ع�سو ال�سبكة القليمية للم�سوؤولية الجتماعية فعاليات« امللتقى ال�ساد�س 
امللتقى لهذا العام مو�سوع«  لأف�سل املمار�سات يف جمال رعاية كبار ال�سن بالدول العربية لعام 2018م« حيث ناق�س 
التكنولوجيا ودورها يف تعزيز ممار�سات املدن ال�سديقة للم�سنني وتي�سري حياتهم« ،وا�ستمرت الفعاليات خالل الفرتة 

مابني 8-10 نوفمرب 2018 بفندق روتانا داون تاون مبملكة البحرين.
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ال�ساد�س لأف�سل املمار�سات يف جمال رعاية كبار ال�سن بالدول العربية 
الجتماعية  للم�سوؤولية  القليمية  ال�سبكة  تنظمه  والذي  2018م.«،  لعام 
اأهمية �سمن خارطة  الفعالية من  لهذا  ملا  التوايل،  ال�ساد�س على  للعام 
للم�سوؤولية  القليمية  بال�سبكة  ال�سن  كبار  اإجالل خلدمات  اأعمال مركز 
الجتماعية. واأ�ساف كذلك«حتر�س الدول العربية ومن خالل وزاراتها 
توفري  على  بها  اخلا�س  والقطاع  املدين  املجتمع  ومنظمات  وهيئاتها 
برامج  بتوفري  واللتزام  ال�سن  لكبار  الرعاية  وو�سائل  اخلدمات  اأف�سل 
مبا  ال�سن  لكبار  والتاأهيلية  والقانونية  وال�سحية  الجتماعية  الرعاية 
يكفل لهم احلياة الكرمية .وقد اأقّرت العديد من الدول خطط طموحة 
لتطوير خدماتها املوجهة لفئة كبار ال�سن معتمدة ب�سكل كبري على تفعيل 
غالبا  امل�سنني  الأ�سخا�س  اأن  ومبا   ، وتطبيقاتها  امل�ساعدة  التكنولوجيا 
ما تعرتيهم رهبة التعامل مع التقنيات الع�سرية واإزعاجاتها، حتى ولو 
كانت ت�ساعدهم، فعلى ال�سركاء التنمويني من دولة وجمتمع مدين وقطاع 
خا�س القيام بكل الأدوار املنوطة بهم من اأجل ت�سيري و�سول التكنولوجيا 
املالئمة اإلى امل�سنني على اختالف م�ستوياتهم الجتماعية والقت�سادية، 
تي�سري  يف  ا�ستخدامها  يف  والنجاح  واملكانية  اجلغرافية  وتوزيعاتهم 
امل�سنني  اأن م�سوؤويل دور رعاية  الأولية  الدرا�سات  تك�سف  حياتهم.حيث 
لديهم طريق طويل لقطعه قبل حتقيق الأهداف العاملية لتطوير خدمات 
التي تخت�سر هذه  الأدوات  اأحد  امل�ساعدة  التكنولوجيا  ال�سن وتعد  كبار 
والذي  العام  امللتقى  يف هذا  يناق�س  اأن  اأخرتنا  الطويل. لذلك  الطريق 
يتوا�سل عطائه للعام ال�ساد�س على التوايل مربرات احتياج  كبار ال�سن 
لالعتماد  احلاجة  اأم�س  يف  دائما  امل�سن  الفرد  يعد  وملاذا  للتكنولوجيا، 
احلديثة،  التكنولوجية  املنجزات  من  جمتمعه  يف  متوافر  هو  ما  على 
لديهم  ال�سعور  وتدعيم  لقدراتهم،  امل�ستمر  الفقدان  تعوي�س  اأجل  من 
و�ستناق�س  املعاناة،  وجتنبهم  الذاتية  اختياراتهم  وتنويع  بال�ستقالل 
هذه الق�سايا من قبل خرباء امللتقى تغطية جميع جوانب املو�سوع الذي 

اخرتناه وهو: التكنولوجيا  ودورها يف تعزيز ممار�سات املدن ال�سديقة 
للبيئة للم�سنني وتي�سري حياتهم. كما حر�ست ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية 
لها  التابع  ال�سن  كبار  خلدمات  اإجالل  مركز  خالل  ومن  الجتماعية، 
والب�سرية  املوؤ�س�سية  القدرات  بناء  جمالت  يف  نوعية  خدمات  تقدم  اأن 
فقد  ذلك،   اإلى  اإ�سافة  العربية.  الدول  ال�سن يف  كبار  رعاية  ملوؤ�س�سات 
درجت على منح  جائزة التميز يف جمال رعاية كبار ال�سن لل�سخ�سيات 
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تطوير  واملوؤثر يف  الفعال  الأثر  ذات  واجلهات 
تكرمي  يف  منها  م�ساهمة  ال�سن،  كبار  قطاع 
جمال  يف  العطاءات  اأ�سحاب  من  املتميزين 
ملن  فهنيئا  العربية.  بدول  ال�سن  كبار  رعاية 
الدورة  لهذه  اجلائزة  بهذه  تكرميه  �سيتم 
وجمتمعية  وخا�سة  حكومية  موؤ�س�سات  من 
اإدارة  جمل�س  يف  فاإننا    ، وخرباء.وختاما 
ال�سبكة القليمية للم�سوؤولية الجتماعية نتمنى 
اأن يحظى هذا اجلهد الذي مت بذله من اأجل 
ال�ساد�س  للعام  امللتقى  هذا  اإ�ستدامة  يتم  اأن 
الأهداف  يحقق  واأن  بقبولكم،  التوايل  على 
من  امل�ساركني  جلميع  متمنيا  منه،  املرجوة 
ثم مت   . وال�سداد«  التوفيق  العربية  كل  الدول 
الإعالن عن الفائزين بجائزة التميز يف جمال 
رعاية كبار ال�سن بالدول العربية لعام 2018م، 
وتكرميهم يف حفل الفتتاح. حيث فاز كال من: 
مركز  رئي�سة  مالوي  يو�سف  حياة  الدكتورة 
اجالل خلدمات كبار ال�سن من اململكة العربية 
ال�سعودية، والدكتورة اأماين ال�سيد عبدالرزاق 
امل�سنني  رعاية  اإدارة  مدير  الطبطبائي 
الكويت،  دولة  الجتماعية من  ال�سوؤون  بوزارة 
والأ�ستاذ يو�سف اللمكي رئي�س جمل�س الإدارة 
من  الباطنة  جنوب  مبحافظة  اإح�سان  جمعية 
املدير  ابراهيم  والأ�ستاذة مها  �سلطنة عمان. 
الوالدين من  لرعاية  املنار  دار  العام جلمعية 
طاهر  عابدين  و�سعادة  البحرين،  مملكة 
من  اخلري  بيت  جمعية  العام  املدير  العو�سي 
اليوم  ويف  املتحدة.  العربية  المارات  دولة 
كل  قدمها  عمل  ور�س  ثالث  تقدمي  مت  الأول 
من: الدكتورة منار الغمراوي والأ�ستاذ يو�سف 
اأما  بوهزاع.  حممد  اأحمد  واملهند�س  اللمكي 

اأيام امللتقى فقد قدم ور�س العمل فيها كال من �سعادة  اليوم الثاين من 
الربوفي�سور  ال�سيخوخة  اأمرا�س  وا�ست�ساري  الهنائي،  يو�سف  الدكتور 
تامر حممد فريد.  كما مت على هام�س امللتقى  تقدمي ور�سة متخ�س�سة 
للم�ساركني  هدية  للم�سنني«   النف�سية  والرعاية  التكنولوجيا   « جمال  يف 
قدمتها الدكتورة عبري اجلودر رئي�سة حترير �سحيفة التزام التي ت�سدر 

عن ال�سبكة القليمية للم�سوؤولية الجتماعية.
الطبطبائي،  اآماين  اأ.   : العمل كال من  الثالث فقد قدم ور�س  اليوم  اأما 

فريد.  تامر حممد  الدكتور  اإلى  اإ�سافة  يو�سف مالوي،  والدكتورة حياة 
اإ�سافة اإلى  ذلك مت اإقامة معر�س ملوؤ�س�سات ودور كبار ال�سن.  علما اأنه 
امل�ساركني يف هذا امللتقى من العديد من الدول العربية اإ�سافة اإلى مملكة 
البحرين، وقد ا�ست�سافت من قبل مملكة البحرين اأربع من دورات امللتقى 
حني  يف  �سنويا،  الجتماعية  للم�سوؤولية  القليمية  ال�سبكة  تنظمه  والذي 
ا�ست�سافة �سلطنة عمان الدورة اخلام�سة من هذا امللتقى، لتعود الدورة 
امل�سوؤولية املجتمعية يف  اأف�سل ممار�سات  ال�ساد�سة من فعاليات »ملتقى 

جمال رعاية كبار ال�سن » اإلى مملكة البحرين.
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في إطار تفعيل اتفاقية الشراكة بين جامعة المجمعة والشبكة 
االقليمية للمسؤولية االجتماعية

تنفيـذ برنامـج تدريبـي لتأهيـل خبـراء فـي مجـال 
تطبيقـات االستدامـة ألعضـاء هيئـة التدريس بـالجامعـة 

وممثليـن عـن المجتمـع المدني بمنطقـة القصيـم

العربية  باململكة  املجمعة  بجامعة  الجتماعية  امل�سوؤولية  مر�سد  نظم 
للم�سوؤولية الجتماعية  ال�سبكة القليمية  والتعاون مع  بال�سراكة  ال�سعودية 
جمال  يف  دويل  خبري  التدريبي«  الربنامج  من  الثانية  الن�سخة  فعاليات 
تطبيقات ال�ستدامة«، وذلك يف اإطار اتفاقية ال�سراكة بني املوؤ�س�ستني، حيث 
ا�ستمر الربنامج التدريبي خالل الفرتة مابني 18- 21- نوفمرب2018م، 
باململكة  الق�سيم  الزلفي مبنطقة  املجمعة يف مبدينة  وا�ست�سافته جامعة 
التدريبي  بالربنامج  العمل  ور�س  تقدمي  يف  و�سارك  ال�سعودية.  العربية 
عدد من اخلرباء واملتخ�س�سني يف جمالت التنمية امل�ستدامة اأبرزهم:.
التنمية  ج�سور  موؤ�س�سة  رئي�س  الزهراين  عبدالوهاب  الدكتور  �سعادة 
اململكة  من  الجتماعية  للم�سوؤولية  القليمية  بال�سبكة  املعتمد  اخلبري 
العربية ال�سعودية، وكذلك اخلبري البيئي الدكتور زكريا خنجي من مملكة 
البحرين، اإ�سافة اإلى الدكتور عبداهلل عواد احلربي ع�سو هيئة التدري�س 
بجامعة املجمعة. و�سارك يف هذه الور�سة اأع�ساء هيئة التدري�س باجلامعة 
ت�سريح  ويف  باملنطقة.  املجتمعية  املوؤ�س�سات  عن  وممثلني  لها  واملنت�سبني 
ل�سعادة الربوفي�سور يو�سف عبدالغفار رئي�س جمل�س اإدارة ال�سبكة القليمية 
الدويل يف  التدريبي  الربنامج  هذا  ياأتي  فيه«  قال  الجتماعية  للم�سوؤولية 
للم�سوؤولية  القليمية  وال�سبكة  املجمعة  جامعة  بني  ال�سراكة  اتفاقية  اإطار 
يف  وتطبيقاتها  امل�ستدامة  التنمية  ممار�سات  تعزيز  بهدف  الجتماعية، 
القطاع التعليمي. كما اأن احلقيبة التي مت طرحها للم�ساركني مت اإعدادها 
من قبل خرباء ومتخ�س�سني لتاأهيل كوادر يف جمال تطبيقات ال�ستدامة يف 
قطاع التعليم العايل واملجتمعي. حيث ح�سر الن�سخة الثانية من الربنامج 
والدارية  التدري�سية  الهيئتني  اأع�ساء  من  وم�ساركة  م�ساركا   80 قرابة 
علما  باملنطقة.  املجتمعية  املنظمات  عن  ممثلني  اإلى  اإ�سافة   ، باجلامعة 

وا�سعة  اهتمامات  معتربة،لها  حكومية  اأكادميية  جهة  املجمعة  جامعة  اأن 
رواد  من  تعترب  بل  امل�ستدامة،  والتنمية  املجتمعية  امل�سوؤولية  جمالت  يف 
تطبيقاتها يف قطاع التعليم العايل باململكة العربية ال�سعودية. اأما ال�سبكة 
هادفة  غري  دولية  مهنية  موؤ�س�سة  فهي  الجتماعية  للم�سوؤولية  القليمية 
للربح،عملت خالل م�سريتها املمتدة لأكر من احدى ع�سر عاما متوا�سلة 
لتكون هي املوؤ�س�سة الأكر عطاءا يف جمالت امل�سوؤولية املجتمعية والتنمية 
امل�ستدامة يف املنطقة العربية . وختم ت�سريحه بتقدمي اأ�سمى اآيات ال�سكر 
والتقدير جلامعة املجمعة على ال�سراكة يف تنفيذ هذا الربنامج التدريبي 
اململكة  من  عديدة  مناطق  يف  تكراره  يتم  اأن  املقرر  من  والذي  الدويل، 

العربية ال�سعودية ودول عربية اأخرى باإذن اهلل تعالى.
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الدويل  ال�سفري  الكواري  �سيف  بن  حممد  الدكتور  �سعادة  من  برعاية 
العامة  املوؤ�س�سة  مع  ال�سرتاتيجية  وبال�سراكة  املجتمعية،  للم�سوؤولية 
من  الثاين  اللقاء  فعاليات  اأقيمت  واملاء)كهرماء(  للكهرباء  القطرية 
حيث  املجتمعية«،  للم�سوؤولية  ال�سهري  قطر  منتدى  لقاءات«  �سل�سلة 
اأف�سل  عر�س  خاللها  من  يتم  ثقافية  توعوية  من�سة  املنتدى  هذه  يعد 
دولة  يف  امل�ستدامة  والتنمية  املجتمعية  امل�سوؤولية  جمالت  يف  املمار�سات 
قطر، من خالل تنظيم حما�سرات وملتقيات علمية �سهرية، ي�سارك يف 
تقدميها خرباء ومتخ�س�سني من داخل دولة قطر ومن خارجها. ويراأ�س 
�سيف  الدكتور  �سعادة  البيئي  اخلبري  املجتمعية  للم�سوؤولية  قطر  منتدى 
بن علي احلجري ال�سفري الدويل للم�سوؤولية املجتمعية بال�سبكة الإقليمية 
اللقاء  للتوعية  كهرماء  حديقة  ا�ست�سافت  حيث  الجتماعية.  للم�سوؤولية 
الثاين، والذي ناق�س مو�سوع »دور دولة قطر يف حتقيق الهدف الأول من 
الق�ساء  امل�ستدامة 2030 وطنيا وعامليا -  للتنمية  املتحدة  الأمم  اأهداف 
على الفقر« بتاريخ 17 نوفمرب 2018م، مب�ساركة م�سوؤولني ومتخ�س�سني 
لقاء  وكانت  املجتمعية.  وامل�سوؤولية  امل�ستدامة  التنمية  مبجالت  ومهتمني 
املنتدى الأول والذي ح�سره العديد من ال�سخ�سيات املتخ�س�سة واملهتمة 
الإن�سان  حقوق  مبادئ   « مو�سوع  تناولت  املجتمعية  امل�سوؤولية  مبجالت 
حينها  قدم  حيث  املجتمعية«.  امل�سوؤولية  تطبيقات  منظومة  يف  العاملية 
�سعادة الدكتور حممد بن �سيف الكواري ورقة عمل بعنوان »حقوق الن�سان 
فعاليات  توظيف  على  امل�ساركون  واأتفق  املجتمعية«.  امل�سوؤولية  ومبادئ 
الأمم  لأهداف  للرتويج  املجتمعية«  للم�سوؤولية  ال�سهري  قطر  »منتدى 
املتحدة للتنمية امل�ستدامة 2030، وتعزيز حتقيقها. ويف ت�سريح ل�سعادة 

الدكتور حممد بن �سيف الكواري قال فيه« نتوجه بال�سكر اجلزيل للموؤ�س�سة 
العامة القطرية للكهرباء واملاء على �سراكتهم ال�سرتاتيجية وا�ست�سافتهم 
ياأتي هذا الدعم من  للم�سوؤولية املجتمعية«، حيث  فعاليات »منتدى قطر 
ممار�سات  تعزيز  يف  املقدرة  جلهودهم  امتدادا  الوطنية  املوؤ�س�سة  هذه 
امل�سوؤولية املجتمعية والتنمية امل�ستدامة. كما دعى �سعادة الدكتور �سيف بن 
علي احلجري رئي�س منتدى قطر للم�سوؤولية املجتمعية املهتمني يف جمالت 
املنتدى  هذا  فعاليات  حل�سور  امل�ستدامة  والتنمية  املجتمعية  امل�سوؤولية 
ال�سهري، والذي ن�سعى من خالله ليجاد من�سة علمية ت�سعى للم�ساهمة 
التوعوي  اإطارها  خالل  من  الدولة  يف  التنمية  وم�سروعات  برامج  يف 
والتثقيفي. واأ�ساف كذلك لقد اخرتنا اأن تكون مو�سوعات املنتدى تعنى 
بالتعريف والرتويج لأهداف التنمية امل�ستدامة م�ساهمة منا يف دعم جهود 

الدولة يف حتقيق هذه الأهداف، لنكون جزءا فاعال من اجلهد العاملي.
الإقليمية  ال�سبكة  رئي�س  نائب  اإبراهيم  ال  اهلل  عبد  علي  الدكتور  واأكد 
للم�سوؤولية الجتماعية خالل حما�سرته الفتتاحية للمنتدى والتي كانت 
بعنوان »دور دولة قطر يف حتقيق الهدف الأول من اأهداف الأمم املتحدة 
للتنمية امل�ستدامة 2030- الفقر »اأن قطر جنحت يف حتقيق العديد من 
يتعلق  فيما  وبالذات   ،2030 امل�ستدامة  للتنمية  املتحدة  الأمم  اأهداف 
يف  وجاءت  متقدمة  مرتبة  تبواأت  قطر  اأن  كا�سفا  الفقر،  على  بالق�ساء 
التنمية  دليل  موؤ�سر  ت�سنيف  الأولى عربيا يف  واملرتبة  املرتبة 33 عامليا 
والق�ساء على  املعي�سي  امل�ستوى  الب�سرية، وذلك يف ظل متكنها من رفع 
ي�سمن  املجتمعية  للحماية  متقدم  نظام  اإر�ساء  اإلى  بالإ�سافة  اجلوع، 

الأمن ال�سحي والعدالة وال�سالم.

فعاليات المنتدى الشهري للمسؤولية المجتمعية
بالشراكة مع كهرماء

اللقـاء الثـانـي تـنـاول مـؤشـرات »تحـقـيـق 
أهـداف األمـم المتحـدة للتنميـة المستـدامـة«
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واأ�ساف اآل اإبراهيم« ان قطر تعترب من الدول القليلة اخلالية من الفقر 
يتجاوز  ل  مبن  الفقر  م�سمى  ربطت  التي  العاملية  للمقايي�س  وفقا  املدقع 
دخلهم اليومي 1.٩ دولر، وهو ما �سمت دولتنا فوقه باعتبار اأن قاطنيها 
من مواطنني اأو مقيمني يتجاوز دخلهم اليومي هذا املوؤ�سر، مو�سحا اأنها 
و�سعت ال�سيا�سات الجتماعية الالزمة لتاأمني التغطية ال�سحية املنا�سبة 

للفئات امل�سمولة بنظام احلماية الجتماعية.
من جهته قال الدكتور حممد بن �سيف الكواري الراعي الفخري للمنتدى 
باأن قطر جنحت يف الق�ساء على الفقر بالن�سبة للمواطنني و املقيمني فيها 
على حد �سواء، لكننا اليوم نعمل �سمن خمطط الأمم املتحدة الرامي اإلى 
فيها  تلعب  التي  املهمة  وهي  العامل،  اأقطار  جميع  يف  الفقر  على  الق�ساء 
قطر دورا مهما من خالل امل�ساعدات التي تقدمها، لكن ال�سوؤال املطروح 
ولي�ست  العامل ب�سفة م�ستدامة  الفقر يف  الق�ساء على  باإمكاننا  هو كيف 

اآنية كما هو عليه احلال الآن، معتربا اأن اأح�سن طريقة مل�ساعدة البلدان 
يتيح لهم  بتعليم وتكوين �سكانها مبا  واإمنا  لي�ست بالدعم املادي  الفقرية 

فر�سة العمل م�ستقبال«.
وبدورها ك�سفت علياء حممد اجلماعي رئي�س ق�سم الت�سال والعالقات 
املميزة  بال�سراكة  املوؤ�س�سة  فخر  عن  كهرماء  ملوؤ�س�سة  والت�سال  العامة 
الدعم  اإطار تقدمي  العديد من املخت�سني واخلرباء يف  التي جتمعها مع 
يف جمال امل�سوؤولية املجتمعية وتعزيز هذه الثقافة وذلك يف اإطار التزام 
احداث  على  العمل  وموا�سلة  املجتمعية،  مب�سوؤوليتها  الرا�سخ  املوؤ�س�سة 
التغيري الإيجابي يف البيئة واملجتمع، من خالل املنتديات التي حتت�سنها 
الوطني  الربنامج  م�ساريع  اأحد  تعترب  والتي  للتوعية  كهرماء  حديقة 
للرت�سيد الهادفة اإلى زيادة الوعي واملعرفة حول الفوائد العظيمة الناجتة 

عن تر�سيد ا�ستهالك الطاقة.

بتنظيم من غرفة جتارة و�سناعة قطر بالتعاون مع ال�سبكة الإقليمية لال�ست�سارات مت تنظيم الربنامج التدريبي »تدريب مدربني يف جمال امل�سوؤولية 
املجتمعية« وذلك مبقر الغرفة خالل الفرتة مابني27-2٩ نوفمرب 2018م. وقد �سارك يف التدريب كال من: اأ.د علي اآل اإبراهيم و د. بهاء الدين جالل 

املدربان الدوليان يف جمالت امل�سوؤولية والتنمية املجتمعية.

بـــرنامــج »تـدريـب مدربيـن فـي مجـال المسؤوليــة 
المجتمعيــة« فــي نسختــه الثالثــة
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الدكتور علي آل إبراهيم شارك في تقديم ورقة علمية في مؤتمر إنسانية 
واحدة ضد الجوع بالكويت

المؤتمـر أعلـن عن تعهـدات بمليـاري وجبـة للقضـاء
علـى الجـوع وشـراكـات عـالميـة وإطـالق مـؤشـر 

لمتـابعـة التـقـدم

ال�سبكة  رئي�س  نائب  اإبراهيم  اآل  عبداهلل  علي  الدكتور  الأ�ستاذ  �سارك 
الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية، بورقة عمل علمية بعنوان »جهود الق�ساء 
روؤية  امل�ستدامة..  للتنمية  املتحدة  الأمم  خطة  اأهداف  �سمن  اجلوع  على 
تقوميية« �سمن فعاليات اجلل�سة العلمية الأولى من جل�سات اعمال« املوؤمتر 
اإن�ساين  عمل  اأجل  من  املعلومات  وتبادل  الفعالة  لل�سراكة  الثامن  ال�سنوي 
اأف�سل » والذي ا�ست�سافته دولة الكويت يوم الأثنني املوافق 26نوفمرب2018م، 
اأمري  برعاية ح�سرة �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سباح الأحمد اجلابر ال�سباح 
نطاق  على  اجلوع  ملكافحة  الإن�سانية  اجلهود  توحيد  بهدف  الكويت،  دولة 
العامل عرب« مبادرة اإطعام مليار جائع على مدى �سنة كاملة«، وبتنظيم من 
الهيئة اخلريية ال�سالمية العاملية. وقد حمل املوؤمتر �سعار )اإن�سانية واحدة 
�سد اجلوع( ومب�ساركة وا�سعة من قبل موؤ�س�سات العمل الن�ساين واخلريي 
اإطالق  املوؤمتر  وا�ستمر يوما واحدا.وقد �سهد  الكويت وخارجها  من داخل 
اإجنازا  لت�سطر  العامل  حول  جائع  مليار  اإطعام  يف  اخلريية  الهيئة  مبادرة 
ا�ستثنائيا رائدا ي�ساف اإلى �سجل العمل اخلريي الكويتي احلافل باملبادرات 
الإن�سانية واملوؤمترات املانحة للعديد من ال�سعوب املنكوبة والفقرية ولدعم 
خطط ال�ستجابة الإن�سانية. وقد �سهد املوؤمتر تعهد العديد من املنظمات 
عام  خالل  وجبة  ملياري  من  اأكر  بتوفري  والعربية  وال�سالمية  الدولية 
201٩م لدعم جهود الق�ساء على اجلوع احلاد تفاعال مع الهدف الثاين من 

اأهداف الأمم املتحدة للتنمية امل�ستدامة 2030. 
 « على  ال�سوء  �سلطت  اإبراهيم  اآل  علي  الدكتور  الأ�ستاذ  عمل  ورقة  وكانت 
حجم م�سكلة اجلوع يف العامل، واجلهود الأممية للق�ساء عليه، ابتداء من عام 
1٩٩2م ،من خالل خطة منظمة الأمم املتحدة التطويرية التي و�سعتها حتت 

ديجينريوا  ريو  الذي ح�سل يف  ال�سخم  املوؤمتر  م�سمى )Agenda 21( يف 
اإلى  العامل  و�سل  حتى   ، الثمانية  الألفية  اأهداف  باإطالق  مرورا  بالربازيل، 
تبني اأهداف الأمم املتحدة للتنميةامل�ستدامة2030. واأو�سى يف ورقته العلمية 
بقوله » باأنه حتى يتمكن العامل من حتقيق الهدف الثاين من اأهداف الأمم 
 ،2030 عام  بحلول  متاما  اجلوع  على  بالق�ساء  واملعني  امل�ستدامة  للتنمية 
ي�ستلزم تظافر اجلهود من خالل خطة عمل اأممية ت�سارك فيها احلكومات 
القطاع اخلا�س.  وكذلك  والدولية،  الوطنية  واخلريية  املجتمعية  واملنظمات 
ب�سفافية  اجنازاتها  عن  تعلن  مركزية،  ور�سد  متابعة  اآلية  عرب  ذلك  ويتم 
عن  ممثلني  براجمها  تنفيذ  يف  وي�سارك  معتربة،  مهنية  تقارير  عالية،عرب 
دول العامل اأجمع ، من خالل حتديد دقيق لالأدوار يعك�س التزام العامل نحو 
الق�ساء على اجلوع احلاد. كما اأ�ساف كذلك« باأن املنظمات الممية وبالرغم 
من جهودها الكبرية ، ال اأن جناحها يف حتقيق اجنازات وا�سحة يف جمال 
الق�ساء على اجلوع احلاد يف العامل، ي�ستلزم زيادة فاعلية حجم تفاعل العامل 
م�سي�س  وغري  ايجابي  معها  التفاعل  كان  فاإن  ومهنية.  عادلة  ب�سورة  معها 
وعادل ونزيه من الأطراف اأ�سحاب العالقة ، �سنحقق باإذن اهلل الغايات التي 
مت تبنيها لتحقيق الهدف الثاين من اأهداف الأمم املتحدة للتنمية امل�ستدامة، 

وخا�سة اذا ا�ستيقن العامل باأن هناك » طعام يكفي العامل كله«.
وكانت الدورة الأولى من موؤمتر )ال�سراكة الفعالة وتبادل املعلومات من 
اأجل عمل اإن�ساين اأف�سل( انطلقت يف �سلطنة عمان عام 2010 م مببادرة 
من مكتب الأمم املتحدة لل�سوؤون الن�سانية ،يف حني احت�سنت دولة الكويت 
دوراته من الثانية اإلى ال�ساد�سة فيما ا�ست�سافت مملكة البحرين الن�سخة 

ال�سابعة منه، وعادت الن�سخة الثامنة من املوؤمتر اإلى دولة الكويت.
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الكويـت تشهـد النسخـة الرابعـة مـن برنـامـج »الرخصة 
الدولية للمسؤولية االجتماعية« وتكريم شخصيات اجتماعية

الكويت �سعادة ال�سيخ دعيج اخلليفه ال�سباح، نظم معهد الجناز املتفوق 
الكويت  بدولة  والقت�سادية  الإدارية  وال�ست�سارات  الهلي  للتدريب 
بالتعاون مع ال�سبكة القليمية للم�سوؤولية الجتماعية ع�سو برنامج المم 
املتحده لالتفاق العاملي، الربنامج التدريبي »الرخ�سة الدولية للم�سوؤولية 
الجتماعية« ، وذلك يف الفرتة من 22 وحتى 24 نوفمرب 2018، بفندق 
التدريبي  الربنامج  يف  �سارك  وقد  الكويت.  ميلينيوم  موؤمترات  ومركز 
واخلا�سة  احلكومية  اجلهات  من  العديد  ميثلون  م�ساركا   50 قرابة 
واملجتمعية من داخل دولة الكويت ومن الدول العربية الأخرى. وقد كان 

املدرب الرئي�سي يف الربنامج هو الأ�ستاذ الدكتور علي اآل اإبراهيم نائب 
رئي�س ال�سبكة القليمية للم�سوؤولية الجتماعية. كما قدم املهند�س �سعد 
العرفاين املدرب املتخ�س�س يف امل�سوؤولية املجتمعية ور�سة عمل م�ساحبة 
مبنا�سبة انعقاد برنامج »الرخ�سة الدولية للم�سوؤولية املجتمعية »بعنوان« 
من  كل  تكرمي  مت   ، التدريبي  الربنامج  ختام  ويف  املجتمعية«.  امل�ساءلة 
الع�سوية  �سعادته  ومنح  ال�سباح  اخلليفة  دعيج  ال�سيخ  امل�ست�سار  �سعادة 
الفخرية لل�سبكة القليمية للم�سوؤولية الجتماعية. كما مت تكرمي عدد من 

املوؤ�س�سات اخلريية واملجتمعية.

قدم الأ�ستاذ الدكتور علي اآل اإبراهيم اخلبري الدويل يف جمالت امل�سوؤولية املجتمعية والتنمية امل�ستدامة الربنامج التدريبي »الرخ�سة الدولية للم�سوؤولية 
املجتمعية« يف ن�سخته اخلام�سة، وذلك بتنظيم من مركز التعليم امل�ستمر وخدمة املجتمع بجامعة قطر ، خالل الفرتة مابني 2-5 دي�سمرب 2018م.

»الرخصة الدولية للمسؤولية المجتمعية« بالتعاون مع مركز التعليم 
المستمر وخدمة المجتمع بجامعة قطر
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المسؤولية االجتماعية للشركات تجاه المجتمع.. منحة 
أم حق؟

  مقالت يف امل�سوؤولية املجتمعية

تطَوَر مفهوم امل�سوؤولية الجتماعية.. ومل يعد اأداوؤها قا�سرا على جهة 
احلكومي  القطاعني  بني  تكاملية  م�سوؤولية  اأ�سبحت  بل  اأخرى..  دون 
املعلومات  بتوفري  معني  فالأول  املدين،  املجتمع  وموؤ�س�سات  واخلا�س 
املجتمع،  خدمة  جمال  يف  العمل  على  وحتفيزها  لل�سركات،  املطلوبة 
 ، الجتماعية  براجمها  لتنفذ  لها  الالزمة  الت�سهيالت  بتقدمي  وذلك 
والقطاع اخلا�س م�سوؤوليته الجتماعية تتمثل يف جتاوبه مع موؤ�س�سات 
اأهداف تنموية جمتمعية م�ستدامة، وامل�ساهمة  خدمة املجتمع لتحقيق 

يف ا�ستقرار املجتمعات. 
امل�سوؤولية  مفهوم  وتر�سيخ  وتاأ�سيل  تعميق  �سرورة  املفهوم:  تر�سيخ 
الجتماعية وحتفيز قطاع الأعمال على تبني برامج منظمة يف خدمة 
القطاع  بتنفيذه  يقوم  املجتمع  خلدمة  وطني  م�سروع  وتبني  املجتمع، 

اخلا�س حتت مفهوم امل�سوؤولية الجتماعية..
القطاع اخلا�س مل يعد يعتمد على ح�ساب ربحيتها  اإن تقييم �سركات 
عمل  بيئة  اإيجاد  على  ت�ساعد  حديثة  مفاهيم  ظهرت  فقد  فح�سب، 
القت�سادية  اجلوانب  يف  املت�سارعة  التطورات  مع  التعامل  على  قادرة 
والتكنولوجية والإدارية عرب اأنحاء العامل، م�سريين اإلى �سرورة تو�سيع 
هموم  مثل  الإنتاجية،  الن�ساطات  من  اأكر  هو  ما  لت�سمل  ن�ساطاتها 
املجتمع والبيئة، و�سرورة الأخذ بعني العتبار الأ�سالع الثالثة للتنمية 

امل�ستدامة وهي النمو القت�سادي والتقدم الجتماعي وحماية البيئة.
اأ�سبحت  لل�سركات  املجتمعية   امل�سوؤولية  اإن  ا�سرتاتيجية:  حماور 
اأحد العوامل اجلوهرية التي توؤثر على اأداء املن�ساآت، ، حيث اإن العالقة 
على  املن�ساأة  وتاأثري  املن�ساأة،  فيها  تعمل  التي  الجتماعية  البيئة  بني 
البيئة الطبيعية اأ�سبحا جزءا هاما يف قيا�س اأداء هذه املن�ساأة، وقدرتها 
اأهمية  على ال�ستمرار يف العمل ب�سكل موؤثر، مما يعك�س ب�سكل خا�س 
اأنظمة  وجود  �سمان  على  للعمل  واملتزايدة  امللحة  باحلاجة  العرتاف 

اقت�سادية بيئية و�سحية وم�ساواة جمتمعية وحوكمة موؤ�س�سية..
باأهمية  املعنية  الأطراف  وكذلك  العامل  حول  املن�ساآت  وعي  تزايد  اإن   
اخلا�سة  املتنوعة  التف�سريات  ظهور  ظل  يف  امل�سوؤول  املجتمعي  ال�سلوك 
بامل�سوؤولية الجتماعية، فاإنها وفق املوا�سفة القيا�سية املتفق عليها عامليا، 
هي امل�ساعدة يف حتقيق منظور ومفهوم عام ملبادئها بهدف امل�ساهمة يف 

حتقيق التنمية امل�ستدامة ورفاهية املجتمع.. 

اإن تبني روؤية خا�سة باأداء امل�سوؤولية الجتماعية للمن�ساأة العامة ميكن 
اأو  العمال  وقدرتها على جذب  �سمعتها،  اإيجابي على  تاأثري  له  يكون  اأن 
الأع�ساء اأو كليهما، واملحافظة على معنويات املوظفني النتاجية العالية، 
املن�ساأة  قدرة  املايل يف  واملجتمع  امل�ستثمرين  راأي  توؤثر يف  قد  اأنها  كما 
على جذب العمالء اأو امل�ستهلكني اأو الأع�ساء اأو امل�ستخدمني، بالإ�سافة 
املناظرة  وباملن�ساآت  ومموليها  والإعالم  باحلكومة  املن�ساأة  عالقة  اإلى 
وامل�ستهلكني واملجتمع الذي تعمل فيه املن�ساأة الهام للموا�سفة القيا�سية 
الدولية كدليل اإر�سادي يت�سمن مبادئ امل�س�وؤولية الجتماعية الأ�سا�سية، 
تعد  املوا�سفة  هذه  اأن  اإلى  لفتا  املن�ساأة،  داخل  تطبيقها  طرق  وكذلك 
قابلة للتطبيق يف كافة اأنواع املن�ساآت بغ�س النظر عن حجمها اأو موقعها 
التجارية  املن�ساآت  مبا يف ذلك احلكومية منها وغري احلكومية وكذلك 

حيث اإن لكل من�ساأة تاأثريا على املجتمع والبيئة.
حتقيق  يف  املن�ساأة  مل�ساعدة  و�سعت  املوا�سفة  هذه  اأن  الأداء:  تطوير 
الثقة املتبادلة بينها وبني الأطراف املعنية عن طريق تطوير اأدائها املتعلق 
يف  ذلك  من  الرغم  على  املوا�سفة  هذه  تطبق  ول  الجتماعية،  بامل�سوؤولية 
اأن  على  والق�سائية  الت�سريعية  ال�سلطات  متار�س  التي  احلكومية  املن�ساآت 
ا�ستخدام املوا�سفة القيا�سية هو ا�ستخدام تطوعي، كما اأنه ل يق�سد منها 
اأغرا�س منح ال�سهادات اأو ال�ستخدام التنظيمي اأو التعاقدي اأو اإزالة حواجز 
املوا�سفة من  التجارة، كما ل تغري هذه  التعرفة اجلمركية املفرو�سة على 
اأي التزامات قانونية للمن�ساأة التي تتبناها.. واأن ت�سجع كل من�ساأة لت�سبح 
ذات م�سوؤولية جمتمعية اأكرب عن طريق ا�ستخدام هذه املوا�سفات القيا�سية، 
والرتابط مع الأطراف املعنية، والمتثال للقوانني الوطنية املطبقة، واحرتام 
مبادئ املعاهدات املعرتف بها دوليا وغريها من املواثيق الدولية الر�سمية.. 
الجتماعي  ال�سلوك  تكامل  اإلى حتقيق  ت�سعى  الدولية  املوا�سفات  واأن هذه 
املوؤ�س�سية  والعمليات  واملمار�سات  والنظم  الإ�سرتاتيجيات  داخل  امل�سوؤول 

املوجودة وتاأكيد نتائج وتطورات الأداء.
اهمية تفعيل املبادرات: اإننا ندعو اجلميع اإلى تفعيل حماور املبادرات 
بنف�س  الأخرى  املحاور  يف  ال�سركات  دور  تفعيل  يتم  حتى  الجتماعية، 
ينبغي  التي  التحتية  البنية  اإيجاد  اأول من  الكفاءة، لبد  وبنف�س  الفعالية 
اأن ميهدها القطاع العام يف �سكل اأنظمة ولوائح وت�سريعات تنظم وت�سهل 
ي�سجع  و�سفاف  مناخ �سحي منظم  مبادراتهم يف  اإطالق  ال�سركات  على 

بقلم: الدكتور يعقوب حممد بني هذيل 
المني العام للمنظمة الدولية للم�سوؤولية املجتمعية  -  اأمريكا
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ويحفز جميع ال�سركات بكافة فئاتها على تفعيل 
وت�سخري  الجتماعية  امل�سوؤولية  يف  براجمها 

جهودها واإمكانياتها ولو باأ�سعف الإميان 
من  العام  القطاع  يتحقق  اأن  اقرتح  وانني   
الإعالنية،  لالدعاءات  منعا  واملعلن  الواقع 
بتلك  خا�سة  موازنة  تخ�سي�س  من  والتاأكد 
املبادرة  ال�سركات  اأن  من  والتاأكد  املبادرات، 
يف  تراعي  الجتماعية  امل�سوؤولية  برامج  يف 
والتجارية  القت�سادية  ن�ساطاتها  ممار�سات 
وال�سناعية بالتحديد، حماية البيئة وامل�ستهلك 
وموظفيها،  عمالها  مع  العادلة  واملمار�سات 
واأن اأي اإخالل يف تلك النواحي يقلل من �ساأن 
مفيدة،  كانت  مهما  الجتماعية  املبادرات 
عما  والإف�ساح  بال�سفافية  ال�سركة  وطالبت 

تخ�س�سه لربامج امل�سوؤولية الجتماعية.
القطاع  ونحث  الربامج:  ت�سهيالت   
واخلدمات  الت�سهيالت  توفري  على  العام 
لإطالق  اخلا�سة  ال�سركات  حتتاجها  التي 
مثل:  و�سهولة  بي�سر  الجتماعية  براجمها 
والرتاخي�س  والإح�ساءات  املعلومات  توفري 
واحل�سول على املوافقات التي قد تقف عائقا 
املبادرة،  تنفيذ  اأمام  الأحيان  من  كثري  يف 

تن�سيق اجلهود واإيجاد التكامل بينها،
املبتكرة  املبادرات  وت�سجيع  التكرار  منع 
ال�سركات  على  التاأكيد  معنويا،  ومكافاأتها 
ب�سرورة اإ�سراك �سباب املجتمع يف مبادراتهم 
تر�سيخ  التطوعي،  العمل  لت�سجيع  وبراجمهم 

وتوجيه مفهوم التطوع يف خدمة املجتمع. 
اأن نفرق بني دعم العمل اخلريي  وهنا يجب 
ودعم الأهداف التنموية التي ت�سعى لتحقيقها 
منظمات املجتمع املدين.. واأن قيام ال�سركات 
بدورها جتاه امل�سوؤولية الجتماعية ي�سمن اإلى 
حد كبري دعم جميع اأفراد املجتمع لأهدافها 
بوجودها،  والعرتاف  التنموية  ور�سالتها 
وامل�ساهمة يف اإجناح اأهدافها وفق ما خطط 
له، واأي�سا ت�ساهم يف �سد احتياجات املجتمع 

ومتطلباته احلياتية واملعي�سية ال�سرورية.. 

اإن اأهداف التنمية امل�ستدامة التي عملت الأمم املتحدة على حتديدها كجزء من خطة جديدة 
تعترب روؤية لتحقيق م�ستقبل اأف�سل واأكر ا�ستدامة ، ف�ساًل عن ترابط الأهداف  فاإنها اأي�سا 
اأكر من هدف وغاية كانت تلك الروؤية  ت�سبو نحو حتقيق الزدهار وال�سالم والعدالة. ففي 
بق�سايا  الهتمام  و�سرورة  امل�ستدامة،  للتنمية  كاأُ�س  الب�سري  بالعن�سر  بالهتمام  تنادي 
اأو تف�سيل فئة على اأخرى،  ال�سحة وال�سالم وقد عنت بجميع فئات املجتمع دومنا اأي متييز 
ويف هذا املقال �سنتعر�س فقط لفئة ال�سباب ونوجز ذلك بت�سليط ال�سوء على جزء ي�سري من 
م�ساكل ال�سباب وهو ظاهرة العنف،،، ونقت�سر فقط على العنف اجل�سدي دون التطرق لأنواع 
اأخرى من العنف، حيث اأن تزايد العنف حجما ونوعا واأ�سلوبا بني مع�سر ال�سباب يف �ستى اأرجاء 

الب�سيطة  ي�سكل خطر كبريا ميكن و�سفه باأنه »وباء العنف«، وبحق فقد دق ناقو�س اخلطر.
 ُي�سّجل كل عام يف جميع اأنحاء العامل، حدوث نحو 200000 جرمية قتل بني ال�سباب من 
الفئة العمرية 10-2٩ �سنة، مّما ميّثل 43% من العدد الإجمايل جلرائم القتل التي حتدث 
�سنويًا على ال�سعيد العاملي. مقابل كل �ساب ُيقتل، يوجد 20 اإلى 40 �سابًا يتعّر�سون لإ�سابات 

تقت�سي دخولهم امل�ست�سفى لتلقي العالج، ح�سب اح�سائيات منظمة ال�سحة العاملية 
ووفق التقرير الدويل لها يتحدد مفهوم العنف وهو التعريف الذي ا�ستخدمته درا�سة المم 
بالفعل،  او  بالتهديد  الق�سدي  ال�ستخدام  هو  »العنف  الطفال:  �سد  العنف  عن  املتحدة 
اأذى  اأو  وفاة  احتمال  اأو  ق�سدا  عنه  ينتج  ال�سخ�س،  ذات  �سد  للقوة  اأو  البدين  لالإكراه 
نف�سي اأو اعتالل. واجلدير بالذكر اأّن جرائم القتل وحالت العنف غري املميتة املُ�سّجلة بني 
ال�سباب ل ت�سهم بقدر وافر يف العبء العاملي الناجم عن الوفيات املبّكرة والإ�سابات والعجز 
اآثارًا خطرية تدوم مدى  اأي�سًا بوظائف ال�سخ�س النف�سية والجتماعية  فح�سب، بل تلحق 

احلياة يف غالب الأحيان. 
وتتعدد اأ�سباب العنف بتعدد عوامله املتالزمة، ومبا اأن م�سكلة العنف ق�سية جمتمعية وق�سية 
اأمن وطني من الدرجة الأولى فال بد من ت�سافر جميع اجلهود يف الدولة، واملنظمات املدنية، 
حلا�سر وم�ستقبل ا�ستدامة املجتمعات وتنميتها على الوجه الف�سل وذلك بتاأطري امل�سكلة اأول 
يكون  واأن  ا�ستمراريتها،  اأو حتى  تفاقمها  ومنع  الناجع  العالج  لإيجاد  ثم و�سع احللول  ومن 
والقابل  امل�ستدام  للتغيري  ا�سرتاتيجية �سرورية  ليكون  املداخل  املعنية متعدد  تدخل اجلهات 
للتعميم، دومنا الكتفاء بالإيالم والعقاب واأ�سلوب الزجر والتهديد، واأن يعهد ملجموعة من 

املخت�سني  لتفعيل برامج خدمات الر�ساد والعالج النف�سي، والوقاية خري من العالج.

ثقافة العنف لدي 
الشباب،،،

خطر يهدد االستدامة

  مقالت يف امل�سوؤولية املجتمعية

بقلم: املحامي عبداهلل �سعيان العنزي
م�ست�سار قانوين
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ختام فعاليات مؤتمر وجائزة الجهات المانحة الثالث 
وسط حضور عربي ودولي

الخبراء والمتحدثون استعرضوا في 
أوراق أعمالهم »تطبيقات وممارسات 

الحوكمة في الجهات المانحة«

العاملي  اخلبري  جمموعة  مع  وبال�سراكة  الجتماعية  للم�سوؤولية  القليمية  ال�سبكة  ع�سو  املانحني  خلدمات  الأممي  املركز  نظم 
لال�ست�سارات ، وبرئا�سة فخرية من قبل معايل ال�سيخ ابراهيم بن خليفة اآل خليفة رئي�س جمل�س اأمناء املركز العربي الدويل لريادة 
العمال و ال�ستثمار منظمة المم املتحدة للتنمية ال�سناعية  وب�سراكة ا�سرتاتيجية مع املكتب القليمي ملنظمة الأمم املتحدة 
للتنمية ال�سناعية »اليونيدو« برئا�سة �سعادة الدكتور ها�سم ح�سني فعاليات »موؤمتر وجائزة اجلهات املانحة الثالث لعام2018م« 
ومب�ساركة من ممثلي منظمات عربية ودولية ، وذلك بتاريخ 6 دي�سمرب 2018م، بفندق ويندام البحرين، وحتت �سعار » حوكمة قطاع 
املنح ... نحو حتقيق الكفاءة املوؤ�س�سية والتمكني املجتمعي«. وقد افتتح معايل ال�سيخ ابراهيم بن خليفة اآل خليفة رئي�س املوؤمتر 
الفخري الفعاليات بكلمة له ، و�سح فيها اأهمية اجلهات املانحة والدور الذي تقوم بها يف تنمية املجتمعات عرب �سراكتها مع اجلهات 

احلكومية ، اإ�سافة اإلى دورها يف متكني املنظمات املجتمعية للقيام باأدوار فاعلة نحو حتقيق اأهدافها.

كما اأ�ساد معاليه بالنهج الذي ت�سري عليه اجلهات املانحة يف العاملني العربي 
وال�سالمي عرب �سراكتها مع املنظمات الأممية للعمل على جتويد خدماتها 
احلوكمة  مو�سوع  لتبني  للمنظمني  �سكره  وجه  كذلك  لديها.  املنح  وبرامج 
وتطبيقاته يف اجلهات املانحة، الأمر الذي �سي�ساهم يف اأن تقوم هذه اجلهات 
بتقدمي خدماتها وفق معايري مهنية عاملية، حتقق الكفاءة واجلودة يف اأعمالها 

وتنعك�س ايجابا على امل�ستفيدين من املنح املقدمة من هذه اجلهات. 
الأممي خلدمات  املركز  رئي�س  العمري  فايز  امل�ست�سار  �سعادة  قدم  كما 

املانحني - رئي�س اللجنة املنظمة العليا للموؤمتر - كلمة اأكد فيها التزام 
وعرب  وال�سالمي  العربي  العاملني  يف  املانحة  اجلهات  مع  بالعمل  املركز 
�سراكات مع منظمات اأممية متخ�س�سة يف جمالت املنح للم�ساهمة يف 
التعريف باأف�سل املمار�سات والتجارب يف جمالت املنح عامليا واقليميا، 
وخا�سة يف جمالت بناء القدرات املوؤ�س�سية والب�سرية لقطاع املنح. كما 
اللجنة  يوؤكد عزم  التوايل  الثالث على  للعام  اأن تنظيم املوؤمتر  اأكد على 

املنظمة على حتقيق �سراكة م�ستدامة مع اجلهات املانحة. 
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ثم مت تكرمي الفائزين بجائزة �سخ�سية العام يف جمال املنح لعام 2018م، وكذلك 
امل�ستوى  الرفيعة  اجلائزة  دورة  يف  ال�سالمي  العامل  يف  املتميزة  املانحة  اجلهات 
الثالثة. حيث فاز بجائزة �سخ�سية العام يف جمال املنح لهذا العام معايل ال�سيد 
�سندوق  اإدارة  جمل�س  رئي�س  املعروف  الفل�سطيني  الأعمال  رجل  امل�سري  منيب 
وال�سالمية  العربية  املانحة  اجلهات  من  عددا  فازت  حني  يف  القد�س.  ووقفية 
البحرين،  مملكة  من   اخلليفية  املربة  وهم:  الثالثة  دورتها  يف  التميز  بجوائز 
العربية املتحدة، و�سندوق ووقفية القد�س من  و�سندوق الفرج من دولة المارات 
دولة فل�سطني، وموؤ�س�سة ح�سن عبا�س �سربتلي خلدمة املجتمع من اململكة العربية 
مركز   - التنموي  للتمويل  الراجحي  عبدالعزيز  بن  �سليمان  وموؤ�س�سة  ال�سعودية، 
وقف  اإلى  بالإ�سافة  ال�سعودية،  العربية  اململكة  من  )جنى(  املنتجه  الأ�سر  بناء 
املوؤمتر والذي �سهده م�ساركني من 12  ديانات من جمهورية تركيا. كما مت خالل 
دولة عربية وا�سالمية اإ�سافة اإلى ممثلني عن منظمات دولية تقدمي 12 ورقة عمل 
علمية متخ�س�سة يف جمالت املنح قدمها خرباء ومتخ�س�سون من الدول العربية 
ومنظمة الأمم املتحدة، كما مت ا�ستعرا�س 5 مبادرات جمتمعية من قبل جمعيات 
ومنظمات خريية بحرينية وعربية اأمام اجلهات املانحة. اإ�سافة اإلى ذلك مت اقامة 

معر�س للجهات واملنظمات اخلريية واملجتمعية.
القليمية  ال�سبكة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  عبدالغفار  يو�سف  الدكتور  �سعادة  �سرح  وقد 
»لقد  قال  الثالثة  دورته  يف  املوؤمتر  انعقاد  مبنا�سبة  ت�سريحا  الجتماعية  للم�سوؤولية 
خلدمات  الأممي  املركز  يف  متمثلة  الجتماعية  للم�سوؤولية  الإقليمية  ال�سبكة  حر�ست 
ال�سناعية  للتنمية  املتحدة  الأمم  منظمة  مع  النوعية  �سراكتها  خالل  ومن  املانحني، 
»اليونيدو« مبملكة البحرين، وكذلك جمموعة اخلبري لال�ست�سارات على توفري املح�سن 
اأن نهنئ يف املقام الأول  والدعم املنا�سبني لتنظيم هذا املوؤمتر، واإذ ذاك؛ يطيب لنا 
اإدارة  ورئي�س جمل�س  موؤ�س�س  امل�سري  ال�سيد منيب  �سعادة  الفل�سطيني  الأعمال  رجل 
�سندوق ووقفية القد�س بفوزه بلقب �سخ�سية العام يف جمال املنح ونثني بتهنئة اجلهات 

املانحة الفائزة بجائزة التميز يف جمال املنح يف عامها الثالث.
واأ�ساف كذلك »لقد عملت اللجنة املنظمة العليا للموؤمتر اإلى دعوة اجلهات املانحة 
واخلريية والأهلية على حد �سواء لتبني اأنظمة  حوكمية ت�ساعد على حتقيق الكفاءة 
حمفال  »املوؤمتر«  يكون  اأن  على  اهلل  باإذن  العزم  اإن  املجتمعي،  والتمكني  املوؤ�س�سية 
اأهل الإخت�سا�س من الدول العربية وال�سالمية، ليكون هو  مهنيا دوريا يجتمع فيه 
ال�سبب الرئي�س يف جتويد اأعمال اجلهات املانحة وكذلك اخلريية واملجتمعية على حد 
الفخري  للرئي�س  �سكره  بتوجيه  عبدالغفار  يو�سف  �سعادةالربوفي�سور  �سواء.واختتم 
لهذا املوؤمتر معايل ال�سيخ اإبراهيم بن خليفة اآل خليفة � رئي�س جمل�س اأمناء املركز 
العربي الدويل لريادة العمال وال�ستثمار - منظمة المم املتحدة للتنمية ال�سناعية، 

ول�سركاء هذا املوؤمتر، ولرعاته والداعمني له.
وال�سكر مو�سول لكل من كان �سببا بعد اهلل �سبحانه وتعالى يف تنظيمه. وقد رفع 
امل�ساركون يف املوؤمتر يف ختامه ال�سكر اجلزيل ململكة البحرين ل�ست�سافتها املوؤمتر 
والذي يعد الوحيد يف تخ�س�سه وجمال عمله يف العامل العربي وال�سالمي للعام 
الثالث على التوايل، وتوفري كافة ال�سبل من اجلهات الر�سمية واملجتمعية لنجاحه.
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                 درا�سات يف امل�سوؤولية املجتمعية 

د. نعيمة اإبراهيم الغَنام
رئي�س جمل�س خرباء حترير �سحيفة »التزام«

ع�سو جمل�س خرباء ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية

ابعاد  بني  العالقة  درا�سة  البحث  تتناول 
وبني  العاملني  جتاه  الجتماعية  امل�سوؤولية 
جت�سد  نظري  اطار  �سمن  العمل  اخالقيات 
واطار  البحث  لبعدي  ا�سا�سية  مفاهيم 
واختبار  البحث  متغريات  لو�سف  ميداين 
اداة  على  اجلانب  هذا  اعتمد   . فر�سياته 
وزعت  التي  ال�ستبانة  هي  رئي�سية  بحثية 
على عينة من منت�سبي عدد من م�ست�سفيات 
مدينة املو�سل جلمع البيانات اخ�سعت لعدد 
التو�سل  بهدف  الح�سائية  التحليالت  من 
عدد  �سياغة  ثم  ال�ستنتاجات  من  عدد  اإلى 

من املقرتحات والتو�سيات . 
ت�سمن البحث اربعة حماور ا�سا�سية تناول الول 
ا�ستعرا�س  الثاين  تناول  فيما  البحث  منهجية 
مفاهيم امل�سوؤولية الجتماعية واخالقيات العمل 
والعالقة بينهما وا�ستعر�س املحور الثالث الطار 
امليداين للبحث واخريا اختتم البحث بخال�سة 
املحور  يف  والتو�سيات  ال�ستنتاجات  ت�سمنت 

الرابع . 
وت�سمن كذلك �سبعة حماور رئي�سة يف الأول 
مت التطرق الى البناء الروحي للفرد العامل 

املفاهيم  لهم  ا�ستعرا�س  ثم  املنظمة  يف 
العمل  واخالقيات  بالخالق  العالقة  ذات 
الثالث  املحور  اما   ، الجتماعية  وامل�سوؤولية 
تو�سيح  بهدف  الخالقية  الطر  حدد  فقد 
املواطنة  واخالقيات  العمال  اخالقيات 
العاملني،  لالفراد  الخالقي  وال�سلوك 
ينتهي  لكي  وال�ساد�س  واخلام�س  والرابع 
البحث بال�ستنتاج الرئي�سي يف املحور ال�سابع 
وهو امل�سوؤولية الجتماعية واخالقيات العمل 
وختاما تو�سل البحث اإلى بع�س ال�ستنتاجات 

واملقرتحات.
م�سكلة البحث : 

يف  العمل  لخالقيات  الفكرية  املع�سلة  ان 
الدارة  اخالقيات  ان  اإلى  ت�سري  املنظمات 
واملهمة  ال�سعبة  الق�سية  تكون  تكاد  والعمل 
بالداء  ترتبط  التي  العمال  منظمات  يف 
هاما  موؤ�سرا  يعطي  بدوره  الذي  الجتماعي 
وما  اجتماعيا  املنظمات  ا�ستجابة  مدى  عن 
اجتماعية  م�سوؤولية  ذات  اعمال  من  تنجزه 
ال�سروري  العاملني لذلك من  افرادها  جتاه 
معيارية  مبادئ  كونها  الخالق  اإلى  النظر 

يعطي  ا�سلوب  او  فل�سفة  او  نظرية  ولي�ست 
�سعوبة  ان  عن  ف�سال  معينة  لحكام  و�سفا 
اخلاطئ  من  ال�سحيح  ال�سلوك  حتديد 
مبع�سلة  ي�سمى  ما  ظهور  الى  ين�سحب  بات 
الآتي  ال�سوؤال  طرح  ميكن  عليه  الخالق 

للم�سكلة البحثية : 
العاملني  جتاه  الجتماعية  امل�سوؤولية  ان  هل 
هي �سمن البعد الخالقي للعمل يف املنظمات 

املبحوثة ؟ 
امل�سوؤولية  ابعاد  يف  تباين  هناك  هل 
من  العمل  اخالقيات  وابعاد  الجتماعية 
يف  والداريني  والفنيني  الطباء  نظر  وجهة 

املنظمات املبحوثة ؟ 
للم�سوؤولية  معينة  لبعاد  اهتمام  هناك  هل 
الجتماعية وابعاد اخالقيات العمل من قبل 

افراد عينة البحث ؟
اهمية البحث : 

متوا�سعا  ا�سهاما  احلايل  البحث  ميثل 
الجتماعية  امل�سوؤولية  من  كل  بني  يربط 
خالل  من  العمل  واخالقيات  العاملني  جتاه 
حتليل اطار نظري �سمن ادبيات الدارة يف 

يتجدد �للقاء بكم �أيها �لأحبة، عرب �ضحيفة �لتز�م لت�ضليط �ل�ضوء على �لدر��ضات 
�لتي تناولت �مل�ضوؤولية �لأجتماعية يف وطننا �لعربي �حلبيب. وبني يديكم قر�ءة 

للدر��ضة �لتي متت يف �ملو�ضل بجمهورية �لعر�ق بعنو�ن:

المسؤولية االجتماعية تجاه العاملين 
وانعكاسها على اخالقيات العمل 

»دراسة آلراء عينة من منتسبي بعض 
مستشفيات مدينة الموصل«

اأعدت هذه الدرا�سة من قبل د. ليث �سعد اهلل ح�سني ، الأ�ستاذة رمي �سعد اجلميل من كلية 
الإدارة والأقت�ساد بجامعة املو�سل، بدون تاريخ.
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امل�سوؤولية  مفهوم  تطور  املجال وحتديد  هذا 
الثورة  ع�سر  يف  كان  ان  منذ  الجتماعية 
ثم  الربح  بتعظيم  يتمثل  الذي  ال�سناعية 
الجتماعي  الدخل  نحو  املتزايد  الجتاه 
اخالقيات  مفهوم  مع  بتداخله  وانتهاءا 
الو�سع  املفهوم  العمل  اخالقيات  او  الدارة 
وال�سامل الذي تركز عليه املنظمات املعا�سرة 
اليوم ، عليه يجب ان تهتم كل منظمة مهما 
باجلوانب  عملها  وبيئة  وحجمها  نوعها  كان 
يعد  اذ  الجتماعية  وامل�سوؤولية  الخالقية 
هذا احلقل الن مو�سع اهتمام خا�سة جتاه 

الفراد العاملني يف تلك املنظمات.  
اأهداف البحث : 

البحث  واهمية  البحثية  امل�سكلة  �سوء  يف 
ميكن �سياغة الهداف البحثية بالآتي : 

البحث  قيد  للمنظمات  نظرية  معامل  تقدمي 
واخالقيات  الدارة  اخالقيات  مفهوم  عن 

العمل ومفهوم امل�سوؤولية الجتماعية .  
اقرتاح عدد من ابعاد امل�سوؤولية الجتماعية 

جتاه العاملني يف اطار اخالقيات العمل .  
فنيني   ، )اطباء  املبحوثني  اآراء  ت�سخي�س 
معينة  بابعاد  الهتمام  حول  اداريني(   ،
العمل  واخالقيات  الجتماعية  للم�سوؤولية 

مقارنة بالبعاد الخرى .  
حول  املبحوثني  اجابات  يف  التباين  حتليل 

ابعاد البحث .  
فر�سيات البحث : 

يف �سوء الهداف البحثية وحتليل معطيات 
�سياغة  ميكن  للبحث  امليداين  اجلانب 

الفر�سيات الآتية : 
من  املبحوثني  اجابات  يف  تباين  يوجد  ل 
ابعاد  حول  والداريني  والفنيني  الطباء 

امل�سوؤولية الجتماعية واخالقيات العمل . 
تنال عدد من املتغريات �سمن ابعاد امل�سوؤولية 
متيزا  العمل  اخالقيات  وابعاد  الجتماعية 
مقارنة  املبحوثني  نظر  وجهة  من  واهتمامًا 

باملتغريات الخرى 
جمتمع البحث وعينته: 

متثل جمتمع البحث يف عدد من م�ست�سفيات 
وم�ست�سفى  العام  كامل�ست�سفى  املو�سل  مدينة 
متثلت  فيما  البتول  وم�ست�سفى  الزهراوي 
عينة البحث بعدد من منت�سبي امل�ست�سفيات 
 )20( اطباء   : فئات  ثالثة  على  توزعوا 
عينة  وبلغت   )10( واداريني   )18( وفنيني 
 )1( اجلدول  ويو�سح  فردا   )48( البحث 

و�سفا لالفراد املبحوثني . 
والنتائج  النظري  الأطار  درا�سة   خالل 
العملي ،  اليها البحث يف اطاره  التي تو�سل 
ال�ستنتاجات  من  اإلى عدد  الباحثان  تو�سل 

والتو�سيات . نذكر منها
ال�ستنتاجات : 

بعامة  الدارة  اخالقيات  مفهوم  يعد 
واخالقيات العمل بخا�سة من املفاهيم التي 
املعا�سرة  املنظمات  معظم  اهتمام  نالت 
اليوم لن الهتمام بالعن�سر الب�سري ا�سبح 
وحتقيق  املنظمات  لنجاح  ال�سا�سي  املرتكز 
اهدافها ف�سال عن الهتمام مبفهوم اآخر ال 
تعرب  كانت  التي  الجتماعية  امل�سوؤولية  وهو 
يف املا�سي خالل فرتة ال�ستينات عن تعظيم 
الربح اما يف الوقت احلا�سر ا�سبح املفهوم 

يقرتن مع اجلانب الجتماعي للمنظمة.  
اظهرت نتائج حتليل وو�سف متغريات البحث 
الطباء  من  البحث  عينة  فئات  اغلب  ان 
اهمية  على  متفقون  والداريني  والفنيني 
العاملني  جتاه  الجتماعية  امل�سوؤولية  ابعاد 
يف امل�ست�سفيات و�سرورة توفريها وبالخ�س 
ت�سرب  ومنع  ال�سحية  اخلدمات  تقدمي 
الروح  وبث  ال�سكال  �سكل من  باي  العاملني 
من  املزيد  على  دوما  وحثهم  لهم  املعنوية 
العاملني  معينة من  فئات  العمل مع مراعاة 
والن�ساء  ال�سن  كبار  كالفراد  عملهم  يف 
الهتمام  عن  ف�سال  ال�سن  �سغار  وال�سباب 

والعمل  العمل  ا�سابات  وتعوي�س  باحلوافز 
على مراعاة ال�سلوك الف�سل للعاملني . 

و�سف  حول  التحليل  نتائج  اظهرت  كما 
متغريات ابعاد اخالقيات العمل ان الغالبية 
الطباء  من  الفراد  فئات  عن  العظمى 
اهمية  على  متفقون  والداريني  والفنيني 
ي�ستطيعون  الفراد  دام  ما  البعاد  هذه 
تقدمي عمل متفاٍن وعمل ذو اتقان مع �سلوك 
الفرد  عمل  يف  والنزاهة  الخال�س  يت�سمن 
و�سمعته  مكانته  على  احلفاظ  يحاول  الذي 

مما ينعك�س على املجتمع . 
هناك  بان  التباين  حتليل  نتائج  اظهرت 
فروق معنوية لجابات املبحوثني من الطباء 
حني  يف  امل�ست�سفيات  يف  العاملني  والفنيني 
وكان  الداريني  لدى  مل تظهر فروق معنوية 
�سرورة  هو  الطباء  لدى  متميز  متغري  اهم 
يف  العاملني  لالفراد  �سحية  خدمات  تقدمي 
الخرى  اخلدمات  مع  مقارنة  امل�ست�سفيات 
بالن�سبة  الهمية  ذو  املتميز  العامل  اما 
للفنيني هو �سرورة املزيد من اهتمام املدراء 
على  وحثهم  امل�ست�سفيات  يف  وامل�سرفون 

املزيد من العمل . 
التو�سيات :  

ا�ستنادا اإلى ما تقدم من ا�ستنتاجات بحثية 
يتّم �سياغة عدد من التو�سيات وفق الآتي : 

�سرورة اهتمام امل�ست�سفيات بابعاد امل�سوؤولية 
�سمن  العمل  اخالقيات  وابعاد  الجتماعية 
ان�ساء  خالل  من  املنظمية  الثقافة  اطار 
الجتماعية  للم�سوؤولية  متخ�س�سة  وحدات 
 . خا�س  ب�سكل  العاملني  وجتاه  عام  ب�سكل 

وو�سع خطط متكاملة لذلك،
املعايري  امل�ست�سفيات عدد من  تتبع  يجب ان 
والعمل  الدارة  يف  لالخالقيات  العاملية 
املقارنة  فل�سفة  اعتماد  مع  ممار�ستها  على 
بناء  تتمكن كل م�ست�سفى من  لكي  املرجعية 
وامل�سوؤولة  العمل  لخالقيات  متكامل  نظام 
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�سيق  حوار  من  جزًءا  املا�سية  الأيام  خالل  كنت 
وم�سوؤول يف قروب يف الوات�س ي�سمى خرباء امل�سوؤولية 
ال�سخ�سيات  من  مميزة  كوكبة  ي�سم  وهو  املجتعية، 
هذا  يف  اخلربات  متنوعي  واملمار�سني  الأكادميية 
املجال من �سلطنة عمان وال�سودان والكويت والمارات 
وال�سعودية، كان احلوار من�سًبا على �سكل العالقة بني 
دفعني  مما  العامة،  والعالقات  املجتمعية  امل�سوؤولية 
بو�سع  عام،  ب�سكل  املقال  هذا  يف  املو�سوع  ملعاجلة 
بع�س املوؤ�سرات التي ميكن اأن تعيني على فهم العالقة، 
اأن  ي�ستحق  حيوي،  اأمر  املفاهيم  هذه  حول  واحلوار 
تفرد له م�ساحات وا�سعة من الدرا�سة والتق�سي، فهو 
متثل   التي  امل�ستدامة  التنمية  باأهداف  ال�سلة  وثيق 

الروؤية التحولية ال�ساملة للعامل.
اأن العالقات العامة عرب م�سمياتها املختلفة كعلم وفن تتطور  املتابع يلحظ 
ب�سكل مذهل ،واأ�سبحت قوة هائلة يف املجتمعات احلديثة ل ميكن باأي حال 
للموؤ�س�سات املختلفة اأن تغ�س الطرف عنها ، فهي من خالل منا�سطها املتنوعة 
حتدث حراك اإيجابي، ولها تاأثريات فاعلة  من خالل ا�ستخدامها لالأ�ساليب 
الإقناعية املبتكرة التي تف�سي اإلى ك�سب ثقة اجلماهري، مما مكنها من اأداء 
اأجل اخلدمات الإقت�سادية والإجتماعية وال�سيا�سية للمجتمعات، وهي تلعب 
دوًرا جوهرًيا يف حتقيق التفاهم الإن�ساين بني املن�ساآت واأ�سحاب امل�سلحة 
وحتقيق احلياة الف�سلى للجميع وفق الروؤى التي حتكمها فل�سفة املجتمعات 

احل�سارية بتنوعها واختالفها.
 وت�سري بع�س الدرا�سات اإلى اأن امل�سوؤولية املجتمعية دخلت يف الدرا�سات 
الأكادميية والتطبيق الإحرتايف يف عام 1٩70م متمددة من مملكة الأعمال 
اإلى حقل العالقات العامة، ومع ذلك فاإن اإدراك ممار�سي العالقات العامة 

ملفهومها وعالقتهم برباجمها يبقى اإلى حد كبري غري مبحوث.
اأن  العامة عام 2016،  العالقات  له ن�سر يف جملة  ويقول هويل يف بحث 
مبادرات العالقات العامة وامل�سوؤولية املجتمعية ت�سب ب�سكل مت�سابه يف 
اأ�سحاب  وعالقات  املوؤ�س�سة  �سمعة  مثل  ووظائفها،  املوؤ�س�سة  احتياجات 
يرتبط  الت�سابه  هذا  واأن  الأخالقي،  وال�سلوك  الأزمات  واإدارة  امل�سلحة 

ب�سكل دائم يف الدرا�سات الأكادميية والتطبيق الحرتايف.
الإن�سانية  بالتحديات  تعج  التي  املعا�سرة  احلياة  يف  املجتمعية  وامل�سوؤولية 
الكربى اأ�سبحت جزءًا اأ�سا�سيًا وجوهريًا يف اإ�سرتاجتيات املوؤ�س�سات التي تعمل 
جادة لتبقى ب�سكل م�ستدام، خا�سة بعد ظهور الف�سائح الأخالقية يف موؤ�س�سات 

و�سائل  يف  عنها  ال�سلبي  الن�سر  وازدياد  الأعمال 
بجهود  تقوم  العامة  العالقات  جعل  مما  الإت�سال، 
جبارة ل�ستعادة الثقة وامل�سداقية املفقودة، لذا جندها 
يف الدول املتقدمة تعاملت بجدية مع مفهوم امل�سوؤولية 
اأولية ق�سوى يف جدول منا�سطها،  املجتمعية  واعطته 
ففي الوليات املتحدة تكّون جتمع ي�سم ت�سعة ع�سر جهة 
اأ�سدرت  التي  ال�سلة  ذات  والحتادات  املنظمات  من 
ما يعرف بال� )white paper ( يف عام 2003 بعنوان 
للعمل، حيث جاء  الأعمال عرب منوذج  الثقة يف  اإعادة 
الخالقية   املبادئ  لتبني  الأعمال  لقادة  منا�سدة  فيها 
وحتقيق ال�سفافية وتطبيق احلوكمة، وهذه متثل جوهر 
من  كل  لذلك  تطرق  وقد  املجتمعية  امل�سوؤولية  مباديء 

Dennis و Glen يف كتابهما العالقات العامة ال�سرتاجتيات والتكتيكات .
 ويقراأ ذلك يف اإقرتاح الأمني العام لالأمم املتحدة ال�سيد )كويف عنان( لأول 
مرة »الإتفاق العاملي« يف خطابه اأمام املنتدى القت�سادي العاملي الذي عقد يف 
1 كانون الثانى  1٩٩٩م، ومت اإطالق املرحلة الأولى التنفيذية لالإتفاق العاملي 
يف مقر الأمم املتحدة يف نيويورك 26 متوز 2000م وطالب الأمني العام لالأمم 
التي  العاملي(  )الإتفاق  الدولية  للمبادرة  بالإن�سمام  الأعمال  قادة  املتحدة 
جتمع ال�سركات بهيئات الأمم املتحدة ومنظمات العمل واملجتمع املدين لدعم 
املبادئ الع�سرة يف جمالت حقوق الإن�سان والعمل والبيئة، وهذا التفاق ميثل 

املبادئ العاملية للم�سوؤولية املجتمعية التي تعزز مواطنة ال�سركات .
فاحلوجة ما�سة اإلى درا�سات وبحوث متعمقة  تبني دور العالقات العامة يف 
اإدراك ممار�سيها وعالقتهم برباجمها وم�سروعاتها،  املفهوم ومدى  تعزيز 
ومدى ن�سوج املوؤ�س�سات يف ممار�سة م�سوؤوليتها املجتمعية مبفهومها ال�سامل، 
خا�سة اأن هنالك توجه عاملي نحو امل�سوؤولية املجتمعية يت�سم باجلدية ملجابهة 
يف  القل  على  املجالني  يف  عملي  خالل  ومن  العامل،  تواجه  التي  التحديات 
حميط بلدي ال�سودان، لحظت  اأن هنالك  بع�س الق�سور يف دور العالقات 
ب�سكل  تطبيقها  يف  وامل�ساهمة  املجتمعية  امل�سوؤولية  مفهوم  تعزيز  يف  العامة 
اأن كان يف عملية بناء ثقافة موؤ�س�سية حتمل قيم وم�سامني  متكامل، �سواء 
وبرامج  م�سروعات  لتقدمي  فيها  العاملني   واإلهام   املجتمعية  امل�سوؤولية 
ال لعك�س الإجنازات يف جمال  مبتكرة وخالقة، اأو قيامها بن�ساط اإت�سايل فعَّ
امل�سوؤولية املجتمعية لتمكن جمهور ال�سركات من الوقوف عليها ب�سكل ي�سهل 
وحتى  املجتمع،  خدمة  يف  اأدوارها  ويبني  لل�سركات،  احل�سنة  ال�سمعة  بناء 

يفا�سل اجلمهور بني موؤ�س�سة واأخرى وفق ال�سلوك امل�سوؤول واهلل املوفق.

بقلم: ع�سام بابكر 
رئي�س مركز اخلرطوم للم�سوؤولية

املجتمعية والتنمية امل�ستدامة

حوار مسؤول حول العالقة بين العالقات 
العامة والمسؤولية المجتمعية 

   مقالت يف امل�سوؤولية املجتمعية 
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وجدت  التى  ال�سرائح  اأحدى  هى  اليتام  �سريحة 
ال�سودان  فى  امل�ستويات  كافة  على   كبري  اإهتمام 
ال�سريحة  بتلك  اهتمت  التى  اجلهات  وتتعدد   -

بالت�سلل التالى :
رعاية حكومية :

• اإ�سدار قوانني من رئا�سة اجلمهورية تكفل 
حقوق اليتام .

رعاية على م�ستوى ال�سيدة الأولى - حرم   •
رئي�س اجلمهورية والتى تراأ�س منظمة وطنية 

خلدمة الأيتام على م�ستوى ال�سودان.
• رعاية على م�ستوى الوليات اخلم�س ع�سرة - 
من ال�سيد الوالى وال�سيدة حرمه التى تراأ�س 
منظمة وطنية ولئية وهى متثل فرع للمنظمة 
الرئي�سية ايل ترعاها حرم رئي�س اجلمهورية

• رعاية من ديوان الزكاة على م�ستوى الوليات 
واملحليات. 

رعاية عرب املنظمات :
هنالك عدد من املنظمات الدولية العاملية    • 
م�ستوى  على  اليتام  رعاية  جمال  فى  تعمل  التى 

اخلرطوم وعلى م�ستوى الوليات واأهمها :
 منظمات دولية اإ�سالمية :

1- هيئة الإغاثة الإ�سالمية  العاملية .
2- منظمة الإغاثة الإ�سالمية عرب العامل.

3- قطر اخلريية .
منظمات وطنية فهى :

1- منظمة الرب والتوا�سل - متويل حكومى وفاعلى 
خري.

2-  منظمة اأهل الرب .

3- جمعية الهالل الأحمر ال�سودانى - بتمويل من 
الهالل الحمر البحرينى.

يتم دعم الأيتام فى املجالت التالية :
• اإ�ستخراج بطاقة تامني �سحى .

 • الإعفاء من الر�سوم و توفري امل�ستلزمات و 
الزى املدر�سى و �سنطة وادوات .

 • دعم حقيبة رم�سانية وعيد الفطر املبارك .
 • دعم اأ�ساحى .

الأ�سر  لبع�س  �سغرية  م�سروعات  متليك   • 
املنتجة .

 • امل�ساهمة فى بناء جزئي ملنازل اليتام .
والعمرة  احلج   �سعريتى  لأداء  امل�ساعدة   • 

لبع�س الأ�سر.
الأو�ساع  ح�سب  الأيتام  ت�سنيف  يتم 

الإجتماعية التالية:
 • اأيتام فاقدى الأب والم .

 • اأيتام اأ�سغر �سنُا واأكرب عددًا.
 • اأيتام نازحني - ب�سبب احلرب اأو اجلفاف .

 • اأيتام معاقني: )حركيًا- مكفوفني- �سم - 
اإعاقة دماغية(.

• ح�سب نوع ال�سكن:)ع�سوائى -  ملك - اإيجار 
- ريف - مدينة(.

• عائل الأ�سرة :)الوالدة - اأحد الأقارب -احد 
الأ�سقاء او ال�سقيقات (.

 - �سجن   - عمل   - املدر�سة  خارج  اأيتام   •
م�سردين- مت�سول .

)ونوا�سل (

رعــايــة األيتـام فـى 
السـودان

   مقالت يف امل�سوؤولية املجتمعية 

بقلم: 
د.حافظ احلاج مكى

من�سق وحدة دعم املجتمع
 بالولية 

ولية �سمال كردفان  
 جمهورية ال�سودان

الكبرية  للحوجة  ن�سبة   - بال�سودان  والجتماعى  الن�سانى  العمل  وم�سروعات  جمالت  تتنوع 
واحل�سار  والقبيلة  والع�سكرية  ال�سيا�سية  املحلية  ال�سراعات  كانت  التى  الفقر  رقعة  واإمتداد 

الإقت�سادي كلها عوامل اأثرت فى زيادة ن�سبة وعدد املحتاجني من كل ال�سرائح املختلفة .



بانوراما ال�شبكة - ٢٠١٨م 186

في تظاهرة دولية لتحقيق شراكات بين المؤسسات 
الوطنية والدولية

الشبكة اإلقليمية نظمت فعاليات 
المؤتمر العالمي الثاني لرعاية األيتام 

بمشاركة عربية ودولية واسعة

نظمنت ال�سبكة القليمية للم�سوؤولية الجتماعية فعاليات »املوؤمتر العاملي الثاين لرعاية الأيتام لعام2018م«، 
مب�ساركة وا�سعة من ممثل موؤ�س�سات وجمعيات ومنظمات عربية ودولية معنية ب�سوؤون الأيتام. وقد ناق�س املوؤمتر 
والذي ت�ست�سيفه مملكة البحرين للعام الثاين على التوايل مو�سوع » اآفاق حتقيق ال�سراكة بني املنظمات الأممية 
ووكالت الأمم املتحدة واملنظمات الوطنية بالعامل الإ�سالمي وانعكا�سات ذلك على جودة خدمات رعاية الأيتام«، 
للم�سوؤولية  القليمية  ال�سبكة  واأن�سطة  فعاليات  ختام  يف  2018م   دي�سمرب   12 بتاريخ  ويندام  بفندق  وذلك 
الجتماعية لهذا العام والذي حمل �سعار »عام ال�سراكة املجتمعية2018م«. وقد بداأ حفل افتتاح املوؤمتر بكلمة 
من �سعادة الدكتورة اأمل البكري البيلي وزيرة التنمية الجتماعية بولية اخلرطوم بجمهورية ال�سودان-�سيف 
�سرف املوؤمتر، والتي اأكدت على اأهمية ال�سراكة مع املنظمات الأممية املعنية برعاية الأيتام لالطالع على اأف�سل 
اأن  ذكرت  كما  والأ�سالمية.  العربية  موؤ�س�ساتنا  اأعمال  تطوير  يف  منها  الأمميةوال�ستفادة  واملمار�سات  التجارب 
هناك العديد من املوؤ�س�سات العربية وال�سالمية املعنية برعاية الأيتام قطعت �سوطا كبريا ومتميزا يف جمالت 
رعاية الأيتام، وانعك�س ذلك ايجابا على الت�سريعات الوطنية، حيث منحت هذه الت�سريعات مزايا لالأيتام وذويهم 
وفق اأرقى املعايري الأممية مع املحافظة على اخل�سو�سية الثقافية والدينية واملجتمعية. وا�سادت �سعادة الدكتورة 
اأمل البكري البيلي وزيرة التنمية الجتماعية ال�سودانية بجهود ال�سبكة القليمية للم�سوؤولية الجتماعية يف 
اإيجاد من�سة مهنية للخرباء واملتخ�س�سني مبجالت رعاية الأيتام يجتمع حولها الأ�سخا�س ذوو العالقة من اأجل 

العمل معا نحو جتويد اخلدمات املقدمة لالأيتام وذويهم.
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الثانية  الدورة  التميمي رئي�س  الأ�ستاذ عي�سى بن فريح  �سعادة  كما قدم 
للموؤمتر العاملي لرعاية الأيتام كلمة قال فيها«  اإن املوؤمتر العاملي لرعاية 
اليتام والذي يقام يف عامه الثاين وبتنظيم من مركز خدمات موؤ�س�سات 
اأوراق  ، وتناق�س  رعاية الأيتام بال�سبكة القليمية للم�سوؤولية الجتماعية 
ووكالت  الأممية  املنظمات  بني  ال�سراكة  حتقيق  »اآفاق  مو�سوع  عمله 
وانعكا�سات ذلك   ، بالعامل ال�سالمي  الوطنية  املتحدة واملنظمات  الأمم 
الخت�سا�س  ذوي  جمع  اإلى  يهدف  الأيتام«،  رعاية  خدمات  جودة  على 
وذلك  عام  بعد  عاما  اخلربات  وتبادل  ومناق�ستها  لعر�سها  واخلربات 
لتحفيز موؤ�س�سات رعاية الأيتام على جعل امل�سوؤولية املجتمعية تنبثق من 
ا�سرتاتيجية تلك املوؤ�س�سات ، ولي�ست فقط ن�ساطا عابرا. واأ�ساف كذلك 
» لقد حر�سنا منذ اإطالق هذا املوؤمتر يف دورته الأولى، وجائزته الأولى 
من نوعها يف املنطقة العربية، اأن نبني لكم جميعًا باأن اأعمالكم اجلليلة 
القطاع  هذا  يف  وامل�ستفيدين  العاملني  جميع  لدى  واعتزاز  تقدير  ملحل 
الأهلي واخلريي والر�سمي املعني بتوفري خدمات ورعاية لالأيتام وذويهم، 
ون�ساأل اهلل �سبحانه وتعالى اأن يقبلها منكم ويجزيكم خري اجلزاء، فاأنتم 
على راأ�س موؤ�س�سات تقدم عمال من اأف�سل الأعمال املحببة هلل عز وجل 
ومعهم  اليتام«  وكفالة  »رعاية  وهو  األ  و�سلم،  عليه  اهلل  �سل  ولر�سوله 
اأمهاتهم الأرامل وذويهم ، فعن اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه قال: قال النبي 
�سلى اهلل عليه و�سلم: ال�ساعي على الأرملة وامل�سكني كاملجاهد يف �سبيل 

اهلل اأو القائم الليل ال�سائم النهار.
ليكون  واأغرا�سه،  حمتواه  يف  عاملي  املوؤمتر  هذا  يكون  اأن  حر�سنا  كما 
من�سة تت�سارك فيها منظماتنا الوطنية يف العامل الإ�سالمي مع املنظمات 
مرجعيات  وفق  لالأيتام،  املقدمة  اخلدمات  جتويد  �سبيل  يف  الأممية 
الإ�سالمية  والثقافة  اخل�سو�سية  فيها  تراعى  اأن  على  عاملية،  معيارية 

والوطنية.
ول يفوتنا يف هذا املقام اأن نتوجه بخال�س ال�سكر اإلى املوؤ�س�سات الر�سمية 

تطوير  على  عملت  والتي  وال�سالمية،  العربية  الدول  من  العديد  يف 
العديد  اأف�سل لالأيتام وذويهم، فحققت  ت�سريعاتها بهدف تقدمي رعاية 
منها جناحات مقدرة.كما اأن ال�سبكة القليمية للم�سوؤولية الجتماعية ل 
ميكن اأن حتقق اأهدافها دون �سراكات حقيقية، فاأنتم جميعا والداعمني 
القليمية  ال�سبكة  اأداء  حلقات  من  مهمة  وحلقة  �سلبا،  اأ�سا�سا  لأعمالها 
للم�سوؤولية الجتماعية لر�سالتها.. ف�سكرا ملن �ساهم و�سي�ساهم يف و�سع 
لبنة من لبنات حتقيق اأهداف هذه ال�سبكة القليمية ال�سامية باأهدافها 
واأعمالها ور�سالتها..ويف ختام كلمته قال الأ�ستاذ عي�سى التميمي رئي�س 
البحرين  ململكة  الإمتنان  وعظيم  ال�سكر  جزيل  نرفع  اأن  نود  املوؤمتر« 
قيادة وموؤ�س�سات و�سعبا على احت�سان هذا املوؤمتر وتوفري الدعم له حتى 
خرباء  من  املوؤمتر  �سرف  �سيوف  ن�سكر  لأعماله.كما  الأ�ستدامة  تتحقق 
كافل،  بجائزة  وال�سالمية  العربية  الدول  من  واملكرمني  ومتحدثني، 
مملكة  وخارج  داخل  من  و�سيوفنا  املبارك،  املوؤمتر  هذا  لرعاة  وكذلك 
م�ساهمة  املوؤمتر  هذا  يكون  اأن  وتعالى  �سبحانه  اهلل  البحرين..�سائلني 
حقيقية لتاأ�سي�س عالقات مهنية متينة بني املوؤ�س�سات ال�سالمية والعربية 
جودة  على  اإيجابا  لتنعك�س  الأممية  نظرياتها  مع  الأيتام  برعاية  املعنية 

اخلدمات املقدمة لالأيتام وذويهم.
التميز يف جمال رعاية  الفائزين بجوائز  ثم مت بعد ذلك الأعالن عن 
حيث  املوؤمتر.  دورات  من  الدورة  لهذه  الإ�سالمي  العامل  بدول  الأيتام 
الجتماعية  التنمية  وزيرة  البيلي  البكري  اأمل  الدكتورة  �سعادة  فازت 
يف  العام  �سخ�سية   « بجائزة  ال�سودان  جمهورية  من  اخلرطوم  بولية 
جمال رعاية الأيتام لعام 2018م«. كما فازت الأ�ستاذة �سلوى الكوهجي 
رعاية  ملوؤ�س�سات  الداعمة  للجهات  كافل  بجائزة  البحرين  مملكة  من 
الأيتام لعام 2018م. ثم بداأت جل�سات عمل املوؤمتر، حيث مت تقدمي 12 
ور�س  اإلى  بالإ�سافة  ورقة عمل علمية من خالل ثالث جل�سات علمية، 
ومن  العربية  الدول  من  ومتخ�س�سون  قدمها خرباء  متخ�س�سة  عمل 
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خارجها، وقد مت من خاللهم عر�س اأطر وجتارب يف جمال ال�سراكات 
طرح  مع  الأيتام،  رعاية  جمال  يف  والأممية  الوطنية  املنظمات  مابني 
ال�سوابط املهنية لتعزيز هذه ال�سراكة لتحقق العائد املرجو منها. وقد 
اأ�ساد امل�ساركون بهذا املوؤمتر وماحتقق من خالله ، اإ�سافة اإلى اأنه مت 
رفع تو�سيات يف ختام املوؤمتر طالبوا من خاللها على ا�ستدامة انعقاد 
بني  ال�سراكات  بناء  اأهمية  على  كذلك  واأكدوا   ، �سنويا  املوؤمتر  هذا 
املوؤ�س�سات العاملة يف قطاع رعاية الأيتام ملا لذلك من انعكا�س ايجابي 
على بناء قدرات هذه املوؤ�س�سات ب�سريا وموؤ�س�سيا ومهنيا ومعرفيا. كما 
طالب امل�ساركون على ايجاد ميثاق �سرف عربي وا�سالمي للعاملني يف 
جمال قطاع الأيتام وفق اأرقى املعايري العاملية املهنية. واقرتح املوؤمترون 
املعرفة  لإدارة  رقمية  من�سة  اطالق  اأهمية  على  تو�سياتهم  يف  كذلك 
يف جمال رعاية الأيتام، اإ�سافة اإلى تبني ا�سرتاتيجيات اعالمية تعزز 
ممار�سات ال�سراكة بني هذه املنظمات. وحث املوؤمترون يف تو�سياتهم 
اإ�سافية  مزايا  توفري  يف  ت�ساهم  التي  الت�سريعات  زيادة  اأهمية  على 
لالأيتام وذويهم وت�ساهم يف تعزيز ال�سراكات بني املنظمات العاملة يف 
بتاأ�سي�س مركز للدرا�سات  القطاع وطنيا ودوليا. كما طالب امل�ساركون 
والأبحاث معني بقطاع الأيتام، اإ�سافة اإلى اأهمية ر�سد اأف�سل التجارب 
عليها  بالتعرف  املوؤ�س�سات  وحث  الأيتام  رعاية  جمال  يف  واملمار�سات 
امل�ساركون  حث  وكذلك  متخ�س�سة.  وملتقيات  زيارات  برامج  عرب 
بتبني  متخ�س�سة  ومعاهد  وكليات  جامعات  من  الأكادميية  املوؤ�س�سات 
مقررات اأكادميية متخ�س�سة وم�سار تخ�س�سي علمي يف جمال رعاية 
الأيتام، اإ�سافة اإلى وجوب اأن تبادر الغرف التجارية من خالل اأع�سائها 

جمال  يف  متميزة  برامج  لدعم  وموؤ�س�سات  �سركات  من  لها  املنت�سبني 
رعاية الأيتام وذلك يف اإطار م�سوؤوليتهم املجتمعية. علما اأن املتحدثون 
يف املوؤمتر تناولوا عرب اأوراق عملهم العلمية مو�سوعات هادفة وعميقة 
يف جمال رعاية الأيتام منها:  دور ال�سراكات يف تطوير نوعية اخلدمات 
املعلومات  امل�ستقبلية. ومراكز  املقدمة لالأيتام ومواكبتها لحتياجاتهم 
جهود  اإجناح  يف  ودورها  اليتام  قطاع  يف  املتخ�س�سة  والإح�ساءات 
على  املرتكزة  حمور«ال�سراكات  وكذلك  والعاملية.  الوطنية  ال�سراكات 
القدرات الذاتية للموؤ�س�سات العاملة يف قطاع اليتام وحتقيقها حلاجات 
الأمم  الأممية ووكالت  املنظمات  اإلى حمور  اإ�سافة  املتنامية«.  الأيتام 
املتحدة ذات الهتمام ببناء ال�سراكات يف جمال خدمات رعاية اليتام، 
ال�سراكات  املوؤ�س�سي والتفاعل الدويل عرب  الأداء  وكذلك حمورحت�سني 
ال�سرتاتيجية املعتمدة على تبادل اخلدمات بني خمتلف اجلهات ذات 
العالقة بقطاع الأيتام. وحمور �سراكات ا�سرتاتيجية ، مهنية وم�ستدامة 
املهنية  ال�سراكات  حمور  اإلى  ،اإ�سافة  الإ�سالمي  العامل  اأيتام  لرعاية 
اليتام  رعاية  ملوؤ�س�سات  ال�سرتاتيجية  اخلطط  حتقيق  يف  ودورها 
وفق  املتاحة  وجمالتها  ال�سراكات  اأطر  .وكذلك  فجواتها  ومعاجلة 
 .  2030 امل�ستدامة  التنمية  اأهداف  من  ع�سر  ال�سابع  الهدف  مقا�سد 
ال�سراكات  انعا�س  يف  ت�ساهم  مبتكرة  »اأدوات  حمور  تناول  مت  واخريا 
على  مت  كما   . عوائدها«  وتعظيم  اليتام  رعاية  موؤ�س�سات  يف  احلالية 
هام�س املوؤمتر افتتاح معر�س متخ�س�س ملوؤ�س�سات رعاية الأيتام لعدد 

من املوؤ�س�سات البحرينية والعربية.
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�ساركت ال�سبكة القليمية للم�سوؤولية الجتماعية بوفد ر�سمي يف فعاليات« ملتقى تا�سكا الدويل« والذي اأقيم مبدينة اأنتاليا الرتكية يف الفرتة مابني 
20-24 دي�سمرب2018م، وبتنظيم من اجلمعية الرتكية العربية للتعاون القت�سادي وال�سرتاتيجي. وقد تكون وفد ال�سبكة القليمية من كل من �سعادة 
الر�سمي  املمثل   ، املجتمعية  للم�سوؤولية  الكويت  برنامج  رئي�س  العثمان  �سهاب  الدكتور  و�سعادة  الإدارة  رئي�س جمل�س  يو�سف عبدالغفار  الربوفي�سور 
لل�سبكة القليمية للم�سوؤولية الجتماعية بدولة الكويت. وقد كانت م�ساركة رئي�س جمل�س الإدارة من خالل ورقة علمية حول« م�ستقبل الطاقة البديلة 
يف العامل الإ�سالمي«. كما حظي �سعادة الربوفي�سور يو�سف عبدالغفار بتكرمي من اللجنة املنظمة العليا للملتقى لتميزه يف تقدمي ورقة عمل علمية 
ر�سينة.وعقد الوفد الر�سمي لل�سبكة القليمية للم�سوؤولية الجتماعية العديد من الجتماعات املثمرة مع موؤ�س�سات عربية وتركية ودولية لبحث اآفاق 

التعاون معها يف جمالت التنمية املتعددة.

وفد الشبكة االقليمية للمسؤولية االجتماعية يشارك بفاعلية 
في حدث دولي بتركيا

معايل   : من  كال  الجتماعية  للم�سوؤولية  الإقليمية  ال�سبكة  منحت 
القد�س  ووقفية  �سندوق  اإدارة  جمل�س  رئي�س  امل�سري  منيب  ال�سيد 
امل�ستدامة  للتنمية  املتحدة  الأمم  لأهداف  للرتويج  الأممي  املفو�س 
مبنا�سبة  وذلك  2018م  لعام  املنح  جمال  يف  العام  �سخ�سية  جائزة 
جائزة   « فعاليات  الجتماعية  للم�سوؤولية  الإقليمية  ال�سبكة  تنظيم 
لعام 2018م«،وكذلك مت تكرمي ومنح  الثالث  املانحة  وموؤمتر اجلهات 

بولية  الجتماعية  التنمية  وزيرة  البيلي  البكري  امل  الدكتورة  �سعادة 
اخلرطوم ال�سفري الدويل للم�سوؤولية املجتمعية« جائزة �سخ�سية العام 
يف جمال رعاية الأيتام لعام 2018م« مبنا�سبة تنظيم ال�سبكة الإقليمية 
للم�سوؤولية الجتماعية فعاليات » املوؤمتر العاملي الثاين لرعاية الأيتام 
امل�سوؤولية  جمالت  يف  الكبري  لدورهما  تكرميهما  2018م..وياأتي  لعام 

واخلدمة املجتمعية على امل�ستويات الوطنية واخلارجية.

المصري شخصية العام في مجال المنح
والبيلــي في مجــال األيتــام
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  مقالت يف امل�سوؤولية املجتمعية

على  تدريبهم  يتم  اأن  قبل   اأنف�سهم  على  الإعتماد  الأبناءعلى  تدريب    اإن 
ممار�سة امل�سوؤولية املجتمعية اأمر ل منا�س منه. 

حيث يجب اأن ندربهم على الإعتماد علي النف�س اأول ، وهذا النوع من الفكر 
الرتبوي غري متواجد بال�سكل الذي ينبغي يف تربية اأبنائنا يف عاملنا العربي، 
مهارات  على  تدريبهم  نحو  الكايف  الهتمام  الأبناء  من  كثري  يلقى   فال 
متحملني  غري  وهم   ، اأولدنا  يكرب  لذلك  ونتيجة  النف�س،  على  الإعتماد 
الإعتماد  اأنف�سهم  على  معتمدين  وغري  الكايف،  التحمل  اأنف�سهم  م�سوؤولية 
الواجب. والآن، نريد اأن يتعلم الأبناء منذ طفولتهم الإعتماد على ذواتهم 
مبادئ  وهذه  الرئي�سة،  حاجياتهم  ق�ساء  يف  الآخرين  عن  والإ�ستقالل 

تربوية ومهمة يف تربية الأبناء، وتدريبهم عليها واجب تربوي.
اإبني مهارات حتمل  وال�سوؤال الذي قد يتبادر يف الذهن، كيف اأغر�س يف  

امل�سوؤولية والعتماد على النف�س؟
وتاأتي القاعدة الرتبوية املهمة، فتقول لك : اإذا اأردت اأن يعتمد ابنك على 
نف�سه، فجرب اأنت اأن تعتمد عليه حتى تعلمه الإعتماد على نف�سه، فاإذا كنت 
الإعتماد  تعلم  له  اإذن �سيت�سنى  اأ�ساًل ل تعتمد عليه يف �سيء، فكيف  اأنت 
على نف�سه. واإذا كنت اأنت غري واثق يف قدراته واإمكاناته، وبالتايل ل تعتمد 

عليه يف اإجناز بع�س الأمور، فكيف �سيثق هو يف نف�سه، ويركن لقدراته؟
فيكون املطلوب منك اأن ترفع يدك عنه وعن م�ساعدته، وتف�سح له املجال 
كرتتيب  بنف�سه،  اأعماله  بع�س  لينجز  وترتكه  بنف�سه،  م�سلحته  ليق�سي 
ول  بنف�سه  احتياجاته  ي�سرتي  ان  يحاول  واأن  حقيبته،  وترتيب   ، غرفته 
باأ�س اأن تكون معه ، لكن ترتكه يت�سرف بنف�سه ، فيقدم اأوراقه للمدر�سة 
بنف�سه، وتكون اأنت معه مبثابة ال�ساحب يف بادئ  الأمر ، ويعمل واجباته 
املدر�سية بنف�سه، وتكون اأنت مبثابة املوجه . وياأكل بنف�سه، وي�سرب بنف�سه، 
ويلب�س مالب�سه بنف�سه، ويجهز مالب�سه، ويرتب حاجاته، وتكون اأنت مبثابة 
امل�سرف، وب�سفة عامة؛ فاإن اأي عمل ي�ستطيع الطفل اأن يوؤديه؛ فال بد اأن 

ت�ساعده، وتف�سح له املجال حتى ي�ستطيع اأن ينجزه معتمًدا على نف�سه.
على  العتماد  يف  الأبناء  تعليم  طريق  تعرت�س  التي  الأ�سا�سية  امل�سكلة 
اأن  ي�ستطيعون  ل  الذين  هم   ، اأنف�سهم   والأمهات  الآباء   اأن  ،هي  النف�س 
يفطموا اأنف�سهم عن التدخل يف �سوؤون اأبنائهم، ول اأن يبتعدوا باأنف�سهم عن 
الإ�سرتاك معهم يف ق�ساء م�ساحلهم، ول اأن يرتكوا لهم الفر�سة ليمار�سوا 
حياتهم باأنف�سهم، وقد يكون هذا التدخل ب�سبب حبهم لأبنائهم، اأو بق�سد 
اأدوارهم،  اأداء  عن  اأمامهم  عائقا  تقف  اأنك  هو  الواقع  ولكن  حمايتهم، 

وت�سلبهم الفر�س التي جتعلهم يجربون الإعتماد على اأنف�سهم، فيكون حبك 
لهم حًبا �ساًرا، وتكون حمايتك لهم حماية موؤذية.

ويجب ان ل نن�سى مو�سوع الإهتمام بتعزيز ال�سلوك ال�سحيح الذي ينفرد 
الإبن وخا�سة يف مرحلة الطفولة بالقيام به حيث ياتي دور التعزيز ل�سلوك 
اأن  بد  بنف�سه، ل  اأعماله  باأداء  الطفل  يقوم  اأن  النف�س، فبعد  العتماد على 
تثني على الطفل، ومتدح قيامه بالعمل اأو ال�سلوك ال�سائب منفرًدا، وت�سيد به 
اأمام الآخرين من اأفراد الأ�سرة وال�سيوف على م�سمع منه ..وبعد ذلك تاأتي 

مرحلة تدريب الطفل  من ذوي العاقه على ممار�سة امل�سوؤولية املجتمعية.
بناء  يف  واأ�سا�سيني  فاعلني  ك�سركاء  الإعاقة  ذوي  فئة  اإلى  ننظر  اإننا  حيث 
جمتمعاتنا، ويف حتقيق الإجنازات املجتمعية ، وقد تبواأ اأعداد منهم املراكز 
وياأتي  الدويل.  اأو  الوطني  امل�ستويني  على  �سواء  عديدة  حمافل  يف  املتقدمة 
اجتاه  يف  لي�سب  بت�سميمه  ت�سرفت  والذي   ، املجتمعية  امل�سوؤوليهة  برنامج 
تعزيز م�ساركة الأبناء من ذوي الإعاقة للم�ساهمة املجتمعية الفاعلة واملوؤثرة. 
ويطبق هذا الربنامج حاليا مبركز الدوحة العاملي لذوي الحتياجات اخلا�سه 
كنموذج جتريبي. ، و�سوف اأحر�س باإذن اهلل على تعميمه يف العديد من املواقع 
التجريبي.  املمار�سة  منوذج  تقييم  بعد  لحقا  املتخ�س�سة  العربية  واملراكز 
الإعاقة  ذوي  من  بالأبناء  للو�سول  عديدة  مراحل  من  الربنامج  هذا  ويتكون 
ذوي  تدريب  املثال:  �سبيل  على  منها  املجتمعية  امل�سوؤولية  وتطبيق  فهم  اإلى 
زيادة  يف  نبداأ  ثم  الذاتية،   امل�سوؤولية  اأو  النف�س  الإعتمادعلى  على  العاقه 
اأكر ات�ساعا ، فيبداأ  م�ساحة  تدريبهم على حتمل امل�سوؤولية يف دوائر اأخرى 
مع  التوا�سل  م�سوؤولية   ذلك  تلي  ثم  اإخوته،  خدمة  م�سوؤولية  بتحمل  الطفل 
يقطن  الذي  اأو احلي  ال�سارع  دائرة  ثم  الأقارب،  دائرة  ثم   ، دائرة اجلريان 
فيه، وتظل تلك الدوائر تت�ساعد حتى ت�سمل الأ�ستجابة للحاجات املجتمعية يف 
العاملني العربي وال�سالمي، ثم حاجات الإن�سانية جمعاء. ونهدف من برنامج 
حاجات  �سد  يف  العاقه  ذوي  من   الأبناء  اإ�سراك  اإلى  املجتمعية  امل�سوؤولية 
اأع�ساء موؤثرون  يف جماعات خمتلفة،  اأنهم  واإ�سعارهم   ، جمتمعية حقيقية  
اأ�سرته و�سول اإلى �سرائح وا�سعة من الب�سر ب�سفة عامة،  اإبتداء من اأع�ساء 
ويعني ذلك اأنه م�سوؤول دوًما اأمام نف�سه، ثم اأمام الآخرين.اإ�سافة اإلى ذلك 
يتعلم الأبناء من ذوي الإعاقة مفهوم الإن�سانية، واأهمية وقوفه بجانب الآخرين 
وم�ساعدتهم اإذا تطلب الأمر ذلك، وربط تطبيق مفهوم امل�سوؤولية املجتمعية 
بجميع املهارات التي يتدربون عليها ، ونحقق بذلك دجما جمتمعيا طبيعيا ، 

وتكون م�ساهماتهم ذات اأثر جمتمعي وا�سح ومبني على اأ�س�س علمية .

بقلم: الدكتورة هــال ال�سعيــد 
اخلبرية يف جمال الإعاقة .

األبناء وممارسة المسؤولية المجتمعية
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للم�سوؤولية  الإقليمية  لل�سبكة  الفخري  الع�سو   - اإبهار  اإدارة جمموعة  رئي�س جمل�س  املعروف  الأعمال  رجل  �سديق  مي�سر  الدكتور  �سعادة  اأ�سدر 
الجتماعية اأحدث كتبه موؤخرا واملو�سوم بعنوان )دور الرئي�س التنفيذي لتطوير ال�سركات واإدارة الأزمات(  ويعد الكتاب ذا قيمة مهنية واإ�سافة 

للمكتبة العربية مبو�سوعه وحمتواه واأهميته ، نتمنى ل�سعادة الدكتور مي�سر �سديق كل التوفيق وال�سداد.

دور الرئيس التنفيذي لتطوير الشركات وإدارة األزمات

)ملتقى  اإقامة  الجتماعية  للم�سوؤولية  الإقليمية  ال�سبكة  اإدارة  جمل�س  اعتمد 
دولة  يف  201٩م(  لعام  الثامن  الجتماعية  للم�سوؤولية  الإقليمية  ال�سبكة  �سركاء 
الكويت ال�سقيقة بال�سراكة مع املعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت... بتاريخ 
26 يناير 201٩م.. حيث �سيتم دعوة �سركاء واأع�ساء ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية 
الجتماعية يف املنطقة العربية ويف خارجها... و�سيتم خالل امللتقى ا�ستعرا�س 
ويف  العربية  املنطقة  يف  الجتماعية  للم�سوؤولية  الإقليمية  ال�سبكة  اأعمال  تقرير 
خارجها خالل عام 2018م- وكذلك �سيتم اطالق خطة اأعمال ال�سبكة الإقليمية 
للم�سوؤولية الجتماعية يف املنطقة العربية ويف خارجها لعام 201٩م - عام متكني 
متكني  جمال  يف  علمي  ملتقى  هام�سه  على  �سيقام  اأنه  اإلى  اإ�سافة   - ال�سركاء 
جمال  يف  العربي  »الكتاب  من  الأولى  الن�سخة  توقيع  حفل  �سيتم  كما  ال�سركاء، 
امل�سوؤولية املجتمعية«، والذي �سي�سدره املركز العربي لأبحاث امل�سوؤولية املجتمعية 
من  العديد  تاأليفه  يف  وي�ساهم  املجتمعية،  للم�سوؤولية  الإقليمية  ال�سبكة  ع�سو 

اخلرباء العرب يف جمالت امل�سوؤولية املجتمعية والتنمية امل�ستدامة.
ويف ت�سريح �سحفي لل�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية تقدموا من خالله 
بخال�س ال�سكر والتقدير ل�سعادة الدكتور بدر عثمان مال اهلل املدير العام للمعهد 
العربي للتخطيط والذي يقع مقره يف دولة الكويت ملوافقته على ا�ست�سافة املعهد 

العربي للتخطيط فعاليات امللتقى.

»ملتقى شركاء الشبكة اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية 
الثامن« أول فعاليات عام تمكين الشركاء في الكويت
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اأحًدا،  ُتخبُئ  ل  الأّياُم  �سدقِني  العزيز،  قارئي 
تلك  بالِوجدان،  ة عالقة  �ِسبُه غ�سَّ ويِفّ  اأكُتب ذلك 
ُيريُد  ل  ا  �سخ�سً وجدُت  ُكلما  ُل  تت�سكَّ التي  ة  الغ�سَّ
وُيجاِهُر  اأمَيا جُحود  باحَلق  �سيًئا ويجَحُد  يفَقَه  اأن 
الِعلم  ياأِت بها  بِه، في�ُسنُّ قوانني خاطئة و�سيئة مل 
ذِلَك  يفَعل  الأولون،  اآباوؤنا  حّتى  بها  ُيخربنا  ومل 
ويخُلق  الرفيَعة،  الوظيفية  مكانِتِه  ب�سبب  ِكرَب  بُكلِّ 
وُيَغريُّ  بل  العمل،  بيئة  نهائًيا يف  ي  لنَمط غري �سحِّ
ُلُه اإلى َحّد ذلك  تاريًخا باأكمله، فاحلماقة قد ُتو�سِ
باِطل  حَلٍق  واختالِقِه  احَلّق  على  ِه  جترُبِ ب�سبب 
يعَمل  من  فيَلق  بل  فقط  ِبِه  نف�َسُه  ُيلِزم  لن  وفاِرغ 
بعيد. اأو  قريٍب  من  معها  يتعاَمُل  وَمن  بيئِتِه   يف 
من  بالعديد  يزَخُر  اجلميل  القطري  ُتراُثنا  اإنَّ 
»َعط  ومنها:  العميَقة،  ة  احلياِتيَّ واحِلَكم  الأمثاِل 
الخت�سا�س  لأهل  الأمر  اأويِل  اأي  از«  للَخبَّ اخُلبز 
قد  البع�س  جَنُد  اليوم  لِكنَّ  والِدراّية،  وامَلعِرَفة 
َف  اأعَطى اخُلبَز للنجار، جناٌر ياأَبى اأن يفَهم ويتعرَّ
على مهَنِة اخَلبز، جناٌر ُيريُد من منَجَرِتِه اأن ُتنِتَج 
ا لال�ستخداِم الب�سري، فوا اأ�َسِفي على  ُخبًزا �ساحِلً
اُم ل  يًتا ومكاَنًة على ل �َسيء. الأيَّ ُكلِّ من اكَت�َسَب �سِ
ة  نا على اخِتبار �سالِحيَّ ئ اأحًدا، املواِقف جُترِبُ ُتَخبِّ
ة  �سالِحيَّ وامل�سوؤوليَّة،  القراِر  ِوزر  ل  لتَحمُّ ِمّنا  اأٍي 
الدين  عليها  حّثنا  التي  العَمل  لأماَنِة  امتثاًل  تامة 
والوطُن والعقُل ال�سليم، َربُّ العَمل عليِه اأن َيِعي اأن 
اجلامعات واملعاِهد والدورات والُكُتب واملواِقع التي 
فواِئد  م  ُتَقدِّ املعرفة  من  الإن�ساين  بالإرث  تزَخُر 
حقيقية ومناهج اأ�سا�سية واآليات مدرو�سة لتحقيق 
وبال�سكِل  امليدان  اأر�س  واقعية على  اأهداف عملية 
ة  ع�سوائيَّ اخلبط  اأنَّ  يِعي  اأن  كذلك  عليه  ال�سليم، 
ة اأن قوِمي مَمن  واخلوف من تنفيذ ال�سحيح بُحجَّ
بتفِعيل  ُيقاَبَل  اأن  عليه  يفقهون  ل  ِمنِّ  اأعلى  ُهم 
ِبه، فال  الأطراف  كاَفة  وتفهيم  ال�سحيح  الإجراء 

ول  الِعلم  ة  ُقوَّ من  اأعلى  ة  قوَّ ُهناك  يكون  اأن  يجب 
يِجب اأبًدا اأن ُتطَم�َس عنُي احَلق ب�سبب ُعمي اأذهان 
الآخر!. البع�س  وخوِف  البع�س  وجتربُّ   البع�س 
اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه  ُه عن  اإنَّ قارئي العزيز، 
»اإذا  و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  قال  قال: 
�سيعت الأمانة فانتظر ال�ساعة قال كيف اإ�ساعتها 
اأهله  غري  اإلى  الأمر  اأ�سند  اإذا  قال  اهلل  ر�سول  يا 
فانتظر ال�ساعة«، لي�َس علينا يا �سديقي اأن نخ�َسى 
ل عنَدُه  توِظيف من ل ِخربَة له، فاإن كاَن جاًدا �سُي�َسكِّ
خربًة مهنية ممتازة يف اأَجٍل ق�سري، ُم�ستِفيًدا من 
جتاُرب  ُل  ُيَحوِّ حقيقًيا  ومُماِر�ًسا  الآخرين  جتاُرب 
اإلى  ال�سواب  جتاُرب  ُل  وُيَحوِّ �سواب،  اإلى  اخلطاأ 
ُه لي�س علينا  ي، كما اأنَّ جاَدة تنُب�ُس بالإبداع والرَتقِّ
يدُر�س  مل  من  توظيف  جدوى  من  كثرًيا  نقَلق  اأن 
ال�ساِغرة؛  للوظيفية  املُطاِبق  الدقيق  التخ�س�س 
ة للتعلُّم والتَفُقه  ذِلَك اإن كانت لديِه القابليَّة احلقيقيَّ
والتناُف�س يف �ُسوق العَمل ال�سِر�َسة. اإنَّ اخلوف، ُكلُّ 
غريَبة  �ُسنًنا  لَي�ُسنَّ  ياأِتيَك  الذي  ذاَك  من  اخَلوف 
التفذُلك  يف  لرغبته  فَقط  واملنِطق،  العقَل  ُتنايِف 
ة، واإن اأقنعَتُه اقَتَنع  الوِقح، وفر�س الأوامر التع�ُسِفيَّ
ة  ل �سحَّ واِهَية  ُحَجج  ب�سبب  راأِيه  على  رُّ  ُي�سِ ُه  لِكنَّ
لها، تخوَّف من هذا كثرًيا يا �سديقي فال فائدة يف 
ٍب  َعقٍل مل تعَمل ِبِه َيُد املعِرفة، ول فاِئَدة ِمن من�سِ
الًل.  مل يِزد �ساِحَبُة اإل غطر�َسة وِكرًبا وجهاًل و�سَ
مقالِته  يف  ال�سربيِني  عبدال�سالم  الكاتب  يقوُل 
الإ�سالمية:  الهداية  جملة  يف  املن�سوَرة  »الواِجب« 
وهم  الأحرار،  �ِسَيم  من  للواجب  الإخال�س  »اإنَّ 
من  باإيحاء  فعله  وجب  ما  يفعلون  لأنهم  اأحرار؛ 
ما  يفعلون  بعبيد  ولي�سوا  وعقولهم،  �سمائرهم 
يوؤمرون. فاإن كنا ل ننتظر من عمل الواجب �سيًئا 
اإل اأن ن�سل بفعله اإلى ما نبتغي من اآمال ومطامع 
بعمل  يقوم  باأنف�سنا؛ لأن من  اأنف�سنا  فكاأننا نخدع 

الُخبـــزُ ِعنـــَد النَّجـــار!
   مقالت يف امل�سوؤولية املجتمعية 

بقلم: خولة مرت�سوي
 كاتبة وباحثة اأكادميية
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اإل  اللهم  بعد ذلك  �سيًئا  ينتظر  ل  ا يف عمله  الواجب خمل�سً
الفا�سل.  بالرجل  ي�سمى  الذي  هو  وهذا  �سمريه،  ت�سجيع 
وثبات  عمل  ولكنها  مزرك�ًسا،  ًبا  خالَّ قوًل  الف�سيلة  ولي�ست 
ما  كثرًيا  وال�سرف.  والنزاهة  املعرفة  ت�سحبها  وت�سحية، 
واحلقيقة  واخلبث،  بالف�ساد  احلياة  يرمون  النا�س  اأجد 
الإن�سان،  بف�ساد  اإل  احلياة  ف�سدت  ما  خاطئني.  جدُّ  اأنهم 
عقله  ب  هذَّ فلو  بالواجب؛  قيامه  لعدم  اإل  الإن�سان  ف�سد  وما 
لعمل هذا العقل على تربية �سمريه، ولو رقى �سمريه لأجربه 
هذا ال�سمري على عمل الواجب، ولو عمل كل اإن�سان ما عليه 
ول  الف�ساد  هذا  فيها  راأينا  وملا  احلياة،  لتزنت  واجبات  من 
النا�س،  التي ميقتها  العادات  �سيًئا من هذه  هذا اخلبث، ول 
ومن  العادات.  هذه  اأوجدوا  الذين  هم  النا�س  باأن  العلم  مع 
نف�سه؛  نحو  به  يقوم  ما  اإل  الواجب  من  يعرف  ل  من  النا�س 
فهو يقوم بكل ما تتطّلبه �سهواته، وما �سيطرت عليه �سهواته 
من  نف�سه  تطلبه  ما  بكل  يقوم  من  ا  واأي�سً �سمريه،  ملوت  اإل 
لذات هذه احلياة قد ت�سوقه هذه النف�س اإلى اخلطايا، وهذا 
احلب للنف�س هو الذي يجعله يرتكب اأكرب الآثام، ويعميه عن 
الأمور؛  تقدير  عن  عاجًزا  ويجعله  والطالح،  ال�سالح  معرفة 
ي�سري  لنف�سه  ا  حمبًّ كان  اأن  فبعد  منقلبة؛  اآخرته  جتد  ولذا 
ا لها، وقد ل ي�سعر بهذه العداوة. وهل هذا اإل من �سعف  عدوًّ
به  يقوم  ما  خري  اإن  العقل؟  وف�ساد  ال�سمري،  وموت  الإرادة، 
ويدربها  العمل،  على  �سها  يروِّ اأن  هو  نف�سه  نحو  الإن�سان 
الأهواء،  بها  تتقاذف  األعوبة  يجعلها  واأل  ال�سجاعة،  على 
النفو�س  ذوو  يجد  وقد  بها.  الالئق  املكان  يف  ي�سعها  واأن 
الف�سائل؛  هذه  على  اأنف�سهم  تدريب  يف  �سعوبة  ال�سعيفة 
ظاهرها  كان  فاإن  بغريها،  لهم  �سعادة  ل  اأنه  ليعلموا  ولكن 
الإن�سان  يعمل  اأن  اإل  ال�سعادة  وما  الرحمة.  فباطنها  العذاب 
قيام«. خري  الواجبات  بهذه  يقوم  واأن  واجبات،  من  عليه   ما 
جُتِزُم  فيما  ُيجاِدُلَك  َعِنيًدا  جاِهاًل  اأنَّ  َهب  ديقي،  �سَ
ال�َسِليم،  والَتطبيق  والَعقِل  الِعلم  ة  ُقوَّ بف�سِل  وتوؤِمن؛ 
وُعمِي  جهل  وب�سبب  فيقتِنع،  الأنُف�س  ِب�َسقِّ  فُتفِنعُه 
احَللُّ  هو  اجلهَل  اأنَّ  ر  ُيَقرِّ ومنك،ُ  ِمنُه  الأعَلى  منُظومِته 
ُح. الأ�سَ حيُح  ال�سَ ُهَو  الأّول  راأَيُه  اأنَّ  وُيعِلُن   الأ�سَلُم، 
اأيا �سِديقي، مل ميزُحوا اأبًدا عندما قاُلوا: »الُعلَماُء اأ�سَقى ِمَن 

اجُلهاَلء«.

تكريم الفائزين بتاريخ 30 يناير 2019
إغالق باب قبول الترشيحات لجائزة 
المسؤولية المجتمعية للشركات 

بالدول العربية
�سامل  بن  عبداهلل  ال�سيخ  �سعادة  �سرح 
الروا�س ال�سفري الدويل للم�سوؤولية املجتمعية 
املجتمعية  امل�سوؤولية  جائزة  رئي�س   -
لل�سركات بالدول العربية لعام2018م، باأنه 
مت اأغالق باب الرت�سيحات للتقدم للجائزة 
تقدم  حيث  2018م.  دي�سمرب   25 بتاريخ 
العديد من ال�سركات واملوؤ�س�سات واجلهات 
وقد  اجلائزة،  فئات  على  للتناف�س  العربية 
ال�سركات  العديد من كربى  بقبول  حظيت 
العربية وانعك�س ذلك يف حجم ونوع التفاعل 

للجائزة،  ال�ست�سارية  الهيئة  قبل  الرت�سيحات من  وتدقيق  يتم مراجعة  و�سوف  معها. 
ثم يتم تكرمي الفائزين بها بتاريخ 30 يناير 201٩م يف فعالية �ست�ساحبها العديد من 

الأن�سطة التي تربز امل�سوؤولية املجتمعية لل�سركات العربية. 
واأ�ساف �سعادة ال�سيخ عبداهلل بن �سامل الروا�س رئي�س اجلائزة قائال« لقد وجدنا اأن 
هذا الإقبال الكبري على ال�سرتاك يف هذه املناف�سة بني ال�سركات واملوؤ�س�سات العربية، 
اإمنا يعك�س ثقة هذه اجلهات باأدائها املجتمعي وفق املعايري الدولية املعتربة. علما اأن 
للم�سوؤولية الجتماعية بهدف ت�سجيع  ال�سبكة القليمية  اإطالقها من قبل  اجلائزة مت 
ال�سركات واملوؤ�س�سات العربية على تبني اأدورا جمتمعية فاعلة، اإ�سافة اإلى اإبراز تقدير 
اجلهات العربية الفاعلة والتعريف باأف�سل ممار�ساتها يف جمالت امل�سوؤولية املجتمعية.

ح�سلت ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية على ع�سوية اأممية جديدة ت�ساف 
اإلى ر�سيدها من الع�سويات املهنية الدولية. حيث ح�سدت  ع�سوية منظمة �سوق 
 .The United Nations Global Marketplace الأمم املتحدة العاملي
املتحدة  الأمم  بربنامج  ع�سوا  الجتماعية  للم�سوؤولية  القليمية  ال�سبكة  اأن  علما 
التاأهيل  منظمة  وكذلك  الجتماعية،  للم�سائلة  الدويل  والحتاد  العاملي،  لالتفاق 

الدويل.

عضوية أممية جديدة للشبكة 
االقليمية للمسؤولية االجتماعية
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دولة  ا�ست�سافته  والذي  القد�س  ووقفية  �سندوق  اأمناء  ملجل�س  الرابع  الجتماع  الجتماعية يف  للم�سوؤولية  الإقليمية  ال�سبكة  من  وفد  �سارك 
الكويت برعاية فخرية من �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سباح الأحمد اجلابر ال�سباح اأمري دولة الكويت بتاريخ 12 دي�سمرب 2018م، ومب�ساركة 

�سخ�سيات فل�سطينية وعربية رفيعة امل�ستوى.

وفد الشبكة في االجتماع الرابع لمجلس أمناء صندوق 
ووقفية القدس

تكريم الشبكة االقليمية للمسؤولية 
االجتماعية لدورها في مجاالت التنمية 

المستدامة
 حظيت ال�سبكة القليمية لال�ست�سارات بتكرمي مقدر مل�ساركتها يف فعاليات اأ�سبوع قطر لال�ستدامة 
اخل�سراء  للمباين  قطر  جمل�س  عام  مدير  ال�سمري  م�سعل  املهند�س  �سعادة  قام  وقد  2018م. 
بتكرمي ال�سبكة القليمية لال�ست�سارات لهذا امل�ساركة الفاعلة. وقد كانت م�ساركة ال�سبكة القليمية 
لال�ست�سارات عرب تنفيذ برنامج تدريبي نوعي بعنوان » م�ست�سار دويل يف تطبيقات ال�ستدامة يف 

قطاع الأعمال » بالتعاون مع غرفة قطر.

بتنظيم من ال�سبكة القليمية للم�سئولية الجتماعية وبالتعاون مع �سركة ج�سور للحلول املبتكرة، 
املوافق  اخلمي�س  يوم  م�ساء  يف  وذلك  ال�سلوكية«،  »ال�سمات  التدريبي  الربنامج  فعاليات  اأقيمت 
املدرب  خلف  امني  الدكتور  املدرب  التدريبي  الربنامج  بتقدمي  قام  حيث  2018م،  دي�سمرب   27
التدريب  تتجاوز 25 �سنة يف جمالت  والذي ميتلك خربة  ال�سلوكية،  ال�سمات  املعتمد يف جمال 

وال�ست�سارات. وقد اأقيم الربنامج التدريبي بفندق كراون بالزا مبملكة البحرين.

برنـامـج » السمات السلوكيـة«  بتنظيـم من الشبكـة اإلقليميـة بالشـراكـة مع 
جسـور للحلـول المبتكـرة
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بتنظيم من غرفة جتارة و�سناعة قطر بالتعاون 
مع ال�سبكة الإقليمية لال�ست�سارات، قدم الأ�ستاذ 
يف  الدويل  اخلبري  اإبراهيم  اآل  علي  الدكتور 
امل�ستدامة  والتنمية  املجتمعية  امل�سوؤولية  جمالت 
يف  دويل  »اخت�سا�سي  بعنوان  عمل  ور�سة 
الفرتة  خالل  وذلك  الإن�سانية«  الدبلوما�سية 

مابني ٩ -11 دي�سمرب 2018م مبقر غرفة قطر.

ورشة الدبلوماسية 
اإلنسانية بتنظيم من 

غرفة تجارة وصناعة قطر 
بالتعاون مع الشبكة

  مقالت يف امل�سوؤولية املجتمعية

للم�سووؤلية الجتماعية يف عام 2007م،  ومرت  الإقليمية  ال�سبكة  تاأ�سي�س  مت 
خطوات  بها  تخطوا  التي  �سيا�ساتها  لها  وو�سعت  متعددة،  تطويرية  مبراحل 
واثقه للو�سول اإلى الأهداف املرجوة منها ، بقيادة �سخ�سيات اأكادميية وعلمية 
ومعارفهم  اأفكارهم  ع�سارة  قدموا  حيث   متميزة،  ودولية  عربية  ومهنية 
لهذه  مكانة  تاأ�سي�س  نحو  الأ�سمى  الهدف  اأعينهم   اأمام  وو�سعوا  وخرباتهم 
ال�سبكة القليمية يف خارطة الطريق نحو التطبيق الأمثل للم�سوؤولية املجتمعية 
العدد  �سم  هو  لديهم  الأهداف  اأول  وكان  خارجها.  ويف  العربية  املنطقة  يف 
اأجل  ،من  الأقليمية  ال�سبكة  لهذه  والعربيه  اخلليجية  الدول  اأبناء  من  الأكرب 
اإ�سراكهم يف م�سارات ممار�سة امل�سوؤولية املجتمعية وتطبيقاتها، وتقدمي ما هو 
خري لإوطانهم خا�سة، ولالأمة العربية وال�سالميه على وجه العموم. فجاءت 
الفكرة يف غر�س مفاهيم علمية حول دور الفرد واملجتمع يف تطبيقات التنمية 
اخلالقة.  املجتمعية  واملبادرات  الأفكار  تقدمي  خالل  من  وذلك   ، امل�ستدامة 
للدخول  العربي  الوطن  ابناء  من  الأكرب  العدد  ا�ستقطاب  اإ�ستطاعوا  وبهذا 
وموؤمترات  ملتقيات  من  تقدمه  مما  ،وال�ستفادة  الأقليمية  ال�سبكة  لهذه 
وبرامج تدريبية ، واإ�سدارات وبحوث علمية وتوعوية متنوعة يف كافة جمالت 
امل�سوؤولية املجتمعية والتنمية امل�ستدامة ، لل�سري مبجتمعاتنا نحو حتقيق اأهداف 
الأمم املتحدة للتنمية امل�ستدامة 2030 ، والعمل نحو جعل الوطن العربي يف 
مقدمة البلدان التي تقوم بغر�س تلك الفكار الطموحة لالإرتقاء باملجتمعات 
العربية. كما كان هناك تنوع يف اإختيار مواقع اإقامة فعاليات ال�سبكة القليمية 
للم�سوؤولية الجتماعية وتوزيعها على الدول اخلليجية والعربية ويف خارجها، 
فيها  تقام  التي  الدول  تلك  من  ا�سافيني  اأع�ساء  على  احل�سول  بغية  وذلك 
نقدم  ان  علينا  حقًا  فكان  بع�سا،  بع�سهم  بالأع�ساء  وللتعريف  الفعاليات، 
كلمة �سكر وعرفان للقائمني علئ هذه ال�سبكة الإقليمية التي تعنى بامل�سوؤولية 
العام 201٩م  براجمها خالل  من  الإ�ستفادة  متمنيني من اجلميع  املجتمعية 

والأعوام التي تليه.

بقلم: عامر بن �سعيد بن عامر العلوي 
ال�سفري الأممي لل�سراكة املجتمعية - �سلطنة عمان

الشبكة االقليمية للمسؤولية االجتماعية 
في عيون شركائها
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التي  ال�سرطان  اأنواع  مقدمة  يف  الثدي  �سرطان  ياأتي 
ت�سيب الن�ساء يف العامل وهو اأ�سيع اأنواع ال�سرطان بني 
فئة الن�ساء يف جميع اأنحاء العامل وميثل 16% من جميع 
ال�سرطانات، وهناك عوامل عديدة وخمتلفة لهذا النوع 

من ال�سرطان نذكر اأهمها : 
خلل جيني/ التغذية غري ال�سحية / التدخني / اأدوية 
منع احلمل/ بدء الإحا�سة يف �سن مبكرة  / تاأخر �سن 
فوجود  الوراثة  / وعامل  بالهرمونات  العالج  الياأ�س/ 
اأ�سرية ل�سرطان الثدي من الأمور املحتملة التي  خلفية 
الطفرات  به ل�سيما  ال�سابة  فر�سة  احتمال  من  تزيد 
التي حتدث يف BRCA1 / BRCA2/  p53، توؤدي اإلى 

ارتفاع خماطر الإ�سابة ب�سرطان الثدي ب�سكل كبري.
اأمام  نكون  الثدي  ب�سرطان  ال�سابة  حالة  ويف 

اخليارات التالية : 
ح�سب ت�سخي�س الو�سع واحلالة بعد اجراء الفحو�سات 
والت�سوير : كال�ستئ�سال اجلزئي اأو املقطعي او الكلي او 
الب�سيط اأو املعاجلة الكيميائية/ اأو العالج البيولوجي  اأو 

العالج بالهورمونات
وكل هذه اخليارات يعود للقرار و احلكم فيها الطبيب 

املعالج بعد ت�سخي�س احلالة .
من  اأنف�سنا  نحمي  اأن  ن�ستطيع  هل  ال�سوؤال  ولكن 

الإ�سابة ب�سرطان الثدي ..؟؟ 
التغذية  عامل  خالل  .. من  اهلل  باإذن  ن�ستطيع  نعم 
بالوقاية من �سرطان  باأ�س فيها  قد ن�ساهم بن�سبة ل 

الثدي، علينا البتعاد عن املعلبات قدر امل�ستطاع 
عن  البتعاد  علينا  التدخني،  عن  التوقف  علينا 
ال�سكريات واحللويات والأ�سباغ وامل�سروبات الغازية، 
جتنب تعري�س ال�سواء والطعام ب�سكل عام لالحرتاق، 
احلرارة  من  عالية  لدرجة  واخلبز  اللحوم  كتعري�س 
اخلبز  اأو  اللحم  على  حمرتقة  �سوداء  طبقة  فت�سكل 
اأو غريه من الطعام، جتنب الكحول، جتنب الوجبات 

ال�سريعة واللحوم امل�سنعة كاملرتديال.
�سحيح كتناول  ب�سكل  بتغذيتنا  اأكر  الهتمام  علينا 
اخل�سروات والفواكه وطهو الطعام بطريقة �سحية ؛ 
والبتعاد  معتدلة..  بكمية  النباتي  الزيت  كاإ�ستخدام 

عن ال�سمنة و الدهون .
ممار�سة الريا�سة 

مهمة  نقطة  وهذه  املناعي..  اجلهاز  �سحة  تعزيز 
جدا جدا ، لأن اجلهاز املناعي هو خط الدفاع الول 
والقادر على تدمري اخلاليا ال�سرطانية  يف حال كان 

هذا اجلهاز يتمتع ب�سحة و كفاءه عالية.. 
لنعزز اجلهاز املناعي علينا الهتمام بالتايل : 

كونه  املناعي   للجهاز  جيد  من�سط  فهو  الثوم:  تناول 
للتاأك�سد  م�سادة  ومركبات  الكربيت  مبركبات  غني 

ومعدن ال�سيلينيوم 
للجهاز  املفيدة  ال�سلينيوم  مبادة  جدا   غني  اجلوز: 

املناعي 
لتقوية  املفيدة   Omega-3 على   يحتوي  ال�سمك:  

الكريات البي�ساء التي تقوي جهاز املناعة 
فهو  املناعي  للجهاز  جدا  مهم   : الخ�سر  ال�ساي 

يحتوي على م�سادات الأك�سدة
اخل�سروات بكل انواعها و خا�سة : اجلرجري / البقدون�س 
ال�سبانخ   / اللفت    / والربوكلي  الزهرة   / امللفوف     /
و  لالأك�سدة  م�سادات  على  حتتوي  اخل�سروات  ، فهذه 

غنية بالفيتامينات واملعادن والألياف 
املناعي  للجهاز  من�سط  اي�سا  تعترب  احلم�سيات: 
لحتوائها على  ن�سبة جيدة من Vit.C امل�ساد للتاأك�سد 
مهم جدا يف  دور  لها  اي�سا   : الدجاج  �سدور  �سوربة 

تعزيز �سحة اجلهاز املناعي 
كما نذكر اي�سا:  الكركم/ التوت الربي/ الطماطم/ 

الرمان / بذر الكتان/ الع�سل/ التمر 
ملحاربة  و  املناعة  لتقوية  مفيدة  جدا  اغذية  اي�سا 

ال�سرطان لغناهم مب�سادات الك�سدة 
ومن الع�سائر الطبيعية املفيدة جدا ل�سحة اجلهاز 
اجلزر/  ال�سرطان: ع�سري  من  وللوقاية  املناعي 

ع�سري التوت / ع�سري الرمان / ع�سري النانا�س 
وهناك عوامل اخرى م�ساعدة لتقوية اجلهاز املناعي: 
النظافة   على  واملحافظة  �ساعات    8 مبعدل  كالنوم 
وممار�سة الريا�سة 4 او 5 مرات يف ال�سبوع ملدة بني 
30 دقيقة اإلى ال�ساعة  والبتعاد عن الجهاد املزمن و 

نوبات الغ�سب و التوتر .
بالك�سف  القيام  من  عزيزتي  لك  لبد  اخلتام:   ويف 
�سنة  كل  العيادات  زيارة  طريق  املر�س عن  عن  املبكر 
بالثدي  الفحو�سات اخلا�سة  لإجراء  وذلك  الأقل  على 
ب�سرطان  لالإ�سابة  بوادر  اأي  وجود  عدم  من  والتاأكد 
تعزيز  اإلى  العاملية  ال�سحة  منظمة  وت�سعى  الثدي، 
الوطنية  الربامج  اإطار  يف  الثدي  �سرطان  مكافحة 

ملكافحة ال�سرطان . 
لذلك ل ترتددي يف زيارة اقرب مركز للك�سف املبكر 

عن املر�س 

سرطان الثدي - حملة الكشف المبكر 
عن المرض

   مقالت يف امل�سوؤولية املجتمعية 

بقلــــم:
الدكتورة �سهام �سوقية

ا�ست�سارية تغذية
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فيها، فربغم  ن�ساأت  التي  الأ�سرة  والإجتماعي بحكم طبيعة  التطوعي  بالعمل  �سغوف  وانا  منذ �سغري 
البني، مما جعلني  وا�سالح ذات  ال�سيافة  الكرم وح�سن  املثل يف  املتوا�سع فقد كانت م�سرب   دخلها 
اأت�سبع بهذه املكارم احلميدة . فالتحقت منذ اأنامل اأظفاري بالك�سافة الإ�سالمية اجلزائرية، وتدرجت 
فيها ب�سرعة الى اأعلى املراكز القيادية، والتي اأتاحت يل الفر�سة ل�سقل مواهبي واأعطتني دفعة قوية 
ثم  متوا�سلة.  اكر من ع�سرين عاما  وملدة  والدويل  الوطني  امل�ستوى  والن�ساين على  املجتمعي  للعطاء 
التحقت باجلمعية الوطنية للعمل التطوعي والتي مل اأمكث فيها كثريا ب�سبب �سغوط العمل ، حيث كان  
يتطلب مني �سفرا متعددا، اإلى اأن وقعت عيناي ،وانا ات�سفح  بع�س مواقع ال�سبكة العنكبوتية،  على املوقع 
اللكرتوين لل�سبكة القليمية للم�سوؤولية الجتماعية، والتي تقدم العمل املجتمعي مبفهوم جديد وع�سري 
الأولى  جتربتي  فكانت  فيها.  فاعال  ع�سوا  اأكون  اأن  وقررت   ، واأن�سطتها  اأهدافها  على  اطلعت  حيث   ،
يف الدوحة بح�سور« امللتقى الدويل لإعداد م�ست�ساري تطبيقات ال�ستدامة«، وهناك تعرفت عن قرب 
على  بع�س قيادات ال�سبكة القليمية  حيث اخت�سروا يل الطريق للغو�س يف اأهداف ال�سبكة الإقليمية 
للم�سوؤولية الجتماعية والتعرف على فر�س اللتحاق بها، كما ل اأن�سى تاأثري الدكتورة منى عمري النعيمي 
الذين  والعربية،من  اخلليجية  الدول  من  املجتمعية  ال�سراكة  �سفراء  وبع�س  للملتقى،  املنظم  ال�سريك 
تعرفت عليهم يف امللتقى، وجلهم من العلماء الأفذاذ، واأخ�س بالذكر الدكتور احمد الكندري الطبيب 
ال�ست�ساري من دولة الكويت، وكذلك امل�ساركني املبدعني يف امللتقى من �سلطنة عمان واأخ�س منهم كال 
من :ال�ستاذ يو�سف اللمكي وال�سيخ عامر العلوي والدكتور حامد البلو�سي فكانوا بحق نعم ال�سند يل يف 
هذه الرحلة العلمية ومابعدها . اأما املحطة الثانية مع ال�سبكة القليمية للم�سوؤولية الجتماعية فكانت 
اإلى مملكة البحرين وامل�ساركة يف امللتقى الرائع لقيادات منظمات املجتمع املدين والذي تناول مو�سوع 
»القيادة ال�ستباقية« حيث تعرفت من خالله على مناذج قيادية عربية ذات م�ساهمات جمتمعية موؤثرة.  
ثم كانت املحطة الثالثة اإلى الدوحة مرة ثانية حل�سور فعاليات » امللتقى الأممي لحرتاف ممار�سات 
امل�سوؤولية املجتمعية » ، وهنا مت تتويجي بلقب �سفري اأممي لل�سراكة املجتمعية لأحمل لواء ن�سر وتعزيز 
ممار�سات امل�سوؤولية املجتمعية والتنمية امل�ستدامة يف موطني اجلزائر و�سائر الدول العربية . وعزمت 
بعد ح�سوري العديد من املوؤمترات الأخرى لل�سبكة القليمية للم�سوؤولية الجتماعية كموؤمتر امل�سوؤولية 
املجتمعية للموؤ�س�سات املالية وامل�سارف ال�سالمية ، وكذلك موؤمتر املراأة العربية للم�سوؤولية املجتمعية ، 
حيث كنت �سمن وفد اجلزائر دعما للم�ساركة الر�سمية والتي �ساركت بها معايل وزيرة البيئة والطاقات 
املتجددة اجلزائرية ال�سيدة فاطمة زرواطي ، اأن اأنقل هذه التجربة الى موطني اجلزائر ، من خالل 
التوا�سل مع اأعلى هيئة ر�سمية يف البالد. وبالفعل وبتوفيق من اهلل وم�ساعدة  من بع�س كبار امل�سوؤولني مت 
اإي�سال هذه الرغبة عرب اإطارها الر�سمي اإلى معايل رئي�س احلكومة اجلزائرية والذي كلف بدوره معايل 
وزيرة البيئة ال�سيدة فاطمة زرواطي حل�سور موؤمتر املراة العربية وامل�سوؤولية املجتمعية بالدوحة ،فكان 
ذلك مبثابة اإجناز كبري بالن�سبة يل ، ونقلة نوعية يف فهم العمل الن�ساين واملجتمعي ب�سكله العميق بعيدا 
عن الطرح التقليدي. ومن ثم بداأت اتابع كل �سغرية وكبرية عن ن�ساطات ال�سبكة القليمية للم�سوؤولية 
ملتقياتها.  ح�سور  يف  والجتهاد  خارجها،  ويف  العربية  املنطقة  يف  وم�ساريعها  وبراجمها  الجتماعية، 
واأعمل حاليا على تاأ�سي�س اإطار ر�سمي لل�سبكة القليمية للم�سوؤولية الجتماعية يف بلدي الغايل اجلزائر 
مطلع ال�سنة امليالدية اجلديدة من عام201٩م . اإنها حمطات مليئة بالإثارة واملعرفة وت�ستحق مني اأن 

اأوثقها عرب هذا املقال، لأنها كانت بحق م�سرية مهمة من م�سرية حياتي يف جمالت العمل املجتمعي.

تجربتي مع الشبكة اإلقليمية 
للمسؤولية االجتماعية

   مقالت يف امل�سوؤولية املجتمعية 

بقلــــم:
 عمارين بن يحي 

ال�سفري الأممي لل�سراكة املجتمعية
 اجلزائر
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التعب��ري  ب�س��ور  ال�س��وداين  ال�س��عبي  الدب  يع��ج 
ال�س��ادق عن قيم املروءة والإيثار، و ذلك ملا يتمتع 
ب��ه اأه��ل ال�س��ودان م��ن ثقاف��ة عالية ملفه��وم العمل 
الطوع��ي حيث تعرب كثري من الأمثال ال�س��عبية عن 

هذه القيم، مثل
 )عيب الزاد ول عيب �سيدو( 

) ال�سجرة اإن مالت تتكيء على اأخواتها(.
) الفقرى اتق�سموا النبقة(.

)ف�ساًل بنّي ول جوادًا ملكلك (
ه��ذا ف�س��اًل عن وج��ود كثري م��ن �س��ور التعبري يف 

ال�سعر ال�سعبي منها :-
بو�سيكم على اجلار اإن وقع �سيلو . 

بو�سيكم على البيت الكبري ابنوه . 
بو�سيكم على �سيف الهجوع ع�سوه . 

تدع��و ه��ذه الأبي��ات لقيم��ة اجتماعي��ة فا�سل��ة ما 
بالأم��ن  ومتت��ع  اإل  جمتم��ع  يف  ومتثل��ت  حل��ت  اإن 
املتمثل��ة يف  القي��م  والغذائ��ي، وه��ذه  الجتماع��ي 
الع��دل وامل�س��اواة وحق اجلار والت�سام��ن والتكافل 
الجتماع��ي والك��رم ،ه��ي اأ�سا���س العم��ل الطوعي 
ويق��وم الأدب ال�س��عبي بحف��ظ ه��ذا امل��وروث م��ن 
اآلي��ات العمل الطوعي والتذكري بها يف �سورة حكم 
واأمث��ال واأ�س��عار والتاأكي��د على م��ا حتتويه من قيم 

عليا  يتمتع بها املجتمع ال�سوداين . 

بقلم:
نادية حممد اأحمد البطحاين

�سفري اأممي يف ال�سراكة املجتمعية 

األدب الشعبي السوداني في العمل الطوعي
   مقالت يف امل�سوؤولية املجتمعية 

تقبلت  اإذا  الب�سيطة لميكنك احل�سول عليه؛  �سئ على ظهر  »ما من 
ذهنيا حقيقة اأنه ميكنك احل�سول عليه« ». روبرت كولري«

الإدارة  جمال  يف  واملتحدثني  الأ�ست�سارين  اف�سل  تري�سي«  »براين  قام 
الأ�سخا�س  من  الآلف  على  املعتقدات  حتليل  مبداأ  بتدري�س  العامل،  يف 
من  ،فكم  وتقيدها  الذات  على  تاأثري  لها  اأن  وكيف  العامل،  خمتلف  يف 
اخلطابات والر�سائل قد اأر�سلت له بعد تدريبهم، واأخباره اأنهم مل ي�سمعوا 
بتغري  قاموا  املعرفه  ومبجرد  ابدًا،  ذواتهم  على  واأثرها  املعتقدات  عن 
توجهاتهم كامله اجتاه اأنف�سهم وبدوؤوا يف روؤية اأنف�سهم اأكر كفاءة وقدرة 
يف اأي وقت م�سى يف جمالت حياتهم، فت�ساعف دخلهم اأربع مرات عما 
�سبق، وقاموا على تغري معتقداتهم عن اأنف�سهم و اإمكانياتهم، و عملوا على 

�سقل مهاراتهم ومتنيتها، ف�سعدوا اإلى القمة، وحققوا كل ماتطلعوا له..
كثري من الأ�سخا�س لديه معتقدات خاطئة عن نف�سه فقيدته، يظن اأنه 
من غري فائدة ول ي�سلح ل�سيء، اأواأنه لي�ستحق اأن يرتقى يف عمله لإن 
معتقده عن نف�سه اأنه غري كفء، ومال يدركه اجلميع اأن ما تغذي به 
عقلك من معطيات خاطئة و�سلبية عن نف�سك ؛�ستكون هي خمرجاتك 
على اأر�س الواقع ؛ فاملعطيات ت�ساوي املخرجات يف القيمة العقليه لدى 
الإن�سان، وما تغذي به عقلك من معتقدات �سلبية وت�سور عن نف�سك 

غري جيد؛ تكون ترجمته واإخارجه بنف�س املعتقد الذي ُغذيت به ...

على جدارية مدر�سة كتبت عبارة »اهلل ليخلق �سيء بالقيمة«
اأنت اأف�سل ما تعرف عن نف�سك؛ متلك اإمكانيات كثرية وهذه حقيقة 
فاأنت اأذكى واأف�سل يف جمالت خمتلفة ولكن يف الوقت املنا�سب �ستظهر 
عندما حتب ماتعمل، وتقوم بكل اأمانه على اإمتام ما تعمل فيه باإتقان.. 

�ستجد اأن النجاح هو رفيقك ولي�س العك�س ....
من العبارات اجلميله التي نقلتها عن »ويليام جامي�س« قال اأكرب ثورة 
قام بها جيلي هي اكت�ساف اأن الأفراد ميكنهم تغري اجلوانب اخلارجية 

من حياتهم من خالل تغيري توجهاتهم الذهنية الداخلية.
نحن ل نقول اأدعي املثالية ولكن نخربك اأن كل ب�سري على هذه الأر�س له 
قيمة، »فمفهوم الذات« ومما ل�سك فيه يقع داخل م�سوؤولياتك، فاأنت م�سوؤول 
عن اإظهار كل جميل واإيجابي يف نف�سك وتعمل على حتقيقه ذهنيًا وماديًا ..
الدكتور »األربت �سفايرتز« قام والديه على اإر�ساله ليتدرب على �سناعة 
من  ر�سالة  ال�سبب  و  م�ستقباًل،  له  ناجحة  وظيفة  ياأمن  لكي  الأحذية 
املدر�سة تفيد بعدم فائدته، ولكن مل يجعل هذا املعتقد عنه يرت�سخ به، 
بل قام على ال�سعي احلثيث وعلى تغري املعتقد والإميان بذاته فح�سل 
على الدكتوراه قبل اأن يبلغ الع�سرين فهو عامل وفيل�سوف ،ونال جائزة 

نوبل ل�سالم عام 1٩52م .
غري من معتقدك �ستتغري حياتك باإذن اهلل

المعتقــد
  مقالت يف امل�سوؤولية املجتمعية

بقلم: �سـمــر حممد الوذناين
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199بانوراما ال�شبكة - ٢٠١٨م



بانوراما ال�شبكة - ٢٠١٨م 200



201بانوراما ال�شبكة - ٢٠١٨م






