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احلمد هلل رب العاملني وال�شالة وال�شالم على ر�ش�له االأمني حممد بن عبداهلل وعلى اآله و�شحبه اأجمعني. 
لقد ا�شتخدم م�شطلح امل�ش�ؤولية املجتمعية ب�شكل م��شع يف اأوائل ال�شبعينات وذلك على الرغم من اأن ال�شمات املختلفة للم�ش�ؤولية 
املجتمعية كانت �شمن التدابري من قبل املن�شاآت واحلك�مات يف القرن التا�شع ع�شر اأو قبل ذلك يف بع�س احلاالت. ولقد كان 
عمال التجارية حيث اأن م�شطلح »امل�ش�ؤولية االجتماعية  الرتكيز على امل�ش�ؤولية املجتمعية يف املا�شي ي�جه ب�شكل اأ�شا�شي نح� االأ
�شخا�س ب�شكل اأكرب من م�شطلح »امل�ش�ؤولية املجتمعية«، بالرغم من اأن هذا امل�شطلح قد  لل�شركات« ال يزال اأكرث �شي�عًا ملعظم االأ
جتاوزه الزمن مع اتفاق العامل على مرجعية عاملية متمثلة يف امل�ا�شفة القيا�شية الدولية االأيزو26000، والتي اعتمدت م�شطلح 
»امل�ش�ؤولية املجتمعية« كداللة لهذه املمار�شة. كما ظهرت الروؤية املتعلقة بتطبيق امل�ش�ؤولية املجتمعية على كافة املن�شاآت نتيجة الأن 
اأن�اع خمتلفة من املن�شاآت - ولي�س فقط املن�شاآت التجارية - اأدرك�ا اأنهم م�ش�ؤول�ن اأي�شًا عن امل�شاهمة يف التنمية امل�شتدامة. 
وتعك�س عنا�شر امل�ش�ؤولية املجتمعية ت�قعات املجتمع يف وقت معني، لذا فهى عنا�شر ذات طبيعة متغرية. وحيث اأن اهتمامات 
املجتمعية  امل�ش�ؤولية  نظرية  كانت  كما  االهتمامات.  لتعك�س هذه  اأي�شًا  تتغري  باملن�شاآت  يتعلق  فيما  ت�قعاته  فاإن  تتغري،  املجتمع 
عمال اخلريية، اأما امل��ش�عات املتعلقة مبمار�شات العمل وممار�شات الت�شغيل العادلة وحق�ق  وتطبيقاتها مركزة فقط على االأ
بعد، حينما  فيما  اإ�شافتها  امل�شتدامة، فقد مت  التنمية  ودورها يف حتقيق  امل�شتهلك،  الف�شاد وحماية  والبيئة وحماربة  ن�شان  االإ
اكت�شبت امل�ش�ؤولية املجتمعية يف ال�شن�ات االأخرية اهتمامًا اأكرب. وقد اأ�ش�شت املنظمة الدولية للت�حيد القيا�شي االيزو )ISO( يف 
عام 2004م جمم�عة عمل لتق�م باإعداد م�ا�شفة قيا�شية دولية، تقدم الت�جيه فيما يخت�س بامل�ش�ؤولية املجتمعية وتطبيقاتها، 
و�شميت حينها مب�ا�شفة ISO SR 26000، حيث �شدرت الن�شخة االأولى منها يف عام2010م. وتعد بذلك اأول م�ا�شفة عاملية 
�شاملة يف امل�ش�ؤولية املجتمعية. وت�شتخدم حاليًا كدليل اإر�شادي اختياري ح�ل امل�ش�ؤولية املجتمعية. كما ت�شتخدم هذه امل�ا�شفة من 

الكتاب العربي في المسؤولية المجتمعية...
استدامـــة الحلــم

 تقديــــم

بقلم : أ. د علي عبدالله آل إبراهيم
رئي�س التحرير امل�ش�ؤول للكتاب العربي يف امل�ش�ؤولية املجتمعية
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قبل جميع اأن�اع املنظمات؛ يف القطاع العام والقطاع اخلا�س، واملجتمعي، �ش�اًء كانت يف البلدان املتقدمة اأو النامية. وتقدم هذه 
�شا�شية للم�ش�ؤولية املجتمعية وامل��ش�عات والق�شايا اجل�هرية املتعلقة بها، وكذلك  ر�شاد ب�شاأن املبادئ االأ امل�ا�شفة الدولية االإ
ب�شاأن طرق دمج )تكامل( ال�شل�ك امل�ش�ؤول جمتمعيًا داخل املن�شاآت. وت�ؤكد هذه امل�ا�شفة الدولية اأهمية النتائج والتط�ر فى اأداء 
اأن تك�ن نافعة ومفيدة وقابلة لال�شتخدام من قبل كافة املن�شاآت  امل�ش�ؤولية املجتمعية. والغر�س من هذه امل�ا�شفة الدولية ه� 
بالقطاع اخلا�س والعام، وكذلك املجتمعي واخلريي، و�شواء تلك ال�شغرية اأو الكبرية منها، اأو التي تعمل يف الدول النامية اأو 

املتقدمة. ويتم ت�شجيع كل من�شاأة لت�شبح م�ش�ؤولة جمتمعيًا ب�شكل اأكرب من خالل ا�شتخدام هذه امل�ا�شفة الدولية القيا�شية.
اإن التزام م�ؤ�ش�شاتنا مببادئ امل�ش�ؤولية املجتمعية ه� التزام اأخالقي يف املقام االأول، بالرغم من االإقرار بط�اعية مبداأ امل�ش�ؤولية 
املجتمعية للمم�ؤ�ش�شات وعدم الزاميته، الأنه مبثابة اعرتاف من امل�ؤ�ش�شات، وخا�شة قطاعها اخلا�س )ال�شركات( بف�شل املجتمع 
على ماحققه من جناح اأو اأرباح، وكذلك القطاع العام واملجتمعي على ما حققه من اأهداف بف�شل املجتمعات التي يعمل�ن فيها، 
وه� يف ال�قت ذاته ه� ن�ع من اأن�اع االإ�شتثمار يع�د مردوده على امل�ؤ�ش�شات من خالل زيادة ثقة املجتمع بها. وتق�م بامل�ش�ؤولية 
املجتمعية خمتلف امل�ؤ�ش�شات بغ�س النظر عن طبيعة عملها �ش�اًء كانت )خا�شة، اأو عامة، اأو جمتمعية(. وا�شتجابة لهذا التفاعل، 
وا�شتمرارًا مل�شرية ط�يلة وم�ؤثرة من اخلدمات التي قدمناها يف جمال تعزيز ممار�شات امل�ش�ؤولية املجتمعية يف املنطقة العربية 
ويف خارجها، عرب �شراكات مع منظمات دولية معتربة، وتفاعاًل مع مات�شهده م�ؤ�ش�شاتنا العربية نح� التح�ل امل�ش�ؤول ملمار�شاتها 
واأن�شطتها وقراراتها، جاءت فكرة  اال�شتدامة يف تبني هذا امل�شروع العلمي العربي، والذي يحمل ا�شم »الكتاب العربي للم�ش�ؤولية 
املجتمعية«، وي�شاهم يف تاأليفه ثلة من اخلرباء واملتخ�ش�شني يف جماالت امل�ش�ؤولية املجتمعية من منطقتنا العربية، ليك�ن باإذن 
اهلل بادرة نح� اإ�شدار هذا الكتاب، ومن خالل اأجزاء عديدة ودورية، لي�شاهم مع اجله�د االأخرى التي قدمتها »ال�شبكة االإقليمية 
للم�ش�ؤولية االجتماعية« خالل م�شريتها املمتدة الأكرث من اثني ع�شر عامًا يف ن�شر الت�عية باأف�شل املمار�شات يف جماالت امل�ش�ؤولية 

املجتمعية، وكذلك ا�شتعرا�س الع�ائد االإيجابية التي حتققت من خالل هذه املمار�شات امل�ش�ؤولة. 
ولقد حر�شنا يف اجلزء الثاين من الكتاب العلمي، اأن نقدم رم�زًا عربية متخ�ش�شة يف جماالت امل�ش�ؤولية املجتمعية، اإ�شافة اإلى 
تخ�ش�شها يف جماالت مهنية وعلمية ذات �شلة مبمار�شات امل�ش�ؤولية املجتمعية، والتي ندرجها عرب اأبعاد عديدة منها: اخلدمة 

املجتمعية، واأخالقيات االأعمال، اإ�شافًة اإلى التنمية امل�شتدامة، والتط�ع امل�ؤ�ش�شي، ونح� ذلك.
وختامًا، ن�شاأل اهلل اأن جتدوا يف هذا اجلهد العلمي الت�ع�ي ما تتطلع�ن اإليه من خمرجات هادفة، تنعك�س باإيجابية على م�شرية 

املهتمني مبجاالت امل�ش�ؤولية املجتمعية يف منطقتنا العربية. 
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1

امل�سوؤولية املجتمعية هي اإطار عمل اأخالقي يلتزم مبوجبه الأفراد واملنظمات بالعمل لتحقيق ال�سالح العام، 
وبالرغم من جتلي امل�سوؤولية الجتماعية تقليديا يف العمل اخلريي والتطوعي والإن�ساين، فان امل�ستجدات 
بالتنمية  الجتماعية  امل�سوؤولية  ربط  علينا  حتتم  الب�سر  يواجهها  التي  والتحديات  احلديثة  التنموية 

امل�ستدامة وحتقيق اأهدافها التي اأقرها املجتمع الدويل.

وقد بداأ هذا النهج بالتبلور مع بداية الألفية الثالثة مدفوعا بارتفاع الوعي الب�سري حول املخاطر البيئية 
اأدى اعتماد  اإيجابية وم�سوؤولة، وقد  لبناء �سورة  العمالقة  ال�سركات  وتفاقم الأزمات القت�سادية وجنوح 
خطط  اإطار  يف  املجتمعية  امل�سوؤولية  مبادئ  تبني  من  مزيد  اإلى   2015 �سنة  امل�ستدامة  التنمية  اأهداف 
وا�سرتاتيجيات التنمية على م�ستوى الدول واملوؤ�س�سات، حيث التزمت الدول الأع�ساء باإعداد مناذج تنموية 
تراعي البعد الإن�ساين والحتياجات الب�سرية ومتطلبات حماية البيئة والإدارة الر�سيدة. ونتيجة لذلك، 
والقت�سادية  ال�سيا�سية  الإ�سالحات  من  �سل�سلة  العربية،  الدول  فيها  مبا  العامل،  دول  من  العديد  با�سرت 
والجتماعية لدعم جهود التنمية امل�ستدامة، التي تعترب امل�سوؤولية املجتمعية لكل �سركاء التنمية - احلكومة 

والقطاع اخلا�ص وموؤ�س�سات النفع العام واملواطنني- واحدة من دعائمها واأدواتها الرئي�سية الفاعلة. 

إعداد: الدكتور بدر عثمان مال الله
مدير عـام المعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت

السفيــر الدولــي للمسؤولية االجتماعية

المسؤولية المجتمعية ومتطلبات 
تحقيق االستدامة للتنمية
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امل�سوؤولية املجتمعية الأ�سا�سية وليدة التنمية امل�ستدامة
هي  والبيئية،  واالجتماعية  االقت�شادية  امل�شتدامة  التنمية 
تلبية احتياجات االأجيال احلالية دون امل�شا�س بقدرة االأجيال 
تتغري  التي  ومتطلباتهم  احتياجاتهم  تلبية  على  امل�شتقبلية 
امل�ش�ؤولية  تعني  باملقابل  اخلا�شة،  التنمية  تط�ر  مع  وتتط�ر 

املجتمعية التزام االأفراد وامل�ؤ�ش�شات ط�اعية بامل�ش�ؤولية نحــ� 
والربامج  اال�شرتاتيجية  اخلطط  اأول�يــات  �شمــن  املجتمــع 
اخلا�شة بهم، تق�م امل�ؤ�ش�شات مب�جب هذا املفه�م بتبني العديد 
من االأن�شطة االجتماعية والبيئية �شمن ال�شيا�شات والربامج 
اخلا�شة باأعمالها، جنبًا اإلى جنب، مع اأن�شطتها االقت�شادية 
الربحية؛ هذا اال�شتثمار يف املجتمع ه� ما ينبغي اأن تق�م به 
اال�شـرتاتيجية  ت�جهـاتها  اإطـار  يف  العربية  امل�ؤ�ش�شات  وتعززه 

وحمـاور عمـلها  حتى ت�شبح امل�ش�ؤولية املجتمعية جزءًا اأ�شياًل 
من الفكر التنم�ي للم�ؤ�ش�شات لي�س من منطلق تقدمي ال�اجب 

فح�شب، بل وتعميق للتجربة االأخالقية واالإن�شانية. 
لقد بات من امل�ؤكد، اأن مبادئ امل�ش�ؤولية املجتمعية تت�اءم مع 
كل اأهداف التنمية امل�شتدامة دون ا�شتثناء فعلى �شبيل املثال، 
االقت�شادي  النم�  »تعزيز  بــ  اخلا�س  الثامن  الهدف  حتقيق 
فر�س  تاأمني  يتطلب  للجميع«  الالئق  العمل  وت�فري  امل�شتدام 
عمل الئقة للجميع بحيث ت�شاعدهم يف حت�شني م�شت�ى املعي�شة 
الت�ظيف  عملية  فاإن  وبالتايل،  االأ�شا�شية  متطلباتهم  وتلبية 
والت�شغيل والتدريب املهني هي يف االأ�شا�س، اأحد اأهم عنا�شر 
حك�مية  امل�ؤ�ش�شات  عاتق  على  تقع  التي  املجتمعية  امل�ش�ؤولية 
كانت اأم خا�شة اأما بالن�شبة للهدف الثاين ع�شر من اأهداف 
التنمية امل�شتدامة واخلا�س بـ »�شمان وج�د اأمناط ا�شتهالك 
واإنتاج م�شتدامة«، فاإنه ميكن للم�ؤ�ش�شات واالأفراد اأن ي�شاهم�ا 
والطاقة،  النا�شبة  الطبيعية  امل�ارد  ا�شتهالك  تر�شيد  يف 
وا�شتدامة البيئة االأ�شا�شية، وت�شهيل احل�ش�ل على اخلدمات 
وحت�شني ج�دة احلياة. وعلى الرغم من وج�د عدد من التجارب 
الرائدة يف جمال امل�ش�ؤولية املجتمعية يف امل�ؤ�ش�شات العربية، 
اإال اأن هناك جملة من املع�قات حت�ل دون انت�شار هذا املفه�م 

على نطاق وا�شع. وميكن اإيجاز اأهم هذه املع�قات باالآتي:
• �شعف البنية التحتية والتنظيمية لقيام امل�ؤ�ش�شات مب�ش�ؤوليتها 

املجتمعية.
�شيا�شات  ب�شياغة  ت�شمح  التي  واملعل�مات  البيانات  نق�س   •

وا�شرتاتيجيات قائمة على فهم عميق لل�اقع املجتمعي.
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• �شعف م�شت�ى وعي بع�س امل�ؤ�ش�شات مبفه�م واأهمية واأبعاد 
مبفه�م  ربطها  يتم  ما  غالبًا  حيث  املجتمعية،  امل�ش�ؤولية 

العمل اخلريي وامل�ش�ؤولية املجتمعية.
التعليمية  امل�ؤ�ش�شات  بها  تق�م  التي  اجله�د  م�شت�ى  �شعف   •

واأجهزة االإعالم يف جمال ن�شر ثقافة امل�ش�ؤولية املجتمعية.
امل�ش�ؤولية  جمال  يف  املتخ�ش�شة  الفنية  اخلربات  قلة   •
املجتمعية، ال �شيما تلك التي تتعلق باإعداد التقارير واملتابعة 

واإعداد م�ؤ�شرات الر�شد واملتابعة.
• مع�قات مالية تتمثل بعدم القدرة على ت�فري امل�ارد املالية 

الالزمة لتم�يل برامج امل�ش�ؤولية املجتمعية.
متطلبات امل�سوؤولية املجتمعية لتحقيق ا�ستدامة التنمية
تتحملها  كالتزامات  املجتمعية  امل�ش�ؤولية  اإن  الق�ل  ميكننا 
تعزيز  اإطار  يف  املجتمع  جتاه  واخلا�شة  العامة  امل�ؤ�ش�شات 
تدعم  اإنها  حيث  وال�شم�لية،  بالتعدد  تت�شف  العام  ال�شالح 
جه�د املنظ�مة التنم�ية وتكملها وال تتناف�س معها، كما تعزز 
االأمر  واقع  يف  االإن�شان  حق�ق  وحفظ  العمل  ق�انني  احرتام 
�شركاء  يقدمها  م�شاهمات  اإال  هي  ما  املجتمعية  امل�ش�ؤولية 
التنمية بهدف حتقيق التنمية امل�شتدامة للمجتمع ك�نها عائدًا 
والتزامًا اخالقيًا جتاه املجتمع، وا�شتثمارًا تنم�يًا وتع�د بالنفع 
لكل االأطراف امل�شاركة ومن هذا املنطلق، فاإنه ميكن الق�ل اإن 
تعميق امل�ش�ؤولية املجتمعية يف الدول العربية يحتاج للمزيد من 
جه�د التعريف به والت�عية باأية وجهة من قبل خمتلف �شركاء 
التنمية، فالكثري من االأعمال التي تنجز يف م�ؤ�ش�شاتهم تعترب 
خدمة جمتمعية يف جماالت حمدودة ولي�شت م�ش�ؤولية جمتمعية 
امل�ش�ؤولية  متطلبات  اأهم  فاإن  وبالتايل،  م�شتدامة  قيمة  ذات 
املجتمعية لتحقيق ا�شتدامة التنمية، من جهة نظرنا، تتمثل يف:

وتطبيق  لرت�شيخ  النطاق  وا�شعة  ت�ع�ية  بحمالت  القيام    •
�شحيح  ب�شكل  املجتمع  يف  املجتمعية  امل�ش�ؤولية  مفه�م 
باأحجامها  العامة واخلا�شة  امل�ؤ�ش�شات  واٍع، وعلى م�شت�ى 
وقطاعاتها املختلفة، اإ�شافة اإلى م�ؤ�ش�شات املجتمع املدين.

واأبعادها  املجتمعية  امل�ش�ؤولية  مبادئ  اإدماج  على  العمل   •
الداخلية واخلارجية �شمن ا�شرتاتيجيات وخطط التنمية 

يف امل�ؤ�ش�شات العربية ذات ال�شلة.
جمال  يف  فعال  بدور  باالرتقاء  واحلك�مات  الدول  قيام    •
ل�شركاء  الرئي�شي  املحفز  لت�شبح  املجتمعية  امل�ش�ؤولية 

التنمية من اأجل اعتماد مبادئ امل�ش�ؤولية املجتمعية.
مبفه�م  املحلية  املجتمعات  دور  اأهمية  ت��شيح  على  العمل    •

واأبعاد وتاأثري امل�ش�ؤولية املجتمعية على الفرد واملجتمع.
•   تعميق مفه�م ال�شراكة ال�طنية ملا متثله من اأهمية يف تط�ير 

وا�شتقرار التنمية مبفه�مها ال�شامل وامل�شتدام.
•   تر�شيخ مفه�م االإدارة الر�شيدة كمحفز اأ�شا�شي يدعم جه�د 

اعتماد مبادئ امل�ش�ؤولية املجتمعية يف امل�ؤ�ش�شات.
اإلى  االنتقال  تعزيز  اأجل  من  والتدريب  بالتعليم  االهتمام   •

االقت�شاد االأخ�شر امل�ش�ؤول يف �شياق التنمية امل�شتدامة.
•   ن�شر ثقافة الريادة واالبتكار واالإبداع يف جمال امل�ش�ؤولية 

املجتمعية.
عمل،  فر�س  وخلق  الب�شرية،  امل�ارد  يف  اال�شتثمار  تعزيز     •
حل  مع  جنب  اإلى  جنبًا  واآمنة  �شحية  عمل  بيئة  وت�فري 

امل�شكالت االجتماعية والبيئية وتعزيز التنمية امل�شتدامة.
اأف�شل  من  العربية  امل�ؤ�ش�شات  ا�شتفادة  اأهمية  على  التاأكيد   •

املمار�شات الدولية يف جمال امل�ش�ؤولية املجتمعية.
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بقلم: الدكتور محمد بن سيف الكواري
 عضو اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان - المفوض األممي للتبشير بأهداف األمم 

المتحدة للتنمية المستدامة 2030

حقـــوق اإلنســـان والتنميــــة 
المستدامــــة

ما هي العالقة بني حقوق الإن�سان والتنمية امل�ستدامة؟
اإن ما ي�سهده العامل اليوم من اأزمات عديدة ؛ نق�ص يف املاء والغذاء والكوارث الطبيعية و�سعف الأر�ص والبيئة، 
قد تعدى حدود الواقع اإلى اخلوف على امل�ستقبل وموارد الأجيال القادمة  التي با�ستمرار ا�ستنزافها ت�سبح 
هذه الأجيال �سحايا ال�ستغالل اجلائر للبيئة والأر�ص ومواردها، وبداأت اأثار هذا اجلور يف الظهور ولح يف 
الأفق اإنذار اخلطر فعانى اجلميع اإما من تراجع يف انتاج ووفرة الغذاء، نتيجة للتزايد املذهل لتعداد ال�سكان 
وا�ستغالل  ال�سناعي  التطور  جراء  من  املناخ،  وتغري  اجلو  تلوث  من  واإما  املائية،  امل�سادر  وتلوث  املياه  ونق�ص 
وج�سد  الأر�ص،  حرارة  درجة  وارتفاع  وال�سامة  ال�سارة  الغازات  انت�سار  يف  زاد  مما  ا�ستنزايف،  بنهج  الطاقة 
والعالقات  العنا�سر  هذه  يف  الناظر  ولعل  والأمرا�ص  البطالة  وانت�سار  واملجاعات  الفقر  انت�سار  يف  ذلك  كل 
ال�سببية بني كل هذه ال�سكالت يجد اأن اخليط الرابط بينها جميعا هو ما ي�سمى - حقوق الإن�سان« بحيث اأن 
مبداأ عدم التجزئة لهذه احلقوق يت�سح جليا من هذه الدورة النتاجية للم�سكالت املتتابعة، فاحلق يف احلياة 
واحلق يف الكرامة واحلق يف ال�سحة ل ميكن اأن تتحقق باأي حال من الأحوال يف ظل عدم وجود جت�سيد للحق 

يف البيئة ال�سليمة على �سبيل املثال ل احل�سر. 
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حقوق الإن�سان - واحلل
االإن�شان  حلق�ق  العاملي  االإعالن  واأهداف  ا�شرتاتيجية  تنفيذ 
)اعتمد ون�شر على املالأ مب�جب قرار اجلمعية العامة لالأمم 
املتحدة يف 10 كان�ن االأول/دي�شمرب 1948( الذي ي�شتند على 
النهج املبني على حق�ق االإن�شان يف ت�ازنه باحت�ائه على م�اد 
ال�اجبات  واأ�شحاب  )امل�اطنني(،  احلق�ق  اأ�شحاب  تخ�س 
)الدولة(، وي�ؤكد على الدور املرتابط للجهتني يف عملية التنمية 
باعتبارها حق وواجب للدولة وامل�اطن، حق لهما وحق عليهما.

التنمية والتنمية امل�ستدامة
اأجمعت الدول االأع�شاء لالأمم املتحدة من 189 دولة خالل قمة 
العامل  يف  فقرا  االأكرث  الدول  م�شاعدة  على   2002 �شنة  االألفية 
من  عليه  امل�شادق  االألفية  بيان  عن  متخ�س  وقد   .2015 بنهاية 
روؤ�شاء الدول اإطارا للتنمية ت�شمن جمم�عة من 17 هدف و169 
غاية مت و�شعها ب�ا�شطة االأمم املتحدة وتتعلق مب�شتقبل التنمية 
العاملية، وقد ذكرت هذه االأهداف يف قرار اجلمعية العامة لالأمم 
رجل  قال  االإطار  هذا  ويف  ايل�ل/�شبتمرب2015.   25 يف  املتحدة 
الدولّية  امل�ؤ�ش�شات  على  اأنه«  �شن  »اأمارتاي  الهندي  االقت�شاد 
للتنمية،  جديد  م�ؤ�شر  اعتماد  االجتماعي  االقت�شادي  واملجل�س 
والبيئّية  وال�شحّية  االجتماعية  االإن�شان  حق�ق  طياته  يف  ياأخذ 
اإ�شافًة اإلى البعد االقت�شادي، وذلك من خالل الق�شاء على الفقر، 
وتعزيز الدميقراطّية، ومكافحة املجاعات واالأزمات وال�شراعات، 
والتاأكيد على فعالية املراأة، والتغيري االجتماعي، وت�شجيع الثقافة 
�شبل  حت�شني  خالل  من  ا  واأي�شً االإن�شان.  حق�ق  عن  والدفاع 
احل�ش�ل على اخلدمات االجتماعية واالأغذية والرعاية ال�شحّية 
االإن�شانية والتعليم، وتعزيز امل�شاواة بني اجلن�شني، ومتكني املراأة، 
الر�شيد، وت��شيع قدرة احل�ش�ل على تكن�ل�جيا  وت�شيري احلكم 

املعل�مات واالت�شال، والعقاقري ملكافـحة مر�س االإيدز«.

لال�شتقرار  االأ�شا�شّية  العنا�شر  من  امل�شتدامة  التنمية  ُتعترب   
تقّدم  عملّية  عن  عبارة  وهي  واالإن�شاين،  االجتماعي  والتقّدم 
باأ�شكالها،  تتفاوت  با�شتمرار،  اأو �شامل  ب�شكٍل جزئّي  ومن� تك�ن 
وُترّكز على حتقيق الرقّي والتقدم يف جماالت احلياة االإن�شانية، 
وامل�شي قدمًا باالإن�شان نح� اال�شتقرار املعي�شي والرفاهية، وتلبية 
كافة  يف  واإمكانياته  احتياجاته  مع  يتما�شى  ما  بكل  متطّلباته 
املجاالت االقت�شادية واالجتماعية والفكرية، وهي عملية ارتقاء 
باملجتمع واالنتقال به من ال��شع الثابت اإلى و�شع اأعلى واأف�شل.

حقوق الإن�سان والتنمية امل�ستدامة
 Sustainable( التنمية والتنمية امل�شتدامة: التنمية امل�شتدامة
Development( هي التنمية التي ُتلبي احتياجات الب�شر يف 

ال�قت احلايل دون امل�شا�س بقدرة االأجيال القادمة على حتقيق 
امل�شتدام  املتكامل  االقت�شادي  النم�  على  وتركز  اأهدافها، 
واالإ�شراف البيئي وامل�ش�ؤولية االجتماعية، فالتنمية امل�شتدامة 
هي عملية تط�ير االأر�س واملدن واملجتمعات، وكذلك االأعمال 
امل�شا�س  بدون  احلا�شر  احتياجات  تلبي  اأن  ب�شرط  التجارية 
بقدرة االأجيال القادمة على تلبية حاجاتها. لذلك فاإن التنمية 
هذه  وتربز  االإن�شان،  بحق�ق  وطيدة  عالقة  لها  امل�شتدامة 
العالقة يف اإعالن االأمم املتحدة الرائد ب�شاأن احلق يف التنمية 
االإن�شان،  حلق�ق  الدولية  بامل�اثيق  ارتبط  الذي   ،1986 عام 
الدوليني،  والعهدين  االإن�شان  حلق�ق  العاملي  االإعالن  ومنها 
املتحدة  االأمم  ال�شادرة عن  االأخرى  وال�شك�ك  واالتفاقيات 
االنتهاكات  على  الق�شاء  باأن  وتعترب  ال�شاأن،  بهذا  واملرتبطة 
ظروف  خلق  يف  ي�شاهم  اأن  �شاأنه  من  االإن�شان  على  ال�اقعة 
م�اتية لتنمية جزء كبري من االإن�شانية، وترى باأن جميع حق�ق 
االإن�شان مرتابطة، واالهتمام بتعزيز التنمية يقت�شي االهتمام 
بتعزيز احلق�ق املدنية وال�شيا�شية واالقت�شادية واالجتماعية 
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والثقافية، وال ينبغي االهتمام ببع�س احلق�ق واأعمالها واإنكار 
الدول  واجب  »من  اأن  على  االإعالن  وين�س  اأخرى.  حق�ق 
التي  العقبات  واإزالة  التنمية  تاأمني  بع�شها يف  مع  تتعاون  اأن 
تعرت�س التنمية«. ومن هذا املنطلق فاأننا نعر�س بع�س امل�اد 
ومقارنتها  الدولية  االإن�شان  حق�ق  م�اثيق  تت�شمنها  التي 

بالتنمية امل�شتدامة.
الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان

واحلريات  بجميع احلق�ق  التمتع  اإن�شان حق  لكل  املادة 2: 
املذك�رة يف هذا االإعالن، دومنا متييز من اأي ن�ع، وال �شيما 
اأو  اللغة،  اأو  اجلن�س،  اأو  الل�ن،  اأو  العن�شر،  ب�شبب  التمييز 
الدين، اأو الراأي ال�شيا�شي وغري ال�شيا�شي، اأو االأ�شل ال�طني 
اأو االجتماعي، اأو الرثوة، اأو امل�لد، اأو اأي و�شع اآخر. )احلق يف 

احلرية( )احلق يف امل�شاواة(
املادة 5: ال يج�ز اإخ�شاع اأحد للتعذيب وال للمعاملة اأو العق�بة 
القا�شية اأو الالاإن�شانية اأو امل�شا�س بالكرامة. )احلق يف الكرامة(
وال�جدان  الفكر  حرية  يف  حق  �شخ�س  لكل   :18 املادة 
اأو معتقده،  والدين، وي�شمل هذا احلق حريته يف تغيري دينه 
ال�شعائر  واإقامة  بالتعبد  معتقده  اأو  دينه  اإظهار  يف  وحريته 
واملمار�شة والتعليم، مبفرده اأو مع جماعة، واأمام املالأ اأو على 

حده. )احلق يف حرية الدين(
املادة 23: لكل �شخ�س حق العمل، وفى حرية اختيار عمله، 
وفى �شروط عمل عادلة ومر�شية، وفى احلماية من البطالة. 

)احلق يف العمل(
املادة 25: لكل �شخ�س حق يف م�شت�ى معي�شة يكفي ل�شمان 
املاأكل  �شعيد  على  وخا�شة  والأ�شرته،  له  والرفاهة  ال�شحة 
وامللب�س وامل�شكن والعناية الطبية و�شعيد اخلدمات االجتماعية 

ال�شرورية. )احلق يف الرفاهية( - )احلق يف ال�شحة(

املادة 26: لكل �شخ�س حق يف التعليم ويجب اأن ي�فر التعليم 
جمانا. )احلق يف التعليم(

امل�ستدامة  والتنمية  الإن�سان  حقوق  بني  العالقة 
واجلهات املعنية بتحقيق اأهدافها بدولة قطر

االأ�شا�شيتني  الركيزتني  االإن�شان  وحق�ق  التنمية  تعترب 
والبيئة  وال�شحة  التعليم  جماالت  يف  قطر  دولة  ل�شيا�شة 
وحق�ق الطفل واملراأة وكبار ال�شن واالأ�شخا�س ذوي االإعاقة 
قطر  دولة  ح�ش�ل  الت�جه،  ذلك  وي�ؤكد  ال�افدة،  والعمالة 
على املرتبة االأولى عربيًا واملرتبة الثالثة والثالثني عامليًا على 
املتحدة  االأمم  برنامج  ال�شادر عن  الب�شرية  التنمية  م�ؤ�شر 
االإمنائي عام 2017 ،  واأن دل ذلك على �شيء فه� يدل على 
تكثيف عمل احلك�مة القطرية على هذه االأهداف واالهتمام 
التنمية  عملية   يدعم  ق�ي  مرجعي  كتقييم  مب�ؤ�شراتها 
�ش�اء يف  املجاالت  الدولة يف عديد  ت�شهدها  التي  املت�ا�شلة 
حق�ق  و�شمان  البيئي  اأو  االجتماعي  اأو  االقت�شادي  املجال 
االأجيال القادمة يف العي�س بكرامة ويف بيئة م�شتدامة بحيث 
اهتمام  �شلب  امل�شتدامة ظل يف  التنمية  م��ش�ع حتقيق  اأن 
دولة قطر، اإذ �شمت روؤية قطر ال�طنية 2030 ت�ش�را ملجتمع 
ويحفظ  واالجتماعية،  االقت�شادية  العدالة  ت�ش�ده  حي�ي، 
لل�شكان  الكرمي  العي�س  وي�ؤمن  واالإن�شان،  البيئة  الت�ازن بني 
جيال بعد جيل. وقد مت اإعداد ا�شرتاتيجية التنمية ال�طنية 
ال�طنية  التنمية  2011-2016وا�شرتاتيجية  قطر  لدولة 
عن  املذك�رة،  الروؤية  تلك  لتحقيق  كاأطر   2022-2018
طريق تنفيذ العديد من امل�شاريع والربامج يف جمال التنمية 
جميعها  ت�شب  والتي  والبيئية  واالجتماعية  االقت�شادية 
اختالف  على   17 الـ  امل�شتدامة  التنمية  اأهداف  حتقيق  يف 

قطاعاتها وتداخلها.
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التو�سيات
اأهداف  تنفيذ  يف  االإن�شان  حق�ق  نهج  اتباع  على  التاأكيد   .1
التنمية امل�شتدامة والت�جه نح� �شنع �شيا�شات عامة قائمة 

على احلق�ق وت�ؤكد على التنمية والتط�ير واالبتكار. 
2. الرتكيز على العن�شر الب�شري يف عملية التنمية، واالعرتاف 
بحقه فيها وم�ش�ؤوليته يف االنخراط يف حتقيق ال�شيا�شات 

واالأهداف احلك�مية ذات ال�شلة بالتنمية.
3. تعزيز تعاون اجلهات احلك�مية مع اللجنة ال�طنية حلق�ق 
االإن�شان باعتبارها طرفا اأ�شا�شيا يف عملية حتقيق التنمية 

امل�شتدامة القائمة على نهج حق�ق االإن�شان.
4. تعزيز التعاون الدويل، بعقد مزيد من ال�شراكات الدولية 
واالطالع على مناذج دول خا�شت جتربة التنمية امل�شتدامة 
حتقيقا  املتبعة  والربامج  ال�شيا�شات  من  لال�شتفادة 
لل�شراكة االأممية التي دعت لها االأمم املتحدة يف الهدف 
االأممي ال�شابع ع�شر للتنمية امل�شتدامة ال�شادر عن االأمم 

املتحدة الداعي اإلى التنمية امل�شتدامة.
واهلل ويل الت�فيق
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اإن »ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية »كيان اإقليمي النطالق، عاملي التاأثري، يخ�سع ملعايري علمية 
معايري  اأعلى  اإلى  الو�سول  هي  و�سيا�ستها  واحرتافيتها.  ونزاهتها  املهني،  اأدائها  لقيم  توؤ�س�ص  املعامل  حمددة 
ويف  العربية  الدول  يف  الإقليمية«  »ال�سبكة  مقار  بداخل  العمل  اأن�سطة  جميع  يف  الأخالقية  ال�سلوكيات 
خارجها.. ومن اأ�سهر براجمها واأكرثها فاعلية هو »برنامج ال�سفراء الدوليون للم�سوؤولية املجتمعية«، والذي 
مت اإطالقه يف عام 2015م، وبال�سراكة مع برنامج الأمم املتحدة لالتفاق العاملي ومكتب منظمة الأمم املتحدة 
للتنمية ال�سناعية )اليونيدو(. وتلجاأ ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية من خالل هذا الربنامج اإلى 
التعاون مع �سخ�سيات عامة لها مكانة يف منطقتها، للقيام ببع�ص العمال ذات ال�سلة بن�سر مبادئ امل�سوؤولية 

املجتمعية والتنمية امل�ستدامة، ويطلق على هذه ال�سخ�سية )�سفري دويل للم�سوؤولية املجتمعية(.

بقلم: البروفيسور يوسف عبدالغفار
رئيس مجلس إدارة الشبكة االقليمية للمسؤولية االجتماعية

سفــــراء مســؤولــــون 
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وه� تكليف ت�شريفي مل�شاهري العامل من قبل ال�شبكة االإقليمية 
امل�شاعدة  ه�  التكليف  هذا  واأهداف  االجتماعية.  للم�ش�ؤولية 
االإقليمية  »ال�شبكة  تعاجلها  التي  الق�شايا  خمتلف  دعم  يف 
اإن�شانية  اأو  اجتماعية  كانت  �ش�اًء   ،« االجتماعية  للم�ش�ؤولية 
امل�ش�ؤولية  اأو  امل�شتدامة  بالتنمية  متعلقة  اأو  اقت�شادية  اأو 
املجتمعية اأو اأخالقيات االأعمال، اإ�شافة اإلى تعزيز ممار�شات 
املنظمات  وتدع�  املجتمعية.  واخلدمة  امل�ؤ�ش�شي  التط�ع 
يف  واخلا�شة  احلك�مية  املنظمات  وكذلك  احلك�مية،  غري 
املجتمعية«  للم�ش�ؤولية  الدولي�ن  »ال�شفراء  االأحيان  من  كثري 
مقا�شد  مع  تتفق  التي  واالأن�شطة  الفعاليات  يف  للم�شاركة 
للم�شاعدة  وذلك  املتحدة«  لالأمم  العاملي  »االتفاق  ومبادئ 
لها  يدع�  التي  االأول�ية  ذات  بالق�شايا  والتثقيف  الت�عية  يف 
وتت�افق مع مبادئ امل�ش�ؤولية املجتمعية .حيث ي�شاعد ال�شفراء 
االإعالم  و�شائل  وات�شاالتهم مع  العلني  ومن خالل ظه�رهم 
لن�شر  واملجتمعي  االإن�شاين  العمل  دعم  يف  وال�طنية  الدولية 
ال�شبكة  تن�شدها  التي  واالأهداف  العليا  املثل  اأن  فكرة  وفهم 
االإقليمية للم�ش�ؤولية االجتماعية تتطلب اهتمام اجلميع. ويف 
املجتمعية  للم�ش�ؤولية  الدولي�ن  ال�شفراء  يحمل  2019م  عام 
امل�ش�ؤولية  جماالت  يف  العربية  اجله�د  هذه  »ماأ�ش�شة«  مهام 
املجتمعية، والتي تعاين من اإ�شكاليات عديدة �شاهمت يف عدم 
تقدمها بال�ش�رة املن�ش�دة يف العديد من الدول العربية والتي 

ميكن اأن نذكر بع�س هذه االإ�شكاليات واملتمثلة يف:
وط�عية  م�ؤطرة  غري  العربية  املجتمعية  املبادرات  معظم    •
قبل  من  اإ�شراف  اأو  اإر�شاد  اأو  ت�جيه  اأي  عنها  ويغيب 

امل�ؤ�ش�شات الر�شمية.
•  غياب �شبه كامل ملنظ�مات اإدارية اأو م�ؤ�ش�شية ر�شمية، اأو 
بامل�ش�ؤولية  ال�شلة  ذات  وطنية  وا�شرتاتيجيات  ت�شريعات 
مما  ما ندر،  اإال  العربية  البلدان  من  كثري  يف  املجتمعية 
اأو  جمتمعية  م�ؤ�ش�شات  قبل  من  اجله�د  هذه  تبني  يجعل 

خا�شة فقط ووفق اجتهاداتهم وجه�دهم الذاتية. 
ال�شلة  والبيانات ذات  املعل�مات  •  �شعف كبري يف منظ�مة 
تنعدم  وبالتايل  العربية،  الدول  يف  املجتمعية  بامل�ش�ؤولية 
اإحداث  اإلى  تهدف  التي  اال�شرتاتيجية  اخلطط  مب�جبه 

تاأثري عميق وحقيقي يف ق�شايا التنمية املجتمعية.
امل�ش�ؤولية  ملبادرات  االأثر  لقيا�س  ر�شمية  جه�د  اأي  غياب   •
املحاوالت  بع�س  من  اإال  العربية،  املنطقة  يف  املجتمعية 

اليتيمة من بع�س امل�ؤ�ش�شات واجلمعيات املجتمعية.
•  عدم وج�د ح�افز كق�انني االإعفاء ال�شريبي عن امل�ؤ�ش�شات 
امل�ش�ؤولية  جماالت  يف  م�شاهمات  لها  التي  وال�شركات 
املجتمعية اأو حتى تقديرها ب�ش�رة الئقة اأو دعمها بربامج 
مت�يلية اأو فنية، مما ي�ؤثر على ا�شتدامة اأعمالها املجتمعية.
•  تغييب دور اأ�شحاب امل�شلحة من قبل امل�ؤ�ش�شات وال�شركات، 
م�شاهمات  مبجرد  قبلهم  من  املجتمعية  االأعمال  وح�شر 
الرتويج ق�شري  وت�ش�يقية بهدف  اإعالميه  اأو جه�د  مالية 
املدى الأن�شطتهم، وبالتايل الت�جد م�شائلة جمتمعية فاعلة 

ت�ؤدي اإلى تط�ير هذه امل�شاهمات. 
ذات  املجتمعية  املبادرات  لتحديد  علمية  مرجعية  الت�جد    •
اأو  اأو اخلا�شة  لدع�ة اجلهات احلك�مية  بالتبني  االأول�ية 
املجتمعية لدعمها وتبنيها، وي�ؤدي ذلك اإلى هدر كثري من 
االأثر  ذات  املجتمعية  املبادرات  لدعم  املخ�ش�شة  امل�ارد 

االأكرث فاعلية.
وختامًا، جند اأن العديد من امل�ؤ�ش�شات احلك�مية واملجتمعية 
لدعم  وامل�ؤثرين  بامل�شاهري  اال�شتعانة  اإلى  تلجاأ  واخلا�شة 
التي  الق�شايا  ومنا�شرة  مل�شروعاتهم،  الرتويج  يف  جه�دهم 
يدع�ن اإليها، وت�جيه املجتمع حل�شد م�ارده نح� حتقيق تنمية 
من  الكثري  مع  التجاوب  وكان  حمم�د،  ت�جه  فه�  م�شتدامة، 

هذه اجله�د اإيجابيًا والتفاعل كبريًا.
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إعداد: سعادة الدكتور حسن إبراهيم كمال
السفير الدولي للمسؤولية المجتمعية 

المسؤوليـــة المجتمعيـــة: 
المفهـــوم واألبعـــاد

من املفاهيم احلديثة التي تلقى رواجا غري م�سبوق اليوم، واتفاقا �سبه معلوم بني الأنظمة والقوانني وال�سرائع 
ُينادي به علماء الجتماع والرتبية والقت�ساد،  اإْذ  امل�سوؤولية املجتمعّية؛  واملذاهب على اختالفها...مفهوم 
املجتمعية  بامل�سوؤولية  ال�سطالع  اأ�سبح  لقد  وامل�سلحون.  املرّبون  عليه  ويحّث  الأديان،  علماء  به  ويتوا�سى 
ها تنمويا به تكتمل جهود الدولة والقطاع اخلا�ّص. فما العنا�سر التي يجب اأن  مطلبا ل مندوحة عنه، وتوجُّ

تتوّفر يف ال�سخ�ص اأو املوؤ�س�سة ليغدو م�سوؤول جمتمعّيا؟
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•  يجري تعريف امل�ش�ؤولية املجتمعية عادة من زاوية م�شاركة 
البنك  اأّن  حيث  اجلهد؛  هذا  يف  االقت�شادية  امل�ؤ�ش�شات 
الدويل يعرفها باأنها: »التزام اأ�شحاب الن�شاطات التجارية 
مع  العمل  خالل  من  امل�شتدامة  التنمية  يف  بامل�شاهمة 
لتح�شني م�شت�ى  م�ظفيهم وعائالتهم وجمتمعهم املحّلي 
التنمية يف  ويخدم  التجارة  باأ�شل�ب يخدم  النا�س  معي�شة 

اآن واحد«.)1(
غري اأننا نتناول امل�ش�ؤولية املجتمعية انطالقا من مقاربة    •
م�ش�ؤولية  اأّنها  على  تعريفها  ميكن  اإْذ  اجتماعية؛  نف�شية 
الفرد،  اإليها  التي ينتمي  امل�ؤ�ش�شة عن اجلماعة  اأو  الفرد 
الفرد  الأّن  للفرد  النف�شي  »الن�شج  عن:  تعرّب  بذلك  فهي 
لديه  ويك�ن  امل�ش�ؤولية،  يتحّمل  الذي  ه�  نف�شيا  النا�شج 
ا�شتعداد للقيام بن�شيبه كفرد يف حتقيق م�شلحة املجتمع 
وي�شعر اأّنه مدين له«)2(، وال يت�شّنى لهذا الفرد اأْن يتحّمل 
ومل  املجتمعية،  امل�ش�ؤولية  اأبعاد  يِع  مل  اإذا  امل�ش�ؤولية  تلك 

يت�ّفر على اخل�شال االآتية:
اأو  الفرد  اأّن  بها؛ ذلك  واالهتمام  االنغما�س يف اجلماعة    •
امل�ؤ�ش�شة اإن مل ترتبط باجلماعة التي تنتمي اإليها، ومل يكن 
واآمالها  هم�مها  حامال  مب�شاغلها  �شاعرا  معها  منفعال 
اأو امل�ؤ�ش�شة  فلن يتحّقق ت�شامنه معها ولن يتكامل الفرد 
مع تلك اجلماعة التي فيها يعي�س ويتحّرك؛ لذا ال بّد اأن 
ي�شعر امل�ش�ؤول املجتمعّي اأّن م�شريه مرتبط مب�شري تلك 

اجلماعة، واأّن تلك اجلماعة هي امتداد لذاته.
اجلماعة؛  اأهداف  حتقيق  يف  وامللتزمة  اجلادة  امل�شاركة   •
وذلك ب��شع تلك االأهداف �شمن خريطة براجمه وي�شتعد 
ال  واقعية  عملية  بربامج  والتنفيذ  بالتخطيط  لتحقيقها 
»تقييم  ثّم  ت�شمن والتغني من ج�ع،  ب�شعارات �شعب�ّية ال 
حتقيق  يف  اأدواره  فاعلية  مدى  من  للتاأّكد  امل�شاركة  تلك 

اأهداف اجلماعة«. )3(
فهم  املجتمعية  امل�ش�ؤولية  تقت�شي  حيث  والفهم؛  االإدراك   •
الفرد اأو امل�ؤ�ش�شة للع�امل امل�ؤثرة يف اجلماعة التي يتحرك 
فيها  وت�ؤثر  التي حتّركها  والقيم  اأجلها  من  وين�شط  فيها 
ومن ثّمة االلتزام بتلك املنظ�مة القيمية واال�شتناد اإليها 

حلّل بع�س امل�شاكل التي قد ت�اجهها اجلماعة.
للم�ش�ؤول  ينف�شالن  ال  وجهان  وهما  واحلرّية،  االإرادة   •
امل�ش�ؤولية  مكّ�نات  من  اأ�شا�شيان  و�شرطان  املجتمعي 
املجتمعية، وكلما تعّطلت تلك احلرية اأو جرى احلّد منها 
املجتمعية،  امل�ش�ؤولية  حتّمل  نح�  الفرد  اإرادة  تراجعت 
وتناق�س دوره ومن ذلك القي�د التي قد تفر�شها االأنظمة 
الفرد  حرية  هام�س  فيتاآكل  امل�اطنني  على  ال�شيا�شية 
ي�شّر  قد  مما  املجتمع  نح�  اإرادته  وترتاجع  امل�ؤ�ش�شة  اأو 

بامل�ش�ؤولية املجتمعية ويحّد من اآثارها.
•  العقل وال�عي من �شرورات امل�ش�ؤولية املجتمعية فهي ال تقع 
على غري العاقل؛ ذلك اأّن االإن�شان بعقله ووعيه يراكم خربات 
ه اأداءه مل�ش�ؤوليته املجتمعية اإلى ما فيه خري  املا�شي مبا ي�جِّ
اجلماعة، وما يكت�شبه بعقله النا�شج من معارف يك�ن معينا 
ال�عي  ت�ش�يه  بينما  امل�ش�ؤولية.  تلك  حتقيق  يف  وم�شاعدا  له 
بعدم ت�فري املعل�مة اأو حجب احلقائق وتزويرها قد يقل�س 
من فر�س ال�فاء بامل�ش�ؤولية املجتمعية اأو تديّن م�شت�ى اأدائها. 
فكل  الغريب؛  باالأمر  لي�س  وهذا  وانفتاحه  املفه�م  تطّ�ر    •
املفاهيم خا�شعة للتطّ�ر،فما بالك مبفه�م حديث ه� بذاته 
والنف�شية.  االجتماعية  العل�م  تط�ر  مع  الت�شكل  ط�ر  يف 
فمفه�م امل�ش�ؤولية املجتمعية يف البداية كاد يقت�شر على 
دور الفرد يف املجم�عة املبا�شرة له )اأ�شرة، عائلة م��شعة( 
ثّم ات�شعت لت�شمل املدر�شة، احلّي، القرية... ثّم ازدادت 
ات�شاعا مع الدولة احلديثة وتط�ُِّر مفه�م امل�اطنة لت�شبح 
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امل�ش�ؤولية املجتمعية منفتحة على اأطر وطنية اأو�شع. ومع 
بروز  ومع  والعاملية  االإقليمية  للمنظمات  الدول  ان�شمام 
مفه�م امل�اطنة العاملية، وا�شتعادة القيم االإن�شانية الكلية 
الك�نية  على  املجتمعية  امل�ش�ؤولية  مفه�م  انفتح  مكانتها 
احلدود  تتجاوز  وامل�ؤ�ش�شات  االأفراد  مبادرات  و�شارت 
اأو  الفقرية  الدول  على  بظاللها  لتلقي  ال�شيقة  املحلية 
�شفراء  مفه�م  ون�شاأ  اأزمات.  تعي�س  التي  املجتمعات 
حدود  االإيجابية  اآثارهم  لتتجاوز  املجتمعية  امل�ش�ؤولية 
جمتمعاتهم ويعّم في�ؤها جمتمعاٍت اإن�شانيًة اأخرى هي يف 

اأم�س احلاجة اإلى التدخل من اأجل �ش�ن كرامة االإن�شان 
ول�نه  جن�شه  عن  النظر  بغ�ّس  باالأ�شا�س  اإن�شان  ه�  مبا 

ودينه ومذهبه وهذا من اأجّل اأبعاد امل�اطنة العاملية.
تنميتها  يقت�شي  املجتمعية  بامل�ش�ؤولية  ال�عي  تط�ير  اإّن   •
داخلها  تت�شكل  التي  باالأ�شرة  بدًءا  املجتمع  م�ؤ�ش�شات  يف 
حيث  املدر�شة  ثّم  جدا،  كبرية  بن�شبة  الطفل  �شخ�شّية 
يجب تعميق هذا ال�عي وتر�شيخه وحت�يله اإلى ممار�شات 
اأن�اعها  مبختلف  االإعالم  و�شائل  اأّن  كما  واقعية،  عملية 

يجب اأن تلعب ذات الدور وت�شهر على ن�شر ال�عي به.

1.  اآل مكت�م، عفراء بنت ح�شر بن مانع)2011(: قراءة يف مفه�م امل�ش�ؤولية املجتمعية، جريدة البيان، م�ؤ�ش�شة دبي لالإعالم.
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يعترب جهاز الدفاع املدين جزءًا ل يتجزاأ من منظومة املجتمع الأردين مبا اأنيط به من واجبات ت�سب جميعها 
يف توفري اأعلى درجات احلماية وال�سالمة لأبناء الوطن و�سون املكت�سبات الوطنية من �ستى املخاطر هذا ف�ساًل 
عن دوره يف حتقيق اأهداف امل�سوؤولية املجتمعية والتي اأ�سبحت متطلبًا اأ�سيَف �سمن ا�سرتاتيجية هذا اجلهاز 

الإن�ساين النبيل كونه عمل اإن�ساين يهم كافة اجلهات املعنية بخدمة املجتمع.
 وقد خطى الدفاع املدين حديثًا يف هذا املجال خطوات واثقة حيث عمد اإلى و�سع خطط �سنوية يقوم بتنفيذها 
على اأر�ص الواقع من خالل الرتكيز على اجلوانب القت�سادية والجتماعية وال�سحية والبيئية والتدريبية 
والتوعوية وتنفيذ املبادرات والأن�سطة املجتمعية املوجهة يف �سبيل خدمة املجتمع واملرتبات مبا ين�سجم مع 
اأهداف املديرية العامة للدفاع املدين وبالت�ساركية مع موؤ�س�سات الدولة مبا ي�سفي قيمة وفائدة مبا�سرة تنعك�ص 
على املجتمع ككل مما يتح الفر�سة لالبتكار واإ�سافة خدمات جديدة حيث اأ�سبحت امل�سوؤولية املجتمعية �سرورة 
اإن�سانية ملحة وواقعًا اأخالقيا جتاه املجتمع. وهذا كله ين�سجم مع ر�سالة واأهداف وتطلعات املديرية العامة 

للدفاع املدين كم�ساهمة فاعلة منه لتعزيز مفهوم ال�ستدامة وحتقيق مبداأ الدفاع املدين ال�سامل.

إعداد: سعادة اللواء مصطفى عبد ربه البزايعه
المدير العام للدفاع المدني األردني

الـدفــاع المدنــي والمسؤوليــة 
المجتمعيـــــة



(23)الكتاب العربي في المسؤولية المجتمعية - الجـزء الثانـي

ومن هنا التزم الدفاع املدين مب�ش�ؤوليته جتاه املجتمع والتي 
التنمية  جتاه  اال�شرتاتيجية  خططه  اأول�يات  يف  ي�شعها 
االأخالقي  ال�شل�ك  على  واملبنية  اأبعادها  بكافة  امل�شتدامة 
خالل  من  والدولية  املحلية  واملمار�شات  بالق�انني  وااللتزام 
اإدماجها يف االأن�شطة امل�شتمرة للم�ؤ�ش�شة. وحر�شًا من جهاز 
الدفاع املدين على االإملام بجميع ج�انب امل�ش�ؤولية املجتمعية 
خطة  اإعداد  خالل  من  اأهمية  االجتماعي  البعد  اأولى  فقد 
عمل خا�شة بها ومبا ي�شاهم يف حتقيق اأق�شى درجات الرفاه 
االإنتاجية  الزيادة  على  اإيجابًا  ينعك�س  مبا  ملرتباته  ال�ظيفي 
املهني  االأمن  حتقيق  خالل  من  االأداء  م�شت�يات  وحت�شني 
والطفل  باملراأة  املتعلقة  الربامج  ودعم  ال�شحية  والرعاية 
وامل�شاهمة يف الت�عية بالق�شايا املجتمعية باالإ�شافة اإلى دعم 
ذوي االإعاقة واملتقاعدين كذلك التن�شيق مع م�ؤ�ش�شات العمل 

اخلريي يف تنفيذ م�شروعات امل�ش�ؤولية املجتمعية.
املدين  الدفاع  انتهج  فقد  االقت�شادي  بالبعد  يتعلق  فيما  اأما 
املعي�شي  امل�شت�ى  تعزيز  يف  ت�شاهم  اأخالقية  ممار�شات 
�شبط  على  الرتكيز  خالل  من  لالأفراد  املنا�شب  وال�شحي 
الطاقة  مب�شاريع  واملتمثلة  امل�ؤ�ش�شية  واحلاكمية  النفقات 
ال�شم�شية ومدونة ال�شل�ك ال�ظيفي ون�شر نتائج تقارير االأداء 
العنا�شر  وحتفيز  الطاقة  يف  اال�شتهالك  تر�شيد  وجائزة 
الب�شرية املتميزة بهدف دفعها اإلى مزيٍد من االإجناز والتف�ق.
ول�شمان حق االأجيال القادمة يف اأن تنعم ببيئة اآمنة ونظيفة 

فقد عمد الدفاع املدين اإلى:
اإدخال اآليات ومعدات تت�افق مع اال�شرتاطات البيئية العاملية 
وزيادة الرقعة اخل�شراء ح�ل م�اقع الدفاع املدين وا�شتخدام 
حمطات  واإن�شاء  املدين  الدفاع  عمل  يف  النظيفة  الطاقة 
معاجلة مياه ال�شرف ال�شحي وا�شتخدامها للغايات الزراعية 
ال�شلبة  للنفايات  البيئي  التدوير  برنامج  يف  وامل�شاركة 
)بال�شتيك، معدن، ورق( والتخفيف من اآثار التغريات البيئية 

ال�شلبية على االإن�شان والتي ا�شتملت على عدة مبادرات منها 
رفع م�شت�ى ال�عي العام يف جمال حماية البيئة.

من  يركز  والذي  التدريبي  اجلانب  املدين  الدفاع  يغفل  ومل 
من  املدين  الدفاع  باأعمال  املجتمع  فئات  ت�عية  على  خالله 
م�ظفي  تدريب  اإلى  عمد  فقد  التدريبية  براجمه  خالل 
املدار�س  وطالبات  وطالب  اخلا�س  والقطاع  العام  القطاع 
اأعمال  على  اخلريية  واجلمعيات  املنازل  وربات  واجلامعات 
وعمليات  واإطفاء احلرائق  االأولية  املدين)االإ�شعافات  الدفاع 
اأو  الطبيعية  الك�ارث  الت�عية مبخاطر  اإلى  اإ�شافًة  االإخالء( 
داخل  للرتب  الدينية  الثقافة  وتنمية  االإن�شان  �شنع  من  التي 
الدفاع املدين واملجتمع املحلي من خالل املحا�شرات الدينية 

واخلطب.
الدفاع املدين جملة من  امل�ش�ؤولية املجتمعية يف  ولقد حققت 

االجنازات والنتائج والتي كانت على النح� التايل:
• حت�شني معدالت االإنتاج والعمل بروح الفريق ال�احد.

• تعزيز قيم ال�الء واالنتماء لدى العاملني.
• ا�شتمرارية ثقافة االإبداع واالبتكار.
• امل�شاهمة يف تنمية املجتمع ودعمه.

• حت�شني ال�شمعة واالنطباع العام لدى فئات املجتمع.
•  امل�شاهمة يف حتقيق متا�شك املجتمع ووحدته مبا ي�شاهم يف 
ت�حيد اإطار اخلربة امل�شرتكة ويزيد من اإمكانية التفاهم 
بني اأفراده نح� بذل مزيدًا من اجله�د يف حتقيق امل�ش�ؤولية 
املجتمعية والتي يقع على عاتقها كل فرد من اأفراد املجتمع.
وختامًا فاإن جهاز الدفاع املدين ي�شعى دومًا اإلى تعزيز دوره 
املتعلقة  والن�شاطات  الربامج  اإيجاد  خالل  من  املجتمع  جتاه 
روح  وتعزيز  املجتمعي  الدور  لتجذير  املجتمعية  بامل�ش�ؤولية 
التعاون واملبادرة لدى الرتب من ك�ادر الدفاع املدين  وخلق 
جزءًا  باعتبارها  وم�ؤ�ش�شاته  املجتمع  اأفراد  مع  اإيجابي  ج� 

مهمًا من التكافل االجتماعي واحل�س ال�طني.
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بقلم: الدكتور مساعد محمد مندني
السفير الدولي للمسؤولية المجتمعية

المدينــــة المسؤولــــة

اأطلقت ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية مبادرة نوعية، متثلت يف اإطالق »جائزة املدينة العربية 
امل�سوؤولة اجتماعيا« يف عام 2014م، �سمن املبادرات النوعية »لل�سبكة الإقليمية« يف املنطقة العربية، والتي 
جمالت  يف  العاملية  املعايري  مع  تتوافق  م�سوؤولة  مبادرات  تتبنى  التي  العربية  املدن  تكرمي  خاللها  من  يتم 
مرة  اجتماعيًا«  امل�سوؤولة  العربية  »املدينة  تكرمي  حفل  ويقام  امل�ستدامة.  والتنمية  املجتمعية  امل�سوؤولية 
واحدة يف كل عام، بعد اختيارها من خالل هيئة حتكيم، ت�سم يف ع�سويتها خرباء من الدول العربية ودوليني. 
ويتم ر�سد املمار�سات امل�سوؤولة للمدن العربية عرب فريق الر�سد املتخ�س�ص، والذي يرفع تقريره بدوره لهيئة 
حتكيم اجلائزة، مت�سمنًا تر�سيحه للمدينة العربية امل�سوؤولة اجتماعيًا، ثم تقوم هيئة حتكيم جائزة املدينة 
الجتماعية،  للم�سوؤولية  الإقليمية  ال�سبكة  اإدارة  جمل�ص  اإلى  تقريرها  برفع  اجتماعيًا  امل�سوؤولة  العربية 

لالطالع والعتماد، ومن ثم الإعالن عن املدينة العربية الفائزة باجلائزة.
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باالإعالن  االجتماعية  للم�ش�ؤولية  االإقليمية  ال�شبكة  وتق�م 
العديد  عرب  الفائزة  للمدينة  امل�ش�ؤولة  باملبادرات  والتعريف 
من الفعاليات املتخ�ش�شة من خالل ال�شراكات مع امل�ؤ�ش�شات 
عام  ملدة  الفائزة  املدينة  يف  واخلا�شة  واالأهلية،  الر�شمية 
ن�عها  من  �شابقة  لت�شكل  اجلائزة  هذه  وتاأتي  كامل.  واحد 
على م�شت�ى اجل�ائز املهنية يف منطقة ال�شرق االأو�شط. ويتم 
معايري  مع  ت�افقها  الفائزة عرب حتديد مدى  املدينة  اختيار 
تت�شمن  والتي  اجتماعيًا،  امل�ش�ؤولة  العربية  املدينة  جائزة 
مت  فرعيًا،  م�ؤ�شرًا  وثالثني  وواحدًا  رئي�شية  م�ؤ�شرات  ثمانية 
وقد  العربية.  املنطقة  يف  معروفني  خرباء  قبل  من  اإعدادها 
فازت باجلائزة اأربعة مدن عربية يف دوراتها ال�شابقة، حيث 
تقليدها  مت  والتي  الك�يتية،  االأحمدي«  »مدينة  اآخرها  كان 
باللقب يف عام 2019م، حيث ت�شلمت مفتاح »املدينة العربية 

امل�ش�ؤولة اجتماعيًا من »مدينة القد�س« الفل�شطينية.
االإقليمية  ال�شبكة  قدمتها  التي  املحم�دة  املبادرة  هذه  اإن 
للم�ش�ؤولية االجتماعية للمنطقة العربية بال�شراكة مع برنامج 
االإيجابي  ال�عي  تعك�س حالة  العاملي،  لالإتفاق  املتحدة  االأمم 
واحل�شاري واملهني الأبناء املنطقة جتاه املمار�شات امل�ش�ؤولة. 
وا�شع  مفه�م  امل�ش�ؤولة«،  »املدينة  مفه�م  باأن  االإ�شارة  ويجدر 
اأخالقيًا  التزامًا  ملتزمة  املدينة  هذه  اأن  ي�ؤكد  حيث  وهام، 
يف املقام االأول، بالرغم من االإقرار بط�اعية مبداأ امل�ش�ؤولية 
ولكنه  اإلزاميته.  وعدم  واملدن  الدول  معظم  يف  املجتمعية 
احلك�مية  �ش�اء  وال�شركات  امل�ؤ�ش�شات  من  اعرتاف  مبثابة 
اأو املجتمعية، بف�شل املجتمع على ماو�شلت  اأو اخلا�شة  منها 
اليه من جناح يف حتقيق اأهدافها اأو ما حققته من اأرباح. وه� 
على  مردوده  يع�د  اال�شتثمار  اأن�اع  من  ن�ع  ذاته،  ال�قت  يف 
امل�ؤ�ش�شات.  هذه  يف  املجتمع  ثقة  زيادة  خالل  من  امل�ؤ�ش�شات 
ال�شيا�شات  تكامل  امل�ش�ؤولة«  »املدن  ممار�شات  تعك�س  كما 

االإدارية  االأعمال  يف  واالإقت�شادية،  والبيئية،  املجتمعية، 
امل�ش�ؤولية املجتمعية  الي�مية مل�ؤ�ش�شاتها. وتقبل كذلك تطبيق 
يف م�ؤ�ش�شاتها ك�نها واحدة من االأن�شطة االأ�شا�شية الرا�شخة 
اأن  ويلزم  واالإ�شرتاتيجية.  االإدارية  امل�ؤ�ش�شات  ن�شاطات  يف 
على  يرتكز  والذي  ال�شفافية  بعن�شر  املمار�شات  تلك  تتميز 
تقارير  عرب  امل�ؤ�ش�شات  وخارج  داخل  املعل�مات  ون�شر  جمع 

مهنية معتربة.
املجتمعية  امل�ش�ؤولية  ممار�شات  اإدارة  يف  االأخالقي  البعد  اإن 
يف املدن العربية، ياأخذ على عاتقه االإنتقال بالعمل من مفه�م 
تبني  على  يق�م  اأو�شع  تطبيق  اإلى  التط�عية،  اخلدمة  تقدمي 
مفه�م امل�ش�ؤولية املجتمعية، والذي ن�شعى من خالله اإلى التاأكد 
من حاجة املجتمع للخدمة املقدمة )االنتقال من مفه�م الرتف 
اإلى مفه�م �شد احلاجة الفعلية للمجتمع(، وقيا�س  امل�ؤ�ش�شي 
اأثر خدماتها على املجتمع والبيئة.  ولقد تنامى االإهتمام من 
الثقايف  لل�عي  نتيجة  املجتمعية  بامل�ش�ؤولية  امل�ؤ�ش�شات  قبل 
والتعليمي، وكذلك �شغ�ط حركات وجمعيات حق�ق االإن�شان 
لالأفراد  �شخ�شية  اهتمامات  من  وانتقلت  والبيئة،  والعمال 
اإلى حركات جماعية منظمة، تعمل على زيادة ال�شغ�ط من 
قبل املجتمع على كيفية اإدارة امل�ؤ�ش�شات الأعمالها لل��ش�ل اإلى 
املذك�رة  الع�امل  �شكلت  ولقد  امل�ش�ؤولة.  والدول  املدن  حالة 
مفه�م  تبني  نح�  امل�ؤ�ش�شات  من  العديد  لدى  حافزًا  اأعاله 

»امل�ش�ؤولية املجتمعية«.
يف  العطاء  ممار�شات  ي�شفيه  الذي  العام  اجل�  اإن  وختامًا، 
داخل جمتمعاتنا، والتي ترتبط ب�ش�رة اأ�شا�شية بالت�شابق نح� 
العطاء املجتمعي، يجعل من مدننا العربية واالإ�شالمية بحق 
ل� جعلنا هذه املمار�شات، ممار�شات  »مدن م�ش�ؤولة«، فكيف 
بعدها  لتحقق  معيارية،  مرجعية  على  وم�شتندة  م�شتدامة 

العائد املجتمعي املاأم�ل.
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بقلم: الدكتور حامد بن عبدالله البلوشي
عضو مجلس إدارة مؤسسة

المسؤوليــــة المجتمعيـــة في 
سلــطنـــة عـــمــــان )مؤسســــة 

جســـــور أنمـــوذجــــا (

من منطلق اإميانها باأهمية امل�سوؤولية املجتمعية كونها واجباآ اأخالٌقيا ، والتزاما وطنياآ واإ�ستجابة للتوجيهات 
احلكومية تويل موؤ�س�سات و�سركات القطاع اخلا�ص يف �سلطنة عمان امل�سوؤولية املجتمعية اإهتماما بالغا لتحقيق 
املعي�سة  م�ستوى  تعزيز  بهدف  والبيئية  والإجتماعية  الإقت�سادية  الثالثة  باأبعادها  امل�ستدامة  التنمية 
يف  البيئة  على  احلفاظ  مع  املجتمعية  التنمية  وجهود  الوطني  الإقت�ساد  خدمة  خاللها  من  ميكن  بطريقة 
اآن واحد وذلك بالعمل امل�سرتك مع املجتمعات املحلية التي تعترب املحرك الرئي�سي لالإقت�ساد الوطني. وهو 
امل�سوؤولية  ذات  وم�ساريعها  ومبادراتها  براجمها  خالل  من  اخلا�ص  القطاع  و�سركات  موؤ�س�سات  فيه  بداأت  اأمر 
املجتمعية لتحقيق التنمية امل�ستدامة من خالل املجالت ال�سرتاتيجية التي ت�ساهم فيها كال�سحة والتعليم 
وت�سجيع امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة والأن�سطة الريا�سية وال�سالمة والبيئة بالإ�سافة اإلى برامج ومبادرات 

وم�ساريع دعم املجتمع بكافة اأطيافه.
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باأهمية  ال�عي  بن�شر  كبريا  اهتماما  ال�شلطنة  اأولت  كما 
املجتمع  اأفراد  من  فرد  كل  يق�م  واأن  املجتمعية،  امل�ش�ؤولية 
ب�اجبه نح� وطنه وجمتمعه، ومل تبخل عليه بتقديــــم الدعم 
واالإدارية  الفنية  اال�شت�شـــارات  ت�فري  مع  ومعن�يا  ماديا 
والبحـــ�ث والدرا�شـــات لل�شركـــات من اأجل امل�شاعدة الفعالة، 
والعمل اجلماعي امل�شرتك بني احلك�مة واأفراد املجتمع، ومت 
مر�ش�م  مب�جب  واال�شتدامـة  للح�كمـة  عمـان  مركـز  اإن�شاء 
املال،  ل�ش�ق  العامة  الهيئة  ويتبع  2015/30م،  رقم  �شلطاين 
وذلك لت�شجيع وحتفيز وتفعيل مبادئ امل�ش�ؤولية املجتمعية لدى 
ال�شركات املتن�عة من اأجل خدمة املجتمع،وحتقيق متطلبات 
باملعل�مات  ال�شركات  تلك  اإمداد  مع  امل�شتدامة،  التنمية 

واالإح�شائيات واال�شت�شارات والبح�ث والدرا�شات.
وقد اأ�شاد �شاحب اجلاللة ال�شلطان قاب��س بن �شعيداملعظم 
حفظه اهلل بدور القطاع اخلا�س يف حتقيق  التنمية امل�شتدامة 
حيث قال: ) واأثبت القطاع اخلا�س تعاونه يف حتمل امل�ش�ؤولية 
دعم  يف  احلك�مة  مع  بالتعاون  ملم��س  بدور  ا�شطلع  حيث 

جه�د التنمية امل�شتدامة (.
كنم�ذج  ج�ش�ر  م�ؤ�ش�شة  جتربة  املقال  هذا  يف  و�شاأ�شتعر�س 
رائد للقطاع اخلا�س العماين يف ترجمة امل�ش�ؤولية املجتمعية 
اإلى واقع عملي يج�شد ال�شراكة احلقيقية بني القطاع احلك�مي 

واخلا�س واملجتمع املحلي. 
التعريف مبوؤ�س�سة ج�سور: 

بامل�ش�ؤولية  تعنى  ر�شمية غري ربحية  م�ؤ�ش�شة  اأول  تعترب ج�ش�ر 
 2012 عام  يف  تاأ�شي�شها  مت  عمان  �شلطنة  يف  املجتمعية 
ومت�لها  اأ�ش�شتها  وقد   ،2015 عام  يناير  يف  ر�شميا  واإ�شهارها 
واأوربك  ال�شناعي هي )فايل  ميناء �شحار  �شركات يف  ثالث 
و�شحار اأملني�م( اإميانا منها باأهمية وج�د ا�شرتاتيجية وا�شحة 
اإلتزام حقيقي من قبل هذه  للم�ش�ؤولية املجتمعية وتعبريا عن 
ال�شركات للقيام باأدوارها االأخالقية جتاه املجتمع الذي تعمل 
به وخلق من�ذج يحتذى به يف ت�حيد اجله�د وتعاون ال�شركات 

مع كافة امل�ؤ�ش�شات احلك�مية واالأهلية وبالتعاون مع �شركائها 
التنمية  وحتقيق  دعم  يف  امل�شاهمة  بهدف  املحلي  املجتمع  يف 
امل�شتدامة للمجتمع العماين، وحتقيق قيمة م�شافة للمجتمعات 
املحت�شنة لها والتي تعمل فيها باعتبارها البيئة وال�شياق املهيئ 
لكافة اأن�شطتها االقت�شادية مع االأخذ بعني االإعتبار احتياجات 
وقدرات اأفراد هذا املجتمع من خالل قيام هذه امل�ؤ�ش�شة بتنفيذ 
واالإقت�شادية  االإجتماعية  وامل�شاريع  واملبادرات  الربامج  بع�س 
امل�ج�دة  املمار�شات  اأف�شل  باإ�شتخدام  املدى  ط�يلة ومت��شطة 
بروح  واالإلتزام  العالقة  اأ�شحاب  مع  ال�شفافية  قيم  حتكمها 

التفاين والعزم وال�شراكة احلقيقية مع ال�شركاء.
اأهم جمالت العمل يف موؤ�س�سة ج�سور :

1- ريادة الأعمال: 
تركز امل�ؤ�ش�شة على امل�شاهمة يف تهيئة بيئة م�اتية لتنمية ريادة 
جتارية  اأعمال  تاأ�شي�س  من  تن�شاأ  العمل  فر�س  الأن  االأعمال، 
وامل�ردين  املنتجني  لدى  واالإنتاج  اجل�دة  وحت�شني  جديدة 
اأجل دعم  امل�ؤ�ش�شة من  وت�شعى  املحلي،  الداعمني لالقت�شاد 
م�شت�ى  رفع  اإلى  ال�شغرية  امل�شاريع  اأ�شحاب  دخل  وحت�شني 
املهارات التي ت�شاعد على حتديث اجل�انب االإدارية، وتعزيز 
تنمية  عن  ف�شاًل  ال�شغرية،  امل�شاريع  يف  االأعمال  ريادة  روح 

امل�ارد الب�شرية يف جمال البح�ث والتكن�ل�جيا.
اأن�شطة  ت�شجع  التي  املبادرات  تدعم  امل�ؤ�ش�شة  فاإن  لذلك 
ريادة االأعمال والتطبيقات املبتكرة وتعّزز امل�شاريع ال�شغرية 
وتدريبهم  االأ�شخا�س  اإعداد  يف  كمات�شاهم  واملت��شطة، 
وتاأهيلهم ل�ش�ق العمل يف قطاع ال�شناعة بال�شركات ال�شغرية 
تدعم  كما   ، احلر(  )العمل  الذاتي  الت�ظيف  فر�س  واإيجاد 
اأي�شا الربامج التعليمية التي تعزز التفكري اخلالق يف اإقامة 

امل�شاريع ال�شغرية.
2- التعليم من اأجل العمل:

وج�ب  ترى  ولذلك  اأول�ياتها،  �شمن  ال�شباب  امل�ؤ�ش�شة  ت�شع 
اال�شتثمار يف تدريب ال�شباب وتعليمهم من اأجل �شقل مهاراتهم 
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اجل�دة  من  منا�شبة  م�شت�يات  لتحقيق  قدراتهم  وتعزيز 
جهدًا  تتطلب  التي  الع�شرية،  احلياة  يف  ال�شيما  واالإنتاجية، 
خمتلف  يف  وامل�ردين  االأعمال  ورجال  العاملة  الق�ى  لتاأهيل 
تعزز  التي  املبادرات  تدعم  امل�ؤ�ش�شة  فاإن  وعليه  املجاالت. 
وقدراتهم  ال�شباب  مهارات  وت�شقل  العمل،  اأجل  من  التعليم 

للتكّيف مع التغريات ال�شريعة التي يت�شم بها �ش�ق العمل.
3- الثقافة والريا�سة:

ت�شكل الثقافة والريا�شة اأهم جماالت عمل امل�ؤ�ش�شة باعتبارهما 
التكامل  وحتقيق  املجتمعات،  تنمية  لتعزيز  هامة  اأدوات 
وبالنظر  االأخرى،  املجاالت  تط�ير  يف  ي�شهم  مما  اجلماعي، 
اإلى الثقافة باعتبارها جانبًا اجتماعيًا، فاإنه قد ال ميكن حتقيق 
التنمية امل�شتدامة فيها، اإذا مل ُيراَع حتقيق الثقافة، ومت جتاهل 
اأمناط احلياة والقيم والتقاليد واملعتقدات واملعرفة يف املجتمع.
وتدعم امل�ؤ�ش�شة املبادرات التي ت�شاهم يف احلفاظ على الرتاث 
غري املادي للثقافة العمانية، وتعزز الرتابط بني القيم االجتماعية 
واالقت�شادية لهذا الرتاث ، كما تدعم وت�شجع االأن�شطة الريا�شية 

التي ت�شقل م�اهب ال�شباب يف خمتلف املجاالت الريا�شية.
4- ال�سحة والبيئة:

يهدف اهتمام امل�ؤ�ش�شة مبجال ال�شحة والبيئة اإلى ن�شر ال�عي 
اأمرا�س  ال�قاية  من  اأفراد املجتمع وامل�شاهمة يف  ال�شحي بني 
الع�شر واحلد من انت�شارها مثل ال�شمنة ومر�س ال�شكري وارتفاع 

�شغط الدم، واالإدمان واحل�ادث املهنية وح�ادث ال�شري.
تدريب  وكذلك  وال�قائية  ال�شحية  الربامج  امل�ؤ�ش�شة  وتدعم 
املهنيني ال�شحيني، اأما يف جمال البيئة فتدعم امل�ؤ�ش�شة برامج 
التثقيف البيئي واملبادرات التي تعزز ال�عي وال�شل�ك واملعارف 

املت�شلة باحلفاظ على امل�ارد الطبيعية و�ش�ن البيئة.
مناذج من امل�ساريع املجتمعية التي نفذتها ج�سور:

من  جمم�عة  بتنفيذ  تاأ�شي�شها  منذ  ج�ش�ر  م�ؤ�ش�شة  قامت 
والبيئية  ال�شحية  املجاالت  خمتلف  يف  املجتمعية  امل�شاريع 
اجلهات  مع  بالتعاون  والتعليمية  والثقافية  والريا�شية 

املجتمع  من  كبريا  ترحيبا  القت  والتي  املخت�شة  احلك�مية 
املحلي،  وميكن االإ�شارة هنا اإلى اأهم هذه امل�شاريع وهي:

1- مركز التاأهيل من الإدمان:
مت اإن�شاء مركزالتاأهيل من االإدمان وه� املركز االأول من ن�عه 
يف ال�شلطنة،  لتاأهيل املدمنني على املخدرات وامل�ؤثرات العقلية 
ودجمهم يف املجتمع من خالل ت�فري العالج والرعاية الالحقة 
االنتكا�شة  خطر  من  التقليل  اإلى  باالإ�شافة  التاأهيل،  وخدمات 
احلياة  منط  لتغيري  الفردية  املهارات  تط�ير  على  بالرتكيز 
املتعافني  م�شاعدة  يف  املدين  املجتمع  م�ؤ�ش�شات  دور  وتعزيز 
هذا  تفعيل  من  املت�قعة  النتائج  ومن  املجتمع.  يف  لالندماج 
املركز التقليل من خط�رة االإ�شابة باالأمرا�س وامل�شاكل الطبية 
املخدرة  امل�اد  على  لالإدمان  املرافقة  االجتماعية  وامل�شاكل 
ب�شبب  لل�فاة  املحتملة  املخاطر  من  واحلد  العقلية  وامل�ؤثرات 
اجلرعة الزائدة. ويت�شمن املركزثالث وحدات للتاأهيل  العالجي 
والنف�شي ومبنى متكامل لالإدارة واال�شت�شارات النف�شية وعيادة 
خارجية  وم�شاحات  باملركز  امللتحقني  لغري  اخلدمات  ت�فر 
مت  وقد  للمتعافني،  والطماأنينة  الراحة  عامل  لت�فري  خ�شراء 

ت�شليم املركز اإلى وزارة ال�شحة لت�شغيله واإدارته.
2- مركز التوحد:

كان جل�ش�ر ال�شبق يف اإن�شاء مركز متخ�ش�س للت�حد، والذي 
ا�شطراب  مبر�شى  للعناية  بال�شلطنة  ن�عه  من  االأول  يعد 
عالجية  خدمات  لهم  يقدم  حيث  االأطفال،  فئة  من  الت�حد 
متخ�ش�شة باأ�شاليب ترب�ية وثقافية وعقلية مبتكرة، ويتك�ن 
املركز من قاعات التاأهيل العالجي وقاعات التعلم، وقاعات 
احلركية  والرتبية  اخلا�شة  الرتبية  وقاعات  احل�شي  التكامل 

وقاعة الر�شم وقاعة متعددة االأغرا�س.
3- مركز الوفاء لتاأهيل الأطفال املعاقني: 

 مت افتتاح مركز ال�فاء لتاأهيل االأطفال املعاقني والذي ي�شم 
وف�ش�ل  اخلا�شة  للرتبية  وف�ش�ل  الطبيعي  للعالج  قاعة   17
لعالج النطق وقاعة لعالج طيف الت�حد وغرف عالج فردية 
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تاأهيلية  اإدارية ويقدم خدمات  اإلى مكاتب  وم�شرح باالإ�شافة 
على  املركز  ويعمل   ، االإعاقة  ذوي  من  طفال   120 من  الأكرث 
الدماغي  ال�شلل  منها  االعاقات  اأن�اع  من  عدد  احت�شان 
واالعاقات الذهنية والت�حد واإعاقة النطق والتخاطب ، مما 
�شي�شكل عددا من القيم االن�شانية واالجتماعية مثل الرحمة 
وامل�شاواة وامل�شداقية واإحرتام القان�ن واإحرتام قان�ن الطفل.

4- مركز لوى الثقايف:
مت اإن�شاء مركز ل�ى الثقايف بتم�يل من �شركة اأوربك خلدمة 
كافة �شرائح املجتمع مبختلف ت�جهاتهم الثقافية واالجتماعية 
ال�عي  ن�شر  اإلى  يهدف  ثقافيا  املركزمنربا  وميثل   ، والعلمية 
الفكري بني كافة اأطياف املجتمع، وخدمة اجل�انب التعليمية 
ومركز  العامة  واملكتبة  الفلكية  القبة  خالل  من  واالبتكارية 
االبتكار، واحت�شان املنا�شط والفعاليات الثقافية يف ال�شالة 

املتعددة االأغرا�س.
5- مركز الطفل ال�ستك�سايف:

التنمية  م�شاريع  اأبرز  من  واحدا  امل�شروع   هذا  اإن�شاء  ياأتي 
االجتماعية يف املجال التعليمي لالأطفال ؛ حيث يق�م بتقدمي 
خدمات ترب�ية وتثقيفية حتفز الطفل على التفكري االإبداعي، 
من  ح�له  من  العامل  واكت�شاف  اإبداعاته  تنمية  على  وتعينه 
مثل  املجاالت  متعددة  تعليمية  واأدوات  واأن�شطة  برامج  خالل 
اإ�شافة   ، االأبعاد  ثالثية  والطباعة  والروب�تات  والفلك  الطب 
الفكري  اجلانب  وتعزز  تن�شط  التي  املهارية  االألعاب  اإلى 

والعمل اجلماعي.
6- حديقة لوى العامة: 

و�شحار  اوربك  من  بتم�يل  العامة  ل�ى  حديقة  افتتاح  مت 
املني�م وذلك  لت�فري بيئة جمهزة باأحدث اخلدمات الرتفيهية 
والريا�شية والثقافية، فقد مت ت�شميم احلديقة لتك�ن مهياأة 
املجتمع،  اأبناء  من  اجلماهري  احتياجات  خمتلف  ال�شتقبال 
الريا�شات  وممار�شة  واالحتفاالت،  االأن�شطة  اإقامة  مثل: 

املختلفة، وو�شائل ترفيه لالأطفال.

امل�شتدامة  التنمية  حتقيق  يف  ر�شالتها  اأداء  ج�ش�ر  وت�ا�شل 
االتفاقيات  من  جمم�عة  ت�قيع  احلايل  العام  �شهد  حيث 
لتنفيذ املزيد من امل�شاريع املجتمعية امل�شتدامة جريدة عمان 
يف القطاعات البيئية وال�شحية وال�شياحية والرتفيهية والتي 
للمجتمع  املقدمة  اخلدمات  تط�ير  يف  االإ�شهام  �شاأنها  من 
لرتجمة روؤية امل�ؤ�ش�شة يف حتقيق قيمة م�شافة لعمان، وحتديدا 
تنمية  برامج  تنفيذ  خالل  من  فيها  تعمل  التي  للمجتمعات 
يف  وت�شهم  بال�شفافية  تت�شم  م�شتدامة  واقت�شادية  اجتماعية 

تعزيز �شمعة ال�شركات امل�شتثمرة يف عملها االجتماعي.
وقد ح�شدت ج�ش�ر العديد من اجل�ائز املحلية واالإقليمية نظري 
املجتمعية  وامل�شاريع  للمبادرات  ودعمها  وم�شاهماتها  جه�دها 

امل�شتدامة يف خمتلف املجاالت ، ومن اأهم هذه اجل�ائز:
على   www.jusoor.om جل�ش�ر  االإلكرتوين  امل�قع  حاز   •
اجلائزة الربونزية �شمن ج�ائز عمان الرقمية 2013 يف 

  ».om « فئة م�اقع
• تكرمي م�ؤ�ش�شة ج�ش�ر بالرت�س الذهبي لل�شركات االأكرث م�شاهمة 
يف دعم الريا�شة يف ال�شلطنة لعام 2014 تثمينًا للدور الفّعال 

الذي قامت به يف تعزيز م�شرية الريا�شة العمانية.
• ح�شلت ج�ش�ر على املركز االأول الأف�شل م�شروع لدعم ومتكني 
االأو�شط، �شمن م�شابقة ج�ائز  ال�شرق  املراأة على م�شت�ى 
م�ؤمتر امل�ش�ؤولية االجتماعية الثاين ع�شر باإمارة دبي  2015
• فازت ج�ش�ر بجائزة ال�شلطان قاب��س للعمل التط�عي 2015
• ح�شلت »ج�ش�ر« عام 2016 على جائزة امل�ش�ؤولية االجتماعية 
�شمن امل�ؤ�ش�شات الرائدة يف العمل االجتماعي على م�شت�ى 

دول جمل�س التعاون اخلليجي
• احل�ش�ل على جائزة االأو�شكار الذهبي �شمن ج�ائز االأو�شكار 

لالإعالم الريا�شي 2018 من جمعية ال�شحفيني العمانية.
للدور  تقديرا  االجتماعية  التنمية  وزارة  من  ج�ش�ر  تكرمي   •
االيجابي وامل�شاهمة الفعالة يف برامج امل�ش�ؤولية االجتماعية 

يف العامني 2015 و 2018.
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بقلم: الدكتور صالح عبدالله آل إبراهيم 
نائب رئيس الشبكة االقليمية للمسؤولية االجتماعية.

االتــفـــاق الــعــالمـــي

اإن برنامج التفاق العاملي لالأمم املتحدة هو عبارة عن مبادرة طوعية لتعزيز مواطنة ال�سركات واملوؤ�س�سات من 
خالل اإدماج جمموعة من مبادئ امل�سوؤولية البيئية والجتماعية والأخالقية يف اأن�سطة ال�سركات واملوؤ�س�سات 
يف جميع اأرجاء العامل. ويهتم هذا الربنامج الأممي والذي جاء مببادرة من قبل ال�سيد كويف عنان  الأمني 
العام الأ�سبق ملنظمة الأمم املتحدة بو�سع �سيا�سات ا�سرتاتيجية ملوؤ�س�سات الأعمال امللتزمة مبواءمة اأعمالها 
وخططها ال�ساملة مع املبادئ العاملية الع�سرة املتفق عليها يف جمالت حقوق الإن�سان والعمل والبيئة ومكافحة 
والتجارة  الأ�سواق  تطور  �سمان  يف  العوملة  يف  رئي�ص  دافع  بو�سفها  املوؤ�س�سات  هذه  ت�ساعد  وبذلك  الف�ساد. 
اأخالقية  مرجعيات  وفق  واملجتمعات  القت�سادات  على  بالنفع  يعود  تطورًا  املايل  والتمويل  والتكنولوجيا 

معتربة تراعي فيها اأ�سحاب امل�سلحة يف كل موؤ�س�سة وجمتمع.
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اختيارية  ا�شتدامة  مبادرة  اأكرب  العاملية  االتفاقية  وُتعترب 
من  يف�ق  ما  عليها  وقعت  حيث  وامل�ؤ�ش�شات،  لل�شركات 
11000جهة يف اأكرث من 135 دولة. وتتمح�ر املبادئ االأ�شا�شية 
لالتفاقية العاملية لالأمم املتحدة يف اأربعة جماالت وهي: حق�ق 
االأول  اأ�شا�شيني،  مبدئني  املجال  هذا  ي�شم  حيث  االإن�شان، 
حق�ق  حماية  دعم  اأو ال�شركات  امل�ؤ�ش�شات  على  يتعني  »باأنه 
»يتعني عليها  باأنه  والثاين  دوليًا واحرتامها«؛  املعلنة  االإن�شان 
االإن�شان«.  حق�ق  انتهاكات  يف  �شالعة  لي�شت  اأنها  من  التاأكد 
مبداأ  يتبنى  والذي  العمال  بحق�ق  فمعني  الثاين،  املجال  اأما 
»دع�ة امل�ؤ�ش�شات وال�شركات الحرتام حرية تك�ين اجلمعيات 
وكذلك،  اجلماعي«.  التفاو�س  يف  باحلق  الفعلي  واالعرتاف 
دع�تها لاللتزام بالق�شاء على جميع اأ�شكال ال�شخرة والعمل 
االأطفال؛  لعمل  الفعلي  باالإلغاء  لاللتزام  وحثها  اجلربي؛ 
جمال  يف  التمييز  على  بالق�شاء  التزامها  وج�ب  وكذلك 
الثالث فمعني بالبيئة، والذي  اأما املجال  اال�شتخدام واملهن. 
نهج  اتباع  على  وت�شجيعها  وال�شركات  امل�ؤ�ش�شات  »ت�جيه  فيه 
اتباعها  وكذلك،  البيئية«،  التحديات  جميع  اإزاء  احرتازي 
نهجًا لال�شطالع مببادرات لت��شيع نطاق امل�ش�ؤولية عن البيئة، 
اإ�شافة اإلى، »الت�شجيع على تط�ير التكن�ل�جيات غري ال�شارة 
بالبيئة ون�شرها«. اأما املجال الرابع فمعني مبكافحة الف�شاد، 
بكل  الف�شاد  مبكافحة  وال�شركات  امل�ؤ�ش�شات  يدع�  والذي 
اإن املتفح�س  اأ�شكاله، مبا فيه االبتزاز والر�ش�ة ونح� ذلك. 
لهذه املبادئ ال�شامية والنبيلة، يجد اأن كلها من �شميم تعاليم 
لتبني  للحياة. ويف هذا، مدعاة  املنظمة  وت�شريعاته  االإ�شالم 
امل�ؤ�ش�شات احلك�مية واخلا�شة واملجتمعية واخلريية مبادرات 
وم�شروعات ترتجم هذه املبادئ الع�شرة وتعززها وفق تاأ�شيل 
كما  الغراء.  االإ�شالمية  �شريعتنا  من  م�شتمدة  وممار�شات 
العاملني  يف  امل�ؤ�ش�شات  هذه  من  العديد  بجه�د  ن�شيد  اأننا، 

يف  كانت  وم�شروعات  مبادرات  لتبنيهم  واالإ�شالمي  العربي 
وذلك  واملتربعني،  واملانحني  للداعمني  جاذبة  غري  ال�شابق 
اإغاثية  بق�شايا  حم�ش�رًا  كان  الدعم  اأو  التربع  مفه�م  الأن 
�شرفه اأو ذات بعد ديني مبا�شر وفق فهم حمدود الأدوار هذه 
الق�شايا وامل�شروعات كبناء امل�شاجد ونح�ه. ولكن تغري احلال 
ب�ش�رة ملفتة ومب�شرة. ويف نظرة �شريعة ملا يتم عر�شه من 
م�شروعات يف منطقتنا العربية واالإ�شالمية من قبل منظماتنا 
اخلريية على �شبيل املثال، جند تن�عها، وت�افقها مع املبادئ 
اأو  العمل،  حق�ق  اأو  االإن�شان،  بحق�ق  ال�شلة  ذات  العاملية 
الدع�ة لرعاية البيئة، وكذلك احلث على االلتزام مبمار�شات 
هذه  يف  كنت  واإن  املجتمع.  ويف  العمل  بيئات  يف  اأخالقية 
اأن يبادروا بت�ثيق  اأتطلع من م�ؤ�ش�شاتنا وجمعياتنا  املنا�شبة، 
هذه املبادرات وامل�شروعات وقيا�س اأثرها وفق االآليات واالأطر 
اإلى  اأحث م�ؤ�ش�شاتنا وجمعياتنا كذلك  املعتمدة. كما  العاملية 
التقارير  وتقدمي  العاملية،  الط�عية  املبادرة  لهذه  االإن�شمام 
اأطلقتها،  التي  الع�شرة  املبادئ  بهذه  التزامها  مدى  لها ح�ل 
وبهذه حتقق م�ؤ�ش�شاتنا وجمعياتنا ال�شبق يف ربط مبادراتهم 
قبل  من  ر�شدها  ميكن  عاملية  مبمار�شات  وم�شروعاتهم 
املعنيني، وتنعك�س على الت�شنيف العاملي لها ب�ش�رة مبا�شرة، 

وكذلك على الدولة التي تنتمي لها.
مبعايري  وم�شروعاتنا  مبادراتنا  لربط  ت�شجيعي  اإن  وختامًا، 
هذه  اأن  اإلى  يع�د  عاملية،  مهنية  ومرجعيات  وممار�شات 
املرجعيات مت ت�ظيفها من قبل دول متقدمة عديدة، وانعك�س 
مل�ؤ�ش�شاتها  االإنتاجية  الكفاءة  على  وا�شحة  ب�ش�رة  ذلك 
وجمعياتها، حتى اأ�شبحت تلك امل�ؤ�ش�شات واجلمعيات عالمة 
تنمية  جماالت  يف  املمار�شات  اأف�شل  للعامل  تقدم  بارزة 

املجتمعات وازدهارها وفق منظ�مة اأخالقية مهنية.
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اعداد : األستاذ عبدالسالم الخطيب
مستشار في مجال االستدامة

االتجاهات العالمية الكبرى في 
االستدامة -خالل 2019

والذي  برونتالند،  تقرير  ن�سر  بعد  جاء  ال�ستدامة  ملفهوم  مو�سع  ا�ستخدام  اأول  اأن  املرجح  من  توطئـــة:   
ال�سابقة ورئي�سة اللجنة املخت�سة التي �سكلتها الأمم املتحدة لغر�ص درا�سة  اإلى رئي�سة وزراء فنلندا  ن�سب 
ن�سر لحقا يف كتاب  التقرير يف1987 والذي  اأ�سدرت  البيئة والتنمية واملجتمع من منظور واحد، فاللجنة 
حمل عنوان »م�ستقبلنا امل�سرتك«، غري اأن عامل املال والأعمال احتاج حلوايل ع�سر �سنوات اأخرى للبدء بدمج 
مفهوم ال�ستدامة يف منظومة الأعمال، وكان العامل الأبرز �سدور كتاب » اآكلوا حلوم الب�سر املتاأنقون: املنظور 
الثالثي لالأعمال يف القرن احلادي والع�سرين1« ، حيث �سكل الكتاب منذ �سدوره يف 1997 نقلة كبرية يف منظور 

املدراء التنفيذين لكربيات ال�سركات حول العامل. 

Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business 1 الرتجمة لكاتب ال�شط�ر، العن�ان باللغة االإجنليزية
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ماذا يعني بالن�سبة لعامل العمالبع�ص من اأبرز املوؤ�سراتالجتاه

تفاقم االزمات   .1
املناخية:

اجله�د العاملية 
للحد من االحرتار 

العاملي التزال 
غري كافية لتغيري 

م�شارنا نح� 
�شيناري� »درجتني 

مئ�يتني« وبناء 
اقت�شاديات 

منخف�شة الكرب�ن. 

لل�شنة   %2.7 بن�شبة  العاملية  االنبعاثات  معدل  ارتفاع   • 
اأعلى معدل بعد فرتة من  ، وه�  الت�ايل  الثانية على 
منذ  العاملية   االنبعاث  ملعدالت  الن�شبي  اال�شتقرار 

.2008
 • ارتفاع معدل االنبعاث يف اأكرب اقت�شاد عاملي )ال�اليات 
اأعلى معدل منذ 2010.  املتحدة( لي�شل 3.4% وه� 
عن  بعيدا  التح�ل  عن  املانيا  عجز  مع  بالتزامن 

االعتماد على الفحم احلجري.
 • على الرغم من اال�شتثمارات الهائلة لل�شني والهند يف 
الطاقة املتجددة، اال ان معدالت االنبعاثات �شت�شتمر 

يف االرتفاع لغاية 2030 و 2033 لكل منهما.
 • ال يزال تل�ث اله�اء )ب�شبب االنبعاثات( مع�شلة عاملية 
ت�ؤثر على اأكرث من 3 مليارات من الب�شر ، كما ت�شبب 
تذكر  كما   ، عامليا  وفاة  حالة  ماليني   7 يف  التل�ث 

WHO منظمة ال�شحة العاملية.

اجلفاف  م�جات  فان    FAO الفاو   تقديرات  وفق   • 
االقت�شادات  كلفت   ، املناخي  التغري  ب�شبب  النا�شئة 
-2005 الفرتة  يف  مليار   48 عن  يزيد  ما  االآ�شي�ية 

2015

جديدة،  واأنظمة  ق�انني  القرار  احلك�مات  ت�جه   • 
فعلى �شبيل املثال اتفاق الدول يف دي�شمرب 2018  
االإف�شاح  على   - بب�لندا   COP24 م�ؤمتر  يف   -
عام  من  ابتداء  �شنتني  كل  االنبعاث  معدالت  عن 
ال�شركات  اإلزام  على  �شينعك�س  وهذا    .2024
للحد  والعمل  انبعاثاتها  عن  باالف�شاح  الكربى 

منها.
امل�شببة  االنبعاثات  من  للحد  العمل  اأول�ية  رفع   • 
لل�شركات  رئي�شية  اأول�ية  لت�شبح   ، اله�اء  لتل�ث 
خالل الفرتة القادمة خا�شة ال�شركات العاملة يف 
جماالت الطاقة، املالب�س، الكيماويات، االملني�م.

من املت�قع اأن ي�شهد عام 2019 املزيد من ت�شافر   • 
املجتمع  منظمات  و  االعمال  قطاع  بني  اجله�د 
اجله�د  لتعزيز  واملجتمع   واحلك�مات  املدين 
الرامية للتزحزح نح� اقت�شاد منخف�س الكرب�ن.

عاملية  مرجعية  وه�  اإلكنغت�ن،  ج�ن  ه�  الكتاب  �شاحب 
املخت�شة  اال�شت�شارية  ال�شركات  اأبرز  وم�ؤ�ش�س  جماله  يف 
باال�شتدامة يف العامل وله ح�ايل 20 كتابا ، اأغلبها كان ي�شكل 

نقطة حت�ل بارزة عند �شدوره. 
ت�شدر �شركته اال�شت�شارية �شن�يا تقريرا بالغ االأهمية ير�شد 
الت�جهات الكربى لال�شتدامة، ولعل هذه ال�شط�ر اأول حماولة 
لنقل وتلخي�س اأبرز النقاط للقارئ العربي، حيث مل اأجد اأي 
ترجمة معتربة الأي من تقاريرهم اال�شت�شرافية ، على اأمل اأن 

اأجد من ح�شرات القراء من ي�شاهم معي يف ترجمة التقارير 
القادمة وت�فريها لقرائنا الكرام بلغتهم.  

 ا�ستعرا�ص لالجتاهات العاملية الكربى يف ال�ستدامة 
التي  الكربى،  االجتاهات  يلي  فيما  �شريعا  ن�شتعر�س 
والدرا�شات  التقارير  من  جمم�عة  ا�شتقراء  من  ا�شتخل�شت 
املخت�شة املتعلقة باال�شتدامة )انظر املراجع( ومت تلخي�شها 
يف تقرير م�حد ن�شرته واحد من اأكرب ال�شركات اال�شت�شارية 

يف اال�شتدامة:
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تعاظم ق�ة   .1
املجتمع:

 social  مع انت�شار
media والتغيريات 
الفكرية وال�شل�كية 

للجيل اجلديد 
)املعروف ب 

 Gen جيل زد
Z( ، تتزايد 

متطلبات املجتمع 
من ال�شركات 

واحلك�مات وي�شتد 
الرتكيز على مبادئ 
احل�كمة الر�شيدة، 

العدالة ، احلفاظ 
على البيئة واالأثر 

االجتماعي

التجارية  واملقاطعات  املدين  الع�شيان  حركة  ت��شع   •
من قبل املجتمع لل�شركات املنخرطة يف ممار�شات ال 

جتد قب�ال من املجتمع.
يف دي�شمرب املا�شي متدد حركة ع�شيان مدين  بداأت   •
بب�لندا    COP24 اجتماع  اأفراد على هام�س  ب 10 

لت�شل الى 2 ملي�ن يف 3 قارات.
حركة ال�شرتات ال�شفراء بفرن�شا، م�شرية  اخلم�س   •
ماليني امراأة بالهند،  م�شرية اآالف االأطفال )13-
17 �شنة(  عرب 20 مدينة ا�شرتالية  وغريها خالل 
البنية  يف  التح�الت  على  لتدل  فقط  املا�شي  العامل 
الفكرية وال�شل�كية للمجتمع واالجتاه نح� املزيد من 

الت�شاركية.
�شيا�شات  على  الكربى  ال�شركات  م�ظفي  احتجاج   •
�شركاتهم واملمار�شات التي ال جتد قب�ال اجتماعيا، 
م�ظفي  احتجاجات  ذلك  من  تزايد.  يف  اأ�شبح 
مرتبطة  وعق�د  مبيعات  على  وغ�غل  اأمازون 
با�شتخدام الذكاء اال�شطناعي يف التقنية الع�شكرية 

واالأ�شلحة.

تزايد اإحلاح املجتمع على املزيد من ال�شفافية من   •
قبل ال�شركات واحلك�مات، وتعاظم الرتكيز على 
عن  لالإف�شاح  ثالثة  جهات  من  امل�ثقة  التقارير 
االنبعاثات والتاأثريات البيئية االأخرى والتاأثريات 

االجتماعية. 
الت�جه نح� جعل تقارير اال�شتدامة وتقارير االأثر   •
)متاما  الكربى  للم�شاريع  اإلزامية  االجتماعي 
وربط  حاليا(  البيئي  التاأثري  تقارير  هي  كما 
املنح ووامل�شاعدات احلك�مية، واال�شتثمارات من 

ال�شناديق اال�شتثمارية بهذه التقارير امل�ثقة. 
اآثارها  اإبراز  على  ال�شركات  تركيز  تعاظم   •
التي  واملبادرات  التحالفات  واإطالق  االجتماعية 
تعزز �ش�رتها ك�شركات م�ش�ؤولة اجتماعيا وبيئيا.
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1. تزايد الرتكيز 
على النظام البيئي:

تزايد التحديات 
التي ت�اجه التن�ع 

البيئي ، م�شكلة 
تهديدات حقيقة 
لعامل االعمال ، 

ال�شيما القطاعات 
التي تعتمد على 

هذا النظام 
البيئي كقطاعات 
الزراعة، الرثوة 
البحرية وغريها 

من ال�شناعات 
املرتبطة ك�شناعة 
املالب�س، واالطعمة 

وغريها

التناق�س يف التن�ع احلي�ي - و�شل الى األف �شعف   •
مثله  العامل  ي�شهد  مل   - الطبيعي  التناق�س  معدل 
الكرة  على  مرت  التي  االنقرا�س  فرتات  خالل  اال 

WWF االأر�شية - كما اأكده تقرير
من  حاليا  تعاين  االأرا�شي  من   %75 يقارب  ما   •
 3 على  يزيد  ما  حياة  على  ي�ؤثر  مما  االنحالل، 
مليارات ان�شان ، ويت�قع ان ي�ؤدي انحالل الرتبة الى 

انخفا�س الناجت الزراعي بح�ايل %10  
اال�شتهالك العاملي من البال�شتيك يف تزايد م�شتمر،   •
حيث ن�شنع عامليا ح�ايل 300 ملي�ن طن اكرث من 
يف  يلقى  كما  فقط.  واحدة  ملرة  ي�شتخدم  ن�شفها 
املحيطات 8 ملي�ن من البال�شتيك �شن�يا. ويت�قع اأن 
املحيطات  يف  امللقى  البال�شتيك  كتلة  اإجمايل  يك�ن 
مع  املحيطات  يف  االأ�شماك  كتلة  اإجمالى  من  اأكرب 

عام 2050 اذا ا�شتمر ال��شع كما ه� عليه.
تعاظم جدية التعامل مع مع�شلة البال�شتيك العاملية،   •
ثلثي  ح�ايل  ت�شت�رد  )وهي  ال�شني  اأ�شدرت  حيث 
النفايات البال�شتيكية عامليا( قان�نا مينع ا�شتريادها 

ثم تلتها الهند. 
العاملية  املن�شة  املتحدة  االأمم  منظمة  اأطلقت   •
بني  والتحالفات  املبادرات  لقيادة  للبال�شتيك 
اإحدى  اأن  التحدي.  كما  املدن والدول مل�اجهة هذا 
على  احل�ش�ل  من  متكنت  قد  الرائدة  املبادرات 
اإلتزام من 290  �شركة عاملية للحد من البال�شتيك 
متثل  �شركة   290 ال  هذه  التغليف،  يف  امل�شتخدم 

ح�ايل 20% من البال�شتيك املنتج عامليا، 

تزايد اهتمام املجتمع  ووعي امل�شتهلكني مبع�شلة   •
املزيد  يليه  وما   2019 يف  و�شن�شهد  البال�شتيك، 
من ال�شغط احلك�مي على ال�شركات باجتاهني: 
امل�شتهلكة   القطاعات  يف  ال�شركات  االأول 
للتقليل  الخ(  والتجزئة..  )االأطعمة  للبال�شتيك 
واالجتاه  والتعبئة.  التغليف  يف  البال�شتيك  من 
)التكن�ل�جيا،  امل�شاندة  القطاعات  يف  الثاين 
حل�ل  لتقدمي  لتحفيزها  الخ(  البرتوكيماويات.. 

اإبداعية لهذه االإ�شكالية.
التن�ع   - ت�شنف  التي  ال�شركات  عدد  ارتفاع   •
اجل�هرية«  »الق�شايا  من  ك�احدة   - احلي�ي 
العمل  وخطط  اال�شرتاتيجيات  ت�شمم  التي 
ي�نيليفر،  )مثل  معها  للتعامل  االداء  وم�ؤ�شرات 
بداأت  بحيث  الخ(  ن�شتلة..   ، بروكرتاآندغامبل 
التن�ع  على  تاأثريها  اأهمية  تدرك  ال�شركات 
احلي�ي واعتمادها عليه، والكف عن النظر الى 
جماراة  او  قان�ين  التزام  كق�شية  امل��ش�ع  هذا 

املجتمع. 
مب��ش�ع  لالهتمام  واحلك�مات  ال�شركات  ت�جه   •
االقت�شاد الدائري، للتح�ل من النم�ذج اخلطي 
الى  تخل�س(  ا�شتهلك،  وزع،  �شّنع،  )ا�شتخرج، 
مت  ما  )ا�شتخدم  الدائري  االقت�شاد  من�ذج 
وزع  الفاقد،  تقلل  بطريقة  �شنع  منه،  التخل�س 
باأ�شل�ب يراعي اال�شتدامة، قلل من اال�شتهالك، 
اعد التدوير لنف�س القطاع او لقطاعات اأخرى(. 
ويالحظ انه ي�جد ندرة يف املخت�شني واخلرباء 
بهذا امل��ش�ع، مما يفتح املجال اأمام امل�ؤ�ش�شات 

التعليمية لتحديث براجمها
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1. التطلع لنم�ذج 
جديد يف القيادة: 

امل�ؤ�ش�شات 
وال�شركات واملجتمع 

يتطلع�ن  لنم�ذج 
جديد من القيادة 
، مع تزايد تخبط 

احلك�مات يف كثري 
من املناطق ح�ل 
العامل  وتناق�س 

م�شت�ى الثقة  
وعجزها عن 

اتخاذ قرارات 
ملزمة خللق 

م�شتقبل م�شتدام 
للمجتمعات.

العاملي  املت��شط  ان  للثقة«  اإديلمان  »م�ؤ�شر  يظهر   •
عدم   « نطاق  يف  يراوح  يزال  ال  باحلك�مات  للثقة 
الثقة« مبجم�ع 48 نقطة من اأ�شل 100، وحالة عدم 
الثقة التزال هي امل�شيطرة على 20 اقت�شادا عامليا 

من اأ�شل 28 مت درا�شتها كعينات ممثلة ملناطقها،
من امللفت يف تقرير 2018 اأن اقت�شاديات ال�اليات   •
املتحدة واأملانيا وال�ش�يد وفرن�شا وبريطانيا واليابان 
مل ت�شهد حت�شنا يف م�شت�يات الثقة وبقيت عند نقاط 

)37،39،40،41،41،43(
خلرباء  ا�شتقراء  العاملي:  »امل�شح  تقرير  ي�شري   •
خميب  احلك�مات  اأداء  ان   «2018  = اال�شتدامة 
معظم  واأن  امل�شتدامة.  التنمية  باأهداف  يتعلق  فيما 
التي  باالأهداف  تلتزم  مل  العامل  ح�ل  احلك�مات 
و�شعتها )ب�شبب جملة من االأ�شباب لي�س هذا جمال 

تف�شيلها( 
املدن  م�شت�ى  على  حملية  قيادات  ظه�ر  بدء   •
من  حالة  خللق  ظاهر  وت�جه  اأحيانا(  )واالقاليم 
التعا�شد عرب بناء �شبكات وحتالفات عابرة )وغري 
للدول.  ك�شبكة �شي 40  ال�شيا�شية  عابئة( باحلدود 
وهي حتالف من املدن التي التزمت بالتح�ل الى - 
انبعاثات: �شفر-  يف جمال امل�ا�شالت العامة )مثال 
الرتخي�س فقط للبا�شات التي ال تعتمد على ال�ق�د 
كاملة  مناطق  وخلق   ،  2025 من  ابتداء  االحف�ري 
يف املدن )تت��شع با�شتمرار لت�شل املدن الى حالة - 
انبعاثات: �شفر - مع عام 2030(، ومثلها حتالفات 
بالطاقة  تدر  التي  واملدن  ال�شحية  باملدن  متعلقة 
التحالفات  من  وغريها   %100 بن�شبة  املتجددة 

العابرة للقارات.

بظاهرة  الكربى  ال�شركات  اهتمام  تعاظم   •
 500 من  اأكرث  قامت  فقد  العابرة،  التحالفات 
ت�شمى  مبادرة  على  بالت�افق  عاملية  �شركة 
لبناء  وذلك  العلم(  على  مرتكزة  )اأهداف 
بطريقة  االنبعاثات  بتقليل  املرتبطة  اأهدافها 
التغري  علم  له  يت��شل  ما  اآخر  على  مرتكزة 
اأكرث من 160 �شركة   املناخي.  ومن ذلك ت�افق 
من اأكرث ال�شركات تاأثريا يف العامل )كاأبل ، اآيكيا، 
3اإم... الخ( على االعتماد على الطاقة املتجددة 
بالتح�ل  مرتبط  اآخر  وحتالف   ،  %100 بن�شبة 
»انبعاثات:  مبداأ  تعتمد  نقل  الأ�شاطيل  الكامل 
بق�شايا  مرتبطة  اأخرى  وحتالفات  �شفر«.. 
م�شادر  وا�شتخدام  املياه  ك�شح  اأخرى  ج�هرية 
متجددة ، وق�شية االخ�شاب والغابات امل�شتدامة  

وبال�شتيك املحيطات وال�شيد امل�شتدام وغريها
ظه�ر  القادمة  املرحلة  ت�شهد  اأن  املت�قع  من   •
قيادات جمتمعية )على م�شت�ى املدن واملناطق( 
التح�ل  لتعزيز  االعمال  عامل  من  وقيادات 
منخف�س  واالقت�شاد  الدائري  االقت�شاد  نح� 
الكرب�ن، وت�شكل املزيد من التحالفات وال�شبكات 
لتحل حمل احلك�مات التي تفقد املزيد من ثقة 

املجتمعات.
والتقارير  االإف�شاح  مب��ش�ع  االهتمام  �شيتزايد   •
القيمة  �شال�شل  تتبع  على  واحلر�س  وال�شفافية 
و�شتق�م  الكربى،  لل�شركات  الت�ريد  و�شال�شل 
املنظمات والفاعل�ن غري احلك�ميني بدور رقابي 

اأكرب من جمرد »دق الناق��س« 
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 خال�سات 
امل�اد  يف  احلاد  النق�س  من  تعاين  العربية  املكتبة  التزال   •
العلمية والدرا�شات والرتجمات اجلادة يف م�ا�شيع اال�شتدامة 
االقت�شاد  الكرب�ن،  منخف�س  االقت�شاد  كق�شايا  املتعددة 
ال�شبكة  مبادرة  ولعل  وغريها،  االجتماعي  واالأثر  الدائري 
ت�شتمر،  اأن  ن�د  التي  امل�ؤ�ش�شية  املبادرات  اأبرز  من  االإقليمية 
واأن تك�ن هذه ال�شط�ر نداء للمخت�شني واملهتمني بالتعا�شد 

وحماولة �شد الثغرة للقارئ العربي املهتم بهذه امل�ا�شيع. 
ي�شتلزم  اال�شتدامة،  يف  الكربى  االجتاهات  ا�شتقراء   •

االطالع امل��شع على التقارير والدرا�شات املتخ�ش�شة ولعل 
التقرير امل�شار اليه يف هذا املقال من اأهم نقاط االنطالق 

التي ميكن للباحث االعتماد عليها. 
ر�شد  منطقتنا  يف  واملنظمات  ال�شركات  على  يت�جب   •
وامنا  معها  للتجاوب  لي�س  والتحرك  الكربى  االجتاهات 
للم�شاهمة بت�شكيلها والتاأثري الفاعل  لال�شتفادة منها وفق 
مرتكزة  تناف�شية  ميزة  ولتبني  منطقتنا  وظروف  حاجة 
على الريادة يف جماالت مل تنتبه لها باقي ال�شركات ومل 

تتحرك باجتاه التعاطي مع امل�ؤ�شرات املتزايدة نح�ها. 
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بقلم: األستاذة موزة محمد الكواري
اكـــاديميـــة وإعـالميـــة

اإلعالم ودوره في تأهيل الشباب 
لتحمل المسؤولية المجتمعية..

ُتعد امل�سوؤولية املجتمعية من اأهم الدعائم التي تر�سي احلياة الكرمية يف املجتمع وتبعث الت�سامن والتكاتف 
فيه لتكون و�سيلة من و�سائل تقدم املجتمعات، حيث تقا�ص قيمة الفرد يف جمتمعه مبدى حتمله امل�سوؤولية 

جتاه ذاته اأول وجتاه الآخرين.

فما املق�سود بامل�سوؤولية املجتمعية؟ وما الفرق بينها وبني امل�سوؤولية الجتماعية؟ وماهي اآليات حتقيقها يف 
املجتمع؟ وما هي اجلهات املنوط بها القيام بتلك امل�سوؤولية؟ وما دور و�سائل الإعالم على اختالفها يف ن�سر هذه 
الثقافة يف املجتمع والعمل على تاأهيل قطاع ال�سباب ب�سكل خا�ص ليتحمل م�سوؤوليته الأخالقية ويكون قادرا 
التي  والآليات اجلديدة  البدائل  اإيجاد  الإبداع يف  اإلى حالة  يتنقل  املجتمعي؛ بل  التفاعل  لي�ص فقط على 

ت�ساعده يف حتقيق غاياته املجتمعية ؟

نحاول خالل ال�سطور التالية اأن نقدم الأطر والأولويات العامة والآليات التي ت�ساعدنا يف بلوغ غايتنا ليكون 
لالإعالم دور فاعل يف دعم العطاء ال�سبابي وتعزيز اإميانه مبجتمعه.
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بيد اأن هناك فرقا بني م�شطلح امل�ش�ؤولية املجتمعية والتي ترتبط 
املفه�م  �شم�لية  اأي  اآن واحد  العام واخلا�س ومدين يف  بالقطاع 
وه� يت�شمن ن�ع من االإلزام، فامل�ش�ؤولية املجتمعية هي ما يقدمه 
اأي  للمجتمع يف  اأو مدين  اأو خا�شة  اأو م�ؤ�ش�شة حك�مية  اأي كيان 
جمال، يف تط�ير وتطبيق اأفكار مبتكرة تخدم امل�ش�ؤولية املجتمعية.
تاأثري  عن  م�ؤ�ش�شة  اأي  م�ش�ؤولية  عن  املجتمعية  امل�ش�ؤولية  وتعرب 
�شل�ك  خالل  من  والبيئة؛  املجتمع  على  واأن�شطتها  قراراتها 
اأخالقي ميتاز بال�شفافية، ويت�شم بالت�افق مع التنمية امل�شتدامة 
ورفاهية املجتمع، ولذلك فاالأمر يحتاج اإلى ت�شافر جه�د خمتلف 
تتحمل  وبالطبع  االجتماعية  اأو  االقت�شادية  �ش�اء  امل�ؤ�ش�شات 

امل�ؤ�ش�شات االإعالمية م�ش�ؤوليتها االجتماعية جتاه جمتمعها. )1(
وخا�شة  اخلا�س  بالقطاع  فرتتبط  االجتماعية  امل�ش�ؤولية  اأما 
ه�  يعنينا  وما  حمدود،  ب�شكل  لكن  العام  واأحيانا  ال�شركات 

االأولى الرتباطها مبختلف القطاعات .
 يف جمتمعنا القطري مل يكن امل�شرع القطري بعيدا عن اإقرار 
وتفعيل امل�ش�ؤولية املجتمعية وتعزيزها يف املجتمع، فاملادة 18 
القطري  املجتمع  يق�م  اأن:  تن�س على  القطري  الد�شت�ر  من 
ومكارم  وامل�شاواة  واحلرية  واالإح�شان  العدل  دعامات  على 
االأخالق، فيما تن�س املادة 19 على اأن ت�ش�ن الدولة دعامات 
املجتمع، وتكفل االأمن واال�شتقرار وتكاف�ؤ الفر�س، كما تن�س 
روح  ت�طيد  على  الدولة  »تعمل  على  الد�شت�ر  من   20 املادة 
ال�حدة ال�طنية، والت�شامن واالإخاء بني امل�اطنني كافة« )2(.

 حتمل كافة امل�ؤ�ش�شات م�ش�ؤولياتها يف حتقيق هذا الهدف وه� 
ال�شباب  وخا�شة  املجتمع  لدى  وتعزيزها  املجتمعية  التنمية 
ليك�ن م�ؤهال باأدوات جتعله جزءا فاعال يف املجتمع، والقيام 
باملهام املن�طة به، واإ�شهامه يف دفع عجلة التنمية يف املجتمع. 
يف  االإعالم  و�شائل  دور  ما  الذهن  اإلى  يتبادر  الذي  وال�ش�ؤال 
املجتمع  يف  االإعالم  و�شائل  تق�م  وهل  املعادلة؟  هذه  حتقيق 

املحلي بهذا الدور بال�شكل الذي يحقق هذا الهدف؟
يف  املجتمعية  امل�ش�ؤولية  بتعزيز  االإعالم  و�شائل  اهتمام  اإن 
اأحد  من  انطالقا  ياأتي  خا�شة  ال�شباب  ولدى  عامة  املجتمع 
اأهم  وظائف االإعالم اجل�هرية يف طرح الق�شايا االجتماعية 
ون�شر  االجتماعية،  القيم  وحماية  االإن�شان  بق�شايا  املتعلقة 
تط�ير  ت�شتهدف  التي  امل�شتحدثة  واالآراء  اجلديدة  االأفكار 
املجتمع، ف�شال عن حماربة روح ال�شلبية والالمباالة والتق�قع 

والتقاع�س عن اأداء العمل والقيام بال�اجب .)3(
فهل اأدت و�شائل االإعالم دورها ووظيفتها يف هذا ال�شاأن؟ على 

اختالف اأن�اعها وت�جهاتها؟.
من  االإعالم  و�شائل  الآداء  فاح�شة  عامة  بنظرة  املالحظ   
قامت  ال��شائل  هذه  اأن  له  يتبني  وتلفزي�ن  واإذاعة  �شحافة 
بدورها االإخباري يف نقل االأحداث والفعاليات واملبادرات التي 
مبثل  يتعلق  ما  وكل  واملبادرات  املجتمعية  امل�ش�ؤولية  على  حتث 
هذه االأم�ر، وهذا اأمر بالتاأكيد مهم ويحمد لها، ولكن هل يكفي 
والتفكري  امل�ش�ؤولية  على حتمل  ال�شباب  من  جيل جديد  لرتبية 
االيجابي اخلالق وا�شتحداث مبادرات جديدة تخدم جمتمعه؟.
مل تراع ال�شحافة القطرية يف تب�يبها حتى االآن هذا اجلانب 
فهي تنق�شم يف الغالب اإلى اأق�شام املحليات واالقت�شاد والثقافة 
الق�شايا على  لهذه  فلم جند �شفحة متخ�ش�شة  والريا�شة، 
اأهميتها، بالطبع ال ننكر معاجلة اأق�شاما ملحليات يف ال�شحف 
تلك الق�شايا املجتمعية، ولكنها تاأتي على ا�شتحياء اأحيانا اأو 

يف �ش�رة مادة اإعالنية رمبا يناأى عنها القارئ.
 وال يغيب عنا هنا اأن نثمن م�قف جريدة العرب القطرية يف 
تخ�شي�س ملحق با�شم »امل�ش�ؤولية املجتمعية« الإبراز املبادرات 
املجتمعية  للم�ش�ؤولية  الفي�شل  م�ؤ�ش�شة  به  وتعني  اجلادة 

ملعاجلة هذه الق�شايا واإن اأخذ عليه عدم انتظام �شدوره.
اأو  التليفزي�ن  اأو  االإذاعة  معاجلات  يف  كثريا  االأمر  يختلف  ومل 
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الدراما باأن�اعها، فلم جند برامج ومعاجلات خا�شة ملناق�شة اأفكار 
ال�شباب واالهتمام بها مع اخلرباء خللق جيل جديد من ال�شباب 

املتحم�س الأفكار غري تقليدية ت�شاعد على النه��س باملجتمع.
فلي�شت  اجلديد  االإعالم  و�شائل  تاأثري  نغفل  اأن  ميكن  وال 
واإذاعة  �شحافة  من  القدمية  ال��شائل  تلك  على  امل�ش�ؤولية 
وتليفزي�ن بل يجب االنتباه اإلى اأننا نعي�س اأمام ث�رة هائلة من 

تدفق املعل�مات عرب و�شائل حديثة.
يناهز  االأر�شية  الكرة  �شكان  فاإن  حديثة  الإح�شائيات  وطبقا 
7.3 مليارات ن�شمة فاإن 3.17 مليارات منهم مرتبط�ن ب�شبكة 
 5.54 احل�شابات   عدد  ويبلغ  الن�شف  يقارب  ما  اأي  االنرتنت 
ح�شابات على �شبكات الت�ا�شل االجتماعي، واأكرث من ذلك فاإننا 
ن�شجل ي�ميا ملي�ن م�شتخدم جديد ل�شبكات الت�ا�شل االجتماعي 
عرب الهاتف اجل�ال، من بني كل هذه االأرقام يرتبع م�قع في�شب�ك 
اأما عدد  على �شلم الرتتيب 1.71 مليار ح�شاب ي�تي�ب مبليار، 

م�شتخدمي وات�شاب فهم يف حدود 900 ملي�ن م�شتخدم ». )4(
فعلى  بال�شمني  الغث  فيها  يختلط  االأخرية  ال��شائل  وهذه 
املجتمع فهي �شالح  وانت�شارها يف  تداولها  الرغم من �شرعة 
تعزز  التي  واملبادرات  القيم  ن�شر  يف  يتمثل  االأول  حدين  ذو 
فهي  ال�قت  نف�س  ويف  ال�شباب  لدى  وامل�شاركة  االإيجابية 
حتمل اأحيانا كثرية اأخبارا غري دقيقة يتم نقلها ب�شرعة دون 
املركز  ولعل مبادرة  اأخبار  اأو حتٍرّ ل�شحة ما حتمله من  ترٍوّ 
 social الـ  ن�شطاء  تدريب  اإلى  الهادفة  لل�شباب  االإعالمي 
ويقدم  اأوال،  بهم  يليق  حمت�ى  لتقدمي  وم�شاعدتهم   media

اأفكار  طرح  يف  ال�شتثماره  لهم  معرفيا  ر�شيدا  ت�شكل  مبهنية 

واأطروحات غري تقليدية نتيجة الدورات وال�ر�س املتخ�ش�شة.
اإن على االإعالم على اختالف و�شائله م�ش�ؤولية اأخالقية يف تاأهيل 
ال�شباب لتحمل امل�ش�ؤولية املجتمعية ولذا فرمبا يحتاج االأمر اإلى 
مراجعة الذات كم�ؤ�ش�شات اإعالمية واإعالميني اأي�شا ونا�شطني يف 
و�شائل الت�ا�شل االجتماعي، فنحتاج اإلى االهتمام بتخ�شي�سـ  اإن 
مل يكن مالحق خا�شة ـ فعلى االأقل �شفحات �شبابية تقدم اأفكارا 
تعزز امل�ش�ؤولية املجتمعية، ولي�س فقط معاجلات اإخبارية حمدودة.
كما اأننا يف حاجة الإعداد وتقدمي برامج اإذاعية وتلفزي�نية، 
يف  امللهمة  ومبادراتهم  م�اهبهم  اإبراز  على  ال�شباب  ت�شاعد 
العمل االإن�شاين ورمبا تعتمد م�شابقات ملن يقدم اأفكارا تخدم 

املجتمع وتثمن دوره عاليا.
وال ميكن اأن نغفل دور ال�شينما واإن كان يف قطر اهتمام ب�شناعة 
االأفالم الت�شجيلية واالأفالم الق�شرية فهذا يكفي لل�شعي الإنتاج 
اأفالم ح�ل املبادرات ال�شبابية والنماذج التي ت�شتحق التت�يج 

من خالل م�شابقة تتبناها م�ؤ�ش�شة الدوحة لالأفالم .
كما اأن هناك اأهمية ق�ش�ى لتدريب ال�شحفيني واالإعالميني 
تقدمي  على  قادرة  جديدة  ك�ادر  الإعداد  التخ�ش�س  بهذا 
لتحمل  وت�ؤهله  الق�شايا  ال�شباب يف هذه  تلهم  اإعالمية  م�اد 

م�ش�ؤوليته املجتمعية.
كما علينا جميعا اعتبار امل�ش�ؤولية املجتمعية هدفا من اأهداف 
امل�ش�ؤولية  دعم  على  تعمل  التي  امل�ؤ�ش�شات  وت�شجيع  االإعالم 
احلك�مي  القطاع  م�ؤ�ش�شات  بني  ال�شراكة  واأهمية  املجتمعية 
املجتمعية  امل�ش�ؤولية  تنمية  على  العمل  يف  واملدين  واخلا�س 

واأهمية اإلتزام ال�شركات بتقدمي برامج جمتمعية.
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إعداد: الدكتور يعقوب محمد بني هذيل 
االمين العام للمنظمة الدولية للمسؤولية المجتمعية - أمريكا

األمــــن الفكــــرى والشـــراكـــــة 
المجـتــمــعـــيــــة

ل �سك اأن مفهوم الأمن يحظى باأهمية بالغة، وقد �ساع ا�ستخدامه حديثا يف علم ال�سيا�سة، اإل اأنه كما ي�سري 
البع�ص يت�سم بالغمو�ص اإذا ما ربط مب�سطلح الأمن الوطني امل�سطلح الأكرث تعقيدا وت�سعبا.

اإن ظهور م�سطلح الأمن ظهر جليا يف اأعقاب احلرب العاملية الثانية، فقد برزت كثري من املدار�ص الفكرية التي 
تبحث يف ماهية الأمن الوطني وحتقيقه، وكان الرتكيز والبحث يدوران حول كيفية �سيانة الأمن وجتنب 

احلروب.
يف  ورد  ما  اإلى  ن�سري  املتخ�س�سة  الفكرية  املو�سوعات  خالل  من  عام  ب�سكل  الأمن  مفهوم  على  اأكرث  وللتعرف 
قوة  يد  على  القهر  خطر  من  المة  باأنه:)حماية  املفهوم  هذا  عرفت  حيث  للمعارف  الربيطانية  املو�سوعة 

اأجنبية(.
الذي  البيت  هذا  رب  »فليعبدوا  وتعالى:  �سبحانه  اهلل  كتاب  يف  جاء  ما  الأمن  مفهوم  على  دللة  اأكرب  ولعل 

اأطعمهم من جوع واآمنهم من خوف«. 
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به  واملق�ش�د  اخل�ف،  م�اجهة  ه�  االأمن  فاإن  لذلك  ونتيجة 
هنا ما يهدد املجتمع اقت�شاديا واجتماعيا و�شيا�شيا وفكريا.. 
وب�شكل عام فاإن مفه�م االأمن ه� ال��ش�ل الى اأعلى درجات 

االطمئنان وال�شع�ر بال�شالم. 
تاأمني  يعني  ال�شامل  مفه�مه  يف  ال�طني  االأمن  كان  وملا 
والع�شكرية  ال�شيا�شية  ق�تها  م�شادر  على  واحلفاظ  الدولة 
واالقت�شادية واالجتماعية، واإيجاد اال�شرتاتيجيات واخلطط 
الفكري  البعد  هنا  يربز  ذلك،  حتقيق  تكفل  التي  ال�شاملة 
واملعن�ي لالأمن ال�طني الذي يهدف اإلى حفظ الفكر ال�شليم 

واملعتقدات والقيم والتقاليد الكرمية. 
لالأمن  ا�شرتاتيجيا  بعدا  ميثل  نظرنا  وجهة  من  البعد  هذا 
التي تدع�  وا�شتقرار قيمها  به�ية االمة  الأنه مرتبط  ال�طني 
اإلى اأمن االأفراد واأمن ال�طن والرتابط والت�ا�شل االجتماعي، 
وم�اجهة كل ما يهدد تلك اله�ية وتبني اأفكار هدامة تنعك�س 
واالقت�شادية  ال�شيا�شية  احلياة  مناحي  جميع  على  �شلبا 
واالجتماعية، الأن اله�ية متثل ث�ابت االأمة من قيم ومعتقدات 
لتحقيق  مهاجمته  على  االأعداء  يحر�س  ما  وهذا  وعادات، 
اأهدافهم العدوانية والرتويج الأفكارهم الهدامة وخا�شة بني 
�شريحة ال�شباب، والت�ش�ي�س على اأفكارهم ودع�تهم للتطرف.
اإن االأمن الفكري يتعدى ذلك ليك�ن من ال�شروريات االأمنية 
الى  ي�ؤدي  ما  كل  �شد  بحزم  وال�ق�ف  املكت�شبات  حلماية 
االإخالل باالأمن والذي �شينعك�س حتما على اجل�انب االأمنية 

االأخرى خا�شة اجلنائية واالقت�شادية. 
املنحرف  الفكري  الغزو  م�شادر  وجه  يف  بق�ة  ال�ق�ف  اإن 
واملتطرف ميثل ركيزة ا�شا�شية لتحقيق االأمن الفكري. وميكن 
لالأكاذيب  تروج  جماعات  اأو  اأفراد  الغزو  هذا  ميار�س  اأن 
للنيل من ث�ابت ال�طن، وزعزعة االأمن  الباطلة  واالدعاءات 

واال�شتقرار، واالإ�شرار باالقت�شاد وامل�ؤ�ش�شات االجتماعية. 

اإن االأمن الفكري م�شاألة معقدة و�شائكة يف مقابل االبعاد االأمنية 
االخرى حيث تتمتع بال��ش�ح، فـ»الفكر املتطرف ال يك�ن وا�شحا 
لكل احد، ويف كل وقت، اإذ ال ميلك ذلك اإال امل�ؤهل�ن القادرون 
اأ�شار الدكت�ر عبد الرحمن معال ، ولذلك فاإن  على ذلك« كما 

احلاجة لالأمن الفكري تزداد وت�شت�جب االهتمام. 
الثقافية  املك�نات  على  احلفاظ  يعني  الفكري  »االأمن  اإن 
االأجنبية  اأو  ال�افدة  الثقافية  التيارات  م�اجهة  يف  واالأ�شلية 
الثقافية  اله�ية  و�شيانة  حماية  يعني  بهذا  وه�   ، امل�شب�هة« 
من االخرتاق اأو االحت�اء من اخلارج، ويعني اأي�شا اأن االأمن 
الفكري ه� احلفاظ على العقل من االحت�اء اخلارجي و�شيانة 
امل�ؤ�ش�شات الثقافية يف الداخل من االنحراف، واالأمن الفكري 

م�شاألة يجب اأن حتظى باهتمام املجتمع مثلما تهم الدولة. 
الفكرية  منظ�مته  باأن  املجتمع  اإح�شا�س  ه�  الفكري  االأمن 
داخل  اأفراده  بني  العالقات  يرتب  الذي  االأخالقي  ونظامه 

املجتمع لي�شا يف م��شع تهديد من فكر متطرف وافد.
اإن م�شادر تهديد االأمن الفكري متعددة وتاأتي اأحيانا كثرية 
من جماعات التطرف والت�شدد الفكري، ومثريي الفنت ودعاة 

الفرقة.
ال�ش�ابط والقي�د على ما تق�م  اأو  االأمنية  الرقابة  وملا كانت 
االإعالمي  البث  خالل  من  اجلماعات  تلك  وبثه  بعر�شه 
نظرا  مبكان  ال�شع�بة  من  ال��شائل  من  وغريهما  واالنرتنت 
فقد  بكثافة،  املعل�مات  تدفق  وع�شر  بالع�ملة  ي�شمى  ملا 
اأ�شبح اللج�ء اإلى ا�شرتاتيجية اجتماعية متكاملة اأمرا ملحا 
للم�شاهمة يف احلفاظ على عق�ل ال�شباب وغريهم من الغزو 
ال�شحيحة  املعل�مات  خالل  من  ثقافيا  وحت�شينهم  الفكري 
التي تزيد ال�عي االأمني والثقايف وذلك الإبعادهم عن ال�ق�ع 
يف اجلرمية واخلروج على االأنظمة والقيم والعادات والتعاليم 

الدينية ال�شليمة.
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اإن االأمن الفكري لي�س فقط م�ش�ؤولية ال�شلطات املعنية باالأمن 
ال�طني اإمنا اأي�شا امل�ؤ�ش�شات االجتماعية بكل اأن�اعها، �ش�اء 
امل�ؤكد  من  لها  �شيك�ن  التي  الدينية  اأو  الثقافية  اأو  التعليمية 
دور فعال وحي�ي يف امل�شاهمة يف حتقيق اأعلى م�شت�يات االأمن 

الفكري. 
واجلامعة  واملدر�شة  االأ�شرة  دور  اإلى  هنا  ن�شري  اأدق  وب�شكل 
وامل�شجد، ي�شاف اإلى ذلك و�شائل االإعالم بكل اأن�اعها والتي 
يف  االأولى  بالدرجة  الدور  هذا  ويتمثل  املجتمع،  من  تنطلق 
ن�شر ال�عي االأمني الفكري وتنمية العالقات بني رجال االأمن 
ال�شع�ر  يعمق  مما  االأمن  رجال  معن�يات  ورفع  وامل�اطنني، 
ال�خيمة  بالنتائج  اجلميع  وتب�شري  ال�طن،  لهذا  باالنتماء 

للجرمية وخطرها على املجتمع.

دور  اإلى  باالإ�شافة  االأُ�شري،  والت�جيه  التعليمية  العملية  اإن 
امل�شجد، كل هذه العنا�شر ت�شري يف خط مت�از لدفع االأفراد 
اإلى اجتاهات فكرية �شليمة ور�شيدة و�شحية تنتج �شل�كا �ش�يا 
ي�ؤدي اإلى اإقامة عالقات اإيجابية تعينهم على م�اجهة االأفكار 

الهدامة والعي�س باأمان و�شالم.
اإن من اخلطاأ االعتقاد باأن دور امل�ؤ�ش�شات التعليمية على �شبيل 
)القراءة  التقليدي  مبعناه  التعليم  عند  فقط  يت�قف  املثال 
والكتابة( كما ي�شري البع�س، بل نحن مع من يق�ل اإن دورها 
يزداد اأهمية يف كل املراحل خا�شة املت��شطة والثان�ية نظرا 
مرحلة  من  وحتديدا  الطالب  به  مير  الذي  العمري  للتط�ر 
املجتمعية  ال�شراكة  هي  وهذه  ال�شباب.  مرحلة  الى  الطف�لة 

وامل�ش�ؤولية املجتمعية جتاه ال�طن والفرد.
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اعداد : األستاذ محمد خاطر
مستشار ومدرب في التنمية البشرية

األنبيـــــاء والمسؤوليـــــة 
المجتمعيــــة

عر�ص القراآن الكرمي مناذج من الأعمال ال�ساحلة التي تنفع اأفراد املجتمع يف حياة الأنبياء عليهم ال�سالم، 
ٌة لأُويِل الأَْلَباِب  ِهْم ِعرْبَ �سِ وذلك من اأجل التاأ�سي بهم وال�سري على نهجهم، يقول اهلل عز وجل:{َلَقْد َكاَن يِف َق�سَ
ِمُنوَن}. �سورة  ُيوؤْ ِلَقْوٍم  َوَرْحَمًة  ُكِلّ �َسْيٍء َوُهًدى  يَل  َوَتْف�سِ َيَدْيِه  َبنْيَ  اَلِّذي  ِديَق  َوَلِكْن َت�سْ ى  ُيْفرَتَ َما َكاَن َحِديًثا 

يو�سف: 111. 

الر�سالة،  وتبليغ  الدعوة  على  تقت�سر  مل  اأنها  يجد  الأنبياء  لأعمال  القراآن  عر�سها  التي  للنماذج  واملتاأمل 
وامتدت لت�سمل الأعمال الدنيوية التي تنفع النا�ص واملجتمع.

ومن الأمثلة على الأعمال ال�ساحلة عند الأنبياء والتي يعود نفعها على املجتمع: التوبة، لأن التوبة تنفع 
الإن�سان و تقيه من عذاب اهلل عز وجل، وتفتح لالإن�سان �سفحة جديدة مع اهلل ميلوؤها الإن�سان بالعمل ال�سالح، 
َظَلْمَنا  َنا  َربَّ ال�سرور والآثام، يقول اهلل عز وجل:{َقاَل  املجتمع من  الذنوب يحمي  وال�ستغفار والإقالع عن 

ا�ِسِريَن} �سورة الأعراف: 23.  ْ َتْغِفْر َلَنا َوَتْرَحْمَنا َلَنُكوَننَّ ِمَن اخْلَ اأَنُف�َسَنا َواإِن ملَّ
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عليه  ن�ح  اهلل  نبي  قيام  لالأنبياء  املجتمعية  االأعمال  ومن 
اإَِلْيِه  وجل:{َفاأَْوَحْيَنا  عز  اهلل  يق�ل  ال�شفينة،  ب�شنع  ال�شالم 
نُّ�ُر   التَّ َوَفاَر  اأَْمُرَنا  َجاَء  َفاإَِذا  َوَوْحِيَنا  ِباأَْعُيِنَنا  اْلُفْلَك  َنِع  ا�شْ اأَِن 
َعَلْيِه  �َشَبَق  َمْن  اإِالَّ  َواأَْهَلَك  اْثَننْيِ  َزْوَجنْيِ  ُكلٍّ  ِمْن  ِفيَها  َفا�ْشُلْك 
ُهْم ُمْغَرُق�َن}  ِذيَن َظَلُم�ا  اإِنَّ اْلَقْ�ُل ِمْنُهْم * َواَل ُتَخاِطْبِني يِف الَّ

�ش�رة امل�ؤمن�ن: 27. 
وتبلغ  العامل،  جتارة  من   %90 ميثل  البحرية  التجارة  وحجم 

عائداتها ال�شن�ية خم�شمائة مليار دوالر.
عليه  اإبراهيم  اهلل  لنبي  واملجتمعية  الدينية  االأعمال  ومن 
اإِْبَراِهيُم  َيْرَفُع  البيت، يق�ل اهلل عز وجل:{َواإِْذ  ال�شالم بناء 
ِميُع  َك اأَنَت ال�شَّ ا اإِنَّ ْل ِمنَّ َنا َتَقبَّ اْلَقَ�اِعَد ِمَن اْلَبْيِت َواإِ�ْشَماِعيُل َربَّ

اْلَعِليُم}. �ش�رة البقرة: 127. 
�شركة  لتقرير  وفًقا  العامل  والعقارات  البناء  اأعمال  وحجم 
تريلي�ن   280.6 بلغ   ،»Savills العاملية،  العقارية  اخلدمات 

دوالر يف 2018م.
ومن االأعمال املجتمعية التي ا�شتهر بها اخلليل عليه ال�شالم 
ُر�ُشُلَنا  َجاَءْت  وجل:{َوَلَقْد  عز  اهلل  يق�ل  ال�شيف،  اإكرام 
ن َجاَء  اإِْبَراِهيَم ِباْلُب�ْشَرى َقاُل�ا �َشاَلًما َقاَل �َشاَلٌم * َفَما َلِبَث اأَ

ِبِعْجٍل َحِنيٍذ}  �ش�رة ه�د: 69. 
اإدري�س  نبي اهلل  املجتمع عند  اأفراد  تنفع  التي  االأعمال  ومن 
عليه ال�شالم احلياكة، والنا�س جميعهم اأغنياوؤهم وفقراوؤهم 

ال ميكنهم اال�شتغناء عن املالب�س بجميع اأن�اعها.
ومن االأعمال املجتمعية لنبي اهلل داوود عليه ال�شالم والتي حتمي 
ال�شناعات  الي�م  تعادل  وهي  الدروع  �شناعة  املجتمع  اأفراد 
ُكْم  لَّ َلُب��ٍس  ْنَعَة  �شَ وجل:{َوَعلَّْمَناُه  عز  اهلل  يق�ل  الع�شكرية، 
نُتْم �َشاِكُروَن } �ش�رة االأنبياء: 80.  ن َباأْ�ِشُكْم َفَهْل اأَ َنُكم مِّ ِلُتْح�شِ
من  املليارات  باآالف  يقدر  الع�شكرية  ال�شناعات  وحجم 
الدوالرات، وميزانيات الدفاع للدول الع�شر الكربى يف الت�شليح 

تزيد عن 2000 مليار دوالر.
ومن االأعمال املجتمعية لنبي اهلل �شليمان عليه ال�شالم والتي 
ت�ظيف  الأ�شحابها  احلق�ق  وتعطي  النا�س  بني  العدل  حتقق 

امللك واحلكمة يف الف�شل بني النا�س.
ال�شالم والتي  ومن االأعمال املجتمعية لنبي اهلل م��شى عليه 
الغنم  �شقي  كالن�شاء  املجتمع  يف  ال�شعيفة  الفئات  تخدم 
ُثمَّ  َلُهَما  يق�ل اهلل عز وجل:{َف�َشَقى  �شعيب،  لبنتي  والدواب 
َفِقرٌي}  َخرْيٍ  ِمْن  اإِيَلَّ  اأَنَزْلَت  مِلَا  اإِينِّ  َفَقاَل َربِّ  لِّ  اإَِلى الظِّ َتَ�لَّى 

�ش�رة الق�ش�س: 24. 
ال�شالم  عليه  اخل�شر  بها  قام  التي  املجتمعية  االأم�ر  ومن 
ال  حتى  ال�شفينة  بخرق  امل�شاكني  رزق  م�شدر  على  احلفاظ 
ياأخذها امللك، و�شيانة منزل الغالمني اليتيمني يق�ل اهلل عز 
هَلَها َفاأََب�ْا  وجل:{َفانَطَلَقا َحتَّى اإَِذا اأََتَيا اأَهَل َقرَيٍة ا�شَتطَعَما اأَ
ُف�ُهَما َفَ�َجَدا ِفيَها ِجَدارا ُيِريُد اأَن َينَق�سَّ َفاأََقاَمُه َقاَل  يِّ اأَن ُي�شَ

َل� �ِشئَت َلتََّخذَت َعَليِه اأَجرا}. �ش�رة الكهف: 77. 
الأفراد  احلماية  ت�فري  القرنني  لذي  املجتمعية  االأعمال  ومن 
املجتمع من االعتداءات اخلارجية وذلك باإن�شاء ال�شد وحماية 
اأ�شحابه من ياأج�ج وماأج�ج، وتعليمهم فن�ن ت�شكيل املعادن 

كاحلديد والنحا�س.
معاجلة  ال�شالم  عليه  عي�شى  للنبي  املجتمعية  االأعمال  ومن 
بدور  يق�م�ن  الي�م  الطبية  املجاالت  يف  والعامل�ن  املر�شى، 
كبري يف عالج االأمرا�س املختلفة وي�شع�ن لتخفيف اآالم الب�شر.
ومن االأعمال املجتمعية التي ت�ؤثر على اأمن وا�شتقرار املجتمع 
وامل�شداقية  االإعالمية  املهنية  الكرمي  القراآن  عر�شها  والتي 
عند هدهد �شليمان عليه ال�شالم، يق�ل اهلل عز وجل:{َفَمَكَث 
ِبَنَباإٍ  �َشَباإٍ  َوِجْئُتَك ِمن  ِبِه  ْط  مَلْ حُتِ ا  مِبَ اأََحطُت  َفَقاَل  َبِعيٍد  َغرْيَ 

َيِقنٍي}. �ش�رة النمل: 22. 
من  اأن�اع  له  كانت  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  الكرمي  ور�ش�لنا 
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ال�شيدة  به  �شهدت  ما  وه�  البعثة،  قبل  املجتمعية  االأعمال 
عليه  اهلل  �شلى  النبي  عاد  فعندما  عنها،  اهلل  ر�شي  خديجة 
و�شلم من غار حراء بعد نزول ال�حي عليه، قال:»يا َخِديَجُة، 
ها اخلرَب، وقال:» قد َخ�ِشيُت َعَلى نف�شي« فقاَلْت  ما يل« واأَْخرَبَ
ِحَم،  ُل الرَّ ُ اأبًدا، اإنك َلَت�شِ ِ ال ُيْخزيك اهللَّ ، اأَْب�ِشْر، ف�اهللَّ له: َكالَّ
َعَلى  َوُتعنُي  ال�شيَف،  َوَتْقري   ، الَكلَّ ِمُل  َوحَتْ ُدُق احلديَث،  َوَت�شْ

«. �شحيح البخاري: 6982. َن�ائِب احَلقِّ
اأن االأعمال التي يحبها اهلل  واملتاأمل يف ال�شرية النب�ية يجد 
عز وجل وحث عليها النبي �شلى اهلل عليه و�شلم تتعلق جميعها 
ويف  اإليهم،  واالإح�شان  وم�شاعدتهم  املجتمع  اأفراد  بخدمة 
دع�ة لنا جميًعا لكي ُي�شهم كل فرد منا يف خدمة املجتمع الذي 

يعي�س فيه من خالل االأم�ر التي يتقنها.
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إعداد: األستاذة موضي البوعينين
باحثة وأكاديمية قطرية في مجال الشؤون الدولية

الدبلوماسية الناعمة 
» القيادات النسائية الدبلوماسية«

الدبلوما�سي  واأن  الرجل،  وظيفة  من  الدبلوما�سية  كون  هو  قريب،  وقت  حتى  تقليديا  ال�سائد  الت�سور  كان 
النموذجي يكون قبل اأي �سيء رجل ويف �سن متقدم حتى يكون لديه من اخلربة ومن ح�سن الت�سرف يف املواقف 
ومن حيث اإدارة الأزمات �ساأنًا كبريًا، وقلما ي�سمح للمراأة بلعب دور يف هذا املجال بالأخ�ص، رغم اأن التاريخ 
يحفل بالنماذج امل�سرفة من ال�سيا�سيات ال�سهريات مثل كليوباترا، ايزابيال، اليزابيث الأولى والكاهنة، والالتي 

لهن دور قوي وموؤثر جدًا يف تاريخ العالقات الدبلوما�سية لبالدهن وب�سفة خا�سة وقت الزمات.
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اإن ت�زيع الق�ة العاملية يتط�ر ب�شرعة ، مما يعجل ويعقد التغريات 
بكل  الدول  على  ت�ؤثر  التي  املدى  بعيدة  وال�شيا�شية  االقت�شادية 
اأحجامها ومكانتها، فالق�ة االقت�شادية وال�شيا�شية تتح�ل تدريجيًا 
نهجها يف  تكّيف  اأن  يلزم  احلك�مات  ما  ال�شرق  اإلى  الغرب  من 
والرقمية  العامة  فالدبل�ما�شية  لذلك،  وفقًا  اخلارجية  ال�شيا�شة 
وال�قائية والتعاون وبناء املعايري الدولية هي اأكرث االأدوات فعالية 

لدفع عجلة التغيري العاملي وحل امل�شكالت الدولية.
التع�شب  م�اجهة  يف  مثاليًا  فعااًل  عن�شرًا  املراأة  تعد  و 
والتطرف والعنف، نظرًا للدور االإيجابي الذي تلعبه يف غر�س 
مبادئ مكافحة التطرف داخل االأ�شرة ب�شكل خا�س، واملجتمع 
ب�شكل عام، فهذه كلها مق�مات فطرية اأهلتها الأن تلعب هذا 
يف  دولتها  لتمثل  الدور  هذا  وتط�ر  الدويل  املجتمع  يف  الدور 
يف  با�شمه  وتتحاور  وتتفاو�س  وتتحدث  الدولية،  املجتمعات 
وجه  على  الدور  هذا  ليتعاظم  عامة  ب�شفة  العادية  االأوقات 

اخل�ش��س يف اأوقات االأزمات.
)والتي  الناعمة  الق�ة  فاإن  واملتط�ر  اجلديد  ال�شياق  هذا  يف 
اجلذب،  خالل  من  االأهداف  حتقيق  على  القدرة  تعني 
وقت  اأي  من  االأهمية  غاية  يف  واحل�ار(،  التفاو�س  االقناع، 
اخلارجية  ال�شيا�شة  وحتركات  �شل�كيات  ل�شبط  م�شى 
اال�شرتاتيجية،  االأهداف  وحتقيق  العاملية  االأحداث  وت�شكيل 
ويف  االأزمات،  حل  يف  ال��شاطة،  يف  املراأة  دور  جليا  وبدا 
وج�د  وب�شاأن  اخلليجي،  للمجتمع  االجتماعي  الن�شيج  حماية 
خطط ملم��شة يف العمل على ذلك، اأولت دولة قطر اهتماما 
متتعها  وكفالة  قدراتها،  وتعزيز  املراأة  متكني  مل�شاألة  كبريًا 

بحقها يف العمل، ومتكنها من امل�شاركة االقت�شادية، وتعزيز 
مناذج  يف  الدور  هذا  �ش�ر  جتلت  لها،  االجتماعية  احلماية 
وكفاءتهن  جدارتهن  اأثبنت  دبل�ما�شيات  قطريات  لن�شاء 
بن�شبة  البلدية  االنتخابات  يف  �شاركت  حيث  املجال،  هذا  يف 
للمراأة القطرية يف  اإقرار حقي االنتخاب والرت�شح  47% بعد 
خطاب �شم� االأمري يف الدورة االعتيادية ملجل�س ال�ش�رى عام 
1997،كما برزت قدرة املراأة على حتمل االأدوار القيادية، ومل 
تقت�شر م�شاركتها عليها وح�ْشب بل امتدت للعمل الدبل�ما�شي 
يف  واالإداري  املايل  والتميز  النجاحات  من  الكثري  حمققة 
حقها  م�شروعية  بذلك  م�ؤكدة  العليا  املنا�شب  وتب�اأت  العمل 
يف متثيل دولة قطر باخلارج، حيث مت تعيني �شعادة ال�شيخة 
اآل ثاين كاأول �شفرية  تعمل يف من�شب  عليا اأحمد بن �شيف 
املندوب الدائم لدى املقر االأوروبي لالأمم املتحدة بجنيف ثم 
اأ�شبحت املندوب الدائم لدولة قطر يف اجلمعية العامة لالأمم 
املتحدة بني�ي�رك كما مت تعيني �شعادة ل�ؤل�ؤة اخلاطر متحدثة 
ر�شمية با�شم ال�زارة لتك�ن بذلك اأول امراأة قطرية تتقلد هذا 

املن�شب.
ومل يكن كل هذا التط�ر الكبري يف الفرتة ال�جيزة من فراغ 
ولكن بف�شل جه�د احلك�مة التي اأولت اهتماما لكافة اجل�انب 
القطرية وحتفيزها  املراأة  دور  اإبراز  �شاهم يف  الهادفة مما 
رعت  كما  الب�شرية  امل�ارد  م�شادر  وتن�يع  باملجتمع  للنه��س 
املراأة  ق�شايا  مناق�شة  اإلى  تهدف  التي  الن�شائية  امل�ؤمترات 
وت�شع احلل�ل املقرتحة للم�شكالت والتحديات التي ت�اجهها 

يف �ش�ق العمل. 
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إعداد: الدكتورة مريم سعود بوبشيت
أكاديمية وباحثة في مجال الشراكة المجتمعية

الشراكة المجتمعية )المدرسة 
السعودية نموذجا(

ال�سراكة املجتمعية يف املوؤ�س�سات الرتبوية التعليمية اأ�سبحت ا�سرتاتيجية متحققة يف عامل اليوم مرتجمة 
الرتبوية  العملية  حمور  الطالب  ل�سالح  املحلي  واملجتمع  الأمور  واأولياء  املدر�سة  بني  ما  اجلهود  تظافر  عرب 

التعليمية.

القرار والتنفيذ وفق نظم  املعنية لر�سم الأهداف واخلطط واتخاذ  الت�ساركية بني الأطراف  ويت�سمن ذلك 
واإجراءات حمددة وموحدة يعززها التوا�سل والعالقات التبادلية و�سول للتنمية امل�ستدامة واجلودة.

ومبا اأن الطالب/ـة هو حمور حتقيق الأهداف لزم م�ساركته امل�ساركة الفعلية الفعالة يف جميع ذلك ليتعلم اأن 
يكون �سريكا مبدعا يف حت�سني معارفه وقدراته ومهاراته وتعزيز قيمه، وليلم�ص عن قرب قيمة كل ذلك يف 

�سناعة م�ستقبله و�سقل �سخ�سيته وحتقيق ذاته وخدمة جمتمعه.
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ال�شع�دية...  املدار�س  يف  التعليمي  الرتب�ي  للعمل  كان  وقد 
ومن خالل جتربتي - اأكرث من نيف وثالثني عاما -  قفزات 
متعددة  من التاأ�شي�س والبناء وتظافر اجله�د بق�ة وحما�س 
مثقلة  بطيئة  مهنية  ممار�شة  اإلى  النظري  منقطع  وعطاء 

بامل�ش�ؤوليات والهم�م.
وراء  وقفت  التي  االأ�شباب  عرفنا  ما  اإذا  ذلك،  يف  غرو  وال 
التعليمية  امل�شروعات  تعدد  اأبرزها:  من  لعّل  و  الفج�ة،  هذه 
التط�يرية و تطبيقها يف وقت ماراث�ين دون درا�شة تخ�شعها 
ودون  للتعميم  و�ش�ال  النتائج  وتقييم  والبحث  للتمحي�س 
مراعاة للك�ادر املناط بها ذلك من حيث الطاقات والقدرات 
والتخ�ش�شات و امل�ش�ؤوليات  اأ�شف اإلى ذلك الهدر اخلرباتي 
واملتغريات االجتماعية ال�شريعة التي ت�ؤثر تاأثريا مبا�شرا على 

العملية الرتب�ية التعليمية.
به  يتمتع  الذي  ال�ظيفي  الر�شا  مدى  قيا�س  عدم  كذلك 
لتح�شني  النتائج  �ش�ء  على  وحت�شينها  املهنة  هذه  اأ�شحاب 

االأداء وج�دة املخرجات.
ال�شراكة  مب��ش�ع  ذلك  عالقة  ما  القارئ..  يت�شاءل  ورمبا 
املجتمعية ؟؟   اجل�اب  - عزيزي - ياأتي �شمًنا اإذ اأن ال�شراكة 
بني  التبادلية  امل�شاركة  اإلى  يهدف  عاملي  كت�جه  املجتمعية 
م�ؤ�ش�شات املجتمع املدين و املجتمع عامة لت�شهم يف تعديله و 

حت�شينه واإ�شالحه... وو�ش�ال للتنمية امل�شتدامة.
الركيزة  املدر�شة  تاأتي  التعليمي  الرتب�ي  العمل  جمال  ويف 
والعمليات،  واال�شرتاتيجيات  اخلطط  جلميع  االأ�شا�شية 
املدار�س  يف  املجتمعية  ال�شراكة  تطبيق  باأن  جميعا  ونعرف 
ب�شفة  وهناك  هنا  م�ج�دة  فهي  اللحظة...  ب�ليد  لي�س 
االأمانة  اأفاء اهلل عليهم بحمل  ر�شمية وغري ر�شمية عند من 
ففتح�ا  العمل  ال�شاحلات من  ودروب  ب�شرع اهلل  واال�شتنارة 
كي  واملجتمع  االأعمال  ورجال  والتجار  االأم�ر  الأولياء  اأب�ابها 

وبراجمهم  االإدارات وغريها يف خططهم  ومع  ي�شهم�ا معها 
وتنفيذها �شمن االإجراءات والقن�ات الر�شمية املتاحة.

 - احل�شر  ال  املثال  �شبيل  على   - املجتمعية  امل�شاركات  ومن 
جمال�س  عقد  ال�شن�ية  خطته  يف  ويت�شمن  املدر�شي  الن�شاط 
االآباء واالأمهات ملرتني يف العام الدرا�شي ال�احد كاأقل تقدير 
اأقدم  وه�  والزيارات،  املحا�شرات  و  الندوات  اإلى  اإ�شافة 
للتعديل  خ�شع  وقد  ال�شع�دية،  املدار�س  تاأ�شي�س  منذ  من�ذج 
والتط�ير لكنه مل ي�ؤت ثماره بقدر ما يت�قع وي�ؤمل منه لعدة 

اأ�شباب.
تاأتي املعار�س ال�شن�ية من�ذجا اآخر للم�شاركة املجتمعية وقد 
ال�شع�دية على اختالف مراحل  البنات  طبق بجميع مدار�س 
التعليم العام واملعاهد يف فرتة مبكرة وملدد ط�يلة وقد حققت 
يف  م�شيئا  ونق�شا  واإجنازا  متيزا  النجاحات  تل�  النجاحات 
االإدارية  والهيئتني  الطالبات  من  كال  فيها  ت�شارك  الذاكرة 
واملجتمع  و رجال  ن�شاء  االأم�ر  اأولياء  و  والقيادات  والتعليمية 
املحلي.. كانت كخلية النحل عمال و دّويا و انتاجا.. و لها تاأثري 

باهر على اأهداف الرتبية و التعليم و حتققها حينذاك.
ق لدى بع�س املدار�س باملنطقة  و هناك من�ذٌج رائع ثالث ُطبِّ
ال�شرقية  )الدمام - �شيهات( كتجربة حتت م�شمى )مدار�س 
عامي  بني  اأحدها  جمل�س  برئا�شة  �شرفت  وقد  االأحياء( 
جمم�عة  له:  االأ�شا�شية  الفكرة  وكانت   )1416  -1414(
جمم�عة  تك�ن  مراحلها  اختالف  على  احلي  مدار�س 
لتت�شارك يف ر�شم خطة ال منهجية تق�م على تنفيذها ط�ال 
كالدرو�س  املدار�س   بني  خمتلفة  اأن�شطة  يف  الدرا�شي  العام 
وتبادل  واملعار�س  والندوات  واملحا�شرات  النم�ذجية 
االأخرى..  االأحياء  جمال�س  بني  و  بينها  واخلربات  الزيارات 
والتعاون مع بع�س امل�ؤ�ش�شات احلك�مية و غريها من االأن�شطة 
الت�شاركية.. وكان لكل جمل�س حي هيكله التنظيمي و خططه 
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واإجنازاته و تقاريره... واحلقيقة اأنه من�ذج معطاء بفي��س 
قيمة  تاأثريات  وله  واالإن�شانية  التعليمية  الرتب�ية  العطاءات 
وجليلة.. ومع ذلك جنحت بع�س املجال�س بتف�ق وف�شل بع�شها 
ف�شال ذريعا... كانت جتربة جديدة يف ف�شاء العمل الرتب�ي 

التعليمي وا�شتمر لعدة �شن�ات.
وتاأتي امل�شاركة املجتمعية مب�شماها ال�شرعي كتطبيق باملدار�س 
يف االآونة االأخرية منذ عام 1437/  1438 هجري  وباطالعي 
http://tinyurl.com/y56k� االإجرائي  العمل  دليل  )على 

2nxp( الحظت التايل:
الكايف  بالقدر  )الن�شاط(  من�ذج  عن  امل��ش�ع  يخرج  مل   -1
جاء  قد  وغايات،  اأهدافا  املجتمعية  ال�شراكة  مع  ليت�افق 
ب�ش�رة تنظيمية حم�شنة ومتت االإ�شارة اإلى املجتمع املحلي 

ك�شريك، وكان ذلك مقت�شبا دون تف�شيل و �شرح وايف.
2- مل يعطَ  مفه�م ال�شراكة املجتمعية الف�شاء الرحب بعمقه 
واأبعاده لتحقيق االأهداف وا�شتثمار املجتمع املحلي لدعم 

الطالب/ـة ولتعزيز التنمية امل�شتدامة.
3- االإغراق يف االإجراءات و اللجان و النماذج و التنظيمات 
مما ي�ؤثر حتما على التنفيذ و النتائج يف بيئة مثقلة باملهام 

وامل�ش�ؤوليات
ب�ا�شح  لي�س  تنفيذيا  الرتب�ية  العملية  حم�ر  الطالب/ـة   -4
اأنه املح�ر الرئي�شي لل�شراكة املجتمعية كما جاء يف الدليل.
5- على فر�س اأنه دليل ا�شرت�شادي لكنه بدا ث�با �شيقا فلم 
يعِط �شالحية اخلروج عليه مبا يتفق مع مفه�م ال�شراكة 
وجت�شري  املحلي  املجتمع  ب�ابات  اإلى  والعب�ر  املجتمعية 
العالقات بني املدر�شة و م�ؤ�ش�شاته كامل�شانع و امل�شت�شفيات 
والرتاث..  واالجتماعية  الثقافية  وامل�ؤ�ش�شات  والبن�ك 

وغريها كثري.

و قد قمت بتتبع تطبيقه يف املدار�س ب�ش�ؤال امل�شرفات و القادة 
و الطالبات و اأولياء االأم�ر فات�شح يل التايل:

ومهام  م�ش�ؤوليات  من  املدار�س  تتحمله  الذي  العبء   .1
وم�شاريع ت�شعف االأداء ب�ش�رة عامة.

2. اختالف مفه�مية اأهداف امل�شروع و غاياته بني امل�ش�ؤوالت 
االأداء  ن�عيا يف  ، واختالفا  اأحدث اختالفا  القادة مما  و 

اأثر على مفه�م و م�شاركة ال�شركاء.
3. �شعف االإيجابية وتفاعل ال�شركاء مع الربنامج واال�شتفادة 

يف بع�س املدار�س.
االأعمال  و  التربعات  يف  امل�شروع  ح�شرت  اجلهات  بع�س   .4

التط�عية لتح�شني بيئة املدر�شة.
5. مازال امل�شروع يف خط�اته االأولى متعرثا بني و�ش�ح الروؤية 
امل�شاريع  كّل  يف  طبيعي  االأمر  وهذا  التطبيق  يف  والنجاح 

امل�شتجدة ناهيك عن جاهزية البيئة.
وال�قت  التطبيق  مع  �شياأتي  امل�شروع  تفعيل  اأّن  واأعتقد 
هذا  يف  والعاملية  والعربية  املحلية  اخلربات  من  واال�شتفادة 
الرتب�ية  اال�شت�شارية  املراكز  اال�شتفادة من  املجال.. وكذلك 
والتدريب،  واال�شت�شارات  باخلربات  تعيني  التي  التعليمية 
و�شتتمكن  خط�ات....  تتبعها  اجلادة  الطم�حة  فاخلط�ة 
م��ش�ع  يف  خط�اتها   م�ا�شلة  من   - اهلل  بح�ل   - ال�زارة  
بناء  عليها يف   ي�ؤمل  كا�شرتاتيجية هامة  املجتمعية  ال�شراكة 
م�ؤهل  جيل  خرباته..  و  مهاراته  و  معارفه  من  متمكن  جيل 
ما  اإذا  وكفاءة  بجدارة  وامل�شتقبل  القادم  حتديات  مل�اجهة 
امل�شتمر  والتق�مي  بالدرا�شة  وتعهدتها  التجربة  تطبيق  تابعت 
وا�شتثمار جميع ذوي العالقة واخلربات املنفذة واملطبقة لهذا 

املنجز... واهلل امل�فق.
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إعداد : الدكتورة هال السعيد
أكاديمية وباحثة في مجال شؤون اإلعاقة

العمل التطوعي مع األشخاص 
ذوي اإلعاقة

تعريف العمل التطوعي:
يعرف العمل التطّوعي على اأّنه عمل خري من اأجل م�ساعدة، اأو م�ساندة، اأو تنمية، اأو نيل الثواب والأجر، وهو 
ل يهدف اإلى الربح، ول ُينتظر منه اأي مردود مادي يف املقابل، ويعد التطوع  نوعًا من اأنواع الدعم واملاآزرة بني 

الب�سر، وهو نابع عن خلق عايل وعظيم، ويعترب عماًل �ساميًا وجمياًل.
التطوع هو:

• جهد نابع عن اإرادة ذاتية.
• جهد قائم على خربة ومهارة مكت�سبة ذاتيًا.

• اجلهد املبذول ل يقابله جزاء مادي واإن قابله فهو يقل عنه بحيث يكون اجلزاء املعنوي مثل �سهادة �سكر وغريه.
• ت�سحية بوقت اأوجهد اأومال.

• لي�ص هناك �سرط الأعداد العلمي امل�سبق للتطوع.
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املجتمع والعمل التطوعي
يف  لدوره  واإدراكه  امل�اطن  وعي  يعك�س  التط�عي  العمل  اإن 

املجتمع وبالتايل انتماءه لهذا املجتمع.
اأجل  من  امل�اطن  يبذله  الذي  ه� اجلهد  التط�عي  العمل  اإن 
مادي  جزاء  ت�قع  دون  معينة  جماعة  اأجل  من  اأو  جمتمعه 

مقابل جه�ده �ش�اء كان هذا اجلهد مبذواًل بالنف�س اأو املال.
اأو جماعة  اإرادي يق�م به الفرد  اإن العمل التط�عي ه� جهد 
اأو  للمجتمع  خدماتهم  بتقدمي  واختيارا  ط�اعية  النا�س  من 

الإحدى فئاته.
اإذ ميكن اال�شتنتاج باأن التط�ع ه� حركة اجتماعية تهدف اإلى 
االجتماعية  للعالقات  االإن�شاين  ال�جه  واإبراز  التعاون  تاأكيد 
خاطر  طيب  عن  والعطاء  البذل  يف  التفاين  اأهمية  واإبراز 
العمل  اإلى  ينظر  اأن ال  ولكن يجب  االآخرين  �شعادة  �شبيل  يف 
االأفراد  ودوافع  اأهداف  حيث  من  مثايل  مبنظ�ر  التط�عي 
هناك  تك�ن  قد  حيث   ، التط�عي  بالعمل  ينخرط�ن  الذين 
اأهداف غائية واإن كانت غري مبا�شرة لالأفراد والتي قد ت�ؤثر 

على العمل التط�عي باالجتاه ال�شلبي اأحيانًا.
االآخرين،  مل�شاعدة  وقته  االإن�شان جزًءا من  �س  ُيكرِّ اأن  جميل 
حيث يق�م بدور اإيجابي ودون مقابل مادي ابتغاء مر�شاة اهلل 
بالنف�س  ثقًة  للمتط�ع  يعطي  اأن  �شاأنه  من  وهذا  ث�ابه،  وَنيل 
مبا  فراغه  ل�قت  وملئا  بامل�ش�ؤولية  واإح�شا�ًشا  لالآخرين  ا  وحبًّ
االأ�شّد  للفئات  وامل�شاعدة  الع�ن  تقدمي  ولعل  ي�شّر،  وال  ينفع 

�شعًفا له االأجُر الكبرُي عند اهلل.
ذوي  مع  عملي  لطبيعة  نظًرا  اأعر�شه  هام  �ش�ؤال  ياأتي  وهنا 
االإعاقة، فما اأهمية التط�ع بالن�شبة لالأ�شخا�س ذوي االإعاقة 
وما  لالأم؟  وامل�شاندة  الع�ن  تقدمي  ميكن  وكيف  واأ�شرهم؟ 

الفائدة التي تع�د على املتط�ع نف�شه؟
ت،  االإعاقة قد تغريَّ النا�س لذوي  فتك�ن االجابة....اأن نظرة 

يقبل  حيث  الفئة  بهذه  اأف�شل  وعٌي  النا�س  لدى  اأ�شبح  فقد 
اإيجاد  وحماولة  معينًة  حرفًة  الفئة  هذه  تعليم  على  النا�ُس 

لهم للَعي�س ب�ش�رة طبيعية كاالأ�شخا�س االأ�ش�ياء. و�شائل ت�ؤهِّ
واأن ال�شباب لديهم وقُت فراٍغ كبرٌي خالل فرتة االإجازة ال�شيفية، 
فلماذا ال ي�شتثمره يف عمل تط�عي مثل هذا؟! وهناك العديد من 
االأ�شخا�س الذين يح�شل�ن على دوراٍت تدريبيٍة يف تخ�ش�شات 
االإعاقة املختلفة ا�شتعداًدا منهم ورغبًة يف العمل مع هذه الفئة.

وجديٌر بالذكر اأن هناك درا�شًة ميدانيًة عن »التط�ع يف العامل 
العربي« قامت بها ال�شبكة العربية للمنظمات االأهلية اأظهرت 
مهتمة  فئة  اأقل  هم  عاًما   30 حتى   15 �شّن  من  ال�شباب  اأن 
بالتط�ع، برغم اإمكانات وقدرة ال�شباب يف هذا ال�شن للقيام 

باأعمال تخدم املجتمع ب�ش�رة فائقة.
ويرجع اإحجام ال�شباب يف العامل العربي عن التط�ع اإلى عدة 

اأ�شباب منها:
اأ�شبحت تهتم فقط بالتعليم دون  1-  التن�شئة االأ�شرية التي 

زرع روح التط�ع وبّث االنتماء وم�شاعدة االآخرين.
تك�ن  تكاد  املدار�س واجلامعات  واأن�شطة  اأن مناهج  2-  كما 

ع على العمل التط�عي. خاليًة من كل ما ي�شجِّ
منها  يعاين  التي  االقت�شادية  ال�شغ�ط  جانب  اإلى  هذا   -3
معظم ال�شباب من االأ�شباب التي تدفع البع�س للبحث عن 
عمل واالنخراط به، وبالتايل عدم وج�د وقٍت كاٍف للتط�ع.
وقد ظهرت يف الفرتة االأخرية الكثري من املطالبات والدع�ات 
عدة  وجهات  م�ؤ�ش�شات  قبل  من  الر�شمية  وغري  الر�شمية 
يف  التط�ع  مل�ا�شلة  ال�شباب  ت�شجع  ت�ع�ية  فعاليات  الإطالق 
اأغلب  تبقى  لكن  الأهميتها،  وتروج  املجتمع،  تخدم  جماالت 
امل�شاركة  اإلى  ترتقي  ال  حماوالت  جمرد  املتاحة  اال�شتجابات 
ما يف  ب�شكل  ت�ؤثر  ملم��شة  اإيجابية  نتائج  وال حتقق  الفاعلة، 

امل�ؤ�شر العام للتط�ع خا�شة يف جمال االإعاقة.
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اأهداف العمل التطوعي مع ذوي الإعاقة:
ان من اأهم اأهداف العمل التط�عي تنمية روح االنتماء لدى 
ووالئهم  اأهميتهم  باإدراك  اإح�شا�شهم  طريق  عن  ال�شباب 
للمجتمع الذي ينتم�ن اإليه، حيث يقدم�ن اإليه بر�شى واقتناع 
هذا  من  حق�ق  من  عليه  يح�شل�ن  ما  مقابل  جهدهم  من 
املجتمع ،كما يثري دافع التط�ع احل�افز االإيجابية التي تعمل 
معدل  وزيادة  االإجناز  يف  وال�شرعة  االأداء  م�شت�ى  رفع  على 
اإنتاجية العمل، وحت�يل الطاقات العاجزة واملعطلة اإلى طاقات 
عاملة ومنتجة، و�شغل اأوقات الفراغ بطريقة اإيجابية تع�د على 

املتط�عني الكت�شاب اخلربات البناءة.
من راأيي اأن ذوي االإعاقة جزء ال يتجزاأ من املجتمع االإن�شاين، 
ومراعاة ظروفهم وم�شاعدتهم واجب وطني واإن�شاين، كما اأن 
احرتام الق�انني اخلا�شة بهم دليل على رقي املجتمع وحت�شره.
والعمل  الإعاقة  ذوي  بالأ�سخا�ص  تهتم  موؤ�س�سات 

التطوعي:
ي�جد لدى العديد من اجلمعيات التي تهتم بالعمل التط�عي 
ن�شاطات فاعلة من خالل ِفَرق خمتلفة ومتعددة مثال: »فريق 
�ش�اعد لذوي االإعاقة«، حيث كان اأفراد الفريق قبل تك�ينهم 
فكرت  ال�قت  مرور  ومع  والثالثاء،  االثنني  ي�مي  يجتمع�ن 
�ش�اعد«،  االإعاقة  »ذوي  بفريق  اخلروج  يف  اجلمعية   اإدارة 
الفئة  هذه  م�شاعدة  منها:  �شامية  اأهداف  عدة  لتحقيق 
العزيزة،  للخروج من ق�قعة االإعاقة، وم�شاعدة اأ�شرهم، وقد 

ح�شل الفريق على دعم العديد من رجال االأعمال..
تخدم  التي  باملراكز  للتطوع  الإيجابية  النتائج 

الأ�سخا�ص  ذوي الإعاقة:
تظهر  ايجابية  نتائج  لها  االإعاقة  ذوي  مراكز  يف  التط�ع  اإن 
يف  تغيري النظرة نح� االأ�شخا�س ذوي االإعاقة، ما ي�ؤدي اإلى 
لهم للَعي�س  وعي اأف�شل بهذه الفئة، وحماولة اإيجاد و�شائل ت�ؤهِّ

القراءة  تعليم  مثل  االأ�ش�ياء،  كاالأ�شخا�س  طبيعية  ب�ش�رة 
الريا�شية  االأن�شطة  يف  والتط�ع  االإعاقة،  لذوي  والكتابة 
اخلا�شة بهم، وحمل ونقل االأطفال ذوي االإعاقة على الكرا�شي 

املتحركة وغريها من امل�شاهمات الب�شيطة.
ال�سفات الإن�سانية والجتماعية للمتطوعني بالعمل 

مع ذوي الإعاقة:
ت�ؤكد بع�س الدرا�شات املعنية باالإعاقة، اأن التط�ع من اأ�شعب 
املتط�ع  اأن  منها  عدة  الأ�شباب  االإعاقة،  يف  خا�شة  املجاالت 

يجب اأن يتحلى ب�شفات اإن�شانية واجتماعية معينة اأهمها: 
- ال�شرب واالإح�شا�س باآالم االآخرين.

التعامل  يف  مبهاراته  متعلقة  اأخرى  خربات  اإلى  اإ�شافة    -
قدرًا  تتطلب  والتي  الذهنية،  االإعاقة  ذوي  احتياجات  مع 

معق�اًل من التخ�ش�س واملعرفة.
-  ف�شاًل عن ال�شفات ال�شخ�شية: من ق�ة التحمل، التفهم، 

الطيبة.
- ال�شغف للتعلم عن ذوي االإعاقة وكيفية التعامل معهم.

واأو�شح اإن كثريا من االأ�شخا�س واجلهات يتجنب�ن التعامل مع 
االأ�شخا�س ذوي االإعاقة ، لي�س كربًا اأو غرورًا ولكن خ�فًا من 
جرحهم اأو اخلطاأ يف ق�ل �شيء اأو كلمة اأو فعل من غري ق�شد، 

اأوعمل �شيء قد ي�شبب لهم �شيقًا اأو اأملًا.
وبذلك يت�شح اأن جمال العمل التط�عي ه� جزء من الفطرة 
االإن�شانية االيجابية التي ن�شعى لها جميعا من اأجل م�شاعدة 
االآخرين وت�شخري ما وهبهم اهلل يف خدمة االإن�شانية وال�طن 
من دون اأي مقابل، اأو طلب من الطرف االآخر، واأي�شًا يعترب 
التط�ع مهمًا يف ت�شخري الطاقات وامل�اهب واكت�شاف الذات، 
فالتط�ع بحد ذاته ال حتده ديانة وال جن�س وال م�شافات، الأنه 
على  االأ�شا�س  من  فطرت  التي  االإن�شانية  الطبيعية  عن  يعرب 

م�شاعدة االآخرين.
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واالإعاقة لي�شت اإال اإعاقة اإرادة، وهذا ما اأثبته العظماء من ذوي 
االإعاقة، ومازال�ا يتزايدون يف �شتى املجاالت وبذلك يت�شح اأحيانًا 
اأن التعامل مع االأ�شخا�س ذي االإعاقة لي�س بال�شعب، ولكنه يحتاج 
اإلى بع�س املهارات، التي يجب اأن يكت�شبها املتط�ع اإذا التحق بهذا 
ال�شرب، وال بد اأن ندرك اأن جماالت العمل التط�عي متعددة، ولذا 
فاإنه ال بد للمتط�ع اأن تك�ن لديه الرغبة يف التعلم ومعرفة كل ما 
يتعلق بالفئة التي �شي�شخر وقته الأجلهم كي ال تك�ن نتيجة التط�ع 

�شلبية، واأهمها عدم االإملام بكيفية التعامل مع بع�س الفئات.
حتديات ومهارات خا�سة

اإن العمل التط�عي مع فئة ذوي االإعاقة يحتاج الى )االإن�شانية - 
التقرب منهم اأكرث- القراءة عنهم اأكرث - فهم عاملهم اأكرث(.

ذوي  جناح  ق�ش�س  واالزمنة  الع�ش�ر  عرب  التاريخ  اأثبت  وقد 
االإعاقة يف جماالت خمتلفة كالريا�شة واالإعالم واالدب والفن، 
اإ�شافة اإلى بقية املجاالت ال�ظيفية االأخرى، ولكن لن نغفل اأنه ما 
زالت هناك بع�س التحديات يف هذا املجال، خا�شة حني تريد اأن 
تثقف املجتمع باأن التعامل مع ذوي االإعاقة لي�س �شعبًا كما يف�شره 
ميتلك  وعندما  خا�شة،  مهارات  اإلى  فقط  يحتاج  واأنه  البع�س، 
االإن�شان نية حب اخلري للجميع، ور�شم الفرحة والبهجة لهم، ال 
اأظن اأنه �شت�شعب عليه تعلم، اأو �شقل بع�س ال�شفات كال�شرب، 
وعدم ال�شع�ر بالنف�ر، واإعطائهم احلب واأنه كلما تقربنا من هذه 
الفئة اأ�شبحنا ندرك اأكرث اأنهم ال يحتاج�ن اإلى �شفقة اأو اإح�شان، 
بل يحتاج�ن اإلى املحبة واالحرتام والتقدير، واأن التط�ع مع ذوي 
اأي مهنة، وخا�شة حني نراهم  االإعاقة متعة روحية ال ت�شاهيها 
يت�ا�شل�ن معنا فرحني مبت�شمني ويعربون عن حبهم لنا من دون 
اأي تردد، فهم يتحدث�ن بالفطرة ح�ل كل ما يج�ل يف خاطرهم.
وبذلك التط�ع يف جمال االإعاقة يحتاج اإلى مهارات خمتلفة 
ح�شب ن�ع االإعاقة، فالتعامل مع ذوي االإعاقة ال�شمعية يختلف 

عن التعامل مع ذوي االإعاقة الب�شرية واحلركية والذهنية.

ال �شك اأن للتط�ع قيمة كبرية يف كافة املجاالت، وبالذات التط�ع 
خلدمة فئة بحاجة ملن ميد لها يد امل�شاعدة ويتابع احتياجاتها 
النف�شية واحلياتية واالجتماعية، وي�شاندها يف الت�اجد داخل 
املجتمع وي�شتمع اإليها، ويقدم لها اخلدمات الطبية والعالجية 
التعامل مع  االأ�شرة يف كيفية  اإلى م�شاعدة  اإ�شافة  والنف�شية، 

ابنها ذوي االإعاقة، وتقدمي الدعم املعن�ي الالزم لها.
النق�ص بعدد املتطوعني يف جمال خدمة الأ�سخا�ص 

ذوي الإعاقة:
جمال  يف  املتط�عني  عدد  يف  نق�شًا  هناك  اأن  املالحظ  من 
الفعاليات  يف  منهم  القليل  ت�اجد  نالحظ  حيث  االإعاقة، 
االإعاقة،  ذوي  باالأ�شخا�س  اخلا�شة  االحتفالية  واملنا�شبات 
وهم ي�شارك�ن ب�شكل عام يف التنظيم، اأما امل�شاركة التط�عية 
يف املجاالت اخلا�شة باحتياجاتهم املختلفة فهي قليلة، لذلك 
احلاجة تتطلب �شرورة العمل على ت�شجيع التط�ع يف املجاالت 
خالل  من  االإعاقة،  ذوي  باحتياجات  املرتبطة  املتخ�ش�شة 
امللتقيات والفعاليات الت�ع�ية، اإ�شافة اإلى اأهمية قيام رجال 
الفئة،  هذه  يخدم  من  اأجر  وعظم  باأهمية  بالت�عية  الدين 

جلذب وت�شجيع ال�شباب على التط�ع.
اأهم ال�سعوبات با�ستقطاب متطوعني يف جمال ذوي 

الإعاقة:
هناك �شع�بات عدة ال�شتقطاب متط�عني يف جمال االإعاقة، منها 
ك�ن املتط�ع غري م�ؤهل للتعامل مع طبيعة هذه الفئة، واأي�شا ه� 
بعيد عن الظروف املحيطة بحياة ذوي االإعاقة وت�شرفاته واأ�شل�ب 
تفكريه واأي�شًا اال�شتعداد النف�شي، فيجب اأن يك�ن عنده اال�شتعداد 

النف�شي لل�شرب والتحمل وتفهم احتياجات ذوي االإعاقة.
لتفعيل العمل التطوعي مع ذوي الإعاقة:

اأول: يجب اأن تك�ن م�ؤهالت املتط�ع متعمقة واخت�شا�شية 
حتى يعطى املردود االأف�شل.
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ثانيا: اأن تك�ن هناك جمعية تط�عية خلدمة ذوي االإعاقة على 
م�شت�ى الدولة، من خالل الت�ا�شل معهم بجميع ال��شائل املت�افرة، 

لعمل امللتقيات الدورية وال�ر�س التدريبية والتاأهيلية لهم.
ثالثا: �شرورة اإن�شاء اأكادميية علمية، ويك�ن بها خمت�ش�ن 
ذوي  االأ�شخا�س  اأو�شاع  ح�ل  امليدانية  واالأبحاث  بالدرا�شة 
االإعاقة يف كافة مناطق الدولة، وو�شع خطة �شاملة لتنميتهم 
الك�ادر  نق�س  اإلى  اأدت  التي  االأ�شباب  وم�اجهة  ورعايتهم، 

امل�اطنة امل�ؤهلة يف هذا املجال.
والعاملة يف جمال  الر�شمية  تتبنى اجلهات  اأن  رابعا: يجب 
لتاأهيل  برامج  تنفيذ  على  االإعاقة  ذوي  االأ�شخا�س  رعاية 
خالل  من  جيد  ب�شكل  االإعاقة  ذوي  فئة  وخدمة  املتط�عني، 

دورات خا�شة للتط�ع يف خدمة ذوي االإعاقة.
اأم�ر  اأولياء  قبل  من  اأي�شًا  تط�ع  هناك  يك�ن  واأن  خام�سا: 
اأقل خربه منهم يف  مل�شاعدة غريهم ممن هم  االإعاقة  ذوي 
التعامل مع ذوي االإعاقة، وت�شجيعهم على اال�شتمرار والتغلب 

على امل�شاكل التي ي�اجه�نها.
ار�ساء الذات وار�ساء اهلل:

اإن التط�ع وب�شكل خا�س يف جمال ذوي االإعاقة ال يحتاج منا 
�ش�ى �شيء واحد ه� الرغبة، فاإن رغبت يف اأن حتدث تغيريًا 
يف هذه الفئة ويف نف�شك اأي�شًا وتر�شي بها ربك، حينها �شيتجه 
�شل�كك ال اإراديًا اإلى التعامل معهم بطريقة عف�ية، وذلك عن 
التعامل  بطريقة  واالإملام  احتياجاتهم،  على  االطالع  طريق 
معهم من خالل الت�ا�شل مع امل�ؤ�ش�شات اخلا�شة برعاية ذوي 
التي  الفئة  هذه  عن  واالطالع  القراءة  اإلى  اإ�شافة  االإعاقة، 
�شت�شلك  التي  وال�شعادة  الذاتي  بالر�شا  �شع�رنا  من  �شتزيد 

من دون ت�قف من خالل هذا العمل.
التط�ع عمل اإن مل ينبع من الداخل وبنية �شافية، لن ي�شبح 
عن  ويبتعد  االأنانية  رداء  يخلع  اأن  عليه  فاملتط�ع  تط�عًا، 

ال�شخ�شنة، واأن يعمل بروح الفريق ال�احد والهدف ال�احد، 
وه� االرتقاء بالعمل االجتماعي واخلريي واالإن�شاين من دون 

انتظار اأي مقابل اأو اإ�شادة.
دور وزارة ال�سوؤون الجتماعية:

ت�عية  �شرورة  االجتماعية  ال�ش�ؤون  وزارة  عاتق  على  يقع   
االإعاقة  ذوي  ميدان  يف  التط�عي  العمل  باأهمية  املجتمع 
وبناء  االإعاقة،  عن  ال�شلبية  االجتاهات  وحم�  الدولة،  يف 
اجتاهات اإيجابية من �شاأنها ت�شجيع التط�ع يف هذه املراكز، 
واخلا�شة  واملحلية  احلك�مية  امل�ؤ�ش�شات  لقيام  ال�شرورة  مع 
يف الدولة باالحتفال بي�م التط�ع العاملي، عن طريق ت�شجيع 
امل�ظفني على القيام باأعمال تط�عية يف هذا الي�م، ملختلف 

فئات املجتمع ومن بينهم فئة االأ�شخا�س ذوي االإعاقة.
املتطلبات العامة لتنمية العمل التطوعي مع الأ�سخا�ص 

ذوي الإعاقة يف املجتمع: 
- من ال�شرورة تفعيل العمل التط�عي يف مراكز تاأهيل االأ�شخا�س 
ذوي االإعاقة يف الدولة، بحيث يك�ن جزءًا من �شيا�شة هذه 
ت�شهيالت  تقدمي  اإلى  باالإ�شافة  العامة،  وت�جهاتها  املراكز 
وت�شجيع للمتط�عني الذين يقدم�ن على العمل التط�عي يف 

مراكز ذي االإعاقة وفتح املجال لهم خل��س هذه التجربة.
- اأهمية بناء قاعدة بيانات معل�ماتية عن االأ�شخا�س الذين 
ذوي  مراكز  وا�شتفادة  التط�عي،  للعمل  ا�شتعداد  لديهم 

االإعاقة من هذه القاعدة يف ا�شتقطاب وجلب املتط�عني.
- اأهمية تخ�شي�س �شاعات درا�شية اإلزامية لطلبة اجلامعات 
م�ن  يقدِّ بحيث  التخرج،  متطلبات  تك�ن �شمن  والكليات، 

فيها جه�دهم التط�عية للمجتمع وفئاته اخلا�شة.
- �شرورة عمل الدرا�شات التي ت�شاعد بالتعرف على م�شت�ى 
الدولة،  يف  املعاقني  تاأهيل  ملراكز  التط�عية  االحتياجات 
التط�ع  واأوقات  حتتاجهم،  الذين  املتط�عني  وم�ا�شفات 
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املف�شلة، اإ�شافة اإلى التعرف على الفروق يف االحتياجات 
التط�عية بني مراكز ذوي االإعاقة يف الدولة، وذلك تبعًا 
ملتغريات ن�ع املركز ون�ع االإعاقة واإمكانية اال�شتفادة من 
ذوي  بفئة  تهتم  مراكز  على  وتعميمها  الدرا�شات  نتائج 

االإعاقة لتفعيل �شيا�شات العمل التط�عي فيها.
-  غر�س مبادئ العمل التط�عي لدى الن�سء من خالل املناهج 
واملقررات الدرا�شية. واإجراء زيارات ميدانية ملراكز ذوي 

االإعاقة �شمن االأن�شطة املدر�شية.
تاأهيل  مراكز  يف  ملتط�عني  حاجة  ل�ج�د  االإ�شارة  اأهمية   -
العامة،  االأن�شطة  جماالت  يف  خا�شة  الدولة،  يف  املعاقني 
العالجية  اخلدمات  عليهم،  والرقابة  الطلبة  و�شبط 
امل�شاندة، باالإ�شافة اإلى املجاالت املرتبطة مبجال التاأهيل 

املهني والت�شغيل.
هي  االإعاقة  ذوي  مراكز  يف  التط�عية  االحتياجات  اأكرث  اأن 
التي  االأن�شطة  الكثري من  وهناك  العامة،  االأن�شطة  يف جمال 
والفنية  الريا�شية  كامل�شابقات  االإعاقة،  ذوي  مراكز  تنظمها 
على  االإ�شراف  تتطلب  اخلارجية،  والزيارات  والرحالت 
الك�ادر  تكفي  ال  حيث  الن�شاط،  اأثناء  وم�شاعدتهم  الطلبة 

العاملة ل�شبط ه�ؤالء الطلبة خالل اأج�اء الن�شاط.
دور و�سائل الإعالم املختلفة بتوعية املجتمع للعمل 

التطوعي مع فئة ذوي الإعاقة:
اأول: و�شائل االإعالم التقليدية )املرئية، املقروءة، امل�شم�عة( 
يلزمها القيام بدورها االيجابي بت�عية املجتمع باأهمية العمل 

التط�عي.
ال�ش��شيال  ب�ك،  الفي�س  )النت  احلديثة  ال��شائل  ثانيا: 
ميديا( �شرورة العمل على و�شائل االإعالم الرقمي االإلكرتوين 

باجتذاب املتط�عني وت�فري عملية الت�شجيل االإلكرتوين للعمل 
التط�عي.

الدور اليجابي لو�سائل الإعالم بتوعية املجتمع باأهمية 
العمل التطوعي خلدمة الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة: 

اخلا�شة  التط�عية  بالربامج  بالت�عية  االإيجابي  الدور   -
على  اأهميتها  مدى  وت��شيح  االإعاقة  ذوي  باالأ�شخا�س 

ال�شعيد ال�شخ�شي وال�شعيد املجتمعي.  
مع  التط�عي  العمل  الأهمية  املجتمع  بت�عية  االإيجابي  الدور   -
فئات ذوي االإعاقة ومردودها على املتط�ع الدني�ية والدينية.
-  الدور االإيجابي بت�جيه دور اجلمعيات ذات النفع العام يف 
الدولة نح� العمل التط�عي يف جمال رعاية وتاأهيل ذوي 
تط�ير  يف  اأهمية  من  له  ملا  املراكز  يف  امللتحقني  االإعاقة 

اخلدمات املقدمة لهذه الفئة.
- الدور االإيجابي باإبراز النماذج التط�عية الناجحة.

وبذلك يظهر الدور امل�جه ل��شائل االإعالم املختلفة نح� اإبراز 
اأهمية العمل التط�عي واأثره على الفرد واملجتمع، وت�جيه 

امل�شتهدفني للتط�ع يف جمال ذوي االإعاقة.
التعزيز بالعمل التطوعي مع فئة ذوي الإعاقة:

الراغبني  لالأ�شخا�س  التط�عي  العمل  ن�شجع  اأن  يجب  كما 
بالعمل التط�عي مع ذوي االإعاقة بتخ�شي�س ج�ائز للمتط�عني 
املتميزين، الذين يحمل�ن ر�شالة التط�ع، وي�شارك�ن املجتمع 

يف اأن�شطته املجتمعية.
ذوي الإعاقة والتطوع:

التط�ع،  عملية  يف  االإعاقة  ذوي  االأ�شخا�س  اإ�شراك  �شرورة 
واطالعهم على كل ما ميكن اأن يخدم�ن به، واال�شتفادة من 

اأفكارهم لدجمه باملجتمع.
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بقلم: الدكتور عادل أحمد المرزوقي
نائب رئيس الشبكة االقليمية للمسؤولية االجتماعية

مبـــادرات مجتمعيـــة

جمتمعية  مبادرات  لتقدمي  واملجتمعية  اخلريية  اجلمعيات  وكذلك  واخلا�سة،  احلكومية  املوؤ�س�سات  تت�سابق 
مبتكرة، بهدف ح�سد اجلهود نحو تنمية موارد مالية من التربعات اأو نحو ذلك، اأو الرتويج لأف�سل املمار�سات 
يف جمالت تخ�س�سها، اأو دعم تبني ق�سايا جمتمعية اأو غري ذلك. ويف احلقيقة ت�سميم املبادرات املجتمعية 
من  العديد  يف  القرار  اأ�سحاب  يواجه  حيث  منها.  املرجو  املبادرات  هذه  حتقق  حتى  وقواعد  اأ�سول  له  علم 
املوؤ�س�سات �سعوبة يف حتديد الآلية الأف�سل لختيار ق�سية ما لتكون حمورًا ملبادرة جمتمعية ما، اأو اختيار 

مبادرة لدعم وم�ساندة ق�سية ما دون غريها. 
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 وا�شتنادًا اإلى كتاب »امل�ش�ؤولية االجتماعية لل�شركات«، مل�ؤلفيه 
ومتت  م،   2005 عام  �شدر  والذي  يل،  ونان�شي  ك�تلر  فيليب 
اأنه  فيه  ي�ؤكدان  العربية يف عام 2011 م،  اللغة  اإلى  ترجمته 
يجب على اأ�شحاب القرار االإجابة على االأ�شئلة االآتية عند تبني 
امل�ؤ�ش�شة  اأهداف  املجتمعية  املبادرة  تدعم  كيف  ما:  مبادرة 
�شتتبناها  التي  الق�شية  متثل  مدى  اأي  واإلى  االإ�شرتاتيجية؟ 
املبادرة املجتمعية م�شكلة اجتماعية، اأو بيئية، اأو اقت�شادية؟ 
وماذا �شيك�ن راأي اأ�شحاب امل�شلحة حال امل�شي قدمًا يف هذه 
املبادرة؟ وهل ق�شية املبادرة املجتمعية ميكن اأن يتحم�س لها 
م�ظف�نا؟ وهل �شي�شجع قيامنا بتبني تلك املبادرة املجتمعية 
االآخرين املهتمني بها على الت�ا�شل مع امل�ؤ�ش�شة طلبًا لتقدمي 
التم�يل؟ وكيف لنا اأن نعرف اأن ق�شية املبادرة املجتمعية هي 
ق�شية ال�شاعة؟ كما يتحدثا يف كتابهما عن اأغرا�س ت�شميم 
منها:  رئي�شة  اأغرا�س  �شتة  ذكرا  حيث  جمتمعية،  مبادرات 
بتقدمي  خالله  من  امل�ؤ�ش�شة  تق�م  والذي  للق�شايا«  »الرتويج 
االأم�ال اأو امل�شاهمات العينية اأو م�ارد م�ؤ�ش�شية اأخرى لزيادة 
ال�عي واالإهتمام بق�شية جمتمعية. وكذلك »الت�ش�يق املت�شل 
التربع  اأو  م�شاهمة  بتقدمي  امل�ؤ�ش�شة  تلتزم  حيث  بالق�شايا« 
بن�شبة مئ�ية من االإيرادات لق�شية حمددة بناء على مبيعات 
اأو  ربحية  غري  م�ؤ�ش�شة  ل�شالح  حمددة  فرتة  يف  املنتجات 
ق�شية جمتمعية. اإ�شافة اإلى »الت�ش�يق االجتماعي امل�ؤ�ش�شي« 
وتق�م امل�ؤ�ش�شة من خالله بدعم ت�شميم اأو تنفيذ حملة لتغيري 
ال�شل�ك اأو الدع�ة لن�شرة ق�شية ما. وكذلك »العطاء اخلريي 
امل�ؤ�ش�شي« وتقدم امل�ؤ�ش�شة عربه م�شاهمة مبا�شرة اإلى م�ؤ�ش�شة 
نقدية  هبات  �ش�رة  يف  ذلك  ويك�ن  ما،  ق�شية  اأو  خريية 
تدعم  والذي  املجتمعي«  و»التط�ع  خدمات.  اأو  تربعات  اأو 
امتيازها  على  احلا�شلني  اأو  ال�شركاء  اأو  امل�ظفني  امل�ؤ�ش�شة 

بالتط�ع ب�قتهم من اأجل م�شاندة املنظمات اأو املجتمع املحلي. 
تتبنى  حيث  جمتمعيًا«  امل�ش�ؤولة  االأعمال  »ممار�شات  واأخريًا 
امل�ؤ�ش�شة وتنفذ ممار�شات اأعمال وا�شتثمارات اختيارية تدعم 
وحماية  املجتمع  رفاهية  زيادة  اإلى  تهدف  اإجتماعية  ق�شايا 
البيئة. واأجريا فيليب ك�تلر ونان�شي يل مقابالت مع 25 مديرًا 
يعمل�ن يف ال�شركات االأمريكية العمالقة مثل: مايكرو�ش�فت، 
وج�ن�ش�ن اآند ج�ن�ش�ن، واآي بي ام، الإلقاء ال�ش�ء على اأف�شل 
الطرق وال��شائل التي متكن ال�شركات من تعظيم م�شاهماتها 
قدم  حيث  تاأثريها،  وقيا�س  املجتمعية  الق�شايا  يف  امل�ؤ�ش�شية 
ه�ؤالء املديرون ن�شائح ثمينة ح�ل اأف�شل تلك املمار�شات عند 
ت�شميم مبادرات جمتمعية منها: اختيار عددًا قلياًل فقط من 
اهتمام  حمل  واختيارالق�شايا  لدعمها،  املجتمعية  الق�شايا 
ال�شركة.  اأو  امل�ؤ�ش�شة  اأعمال  بها  تزاول  التي  املجتمعات  يف 
امل�ؤ�ش�شة وقيمها  املت�افقة مع ر�شالة  الق�شايا  وكذلك اختيار 
ومنتجاتها وخدماتها. اإ�شافة اإلى ذلك، اختيار ق�شايا حمل 
ميكن  التي  الق�شايا  واختيار  امل�شلحة.  اأ�شحاب  اهتمام 
ترتبط بطبيعة  اختيار مبادرات  البعيد..،  املدى  دعمها على 

خربة امل�ؤ�ش�شة اأو ال�شركة لت�شهيل تفعيلها بكفاءة وفاعلية.
ويف اخلتام، قدما امل�ؤلفان ال�شهريان »فيليب ك�تلر« و»نان�شي 
يل« يف كتابهما ال�شهري »امل�ش�ؤولية االجتماعية لل�شركات« بع�س 
املمار�شات االأف�شل لت�شميم مبادرات جمتمعية فاعلة منها: 
ت�شكيل فرقًا داخلية للعمل من خمتلف االأق�شام واالإدارات يف 
امل�ؤ�ش�شة الإثراء عملية و�شع اخلطط، واإ�شراك كافة اأ�شحاب 
امل�شلحة عند ت�شميم املبادرة، وحتديد اأهداف وا�شحة قابلة 
للتحقيق والقيا�س، وو�شع خطة للت�ا�شل الداخلي واخلارجي 
ب�شاأن املبادرة املجتمعية، واأخريًا احل�ش�ل على دعم االإدارة 

العليا لغايات تفعيل هذه املبادرات املجتمعية.
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إعداد : االستاذة اسيا مالك محى الدين سراج الدين
أمين عام مجلس المسؤولية المجتمعية -والية الخرطوم

وزارة التنمية االجتماعية- والية الخرطوم 

تطـويـــر الفكـــر التنمـــوي 
المستدام للمجتمعات العربية

مقدمـــة:

لقد وردت مرتادفات عديدة لتعريفات وم�سميات التنمية الجتماعية والب�سرية فقد جاء التقرير العاملى 
للتنمية الجتماعية با�سم تقرير التنمية الب�سرية بينما اأخذ امل�سمى العربي تقرير التنمية الإن�سانية وفى 
ا كان امل�سمى فاإنه من ال�سروري التفاق على  بع�ص الأروقة العلمية رمبا يربز م�سمى التنمية املجتمعية واأيًّ

مفهوم التنمية املتعلقة اأو املنعك�سة على النا�ص.

وقد تطور مفهوم التنمية الجتماعية منذ مرحلة احلرب العاملية الثانية وكانت تفهم مبقدار ما يح�سل عليه 
الإن�سان من ال�سلع واخلدمات ثم دخلت املوؤ�سرات الجتماعية رويد رويدا، ومفهوم الت�ساركية فظهر مفهوم 
التنمية بالنا�ص وللنا�ص ومن اأجل النا�ص ثم ن�سطت وثائق احلقوق يف الإطار التنموي فظهر مفهوم التنمية 

 Rights� based Development املرتكزة على احلقوق

�سببان عموما الأول تطور  اإن ما حدث من تطور له  القول  امل�ستدامة وغني عن  التنمية  والآن احلديث عن 
املمار�سة وظهور امل�سكالت والثاين حت�سن فهم النا�ص للتنمية الجتماعية.
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مفهوم التنمية امل�ستدامة:
يف  التنمية  اأن  احلديث  امل�شتدامة  التنمية  مفه�م  ي�ؤمن 
ج�هرها تنمية ب�شر ولي�شت اإقامة مرافق وتط�يرها واأنها ال 
تقت�شر على املفه�م املحدود لتنمية الق�ى العاملة بالتدريب 
النه��س  على  القادرين  الب�شر  لبناء  تتجه  واإمنا  والتعليم 

باملهام التنم�ية االأ�شا�شية.
واأن التنمية يجب اأْن تك�ن يف �شالح الفقراء والطبيعة وفر�س 
ي�لد فر�س عمل جديدة  الذي  النم�  ت�شدد على  واأنها  العمل 
ويحافظ على البيئة وهى تنمية تزيد من متكني النا�س وحتقيق 
العدالة فيما بينهم ، واأن التنمية يجب ان ُتعَنى بالنم� والعدالة 
والتمكني وامل�شاركة واال�شتدامة والت�شدي للفقر والبطالة من 
خالل تك�ين وت�ظيف القدرات لتحقيق الرفاه وت�ظيف ذلك 

يف الن�شاط االقت�شادي واالجتماعي واالإبداعي.
يف  وردت  التي  باحلق�ق  التنمية  ترتبط  اأن  يجب  وكذلك 
م�ش�دة احلق�ق بالد�شت�ر القطري العربي الذى يجب اأن يعرب 
عن التعاقد االجتماعي بني املك�نات املجتمعية من ناحية وبني 

الدولة واملجتمع من ناحية اأخرى.
ويجب اال�شتفادة من االطر العاملية للتط�ير وامل�اكبة وتداول 
بني  واحل�ار  والقيا�شات  وعاملي  حملي  ه�  ما  بني  املفاهيم 
ال�شيا�شية  االأبعاد  االعتبار  اأخذا يف  واالقت�شادي  االجتماعي 

والثقافية كجزء ال يتجزاأ من التنمية ومفاهيمها.
 فل�سفة التنمية امل�ستدامة:

ُتبنى فل�شفة التنمية امل�شتدامة يف املنطقة العربية على مفه�م 
عليه  تعر�س  دقيق  ميزاٍن  على  ترتكز  التي  الب�شرية  التنمية 
االأهداف  لتحقيق  واملرف��س  املعق�ل  ما بني  االأم�ر كي مييز 
م�شح�ن  اإفراط  دون  احلياة  مناحي  جميع  يف  املنهجية 
ذلك  كل  املراد  مبقام  يهبط  تفريٍط  اأو  واخليال  بالع�اطف 
مبني على قدرات االإن�شان العربي ومهاراته يف تطبيق العل�م 

حتقيق  اإلى  بل  التدوين  اأو  للت�شجيل  لي�س  الفل�شفة  وتناول 
التطبيق املمكن واملتاح والريادي يف اإطار تاأكيد مبداأ ال�طنية 
وامل�اطنة واله�ية العربية ، ولكن من املهم اأْن نخالط االأفكار 
يجلب  ما  يننتقي  واأن  العاملية  االإن�شانية  والعل�م  والتجارب 
املنافع والتط�ر واالرتقاء بحركة العمل املفيد واجلامع لل�شف 

العربي وامل�حد للكلمة.
ال�شحيح  اال�شتقراء  على  واملفه�م  الفل�شفة  تنبني  اأن  يجب 
واال�شتدالل ال�شليم واال�شتنباط العلمي الذي ياأخذ يف االعتبار 
يف  االأخذ  يجب  كما  الر�شني،  الدليل  وا�شتخدام  ال�اقع  فهم 
اأو  ت�شادا  يحدث  ال  الذي  احل�شن  التدافع  روح  خلق  االعتبار 
تعار�شا وامل�ؤ�ش�س على االأ�شل�ب املنا�شب واالإمكانيات املت�افرة.

نقاط رئي�سة يف اإحداث التنمية امل�ستدامة:
ا- ت��شيح االأدوار وامل�ش�ؤوليات ملمثلي الدعم الرئي�شني واإثارة 
لل�ق�ف  وال�شعبي  الر�شمي  الراأي  وح�شد  امللحة  الق�شايا 

خلفها ومنا�شرتها.
ب- اإتاحة فر�شة �شانحة ملمار�شة ح�ار وطني بناء ي�شهم يف 
الدائمة واملتعمقة  الق�شايا من خالل  املراجعة  حل كافة 
والثقافية  واالقت�شادية  واالجتماعية  ال�شيا�شية  للق�شايا 
ال�طنية  االأطراف  لكافة  اخلربات  اأف�شل  مب�شاركة 

واحلك�مية والقطاع اخلا�س ومنظمات املجتمع املدين.
مناق�شة  خالل  من  امل�ارد  ت�زيع  اإعادة  يف  امل�شاهمة  ج-  

وعر�س االأول�يات ال�طنية واالتفاق عليها.
واالإجماع  الق�شايا  ح�ل  االتفاق  حتقيق  يف  امل�شاهمة  د- 
ال�شركاء  بني  املت�ازنة  والعالقات  املفاهيم  بخلق  ال�طني 
ب�ش�رة  واملعل�مات  البيانات  عر�س  خالل  من  ال�طنيني 

من�شفة وحمايدة.
 قيا�ص التنمية:

التنمية  اإطار  امل�شتدامة يف  التنمية  اأن مفه�م  نقرر  اأن  يجب 
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الب�شرية قد �شار ب�ش�رة اأ�شرع من عملية القيا�س اإذ اأنَّ القيا�س 
مل ي�اكب املفه�م بنف�س ال�ترية ورمبا كان هذا طبيعيا... ولكن 
يجب االجتهاد اأكرث يف عملية القيا�س... وتط�يرها واالرتقاء 
ومن  وتقييمها..  ومعايرتها  امليدان  يف  التط�رات  ملتابعة  بها 
ناحية اأخرى فاإن عملية قيا�س التنمية من امل�شائل ال�شرورية 

لالتفاق ح�لها وهي مرتبطة بقاعدة البيانات ال�طنية الإعداد 
م�شاألة  الأن  هنا  الرئي�شي  التحدي  ويكمن  امل�ؤ�شرات  وتركيب 
العينات  حجم  اأن  كما  منتظم  غري  الدورية  البيانات  اإنتاج 
والدول  العربية  الدول  بني  املقارنة  من  مُيّكن  ال  واختالفها 

ال�شبيهة ب�ش�رة وا�شحة ومفيدة.
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إعداد: األستاذة نواعم السادة
متخصصة وباحثة في مجال المسؤولية المجتمعية

المسؤولية المجتمعية تجاه داء 
السكري في دولة قطر

َتَزاَيَد اهتمام احلكومات والأفراد والقطاع اخلا�ص يف دول العامل كافة وخا�سة املتقدمة مبنظمات املجتمع 
املدين التي ارتبطت مبفهوم امل�سوؤولية املجتمعية، حيث تت�سدر الهتمامات العامة وال�سيا�سية والقت�سادية 
و ال�سحية و التعليمية، وتعترب هذه املنظمات من اأهم عوامل دعم و ا�ستقرار املجتمعات املتقدمة ، فهي ت�سكل 
القطاع الثالث للحياة احلديثة مع احلكومة والقطاع اخلا�ص و ت�ساهم يف تطوير ورفاهية املجتمعات وحتقيق 
التنمية امل�ستدامة كما اأنها تعلب دور رئي�سي يف حت�سني الأو�ساع القت�سادية والجتماعية والتعليمية، ويف 
كافة  ويف  كافة  املجتمع  اأطراف  بني  امل�سوؤولية  وحتمل  امل�ساركة  روح  تعزيز  �ساأنها  من  التي  املبادرات  اإطالق 

املجالت كما اأنها تخفف جزءا من الأعباء عن الدولة  وحُتمل املواطن جزءا من امل�سوؤولية.
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احلك�مات  من  بالغ  اهتمام  يلقى  الذي  ال�شحة  جمال  ويف 
والقطاع اخلا�س واالأفراد على حد �ش�اء يحظى داء ال�شكري 
باهتمام بالغ ك�نه من االأمرا�س املزمنة ومن م�شببات ال�فيات 
ويعد  امل�شابني،  �شحة  على  اخلطرية  م�شاعفاته  ب�شبب 
ال�شكري م�شكلة عاملية ازدادت ب�شكل ملح�ظ يف االآونة االأخرية 
اإلى اإ�شابة اأكرث من  وت�شري تقديرات منظمة ال�شحة العاملية 

422 ملي�ن �شخ�س بالغ بال�شكري على ال�شعيد العاملي.
وقد تعددت التجارب الدولية يف امل�ش�ؤولية املجتمعية يف جمال 
�ش�ف  وهنا  ال�شكري  مبر�س  يتعلق  فيما  وخا�شة  ال�شحة 
عمان،  و�شلطنة  الك�يت  دولة  من  لكل  جتربتني  ن�شتعر�س 

وميكن اإيجازها فيما يلي:
•  جند جتربة دولة الك�يت التي تاأ�ش�شت فيها رابطة ال�شكر 
الك�يتية حتت مظلة اجلمعية الطبية الك�يتية وت�شم اأكرث 
االحتاد  مع  بالتعاون  وتعمل  م�شجل  ع�ش�   31000 من 
الدويل لل�شكري وهي منظمة ت�شمل اأكرث من 230 منظمة 
حملية لل�شكر يف اأكرث من 170 دولة واإقليم، تعمل رابطة 
ال�شكر الك�يتية على رفع ال�عي مبر�س ال�شكر وت�فري ور�س 
عمل للمجتمع الطبي وغري الطبي مل�شاركة اآخر التط�رات 
اأن�شطتها و خدماتها مثل  تتن�ع  و  ال�شكر،  املتعلقة مبر�س 
للم�شابني  وتثقيفية  تدريبية  ودورات  عمل  ور�س  اإقامة 
رمزية،  باأ�شعار  العالج   م�شتلزمات  وت�فري  بال�شكري، 
اإ�شدار ن�شرات وجمالت دورية تت�شمن كل ما ه� جديد يف 
جمال ال�شكر، تنظيم امل�ؤمترات والندوات املحلية والعاملية 
يف جمال ال�شكر وتدعيم العالقات واالت�شاالت مع الهيئات 
مل�اكبة  ال�شكر  بعل�م  املهتمة  والدولية  والعربية  اخلليجية 

التقدم والتط�ر العلمي وغريها.
• ويف �شلطنة عمان تاأ�ش�شت اجلمعية العمانية ملر�س ال�شكري 
يف عام 2009م، وتهدف اإلى ن�شر ال�عي وتثقيف املجتمع 

للحد  املختلفة  والتعاون مع اجلهات  ال�شكري  ح�ل مر�س 
انت�شاره وم�شاعفاته اخلطرية. وتعمل  وتقليل  املر�س  من 
واملهني  العلمي  امل�شت�ى  ورفع  االرتقاء  على  اجلمعية 
للعاملني يف حقل مر�س ال�شكري مبختلف اخت�شا�شاتهم 
وال�ر�س  والدورات  املحا�شرات  ورعاية  عقد  خالل  من 
ال�شكري  مر�شى  رعاية  جمال  يف  وامل�ؤمترات  التدريبية 
املجتمع  حياتي �شحي يف  تبني منط  ت�شجيع  على  والعمل 
كاأ�شا�س لل�قاية من مر�س ال�شكري، باالإ�شافة اإلى ت�شجيع 
العالقة  العلمية يف خمتلف اجل�انب ذات  البح�ث  ودعم 
مبر�س ال�شكري والعمل على بناء وت�طيد عالقات التعاون 
وتبادل اخلربات بني اجلمعية وخمتلف اجلمعيات والهيئات 

االإقليمية والدولية العاملة يف جمال مر�س ال�شكري.
اأربع ركائز  ال�طنية 2030 على  روؤية قطر  ت�شتند  ويف دولة قطر 
طم�ح  عن  تعرب  والتي  الب�شرية«  »التنمية  هي  اإحداها  اأ�شا�شية، 
امل�شت�ى  على  ال�شكان  بني  اجليدة  ال�شحة  ن�شر  يف  قطر  دولة 
البدين والنف�شي، وتت�شابه اجلمعية القطرية لل�شكري التي اأن�شئت 
يف عام1985  مع نظرياتها ال�شابق ذكرهم فنجد تطابق اأهداف 
اجلمعية القطرية لل�شكري مع اأهدافهم، كما تتن�ع االأن�شطة التي 
تقدمها اجلمعية وت�شرتك مع اجلمعيات العربية والدولية يف بع�شها 
داخليًا  امل�ؤمترات  اإقامة  يف  لل�شكري  القطرية  اجلمعية  وت�شارك 
االأخرى  الدول  يف  تقام  والتي  خارجيًا  امل�ؤمترات  يف  وامل�شاركة 
العامل  اخلربات  وتتبادل اجلمعية مع نظرياتها يف خمتلف دول 

املختلفة وتعمل على تط�ير براجمها والك�ادر العاملة فيها. 
وفعاليات  اأن�شطة  يف  وهام  كبري  دور  املتط�ع�ن  ويلعب 
اجلمعيات املختلفة، وكذلك ت�شاهم اجلمعية يف خف�س نفقات 
العالج من خالل حمالت الت�عية املتن�عة وتتبنى ن�شر ال�عي 
بخطر داء ال�شكري لتحقيق دورها وفقًا ال�شرتاتيجية ال�شحة 

و�ش�اًل لروؤية قطر2030
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تقدمها  التي  املتميزة  ال�شحية  اخلدمات  من  وبالرغم 
مر�س  من  والعالج  ال�قاية  جمال  يف  ال�شكري  جمعيات 
ب�شكل  ويزداد  انت�شاره  ي�ا�شل  ال�شكري  مر�س  اأن  اإال  ال�شكر 
كبري وي�شكل حتدي كبري لها ب�شبب التغيري امل�شتمر يف منط 
احلياة الع�شرية الذي ت�شبب يف قلة حركة ون�شاط االأفراد، 
التي  املختلفة  التكن�ل�جيا  ل��شائل  ال�ا�شع  اال�شتخدام  ثم 
ت�شهل احلياة وتقلل من حركة االأفراد وكذلك  تزايد اأن�شطة 
على  ت�ؤثر  غذائية  ملنتجات  الت�ش�يق  و�شائل  وتن�ع  ال�شركات 

ال�شحة مما يغري االأفراد وي�ؤثر يف نظامهم الغذائي.
والبد من م�اجهة هذه التحديات من خالل :

والعمل  امل�شرتكة  املجتمعية  اجله�د  ت�شافر  ا�شتمرار   •
املت�ا�شل لت�عية اأفراد املجتمع بخط�رة داء ال�شكري

ت�اكب  التي  املنا�شبة  العمل  •  و�شع اال�شرتاتيجيات وخطط 

التغيريات املت�شارعة يف العامل يف جمال الطب واالأبحاث 
ومنط احلياة.

الرتويج  حلمالت  للت�شدي  الالزمة  ال�شيا�شات  �شياغة   •
للمنتجات الغذائية التي قد ت�شر بال�شحة.

• العمل على ا�شتغالل التط�رات التكن�ل�جية لت�شهيل ال��ش�ل 
احلياة  ثقافة  ون�شر  الت�عية  بهدف  امل�شتهدفة  لل�شرائح 

ال�شحية.
• ا�شتمرار اجله�د البحثية والعمل مع مراكز البح�ث العاملية 

يف جمال عالج داء ال�شكري.
• ت�شجيع طالب املدار�س ممن يعان�ن من داء ال�شكري على 
امل�شاركات التط�عية يف اأن�شطة اجلمعية واإلزام ال�شركات 
الغذائية واملطاعم بتقدمي اأطعمة خا�شة مبر�شى ال�شكري 

مع ت��شيح مقدار مك�ناتها وكمية ال�شعرات احلرارية.
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إعداد : سعادة الدكتور محمد صديق 
عميد كلية االقتصاد والتجارة جامعة سليمان الدولية )تركيا( 

رئيس الجمعية الدولية لالغاثة والتنمية باريس / فرنسا

المسؤولية المجتمعية ومجاالتها 
في الجمهورية الفرنسية

متت ال�ستجابة يف الحتاد الأوروبي للجدل املثار حول امل�سوؤولية املجتمعية للمنظمات يف اأوا�سط الت�سعينيات، 
للربملان  قرار  �سدر  فقد  الجتماعية،  اجلوانب  احرتام  املنظمات  من  الأوروبية  اللجنة  طلبت  عندما  وذلك 
البيئة وحقوق العمل  املتعلقة باحرتام  اإيجاد مدونة �سلوك، تنظم اجلوانب  الى  الأوربي ل�سنة 1999 دعا 
يف  مهم  كعن�سر  املجتمعية  امل�سوؤولية  مو�سوع  دعم  اأجل  من  الأوروبية،  املنظمات  طرف  من  الإن�سان  وحقوق 
اأجندة ل�سبونة 1و�سدرت عام 2001 الورقة اخل�سراء للم�سوؤولية املجتمعية من طرف اللجنة الأوربية، وهو 
ما جعل امل�سوؤولية املجتمعية يف جدول اأعمال منظمات الأعمال الأوربية حيث تغطي هذه الورقة جمموعة 
العمل واحلياة  واإيجاد توازن بني  امل�سوؤولية املجتمعية،  املنظمات من منظور  اإعادة هيكلة  املوا�سيع مثل  من 

ال�سخ�سية ، ومدونات قواعد ال�سلوك واحلقوق الجتماعية2.
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فيما  ن�شاطًا  البلدان  اأكرث  من  الفرن�شية  اجلمه�رية  وتعترب 
يتعلق بال�شق الت�شريعي للم�ش�ؤولية املجتمعية، حيث يتميز واقع 
امل�ش�ؤولية املجتمعية يف فرن�شا ب�ج�د اأجهزة خمت�شة ومت�افقة 
وذلك  االجتماعي،  واحل�ار  الت�شاور  ُتعزز  م�ؤ�ش�شية  اآليات  مع 
املجتمعية  للم�ش�ؤولية  وم�ؤ�ش�شي  �شرعي  اإطار  تنظيم  بهدف 
اآيار  ماي/   15 قان�ن  خالل  من  ذلك  على  اال�شتدالل  وميكن 
اجلديدة  االقت�شادية  التعديالت  بخ�ش��س  وذلك   2001
 nouvelles régulations économiques2001 (loi
قب�ل  مت  التي  املنظمات  القان�ن  هذا  ويلزم   .NRE)) (les
اأوراقها املالية للتداول يف الب�ر�شة باأن تاأخذ بعني االعتبار يف 
تقريرها االإداري االعتبارات البيئية واالجتماعية، غري اأن هذا 
وعقاب من  التنفيذ  ملتابعة  اآلية �شارمة  اأي  لديه  لي�س  اجلهاز 
يخالف بهذا االلتزام ، ومت اإعداد م�شروع قان�ن يتعلق بااللتزام 
ال�طني جتاه البيئة مت عر�شه يف �شنة 2009، وه� يركز على 
اأهمية اأن تك�شف املنظمات عن االآثار التي تت�شبب فيها ن�شاطاتها 
بيئيا واجتماعيا. وي�جد حاليا م�ؤ�شرين مهمني يف فرن�شا هما 
معيار)SD21000( الفرن�شي والذي اعلن عنه يف �شنة 2003 
 l’association française من طرف جمعية الت�حيد القيا�شي
de normalisation AFNOR ويدع� اإلى االإهتمام بالتنمية 
عن   �شادر   L’AFAQ 100R ه�  الثاين  امل�ؤ�شر  امل�شتدامة. 
، وه� يعر�س معايري لكيفية تط�ير  AFNOR يف �شنة 2007 

اأداء املنظمة جتاه م�ش�ؤوليتها املجتمعية1
�سيا�سات امل�سوؤولية املجتمعية يف فرن�سا

* الت�سريعات والقوانني
1( اإ�شالح قان�ن االأ�ش�اق العامة يف عام 2006 يجعله ياأخذ 

بعني االعتبار ل�شيا�شات التنمية امل�شتدامة.
2( قان�ن 15 ماي/ اآيار 2001، بخ�ش��س التنظيمات االقت�شادية 
اجلديدة Loi NRE والذي يدع� ال�شركاء الى مراعاة اجل�انب 

االقت�شادية واالجتماعية عند اإعداد تقاريرها االإدارية.

ال�شندوق  اإن�شاء  مب�جبه  مت  والذي   2001/7/17 قان�ن   )3
املجل�س  القان�ن  هذا  ويلزم  للمتقاعدين،  االحتياطي 
لهذا  العامة  ال�شيا�شة  مبراقبة  ال�شندوق  لهذا  التنفيذي 
ال�شندوق بحيث تتجه �شيا�شة اال�شتثمار فيه نح� االهتمام 

باجل�انب االجتماعية والبيئية واالأخالقية.
ومراقبة  لتعزيز  والعمومية  املوؤ�س�سية  الأجهزة   *

احرتام امل�سوؤولية املجتمعية
1( الهياكل العم�مية لتعزيز امل�ش�ؤولية املجتمعية.

-  املجل�س ال�طني للتنمية امل�شتدامة 2003
امل�شتدامة من  للتنمية  ال�طنية  اال�شرتاتيجيات  - م�شروع 

2009 وحتى 2012
العم�مية  وامل�ؤ�ش�شات  للهيئات  امل�شتدامة  التنمية  نادي   -

.2006
التنمية  على  للم�شاعدة  الفرن�شية  احلك�مية  ال�كالة   -

.2007
2( هيئات عم�مية مكلفة مبراقبة احرتام التزامات امل�ش�ؤولية 

املجتمعية
- نقطة االت�شال ال�طنية املكلفة مبتابعة تطبيق مبادرات 

منظمة التنمية والتعاون االقت�شادي.
- الهيئة العليا للم�شاواة ومكافحة التمييز والتي تعمل على 

غر�س ال�شل�ك االجتماعي.
* ال�سهادات واملعايري

1( معيار امل�شاواة املهنية )2004(.
التي تدمج  Vigéo: تقييم منظمات االأعمال  2( الرتتيب 

املعايري االجتماعية والبيئية 2002.
* مبادرات املنظمات الغري حكومية.

1( الدليل املنهجي 21000SD: دليل ي��شح للمنظمات كيفية 
ا�شرتاتيجية  يف  والبيئية  االجتماعية  االهتمامات  دمج 

واإدارة ال�شركة .
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2( مر�شد امل�ش�ؤولية املجتمعية للمنظمات: ي�شم 80 منظمة 
وهدفه جمع معل�مات عن امل�ش�ؤولية املجتمعية واال�شتثمار 

امل�ش�ؤول اجتماعيا.
مبراجعة  احل�شابات  ملراجعي  ال�طنية  اجلمعية  التزام    )3
ومعرفة  والبيئية  املجتمعية  بامل�ش�ؤولية  املتعلقة  احل�شابات 

ما اإن كان لها اأثر على االأداء البيئي.
ويف احلقيقة فاإن اأوروبا تقف يف طليعة الدول التي ت�شعى اإلى تعزيز 
وتنفيذ امل�ش�ؤولية املجتمعية وممار�شتها يف املجتمع االأوروبي ككل.

وتختلف جتارب الدول يف جمال امل�ش�ؤولية املجتمعية من دولة 
تفعيل  يف  املنظمات  بدور  ت�ؤمن  ال  ففرن�شا  الأخرى،  اأوروبية 
�شرورة  جتد  قد  بل  املجتمعية  امل�ش�ؤولية  مفه�م  وممار�شة 

وت�جيهه  امل��ش�ع  هذا  لفر�س  العم�مية  ال�شلطات  تدخل  يف 
اأما  اأملانيا وبلجيكا  وتنظيمه وت�شارك فرن�شا يف ذلك كل من 
دور  تعطي  فاإنها  وه�لندا  وانكلرتا  ايرلندا  مثل  اأخرى  دول 
اأكرب للمنظمات يف ممار�شة امل�ش�ؤولية املجتمعية وترى اأن لها 
دورًا بارزا يًف اإجناح االلتزام االجتماعي من دون احلاجة اإلى 

تدخل كبري من طرف ال�شلطات العم�مية.
ممار�شات  ت�شجع  االوربية  الدول  معظم  فاإن  العم�م  وعلى 
اأو الت�جيهات،  امل�ش�ؤولية املجتمعية �ش�اء من خالل الق�انني 
االأداء  لتقييم  ومعايري  وتقارير  ن�شرات  ا�شدار  خالل  من  اأو 
االجتماعي. كما اأن�شاأت العديد من الدول االأوروبية منظمات 

ومعاهد بحث تعنى بربامج امل�ش�ؤولية املجتمعية.

1.  Conseil des barreaux de l›Union Européenne(CCBE); la responsabilité des entreprises et le rôle de la profession Européens «guide à l›attention des avocats Eu�

ropéens; Bruxelles; juin 2008;pp:6�7.

2. Le site SENAT, Promouvoir un cadre européen pour la responsabilité sociale des entreprises, (13/01/2011), www.senat.fr/ue/pac/E1776.html.

3. Christelle didier et Romain Huet; démarche stratégique pour une formation de décideurs responsables; Alliances 

pour la responsabilité sociale et environnementale; version V2; 20 Avril 2006;p: 05. 3Floriane Bouyoud; op.cit; pp: 42�43
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إعداد: األستاذ عبدالله الحوطي
باحث في مجال المسؤولية المجتمعية

الكـــاريــزمـــا وأركانهـــا الثالثـــة

تلهم  اأن  مُيكن  التي  املُقِنعة  اجلاذبية  هي  الكاريزما  اأن  على  ُلغًة  التعريف  حيث  من  الدرا�سات  اأغلب  اتفقت 
التفاين لدى الآخرين، والكاريزما كلمة يونانية الأ�سل وم�ستقة من كلمة )هبة(! 

وا�سطالحًا فاإن الكاريزما هي ال�سفة املن�سوبة اإلى اأ�سخا�ص ب�سبب �سلتهم املُفرت�سة بالقوى احليوية املوؤثرة 
لطة، والكاريزما ا�سم غري قابل للقيا�ص اأو التعظيم والت�سغري فال ينبغي اأن  كالقادة وغريهم من اأ�سحاب ال�سُّ
نقول اأن فالن لديه كاريزما قوية اأو �سعيفة؛ كبرية كانت اأو �سغرية، فالكاريزما �سفة ُتن�سب ل�ساحبها كما هي 
ه الكاريزما بال�سم�ص التي مهما ُحِجبت ب�سحابة اأو غابت يف مغربها �ستبقى �سم�سًا، فهي ل تغيب  وغالبًا ما اأُ�سبِّ
ل�ساحبها  اأن تكون مالزمة  ولهذا فهي �سفة يجب  الثابتة،  مبزاياها وب�سكلها وبو�سوحها ومبواعيد ظهورها 
لالإيجابية يف  والباعث  املوؤثرة  القدوة  يكون  �سخ�سه، وحتى  املاأمول يف  التكامل  اإلى  الو�سول  بها من  يتمكن 

ح�سوره وغيابه.
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يعنى  علٌم  هي  تعريفها  يف  االجتماعية  امل�ش�ؤولية  اأن  وحيث 
يف  واملجتمع  الفرد  وبني  االأفراد  بني  االجتماعية  بالعالقات 

االأم�ر املتعلقة باحلق�ق وال�اجبات.  
ومبا اأنها تق�م اأي امل�ش�ؤولية االجتماعية على ثالثة واجبات اأو 
عنا�شر رئي�شية اأولها )الفهم(: اأي فهم االإن�شان لذاته وفهمه 
العاطفي  االرتباط  ويعني  )االهتمام(  والثاين:  لالآخرين، 
واالأفعال  لل�شل�ك  االجتماعية  والقيم  واجلماعة  الفرد  بني 
اأو  )امل�شاركة(  فه�  االأخري:  اأما  الطرفني،  من  ت�شدر  التي 
اال�شرتاك للفرد مع االآخرين يف القيام باأعمال ذات اهتمام 

م�شرتك لتحقيق االأهداف وا�شتدامتها.  
ويقابل تلك الثالثة عنا�شر وبتمازج كبري ثالثة اأركان رئي�شة 
واالحرتام(  والتقدير  )احلب  وهي  الكاريزمية  لل�شخ�شية 
تبادل  جانب   يف  كبري  ب�شكل  االجتماعية  للم�ش�ؤولية  ُت�ؤطر 

القيم النبيلة واالأخالق الفا�شلة.
اأوًل: التقدير 

اأن�اعه،  يف  ويختلف  لالآخرين  التكرمي  اأو  العطاء  منح  وه� 
فيقّدم ماديًا اأو معن�يًا اأو كالهما معًا، فاملادي قد يك�ن مااًل 
نقديًا اأو ِعبارة عن اإهداء ملم��شًا ويق�شد به االإهداء العيني 
بناًء على امل�قف الذي ا�شتدعى التقدير، كما ميكن اأن يك�ن 
ِح�شّيًا عن طريق �ُشكر اأحدهم �شفهيًا مقابل م�قف اأو جمه�د 
قام به، والتقدير املكتمل لل�شخ�س املُقّدر ينبغي اأن يك�ن يف 
م�اقع  يف  حتى  اأو  العائلة،  اأو  املنظمة  من�ش�بي  واأمام  العلن 

الت�ا�شل االجتماعية املختلفة. 
ثانيًا: الحرتام

عنه  وُيعربِّ  االإن�شان،  بها  يتميز  التي  القيم احلميدة  اأحد  ه� 
جتاه كل من ح�له اأو يتعامل معه بكل عناية والتزام. 

اأن -  بالتقدير واالحرتام وهي  وهناك قاعدة هامة مرتبطة 
اأي التقدير- مينح من الذات لالآخرين اأما االحرتام فه� يبداأ 

من الذات، فمن غري املقب�ل اأن يق�م ال�شخ�س بتقدير ذاته 
قبل االآخرين فه� حكم على نف�شه بالنجاح قبل اأن يبداأ وقبل 

اأن ي�شتحقه كالذي يحتفل قبل تخرجه ر�شميًا من اجلامعة! 
اأما االحرتام فيبداأ باحرتام ال�شخ�س لذاته، فاالحرتام عادة 
حاّدًا  اختالفًا  اثنان  يختلف  وعندما  باالحرتام.  اإال  يقابل  ال 
)احرتم  هي  اأحدهما  من  ُت�َجه  عبارة  اأول  تك�ن  ما  فغالبًا 
نف�شك(! اأي ِالزم احلدود االأدبية لذاتك وه� اأمر فطري الأن 

ما قام به اأحد طريف اخلالف مناٍف لالآداب واالأعراف. 
ثالثًا: احلب 

االأنف�س،  بني  ُت�ؤِلف  التي  وامل�شاعر  بالعاطفة  جدًا  ثري  ُركن 
هام  اأمر  وه�  االآخرين.  مع  لل�ئام  االإن�شان  َيفتِقد  دونه  ومن 
للت�ا�شل املثمر ومتهيد العالقات االإن�شانية وتعزيزها. كما اأن 
احلب ركن يرتبط جذريًا ِبَنظرييه االحرتام والتقدير، حيث 
اإنه يتداخل معهما ب�شكل وا�شح وجلّي الأن االحرتام لن يكتمل 

اإال بالتقدير الذي مُينح بعد اأن ُيغّلف باحُلّب ال�شادق. 
يعترب  فاالإيثار  متعددة،  فهي  للحب  اجلالبة  االأم�ر  عن  اأما 
ن�شتدل  اأن  ويكفي  االآخرين،  مع  احلب  تاأ�شي�س  يف  ركيزة 
بحديث خري الب�شر نبينا حممد عليه ال�شالة وال�شالم حينما 
قال )ال ُي�ؤِمن اأحدكم حتى ُيِحب الأخيه ما ُيِحب لنف�شه(، فقام 
االإيثار باالإميان كقاعدة حّث عليها ديننا احلنيف كي  بربط 
اأمر  هناك  اأن  كما  امل�ؤمنني،  بني  قائمة  املحبة  اأوا�شر  ُتبِقي 
الُعرف اجلميل  االإهداء ذلك  التقدير باحلب وه�  اآخر ربط 
وامل�رث للحب اأكده حممد عليه ال�شالة وال�شالم حينما قال: 
العظيم  املعنى  هذا  الكرمي  النبي  ليلّخ�س  حتاّب�ا(  )تهادوا 
لي�شت  والهدية  الب�شر،  حياة  يف  د�شت�رًا  وجعلهما  بكلمتني 
َكتذُكر  اإليه  يف قيمتها املادية بل ب�قعها املعن�ي جتاه املُهدى 
اأمّتُه ليجعل لالإهداء الب�شيط قيمة  اأو اإجناز  منا�شبة عزيزة 

عالية جدًا وبكل تاأكيد الكثري من احلب. 
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اإذًا التقدير / االحرتام / احلب، اأركان ال�شخ�شية الكاريزمية، 
وحتى يك�ن �شاحب هذه ال�شخ�شية ه� االإن�شان اجلاذب بروحه 
العطرة لدى جمتمعه يجب اأن تك�ن هذه ال�شخ�شية احت�ت على 
هذه االأركان ومار�شتها بكل �شدق مع االآخرين.  ومن يتمتع بهذه 
امليزة الرائعة ُكرُثٌ- بف�شل اهلل- ولكني اأراها يف �شخ�س النبي 
الكرمي حممد �شلى اهلل عليه و�شلم �شيد الب�شرية واأ�شرف خلق 

اهلل وامل�شطفى منهم، فمنذ ُخلق وحتى ت�يَف ال َهّم لُه اإاّل اأُمته، 
الكرمي،  الب�شر قّدم االحرتام ك�شخ�شه  اأحدًا من  اأن  ُيذكر  ال 
وال منح التقدير كنف�شه الزكية، وال اأعطى احلب كقلِبه الكبري. 
قال عليه ال�شالة وال�شالم )اإمنا ُبِعثُت اِلأُمّتم مكارم االأخالق( 
ولهذا كانت للنبي �شلى اهلل عليه و�شلم منزلة كبرية لدى اأهله 

واأ�شحابه وه� بكل تاأكيد من �شنع الكاريزما. 
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إعداد : سعادة الدكتور كمال مغيث
المركز القومي للبحوث التربوية - مصر

المواطنــــة والمسؤوليـــــة 
االجتماعية ...الفريضة الغائبة 

في التعليـــم العربـــي

املواطنة هي امل�ساواة الكاملة على امل�ستوى القانوين والواقعي بني جميع املواطنني الذين ينتمون لوطن واحد، 
ودفع  والتجنيد  العبادة  وحرية  والتقا�سي  والتنقل  والعمل  التعليم  كحقوق:  والواجبات  احلقوق  جميع  يف 
حقوق  من  وغريها  واخلا�سة،  ال�سخ�سية  واحلريات  والتعبري  العام  والعمل  ال�سيا�سية  وامل�ساركة  ال�سرائب 
الدين  اأ�سا�ص  على  املواطنني  بني  فيها  التميز  ينبغي  ل  احلقوق  وتلك  القوانني،  وتنظمها  الد�ستور  ي�سمنها 
النا�ص يف   اأو الع�سرية والإقليم وغريها من تباينات متنوعة بني  واملذهب والنوع والعرق والثقافة والقبيلة 
داخل الوطن الواحد، ول �سك اأن جميع البلدان العربية ت�سم الع�سرات من تلك التمايزات بني مواطنيها مع 

اختالف العنا�سر الب�سرية بني بلد واأخرى.
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 ويعترب االإعداد للم�اطنة اأهم اأ�شباب وج�د املدر�شة احلديثة يف 
الع�شر احلديث، فقد هيمن على عامل الع�ش�ر ال��شطى نظام 
وخمتلفة  متن�عة  ط�ائف  من  املجتمع  يتك�ن  حيث  الط�ائفية، 

على اأ�شا�س الدين واملذهب والثقافة واملهنة واحلي ال�شكني.
وم�شطلحاتها  ثقافتها  الط�ائف،  تلك  من  طائفة  لكل  وكان 
املختلفة  وعاداتها  االأخالقية  ومثلها  اخلا�س  تعليمها  ونظام 
ونظامها الداخلي اخلا�س، ومل تكن هناك �شرورة م��ش�عية 
اأو وطنية، لكي يربط بني تلك الط�ائف رابط اأو يجمعها جامع 

اأو م�شرتك.
وكان النظام ال�شيا�شي يتك�ن من اأ�شرات اإمرباط�رية حاكمة 
للدولة  تكن  ومل  االآخر،  اجلانب  يف  رعايا  ثم  جانب،  يف 
الزراعي  االإنتاج  ومنط  االجتماعية  الرتكيبة  تلك  ظل  يف 
والريعي االإقطاعي ال�شائد �ش�ى وظيفتني اثنتني، وهما: جمع 

ال�شرائب، واالأمن ببعديه اخلارجي والداخلي.
كان هذا ه� النظام ال�شائد يف جميع بقاع العامل �شرقًا وغربًا 
ط�ال الع�ش�ر ال��شطى ومطلع الع�ش�ر احلديثة مع اختالفات 

حمدودة هنا وهناك.
خلق  يف  االأهم  امل�ؤ�ش�شة  هي  كانت  احلديثة  املدر�شة  اأن  غري 
االأطفال  دام  فما  ودعمها.  امل�اطنة  قيم  وغر�س  امل�اطنني 
ومثلها  ولهجاتها  وفئاتهًا  عقائدها  تتن�ع  اأ�شر  اإلى  ينتم�ن 
العليا وحظ�ظها من الغنى والفقر، فالبد من جمعهم جميعا 
لدرا�شة  واحد،  درا�شي  ف�شل  �شقف  وحتت  واحد  مبنى  يف 
مقررات درا�شية م�حدة بلغة ق�مية واحدة، ويق�م بالتدري�س 
لهم معلم�ن اأعدوا اإعدادًا م�حدًا ويخ�شع�ن جميعهم لنظام 
واحد، والأن هذا كله كان حتميا لتاأ�شي�س امل�اطنة، فقد ظهرت 
اإلزامية واإجبارية التعليم - يف املراحل االأ�شا�شية على  فكرة 
االأقل - ولكى ال يحتج الفقراء بعدم القدرة املالية على تعليم 

اأبنائهم يف تلك املدار�س، فقد ظهرت فكرة جمانية التعليم، 
الذين  االأم�ر  اأولياء  ومعاقبة  جترمي  فكرة  ظه�ر  وتبعها 

اليدفع�ن باأبنائهم اإلى املدار�س.
والبد اأن التالميذ �شيدر�ش�ن يف تلك املدر�شة تاريخهم ال�طني 
وجه�د وت�شحيات االآباء واالأجداد يف بناء احل�شارة اأو مقاومة 
التاريخيني يف  االأبطال  ودور  ال�طنية  العليا  واملثل  اال�شتعمار 

الن�شال ال�طني.
متيزه  التي  بحدوده  امل�حد  وطنهم  جغرافية  �شيدر�ش�ن  كما 
عن االأوطان االأخرى وقد اختفت منه احلدود الطائفية، التي 
كانت هي االأ�شا�س يف دول الع�ش�ر ال��شطى، كما �شيدر�ش�ن 
ال�طنية  وم�شطلحاتها  ونح�ها  بق�اعدها  الف�شحى  لغتهم 
لهجاتهم  من  بدال  امل�ؤ�ش�شني،  االآباء  ن�ش��س  من  ومناذج 

املحلية التي تتباين تباينا كبريا داخل ال�طن ال�احد
تدريجيا،  وتختفى  االأول،  ال�الء  لل�طن ه�  ال�الء  ي�شبح  وهكذا 
والنزاعات  والقبيلة  والعقيدة  الطائفة  اأ�شا�س  على  التق�شيمات 
االأول  االنتماء  ه�  ال�طني  االنتماء  وي�شبح  عليها  ترتتب  التي 
واالأ�شا�شي جلميع الطالب والطالبات وتتح�ل انتماءاتهم االخرى 
للقبيلة اأو الدين او الطائفة اأو غريها اإلى والءات ثان�ية وعاطفية
ال�طنيني  واأبطالهم  رم�زهم  الطالب  �شيعرف  وعندها 
من  وغريها  والريا�شة  والفن�ن  الفكر  وفى  ال�شيا�شة  يف 
احلديثة  ال�طنية  االجتماعية  الت�شكيالت  وتظهر  املجاالت، 
كالروابط وجمعيات املجتمع املدين وجماعات اليمني والي�شار 

واملحافظني والليرباليني بديال عن اجلماعات التقليدية.
التعليم يف العامل من الع�ش�ر  كان هذا ه� الطريق الذى �شلكه 
الذى  الطريق  نف�س  ه�  وكان  احلديث،  الع�شر  اإلى  ال��شطى 
�شلكته املدر�شة العربية منذ بداية التعليم احلديث، حتى العق�د 
القليلة املا�شية التي راحت الأ�شباب عديدة ت�شهد من�ا لالجتاهات 
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الطائفية والدينية املت�شددة والتي ت�شعى لرت�شيخ نف�ذها الطائفي 
اأو العرقي اأو الطبقي على ح�شاب امل�اطنة واالنتماء ال�طني.

اأبعاد  ال�طني  واالنتماء  امل�اطنة  تعزيز  ي�شتهدف  وبالتاأكيد 
اخلربة الرتب�ية: ال�جدانية واملعرفية وال�شل�كية.

•   البعد ال�جداين، مبا يعني االنتماء اإلى ال�طن، واال�شتعداد 
وتراثه  بتاريخه  واالحتفاء  �شبيله  يف  والت�شحية  للبذل 
بعمق  وال�شع�ر  وم��شيقاه،  وفن�نه  اأدبه  وتقدير  ورم�زه، 

عاطفة االأُُخّ�ة ال�طنية.
ال�طن  عن  منا�شبة  معارف  تك�ين  ويعني  املعريف،  البعد    •
والد�شت�ر  وم�ؤ�ش�شاته،  عمله  واليات  ال�شيا�شي،  ونظامه 
ال�شيا�شية  والتك�ينات  واالأحزاب  يحكمه،  الذي  والقان�ن 
واجتاهاتها و�شحفها وقادتها، وحق�ق امل�اطنني وواجباتهم، 

وتاريخ ال�طن و�شكانه وثقافتهم وم�شكالت ه�ؤالء ال�شكان
والتفاعل  اجلهد  لبذل  اال�شتعداد  ويعني  ال�شل�كي،  البعد    •
والتل�ث  واالأمية  كالفقر  ال�طنية،  الق�شايا  مع  االيجابي 
باالإ�شافة  ال�شيا�شية  وامل�شاركة  املهم�شني  وحاجات 
امل�شكالت  بع�س  حل  يف  االإ�شهام  يف  الرغبة  تعزيز  اإلى 
امل�شكالت  بتلك  واالإملام  البحث  على  والقدرة  االجتماعية 

وتك�ين جماعات الدع�ة وال�شغط االجتماعية.
حالة  تردي  ت�ؤكد  والدرا�شات  ال�ش�اهد  خمتلف  اأن  وال�شك 
اأو  التعليم  للتعليم، �ش�اء يف حمت�ي  اأ�شا�شي  امل�اطنة كهدف 

يف ثقافة ِخريجيه. 
كما ت�ؤكد يف ال�قت نف�شه العالقة ال�ثيقة بني التعليم الراهن 
نراه ح�لنا من  اأدل على ذلك مما  ولي�س  الديني.  والتطرف 
دائرة جهنمية  ودخ�لها يف  العربية  الدول  العديد من  انهيار 
من احلروب واالقتتال الطائفي البغي�س بعد عق�د عديدة من 

اال�شتقالل عرفت فيها نظما تعليمية وطنية.

ومن هنا فالبد من اإعادة االعتبار للم�اطنة وتعزيز االنتماء 
هذا  ح�ل  تدور  احلديث،  للتعليم  واأكرب  اأول  كهدف  ال�طني 
الهدف »امل�اطنة واالنتماء ال�طني« خمتلف مفردات العملية 
ومناخ  واإدارة  واأن�شطة  ومناهج  ول�ائح  ق�انني  من  التعليمية: 
مدر�شي، على اأننا ينبغي اأن نت�قف ط�يال عند درا�شة جتربتنا 
حتت  املقررات  من  العديد  �شهدت  والتي  املا�شية  التعليمية 
م�شمى »الرتبية ال�طنية« والتي كانت يف الغالب االعم جمرد 
فيكتف�ا  ط�يال  عنده  الطالب  اليت�قف  هزيل  درا�شى  مقرر 
اأثرا  املقررات  تلك  ترتك  اأن  دون  فيه  االمتحان  يف  بالنجاح 
تنطلق  اأن  ومن هنا فالبد  ومهاراتهم،  ووعيهم  يف وجدانهم 
امل�اطنة من مفه�م الرتبية املدنية الذي يهدف ال اإلى حتقيق 
تنطلق من  التي  الفعالة  امل�اطنة  بل حتقيق  امل�اطنة فح�شب 

تعظيم مفه�م امل�ش�ؤولية االجتماعية.
وللرتبية املدنية عدة مبادئ تنطلق منها وهى:

التي  الكاملة  امل�اطنة  ا�شا�س  على  تق�م  املدنية  الرتبية  اإن   •
تنظر الى امل�اطنني جميعا باعتبارهم مت�شاوون متاما يف 
احلق�ق وال�اجبات، وال متييز بينهم ب�شبب الدين او الن�ع 

او الرثوة او غريها من ا�شكال االختالف االجتماعى
• اإن هناك متييزا حمددا ووا�شحا بني الرتبية املدنية واالنتماء 
ال�شيا�شى اأو االإيدي�ل�جى، فالرتبية املدنية ت�شتهدف اعداد 
الطالب لالهتمام مبجتمعهم وت�شتهدف حفزهم على ان 
جهدهم  يبذل�ن  ومتحم�شني  م�ش�ؤولني  م�اطنني  يك�ن�ا 
ال�شيا�شي  انتمائهم  اأما  وجمتمعهم،  م�اطنيهم  �شبيل  يف 
ان  يخرج  بهم  خا�س  �شاأن  فه�  االيدي�ل�جى  واختيارهم 

اهتمام االن�شطة املدنية.
اإن الرتبية املدنية تعتمد كل قيم املجتمع املدين كامل�شاءلة   •

وال�شفافية والدميقراطية وتبادل االدوار والتط�ع 
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القائم  والقان�ن  الد�شت�ر  ظل  يف  تعمل  املدنية  الرتبية  اإن   •
واحلق�ق  الد�شت�رية  ال�شرعية  ظل  فى  وتعمل  الدولة  يف 
للم�اطنني ومن هنا فهي  الد�شت�ر  التي كفلها  وال�اجبات 
ال ت�ؤمن مطلقا بالعمل خارج نطاق الد�شت�ر والقان�ن وال 
تن�شاأ  التي  اأو  العنف  اإلى  تدع�ا  التي  بالتنظيمات  ت�ؤمن 

خارج ال�شرعية القان�نية والد�شت�رية
امل�اطنة وامل�ش�ؤولية االجتماعية،  اأما كيف ميكن حتقيق تلك 
من خالل التعليم واملدر�شة فينبغي اأن نطرح جانبا اأن تك�ن 
جانبها  يف  اإال  درا�شيا  مقررا  اأو  تعليمية  مادة  امل�اطنة  تلك 
ينبغي  كما  تدريبي،  كدليل  الن�شاط  مع  يقدم  والذي  املعريف 
التاأكيد على اأنها ن�شاط  ي�شرتك فيه الطالب واملعلم�ن جميعا.
وفى بع�س ال�شهادات الدولية ك�شهادة »البكال�ريا االجنليزية« 
يعترب عمل الطالب الذى ينطلق من قيمة امل�اطنة وامل�ش�ؤولية 
عرب  وانتقالهم  تقييمهم  حماور  اهم  من  واحدا  االجتماعية 
�شف�فهم الدرا�شية اإلى �شف�فهم االأعلى، اإذ على الطالب اأن 
وجمعياته  باملجتمع  ويت�شل�  املدر�شة  جدران  خارج  يخرج�ا 
وي�شرتك�ا  املحلى  جمتمعهم  م�شكالت  ويعرف�ا  االهلية 
�شكلت  اأخرى  جتربة  وفى  امل�شكالت،  تلك  حل  يف  متط�عني 
االجتماعية  وامل�ش�ؤولية  امل�اطنة  نادي  ي�شمى  ناديا  املدر�شة 

يهدف اإلى فتح اال�ش�ار التى حت�ل بني املدر�شة وبني جمتمعها 
م�شكالت  احدى  باختيار  النادي  ذلك  طالب  فيق�م  املحيط 
جمتمعهم، ومنها على �شبيل املثال: الت�شرب من التعليم، تل�ث 
املاء او اله�اء، وج�د اأماكن للمخلفات متثل خطر على احلى، 
العمل،  عن  ت�قفت  التي  اخلدمية  امل�ؤ�ش�شات  بع�س  وج�د 

انت�شار املخدرات بني �شباب احلى.... وغريها.
ويت�شمن الدليل التدريبي امل�شاحب للن�شاط اإر�شاد الطالب 
خالل  من  علمية  درا�شة  امل�شكالت  تلك  درا�شة  كيفية  اإلى 
امل�شادر املختلفة كما ير�شدهم اإلى امل�ؤ�ش�شات التى ينبغى ان 
تهتم بتلك امل�شكلة �ش�اء كانت م�ؤ�ش�شات ت�شريعية اأو م�ؤ�ش�شات 
اإلى  ودع�تهم  بهم  االت�شال  اإلى �شرورة  ويدع�هم  تنفيذية، 
ينظم  بامل�شكلة، كما  ال�شلة  املدر�شة مع بع�س اخلرباء ذوي 
بتك�ين  امل�شكلة  حلل  ال�شعي  كيفية  التدريبي  الدليل  لهم 
جماعات الدع�ة وباالت�شال باجلهات امل�ش�ؤولة عنها، وينتهى 
لتعظيم  الطالب  ن�شاط  تق�مي  كيفية  اإلى  باالإ�شارة  الدليل 

اإيجابيات جتربة حل م�شكلة اجتماعية وتفادى �شلبياتها.
هكذا ميكننا خلق جيل قدمي يتجاوز كل اأحقاد املا�شي وي�شعى 

بثقة وعلم واهتمام وم�ش�ؤولية نح� امل�شتقبل.
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إعداد: الدكتور زيد بن علي الفضيل
باحث في مجال المسؤولية المجتمعية

الوقـــف: مكونــــا لثقافــــة 
المسؤوليـــة المجتمعيـــة

ل اأخال اأن اأحدا �سيخالفني الراأي بوجاهة املثل ال�سعبي القائل باأن:»اجلنة من غري نا�ص ما تندا�ص« ملا يحمل يف 
طياته من معاٍن دقيقة تهدف اإلى التنويه باأهمية فعل املمار�سة الإن�سانية يف احلياة املجتمعية، حتى لو كان ذلك 
يف اجلنة التي وعد اهلل بها عباده املتقون؛ ول اأظن اأن فريقا اآخر �سريف�ص الإميان معي باأهمية حتقيق التكافل 
الب�سري الوا�سح كنهه يف كلمات املثل ال�سعبي الدارج النا�صِّ على اأن »النا�ص بالنا�ص والكل باهلل«؛ هذان املثالن 
وغريهما قد اختزل، ودون عنت يف القول، وتع�سف يف الكلمات، كثريا من قيم املجتمع الإن�ساين الواجب اإدراكها، 
وعك�سا جملة من املفاهيم التكافلية الواجب اإ�ساعتها بني اأفراد املجتمع، وهو ما اأراده ال�سارع جل وعال حني كون 
بقدرته معامل هذه احلياة، وقدر بحكمته �سننها وقوانينها، ليحيى فيها الإن�سان حياة قائمة على املحبة واملودة 
اإلى مقومات عدة، ل تقت�سر على التزاوج بني  والتعاون والتكافل والأخذ والعطاء، حياة ت�ستند يف �سرعيتها 
قطبيها امل�سكلني عمود ارتكاز اأ�سرتها ال�سغرية، واإمنا تتعدى اإلى ما يعرب عنه علماء الجتماع بالأ�سرة املمتدة 

اأو الأ�سرة الكبرية، و�سول اإلى م�سميات املهتمني بعلم الأن�ساب كالعمارة والع�سرية والقبيلة، اإلى اآخر ذلك.



(77)الكتاب العربي في المسؤولية المجتمعية - الجـزء الثانـي

اإنها احلياة التي ي�شكل العمل اجلمعي ق�ام ارتكازها، وميثل 
عم�د  �شحناتها  و�شرائح  اأفرادها  بني  االجتماعي  ال�شلم 
كيانها، حتى يت�شنى حتقيق ما تتطلبه جمتمعاتنا من م�شالح 
ولن  وتقدم،  تنمية  من  به  نرغب  ما  م�ؤداها  يك�ن  م�شرتكة، 
يتاأتى ذلك اإال اإذا متكنت تلك املجتمعات، وعرب اآلية وا�شحة، 
من حتقيق كثري من مبادئ العدل وامل�شاواة بني فئات املجتمع 
خمتلف  على  االإيجابية  ج�انبه  من  عديدا  لتنعك�س  ال�احد، 
كثري  على  ب�شكل جلي  اأثاره  وتربز  املجتمعي،  القرار  حيثيات 
من فعالياته املجتمعية واالإن�شانية، عرب ما يت�شكل من جمعيات 
العمل  ثقافة  تكري�س  على  تعمل  اأهلية،  وم�ؤ�ش�شات  مدنية، 
اجلمعي، وتفعيل قيم امل�ش�ؤولية املجتمعية يف ذهن كل اإن�شان. 
وه� ما حر�س ال�شارع جل وعال على تاأكيده يف كثري من اآياته 
املحكمات، النا�شة على وج�ب التعاون واأهمية التكافل لق�له 
االإثم  على  تعاون�ا  وال  والتق�ى  الرب  على  تعالى:)وتعاون�ا 
الذين  اأيها  بق�له:)يا  االإنفاق  طيب  على  وحث  والعدوان(، 
من  لكم  اأخرجنا  ومما  ك�شبتم  ما  طيبات  من  اأنفق�ا  اآمن�ا 

االأر�س(، وق�له:)لن تنال�ا الرب حتى تنفق�ا مما حتب�ن(. 
لذلك وغريه فقد حر�شت ال�شريعة الغراء على تنمية عالئق 
وعامله،  جمتمعة  جتاه  لالإن�شان  واملادية  املعن�ية  امل�ش�ؤولية 
ال�شريعة  اهتمت  كما  م�ش�ؤول،  والكل  راع،  الكل  اأن  باعتبار 
عديد  عرب  املجتمع  اأفراد  بني  امل�ش�ؤولية  هذه  عالئق  بتفعيل 
تاأ�شيل  وال�شدقة، ومن خالل  كالزكاة  املادية  ال�اجبات  من 
واآله  عليه  اهلل  �شلى  كق�له  املجتمعية  الفعاليات  من  كثري 
و�شلم: )تب�شمك يف وجه اأخيك �شدقة(، وق�له عليه ال�شالة 
من  ذلك  اإلى غري  رحم(،  قاطع  اجلنة  يدخل  )ال  وال�شالم: 
املجتمعية  الروابط  تكري�س عرى  اإلى  التي هدفت  الن�ش��س 

وامل�ش�ؤولية االإن�شانية بني اأفراد املجتمع ال�احد. 
�شف�ف  يف  االإن�شانية  احلالة  هذه  وترية  من�  جراء  من  وكان 

املجتمع االإ�شالمي اأن انبثقت عديد من ال�شبل، وتك�نت كثريا 
من ال��شائل �شمن �شياق املجتمع الفقهي والديني، وكان نظام 
واإجراء  العني  بـ»حب�س  لقيامه  جارية  �شدقة  ب��شفه  ال�قف 
املنفعة«، اأحد تلك ال�شبل وال��شائل التي تفنن الفقهاء امل�شلم�ن 
يف ت�شريع ق�انينه، وت��شيع دائرته بال�ش�رة التي انعك�س اأثرها 
االإيجابي على فئات املجتمع ب�شكل عام، ومن خالل مق�ماته 
وال�شحية  والثقافية  التعليمية  وخدماته  املتن�عة،  االإن�شانية 
واالقت�شادية والتنم�ية، لي�شبح ال�قف مرتكزا اأ�شا�شيا للتنمية 
ال�شالفة،  الع�ش�ر  خمتلف  خالل  املدين  جمتمعنا  نظام  يف 
الت�ازن  �شنع  على  العاملة  ال��شطى  للطبقة  طبيعيا  وحاميا 
لبث  رئي�شا  ومك�نا  املجتمعية،  الفئات  خمتلف  بني  املطل�ب 
ثقافة روح العمل اجلمعي يف ذهنية الفرد، والعقل اجلمعي يف 
ذهنية ال�شلطة، وباعثا ج�هريا خلاليا املجتمع املدين الفاعلة 

عرب خمتلف امل�ؤ�ش�شات الثقافية واالجتماعية واالقت�شادية.  
لقد �شكل العمل اجلمعي التط�عي يف كثري من االأحايني، من 
الركيزة  باآلياته وق�انينه،  ال�قف  اإلى م�ؤ�ش�شة  اأ�شند  واقع ما 
خمتلف  خالل  االإ�شالمية  االأمة  ونه�شة  لبناء  االأ�شا�شية 
االأن�شطة  من  الكثري  دعم  يف  ال�قف  �شارك  حيث  الع�ش�ر، 
التعليمية، واملن�شاآت ال�شحية، وتط�ير املقدرات االقت�شادية، 
ع��شا عن دوره يف املحافظة على م�شت�ى الت�ازن املجتمعي، 
عام،  ب�شكل  واملجتمعية  الفردية  املهارات  خمتلف  بتنمية 
خا�شية  حتقيق  اإلى  امل�ؤدي  اأفراده،  بني  التكافل  روح  وتعزيز 
ال�شلم االأهلي من جهة، وتاأكيد م�شاعر االطمئنان بني اأفراده 
من جهة اأخرى؛ ومل يقت�شر دوره على ذلك وح�شب، بل تطرق 
يف كثري من االأحايني اإلى مالحظة ورعاية عدد من االأغرا�س 
املخ�ش�شة  كاالأوقاف  ال�شرف،  االإن�شاين  ال�شق  ذات  العامة 
واالهتمام  الغا�شبات،  الن�شاء  ورعاية  االأعرا�س،  لتجهيز 
لي�شل  ال�قف حدا غريبا يف عمله  بلغ  بل  امل�شاجني،  برعاية 
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املر�شى،  الإينا�س  املهرجني  من  عدد  بتم�يل  التكفل  اإلى 
والرتفيه عن الغرباء، وتكفل ال�قف كذلك يف بع�س م�شارفه 
االإ�شالمية القدمية برعاية املر�شى لي�س �شحيا وح�شب، واإمنا 
نف�شيا اأي�شا، عرب ما يعرف ب�قف خداع املري�س، وذلك بت�فري 
متحدثني  املري�س  بج�ار  ميرون  الذين  ال�شاحلني  الرجال 
بطريقة غري مبا�شرة عن ع�امل التح�شن ال�ا�شحة يف �شحته 
اأي�شا مب�شائل  ال�قف  اهتم  كما  اإلى علمهم،  ما منى  بح�شب 

الرفق باحلي�ان، ك�قف رعاية الكالب واحلي�انات ال�شالة. 
املجتمع  حاجيات  تنامت  حاجاته،  وت�شعب  املجتمع  من�  ومع 
مبختلف اأطيافه االقت�شادية اإلى جتديد عالئق االت�شال  مب�ؤ�ش�شة 
ال�قف يف �ش�رته امل�ؤ�ش�شية، ليت�شنى له تلبية متطلبات هذا النم� 
املت�شارع، الذي لن تغنيه مظاهر االإح�شان الفردي، كما لن يغطي 
عجزه م�شاهمات التربع اخلريي، باأي حال من االأح�ال، باعتبار 
املحتم  من  اأ�شبح  فقد  ولهذا  عظيم،  والرقع  كبري،  اجلهد  اأن 
النفع  مل�ؤ�ش�شات  االنتماء  ثقافة  اإ�شاعة  على  بجد  العمل  علينا، 
واالإ�شهام يف  ال�قف،  ثقافة نظام  بنيتها من  املنطلقة يف  العام، 
تنمية اآلياتها القان�نية، ومقدراتها االقت�شادية، �شمن قطاعاتنا 
التجارية اخلا�شة، لت�شاهم يف م�شاعدة م�ؤ�ش�شات املجتمع املدين 
على اأداء دورها يف خدمة املجتمع، وت�ؤدي دورها املرج� يف تنمية 
التنمية  برعاية  وتق�م  اخلريية،  واجلمعيات  البحثية،  املراكز 
العلمية، وتط�ير تقنيات التعليم، واالهتمام بتط�ير جانب �شحة 
خمتلف  واحت�شان  املدنية،  البيئة  حماية  على  والعمل  املجتمع، 
االأ�شري، واالعتناء  والفكرية، ورعاية اجلانب  الثقافية  الق�شايا 
ما  وه�  اأ�شكالهم،  خمتلف  على  اخلا�شة  االحتياجات  بذوي 
�شرائح  من  ممكن  قدر  اأكرب  على  العظيم  بالنفع  اأثره  �شيع�د 
املدنية من جهة  الدولة  فاعلية م�شروع  املجتمع من جهة، وعلى 
اأخرى، بح�شب ما اأ�شحى مطبقا يف ال�قت الراهن يف الكثري من 
نطاق  و�شمن  فئاتها،  مبختلف  الغربية  االقت�شادية  امل�ؤ�ش�شات 

انطلقت  التي  لديهم،  املدين  املجتمع  م�ؤ�ش�شات  وواجبات  اآليات 
اآليات  تط�ير  على  وعملت  املجتمعية،  م�ش�ؤولياتها  ممار�شة  يف 
عملها التكافلي داخل اأروقة املجتمع املدين، عرب ما يعرف بنظام 

اقت�شاد الهبة وامل�ؤ�ش�شات الغري ربحية.     
التجارية  الغرف  م�ؤ�ش�شات  اأهمية  تكمن  ال�شدد  هذا  ويف 
ثقافة  اإ�شاعة  تبني  اأمر  كاهلها  على  يقع  التي  خا�س  ب�جه 
العمل  واقع  من  ردهات جمتمعاتنا،  بني  املجتمعية  امل�ش�ؤولية 
خمتلف  مب�شاندة  الكفيلة  القان�نية  ال�شيغة  اإيجاد  على 
م�ؤ�ش�شات النفع العام، وامل�ؤ�ش�شات الط�عية )غري الربحية( 
اإداري �شمن  تاأ�شي�س هيكل  املجتمع، ماديا ومعن�يا، عرب  يف 
عالوة  امل�ؤ�ش�شية،  ال�قفية  امل�شاريع  ومتابعة  خلدمة  اأروقتها 
املحليني  واالأعمال  املال  �شريحة رجال  ت�جيه  دورها يف  على 
يف  اخلريي  ال�قف  م�شاريع  تنمية  يف  للم�شاهمة  والدوليني، 
والثقافية  واالجتماعية  وال�شحية  االإمنائية  املجاالت  خمتلف 
واالإن�شانية، واعتبار ذلك خ�شي�شة من خ�شائ�س ت�جهاتها 

اال�شرتاتيجية لتنمية م�شتدامة. 
بل  وح�شب،  التجارية  الغرف  م�ؤ�ش�شة  على  االأمر  يقت�شر  وال 
كاأمانة  املدين،  املجتمع  م�ؤ�ش�شات  من  غريها  اإلى  ممتد  ه� 
وم�ؤ�ش�شة  االجتماعية،  التاأمينات  وم�ؤ�ش�شات  البلديات، 
م�شلحة املعا�شات والتقاعد، عالوة على امل�ؤ�ش�شات وال�شركات 
البن�ك، وامل�ؤ�ش�شات  الفردية والت�شامنية وامل�شاهمة، وقطاع 
املالية، اإلى غريها. ويف حينه �شيت�شنى لنا ول�ج ع�امل االألفية 
الذي  االأمر  �شكيمة،  واأق�ى  حال،  اأف�شل  يف  ونحن  الثالثة، 
�شغ�طات  من  ن�اجَهه  اأن  ميكن  ما  مقاومة  على  �شيعيننا 

اجتماعية واقت�شادية و�شيا�شية اأي�شا يف امل�شتقبل املنظ�ر.
لقد �شاهم امل�شروع ال�قفي الذي كان انعكا�شا مبا�شرا لطبيعة 
ال�شالفة،  احلقب  خمتلف  يف  ال�شائدة  املجتمعية  احلميمية 
االإن�شانية،  العالقات  و�ش�ر  اأمناط  يف  مالحمها  ال�ا�شحة 
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�ش�اءا �شمن اأج�اء ردهات املنزل الكبري، اأو عرب اأزقة احلارة 
ال�احدة داخل املجتمع املديني على وجه اخل�ش��س، �شاهم يف 
تنمية روح العمل التط�عي يف نف��س الكثري من فئات املجتمع 
خالل خمتلف احلقب ال�شالفة، وه� ما خفتت اأثاره يف االآونة 
املجتمعية  بامل�ش�ؤولية  االإح�شا�س  ال�شمحالل  نتيجة  االأخرية، 
يف نف�س كل فرد منا، جراء تغري اأمناط حياتنا، وبالتايل �ش�ر 
وت�شخم  االقت�شادية،  اأو�شاعنا  بتغري  االإن�شانية،  عالقاتنا 

م�اردنا املالية ب�شكل ن�شبي، التي مل يتم ا�شتغاللها يف االآونة 
ب�شكل  واملجتمعية  االأ�شرية  العالقات  ث�ابت  لتعزيز  املا�شية 
جيد، �ش�اء باملحافظة على ثقافة البيت الكبري ول� يف �شكله 
ومنظ�ره اجلديد، بل مت ودون ق�شد اأو اإدراك تدمري ق�اعده، 
وتبديل اآلياته، يف منحى اأحادي انعزايل، �شكل عائقا ج�هريا 
يف تاأ�شيل حميمية اخلطاب بني خمتلف االأطياف وال�شرائح 

املتن�عة داخل اأروقة جمتمعاتنا املختلفة ب�شكل عام. 
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اعداد: األستاذ عصام بابكر كوكو
رئيس مركز الخرطوم للمسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة

دور مجالس المسؤولية المجتمعية 
فـــي تعزيـــز مفهــوم المسؤوليــــــة 

المجتمعيـــة وممارساتهــــا
مجلـــس الريـــاض نموذجـــا.

ال�سنوات  يف  العربي  والعلمي  وال�سيا�سي  القت�سادي  امل�سهد  يف  بكثافة  حا�سرة  املجتمعية  امل�سوؤولية  ظلت 
الخرية، باعتبارها خمرج مهم ملجابهة التحديات التي تواجه ال�سعوب العربية، وقد �ساعد ذلك من الدعوات 
الرامية لإيجاد الليات التي ت�ساهم يف تعزيز املفهوم والرتويج للممار�سات اجليدة ، و التاأكيد على اأهمية  بناء 
الأج�سام الفاعلة التي حتكم التن�سيق بني اأ�سالع امل�سوؤولية الثالثة التى تتمثل يف منظمات املجتمع املدين 
، لذا جاء تفكري بع�ص الدول يف تكوين جمال�ص امل�سوؤولية  واملوؤ�س�سات احلكومية وموؤ�س�سات القطاع اخلا�ص 

املجتمعية.
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اأحاول يف هذا املقال تناول جتربة جمل�س الريا�س للم�ش�ؤولية 
االجتماعية باململكة العربية ال�شع�دية، واأح�شب انه من اأوائل 
املجال�س العربية هذا املجال، قام بعمل علمي من�ذجي ميكن 
اأن ت�شتفيد منه خمتلف الدول العربية ذات الطبيعة املت�شابهة.
ح�شرت  قبل  عدة �شن�ات فعاليات امللتقى العربي الثالث للم�ش�ؤولية 
االجتماعية ، وقد انعقد امللتقى  بجمه�رية م�شر العربية بالقاهرة 
حيث خ�ش�س امللتقى لدور ال�شركات يف التنمية ، اأقامته املنظمة 
العربية للتنمية االإدارية بالتعاون مع جمل�س امل�ش�ؤولية االجتماعية 
وال�شع�دية  واالإمارات  االأردن  بالريا�س، مب�شاركة خمت�شني من 
وال�ش�دان وقطر والك�يت و�شلطنة عمان ولبنان وم�شر وفل�شطني 
حينها   امللتقى  خرج  وقد   ، والبحرين  واملغرب  واليمن  والعراق 
للتنمية  العربية  املنظمة  تتبنى  اأن  اأهمها   كان  قيمة  بت��شيات 
االإدارية كيانا دائما يرعى برامج امل�ش�ؤولية االجتماعية يف ال�طن 
العربي، وجائزة �شن�ية،  وقد اأتاح يل  هذا امللتقى فر�شة للتعرف 
امل�ش�ؤولية االجتماعية  يق�م به جمل�س  الذي  الكبري  على  اجلهد 
بالريا�س ، فهذا املجل�س مل يكتف بالعمل علي تر�شيخ قيم وثقافة  
امل�ش�ؤولية االجتماعية يف اململكة بل تعداها اإلى الدول العربية وقد 
ى ذلك من خالل رعايته  للملتقى العربي الثاين ، وكذلك من  تبدَّ
خالل اجلهد الفكري املميز عرب االإ�شدارات املحكمة التي تعرب 

عن ق�شايا امل�ش�ؤولية االجتماعية.
وقد اأ�ش�شته الغرفة التجارية ال�شناعية بالريا�س ، وي��شح م�قع 
وم�شروعات  الأن�شطة  املرجعية  مبثابة  اأنه  االلكرتوين  املجل�س 
امل�ش�ؤولية االجتماعية التي تتبناها ال�شركات وامل�ؤ�ش�شات لتنمية 
املجتمع وتلبية احتياجاته، وي�شعى اإلى ح�شد الدعم وامل�شاندة 
لربامج التنمية امل�شتدامة يف منطقة الريا�س خا�شة ومناطق 
اململكة ب�جه عام، ويخت�س املجل�س باقرتاح االأن�شطة والربامج 
اخلطط   وو�شع  اخلا�س  القطاع  يت�الها  التي  االجتماعية 

امل�ؤدية لتحقيق اأهداف املجل�س، وو�شع برامج حتفيز امل�ش�ؤولية 
االجتماعية لدى القطاع اخلا�س، واإيجاد معايري واأنظمة حملية 
لتطبيق تلك الربامج وامل�افقة على تنظيم امللتقيات والندوات 

التي تخدم ثقافة امل�ش�ؤولية االجتماعية.
الدليل  يف  متثلت  والتي  اإ�شداراته  من  ثالث  على  اطلعت 
امل�ش�ؤولية  برامج  ودليل  واالإجراءات  لل�شيا�شات  االإر�شادي 
لل�شركات  االجتماعية  امل�ش�ؤولية  االجتماعية وحترير مفه�م  
وقد  لل�شركات،  امل�ش�ؤولية  تط�ير  �شل�شلة  حتت  �شدرت  وقد 
كقاعدة  ت�شلح  وهي  قيمة  معل�مات  االإ�شدارات  هذه  ح�ت 
العربية  الدول  املخت�ش�ن من خمتلف  يبني عليها   اأن  ميكن 
لبناء ا�شرتاتيجيات يف هذا املجال، وكذلك م�شاعدة ال�شركات 
وامل�ؤ�ش�شات ملمار�شة امل�ش�ؤولية االجتماعية على اأحدث االأ�ش�س 
امل�ش�ؤولية  اأن  واأح�شب  العاملية،  وامل�ا�شفات  للمعايري  ووفقا 
دولنا  يف  عام  وت�جه  ثقافة  ت�شبح  اأن  ميكن  ال  االجتماعية 
العربية وعاملنا االإ�شالمي اإال مبثل هذه االأج�شام، التي تقدم 
االجتهاد  وفق  االأمر  لهذا  املعامل  وتر�شم  واالإر�شاد  الن�شح 
متثل  وهي  ا�شتثناء،  بال  اجلميع  ي�شت�عب  الذي  اجلماعي 
امل�شت�دع الذي ت�شب فيه جه�د الدول واحلك�مات وامل�ؤ�ش�شات 
االقت�شادية وم�ؤ�ش�شات املجتمع املدين ، وامل�ش�ؤولية االجتماعية 
وتت�فر   ، املختلفة  امل�شت�يات  ال�شراكات يف  اأ�شا�شا على  تق�م 
املمار�شة  خالل  من  جيدة  تراكمية  خربة  االأج�شام  هذه  ملثل 

ال�اعية والروؤية الكلية لالأمر من زوايا خمتلفة.
عربت هذه االإ�شدارات ب�شكل وا�شح عن املنهج التط�يري الذي 
اختطه املجل�س لتنمية برامج امل�ش�ؤولية االجتماعية لل�شركات 
من خالل ال�ق�ف على االحتياجات التنم�ية واالجتماعية من 
خالل الدرا�شات امليدانية لقطاع امل�شتفيدين، وحترير مفه�م 
امل�ش�ؤولية االجتماعية ون�شاأته وتطبيقاته يف التاريخ االإ�شالمي، 
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لدي  االجتماعية  امل�ش�ؤولية  لربامج  احلايل  ال��شع  وتقييم 
لتط�ير  دليل  اإعداد  بجانب  ال�شركات،  من  خمتارة  عينة 
برامج امل�ش�ؤولية االجتماعية وخطط تنفيذها، واآليات اإعداد 
التقارير امل�ش�ؤولية االجتماعية وفقا للمعايري العاملية واإعداد 
دليل لربامج امل�ش�ؤولية االجتماعية ح�شب القطاعات التنم�ية 

ومبا يت�افق مع جماالت القطاع اخلا�س.
اختطه  الذي  الق�مي  العلمي  النهج  هذا  اأن  نرى  اخلتام  ويف 
النظرية  للم�ؤ�ش�شات  طيبا   اأمن�ذجا  ميثل  الريا�س  جمل�س 

وحت�يل  االجتماعية  امل�ش�ؤولية  مفه�م  بل�رة  اإلى  ت�شعى  التي 
متكامل  عمل  وه�  النا�س،  بني  مي�شي  واقع  اإلى  اأطروحاته 
االأهداف  وا�شحة  حمكمة  ا�شت�شرافية  روؤية  وفق  له   خطط 
اأن يبحر يف هذا الطريق  اأراد  واملعامل، تخت�شر الطريق ملن 
امل�ش�ؤول، وال ي�شعنا اإال اأن نتقدم باأ�شمى اآيات ال�شكر والعرفان 
االأن�شطة  املزيد من  تبني  اإلى  اأمره  وندع�هم  للقائمني على 

على امل�شت�ى االإقليمي بالتعاون مع امل�ؤ�ش�شات ذات ال�شلة.

امل�شادر:
• مركز لال�شت�شارات االإدارية ، الدليل االإر�شادي لل�شيا�شات واالإجراءات  )جمل�س امل�ش�ؤولية االإجتماعية بالريا�س:�شل�شلة تط�ير امل�ش�ؤولية االإجتماعية لل�شركات 

1431هـ -2010م( 
• مركز لال�شت�شارات االإدارية ،حترير مفه�م امل�ش�ؤولية االإجتماعية لل�شركات)جمل�س امل�ش�ؤولية االإجتماعية بالريا�س:�شل�شلة تط�ير امل�ش�ؤولية االإجتماعية لل�شركات 

1431هـ -2010م( 
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بقلم: الدكتور  أسلــم بشيـــر 
مستشار في مجال المسؤولية المجتمعية 

التسويـــق االجتمـاعـــي

ت�سعى مبادئ امل�سوؤولية املجتمعية لتعزيز الإدماج الجتماعي، والتنمية القت�سادية، وحماية البيئة. كما 
تعمل على رعاية حقوق الن�سان، وحقوق العمال، واحلفاظ على البيئة، ومكافحة الف�ساد. وقد ا�ستثمرت 
واأكرثها  الأدوات  هذه  اأ�سهر  ومن  وقيمها،  ملبادئها  للرتويج  املهنية  الأدوات  من  العديد  املجتمعية  امل�سوؤولية 
عن  وليختلف  ذاته  بحد  قائم  علم  هو  الجتماعي  فالت�سويق  الجتماعي«.  »الت�سويق  اأداة  هي  فاعلية 
 . الت�سويق  التي تتعلق بهدف  الأمور  اإل ببع�ص  نتعامل به يوميًا يف جمال الأعمال  الذي  التجاري  الت�سويق 

فالت�سويق ب�سكل عام يقوم على نوعني اأ�سا�سيني هما: الت�سويق التجاري والت�سويق الجتماعي.
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اأهدافه  ترتجم  الذي  الت�ش�يق  ه�  االجتماعي  فالت�ش�يق 
حيث  ما،  فكرة  لتبني  اأو  مبداأ  العتناق  وخططه  وعملياته 
املبادئ  ن�شر  ه�  االجتماعي  الت�ش�يق  من  دائمًا  الهدف  اأن 

االإيجابية والقيم االإيجابية يف املجتمع.
نظر  وجهة  من  واالأف�شل  االأروع  ه�  الت�ش�يق  من  الن�ع  فهذا 
ال�ش�رة  ببناء  ي�شاهم  الأنه  الت�ش�يق،  جمال  يف  العاملني 
حمبة  ت�لد  بدورها  والتي  للم�ؤ�ش�شات،  االإيجابية  الذهنية 

العميل/ امل�شتفيد لها ب�شكل غري مبا�شر.
1970م،  عام  يف  االجتماعي«  »الت�ش�يق  مفه�م  برز  وقد 
فيليب  الدكت�ر  ال�شهري  الت�ش�يق  عامل  رواده  اأبرز  من  وكان 
لالأفكار  ترويجي  ن�شاط  ه�  االجتماعي  فالت�ش�يق  ك�تلر. 
الظروف  حت�شني  اإلى  ويهدف  االإيجابية  االإن�شانية  والقيم 
اإيجابية  الأ�شاليب  الرتويج  خالل  من  لالأفراد  املعي�شية 
من  واملجتمع  الب�شر  الإنقاذ  مهمة  ول�شل�كيات  احلياة  يف 
مهمة  اأداة  االجتماعي  الت�ش�يق  اأن  كما  اجلامدة.  املادية 
هذه  خالل  من  ميكن  حيث  املجتمعية،  ال�شراكة  لتحقيق  لنا 
ق�شايا  منا�شرة  منها:  املكا�شب  من  العديد  حتقيق  االأداة 
الأف�شل  والرتويج  واإجنازاته،  باإحتياجاته  والتعريف  املجتمع، 
املمار�شات واملبادرات املجتمعية. ويعمل الت�ش�يق االجتماعي 
كاحلمالت  التجاري  الت�ش�يق  تقنيات  ت�ظيف  على  كذلك 
امل�شاهري،  وت�ظيف  املبا�شر  والبيع  واالإعالنية  الرتويجية 
االأدوات  من  وغريها  اجلديد  االإعالم  تقنيات  عرب  والرتويج 
اكت�شاب  على  االأفراد  حّث  بهدف  العام،  الراأي  على  للتاأثري 
و�شحتهم،  حياتهم  ن�عية  يح�ّشن  اأن  �شاأنه  من  �شل�ٍك جديد 

»الت�ش�يق  علم  اأ�شبح  ككل.وقد  باملجتمع  النه��س  وبالتايل 
حتقق  الأنها  واالأعمال  املال  عامل  يف  مهمة  ث�رة  االجتماعي« 
اأرباحا من خالل الرتويج لالأ�شم التجاري للم�ؤ�ش�شات وكذلك 
اأ�شبحت  ولهذا   للمجتمع.  معن�ية  اأرباح  حتقيق  يف  ت�شاهم 
وحتر�س  االجتماعي،  بالت�ش�يق  تهتم  امل�ؤ�ش�شات  من  العديد 
على خدمة املجتمع ليحرتم النا�س ا�شمها ويحرتم امل�شتهلك 
وظفت  وقد  بهم.  تهتم  التي  التجارية  العالمة  العميل  اأو 
اإلى  باالإ�شافة  واملجتمعية،  اخلريية  وامل�ؤ�ش�شات  اجلمعيات 
»للرتويج  االجتماعي  »الت�ش�يق  واخلا�شة  احلك�مية  اجلهات 
مل�شروعاتها ومبادراتها املجتمعية ب�ش�رة جلية. حيث نالحظ 
كيف اأن اجلمعيات اخلريية حينما تعلن عن م�شروعاتها تهدف 
اإلى حتقيق العديد من االأم�ر منها: احل�ش�ل على دعم مايل 
الت�ش�يقية،  حمالتها  من  امل�شتهدفني  من  امل�شروعات  لهذه 
من  جمتمعية  ق�شية  منا�شرة  نح�  املجتمعية  اجله�د  وح�شد 
خالل التعريف باالحتياجات املجتمعية على امل�شت�يني املحلي 
واخلارجي والتي ت�شملها حمالتها الت�ش�يقية، وكذلك الت�عية 
مب��ش�ع امل�شروع املجتمعي واأهميته والذي تق�م بالرتويج له 
اإلى  اإ�شافة  العائد واالأثر املت�قع حتقيقه،  يف حماولة لعر�س 
االأ�شا�شي  املفتاح  اإن  املجتمعي.  التكافل  حتقيق  اإلى  الدع�ة 
ه�  »التجاري«  نظريه  عن  االجتماعي«  »الت�ش�يق  ميّيز  الذي 
الهدف من هذا الت�ش�يق والغايات املرجّ�ة منه، بحيث يك�ن 
النفع املُراد حتقيقه ل�شالح الفرد واملجتمع اأكرث منه ل�شاحب 
اجلهد  اأو  احلملة  تنفذ  التي  امل�ؤ�ش�شة  اأو  الت�ش�يق  حملة 

الت�ش�يقي .
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إعداد: األستاذة نادية محمد أحمد البطحاني 
السفير األممي للشراكة المجتمعية

األثــر االجتماعــي واالقتصــادي 
لغيــاب الـــزوج... علــى المــــرأة 

واألســرة وتنميــــة المجتمــع

للمراأة دور كبري يف عملية التنمية  بكافة جوانبها ونوعياتها  اقت�ساديا واجتماعيا ومتثل التنمية جمموعة 
من الو�سائل والطرق التي ت�ستخدم من اأجل حت�سني م�ستوى احلياة يف النواحي املختلفة بامل�ساركة الإيجابية، 
املراأة  اأ�سبحت  وقد  التنمية  تتحقق  الأدوار  وبتكامل  لدوره  كل  باإدراك  اإل  تكتمل  ل  الإيجابية  وامل�ساركة 
م�ساركة يف اتخاذ كافة القرارات التي تتعلق باملجتمع وبذلك اأتيحت لها امل�ساركة الفاعلة يف التنمية بكافة 
واملرونة  التحفيز  وجدت  وقد  التنمية  للواء  حاملة  جتعلها  اجتماعية  م�سوؤولية  اأمام  واأ�سبحت  وجوهها 
�سدق  ر�سالة  التنموية  ر�سالتها  واأ�سبحت  وحيوية  بفاعلية  الر�سالة  هذه  لأداء  حتفزها  التي  والت�سهيالت 
كل  يف  املجتمع  وتنمية  تطوير  يف  امل�ساهمة  خالل  من  املجتمع  حياة  حت�سني  اإلى  تهدف  جمتمعية  وخدمة 

املجالت.
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باإعدادها  الب�شرية  التنمية  هي  التنمية  اأن�اع  اأهم  اأن  ومبا 
كفاءتها  وزيادة  واالإبداع   العطاء  على  وحتفيزها  وتثقيفها 
التنمية  لتحقيق منهجية  اأو�شاعها  وتط�ير قدراتها وحت�شني 
التي تق�م على اأ�شا�س منهجية مدرو�شة لرفع م�شت�ي احلياة 
واأحداث تغيري يف طرق التفكري والعمل ورفع م�شت�ى الدخل 
واإعداد جيل للعمل واالجتهاد،  بذلك برزت االأهمية الق�ش�ى 
واجل�هرية للدور الكبري الذي يقع على عاتق املراأة يف عملية 
اإدارة االأ�شرة وتنميتها التي ترتبط بخدمة االإن�شان  واأن�شطته 
على هذه االأر�س والذي تبداأ املراأة يف تعليمه منذ ن�شاأته االأولى 

بكافة وج�ه واأن�اع التن�شئة.
واإ�شهام املراأة يف عملية االإدارة الر�شيدة لالأ�شرة يبداأ بدورها 
يف التن�شئة واالقت�شاد املنزيل برت�شيد اال�شتهالك ويف اإيجاد 
البدائل يف وقت الك�ارث واالأزمات التي ت�اجه االأ�شر يف ظل 
اأي  اأو  اقت�شادي  تده�ر  اأو  الزوج  كغياب  خمتلفة  متغريات 
االإدارة  يف  اإ�شهامها  وكذلك  االأ�شرة   ت�اجه  عار�شة  ظروف 
الر�شيدة الأ�شرتها حتى يف ظل ظروف عادية وذلك يف القيام 
بالتاأكيد  ينعك�س  مما  لزوجها  حياة  و�شريكة  كزوجة  بدورها 
وحما�شه  عطائه   من  ويزيد  زوجها  ا�شتقرار  على  اإيجابا 
الآداء دوره وم�ش�ؤوليته االجتماعية والر�شالية ويك�ن نتاج هذا 
العطاء حتقيق للتنمية التي ت�شهم يف ا�شتقرار اال�شرة وترقية 
املجتمع وجناح املجتمع يكمن  ب�شفة اأ�شا�شية داخل االإن�شان 
من  عالقاته  بها  ينظم  التي  الطريقة  ويف  دوافعه  ويف  نف�شه 
اأهمل  اإذا  لالأ�شر  الر�شيدة  االإدارة  تتحقق  فال  االإن�شان  بني 

تط�ير الفرد االإن�شاين.
ومبا اأن التنمية هي عملية تغيري يف القيم االجتماعية واملادية حلياة 
اأف�شل فعلى املراأة م�اكبة التغيري لي�شبح دورها بارزا وعميقا يف 

كافة اأوجه احلياة وغري قا�شر يف امل�شاركة يف اأن�شطة حمدودة.

فدور املراأة يف اإدارة االأ�شرة اقت�شاديا واجتماعيا دور متجدد 
ومتط�ر واأي تق�شري من جانبها اأو اإهمال تنعك�س ع�اقبه على 

املجتمع انعكا�شات �شلبية ت�ؤثر يف ن�شيج االأ�شرة.
وللمراأة دور كبري يف تخفيف الفقر والق�شاء عليه ولها القدرة 
اأ�شرتها مما  الأفراد  واملادية  الروحية  االحتياجات  تلبية  على 
ل��شع  لل��ش�ل  به  والنه��س  املجتمع  دور  تفعيل  يف  ي�شهم 
اأف�شل وجعل احلياة اأكرث اإن�شانية مما يحقق اإحداث التغيري 

الذي ي�شلح املجتمع ويدفع به اإلى االأمام.
ومبا اأن املراأة هي املرتكز االأ�شا�شي ل�شالح االأ�شرة  واإدارتها 
ت�ظيف  ا�شرتاتيجية  دائما  ت�شع  اأن  عليها  ر�شيدة  اإدارة 
البيئة  تهيئة  اأول�ياتها وعلى عاتقها  امليزانية لالأ�شرة وحتدد 
املنا�شبة الأفراد اأ�شرتها من اأبناء اأو اأزواج اأو اإخ�ان لالطالع 
بدورهم ب�ش�رة اإيجابية وفاعلة وهذا الأهمية العن�شر الب�شري 
الذي اأ�شا�شه املراأة فهي التي تعمل  علي تعليمه واحلفاظ على 
خا�شة  واقت�شاديا  اجتماعيا  وتدريبه  قدراته  وتنمية  �شحته 
يف الريف بداأت كثري من الدول  ت�يل املراأة اهتماما متزايدا 
اأن  الدرا�شات  من  كثري  واأو�شحت  مب�ش�ؤوليتها  ال�شطالعها 
املراأة لها التاأثري  الكبري يف �شنع وو�شع القرارات وم�شاركة يف 
التنفيذ ما ي�شهم يف اخلروج من دورها التقليدي الذي يحد 
من اإجنازاتها التي ت�شهم يف تنمية وترقية املجتمع الذي يبداأ 

من اأ�شرتها ال�شغرية.
وو�شع  الغذائية  الفج�ات  �شد  يف  جدا  بارعة  املراأة  وجند 
البدائل الأفراد اأ�شرتها يف حاالت الندرة فت�فر الطعام واالأمن 
الغذائي الذي ي�شاعد على اال�شتقرار وا�شتقرار االأ�شرة يعني 
زاد  م�شتقرا  كان  كلما  املجتمع  اأن  ومعل�م  املجتمع  ا�شتقرار 
اأ�شرته  اأفراد  وت�شتت  تفكك  وكلما  وتكافله  ومتا�شكه  ترابطه 
�شعفت االأ�شرة وهان اأمرها وبت�فر االأمن الغذائي يك�ن اجل� 



(87)الكتاب العربي في المسؤولية المجتمعية - الجـزء الثانـي

وم�شتقرة  اآمنه  اأج�اء  اإال يف  تتم  ال  التنمية  الأن  للتنمية  مهياأ 
وبتحقيق االأمن الغذائي الذي اأ�شهمت املراأة فيه ب�شكل وا�شح 
�ش�اء ب�ش�رة مبا�شرة اأو غري مبا�شرة تتحقق رفاهية االأ�شرة.
بجانب كل ما ذكر من دور رائد وعتيق للمراأة يف اإدارة االأ�شرة 
واأب  واأخ  زوج  الرجل  �شريكها  اإيل  حتتاج  اأنها  اإال  وقيادتها 
ليتكامل الدور النم�ذجي والفطري الذي رتبه ال�شرع والدين  
ي�ؤثر  وقد  وترتيبا.  وتنظيما  دفعا  احلياة  عجلة  به  وت�شتقيم 
عدم وج�ده بجانبها باأ�شباب متعددة ونتناول يف هذه ال�شانحة 
اإن كان م�شج�نا فهل ما ت�شبب يف �شجنه يت�شاوى مع ما اآل اإليه 
حال االأ�شرة وتبعه من تبعات ؟؟؟ اأكيد االإجابة ال ومن ال�اقع 
غياب  ب�شبب  والت�شرد  للتفكك  االأ�شر  من  كثري  تعر�س  جند 
وحالت  ال�شجن  اأدخلته  لظروف  تعر�س  من  خا�شة  الزوج 
دونه ودون رعايته الأ�شرته فنتج عنها عدم ا�شتقرار اأبنائه يف 
الدرا�شة ،تفكك اأ�شري واإن اختلفت اأن�اعه واأ�شبح العبء على 
الزوجة ف�ق طاقتها وحتملها فكثريا ما تفقد ال�شيطرة على 
احلفاظ على الت�ازن الطبيعي يف ظل وج�د االأب بجانبها واإن 
مت تاأمني حاجتهم املادية ومت ت�فريها لهم لكنهم يحتاج�نه 

للمتابعة واالإر�شاد واالإح�شا�س باالأمان املعن�ي ولدوره القيمي 
باأبناء  االهتمام  املدين  املجتمع  منظمات  ننا�شد  هنا  ومن 
املدينة  وقيميا خا�شة يف   ومعن�يا  ماديا  ورعايتهم  ال�شجناء 
االأ�شر  حيث  االأرياف  يف  ي�جد  الذي  الرتابط  تفتقد  التي 
املمتدة ومرتابطة ن�عا ما مقارنة باملدينة وعلى املنظمات اأن 
من  الق�شية  ودرا�شة  ال�شجناء  ق�شايا  حل  يف  وجتتهد  ت�شعى 
منظ�ر يقارن بني ما اقرتف من ق�شية ت�شتحق احلب�س وبني 
ما يحدثه غيابه من اإفرازات اجتماعية واقت�شادية ت�ؤثر على 
اأ�شرته وعلى املجتمع من ح�له وعلينا اأن نبحث مع احلك�مات 
الق�شايا  لبع�س  حل�ل  ابتكار  �شبل  الت�شريعية عن  وجمال�شنا 
اآثارها  تتعدى  وال  ال�احد  الفرد  يف  اأثرها  ينح�شر  لعق�بات 
ال�شلبية على اأ�شرته والتي بدورها ت�ؤثر علي منظ�مة املجتمع 
ويظل  �شاقة  اأعمال  عليه  تفر�س  اأن  مثال  فيه  يعي�ش�ن  الذي 
له  ول� تق�شط  اأن يدفع غرامات نقدية حتى  اأو  اأ�شرته  يرعى 
اأحكام  اأن هنالك  اأ�شرته  خا�شة  مدى احلياة ويبقى بجانب 
اأن  له  فكيف  ال�شداد«  »يبقى حلني  منها  اأذكر  ؛  غريمنطقية 

ي�شدد وه� حبي�س ؟؟.
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إعداد : األستاذ الدكتور نعمان محمد صالح الموسوي
أستاذ القياس والتقويم التربوي، كلية اآلداب، جامعة البحرين

ز  نحــــو منهـــج دراســـي يـــعــــــــزِّ
المسؤولية االجتماعيـــة لـــــدى 

الطلبــــة

»اإن الطفل هو �ساهد دائم اليقظة على اأخالق الكبار اأو على غيابها، فهو يبحث عن تلميحاٍت عن الطريقة 
اآباًء ومعلِّمني، نحو احلياة، فنختار،  اأن يت�سرف بها الأفراد، ويجدها بوفرٍة عندما نتوّجه نحن،  التي يجب 
م، باأفعالنا، اأدنى افرتا�ساتنا ورغباتنا، وقيمنا، وبذلك ننقل لهوؤلء املراقبني اليافعني  ونخاطب النا�ص، ونقدِّ

اأكرث بكثري مّما قد نعتقد« )روبرت كولز(
�سهد الن�سف الثاين من القرن الع�سرين جدًل متواترًا بني الرتبويني وعلماء النف�ص والجتماع حول الوظيفة 
يه الرتبية يف حياة املجتمع من جهٍة، وم�سئولّية املجتمع، على  احلقيقية للرتبية، والدور الذي يفرت�ص اأن توؤدِّ
مه  تقدِّ الذي  التعليم  الفعلي يف حت�سني خمرجات  اإ�سهامه  الرتبية، ومدى  واملوؤ�ّس�سي، جتاه  الفردي  ال�سعيد 

املدر�سة لأبنائه، ورفع م�ستوى جودته، من جهٍة اأخرى. 
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وحيث اإن الرتبية ال ت�جد يف فراغ، فاإن روؤيتنا ل�اقعنا الرتب�ي لن 
تكتمل، ولن يكتمل فهمنا له، دون النظر اإليه » يف اإطار ال�شياق 
الع�ش�ّية  اللحمة  اإدراك  ودون  الكبري،  واالجتماعي  التاريخي 
املجتمع  وديناميات  وم�شامينه من جهٍة،  واأهدافه  التعليم  بني 
من  واأيدي�ل�جياته،  االقت�شادية  واأنظمته  داخله،  يف  وحركته 
جهٍة اأخرى، بل وعالقة ذلك بالنظام العاملي الكبري وت�جهاته«1. 
على  ال�ش�ء  ت�شليط  اإلى  املقال  هذا  ي�شعى  املنطلق،  هذا  ومن 
اأبرز  وحتديد  واملجتمع،  الرتبية  بني  املتبادلة  العالقة  اإ�شكالّية 
امل��ش�عات  واأهم  التعليم،  االجتماعية جتاه  امل�ش�ؤولية  مظاهر 

ال�اجب اإدراجها يف منهج امل�ش�ؤولية االجتماعية.
اإ�سكالية العالقة بني الرتبية واملجتمع: 

حتى الثلث االأخري من القرن املا�شي، كانت العالقة بني الرتبية 
والتي  للرتبية،  املحاِفظة  ال�ظيفة  يف  اإما  تتجّلى  واملجتمع 
َتعترب الرتبية و�شيلًة حمايدًة تعمل على انتقاء اأفراد املجتمع 
الكبار  جمتمع  يف  االأدوار  ُبنى  على  وت�زيعهم  وت�شنيفهم 
اأو يف ال�ظيفة الراديكالية التي  ح�شب قدراتهم واإمكاناتهم، 
ال ترى يف الرتبية اإاّل اأداًة منحازًة ت�شتخدمها الفئات املُتنفذة 
اقت�شاديًا يف املجتمع يف اإعادة اإنتاج ال�اقع القائم مبا يخدم 
اإاّل  اأفراد املجتمع،  ز مظاهر الالم�شاواة بني  م�شاحلها ويعزِّ
برزت  الع�شرين،  القرن  من  االأخري  العقد  منت�شف  يف  اأنه 
االإن�شان،  حترير  على  ز  تركِّ والتي  النقدية«،  »الرتبية  اأفكار 
واإذكاء وعيه، وتفجري القدرات اخلاّلقة واملبدعة فيه، وذلك 
بهدف ا�شتغالل طاقات املتعلمني، وت�شخريها من اأجل تغيري 
القهر  اأ�شكال  كافة  على  والق�شاء  االأف�شل،  نح�  املجتمع 
وانعدام امل�شاواة، فحينئٍذ �شي�شبح التعليم ف�شاًء لن�شر قيم 
البذل والعطاء واالإيثار حمل قيم الفردية والتناف�شّية واجل�شع 
التي  والعدالة  والدمي�قراطية  احلرية  وحتقيق  واالأنانية، 
حتلم بها الب�شرية قاطبًة، الأن التعليم »عملية تغيري وحترير 

اجتماعي تنطلق من قدرة االإن�شان على تغيري العامل«2.
امل�سوؤولية الجتماعية جتاه التعليم: 

عجز  اأعقاب  يف  االجتماعية«  »امل�ش�ؤولية  مفه�م  ظهر  لقد 
جّل احلك�مات، على م�شت�ى العامل، عن حتّمل نفقات تنمية 
املنظمات  م�شاركة  �شرورة  تطّلب  مّما  مبفردها،  املجتمعات 
احلقل  يف  وباالأخ�س  التنمية،  عملية  يف  االأخرى  املجتمعية 
التعليمي، حيث تعاين اخلدمة التعليمية تعرّثا وكما هائال من 

امل�شكالت البني�ية يف معظم الدول العربية. 
ال�شراكة  بتحقيق  التعليمية  ال�شيا�شات  اهتمام  منطلق  ومن 
جمال�س  )االأ�شرة،  املجتمع  وم�ؤ�ّش�شات  التعليم  م�ؤ�ّش�شات  بني 
حتديد  اإلى  احلاجة  برزت  الخ(،  االأهلية،  اجلمعّيات  االآباء، 
عن  التعليم  وم�ش�ؤولية  التعليم،  عن  املجتمع  م�ش�ؤولية  مدى 
يف  الفاعل  االإ�شهام  من  التعليم  قطاع  يتمّكن  كي  املجتمع 
التنمية امل�شتدامة. فامل�ش�ؤولية االجتماعية جتاه التعليم تعك�س 
باإجناز  املختلفة  املجتمع  م�ؤ�ّش�شات  »التزام  مدى  اإجمااًل 
االأن�شطة التعليمية واملجتمعية من اأجل حتقيق اأهداف املجتمع 
ي  لتك�ين امل�اطن ال�شالح، وحتقيق املخرج التعليمي الذي يلبِّ

احتياجات املجتمع، على اأ�شا�س االلتزام مبعايريه وتقاليد«3. 
 ويعربِّ ال�شع�ر بامل�ش�ؤولية االجتماعية عن م�شت�ى الن�شج النف�شي 
وال�جداين للفرد الذي يتحّمل امل�ش�ؤولية، ويك�ن على ا�شتعداد 
على  والعمل  اخلا�شة،  م�شلحته  على  املجتمع  م�شلحة  لتغليب 
اإلى  املجتمع  تنمية  فكرة  وت�شتند  املجتمع.  تنمية  يف  امل�شاهمة 
م�شاهمة االأهايل اأنف�شهم يف اجله�د املبذولة لتح�شني م�شت�ى 
الذاتية  املبادرة  لت�شجيع  الالزمة  اخلدمات  وت�فري  معي�شتهم، 
وامل�شاعدة املتبادلة بني عنا�شر املجتمع. ويف جمال التعليم تظهر 
امل�ؤ�ّش�شية،  الق�ة  امل�ش�ؤولية االجتماعية يف رفع  اأهمية و�شرورة 
يعترب  بتنفيذ م�ش�ؤولياتها االجتماعية  املدر�شة  التزام  اأن  حيث 
وي�شاعدها  املجتمع،  داخل  لها  امل�ؤ�ّش�شية  الق�ة  مظاهر  اأحد 
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واالبتكار،  التعّلم  على  قدرتها  ويرفع  لها،  �شمعة طيبة  بناء  يف 
ي كذلك اإلى »بناء عالقات ق�ية بني املدر�شة وكافة اأطراف  وي�ؤدِّ
القيم  خالل  من  اأخالقيًة  عربًة  املدر�شة  يجعل  مّما  املجتمع، 

التي تعتمدها، وتك�ن ُمبتكرًة وريادية«4. 
وتتجّلى امل�ش�ؤولية االجتماعية جتاه التعليم يف اهتمام العاملني 
وق�شاياه  ككل  وباملجتمع  باملدر�شة  التعليمية  امل�ؤ�ّش�شات  يف 
وم�شكالته التعليمية؛ ووعيهم التام بظروف املدر�شة وتنظيمات 
ثقافة  دعم  ي�شتدعي  مّما  واحتياجاتها،  واأهدافها  املجتمع 
امل�اطنة وت�شمني امل�ش�ؤولية االجتماعية يف املناهج الدرا�شية؛ 
يتطّلب  وهذا  القرار،  اتخاذ  يف  واملعلِّمني  االآباء  وم�شاركة 
العالقات  يف  املتمثل  االجتماعي  املال  لراأ�س  ا�شتخدامهم 

االجتماعية بني امل�ؤ�ش�شات التعليمية وتنظيمات املجتمع.  
املنهج الدرا�سي وامل�سوؤولية الجتماعية: 

ميكن تعريف املنهج باأنه »جمم�عة من اخلطط والن�شاطات 
اأثناء  تظهر  والتي  لها،  املُخّطط  م�شبقة وغري  ب�ش�رة  املُعّدة 
حتت  بها  ويهتّم  املتعلِّم  ياأخذها  والتي  اخلطط،  تلك  تنفيذ 

ت�جيه واإر�شاد املدر�شة«5. 

وقد اهتّم خمتلف الباحثني بتط�ير املناهج الدرا�شية مل�اجهة 
متطّلبات جمتمع املعرفة6، وتطبيق مدخل العلم والتكن�ل�جيا 
لبناء  حماوالت  بعد  ن�شهد  مل  اأننا  غري  والبيئة7،  واملجتمع 
ي ملتطّلبات امل�ش�ؤولية  ن الطالَب من الت�شدِّ منهٍج مدر�شٍي مُيكِّ
عّدة،  مداخل  ت�ظيف  تتطلب  املهمة  هذه  الأن  االجتماعية، 
اإ�شافًة للتعاون ال�ثيق بني املدر�شة ومنّظمات املجتمع االأهلية.      
وميكن اال�شتفادة من ميزات املنهج التكعيبي8 يف بناء منهٍج 
امل�ش�ؤولية  االأبعاد يربط بني م��ش�عات  يعك�س ت�شّ�رًا ثالثي 
االجتماعية، والق�شايا االجتماعية امل�شرتكة، واال�شرتاتيجيات 
مهارات  لتنمية  ا�شتخدامها  ميكن  التي  التعليمية  واالأن�شطة 
هذه  تتكامل  بحيث  الطلبة،  لدى  االجتماعية  امل�ش�ؤولية 
على  الرتكيز  مع  املرّج�ة،  املُخرجات  ق  لتحقِّ �ش�يًة  االأبعاد 
اأً�ش�س ومبادئ امل�ش�ؤولية االجتماعية يف املجتمع املحلِّي، ودور 
املنظمات االأهلية وال�شبكات االجتماعية يف ت�فري فر�س التعّلم 
للطلبة، وكذلك الع�امل االجتماعية والثقافية التي ت�شاهم يف 

تعزيز امل�ش�ؤولية االجتماعية9.
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بقلم: األستاذة خولة مرتضوي
إعالمية وباحثة أكاديمية- جامعة قطر

ـــة  دوُر مناهــِج التــربَيــة اإلعالميَّ
فــي دعـــم ُخطــط الـتـنــميـــــة 

الُمستداَمـــــة

ال�سباب  تعليم   Levi Thomson اقرتح  عندما  وذلك  الع�سرين،  القرن  مطلع  يف  الإعالميَّة  الرتبية  بداأت 
بكيفية متييز الثقافتني الُعليا وال�سعبية خالل خم�سينات القرن املا�سي يف بريطانيا، ويف الوليات املتحدة 
مثل:  الإعالم حينئٍذ  لو�سائل  واملتنامي  الكبري  التاأثري  لُي�ساِحب  الإعالميَّة  الرتبية  مفهوُم  الأمريكية ظهر 
ر مفهوم الرتبية الإعالمية يف �سكِل نظرياٍت ومناق�ساٍت علميَّة يف �ستينات القرن  اأُطِّ الراديو والتلفاز. وقد 
ة اإلى تنمية الوعي والثقافة الإعالميَّة كي تدعم وتتماهى مع  املا�سي، اإذ هدفت هذه املناق�سات العلمية اجلادَّ
ُخطط التنمية امل�ستدامة. تَلت تلك املرحلة انتقال هذه املناق�سات املحليَّة اإلى طوٍر عاملي، فاأ�سبحت الرتبية 
الإعالميَّة �سمن مناهج التدري�ص يف العديد من جامعات العامل وقد ناق�ست تلك املقررات الت�ساوؤل العري�ص: 

)ما الذي يتعلمه اجلماهري املختلفة من و�سائل الإعالم؟(.
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ة  التبعيَّ نف�س  اإلى  بدايتها  االإعالميَّة منُذ  الرتبية  لقد هدفت 
على  ي�شيطر  الذي  املر�شي  واالإدمان  واال�شتعباد  العمياء 
املختلفة،  االإعالم  و�شاِئل  مل�شامني  متابعتهم  عند  اجلماهري 
التنمية  حتقيق  هدف  من  االإعالميَّة  الرتبية  وانطلقت 
ة  االجتماعية امل�شتدامة عرَب ِحماية اجلماهري من االآثار ال�شلبيَّ
لهذه ال��شائل ولبع�س امل�شامني ال�شامة التي تقدمها، وقد تطّ�ر 
اأ�شا�شًيا  جزًءا  االإعالم  و�شاِئل  اأ�شبحت  عندما  الهدف  هذا 
لت�شمل  االأهداف  رت  فتط�َّ الي�ميَّة،  الفرد  حياة  من  وحم�رًيا 
ال��شاِئل  باأ�شكال اال�شتهالك االإيجابي لهذه  ت�عية اجلماهري 
ة وفهم دورها ووظائفها يف هذا الزمن. اإنَّ اأهداف  اجلماهرييَّ
النظريات  لتن�ُّع  نظًرا  ومتعددة  متن�عة  االإعالميَّة  الرتبية 
اأُخرى  مبفاهيم  وارتباِطها  املجال  هذا  يف  املختلفة  واملعايري 
مثل: الثقافة االإعالميَّة، ال�عي االإعالمي، التنمية االإعالمية، 
اأنَّها  اإال  املختلفة  االأهداف  هذه  وُرغم  االإعالميَّة،  امل�شامني 
تتِفق يف �شرورة اإك�شاب اجلماهري مهارات التحليل والنقد - 
م الفرد يف تف�شري امل�شم�ن  ي الن�ِشط: اأي يتحكَّ )من�ذج املتلقِّ
وانتقاء  واال�شتنتاج  وال�عي   - له(  �ُس  يتعرَّ الذي  االإعالمي 

امل�شم�ن الهادف مبا يّتِفق مع املبادئ واملعايري االأخالقيَّة.
ة ت�ُش�ُدها بيئٌة ُم�شبَعٌة بال��شائل  نا نعي�ُس الي�م يف قريٍة عامليَّ اإنَّ
ق  االإعالميَّة املختلفة التي تُبث م�شاميًنا ماأدجَلة وُم�شي�شة حُتقِّ
القائم  وم�شاِلح  وروؤى  وا�شرتاتيجيات  اأهداف  ِخاللها  من 
ة ال�عي  على االت�شال يف هذه ال��شاِئل، ومن ُهنا ترُبز اأهميَّ
�شبيٍل  اأجنُع  فهي  االإعالميَّة،  ة  االأُميَّ وحم�  والثقافة  بالرتبية 
ت�شنيعها  هدف  على  ف  والتعرُّ ة  االإعالميَّ الر�شالة  لتفكيك 
فهم  وبالتايل  ر  متب�شَّ ب�شكٍل  االإعالِمي  املُنَتج  وفهم  وبثِّها 
وحتقيق  الناِفع،  ال�شحيح  بال�شكل  ا�شتخدامها  ة  واآليَّ ة  كيفيَّ

الهدف التنم�ي املن�ش�د.
الأرخبيٍل  التعليمية؛  املراحل  خمتلف  يف  الطلبة  �س  يتعرَّ
من  َتفُدُهم  التي  ة  االإعالميَّ امل�شامني  من  وخطرٍي  كبرٍي 
و�شع  على  القائمني  على  لزاًما  كان  لذا  و�ش�ب،  حدٍب  ُكلِّ 

بالرتبية  ُتعنى  ة  تعليميَّ مناهج  تخ�شي�س  التعليميَّة؛  املناهج 
وتثقيفهم  وت�عيتهم  ال�شباب  ت�جيه  بدور  وتق�م  االإعالمية، 
والتحليلي  النقدي  التفكري  مبهارات  ليتمّتُع�ا  اإعالمًيا 
�شهم  ُرون اال�شتفادة منه اأثناء تعرُّ وحتميلهم م�ش�ؤوليَّة ما ُيقرِّ
مل�شامني و�شائل االإعالم، فمن خمرجات هذه املناهج رف�س 
متييع القَيم وال�ش�اِبط، ونبذ االإمربياليَّة بكافة اأ�شكالها، ويف 
املقاِبل تكري�س قَيم التنمية امل�شتدامة والدميقراطية والتعاُي�س 

ال�ِشلِمي والت�شاُمح الديني واحل�ار احل�شاري والديني.
�شبابنا �شمن  �شهية جمتمعاتنا وخا�شة  اأنَّ  ُه من املالحظ  اإنَّ
اجلامعة(؛  اإلى  املدر�شة  )من  املختلفة  التعليمية  املراحل 
واال�شتفادة  اجلديدة  التكن�ل�جية  املنتجات  القتناء  مفت�حة 
ُي�جد  ال  املقابل  يف  ولكن  االجتماعي،  الت�ا�شل  برامج  من 
اهتماٌم حقيقٌي، كما يِجب، بتخ�شي�س مناهج ُتعنى مب��ش�ع 
ة اأو الثقافة االإعالميَّة  ة االإعالميَّ الرتبية الإعالمية اأو حم� االأميَّ
منها  العربية  االأقطار  غالبية  وذلك يف  االإعالميَّة  التنمية  اأو 

ب�شكٍل عام واخلليجيِة ب�شكٍل خا�س.
اإنَّ اأهداف واجتاهات وو�شائل ودوافع الرتبية االإعالميَّة كثرية 

َدة، ومُيكن اإيجاُزها يف الُنقاِط التالَية: وُمتعدِّ
1- حماية الطلبة من االأثر ال�شلبي مل�شامني و�شاِئل االإعالم 
)االإنرتنت(  االت�شال  ث�رة  ع�شر  يف  خا�شة  املختلفة 

والف�شاء املُع�مَل.
والناقدة  ال�اعية  وامل�شاهدة  التفكري  مهارات  تنمية   -2

واالنتقائيَّة.
اآرائهم  عن  التعبري  على  وم�شاعدتهم  الطلبة  حتفري   -3

ة. ٍة تامَّ املختلفة بحريَّ
مهارات  يف  االأ�شا�شية  املبادئ  من  عدد  الطلبة  اإك�شاب   -4
العلنيَّة  االأهداف  على  ف  ليتعرَّ والتحليل  والنقد  التف�شري 

واملُبطَنة مل�شاِمني و�شائل االإعالم املختلفة. 
5- دعم اله�ية الدينية والثقافية وال�طنية واملحافظة عليها 

ب�شتَّى الُطُرق.
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فهٍم  على  تعينهم  التي  الكافية  باملعل�مات  الطلبة  اإمداد   -6
اإلى  ت�شعى  التي  املختلفة  االإعالم  و�شائل  الأجندة  اأف�شل 
املتن�عة  امل�شامني  خالل  من  ال�اقع  اأر�س  على  تنفيذها 

التي تق�م ببثها واإنتاجها ب�شكٍل ي�مي ودوري.
تهدف  التي  ال�شاملة  ة  االإعالميَّ بالثقافة  الطلبة  تزويد   -7
اإلى و�شع ُكل ما ُيعر�س عليهم اإعالمًيا على ميزان النقد 
ة اأو ف�شاد هذه  ر، واحُلكم على مدى �شالحيَّ ال�اعي املُتب�شِّ

امل�شامني.
ة  االإ�شالميَّ ة  باملرجعيَّ ك  ومتم�شِّ ومبدع  واٍع  جيل  تك�ين   -8
وحتقيق  عنها  والذود  بالده  تنمية  يف  وُي�شِهم  يَنة،  الر�شِ

ا�شرتاتيجياتها وروؤاها املختلفة.
ال�شلبية  والقيم  الدخيلة  الغربية  العادات  �شيل  م�اجهة   -9
ة  بُحجَّ ة  والعربيَّ ة  االإ�شالميَّ جمتمعاتنا  على  دخلت  التي 

ة االإعالم والف�شاء املعل�ماتي املفت�ح. حريَّ
الطلبة  لدى  والتكن�ل�جيَّة  ة  التقنيَّ املهارات  تط�ير   -10

وت�جيههم لُطُرق اإنتاج املادة االإعالميَّة. 
11- دعم ُخطط التنمية املُ�شتدامة.

�شُتعاِلج  ة  االإعالميَّ الرتبية  مبناهج  العناية  اأنَّ  اأجد  وعليه، 
والنف�شيَّة  ة  واالجتماعيَّ الثقافيَّة  االأمرا�س  من  الكثري 
ة  االأُميَّ ال�شباب، مثل م�شكلة  ُيعايِن منها جيل  التي  ة  والتنم�يَّ
ب املحلِّي، التخلُّف االإعالمي التكن�ل�جي،  ة والتع�شُّ احل�شاريَّ
مقابل  ويف  االآخرين.  مع  احل�ار  م�شاِكل  ال�شيا�شيَّة،  ة  االأُميَّ
اأهداف  حتقيق  من  االإعالميَّة  الرتبية  مناهج  ن  �شتمكِّ ذلك 
بال�شكل  ال�شباب  تعبئة  يف:  تكُمن  عظيمة،  وتنم�يَّة  ة  ترب�يَّ

االإيجابي الناِفع مل�اجهة االأحداث اجلارية واملُحتمَلة والطارَئة 
يجري(،  ما  تبَعات  وتقدير  يجري  ما  )فهم  حميطه  يف 
والتفاُعل  الع�مَلة  وُمقت�شيات ع�شر  الآلّيات  ال�شباب  ا�شتيعاب 
الغزو  الأ�شكال  ي  للت�شدِّ وم�شاعدتهم  معها  يل  واالأ�شِ احلي�ي 
والثقافيَّة اجلديدة، حتقيق متطلبات  ة  واال�شتعمار احل�شاريَّ
واخُل�ش��شيَّة  بالثقافة  ال�ِعي  وتنمية  ال�شاحلة  امل�اطَنة 
اإك�شاب  اجلارية،  باملتغريات  وِعالقتها  االأ�شيَلة  ة  املجتمعيَّ
النماء  يف  ت�شاعُدُه  التي  الفّعالة  االت�شال  مهارات  ال�شباب 
يات التي  ُنُه بالتايل من م�اجهة التحدِّ اجتماعًيا وثقافًيا ومتكِّ

ي�اجُهها ب�شكٍل فّعال. 
وعلى  املدين  املجتمع  وم�ؤ�ش�شات  احلك�مات  واِجب  من  ُه  اإنَّ
والرتبية  ال�عي  بن�شر  تعتِني  اأن  التعليمية  امل�ؤ�ش�شات  راأ�ِشها 
وهاًما  حي�ًيا  ًرا  ُعن�شُ الي�م  ُتعترب  فهي  االإعالميَّة  والثقافة 
الف�شاء  املُ�شتِنري يف هذا  ال�اِعي  امل�اِطن  ر تك�ين  من عنا�شِ
االأ�شيَلة  امل�اِطن واعًيا به�يته وثقافته  املع�مَل، فمتى ما كاَن 
وُملًما مُبجريات ال�شاعة كان م�ؤهاًل ال�شتخدام اأدوات االإعالم 
قدرته  تزيد  وبالتايل  وهادفة،  ناجحٍة  بطريقٍة  واالت�شال 
وملتِزٍم  م�ش�ؤوٍل  ب�شكٍل  وه�يِته  ووطِنِه  نف�ِشِه  عن  التعبري  يف 
ة التي حُتققها الرتبية االإعالميَّة  و�شحيح. ومن الثمار االإيجابيَّ
ن اجلماهري  هي امل�شاركة الفّعالة يف تنمية املجتمع، فهي مُتكِّ
اآراء  وتك�ين  االإعالميَّة  امل�شامني  وحتليل  وتف�شري  تقييم  من 
من  ينتِقُل�ا  اأن  من  ُنُهم  متكِّ كما  نح�ها،  واعية  واجتاهات 
مرحلة ا�شتهالك امل�شم�ن االإعالمي اإلى مرحلة اإنتاجه ب�شكٍل 

فّعاٍل وهادٍف وُمتميِّز.
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بقلم: الدكتورة منى عمير النعيمي  
مستشار في مجال المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة

االبتكـــار االجتمــاعـــي

ال�سنوات  يف  العربية  املنطقة  يف  القطاع  هذا  �سهده  الذي  التطور  اخلريي  بالعمل  املهتمني  من  كغريي  اأُتابع 
املالية  اخلريية  املنظمات  موارد  تنمية  على  كبرية  ب�سورة  ذلك  انعكا�ص  التطور،  هذا  نتاج  وكان  الأخرية. 
املمار�سات  اأكرث  امل�سروعات. ومن  لهذه  الأثر الجتماعي  وا�ستدامة  املنفذة،  والب�سرية، وجودة م�سروعاتها 
التي اأخذت �سهرة يف املنظمات اخلريية الدولية والعربية، ما ي�سمى بالبتكار الجتماعي. وهو اأ�سلوب حديث 
من  املنا�سب  املادي  الدعم  له  توافر  اإذا  الفقرية  البلدان  القت�سادية يف  امل�سكالت  من  الكثري  اأن يحل  ميكنه 
املنظمات املانحة الوطنية اأو الدولية. كما اأنه يقدم ا�سرتاتيجيات فريدة من نوعها ت�سهم بفعالية اأكرب يف 

ال�ستفادة من الدعم املادي.
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يحفز  واأ�شبح  والقب�ل  باالنت�شار  االأخرية  االآونة  يف  وحظي 
هذا  العامل.  ح�ل  والبلدان  القطاعات  جميع  يف  التجارة 
جمال  يف  اخلبرية  �شندي  حياة  الدكت�رة  اإليه  ماو�شلت 
االبتكار االجتماعي، حيث ترى »اأن االبتكار االجتماعي يهدف 
اإلى اال�شتفادة الق�ش�ى من القيم التي تتمتع بها جمتمعاتنا 
على  املجتمعات  ي�شاعدون  الذين  الأولئك  الدعم  وتقدمي 
املناطق  اأكرث  وال�شني من  واليابان  اأوروبا  وتعترب  االزدهار«. 
كبرية يف  بن�شبة  االجتماعي  االبتكار  تطبق  التي  العامل  ح�ل 
واأ�شرتاليا  واأوروبا  املتحدة  ال�اليات  وخ�ش�شت  جمتمعاتها. 
وغريها من الدول مثل الهند دعمًا بقيمة خم�شة مليارات دوالر 
�شندي  حياة  الدكت�رة  وتعّرف  االجتماعي.  لالبتكار  اأمريكي 
ومفاهيم  واأفكار  »ا�شرتاتيجيات  باأنه  االجتماعي  االبتكار 
املجتمع  م�ؤ�ش�شات  عمل  تعزيز  اإلى  ت�شعى  جديدة  واأنظمة 
املدين من خالل تلبية االحتياجات االجتماعية اأواًل مثل تط�ير 
تقدم  كما  وال�شحة«  التعليم  وقطاعي  واملجتمع  العمل  بيئة 
خلفية تاريخية عن ظه�ر االبتكار االجتماعي فتق�ل »ظهرت 
فكرة االبتكار االجتماعي الأول مرة يف الع�ش�ر القدمية على 
اأمثال بنجامني فرانكلني  الرواد االجتماعيني من  ثلة من  يد 
Benjamin Franklin وروبرت اأوينRobert Owen. وكان 
 Michael Young ومايكل ي�جن Peter Druker بيرت دراكر
مثل  الفرن�شيني  املفكرين  وبع�س  املفت�حة،  اجلامعة  م�ؤ�ش�شا 
بيري ر�ش�نفال�ن Pierre Rosnvallon.  وظهرت مرة اأخرى 
يف جامعات اأمريكية كثرية مثل جامعة هارفارد وجامعة ك�رنل 
يحيى  �شريفة  الك�يتية  الكاتبة  وتق�ل  الت�شعينيات«.  فرتة  يف 
جديدة  اأفكار  »تط�ير  باأنه  االجتماعي  االبتكار  عن  اخلليفي 
االبتكار  يك�ن  اأن  �شروريًا  ولي�س  والتطبيق،  للتنفيذ  وقابلة 
اأ�شل�ب عمل جديد«.  اأو  متميزة  يك�ن خدمة  بل رمبا  ماديًا، 
ا�شرتاتيجيات  ه�  االجتماعي  »االبتكار  باأن  كذلك  وت�شيف 
االحتياجات  تلبية  يف  قيمتها  تكمن  واأ�شاليب  واأنظمة  واأفكار 

واإيجاد  وغري احلك�مية  امل�ؤ�ش�شات احلك�مية  االجتماعية يف 
والعمل  كالتعليم  احلي�ية  القطاعات  لتط�ير  م�شتدامة  حل�ل 
االأعمال  رواد  من  الكثري  احلايل  ال�قت  ويف  وال�شحة. 
تقدمي  حيث  من  االبتكار  من  الن�ع  هذا  يتبن�ن  وامل�ؤ�ش�شات 
مبادرة اأو فكرة حلل امل�شكالت االجتماعية كالفقر والتعليم، 
الع�ن  جمعية  ومنها  اخلريية،  اجلمعيات  ذلك  على  واملثال 
يرحمه  ال�شميط  الدكت�رعبدالرحمن  اأ�ش�شها  والتي  املبا�شر 
اهلل، وم�شروع اقراأ ملح� االأمية وغري ذلك من االمثلة التي ت�فر 
فر�س عمل وتدعم امل�شاريع ال�شغرية كم�شروع »بنك غرامني« 
الدكت�ر  االأ�شتاذ  ويق�ل  بنغالد�س«.  يف  ي�ن�س  للدكت�رحممد 
بجامعة  والتقنية  االبتكار  اإدارة  ق�شم  رئي�س  اجلي��شي  ع�ده 
االبتكار  ت�طني  واأهمية  متطلبات  اإلى  م�شريًا  العربي  اخلليج 
االبتكار  ثقافة  »ولت�طني  العربية  املنطقة  يف  االجتماعي 
املتطلبات  العربي، هناك جمم�عة من  العامل  االجتماعي يف 
االأ�شا�شية ت�شمل حتفيز مبادرات االبتكار االجتماعي وت�فري 
االجتماعي  لالبتكار  االأعمال  وحا�شنات  امل�شتدام،  التم�يل 
وطرق  منهجيات  وتط�ير  امل�ؤ�ش�شية  ال�شراكات  وتعزيز 
االبتكار«. ويختم الدكت�ر اجلي��شي فيق�ل: »اإن تط�ير قيا�س 
اأمر هام  اأثر االبتكار االجتماعي يف التنمية  معياري لدرا�شة 
من اأجل تط�ير �شيا�شات عامة مبنية على معل�مات م�شتمدة 
اأثرًا  وحتدث  املجتمع  حاجات  تلبي  بحيث  امل�شتخدمني  من 

ملم��شًا يف االقت�شاد واملجتمع والبيئة«.
االبتكار  مبنهجيات  اخلريية  املنظمات  التزام  اإن  وختامًا، 
االجتماعي يف ت�شميم امل�شروعات وتنفيذها وقيا�س اأثرها مل 
تعد من االأم�ر الثان�ية، بل ا�شبحت �شرورة تتطلبها املناف�شة 
بني هذه املنظمات، وحاجة املجتمعات املعقدة واملتزايدة. ولعل 
مايب�شر باخلري، باأن معظم ما يقدم يف احلمالت اخلريية يف 
يف  ت�شتجيب  املنظمات  لهذه  م�شروعات  من  العربية  املنطقة 

جمملها الأ�ش�س ومنهجيات »االبتكار االجتماعي«.
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بقلم: األستاذة مريم مبارك الدوسري  
خبيرة بيئية ومستشارة في مجال إدارة المنح

مساهمة مشاريع المسؤولية 
المجتمعية في تحقيق األمن 

الغذائي

يعترب الأمن الغذائي من الركائز الأ�سا�سية التي تعمل عليها احلكومات لإر�ساء قواعد الأمن وال�ستقرار يف 
البالد. والأمن الغذائي يعني توفر الغذاء لالأفراد دون اأي نق�ص، ويعترب قد حتقق فعاًل عندما يكون الفرد ل 
يخ�سى اجلوع اأو اأنه ل يتعر�ص له، كما اأنه ي�ستخدم كمعيار ملنع حدوث نق�ص يف الغذاء م�ستقباًل اأو انقطاعه 

اإثر عدة عوامل تعترب خطرية ومنها احلروب واجلفاف والكوارث الطبيعية وغريها.
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ولالأمن الغذائي اأربعة اأبعاد يق�م عليها، هي:
لعدد  تكفي  بكميات  يتوفر  بأن   :Availability الت�فر   -1

األفراد وأن يكون ذلك ضمن املخزون االسرتاتيجي.
الغذاء  �شحة  �شمان  وه�   :Foodsafety الغذاء  ماأم�نية   -2

و�شالمته و�شالحيته لال�شتهالك الب�شري.
اإمكانية احل�ش�ل عليه Food accessibility: ه� اأن تك�ن   -3

اأ�شعار ال�شلع واملنتجات �شمن متناول يد االأفراد.
�شرورة  على  البعد  هذا  يركز   :Stability اال�شتقرار   -4
احلفاظ على اأو�شاع الغذاء و�شرورة ت�فر االأبعاد الثالثة 

ال�شابقة مع بع�شها البع�س دون اأن يحدث عليها اأي تغري.
دولة قطر  االأخرية على  امل�شتجدات  وبعد  املنطلق،  ومن هذا 
ومنطقة اخلليج العربي، اتخذت دولة قطر بع�س االإجراءات 
من  ممكن  قدر  اأعلى  لتحقيق  الالزمة  االحرتازية  والتدابري 
االأمن الغذائي ب�َشنِّ العديد من الت�شريعات، وت�شهيل احليازات 
وخلق  القطري،  للمزارع  الالزم  الدعم  وتقدمي  الزراعية، 
الربامج الت�ش�يقية التي ت�شمن وج�د املنتج املحلي يف االأ�ش�اق 
االأمن  االأولى عربيًا يف م�ؤ�شر  الي�م  املحلية. حتى باتت قطر 
الغذائي و 22 عامليًا لعام 2018، وترمي خططها االإ�شرتاتيجية 
لالأمن الغذائي اإلى ت�فري 60% من الطلب املحلي على االأغذية 
االأمن  هل  نف�شه:  ال�ش�ؤال  يطرح  وهنا   .2020 عام  بحل�ل 
الغذائي يقع فقط على كاهل الدولة اأم ميكن اأن يك�ن لالأفراد 

م�شاهمة فيه؟
�شغرية  زراعية  منظ�مة  اأول  الزراعية؛  الدول  جمتمعات  يف 
هي املزرعة املنزلية التي ت�شكل اللبنة االأولى يف االأمن الغذائي 
الغذاء  من  االأ�شرة  احتياجات  �شد  على  تعمل  حيث  االأ�شري 
ال�شغرية  الزراعات  االأعالف.وحتتل  من  املزرعة  وحي�انات 
من   %80 من  اأكرث  العائلية(الي�م  واملزارع  املنزلية  )املزارع 
مهم  بدور  تق�م  حيث  النفطية،  غري  للدول  الزراعي  االإنتاج 
الفقر  وتخفيف  االقت�شادي  والنم�  الغذائي  االأمن  جمال  يف 
يف  اأما  الطبيعية،  للم�ارد  امل�شتدامة  االإدارة  يف  دورًا  وتلعب 

الدول النفطية فتقل ن�شبة م�شاهمة احليازات ال�شغرية على 
معدالت االإنتاج الزراعي ب�شكل عام. 

يف قطر، كانت ت�شكل الزراعة فيها ن�شبة من 0.5 % الدخل 
املحلي وذلك حتى عام 2017، اأما يف عام 2018 اأ�شبح هناك 
ث�رة زراعية زاد فيها االإنتاج اإلى 400% نتيجة اتباع �شيا�شات 
الذاتي  االكتفاء  ن�شب  زيادة  على  تعمل  جديدة  وت�شريعات 
منتجًا  امل�شت�رد  املنتج  وجعل  املحلي  املنتج  على  واالعتماد 
تكميليًا. وتعزيزًا لهذا الت�جه، وتكاماًل مع اجله�د احلك�مية 
اأ�شبح هناك حراكًا زراعيًا يف املجتمع القطري م�اكبًا حلركة 
املجتمعية  املبادرات  بع�س  فظهرت   الزراعي،  االإنتاج  تط�ر 
املنزلية  الزراعة  باأهمية  ال�عي  لن�شر  واالأهلية  امل�ؤ�ش�شاتية 

والزراعة الع�ش�ية.
اأوًل: مبادرات املوؤ�س�سات املانحة:

:QDB 1- برنامج الزراعة املنزلية - بنك قطر للتنمية
يطرح بنك قطر للتنمية مبادرة البي�ت املحمية املنزلية بهدف 
الذاتي   االكتفاء  لتعزيز  امل�اطنني  لدى  الزراعية  الثقافة  ن�شر 
وجعل املنتج املحلي ه� االأ�شا�شي واملنتج امل�شت�رد تكميلي؛ وذلك 
من خالل تقدمي التم�يل الالزم لبناء بي�ت حممية مربدة ت�شمن 
اإنتاج خ�شار املائدة ط�ال العام، وهناك بي�ت حممية م��شمية 

غري مربدة مب�شاحات خمتلفة منا�شبة لبي�ت امل�اطنني.
مي�ل البنك امل�شتفيد بـ 100% من مبلغ التم�يل وبحد اأق�شى 
70000ريال قطري، وتبلغ ن�شبة االأرباح 1% بدون ر�ش�م اإدارية 

وفرتة �شداد حتى 4 �شن�ات. 
2- م�شروع ازرع وطنك – م�ؤ�ش�شة الفي�شل بال حدود:

اأحد  انطلق امل�شروع يف ن�شخته االأولى يف العام 2017م. وه� 
م�ؤ�ش�شة  تنفذه  املدار�س  مع  املجتمعية  امل�ش�ؤولية  م�شاريع 
املادي  الدعم  الفي�شل  م�ؤ�ش�شة  تقدم  حدود.  بال  الفي�شل 
للم�شروع بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة التي تقدم الدعم 

الفني باالإ�شراف على برنامج الزراعة. 
لدى  الزراعة  قيمة  تعزيز  اإلى  وطنك  ازرع  م�شروع  يهدف 
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فلفل باذجنانطماطمالنوع
رومي

فلفل 
ب�سل فجل�سمندرحار

بطاط�صكو�ساليمونباميةاأخ�سر

ن�شبة االكتفاء 
50%50%100%80%95%80%40%75%70%75%56%الذاتي

ريحاننعناعكزبرةبقدون�ص�سبتقرنبيطبروكويلخ�صملوخيةالنوع

ن�شبة االكتفاء 
100%100%96%75%90%50%50%50%100%الذاتي

التمورالفراولةالعنبالتوتالتنيتفاح مائيبومليبابايق�سطةاالنوع

ن�شبة االكتفاء 
100%70%20%30%70%30%70%40%70%الذاتي

*امل�شدر: من ا�شتبيان مت اجراءه على عينة ع�ش�ائية من ع�ش�ات مبادرة غر�شة

التجميلية يف احلديقة  الزراعة  واحلث على  املدار�س  طالب 
املنزلية واحلديقة املدر�شية الإنتاج الغذاء ال�شحي واحلر�س 
يح�شد  امل��شم  نهاية  ويف  الع�ش�ية،  االأطعمة  تناول  على 
الطالب اخل�شراوات التي زرع�ها ويبتكرون طريقة لت�ش�يقها 

اأو حت�شري االأطباق ال�شحية منها.
مدر�شة   80 من  اأكرث  انطالقته  منذ  امل�شروع  من  ا�شتفاد 
عدد  يف  �شن�ية  بزيادة  م�شتمرًا  زال  وما  وخا�شة،  حك�مية 

املدار�س، ومب�شاركة مراكز ذوي االحتياجات اخلا�شة.
ثانيًا: املبادرات الأهلية:

 1- مبادرة غر�شة:
»غر�شة« هي مبادرة اأهلية تط�عية تاأ�ش�شت يف اأغ�شط�س 2018 
اإلى ن�شر الثقافة الزراعية  ، وتتك�ن من 140 ع�ش�ة، تهدف 
مهاراتها  بتنمية  املراأة  ومتكني  الن�شائية،  االأو�شاط  بني 
املعرفية يف الزراعة املنزلية وال�شناعات الغذائية ال�شتدامة 
اإلى حتقيق  الفردية. كما تهدف  الهدر  امل�ارد وتقليل ب�شمة 

واإبراز  املنزلية  املزرعة  من  الذاتي  االكتفاء  من  عالية  ن�شب 
دور املزارعة القطرية الفاعل يف املجتمع.

اإلى  م�جهة  ر�شمية  زراعي  اإر�شاد  وحدة  وج�د  لعدم  ونظرًا 
احلاجة  هذه  ل�شد  غر�شة  مبادرة  ت�شدت  املنازل  �شيدات 
لدى �شيدات املنازل بجه�د فردية، وب�ج�د بع�س الدعم من 

القطاع الزراعي ب�زارة البلدية والبيئة. 
وال�ر�س  التعليمية  احللقات  من  العديد  غر�شة  مبادرة  تعقد 
واالهتمام  الزراعة  بكيفية  املجتمعية  واالأن�شطة  التدريبية 
والعناية باملزروعات وكيفية مكافحة االآفات الزراعية بالطرق 
وتربية  الع�شل  اإنتاج  املراآة يف جمال  واأي�شًا متكني  الع�ش�ية، 
يف  للم�شاركة  قطريات  زراعيات  مدربات  وتاأهيل  النحل. 

التدريب االأهلي لالإقبال املتزايد على الربامج التدريبية. 
وعلى اأثر هذه االأن�شطة تاأثرت ج�دة االإنتاج لالأف�شل وزادت 
واالأع�شاب  والف�اكه  اخل�شراوات  من  الذاتي  االكتفاء  ن�شب 

املزروعة لدى بع�س مزارعات املنازل بن�شب متفاوتة.

اجلداول اأدناه ت��شح اأرقامًا اأولية لن�شب االكتفاء الذاتي لدى مزارعات املنازل لبع�س االأن�اع املزروعة من اخل�شر والف�اكه.
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كيف ُتقراأ الأرقام اأعاله؟
بتحقيق  املنزلية  الزراعة  جناح  اإلى  اأعاله  االأرقام  ت�شري   •
االأ�شا�شية  اخل�شر  من  الذاتي  االكتفاء  من  عالية  ن�شبة 
والف�اكه، وبخا�شة االأع�شاب ال�رقية والتم�ر ذات القيمة 

الغذائية العالية.
مزارع  يف  زراعتها  ال�شعب  االأ�شناف  بع�س  جناح  اإنَّ    •
كالتفاح  املنازل  يف  ناجح  لكنه  قطر  يف  مك�ش�فة  نظامية 
املائي بالرغم من ق�ش�ة الظروف املناخية يدل على مهارة 
االأمر  املنزلية  مبزرعتها  واهتمامها  القطرية  املزارعة 

الذي ي�شجع على دعم امل�شاريع املنزلية بنتائج م�شم�نة.
• تن�ع االأ�شناف املزروعة ي�شمن تن�ع وجبات متكاملة القيمة 
الغذائية على مائدة االأ�شرة، يعني ي�ؤمن االأ�شرة من اجل�ع 

اأو من �ش�ء التغذية.
اإذا كانت اأبعاد االأمن الغذائي هي: الت�فر- ماأم�نية الغذاء- 
الزراعة  تك�ن  فبذلك  واال�شتقرار  عليه  احل�ش�ل  اإمكانية 
املنزلية حققت ن�شبة جيدة جدًا من االأمن الغذائي االأ�شري. 
التثقيفية  بالربامج  املنزلية  املزارع  هذه  دعم  مت  ما  واإذا 
والت�ع�ية �ش�ف تزيد ن�شب االكتفاء الذاتي يف املزارع املنزلية 
جمتمعًة االأمر الذي قد ي�ؤدي اإلى زيادة اأرقام ن�شب االكتفاء 

الذاتي ال�طني رقمًا �شحيحًا ي�ؤخذ بعني االعتبار.
نعم  اأعاله،  املطروح  ال�ش�ؤال  على  واإجابة  تقدم،  ما  وعلى 
دولة غري  االأ�شري يف  الغذائي  االأمن  االأفراد حتقيق  ي�شتطيع 
م�ش�ؤولية  م�شاريع  خللق  املانحة  اجلهات  من  بدعم  زراعية  
�شحيًا  ن�عية  نقلة  االأ�شرة  حياة  تنقل ج�دة  تنم�ية  جمتمعية 
واجتماعيًا با�شتثمار هذه املمار�شات الناجحة اقت�شاديًا وبيئيًا 

بتاأثريها املبا�شر على  تعزيز ال�شحة العامة الأفراد املجتمع.
الزراعة  نح�  املجتمعي  احلراك  اال�شتثمار  لهذا  ويهيئ 

اإلى  الت�جيه  اأ�شل�ب حياة �شحي مع �شرورة  الع�ش�ية وتبني 
لذلك  يهيئ  كما  ا�شتنزافها.  وتقليل  الطبيعية  امل�ارد  تر�شيد 
على  ت�شجع  والتي  امل�اطنني  منازل  بها  تتمتع  التي  املزايا 

ممار�شة الزراعة املنزلية االإنتاجية، حيث اأنها:
م2    1500-800 بني  ترتاوح  كبرية  م�شاحات  ذات   -1
م�شاحات كثرية التي ميكن ا�شتغاللها يف الزراعة املنزلية 
يف احلديقة اأو زراعة االأ�شطح اأو الزراعة يف بي�ت املحمية 

اأو داخل البيت بغرفة الزراعة املائية.
2- جمانية املاء للم�اطنني، وه� العامل الرئي�شي يف الزراعة 
فال ي�شكل ذلك عبء مادي على �شاحب املزرعة املنزلية، 
على  للعمل  حديثة  ري  �شبكة  ا�شتخدام  يقت�شي  ولكن 

ت�فري60% من مياه الري.
عليها  حت�شل  التي  االأخرى  املكت�شبات  عن  ف�شاًل  هذا، 
االأن�شطة  اأحد  الزراعة  تعترب  املنازل حيث  مزارعات  الن�شاء 
الذاتي،  واالحرتام  التقدير  �شاحبها  متنح  التي  االجتماعية 
الن�شائية  املبادرات  يف  بامل�شاركة  ال�شيدات  حتققه  ما  وهذا 
حيث اأن النجاح يف امل��شم الزراعي واحل�ش�ل على حم�ش�ل 
ينعك�س  مما  الذات  واحرتام  باالجناز  لديها  يعزز  جيد 
االأ�شرة،  اأفراد  كل  وعلى  النف�شية  �شحتها  على  باالإيجاب 

وبالتايل يخلق جمتمع �شحي وق�ي ومتما�شك.
ن�شب  حمد  ال�شيخ  ال�الد  االأمري  �شم�  مق�لة  ن�شع  اأن  حرّي 
يف  الغذائي  االأمن  م�ؤمترات  اإحدى  يف  قالها  التي  اأعيننا 
اأفريقيا: » من ي�شت�رد خبزه ي�شّدر اإرادته “  فيمكن اأن تلعب 
م�شاريع امل�ش�ؤولية املجتمعية دورًا رائدًا يف دفع عجلة التنمية 
ال�طنية اإن حتققت فيها اأول�يات الدعم واملنح بح�شب االأهمية 
االإ�شرتاتيجية للم�شاريع حتى ي�شتطيع املجتمع املحلي ي�شدر 

نفطه وينتج غذاءه بنف�شه.
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بقلم : المستشار جابر صقر الرويعي  
رئيس مركز االستشارات المسؤولة بالشبكة اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية.

حوكمة أعمال القطاع الخيري

ي�ستكي الكثري من قيادات املنظمات اخلريية بالقيود التي مت و�سعها على عملياتهم واأن�سطتهم وم�سروعاتهم 
يف ال�سنوات الأخرية، وخا�سة الأجزاء املتعلقة بجمع التربعات وامل�ساهمات املالية، وحتديد �سركاء التنفيذ، 
واإلزامية تقدمي التقارير املالية، ومتطلبات الإف�ساح وال�سفافية العالية يف الك�سف عن ممار�سات هذه املنظمات 
وغريها من املتطلبات التي اأ�سبحت ملزمة وفق قوانني وت�سريعات وطنية وكذلك مبوجب اتفاقيات دولية، 
بقوانينها  اخلريية  املنظمات  هذه  التزام  مدى  احلكومية  وغري  احلكومية  املرا�سد  من  العديد  تر�سد  حيث 

الوطنية واتفاقياتها الدولية.
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وبالتايل، اأ�شبحت اأعمال هذه املنظمات اخلريية تخ�شع ملعايري 
الرقابة واحل�كمة، واأ�شبحت اإدارات احل�كمة واملخاطر من 
االإدارات االأ�شا�شية يف املنظ�مة الهيكلية للمنظمات اخلريية 
يف الكثري من الدول، وذلك حتى تتمكن من ال�فاء بالتزاماتها 
جتاه امل�ؤ�ش�شات الر�شمية، وكذلك امل�شتفيدين من خدماتها، 
اأعمال  ح�كمة  وتتعلق  وامل�شاهمني.  املتربعني  اإلى  اإ�شافة 
القطاع اخلريي بالطريقة التي يتم من خاللها اإدارة اأعمال 
اأن  حيث  واملالية.  االإدارية  الن�احي  من  اخلريية  املنظمات 
وال�شيا�شات  واملبادئ  الق�اعد  نظام احل�كمة ميثل جمم�عة 
واالإجراءات والبنى االإدارية التي تنظم عمل املنظمة ودورها.  
وتق�ل االأ�شتاذة هدى امليداين يف مقال لها مت ن�شره يف م�قع 
املنظمات اخلريية  نظام احل�كمة يف  بناء  »اإن  ال�شهري  مزن 
مبا�شر  ب�شكل  ي�شرف  والذي  االإدارة  جمل�س  مهام  من  هي 
للم�شتفيدين  اخلدمات  يقدم�ن  وم�ظفني  اإداري  فريق  على 
وي�شهل�ن اإ�شهامات املتط�عني واملتربعني والداعمني لتعظيم 
دورهم يف املنظمة مبا يع�د على امل�شتفيدين واملجتمع باأف�شل 
النتائج«. وت�شيف كذلك »تق�م مبادئ ح�كمة اأعمال القطاع 

اخلريي كما تراها على ثالثة مبادئ اأ�شا�شية هي:
ال�سفافية: حيث تتعلق ال�شفافية باالإف�شاح االإداري واملايل 
واملتربعني  املتط�عني  واأمام  النا�س  عم�م  من  املهتمني  اأمام 
العامة  اجلهات  اأمام  وكذلك  امل�شتفيدين،  واأي�شًا  املحتملني 

واخلا�شة.
قيادة  يف  الذكر  �شابقة  الفئات  م�شاركة  هي  امل�ساركة: 
ب�شخ�شية  االحتفاظ  مع  اأعمالها  واإدارة  اخلريية  املنظمة 
املنظمة ور�شالتها فتك�ن بذلك اأكرث ا�شتجابة حلاجات النا�س 
واأكرث  وتف�شيالتهم  لتحفظاتهم  ح�شا�شية  واأكرث  وتطلعاتهم 

قدرة على التاأثري فيهم.
املحا�سبة: هي النتيجة الطبيعية لل�شفافية وامل�شاركة بحيث 
مبحا�شبتهم  للنا�س  اخلريية  املنظمة  على  القائم�ن  ي�شمح 
بتبادل  اإن تطلب االأمر مرحبني  ونقدهم وت�شحيح م�شارهم 

وطرق  احلالية  االأو�شاع  ودرا�شة  والروؤى  واملعايري  النقا�شات 
العمل االأكرث فعالية.

اإن ح�كمة اأعمال القطاع اخلريي تزيد من ثقة املجتمع باأعمال 
اإيجابًا على عالقتها مع  تنعك�س  وبالتايل  املنظمات اخلريية، 
امل�ؤ�ش�شات الر�شمية، واملتربعني، واالإعالم، وكذلك املتط�عني، 

اإ�شافة اإلى املنظمات ال�شريكة �ش�اء املحلية منها اأو ال�طنية.
وميثل نطاق ح�كمة البنية القان�نية للمنظمات اخلريية اأمرًا 
واأجهزتها  الدولة  الر�شمية يف  امل�ؤ�ش�شات  قيام  ي�شتلزم  هامًا 
يف  اخلريي  بالعمل  ال�شلة  ذات  والرقابية  الت�شريعية 
دعمها، وممار�شة حمت�اها عند التعامل مع هذه املنظمات. 
حق  وحتفظ  العالقات  تنظم  التي  هي  الر�شمية  فامل�ؤ�ش�شات 
الأداء  اخلريية  املنظمات  حق�ق  حتفظ  وكذلك  املجتمع، 
على  م�شتندة  اإنتاجية  وكفاءة  عالية،  احرتافية  وفق  اأعمالها 
مرجعيات وممار�شات مهنية �شائبة. وبالتايل، عدم التمييز 
بني املنظمات اخلريية يف مراقبة تطبيق هذه املنظمات اأمرًا 

يف غاية االأهمية.
احل�كمة  مبعايري  اخلريية  املنظمات  التزام  فاإن  وختامًا، 
ممار�شة  لها  يحقق  وبالتايل  منه،  منا�س  ال  اأمر  اأعمالها  يف 
حتقق  اأنها  اإلى  اإ�شافة  دولية،  معيارية  مرجعية  وفق  اأن�شطتها 
بهذا االلتزام كفاءة اإنتاجية عالية، وحالة من الر�شى املجتمعي 
من قبل املتربعني والداعمني واملتط�عني، وكذلك تبني ج�ش�ر 
التي  املنا�شبات  تك�ن  وقد  الر�شمية.  امل�ؤ�ش�شات  مع  الثقة  من 
اأوقات  التربعات ب�ش�رة م�شاعفة عن غريها من  فيها  تزداد 
نف��س  يف  خل�ش��شيتها  وذلك  مثاًل،  رم�شان  ك�شهر  ال�شنة 
تعلن  واأن  احلك�مة  مبادئ  تطبيق  ملمار�شات  فر�شة  امل�شلمني، 
هذه املنظمات اخلريية عن التدفقات املالية التي و�شلت لها اأوال 
بها من  تنفذ  اأن  تعتزم  وماذا  التدفقات،  وم�شادر هذه  باأول، 
م�شروعات. وبالتايل، تعطي فر�شة للمجتمع واأ�شحاب امل�شلحة 
للم�شائلة املجتمعية الهادفة، وتعزز من �شفافية اأعمالها امل�ؤدي 

اإلى تطبيق ر�شيد ملبادئ احل�كمة الأعمالها واأن�شطتها.



الكتاب العربي في المسؤولية المجتمعية - الجـزء الثانـي(102)

31

اعداد: الباحث: الدكتور شهاب أحمد العثمان  
معهد االنجاز المتفوق للتدريب واالستشارات اإلدارية واالقتصادية والمالية

استراتيجيـة المنافـع المتبادلـة 
وشراكات التنمية المستدامة

يعتمد ال�ستقرار العاملي على مدى ما ميكن بناوؤه من عالقات اإيجابية ومثمرة بني الأفراد واملوؤ�س�سات على 
امل�ستويات املحلية والإقليمية والدولية، وتتطور هذه العالقات بالرتكيز على املنافع التي يتطلع اإليها جميع 
بنف�ص  ي�ستفيد  اأن  يجب  طرف  كل  فاإن  امل�سلحة،  اأ�سحاب  بني  متينة  املنافع  عالقة  تظل  وحتى  الأطراف. 
القدر من العالقة، وعندما يح�سل اأحد طرفني على منافع اأكرب، فاإن بوادر اخلطر وانقطاع العالقة بني هذين 

الطرفني �ستلوح يف الأفق.)1( 
وما دمنا نتحدث عن التنمية امل�ستدامة وا�سرتاتيجياتها حتى عام 2030، فاإن ذلك يتطلب تاأ�سي�ص �سراكات 
فعلية بني احلكومات والقطاع اخلا�ص واملجتمع املدين. وهذه ال�سراكات ال�ساملة ُتبنى على قواعد وقيم وروؤى 
متطلبات  هي  ال�سراكات  هذه  تتجزاأ.  ل  واحدة  منظومة  يف  الأر�ص  وكوكب  النا�ص  ت�سع  م�سرتكة  واأهداف 
من�سودة، ت�سعى اإليها الأطراف املهتمة، يحّفزها على الدوام حقيقة املنافع التي تتطلع اإلى حتقيقها، فال ميكن 
متكاملة  خطة  من  جزء  هي  بل  ذاتها،  بحد  م�ستقلة  عملية  اأنها  على  املجتمع  يف  التنمية  عملية  اإلى  النظر 

ت�ستهدف رفاهية جميع الأطراف امل�ستفيدة.
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 وقد جنحت زين يف اأن ت�شع نف�شها ك�شركة رائدة يف حتقيق 
لي�س فقط من  امل�شتدامة،  التنمية  ا�شرتاتيجيات  العديد من 
بانتهاج  اإمنا  املبتكرة،  االأ�شا�شية  وخدماتها  منتجاتها  خالل 
زيادة فعالية م�شاهمتها االجتماعية واالقت�شادية والبيئية)2(.

 ومنذ عام 2012 واملجم�عة ت�شارك اأ�شحاب امل�شالح - يف 
واالأهداف،  وال�شيا�شات  االإجنازات  فيها-  تعمل  التي  البالد 
على  زين  وتفاهمات  مل�شاركات  مناذج  االآتي  اجلدول  ويف 

امل�شت�ى املحلي واالإقليمي والعاملي. 

)زين( مناذج »حقائق وموؤ�سرات« )2( جت�سيد املنفعة املتبادلة »حمليا واإقليميا ودوليا« للفرتة من 2012/1/1م 
وحتى 2018/3/31م 

الأعداد امل�ستفيدةالفئة امل�ستهدفةجمال امل�ساهمةال�سرتاتيجية امل�ستهدفةت

املجال الجتماعياأول

اإطالق االبتكارات )9( ال�شناعة واالبتكار1
6،863رواد االأعمالالك�يت - العراق - لبنان - ال�شع�دية

261،272 الالجئني والنازحنيم�شاعدات اإن�شانية )1( الق�شاء على الفقر2
2،095املراأة تدريب املراأة - مركز تط�ير االأرامل  يف العراق)5( امل�شاواة بني اجلن�شني3

وجبات رم�شان )2( الق�شاء على اجل�ع4
148 األف وجبةامل�اطن�نالبحرين - الك�يت - ال�ش�دان 

املجال االقت�شاديثانيا
80،973رواد االأعمالدعم رواد االأعمال الطم�حني)9( ال�شناعة واالبتكار1

)8( العمل الالئق ومن� 2
االقت�شاد

ت�فري وظائف يف
البحرين - العراق - الك�يت - االأردن - 

ال�شع�دية - ال�ش�دان 
431،934 وظيفةامل�اطن�ن

خدمة زين كا�س باال�شرتاك مع منظمة االأغذية )2( الق�شاء على اجل�ع3
112 األف عائلةالعائالت النازحةوالزراعة )الفاو( التابعة لالأمم املتحدة 

التاأثريات البيئيةثالثا

)7( طاقة نظيفة وباأ�شعار 1
970 نظامدول خمتلفةنظام تربيد جماينمعق�لة

)11( مدن وجمتمعات حملية 2
13.3 طنالك�يت اإعادة تدوير بال�شتيك م�شتدامة

359 األف �شجرةال�ش�دان زراعة �شجر )15( احلياة يف الرب3
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ويف تقرير دولة فل�شطني اأمام املنتدى ال�شيا�شي رفيع امل�شت�ى 
املنعقد يف مقر االأمم املتحدة بني�ي�رك يف �شبتمرب 2015م،  
وحتقيق  الفل�شطيني،  ال�شعب  متكني  اأهمية  اإلى  خل�س  فقد 
االأول�يات ال�طنية للتنمية امل�شتدامة، يف ظل ظروف االحتالل 
املختلفة  باأن�اعها  املكتبات  دور  التقرير  واعترب  القا�شية، 
)العامة، االأكادميية، املتخ�ش�شة( دورا حم�ريا يف ال��ش�ل 
والتعليمي  الثقايف  امل�شدر  فهي  املن�ش�د،  اال�شتقرار  اإلى 
واملعل�ماتي للمجتمع الى جانب دورها يف احلفاظ على الرتاث 
االإن�شاين، وبذلك ر�شم التقرير حقيقة املنافع التي ميكن اأن 
تقدمها املكتبات والقائمني عليها كم�شارك اأ�شا�شي يف حتقيق 

التنمية امل�شتدامة لل�طن وامل�اطن، من خالل: )3( 
1- متنح املكتبات االأفراد فر�شًا وتخدمهم بحكم ت�اجدها يف 
اأماكن هامة عديدة مثل )اجلامعات، املدار�س، املحليات(.
باإ�شكالها  املعل�مات  تقدم  العاملية:  املعرفة  املكتبات  تتيح   -2

املختلفة )املطب�عة وغري املطب�عة(.
من  الذاتية  تنميتهم  حتقيق  من  االأفراد  املكتبات  متكن   -3

خالل التعلم واخللق واالبتكار.
والدعم  التدريب  اإعطاء  خالل  من  اخلربة  املكتبي�ن  ي�فر   -4
ملرتادي املكتبات للح�ش�ل على املعل�مات من خمتلف م�شادر 

املعل�مات.
ولتط�ير مفه�م املنفعة املتبادلة بني اأ�شحاب امل�شلحة، فاإن 
بال�شكل  االآتية  ال��شائل  ت�ظيف  اإلى  �شيحتاج  القرار  �شاحب 

ال�شحيح:- )4(
خالل  من  امل�شتهدفة  واملجم�عات  االأهايل  ا�شت�شارة   -1

االجتماعـات،املقـابالت، املـ�ؤمترات العامة.
اإيجاد م�ؤ�ش�شات  2- ت�شجيع الالمركزيه االإداريه من خالل 
وهيئات من اأفراد ذوي كفاءة يف املجتمع املحلي، يق�م�ن 

بالتخطيط على امل�شـت�ى االإداري املحلي.
3- تنفيذ برامج متخ�ش�شة لتنمية املجتمع املحلي، وخ�ش��شًا 
الهيئـات  واإدارة  النف�س،  االعتماد على  يتعلق بربامج  فما 

التط�عية، وتفعيل دور م�ظفي االإر�شاد االإجتماعي.
وامل�شم�عة  املقروءة  املختلفة  االإعالم  و�شائل  ت�ظيف   -4

واملرئية. 
5- تنفيذ درا�شات وا�شتفتاءات تخ�ش�شية متن�عة من خالل 

ا�شتبانات حمكمة، وبفرق عمل متخ�ش�شة.
�ش�اء  بعينهم  اخت�شا�س  ذوي  اأ�شخا�س  من  االإ�شتفادة   -6

بتكليف من جهات معينه اأو قب�ل تط�عهم الذاتي.
وحتى يبقى مفه�م امل�شاركة املجتمعية الذكية حيًّا وقائما على 
احلر�س  ال�شروري  فمن  املهتمة  االأطراف  بني  املنافع  تبادل 
ال�شيا�شات  وت�طني  املنا�شبة  االت�شال  و�شائل  ت�فري  على 
الكفيلة باإدارة املحليات، وت�فري التدريب املنا�شب والت�شهيالت 
تت�شافر  واأن  والدرا�شات،  البح�ث  اإلى  باالإ�شافة  للم�شاريع 
اأف�شل  تعك�س  تنم�ية  برامج  يف  واحلك�مية  االأهلية  اجله�د 

�ش�ر التعاون والتن�شيق. )5( 

الـمراجـــع: 
1- اإل�ود اإن ت�شاميان، النجاح يف العالقات االإن�شانية، �شل�شلة التط�ير االإداري، دار املعرفة للتنمية الب�شرية، �س 126

 https://zain.com/ar/press/zain�committed�to�the�uns�2030�sustainable�develop �٢
٣� https://www.maannews.net – املكتبات الفل�شطينية ك�شريك يف حتقيق التنمية امل�شتدامة - الكاتب عنان حمد .

4- غنيم، عثمان، التخطيط اأ�ش�س ومبادئ، دار ال�شفاء للن�شر والت�زيع، عمان، 2001
Bridlle, William, The Community Development, New York, 1985 �٥
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بقلم: المحامي عبدالله ضعيان العنزي
رئيس لجنة التنمية المستدامة في جمعية المحامين الكويتية - دولة الكويت

المسئولية المجتمعية بين 
الشراكة المجتمعية والقانون

اأن اللجوء ل�ستخدام الو�سائل املتنوعة يف تعزيز مفهوم وقيم امل�سئولية املجتمعية بني اأفراد املجتمع �سرورة 
امل�سئولية  دور  تفعيل  علي  بداية  للحر�ص  املجتمع.  من  ممكنة  �سريحة  اكرب  بني  الوعي  لتحقيق  وطنية 
املجتمعية علي اأكمل وجه، وكذلك لتفادي وقوع الأفراد باملحظورات القانونية جتاه اأي جزئية من جزئيات 

امل�سئولية املجتمعية.
حيث اإن امل�سئولية املجتمعية تعني بتحقيق احلياة الأف�سل جلميع من يعي�ص علي كوكب الأر�ص، فكما حتقق 
الرفاهية لالإن�سان باعتبار اأن ذلك حق اأ�سيل من حقوقه امل�سروعة للعي�ص بكافة ال�سبل التي ت�سمن احلياة 
املثلي، كذلك حتقق احلماية لكل الكائنات للبقاء علي قيد احلياة وا�ستمرارية العي�ص، وامل�سئولية املجتمعية 
ت�سمن احلفاظ علي البيئة باأنواعها املختلفة لتكون بيئة �ساحلة و�سديقة للجميع ولي�ص ذلك فح�سب بل اذا 
تعمقنا اكرث مبفهوم امل�سئولية املجتمعية جندها كما تن�ص علي حماية الإن�سان واحليوان والنبات والبيئة 

اأي�سا امل�سئولية املجتمعية تتطرق للجماد ليكون مبوا�سفات قيا�سية معينة حماية متبادلة لكل الأطراف.
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تعترب  ال  ال�ا�شع  مبعناها  املجتمعية  امل�شئ�لية  اأن  �شحيح 
�شم�ليتها،  بكل  ينظمها  اأو  ين�س  قان�ن  ي�جد  وال  الزامية 
مك�نات  اأو  اأجزاء  عدة  اإيل  وتنق�شم  تت�زع  باعتبارها  ولكن 
عديدة فنجد ق�انني كثرية تعني ببع�س تلك الف�ش�ل املنبثقة 
تنظم  التي  تلك  كثرية  فالق�انني  املجتمعية،  امل�شئ�لية  من 
العالقة بني اأفراد املجتمع باعتبار اأن املجتمع الركيزة االأويل 
الثانية  للركيزة  القان�ين  اجلانب  ويف  املجتمعية،  للم�شئ�لية 
االقت�شادي،  الن�شاط  تنظم  التي  والل�ائح  القرارات  تتعدد 
وتتن�ع الت�شريعات �ش�اء حملية علي م�شت�ي كل بلد اأو اإقليمية 
ودورات  م�ؤمترات  نتيجة  دولية  اتفاقيات  �شكل  علي  وحتي 
للمنظمات العاملية التي ت�شفي احلماية للبيئة ك�نها الركيزة 

الثالثة.
الثالثة  اأبعادها  بني  امل�ازنة  خالل  من  اإال  ذلك  يتاأتى  وال 
لتحقيق  تهدف  التي  اجليدة  الت�شريعات  �شياغة  خالل  من 
تكفل  التي  العامة  بامل�شلحة  هنا  ونعني  العامة  امل�شلحة 
حتقيق الت�ازن واإ�شفاء احلماية لعنا�شر امل�شئ�لية املجتمعية، 
فالبد من اإعداد الق�انني من جهات خمت�شة دومنا اأي هيمنه 
تفعيل  االعتبار  بعني  االأخذ  مع  اأخري  ح�شاب  علي  جهة  من 
ال�قت  بذات  ولكن  الدولة  داخل  ال�شلطات  بني  الف�شل  مبداأ 
تطبيق نظام درا�شة االأثر الت�شريعي قبل �شن القان�ن مبعني 
الت�شريع  جمال  يف  مب�شلحته  االأعلم  وه�  ال�شعب  دور  تفعيل 
ب�ا�شطة اجلمعيات والنقابات وكافة منظمات املجتمع املدين 
التي اأ�شا�شا هي املك�ن االأ�شا�شي لل�شعب وذلك باإ�شراكها حني 
للق�انني  والتط�ير  التعديل  اأو  الت�شريعي  الفراغ  ل�شد  التدخل 
اإ�شدارها علي جهات  قبل  الق�انني  ثم عر�س  ومن  القائمة، 
تعل�ها،  التي  للق�اعد  للتاأكد من عدم خمالفتها  متخ�ش�شة 
وكذلك مراجعة الت�شل�شل الرقمي للت�شريعات لتفادي ظاهرة 
الق�انني املفق�دة والتاأكد من عدم تعار�س الق�انني فيما بينها 
وتداخل اخت�شا�س اجلهات املعنية بتطبيق تلك الق�انني، هذا 

علي �شبيل ملثال اإيجاز ب�شيط ل�شياغة الق�انني ال�طنية.

احلدود  جتاوز  قد  احلا�شر  ال�قت  يف  القان�ن  �شنع  ولكن 
علي  ليك�ن  للدولة،  احل�شري  االطار  خارج  وانتقل  ال�طنية 
الطرف  الدولة  اإليها  تنظم  ملعاهدة  نتيجة  قان�ن دويل  �شكل 
التابعة  املخت�شة  اجلهة  عرب  عليها  ت�شادق  ذلك  وبعد 
من  اأو  الت�شريعية  ال�شلطة  اأي  الربملان  مثل  الطرف  للدولة 
ثم  ومن  التنفيذية،  ال�شلطة  اأي  احلك�مة  م�شادقة  خالل 
لن�شر  ن�شر معتمدة  و�شيلة  باي  بن�شرها  الطرف  الدولة  تق�م 
الق�انني،  لن�شر  الر�شمية  اجلريدة  تك�ن  والغالب  الق�انني 
اأو  املعاهدة  تلك  تعترب  املعاهدة  لنفاذ  املحدد  التاريخ  وبعد 
اأو كما ي�شمي قان�ن داخلي ذو  االتفاقية مبثابة قان�ن وطني 
اإلزامية علي املخاطبني به يف داخل الدولة �شاأن تلك االتفاقية 
بعد ن�شرها يف اجلريدة الر�شمية كاأي قان�ن اآخر يتعر�س من 
يخالف ما ورد يف م�اده للم�شائلة القان�نية، فاأفراد املجتمع 
ملزمني بتطبيق القان�ن ال�طني والذي يف االأ�شل كان مبثابة 
اإليها  التطرق  التي  باملراحل  املرور  بعد  ولكن  دولية  اتفاقية 
باإيجاز الت�قيع وامل�شادقة والن�شر، واأي�شا ي�جد علي الدولة 
الطرف التزام مبجرد ان�شمامها لالتفاقية فالبد من تطبيق 

بن�د املعاهدة وعدم خمالفتها.
املعا�شرة تط�ير  ت�اجه املجتمعات  التي  التحديات  ومن اهم 
لتحقيق  العامة  ال�شئ�ن  اإدارة  �شياق  يف  القان�ن  �شيادة 
تتحقق  والتي  املجتمعية  للم�شئ�لية  ال��ش�ل  بغية  اال�شتدامة 
اأن  املعق�ل  غري  فمن  وباملنا�شبة  امل�شتدامة،  التنمية  بتحقيق 
حتقق م�ؤ�ش�شة ما،،، اأهداف التنمية امل�شتدامة دومنا اأن يك�ن 
اأن  امل�شئ�لية املجتمعية، وكذلك احلال ال يت�ش�ر  لها دور يف 
اأن ت�شعي  تربز احدي امل�ؤ�ش�شات يف امل�شئ�لية املجتمعية دون 
لتحقيق اال�شتدامة. ولذلك كثريا ما تك�ن امل�ؤ�ش�شات القان�نية 
وقائي  ب�شكل  كافيا لال�شتجابة  ال�طنية غري جمهزة جتهيزا 
يعني  الذي  ال�اقع  حتاكي  قان�نية  ق�اعد  الإقرار  وا�شتباقي 
امل�ؤ�ش�شات  بتلك  ق�ش�را  لي�س  امل�شتدامة،  التنمية  بتحقيق 
اإقرارها  الق�اعد املق�ش�د  العابر للحدود بني  ولكن للرتابط 
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والظ�اهر املر�ش�دة وللحيل�لة من ظه�ر وقائع تتجاوز حدود 
اكرث من دولة كان ال بد للمجتمع الدويل اأن يقف حائال دون 
ذلك من خالل تظافر جه�د املعنيني ل�شياغة اتفاقات دولية 
ومعاهدات حتقق الهدف املن�ش�د. وان دل ذلك علي �شيء اأمنا 
�شع�ر  اأي  املجتمعية  بامل�شئ�لية  الدويل  االإح�شا�س  علي  يدل 
اأو  االأممي  املجتمع  للحفاظ علي  التدخل  ب�شرورة  الدول  كل 
املجتمع االأم وال ينح�شر ذلك علي االأفراد فقط بل يتعداهم 
تتداعي  هنا  ومن  املختلفة،  االقت�شاد  واأ�شكال  البيئة  لي�شمل 

واأكرر نعني  الدول جمتمعة حلماية املك�ن للمجتمع االأممي، 
يعك�س  ما  وه�  املجتمعية،  للم�شئ�لية  الثالثة  االأبعاد  هنا  بها 
امل�شئ�لية  مبداأ  من  ولال�شتفادة  لتفعيل  املجتمعية  ال�شراكة 
املجتمعية فال�شراكة بني الدول والتظافر لتحقيق اعلي م�شت�ي 
خالل  من  اجلميع  علي  امل�شئ�لية  تطبيق  علي  احلر�س  من 
�شن الق�انني وتبادل اخلربات ال�قائية حلماية املجتمع االأم. 
فال�شرورة تكمن يف ال�شراكة املجتمعية يف اجل�انب القان�نية 

الإقرار دور امل�شئ�لية املجتمعية.
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املعهد العربي للتخطيط، منظمة اقليمية حك�مية عربية، اأن�شاأتها احلك�مات العربية مب�جب اتفاقية خا�شة برعاية واإ�شراف وزراء 
التخطيط واالقت�شاد العرب، ويقع مقره يف دولة الك�يت. واملعهد م�ؤ�ش�شة تنم�ية عربية ذات �شخ�شية م�شتقلة، تهدف اإلى دعم جه�د 
ال�طنية  القدرات  وتط�ير  بناء  ت�شمل  التي  ومهامه  اأن�شطته  خالل  من  العربية،  الدول  يف  واالجتماعية  االقت�شادية  التنمية  واإدارات 
وامل�ؤمترات  والندوات  واملتخ�ش�شة،  العامة  والدرا�شات  البح�ث  واإعداد  امل�ؤ�ش�شي،  والدعم  اال�شت�شارية  اخلدمات  وتقدمي  الب�شرية، 
واالأن�شطة الثقافية والت�عية التنم�ية، واإ�شدار التقارير املتخ�ش�شة والن�شرات والكتب املتخ�ش�شة يف ق�شايا التنمية، والتي ت�شتهدف 
جميعها االإ�شهام يف حت�شني االأداء االإمنائي، االقت�شادي واالجتماعي،  يف الدول العربية. باالإ�شافة لذلك، مت اإن�شاء مركز اخلدمات 
اال�شت�شارية، ومركز تنمية امل�شروعات ال�شغرية واملت��شطة يف اإطار الهيكل التنظيمي للمعهد وذلك ملا تكت�شبه اأهداف هذين املركزين 
والتنمية  االإمنائي  التخطيط  دعم  جمال  يف  عامًا  اأربعني  اإلى  ت�شل  خربة  اخت�شا�شه  جمال  يف  للمعهد  خا�شة.ويت�فر  اأهمية  من 

االقت�شادية العربية مما يجعله بيت خربة عربي م�ؤهل خلدمة التنمية العربية.

اأهداف املعهد:-
1-    دعم جه�د التنمية العربية واإعداد خطط التنمية االقت�شادية واالجتماعية.

اإيجاد حل�ل مبتكرة  اإلى  تنم�ية عامة وقطاعية تهدف  ا�شرتاتيجيات  العربية على �شياغة  الدول  القرار يف  2- م�شاعدة �شناع 
للتحديات التنم�ية.

3-  االرتقاء مب�شت�ى الك�ادر الب�شرية ال�طنية يف الدول العربية من خالل اك�شابهم مهارات متخ�ش�شة ت�شهم يف تنمية قدراتهم 
يف اإدارة التنمية والتخطيط.

4- ت�فري اخلربات العلمية والعملية التي ت�شاعد الدول العربية على م�اكبة وتفهم اآخر التط�رات يف جماالت التخطيط والتنمية 
وال�شيا�شات االقت�شادية واالجتماعية.

تر�شيد  لها يف  العرب لال�شتنارة  والباحثني  القرار  املعل�مات ل�شناعي  االقت�شادي وحتليل  والتحليل  البحث  تي�شري عمليات   -5
قراراتهم واالرتقاء بن�عية البح�ث والدرا�شات يف جماالت التنمية وال�شيا�شات االقت�شادية واالجتماعية والتخطيط.

6- ان�شاء �شبكة من اخلرباء واملتخ�ش�شني العرب يف جماالت التنمية االقت�شادية واالجتماعية ، وتي�شري عملية تبادل اخلربات 
والتجارب العلمية والعملية بني الدول العربية يف هذه املجاالت.

7- ن�شر املعرفة والت�عية بالق�شايا ذات �شلة بالتنمية يف الدول العربية، وت�فري ق�اعد البيانات واملعل�مات يف خمتلف املجاالت 
االقت�شادية واالجتماعية.

المعهد العربي للتخطيط
دولــة الكويــت




