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الدول التي تم تنفيذ فعاليات عام 2019م فيها
االجتماعية  للمسؤولية  اإلقليمية  الشبكة  أنشطة  تنفيذ  تم  تعالى  اهلل  بفضل 

بصورة مباشرة أو عبر شراكات في الدول اآلتية: 

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

إطار مؤسسي مستدام باذن اهلل تعالى.

اململكة العربية ال�سعودية

جمهورية تون�س

جمهورية ال�سودان

اململكة الأردنية الها�سمية

مملكة البحرين

دولة ال�سومال

جمهورية تركيا

دولة قطر

اجلمهورية اجلزائرية

جمهورية لبنان

�سلطنة عمان

دولة الكويت



ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني وال�سالة وال�سالم على ر�سوله الأمني ، وعلى اآله و�سحبه اأجمعني.

نرحب بكم اأجمل ترحيب مع اإ�سدار جديد من �سل�سلة اإ�سدارات »بانوراما« والتي ت�سدر عن »ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية    •
من  و�سركائها  الجتماعية  للم�سوؤولية  الإقليمية  ال�سبكة  بني  ج�سور  بناء  بهدف  ميالدي،  عام  كل  نهاية  يف  الجتماعية« 

موؤ�س�سات واأفراد يف املنطقة العربية وخارجها.
املنطقة  يف  و�سركائها  الجتماعية  للم�سوؤولية  الإقليمية  لل�سبكة  بالإجنازات  حافل  مو�سم  ختام  يف  الإ�سدار،  هذا  ياأتي    •
العربية ويف خارجها. ف�سكرا ملن �ساهم يف �سناعة هذه الإجنازات، التي عربنا من خاللها كمحرتفني عن مواطنة حقيقية 

ومهنية جتاه اأوطاننا وقياداتنا الر�سيدة.
واليوم نقف اأمامكم ، بعد اأن تو�سعت اأن�سطة ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية، واأ�سبحت تعمل حاليا بف�سل اهلل    •
والتنمية  امل�سوؤولية املجتمعية،  لتطبيقات  املعززة  ن�سلط جهودنا على جتويد منتجاتها وخدماتها  وبداأنا  يف )11( دولة، 

امل�ستدامة، واأخالقيات الأعمال، والتطوع الحرتايف واخلدمة املجتمعية.
واأ�سمحوا يل يف هذا املقام اأن اأعلن على اأن عام 2020م، �سيحمل �سعار »عام التحالفات الدولية« لأن�سطة ال�سبكة الإقليمية    •
للم�سوؤولية الجتماعية، حيث يعك�س رغبة ال�سبكة الإقليمية لبناء ج�سور مع املنظومات الدولية وفق مرجعيات مهنية ومعيارية 

متميزة، وذلك بعد اأن حمل عام 2019م �سعار »عام متكني ال�شركاء« وحققنا من خالله اإجنازات ا�ستثنائية.
كما اأننا حر�سنا يف هذا العام اأن نطلق مبادرات نوعية تتم عرب �سراكات مع �سفراء ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية    •

وداعميها واأع�سائها، لن�ساهم معا باإذن اهلل يف توطني هذه املمار�سات امل�سوؤولة يف منطقتنا العربية .
املنطقة  يف  الجتماعية  للم�سوؤولية  الإقليمية  ال�سبكة  ل�سركاء  والتقدير  ال�سكر  بخال�س  اأتقدم  اأن  املنا�سبة  هذا  يف  واأود   •
للم�سوؤولية  الإقليمية  ال�سبكة  واأع�ساء  ومفو�سني،  وداعمني  متثيلية  ومكاتب  وقيادات  �سفراء  من  خارجها  ويف  العربية 
الجتماعية من موؤ�س�سات واأفراد.. ف�سكرا لكم جميعا ل�ستدامة دعمكم ونحن نحتفل بالذكرى الثالثة ع�سر على بدء عمل 
واأن�سطة ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية والتي بداأت منارتها ت�سيئ من مملكة البحرين، واليوم بف�سل اهلل فاإن 

�سعاع ن�ساطها و�سل اإلى مناطق وا�سعة من الدول العربية ومن خارجها. 
وختاما، اأقدم لكم هذا الإ�سدار الإعالمي لن�ستعيد معا حلظات مهنية موؤثرة من ذكريات الأن�سطة والفعاليات والتبادل    •
العلمي واملعريف خالل عام 2019م ، على اأمل اأن يكون ذلك حافزا لنا جميعا لزيادة روابط العالقة مع ال�سبكة الإقليمية 

للم�سوؤولية الجتماعية يف عام »التحالفات الدولية 2020«.  
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

ولنــــا كلمـــة
بروفي�شور يو�شف عبدالغفار

رئي�س جمل�س اإدارة ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية
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برنامج الأمم املتحدة الإمنائي هو �سبكة تطوير عاملية تابعة لالأمم    •
التغيري وربط الدول باملعرفة واخلربة  املتحدة، وهي منظمة تدعم 
اأف�سل. وهي تعمل يف 177  لبناء حياة  واملوارد مل�ساعدة الأ�سخا�س 
دولة وت�ساعدهم يف تطوير حلولهم ملواجهة حتديات التنمية املحلية 
على  تعتمد  التي  املحلية  القدرات  تطوير  على  تعمل  كما  والعاملية. 
موظفي برنامج الأمم املتحدة الإمنائي و�سريحة وا�سعة من ال�سركاء.
دمج  عام 1966 من خالل  المنائي  املتحدة  المم  برنامج  تاأ�س�س   •
املتحدة  المم  برنامج  هما  املتحدة،  لالأمم  تابعني  برناجمني 
للدعم  املتحدة  المم  وبرنامج   EPTA املمتد  التقنية  للم�ساعدة 
جتنب  اأجل  من   1971 عام  يف  كامل  ب�سكل  الدمج  مت  و  اخلا�س، 

ت�سارب ال�سالحيات و اخلدمات املقدمة من كال الربناجمني.
تقدر امليزانية ال�سنوية لربنامج الأمم املتحدة المنائي مبا يقرب من    •

5000 مليون )5 مليار( دولر اأمريكي �سنويا.
ي�ساعد برنامج الأمم املتحدة الإمنائي الدول النامية يف احل�سول   
حماية  على  ي�سجع  كما  بفعالية.  وا�ستخدامها  امل�ساعدات  على 

حق الإن�سان وتطوير املراأة.
برنامج  و�سعها  التي  ع�سر،  ال�سبعة  امل�ستدامة  التنمية  اأهداف   •
العاملية،  الأهداف  با�سم  واملعروفة كذلك  الإمنائي  املتحدة  الأمم 
هي دعوة عاملية للعمل من اأجل الق�ساء على الفقر وحماية كوكب 

الأر�س و�سمان متتع جميع النا�س بال�سالم والزدهار.
• وت�ستند هذه الأهداف ال�سبعة ع�سر اإلى ما مت احرازه من جناحات 

كما   ،)2015-2000( لالألفية  الإمنائية  الأهداف  حتقيق  يف 
امل�ساواة  وعدم  املناخ،  تغري  مثل  جديدة  جمالت  كذلك  ت�سمل 
وال�سالم،  امل�ستدام،  وال�ستهالك  البتكار،  وتعزيز  القت�سادية، 

والعدالة، �سمن اأولويات اأخرى.
حتقيق  يف  النجاح  مفتاح  يكمن  ما  وغالبا   - مرتابطة  الأهداف   •
هدف بعينه يف معاجلة ق�سايا ترتبط ب�سكل وثيق باأهداف اأخرى.
• وتقت�سي اأهداف التنمية امل�ستدامة العمل بروح ال�سراكة وب�سكل عملي 
احلياة،  لتح�سني  ال�سحيحة  اخليارات  اتخاذ  اليوم  ميكننا  حتى 
توجيهية  مبادئ  توفر  وهي  القادمة.  لالأجيال  م�ستدامة،  بطريقة 
مع  لأولوياتها  وفقا  تعتمدها  لكي  البلدان  جلميع  وا�سحة  وغايات 

اعتبار التحديات البيئية التي يواجهها العامل باأ�سره.
تعالج  اأعمال �سامل. وهي  امل�ستدامة جدول  التنمية  اأهداف  متثل   
اإيجابي لكل  الأ�سباب اجلذرية للفقر وتوحدنا معا لإحداث تغيري 

من الب�سر والكوكب.
• تقول هيلني كالرك مديرة برنامج الأمم املتحدة الإمنائي اإن »دعم 
خطة عام 2030 هو اأولوية ق�سوى بالن�سبة لربنامج الأمم املتحدة 
الإمنائي،« واأ�سافت »اإن اأهداف التنمية امل�ستدامة توفر لنا خطة 
التي  امللحة  التحديات  بع�س  ملعاجلة  م�سرتكني  اأعمال  وجدول 
تواجه عاملنا مثل الفقر وتغري املناخ وال�سراعات. ويتمتع برنامج 
عجلة  لدفع  الالزمة  والقدرات  باخلربة  الإمنائي  املتحدة  الأمم 
التقدم وامل�ساعدة يف دعم البلدان على طريق التنمية امل�ستدامة«.

بروفي�شور يو�شف عبدالغفار
رئي�س جمل�س اإدارة ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية

نظـرة عامـة على أهـداف التنميـة 
المستدامـة
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تكــريــم شخصيـــات عربيــة بمنــاسبــة اخـتيـــار

 »مدينة األحمدي« المدينة العربية المسؤولة اجتماعيًا 2019

ملتقى شركاء الشبكة اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية 
عقـد بالكويـت بحضـور عربـي ودولـي رفيـع المستـوى

للم�شوؤولية  الإقليمية  ال�شبكة  ل�شركاء  الثامن  امللتقى  فعاليات  امل�شتوى يف  رفيعة  ودولية  وفود عربية  �شاركت 
»مفتاح   ومنحها  الكويت  بدولة  الأحمدي  مدينة  تكرمي   عن  الإعالن  مرا�شم  ويف  2019م  لعام  الجتماعية 
»امللتقى  فعاليات  �شمن  الر�شمي  التقليد  مرا�شم  متت  حيث  2019م«.  لعام  جمتمعيا  امل�شوؤولة  العربية  املدينة 
الإقليمية  ال�شبكة  نظمته  والذي  2019م«،  لعام  الجتماعية  للم�شوؤولية  الإقليمية  ال�شبكة  ل�شركاء  الثامن 
للم�شوؤولية الجتماعية بال�شراكة مع املعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت ومعهد الإجناز املتفوق للتدريب 
الأهلي وال�شت�شارات الإدارية والقت�شادية واملالية، وحمل �شعار »اأدوات التمكني املهني الفاعل لل�شركاء« وذلك 
بتاريخ 26 يناير 2019م، مبقر املعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت بح�شور �شخ�شيات عربية ودولية ميثلون 

اأكرث 12 دولة من الدول العربية ومن خارجها. 
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جاء  الكويتية  الأحمدي  مدينة  اختيار  اإن  علما، 
املنامة  مدينة  منها  اأخرى  عربية  مدن  اختيار  بعد 
والقد�س  ال�سودانية،  واخلرطوم  البحرينية، 
الفل�سطينية خالل الأعوام ال�سابقة، ومت بال�سراكة مع 
هذه املدن العربية حينها تنظيم العديد من الفعاليات 
وقد  وامل�ستدامة.  امل�سوؤولة  وامل�سروعات  والأحداث 
ودولية  عربية  �سخ�سيات  تكرمي  على  امللتقى  ا�ستمل 
رفيعة امل�ستوى، حيث مت منحهم جوائز دولية للتميز يف 
جمال متكني ال�سركاء من منظمة �سوق الأمم املتحدة 
للم�سوؤولية  الإقليمية  ال�سبكة  مع  بال�سراكة  العاملي 
لدورهم  وذلك  للتخطيط  العربي  واملعهد  الجتماعية 
البارز يف تعزيز ممار�سات امل�سوؤولية املجتمعية وطنيا 

ودوليا.
يف  جتاربهم  ا�ستعر�سوا  عمل  اأوراق  املكرمون  وقدم 
العلمي  امللتقى  خالل  من  ال�سركاء  متكني  جمالت 
عربية  �سخ�سيات  منح  مت  كما  للفعالية.  امل�ساحب 
بارزة جوائز �سخ�سيات العام العربية الداعمة لأن�سطة 
اإلى  اإ�سافة  الجتماعية.  للم�سوؤولية  الإقليمية  ال�سبكة 
ذلك مت تد�سني  الكتاب العربي يف امل�سوؤولية املجتمعية، 
من  العديد  تاأليفه  يف  ي�سارك  عربي  كتاب  اأول  وهو 
حيث  العربية،  الدول  من  املجتمعية  امل�سوؤولية  خرباء 
ا�ستمل اجلزء الأول من الكتاب على 30 مقال لكتاب 

عرب متخ�س�سني يف جمالت امل�سوؤولية املجتمعية.
كما مت خالل امللتقى ا�ستعرا�س تقرير اجنازات ال�سبكة 
الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية لعام 2018م، واطالق 
الجتماعية  للم�سوؤولية  القليمية  ال�سبكة  عمل  خطة 
لعام  خارجها  ويف  العربية  املنطقة  يف  2019م  لعام 
بني  واتفاقيات  �سراكات  توقيع  اإلى  اإ�سافة  2019م. 
ال�سبكة الأقليمية للم�سوؤولية الجتماعية و�سركائها يف 
امل�ساركني  امللتقى مت منح  العربية. ويف ختام  املنطقة 
من الدول العربية ومن خارجها �سهادة �سريك متكني 
مهني. كما قام املعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت 
رئي�س  عبدالغفار  يو�سف  الربوفي�سور  �سعادة  بتكرمي 
جمل�س اإدارة ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية، 
والأ�ستاذ الدكتور على اآل اإبراهيم نائب جمل�س اإدارة 
لدورهما  الجتماعية  للم�سوؤولية  الإقليمية  ال�سبكة 
والتنمية  املجتمعية  امل�سوؤولية  ممار�سات  تعزيز  يف 

امل�ستدامة يف املنطقة العربية.
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ان�سمت �سعادة الدكتورة نعيمة الغنام رئي�سة مكتب خرباء ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية لع�سوية 
اللجنة العليا الدائمة جلائزة امل�سوؤولية املجتمعية لل�سركات باعتماد جمل�س الإدارة وقد مت اختيارها بناءا 
عل��ى خربته��ا املهني��ة ودعمها املهن��ي الكبري الذي تقدمه لل�س��بكة، علما اأن امل�س��اركات يف هذه اجلائزة يف 
دورته��ا الأول��ى �س��ملت ع��دة دول عربي��ة منها  اململك��ة العربية ال�س��عودية دول��ة الكويت - �س��لطنة عمان - 
جمهورية ال�سودان - جمهورية م�سر العربية - دولة الإمارات العربية املتحدة - مملكة البحرين -اململكة 

الأردنية الها�سمية، وتنوعت امل�ساركات ما بني جهات حكومية وخا�سة وجمتمعية ودولية.

سبعة دول عربية شاركت في مسابقة
جائزة الشركات العربية المسؤولة مجتمعيا لعام 2018م

الغنـام عضـوا في اللجنـة العليـا الدائمـة
لجـائـزة المسؤوليـة المجتمعيـة 

قدم الأ�ستاذ الدكتور علي اآل اإبراهيم نائب رئي�س ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية الربنامج التدريبي الدويل »تدريب مدربني يف جمال امل�سوؤولية 
املجتمعية« - الن�سخة الثانية - خالل الفرتة ما بني 3-5 فرباير 2019م وقد َبني هذا الربنامج وفقا لدرا�سة احتياج املنطقة لكوادر عربية موؤهلة قادرة على 
تقدمي امل�سوؤولية املجتمعية على اأ�س�س علمية ومعرفية مهنية ت�سمح ل�سريحة وا�سعة من املجتمع بتبنيها ولقي الربنامج التدريبي ا�ستح�سان احل�سور وثناءهم.

في مبادرة مسؤولة إلعداد كوادر مؤهلة في التوعية بالمسؤولية 
المجتمعية آل إبراهيم يقـدم برنـامجـًا دوليـًا إلعـداد مدربيـن

اللجنة االجتماعية تهنئ رئيس مجلس إدارة الشبكة اإلقليمية 
للمسؤولية االجتماعية بالذكرى الخامسة لتوليه منصبه

جمل�س  رئي�س  عبدالغفار  يو�سف  الربوفي�سور  ل�سعادة  الجتماعية  اللجنة  تقدمت  العام  هذا  مطلع  يف 
اإدارة ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية باأجمل التهاين والتربيكات  يف الذكرى اخلام�سة لتويل 
وموؤ�س�ساتها  الجتماعية  للم�سوؤولية  الإقليمية  ال�سبكة  �سهدت  حيث  الدارة..  جمل�س  رئا�سة  �سعادته 
ومراكزها التابعة لها تطورا كبريا  يف ظل اإدارته الر�سيدة والذي و�سلت ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية 
اإلى مناطق عديدة من الدول العربية ويف خارجها... كما زاد ب�سكل  الجتماعية باأن�سطتها وخدماتها 
ملحوظ اأعداد اأع�ساء ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية من الأفراد واملوؤ�س�سات... هذا وقد تولى 
�سعادة الربوفي�سور دكتور يو�سف عبدالغفار رئا�سة جمل�س اإدارة ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية 

بتاريخ 27 يناير 201٤م.
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ورشـــة عمل بمناسبة تكــريــم الفائــزيــن بجــائـــزة المسؤوليــة 
المجتمعيــــة للشركــات

م�ساحبة  عمل  ور�سة  الجتماعية  للم�سوؤولية  الإقليمية  ال�سبكة  نظمت 
لل�سركات  املجتمعية  امل�سوؤولية  بجائزة  الفائزين  تكرمي  حفل  لفعالية 
2019م...  يناير   30 املوافق  الأربعاء  يوم  يف  وذلك  العربية،  بالدول 
الدويل  امل�ست�سار  قدمها  لل�سركات(  املجتمعية  )امل�سوؤولية  بعنوان 

امل�سوؤولة  ال�ست�سارات  مركز  رئي�س  الرويعي  �سقر  بن  جابر  الأ�ستاذ 
املعرفية  الأ�س�س  �سملت  الجتماعية  للم�سوؤولية  الإقليمية  بال�سبكة 
ونالت  العاملية  ال�سركات  يف  املجتمعية  امل�سوؤولية  لتطبيقات  واملهنية 

ا�ستح�سان احل�سور .

انضمـــام رئيس سوداتل لكوكبــة السفـــراء الدولييــن 
للمسؤوليـــة المجتمعيـــة 

لل�سركات  املجتمعية  امل�سوؤولية  هام�س حفل جائزة  على 
حمزة  طارق  املهند�س  ل�سعادة  الر�سمي  التقليد  جرى 
رئي�س �سركة الت�سالت ال�سودانية )�سوداتيل ال�سودان( 
املجتمعية(  امل�سوؤولية  يف  دويل  )�سفري  لقب  ومنحه 
الجتماعية...  للم�سوؤولية  الإقليمية  ال�سبكة  قبل  من 
به  الذي تقوم  الكبري  للدور  وياأتي هذا الختيار تقديرا 
�سركة �سوداتيل ال�سودان يف تعزيز ممار�سات امل�سوؤولية 
ويعد  ال�سودان،  يف  امل�ستدامة  والتنمية  املجتمعية 
خمتلف  من  ال�سفراء  من  الكوكبة  هذه  الى  ان�سمامه 
اجلهد  من  املزيد  لبذل  دوليا  تكليفا  العربية  الدول 
والدعم لتحقيق ممار�سات امل�سوؤولية املجتمعية يف واقعنا 

العربي والإ�سالمي والقيام بالدور املنوط بنا عامليا.
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كما اأن ال�سبكة القليمية للم�سوؤولية الجتماعية ل ميكن اأن حتقق اأهدافها 
دون �سراكات حقيقية، فاأنتم جميعا والداعمني لأعمالها من داخل وخارج 
املنطقة العربية اأ�سا�سا �سلبا، وحلقة مهمة من حلقات اأداء ال�سبكة القليمية 
و�سع  يف  و�سي�ساهم  �ساهم  ملن  ف�سكرا  لر�سالتها..  الجتماعية  للم�سوؤولية 
باأهدافها  ال�سامية  القليمية  ال�سبكة  هذه  اأهداف  حتقيق  لبنات  من  لبنة 
واأعمالها ور�سالتها..ويف اخلتام اأود اأن اأرفع جزيل ال�سكر وعظيم الإمتنان 
من  الدورة  هذه  ا�ست�سافة  على  و�سعبا  وموؤ�س�سات  قيادة  البحرين  ململكة 
دورات اجلائزة وتوفري الدعم لها حتى تتحقق الأهداف املرجوة منها. كما 
ن�سكر �سيوف �سرف اجلائزة وجلنتها العليا من �سفراء وخرباء ومتحدثني، 
لعام  لل�سركات  املجتمعية  امل�سوؤولية  »بجوائز  العربية  الدول  من  واملكرمني 

امل�ستدامة«،  للتنمية  العاملي  »املركز  مع  بال�سراكة  تقام  والتي  2018م« 
وكذلك لرعاة هذه اجلائزة وداعميها، و�سيوفنا من داخل وخارج مملكة 
م�ساهمة  اجلائزة  هذه  تكون  اأن  وتعالى  �سبحانه  اهلل  ..�سائلني  البحرين 
للم�سوؤولية  القليمية  ال�سبكة  بني  متينة  مهنية  عالقات  لتاأ�سي�س  حقيقية 
اإيجابا على جودة  الجتماعية والفائزين بها من املنطقة العربية لتنعك�س 
املبادرات املقدمة للمجتمعات العربية. كما قدم �سعادة ال�سيخ عبداهلل بن 
�سامل الروا�س ال�سفري الدويل للم�سوؤولية املجتمعية - رئي�س جائزة امل�سوؤولية 
املجتمعية لل�سركات بالدول العربية من �سلطنة عمان كلمة قال فيها - اإن 
جائزة امل�سوؤولية املجتمعية لل�سركات بالدول العربية تعنى بتحفيز ال�سركات 
املجتمع  ويف  من�ساآتها  داخل  يف  م�سوؤولة  ممار�سات  تبني  نحو  العربية 

انطالق حفل تكريم الفائزين بجائزة املسؤولية 

املجتمعية للرشكات بالدول العربية

انطلقت فعاليات حفل تكرمي الفائزين بجائزة امل�شوؤولية املجتمعية لل�شركات بالدول العربية، و�شط ح�شور عربي وا�شع من موؤ�ش�شات و�شركات 
عربية حكومية وخا�شة وجمتمعية، وبتنظيم من ال�شبكة القليمية للم�شوؤولية الجتماعية بالتعاون مع املركز العاملي للتنمية امل�شتدامة. 
اإدارة ال�شبكة  اأقيم بفندق كراون بالزا مبملكة البحرين، قدم �شعادة الربوفي�شور يو�شف عبدالغفار رئي�س جمل�س  ويف حفل الفتتاح الذي 
القليمية للم�شوؤولية الجتماعية كلمة يف حفل الفتتاح قال فيها » لقد حر�شنا منذ تاأ�شي�س هذه ال�شبكة القليمية قبل اثنا ع�شر عاما، اأن 
نر�شد اجنازات وعطاءات املوؤ�ش�شات �شواء كانت حكومية اأو خا�شة اأو جمتمعية، ونعمل على التعريف باأهم ممار�شاتها واجنازاتها يف جمالت 
امل�شوؤولية املجتمعية والتنمية امل�شتدامة واأخالقيات الأعمال، بالإ�شافة اإلى م�شاهمات هذه املوؤ�ش�شات يف جمالت التطوع املوؤ�ش�شي واخلدمة 
املجتمعية وفق املعايري الأخالقية وامل�شوؤولة وامل�شتدامة. ولذلك تاأتي هذه اجلائزة يف �شياق تقدير جهودكم ، وتناف�س موؤ�ش�شاتكم نحو جتويد 
اأعمالها ومنتجاتها وخدماتها لتتوافق مع املعايري الأخالقية املوؤ�ش�شية العاملية املعتربة. كما حر�شنا اأن يكون يف هذه الدورة من اجلائزة م�شاركة 
مقدرة من �شفراء ال�شبكة القليمية للم�شوؤولية الجتماعية وقياداتها من الدول العربية ال�شقيقة ومن خارجها. حيث يعك�س ذلك اأهمية هذه 
اجلائزة ومكانتها الرفيعة �شمن اأولويات اأن�شطة ال�شبكة القليمية للم�شوؤولية الجتماعية يف املنطقة العربية. وليفوتني يف هذا املقام اأن 
اأتوجه بخال�س ال�شكر اإلى املوؤ�ش�شات واجلهات العديدة التي تقدمت و�شاركت يف هذه الدورة من دورات اجلائزة من الدول العربية ال�شقيقة، 

والتي بذلت جهدا كبريا لإبراز اجنازاتها املوثقة يف جمالت امل�شوؤولية املجتمعية والتنمية امل�شتدامة.

بتنظيم من الشبكة االقليمية للمسؤولية االجتامعية 
ومبشاركة عربية واسعة
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املحيط. حيث مت اإطالقها يف اخلام�س والع�سرين من �سهر �سبتمرب من عام 
2018م مبنا�سبة اليوم العاملي للم�سوؤولية املجتمعية. وقد مت تق�سيم اجلائزة 
املوؤ�س�سات  لنيل هذه اجلائزة من  املر�سحني  تقييم  اإلى فئات عديدة، كما 
وال�سركات العربية وفق معايري مهنية من قبل جمل�س اأمناء اجلائزة والذي 
ي�سم �سخ�سيات اقت�سادية واأكادميية عربية معتربة. واأ�ساف كذلك »لقد 
والقت�ساد  والأعمال  املال  بعامل  املعنية  واملوؤ�س�سات  ال�سركات  على  اأ�سبح 
كياًنا  ولي�ست  فيه،  تعمل  الذي  املجتمع  من  كجزء  نف�سها  اإلى  تنظر  اأن 
م�ستقاًل منف�ساًل عن هذا املجتمع. وعليها اأن ت�سحي مب�سلحتها الذاتية 
حمليًا  جمتمعًا  كان  �سواء  املجتمع،  م�سلحة  مع  فيه  تتعار�س  وقت  اأي  يف 
ال�سركات  اأ�سبحت  الإدارة،  يف  اجلديدة  الجتاهات  ظهور  عامليًا..ومع  اأو 
واملوؤ�س�سات على يقني باأن هدفها يف الزدهار لن يتحقق ما مل تكن يف خدمة 
املجتمع الذي ي�سع ثقته فيها ل�ستغالل عوامل الإنتاج الجتماعية بكفاءة 
واحرتام  وبتقدير  جمزية،  بعوائد  واملوؤ�س�سات  ال�سركات  على  تعود  عالية، 
لدورها يف التنمية القت�سادية والجتماعية، كما تعود على املجتمع باخلري 
واملنفعة من جهة، وبتلبية احتياجاته من اخلدمات وال�سلع وتطوير املوارد 
الب�سرية وحماية البيئة من جهة اأخرى. ويتوقع املجتمع من هذه ال�سركات 
املنظم  القانوين  الإطار  وكامل  والنظم،  بالقوانني  تلتزم  اأن  واملوؤ�س�سات 
اإلى مبادئ العدالة والإن�ساف.وانطالًقا من  للن�ساط القت�سادي، اإ�سافة 
يف  الجتماعية  للم�سوؤولية  القليمية  ال�سبكة  مبادرة  جاءت  املفهوم،  هذا 
تبني جائزة مهنية ت�ساهم يف التعريف باأف�سل الجنازات واملمار�سات يف 

جمالت تطبيقات امل�سوؤولية املجتمعية لل�سركات العربية.
كما قال �سعادة ال�سيخ الروا�س »لقد كانت ال�ستجابة بف�سل من اهلل تعالى من 
قبل ال�سركات واملوؤ�س�سات العربية حمط تقدير واحرتام من املنظمني، حيث 
كان التفاعل كبريا، مما جعلنا نرغب كلجنة منظمة اأن نكرم هذه ال�سركات 
ملن  ف�سكرا  خارجه.  ويف  املحيط  جمتمعها  يف  امل�سوؤولة  العربية  واملوؤ�س�سات 
يعمل من اأجل تنمية جمتمعاتنا العربية �سواء كانت جهات حكومية اأو �سركات 
للم�سوؤولية  القليمية  ال�سبكة  ن�سكر  جمتمعية.وختاما  اأو  خا�سة  وموؤ�س�سات 
الجتماعية على مبادرتها يف اإطالق هذه اجلائزة املوجهة لل�سركات العربية 
لإبراز اجنازاتها  اجل منحها فر�سة  القت�سادية يف منطقتنا من  وللجهات 
املجتمعية وفق مرجعيات مهنية معتربة. وال�سكر مو�سول للرعاة والداعمني 
هذه  يف  للم�ساركة  لدعوتنا  العربية  واجلهات  ال�سركات  من  ا�ستجاب  ..وملن 
اجلائزة. ثم قدم الأ�ستاذ حمد العقاب نائب الرئي�س التنفيذي ملجموعة الربكة 
امل�سرفية جتربة جمموعة الربكة امل�سرفية يف جمالت امل�سوؤولية املجتمعية 

والتنمية امل�ستدامة كنموذج من مناذج ال�سركات امل�ساهمة العربية املتميزة.
وبعد ذلك بداأت مرا�سم تكرمي الفائزين بجائزة امل�سوؤولية املجتمعية لل�سركات 
بالدول العربية لعام 2018م. حيث فاز �سعادة الأ�ستاذ عدنان اأحمد يو�سف 
رئي�س جمموعة الربكة امل�سرفية بجائزة �سخ�سية العام العربية القت�سادية 
واجلهات  وال�سركات  املوؤ�س�سات  من  عدد  تكرمي  كما  جمتمعيا.  امل�سوؤولة 

العربية بجائزة امل�سوؤولية املجتمعية لل�سركات بالدول العربية اأبرزهم: 
1- �سركة اخلليج ل�سناعة البرتوكيماويات- وميثلها �سعادة الدكتور عبد 
البرتوكيماويات-  ل�سناعة  اخلليج  �سركة  رئي�س  جواهري  الرحمن 

ال�سفري الدويل للم�سوؤولية املجتمعية- مملكة البحرين.
2- املعهد العربي للتخطيط- وميثله �سعادة الدكتور بدر عثمان مال اهلل 
املدير العام للمعهد- ال�سفري الدويل للم�سوؤولية املجتمعية. دولة الكويت.
3- جمموعة �سوداتل- وميثلها �سعادة املهند�س طارق حمزة زين العابدين 
�سيد اأحمد الرئي�س التنفيذي ملجموعة �سوداتل من جمهورية ال�سودان.

امل�سال - وميثلها  الطبيعي  للغاز  العمانية  لل�سركة  التنموية  املوؤ�س�سة   -٤
خالد  املكرم  ال�سيخ  �سعادة  التنموية  للموؤ�س�سة  التنفيذي  الرئي�س 

امل�سن- من �سلطنة عمان.
5- جمموعة الربكة امل�سرفية- وميثلها �سعادة الأ�ستاذ حمد عقاب نائب 

الرئي�س التنفيذي ملجموعة الربكة امل�سرفية- مملكة البحرين.
6- غرفة دبي - وميثلها �سعادة الأ�ستاذ ال�سيد عتيق جمعة ن�سيب، نائب 
التجارية يف غرفة دبي من دولة  اأول لقطاع اخلدمات  رئي�س تنفيذي 

المارات العربية املتحدة.
7- �سركة �سدكو القاب�سة ، وميثلها �سعادة الأ�ستاذ ممدوح خواجي - نائب 
الرئي�س التنفيذي يف �سركة �سدكو القاب�سة من اململكة العربية ال�سعودية.
ادارة  مدير  ال�سبيعي  �سعود  الأ�ستاذ  �سعادة  وميثله  الهالل-  نادي   -8

امل�سوؤولية الجتماعية من اململكة العربية ال�سعودية.
9- �سبكة بيئة ابوظبي وميثلها �سعادة الدكتور عماد �سعد رئي�س حترير 

�سبكة بيئة اأبوظبي - من دولة المارات العربية املتحدة.
طالل  امل�ست�سار  �سعادة  وميثلها   - لال�ست�سارات  اخلليجية  -10الطاقة 
الطاقة اخلليجية لال�ست�سارات  ادارة  رئي�س جمل�س  الر�سيد  �سلطان  بن 

البيئية من اململكة العربية ال�سعودية.
الأ�ستاذة  �سعادة  وميثلها   ، التعليمية  للخدمات  البريوين  موؤ�س�سة   -11
البريوين  �سركة  ادارة  جمل�س  رئي�س  امل�ساحكة  يو�سف  من�سور  حنان 

للخدمات التعليمية من دولة الكويت.
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مجموعة البركة المصرفية تشيد بشراكتها مع
الشبكة اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية 

امل�سوؤولة  العربية  ال�سركة  جائزة  امل�سرفية  الربكة  جمموعة  ُمِنَحت 
اجتماعيا »فئة البنوك« لعام 2018، كما منح �سعادة الأ�ستاذ عدنان اأحمد 
يو�سف الرئي�س التنفيذي للمجموعة جائزة »�سخ�سية العام القت�سادية 
للم�سوؤولية  الإقليمية  ال�سبكة  قبل  من  جمتمعيا«  امل�سوؤولة  العربية 
يف  اأقيم  والذي  اجلوائز  لتوزيع  الكبري  احلفل  يف  وذلك  الجتماعية، 

مملكة البحرين يوم 30 يناير 2019م. 
التنفيذي  الرئي�س  يو�سف  اأحمد  عدنان  ال�سيد  قال  املنا�سبة،  هذه  ويف 
لكل  تقديري  خال�س  عن  اأعرب  اإذ  »اإنني  امل�سرفية  الربكة  ملجموعة 
للم�سئولية  الإقليمية  ال�سبكة  مقدمتهم  ويف  اجلوائز،  لهذه  املنظمني 
بالغ  ملن  فاأنه  ومتطورة،  وطيدة  عالقات  معها  تربطنا  التي  املجتمعية 

�سروري وترحيبي اأن يتم فوزي وفوز املجموعة بهذه اجلوائز املعربة«.
ياأتي  بها  فوزنا  فاإن  املرموقة،  اجلوائز  بهذه  نفتخر  اإذ  اإننا  واأ�ساف: 
جميع  يف  تتبعه  الذي  اجتماعيا  امل�سوؤول  امل�سريف  النهج  مع  من�سجما 

وتتبناه  اأعمالها ومنتجاتها وخدماتها، 
واحتياجات  اأهداف  حتقيق  اأجل  من 
كل.  امل�سلحة  واأ�سحاب  �سركاءها 
اأعلنت  الفل�سفة،  هذه  من  وانطالقا 
ربط  عن   2015 العام  يف  الربكة 
وامل�سوؤولية  لال�ستدامة  برناجمها 
الجتماعية باأهداف التنمية امل�ستدامة 
ذلك  وج�سدت   .2030 املتحدة  لالأمم 

 )2020  -  2016( امل�ستدامة  للتنمية  الربكة  برنامج  اإطالق  خالل  من 
مع تعهد بتقدمي اأكرث من 635 مليون دولر وخلق 51 األف وظيفة لتمويل 
العمل  جمال  يف  �سيما  ول  �سنوات،  خم�س  خالل  الأهداف  هذه  ودعم 
والتعليم والرعاية ال�سحية والتي ترتبط يف جمملها مع �سبعة اأهداف من 

الأهداف ال�سبعة ع�سر للتنمية امل�ستدامة لعام 2030.

االدريسي ممثال للشبكـة اإلقليميـة للمسؤولية 
االجتماعية في المغرب

كلفت ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية، �سعادة الدكتور حامد الدري�سي اخلبري بال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية 
الإقليمية  ال�سبكة  مكتب  فتج  على  بالإ�سراف  املغربية  باململكة  طنجة  مبدينة   - حرف  مركز  رئي�س   - الجتماعية 
للم�سوؤولية الجتماعية باململكة املغربية. حيث من املقرر اأن يتم اإطالق الأن�سطة واخلدمات بتاريخ 25 �سبتمرب 2019م 

مبنا�سبة الحتفال باليوم العاملي للم�سوؤولية املجتمعية لعام 2019م.

ال�سورى  جمل�س  عام  اأمني  املحروقي  نا�سر  بن  علي  ال�سيخ  �سعادة  ا�ستقبل 
ب�سلطنة عمان الأ�ستاذ الدكتورعلي اآل اإبراهيم نائب رئي�س ال�سبكة القليمية 
للم�سوؤولية الجتماعية يف مقر جمل�س ال�سورى بالعا�سمة العمانية. وقد اأطلع 
الأ�ستاذ الدكتور علي اآل اإبراهيم �سعادته على اأهم اأعمال ال�سبكة القليمية 
بدور  اأ�ساد  كما  خارجها.  ويف  العربية  املنطقة  يف  الجتماعية  للم�سوؤولية 
مبمار�سات  واخلا�سة  واملجتمعية  الر�سمية  موؤ�س�ساتها  وعرب  عمان  �سلطنة 
امل�سوؤولية املجتمعية والرتويج لتطبيقاتها عرب دعم ت�سريعي مقدر. ثم قام 
�سعادة ال�سيخ علي بن نا�سر املحروقي با�سطحاب الأ�ستاذ الدكتور علي اآل 
اإبراهيم بجولة يف اأروقة جمل�س ال�سورى للتعريف باملجل�س واأن�سطته واأعماله.

زيارة إلى مجلس الشورى العماني 
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قد يتطرق الكثري لتعريف امل�سوؤولية املجتمعية من منظور تلك ال�سركات التي 
تهتم بتطبيقها اإلى تعريف واحد مبا هو مفهوم امل�سوؤولية املجتمعية من منظور 
املجتمع. اإل اأن الواقع يختلف باختالف اأهداف كل موؤ�س�سة من تلك املوؤ�س�سات 
اأن  التي ت�سعى لتحقيقها. لذا نرى  ال�سركة  ال�سركات، وذلك بح�سب روؤية  اأو 
بع�س ال�سركات ترى اأن امل�سوؤولية املجتمعية هي اإلتزام اأخالقي م�سوؤول جتاه 
على  اأخرى  �سركات  تعمل  قد  بينما  منه،  الكادحة  الطبقة  وبخا�سة  املجتمع 
حتقيق امل�سوؤولية املجتمعية بغر�س الت�سويق ل�سعتها اأو منتجها، وهناك بع�س 

ال�سركات التي تهدف يف تطبيق امل�سوؤولية املجتمعية لأغرا�س �سيا�سية بحته.
اإل اأن جميع ال�سركات تظل م�سوؤولة جتاه البيئة وجتاه اأخالقيات العمل وجتاه 
امل�سوؤولية  ميار�س  من  ال�سركات  تلك  من  وقليل  املحلية.  املجتمعات  تنمية 

املجتمعية ب�سورة جيدة، لتحقيق الهدف احلقيقي منها.
لذا كان ومازال من ال�سروري مبكان العمل على توجيه تلك ال�سركات اإلى اأن 
تاأخذ على عاتقها تقدمي اخلدمة للمجتمع � من جمرد خدمة تطوعية � اإلى العمل 
على تطبيق اأو�سع، قائم على تبني تلك امل�سوؤولية التي ترتكز على تنمية م�ستدامة 

ترفع من �ساأن املجتمع وحتل الكثري من امل�سكالت التي واجهها يف املا�سي.
وعليه كان حتما ولبد على تلك ال�سركات من الهتمام مببادئ تلك امل�سوؤولية 

واللتزام بها والتي من اأهمها:
القوانني  بجميع  املوؤ�س�سة  تلتزم  اأن  عليها  يجب  حيث  للقانون،  الإذعان   •  
اللتزام  ذلك  ويت�سمن  والدولية،  الوطنية   - املحلية  ال�سارية  واللوائح 
بالقوانني والإملام بها. كذلك احرتام التفاقيات واملواثيق الر�سمية واللوائح 
التنفيذية بني احلكومات، اأ�سف لذلك قابلة تلك ال�سركات للم�سائلة، من 
خالل الك�سف ب�سكل منتظم للجهات احلكومية والر�سمية عما تقوم به من 
خطوات لتحقيق تلك امل�سوؤولية املجتمعية، ومن ثم يبقى على تلك ال�سركات 
التزام مببداأ احرتام احلقوق الأ�سا�سية لالإن�سان ملا ي�سب يف حتقيق روؤية 

ال�سركة اأو املوؤ�س�سة حول امل�سوؤولية املجتمعية.
املتخ�س�سة،  ال�سحيفة  هذه  خالل  من  اإليه  ون�سعى  ب�سدده  نحن   وما   •
معا  للعمل  العربية  املجتمعات  نحو  منا  التزام  اإل  ماهو  »التزام«  �سحيفة 
يدا بيد لتحقيق تلك امل�سوؤولية املجتمعية مبا يرفع من �ساأن جمتمعاتنا ومبا 

يتما�سى مع حقوق الأن�سان على اأقطاب الآر�س عامة.
* رئي�سة التحرير

بقلـم: عبري اأحمد اجلودر

الشركـــات ومـبــــادئ 
المسؤولية المجتمعية
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انطلقت م�سابقات اأم اخلري الدولية للقراآن الكرمي يف مدار�س قطر وبع�س الدول العربية برئا�سة الرتبوي القدير الدكتور �سالح عبداهلل اآل ابراهيم 
مدير مدر�سة الدوحة الثانوية للبنني - نائب رئي�س جمل�س اإدارة ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية لل�سوؤون التنفيذية بتاريخ 2٤ فرباير 2019م. 
يف دورتها التا�سعة. علما ان امل�سابقة املذكورة جاءت مببادرة ودعم من قبل الدكتور �سالح اآل اإبراهيم يف ثواب والدته يرحمها اهلل التي كان يعرفها 
اهل املنطقة بهذا اللقب ومتت رعايتها من قبل وزارة التعليم والتعليم العايل كواحدة من امل�سابقات املعتمدة كما اأن لها �سراكة مع ال�سبكة الإقليمية 

للم�سوؤولية الجتماعية يف جمال امل�سابقات الدولية ونفذت ن�سخ امل�سابقة يف كل من فل�سطني ولبنان وم�سر والبحرين.

مسابقات أم الخير الدولية للقرآن الكريم فـي دورتهـا التـاسعـة

الدويل  التدريبي  الربنامج  فعاليات  فرباير  �سهر  اأواخر  ال�سبكة  نفذت  تعالى  اهلل  بحمد 
)اخت�سا�سي ت�سويق وفق املوا�سفة القيا�سية الدولية ايزو 26000( بال�سراكة مع غرفة قطر 
وذلك خالل الفرتة ما بني 26-28 فرباير 2019م وياأتي هذا الربنامج �سمن حزمة الربامج 
الجتماعية يف  للم�سوؤولية  القليمية  ال�سبكة  تنفذها  والتي  واملتخ�س�سة  التدريبية اجلديدة 

املنطقة العربية ويف خارجها.

مشاركون متخصصون في فعاليات البرنامج التدريبي 
»اختصاصي تسويق وفق ايزو 26000«
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»تمكين الشركاء في تخطيط وإدارة الفعاليات وفق المواصفة 
القياسية الدولية ايزو26000« فـي حـزمـة برامجنـا التدريبيـة

فعاليات  العام  هذا  مطلع  فرباير   23  -  21 بني  ما  الفرتة  خالل  انعقدت 
وفق  فعاليات  واإدارة  تخطيط  اخت�سا�سي  الدويل«  التدريبي  الربنامج 
الدكتور  الأ�ستاذ  قدمها  والتي  ايزو26000«،  الدولية  القيا�سية  املوا�سفة 
علي اآل اإبراهيم نائب رئي�س ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية �سمن 
فعاليات »عام متكني ال�سركاء 2019م«. وياأتي هذا الربنامج �سمن حزمة 
القليمية  ال�سبكة  تنفذها  والتي  واملتخ�س�سة  التدريبية اجلديدة  الربامج 

للم�سوؤولية الجتماعية يف املنطقة العربية ويف خارجها.

هالل  نادي  بعثة  الجتماعية  للم�سوؤولية  الإقليمية  ال�سبكة  من  وفد  وزار 
الإقليمية  ال�سبكة  رئي�س  عبدالغفار  يو�سف  الربوفي�سور  برئا�سة  القد�س 
القد�س  ووقفية  �سندوق  اأمناء  جمل�س  ع�سو  الجتماعية،  للم�سوؤولية 

واأع�ساء جمل�س الأمناء واأطلعوا على تدريبات الهالل.
التنفيذي  الرئي�س  اجلا�سم  ح�سن  الأ�ستاذ  �سعادة  اأي�سًا  الوفد  �سم  كما 
النقيب  الدكتور جياب  و�سعادة  الجتماعية  للم�سوؤولية  الإقليمية  لل�سبكة 

اليافعي املدير التنفيذي الإقليمي لل�سبكة الإقليمية.
للم�شوؤولية  الإقليمية  لل�شبكة  قيمة  هدية  القد�س  عبق 

الجتماعية
حيث كرم رئي�س فريق هالل القد�س الريا�سي ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية 

ال�سريف... وبدورها قدمت  القد�س  الجتماعية بهدية قيمة حتمل عبق 
امل�سوؤولية  يف  العربي  »الكتاب  اجلديد  ا�سدارها  القليمية  ال�سبكة  لهم 

املجتمعية« .
هالل  نادي  قبل  من  يكرم  عبدالغفار  يو�شف  الربوفي�شور 

القد�س الفل�شطيني
كما كرم نادي هالل القد�س الفل�سطيني �سعادة الربوفي�سور يو�سف عبد 
الغفار يحفظه اهلل - ع�سو جمل�س اأمناء �سندوق وقفية القد�س مبنا�سبة 
ال�سوري يف  فريق اجلي�س  ريا�سية �سد  مباراة  البحرين يف  م�ساركته يف 
الفرتة ما بني 22 - 26 فرباير 2019م حيث اأقيم حفل التكرمي بتاريخ 23 

فرباير م�ساءا على هام�س املباراة.

وفد الشبكة اإلقليمية ضيف شرف لقاء هالل القدس بالجيـش 
السـوري في المنامـة 

و�شل فريق نادي هالل القد�س اإلى العا�شمة البحرينية املنامةبتاريخ 2٣ فرباير 2019م ا�شتعدادا للقاء 
القدم  لكرة  ال�شيوي  الحتاد  كاأ�س  من  الولى  املجموعة  يف  الذهاب  مباراة  �شمن  ال�شوري  اجلي�س  فريق 
والتي اأقيمت يوم الثنني 25-2-2019م ال�شاعة ال�شاد�شة م�شاء بتوقيت فل�شطني على ملعب ال�شيخ علي 

بن حممد بنادي املحرق.
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حيث اأن العنف يفقد ال�سعور بال�سالم فيهدد حياة املجتمعات، فاإن مل يت�سبب بوفاة بع�س الفراد حتما 
قد  دفينة  نف�سية  اأ�سرار  اأو  بليغة،  واإ�سابات  تنتج عنه عاهات  قد  والذي  والمل،  لالأذى  �سبًبا  �سيكون 
�سوي  ليكون غري  يوؤهله  قد  فعال، مما  كع�سو  املجتمع  وانخراطه يف  وانتاجيته  الفرد  حياة  على  توؤثر 
التعر�س للعنف وال�سعور بالقهر وال�سعف لنعدام احلماية له، فمن الأهمية  يف بع�س الحيان ب�سبب 
مبكان اإدراج احلرية وال�سالم والأمن واحرتام حقوق الإن�سان يف اإطار التنمية، والتاأكيد على اأن حاجة 
املجتمع ملثل تلك الغايات التي ذكرت بالهدفني 3 و16 حاجة �سرورة دون اأدين �سك لبناء جمتمع متقدم 
اأداتها  الجتماعي،  بعدها  يف  احلقيقية  التنمية  هي  وهذه  ورخاء،  اأمن  يف  حديثة  حياة  يعي�س  متطور 
الرئي�سية الن�سان وهو كذلك غايتها فالإن�سان هو الذي ي�سنع التقدم وي�سخر احل�سارة، مبا ي�ستخدمه 
ا�ستغالل قوى الطبيعة  اإتاحتها ومبا ي�سيطر عليه من  اإلى  التي ي�سعى  اأو  الو�سائل املتاحة  من خمتلف 
وو�سعها يف متناوله، ومبا ياأخذ من تكنولوجيا حديثة و�سل اإليها بعلمه وفكره، اأو مبا ي�سع من نظام 
وتنظيم ي�سو�س بهما نف�سه، ويوازن بهما حقوقه والتزاماته، وحقوق غريه وواجباته، �سواء كان هذا الغري 
اأقرب الأقربني اإليه كاأفراد اأ�سرته، اأو غريهم من اأبناء بلده. اإلى اأن يت�سع هذا النظام لي�سمل العالقات 
بني خمتلف الأمم والدول. وما ت�سعه هذه الدول منفردة من اأنظمة اأو ما ت�سنه جمتمعة من عالقات 
بني منظمات اإقليمية متخ�س�سة اأو على م�ستوى العامل كله، فاملق�سود باحلماية هنا هو الإن�سان وهو 
جدير بها وم�ستحقها ومن ي�سوغ تلك الأطر احلمائية اأي�سا هو الإن�سان فهو الغاية الذي يعي�س ويحيى 
حياة ع�سره، مبا يجب اأن يقدمه له هذا الع�سر وتتحقق ر�سالته الإن�سانية من خالل حياة رغدة يف 
بدنه ونف�سه وخلقه وعقله، حياة جتمع بني اخلريات املادية، واخلريات الفكرية، فالتنمية التي جتمع بني 
املادة والفكر وبني الإنتاج بكل �سوره ومظاهره  واأ�ساليبه، وبني العقل وال�سمري و�سيوع احلق وتر�سيخ 
تلك  حوًل، هي  عنها  نحيد  ول  اإليها.  ن�سعي  التي  التنمية  هي  القيم،  وانت�سار  ال�سالم  �سفاء  العدالة 

التنمية التي تتفق ور�سالة الإن�سان يف الدنيا ونيابته عن خالقه.
التنمية  لتحقيق  والهواء  املاء  ك�سرورة  النظام  اأو  القانون  وجود  ب�سرورة  نتاأكد  املدخل  هذا  ومن 
اأرجاء املعمورة، فالبد من وجود قوانني تتما�سي  اأو يف جميع  امل�ستدامة، �سواء يف حدود الإقليم ذاته 
وخطة التنمية فباإمكان الدول تطويع القانون بوا�سطة القرارات واللوائح التنفيذية وجعله متوائما مع 
اخلطة الإمنائية، اأو اأن يتدخل امل�سرع وي�سن قوانني جديدة �سواء بتعديل او اإلغاء القوانني القائمة اإن 
كان لذلك مقت�سى جلعلها متناغمة مع الأهداف املرجو حتقيقها بغية الو�سول للتنمية امل�ستدامة، فال 
جرم يف ذلك كي مننع وجود هوة اأو ت�سادم بني القانون والإ�ستدامة ونوفق بتذويب اأي تعار�س ظاهري 

اأو حقيقي بينهما.
فال غرو اأن يكون القانون معرًبا عن خمتلف اأن�سطة الدولة التي ت�سعى الأهداف املر�سومة لتحقيقها، ول 
ا �سلبة لتحقيق  يتاأتى ذلك اإل من خالل حتقيق العدل ولي�س اأقوى منه ول اأبلغ منه مهاًدا �ساحًلا واأر�سً
وي�سعى بكل جهد وطاقة  التقدم،  الإن�سان  يواكب  القانون  و�سيادة  والأمن وباحلق  فبالعدل  الإ�ستدامة 
وعزة لالأخذ بالأهداف التنموية وال�سري باأ�سبابها ثم جني ثمارها رغد ورخاء يف تنمية مادية واإن�سانية.

الحماية القانونية للعنصر البشري كبعد 
اجتماعي لإلستدامـة

   مقالت يف امل�شوؤولية املجتمعية 

بقلــــم:
املحامي عبداهلل �شعيان العنزي

م�ست�سار قانوين

بقراءة متفح�شة لالأهداف 
ال�شبعة ع�شر التي اأقرتها 

الأمم املتحدة كروؤية عاملية 
حتقق التنمية امل�شتدامة، 

وبالرتكيز على الهدف الثالث 
»�شمان متّتع اجلميع باأمناط 
عي�س �شحية وبالرفاهية يف 

جميع الأعمار«، وبالنظر اإلى 
العامل امل�شرتك بينه وبني 

الهدف ال�شاد�س ع�شر »ال�شالم 
والعدل يف املوؤ�ش�شات«، جند اأن 
كاًل من الهدفني يويل العن�شر 

ا فالأول  الب�شري اهتماًما خا�شً
ُيعنى بحياته وب�شحته 
ورفاهيته والثاين ُيعنى 

بالأمن والآمان ويحظر العنف 
بكافة �شوره واأ�شكاله.
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َوَمْن  َفِلَنْف�ِسِه  ا  احِلً �سَ َعِمَل  »َمْن  تعالى:  يقول اهلل 
اجلاثية  ُتْرَجُعوَن«  ُكْم  َربِّ اإَِلى  ُثمَّ  َفَعَلْيَها  اأَ�َساَء 
اآية15، فمدلول هذه الآية الكرمية هو ال�ستقامة، 
وال�ستقامة مرتبطة بالعمل ال�سالح، وهو الإئتمار 
فماذا  عنه.  نهى  عما  والنتهاء  به،  اهلل  اأمر  مبا 
يكون م�ستقيما يف جمتمعه  اأن  امل�سلم على  يحمل 

اأو ما الذي يدفعه اإلى �سلوك طريق ال�ستقامة ؟
كلما  باإميانه  امل�سلم  ارتقى  فكلما  الميان،  اإنه 
ِذيَن َقاُلوا َربَُّنا  ا�ستقام يف اأفعاله قال تعالى: »اإِنَّ الَّ
ُل َعَلْيِهْم امْلَاَلِئَكُة اأَلَّ َتَخاُفوا  ُ ُثمَّ ا�ْسَتَقاُموا َتَتَنزَّ اهللَّ

ِتي ُكْنُتْم ُتوَعُدوَن« �سورة ف�سلت اآية 30. ِة الَّ نَّ َزُنوا َواأَْب�ِسُروا ِباجْلَ َوَل حَتْ
اإن ع ظمة هذا الدين )الإ�سالم( تكمن يف حثه على العمل، تكمن يف 
�سرورة تطبيقه تطبيقا �سليما يف احلياة من خالل التعامل به روحا 

ومعنى ومبنى.
فالفرد امل�ستقيم تتحدث اأعماله واأفعاله واأخالقه عنه قبل اأقواله، ُيرى 
اأثر ذلك يف �سلوكه مع الآخرين من خالل ال�سدق يف التعامل، واحرتام 
اأو ي�سبب لهم الأذى  النا�س، وال�سعي يف خدمتهم، والبعد عما ي�سرهم 
اجل�سدي اأو النف�سي. فهذا الإن�سان ت�سرب روح الإ�سالم ومعانيه يف نف�سه.
لذلك جاءت الأوامر الإلهية يف العبادات واملعامالت من خالل الطاعة 

الأمر  اأن نقراأ فن�سّلم  اأنه ل يكفي  والعمل. مبعنى 
قراأناه  ما  نطبق  ثم  ومن  ونفهم  نقراأ  بل  هكذا، 

عمال وفعال واقعا على اأنف�سنا اأول قبل الآخرين.
فعل  كل  هو  نعنيه  الذي  ال�سالح  العمل  فاإن  وهكذا 
ح�سن ل يخالف اأوامر اهلل، يتقرب به امل�سلم اإلى ربه 
ويعك�سها  املبادئ،  بتلك  ويتم�سك  وتعالى،  �سبحانه 

من خالل �سلوكه واأفعاله امل�سوؤولة جتاه جمتمعه.
عند  �سلوكا  تنعك�س  عندما  ال�ساحلة  فالأعمال 
املجتمع،  على  مبا�سرة  تنعك�س  اآثارها  فاإن  الفرد، 
ال�سالح  العمل  خالف  فاإن  واإل  ثمارها،  فتوؤتي 
والتطاول على النا�س واأكل حقوقهم لها عواقب �سلبية، واآثار وخيمة يف 
جمتمع يخلو من امل�سوؤولية، ويكرث فيه �سلوك الأنانية وامل�سالح الفردية 

بغ�س النظر عن �سالمتها جتاه الآخرين.
فعندما يكون الفرد م�سوؤوًل عن نف�سه و�سلوكه جتاه الآخرين، بذلك 
واأعماله،  قراراته  نتيجة  هو  حياته  يف  يح�سل  ما  باأن  مدركًا  يكون 
يكون  قرار  لأّي  اّتخاذه  عند  وحر�سًا  حذرًا  اأكرث  �سي�سبح  وبالتايل 
العواقب  يتالفى  اأنه  على  احلر�س  كل  و�سيحر�س  بعمله،  متعلقا 
تعنيه  ما  وهذا  لأعماله،  نتيجة  تكون  قد  التي  ال�سلبية  والأمور 

ال�ستقامة املتعلقة بالإميان.

مسوولية العمل الصالح
   مقالت يف امل�شوؤولية املجتمعية 

   مقالت يف امل�شوؤولية املجتمعية 

بقلـم: الدكتور عادل املرزوقي
 نائب رئي�س جمل�س اإدارة ال�سبكة
الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية

بقلم: اأ�شتاذة كلثوم موؤذن 
رئي�سة مركز اأنا م�سوؤول لإبداع الطفل

املهارة الثامنة من مهارات التفكري امل�سوؤول هي: مبداأ من مبادئ الدين الإ�سالمي احلنيف يف العالقات 
امل�سكالت  وحل  املواقف  تف�سري  من  الأفراد  متكن  التي  الواعي  امل�سوؤول  التفكري  منارة  وهي   ، الإن�سانية 
باإيجاد الحتمالت والبدائل واخليارات وهي التي تنظم وحتكم ردود الأفعال النفعالية يف املواقف املختلفة 
والتي بدروها ت�سهل التوا�سل بني النا�س وفهمهم، وبالتايل حل م�سكالتهم، فعلى �سبيل املثال؛ نعرف اأن 
من اأهداف التنمية امل�ستدامة الهدف ال�ساد�س ع�سر الذي يدعو اإلى ال�سالم والعدل يف املجتمعات ، ومن 
طرق حتقق هذا الهدف : تن�سئة الأفراد على مبداأ العدالة يف تف�سرياملواقف وعدم الت�سرع يف احلكم على 

النا�س لنتمكن من اإقامة جمتمعات م�ساملة ي�سودها العدل والأمان 
احرتموا من يختلفوا عنكم يف خلفياتهم واآرائهم 

)التم�س لأخيك �سبعني عذرا(

خطوات التفكير المسؤول )٨(
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اأقيمت بحمد اهلل تعالى يف غرفة قطر يف الفرتة ما بني 26-29 مار�س 
تطبيق  يف  معتمد  »مدقق  الدويل  التدريبي  الربنامج  فعاليات  2019م 
متطلبات املوا�سفة القيا�سية اخلا�سة بامل�سوؤولية املجتمعية للموؤ�س�سات 
ايزو26000« �سملت تاأ�سي�سا معرفيا وتطبيقا عمليا على �سركات منتقاه 
باإ�سراف  املتدربني  بالتدقيق على ممار�ساتها تطويرا ملهارات  �سمحت 

خبري الربنامج.

للم�سوؤولية  الإقليمية  ال�سبكة  �ساركت 
الجتماعية يف موؤمتر »م�ستقبل التعليم يف 
والذي  العربي«  العامل  يف  اجلديد  القرن 
عقد يف جمهورية م�سر العربية يف الفرتة 
ما بني 16-18 فرباير 2019م بدعوة من 
الكويت  بدولة  للتخطيط  العربي  املعهد 
علما ان املوؤمتر بتنظيم من جامعة الدول 
العربية واملعهد العربي للتخطيط ، وتراأ�س وفد ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية 
�ساركت  اهلل  يحفظه  الغفار  عبد  يو�سف  الربوفي�سور  �سعادة  الجتماعية 
يف  التعليم  »م�ستقبل  موؤمتر  يف  الجتماعية  للم�سوؤولية  الإقليمية  ال�سبكة 
القرن اجلديد يف العامل العربي« والذي عقد يف جمهورية م�سر العربية يف 
الفرتة ما بني 16-18 فرباير 2019م بدعوة من املعهد العربي للتخطيط 
واملعهد  العربية  الدول  بتنظيم من جامعة  املوؤمتر  ان  الكويت علما  بدولة 
الجتماعية  للم�سوؤولية  الإقليمية  ال�سبكة  وفد  وتراأ�س   ، للتخطيط  العربي 

�سعادة الربوفي�سور يو�سف عبد الغفار يحفظه اهلل

انطالق فعاليات البرنامج 
التدريبي »مدقق معتمد في 
تطبيق متطلبات المواصفة 

آيزو٢٦٠٠٠«

الشبكة اإلقليمية للمسؤولية 
االجتماعية في مؤتمر 

»مستقبل التعليـم في القـرن 
الجديـد فــي العالـم العـربــي«

الشبكــة اإلقليميــة فـي ضيافــة جامعـة الملك عبدالعزيــز

عقد  فريق عمل معهد ال�سبكة القليمية للتدريب اجتماع عمل يف مقر جامعة امللك عبدالعزيز  مبدينة جدة باململكة العربية ال�سعودية ، بح�سور قيادات 
اأكادميية واإدارية من جامعة امللك عبدالعزيز ، وذلك لبحث �سبل التعاون يف جمالت التدريب وال�ست�سارات وامل�سوؤولية واخلدمة املجتمعية. بدوره اأ�ساد 
الأ�ستاذ عبداهلل بن اأحمد باهمام املدير العام ملعهد ال�سبكة القليمية للتدريب بالدور الكبري الذي تقوم به جامعة امللك عبدالعزيز يف تعزيز ممار�سات 

امل�سوؤولية املجتمعية وفق املرجعيات العلمية والأكادميية على امل�ستوى الوطني والدويل.
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ندوة الكتاب العربي األول في المسؤولية المجتمعية
وحفل تكريم المشاركين

الأممي  ال�سفري  �سعد اخليارين  بن  العقيد غامن  ل�سعادة  �سريف  بح�سور 
يوم  اأقيم  املجتمعية،  امل�سوؤولية  جمال  يف  امل�ست�سار  املجتمعية،  لل�سراكة 
العربي يف  الكتاب  وندوة  تكرمي  مار�س 2019م حفل  املوافق 11  الثنني 
قدم  حيث  العامر  للتدريب  ماك�سيمايز  مركز  مبقر  املجتمعية  امل�سوؤولية 
امل�سوؤولية  يف  العربي  »الكتاب  من  الأول  اجلزء  يف  امل�ساركني  من  عدد 

املجتمعية« نبذة عن مقالتهم كما مت تكرمي كال من: د. هال ال�سعيد، اأ. 
خولة مرت�سوي، اأ. عبري جابر، املالزم فاطمة املري، اأ. اميان اآل اإ�سحاق، 
الفر�سة  اأتيحت  و  مبي�س.  ماأمون  للدكتور  فخري  تكرمي  اإلى  بالإ�سافة 
للح�سور للمداخالت العلمية -  اإ�سافة اإلى ذلك مت توزيع ن�سخ من الكتاب 

على احل�سور ..هدية من املنظمني.

مت منح معايل ال�سيد منيب امل�سري رئي�س �سندوق ووقفية القد�س »جائزة 
واملقدمة  2018م«،  لعام  املنح  جمال  يف  املتميزة  العربية  العام  �سخ�سية 
للم�سوؤولية  الإقليمية  ال�سبكة  ع�سو  املانحني  خلدمات  الدويل  املركز  من 
الجتماعية نظري جهوده العظيمة يف دعم وتطوير الن�سان املقد�سي واملجتمع 
الفل�سطيني. وقد وقع الختيار على معاليه تقديرا لهذه اجلهود الكبرية التي 
التكرمي  حفل  ح�سر  حيث  والعربي.  الفل�سطيني  ال�سعيدين  على  يقدمها 
�سندوق  اأمناء  جمل�س  رئي�س  الفي�سل  تركي  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب 

ووقفية القد�س وقيادات ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية يف املنطقة العربية.

منـح السيـد منيب المصري جـائـزة دولية مـن الشبكة اإلقليمية 
برعاية األمير تركي الفيصل
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معهـد اإلنجـاز المتفـوق والشبكـة اإلقليميـة ينظمـان
بـرنـامجـا لصـالـح بيـت الزكـاة الكويتـي

نظم معهد الإجناز املتفوق للتدريب الأهلي وال�ست�سارات الدارية والقت�سادية 
واملالية بالتعاون مع ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية برنامج الرخ�سة 
اإلى 7 فرباير 2019 بدولة  الدولية للم�سوؤولية املجتمعية خالل الفرتة من 3 
الكويت يف فندق راد�سون بلو �سا�س بدولة الكويت، وقد �سرح د. �سهاب اأحمد 
الدارية  وال�ست�سارات  للتدريب  املتفوق  الإجناز  معهد  عام  مدير   - العثمان 
الأفراد  املعهد يف تطوير  انطالقا من دور  اأنه  الكويت  والقت�سادية يف دولة 
واملوؤ�س�سات يف القطاعني احلكومي واخلا�س ومنظمات املجتمع املدين، ونظرا 
مل�ستقبل  الو�سول  اإلى  الرامي  الكويت  دولة  توجه  التما�سي مع  حلر�سنا على 
مزدهر وم�ستدام، من خالل ح�سد كافة اجلهود لإجناز اأهداف خطة التنمية 
الوطنية، املنبثقة عن ت�سور ح�سرة �ساحب ال�سمو اأمري البالد ال�سيخ �سباح 
الأحمد اجلابر ال�سباح حفظه اهلل ورعاه لتحويل الكويت اإلى مركز اإقليمي 
رائد مايل وجتاري وثقايف وموؤ�س�سي وذلك بحلول عام 2035، وقد اأ�ساف د. 
�سهاب العثمان باأنه مت تنظيم برنامج الرخ�سة الدولية للم�سوؤولية املجتمعية 
وباعتماد مهني من  للم�سوؤولية الجتماعية  القليمية  ال�سبكة  بالتعاون  مع  و 
برنامج الأمم املتحدة لالتفاق العاملي والأكادميية الدولية للم�سوؤولية مل�سوؤويل 
بيت الزكاة حيث نفذ الربنامج نخبة من املدربني املتميزين احلا�سلني على 
الكفاءات الوطنية املتميزة يف جمال التنمية امل�ستدامة حيث مت عر�س بع�س 
املبادرات الناجحة واملتميزة مثل فريق الأيادي اخل�سراء البيئي وترجع اأهمية 
الربنامج اأنه يركز على كيفية منهجية GRI - املبادرة العاملية لإعداد التقارير 

اخلا�سة اأهداف التنمية امل�ستدامة - يف اأحد حماوره، ا�سافة الى ا�ستعرا�س 
املركزية  الدارة  مب�ساركة  امل�ستدامة  التنمية  لأهداف  الداء  موؤ�سرات 

لالإح�ساء بدولة الكويت.
كما اأ�ساف العثمان اأن الربنامج ي�ستهدف العاملني من القيادات الو�سطى 
من  املدين  املجتمع  موؤ�س�سات  وجميع  احلكومية  املوؤ�س�سات  يف  العليا  وحتى 
املهتمني بتطبيقات وممار�سات امل�سوؤولية املجتمعية والتنمية امل�ستدامة. مما 
ي�سهم يف دعم حتقيق روؤية كويت جديدة 2035، حيث يركز هذا الربنامج 
على )8( حماور اأ�سا�سي هامه يف جمال امل�سوؤولية املجتمعية ومنها: التعريف 
ومبادئ  التاريخي  والتطور  املفهوم  وحترير  املجتمعية  امل�سوؤولية  مبفهوم 
برنامج الأمم املتحدة لالتفاق العاملي واآليات تطبيقها وموا�سفات ومعايري 
وفقا  املجتمعية  امل�سوؤولية  فعاليات  واأدوات  الع�سرة  املجتمعية  امل�سوؤولية 
لتطبيق  والجراءات  ال�سيا�سات  ايزو26000وموجهات  العاملية  للموا�سفة 
ت�سميم  يف  البتكار  وا�ساليب  املوؤ�س�سات،  يف  املجتمعية  امل�سوؤولية  ومبادئ 
املبادرات  ت�سويق  اأدوات  وكذلك  جمتمعيا،  الأكرب  العائد  ذات  املبادرات 
امل�سوؤولية  تقارير  الى  ا�سافة  واملجتمع  املانح  لأوليات  املوائمة  املجتمعية 
املجتمعية ودورها يف حتقيق جودة الأعمال يف املوؤ�س�سات والعطاء املجتمعي 
من  امل�ساركني  ميكن  كونه  يف  الربنامج  هذا  اأهمية  الى  العثمان  ا�سار  وقد 
النطالق يف ن�سر ثقافة برامج امل�سوؤولية املجتمعية جلميع موؤ�س�سات املجتمع 

املدين لتحقيق التميز وامليزة التناف�سية حمليا وعامليا لرفعة دولة الكويت
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الإقليمية  ال�سبكة  من  املقدم  ال�سنوي  الدوري  التقرير  اعتماد  مت 
لالأمم  العاملي  التفاق  لربنامج  2018م  لعام  الجتماعية  للم�سوؤولية 
عام  دي�سمرب من  �سهر  الع�سوية حتى  عليه مت جتديد  وبناء  املتحدة. 
2019م. علما ان ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية ع�سوا بهذا 

الربنامج الدويل منذ عام 201٤م والتزمت مببادئه الع�سرة.

تجديد الثقة في الشبكة 
واستمرار عضويتها في برنامج 
األمم المتحدة العالمـي للعام 

السادس على التوالي

منظمة  مع  بال�سراكة  الجتماعية  للم�س��وؤولي����ة  الإقليمي���ة  ال��سب��ك����ة 
الهيئة  رئي�سة   - ال�سيابية  عائ�سة  ال�سيخة  معايل  متنح  املتحدة  الأمم 
للم�سوؤولي�����ة  ال�����دول�������ي  ال�سفي�����ر  لل�سناع�����ات احلرفي����ة،  الع���ام����ة 
جمال  يف  التميز  جائزة   - العربية  املراأة  منظمة  رئي�سة  املجتمعي���ة، 

متكني ال�سرك��اء لعام 2019م.

منظمــة دوليــة تمنــح معالـي 
الشيخـة عائشـة السيابية 

جائزة التميز في مجال تمكين 
الشركاء...

للم�سوؤولية  الإقليمية  ال�سبكة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  �سعادة  من  بتكليف 
رئي�س  نائب  املرزوقي  اأحمد  بن  عادل  الدكتور  �سعادة  قام  الجتماعية 
ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية لل�سوؤون املالية بزيارة اإلى دولة 
الإمارات العربية املتحدة  لتكرمي �سمو ال�سيخ الدكتور عبدالعزيز بن علي 
النعيمي ال�سفري الدويل للم�سوؤولية املجتمعية - الرئي�س التنفيذي جلمعية 
الإح�سان اخلريية باإمارة عجمان بدولة الإمارات العربية املتحدة »ال�سيخ 
والتي  2019م  ال�سركاء  متكني  يف  للتميز  الدولية  باجلائزة  الأخ�سر« 
تقدمها منظمة �سوق الأمم املتحدة العاملي بالتعاون مع ال�سبكة الإقليمية 
املوافق  الثنني  يوم  التكرمي يف  واأقيمت مرا�سم  الجتماعية.  للم�سوؤولية 

11 مار�س 2019م يف مقر جمعية الإح�سان اخلريية باإمارة عجمان.
منظمة  رئي�س  البح  جمال  الأ�ستاذ  �سعادة  التكرمي  مرا�سم  ح�سر  وقد 

الأ�سرة العربية، ال�سفري الدويل للم�سوؤولية املجتمعية.

تكريـم »الشيخ األخضر« بالجائزة 
الدوليـة للتميـز في تمكيـن 

الشركـاء لعام 2019م
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عمارنـي رئيـس برنـامـج »الجزائـر 
للمسؤوليـة المجتمعيـة التابـع للشبكـة 

اإلقليميـة للمسؤوليـة االجتماعيـة«
الأ�ستاذ  �سعادة  تكليف  قرار  الجتماعية  للم�سوؤولية  الإقليمية  ال�سبكة  اإدارة  جمل�س  اأعتمد 
عمارين بن يحي ملن�سب رئي�س برنامج اجلزائر للم�سوؤولية املجتمعية التابع لل�سبكة الإقليمية 
للم�سوؤولية الجتماعية، علما اأن �سعادة الأ�ستاذ عمارين بن يحي رجل اأعمال وخبري نا�سط 
تدريبية  برامج  ح�سر  كما  املجتمعية.  لل�سراكة  اأممي  و�سفري  العربية،  الك�سفية  احلركة  يف 
الكويت..  البحرين -  للم�سوؤولية الجتماعية يف كل من: قطر-  الإقليمية  ال�سبكة  عديدة مع 

ويعد تكليفه بهذه املهمة اإ�سافة  مهنية حمرتمة لل�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية.

مؤسسة مخزومي شريك للشبكة اإلقليمية للمسؤولية 
االجتماعية في لبنان

وقعت موؤ�س�سة خمزومي اتفاقية �سراكة ل�ست�سافة مقر لل�سبكة الإقليمية 
وجاري  لبنان،  ال�سبكة يف  لأن�سطة  وتكون مركزا  الجتماعية  للم�سوؤولية 
الرتتيب لطالق باكورة فعاليات ال�سبكة الإقليمية يف جمال اإخت�سا�ساتها 

يف مقرها اجلديد بالتعاون والتن�سيق مع �سريكها موؤ�س�سة خمزومي . 

للم�سوؤولية  الإقليمية  ال�سبكة  من  وفد  زيارة  خالل  التعاقد  هذا  َبحث  وقد 
الجتماعية جلمهورية لبنان بدعوة من موؤ�س�سة خمزومي والتي يراأ�سها �سعادة 
النائب الربملاين املهند�س فوؤاد خمزومي ال�سفري الدويل للم�سوؤولية املجتمعية 

- موؤ�س�س موؤ�س�سة خمزومي خالل الفرتة ما بني 2-٤ مار�س 2019م.
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الشراكة في مجال التدريب 
ما بين الشبكة اإلقليمية

ومركز التعليم بجامعة قطر
ال�سبكة  بني  ما  التدريب  جمال  يف  �سراكة  اتفاقية  توقيع  مت 
امل�ستمر وخدمة املجتمع بجامعة قطر  التعليم  الإقليمية ومركز 
ملدة عامني يف جمالت امل�سوؤولية املجتمعية والتنمية امل�ستدامة. 
دروي�س  الدكتور  �سعادة  من  كل  ال�سراكة  اتفاقية  وقع  حيث 
الدكتور  والأ�ستاذ  قطر،  بجامعة  ال�سرتاتيجية  مدير  العمادي 

علي اآل اإبراهيم املدير العام لل�سبكة الإقليمية.

برعاية �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سعود بن خالد الفي�سل نائب اأمري منطقة املدينة املنورة باململكة العربية ال�سعودية، نظمت جمعية التطوع اخلريية 
»فزعة« بال�سراكة مع ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية الربنامج التدريبي »الرخ�سة الدولية للم�سوؤولية املجتمعية«، وذلك خالل الفرتة مابني 25 

- 27 اأبريل 2019م. وقدم الربنامج التدريبي امل�ست�سار فايز العمري اخلبري يف جمالت امل�سوؤولية املجتمعية والتنمية امل�ستدامة.

األمير سعود الفيصل راعيا فخريا لبرنامج الرخصة الدولية 
للمسؤولية المجتمعية
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ومن خالل ر�سالة املربة فهي موؤ�س�سة م�ستدامة؛ ريادية الن�ساأة والرعاية والأثر، ت�سعى لتقدمي الدعم 
والجتماعية  والإن�سانية  اخلريية  اجلمعيات  يف  الرائدة  والجتماعية  الإن�سانية  للربامج  والرعاية 
واملتعاملني  العاملني  لكافة  وتقدير  جمتمعية،  و�سراكة  ريادية،  مبهنية  البحريني،  باملجتمع 

وامل�ستفيدين، ومبا يحقق الكتفاء والرفاه للفرد والأ�سرة واملجتمع.
وت�سعى املربة الى  حتقيق الريادية يف الن�ساأة والرعاية والدعم للجهات اخلريية نوعًا وكمًا وكيفًا من 
خالل عمل موؤ�س�سي م�ستدام ومتكامل مع اجلهات اخلريية والجتماعية والإن�سانية ومبا يخدم ويحقق 
امل�سالح واملنافع امل�سرتكة ويعك�س �سورة اإيجابية عن املربة واجلهات الداعمة لها، لتغطي الحتياج 
لعموم  الرعاية  وتقدمي  والربامج،  املبادرات  اأولويات  وحتديد  ورعايتها  الريادية  للمبادرات  املحلي 

اأفراد عائلة الكوهجي ومن�سوبي ال�سركات اململوكة للموؤ�س�سني.
توؤهلهم  حمددة  ومرتكزات  معايري  وفق  والجتماعية  اخلريية  للجهات  التمكني  على  املربة  وتعمل 

للعمل الريادي يف جمالهم ول تقوم بالتنفيذ املبا�سر اإل يف نطاقات �سيقة جدًا اإن لزم الأمر.
وللمربة �سركاء من اجلهات اخلريية والإن�سانية والجتماعية تعمل معهم يف املجتمع البحريني وهم 
وكافة امل�ستفيدين والعاملني حمل رعاية وتقدير، لتحقيق ال�ستدامة احلقيقية وال�ستمرارية الذاتية 

مبا يحقق الثبات والدوام والتجدد والتنمية.
 وترتكز املربة على عدة مرتكزات منها ال�ستدامة حيث تقوم بتاأ�سي�س عمل م�ستدام من حيث الن�ساأة 
والرعاية اأي الكتفاء الذاتي والنمو امل�ستمر. والبتكار الجتماعي حيث تقوم بتاأ�سي�س ورعاية مبادرات 
اجتماعية مدرو�سة وخمتارة وفق برامج ور�س خمتربات البتكار الجتماعي. عالوة على الرعاية العائلية 
من خالل حتقيق الكتفاء الذاتي للعي�س الكرمي والتفوق والتميز لعموم اأفراد العائلة. ومل تغفل املربة 
اخلريية  واجلهات  الر�سمية  املوؤ�س�سات  من  ال�سركاء  مع  العالقات  وتوطيد  الناجحة  ال�سراكات  اأهمية 
العاملة يف تنفيذ املبادرات والرعايات ذات اأثر مبا�سر نوعي وكمي يف املجتمع امل�ستهدف لتحقيق الأثر.

وتتبنى مربة عبدالرحيم الكوهجي امل�ساريع واملبادرات املجتمعية النوعية واملتميزة مع تركيز اأكرب على 
تلك التي تهتم بالتعليم وبناء القدرات والتمكني القت�سادي من خالل وحدة العمل اخلريي والتنموي، 
التن�سيق  خالل  من  والتطوير.  والتدريب  واملهني  العلمي  والتاأهيل  العام  النفع  م�ساريع  الى  بالإ�سافة 
م�سارين  على  املنح  عملية  وتتم  واملبادرات.  امل�ساريع  وبيوت اخلربة يف هذه  املتخ�س�سة  مع اجلهات 
التقدمي  اآليات  لها، عرب  للح�سول على منح  ال�سركاء  املقدمة من  امل�ساريع  مانح: وهي  رئي�سيني هما 
واملعايري املعتمدة لدى املربة، ويتم تقدمي املنحة والدعم بعد تقييمها ودرا�ستها �سمن النموذج املعتمد.
ت�سورات  اإعداد  يتم  ال�سرتاتيجية، حيث  وتوجهاتها  املربة  وروؤية  اأهداف  على  واملبني  مبتكر:  والآخر 

م�ساريع ومبادرات تنموية وجمتمعية وتعهده املربة اإلى اأن�سب ال�سركاء لتنفيذه على اأر�س الواقع.
اإلى جانب وحدة العمل اخلريي والتنموي هناك وحدة ال�ستثمار الجتماعي وهي امل�ساريع واملبادرات 
التي حتقق عوائد مالية واجتماعية، من خالل تقدمي اخلدمات واحللول واملنتجات لتعزيز ال�ستدامة 
البحريني  للمجتمع  اجتماعية  عوائد  حتقيق  اإلى  الوحدة  هذه  وتهدف  املجتمعية،  والتنمية  املالية 
وعائد مايل لل�سريك التنفيذي. اأما وحدة العمل العائلي فهي تقدم برامج التدريب والتعليم والتطوير 
عرب حزمة من املبادرات الرتبوية والجتماعية والرتفيهية التي ت�ساهم يف تعزيز التوا�سل والرتابط 
العائلي. وهذه الربامج تقدم ملختلف ال�سرائح والفئات العمرية من الطفولة والنا�سئة وال�سباب، وهي 

برامج التاأهيل القيادي لل�سباب وبرامج بناء ال�سخ�سية لفئة النا�سئة.

مبـرة عبدالرحيــم الكوهجــي الخيـريـــة

بقلم: ح�شن اجلا�شم
الرئي�س التنفيذي لل�سبكة 

الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية

مقالت يف امل�شوؤولية املجتمعية 

 هي مؤسسة خيرية مانحة 
مسجلة في مملكة البحرين تحت 

مظلة وزارة العمل والتنمية 
االجتماعية، تعمل من خالل دعم 

وتطوير القطاع الخيري والتنموي 
لبناء أسوة حسنة وتنمية 

مستدامة، وفق منهجية علمية 
ومبادرات نوعية وشراكات فاعلة. 

وتتبنى المبرة المشاريع ذات 
األولوية بالدعم، والبحث عن تلك 

التي تتناسب مع استراتيجيات 
وأهداف المبرة من خالل عقد 

شراكات استراتيجية مع عدد 
من الجهات المتخصصة لتطوير 
العمل الخيري وبالمشاركة مع 

المؤسسات الحكومية والجمعيات 
الرسمية في مملكة البحرين، 

وتسعى المبرة إليجاد مشاريع 
وبرامج نوعية في بيئتها ذات 

أثر متعدي يحتذى بها لتصبح من 
الداللة على الخير والقدوة الصالحة 

والسنة الحسنة، ومما يساهم 
في تعظيم األجر للمؤسسين.
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بقلم: �شـمــر حممد الوذناين
ماج�ستري الر�ساد والتوجيه

جامعة امللك عبدالعزيز

لعمله  الإن�سان  حّب  النا�س  من  الكثري  يف�ّسر  اأن  مزعج 
وعطائه الال حمدود للق�سايا واملبادئ التي يتبناها اأنها 
»ا�ستطاط« و »حما�س« منه، -والإ�ستطاط هو املبالغة يف 
العمل وال�سعور - ومزعج اأكرث عندما يطلق هذا امل�سطلح 
و م�ستقاته على عمل اأو وظيفة اأ�سا�سية لل�سخ�س، يكون 

الإتقان فيها واجًبا ولي�س تكّرًما اأبًدا.. هذا ما تعلمناه.
اأجد اأنني ل اأحبذ ا�ستخدام هذه امل�سطلحات، ول اأقول 
ب�سكل  ُت�ستخدم  قد  فهي  بالعك�س،  معناها  ل�سوء  ذلك 
ن�سمعها  ل  اأننا  موؤ�سف  ولكن  معينة،  موا�سع  يف  جّيد 
ا عندما  اإّل يف ت�سبيهات ل متّت للواقع ب�سلة، خ�سو�سً

تطلق على ال�سخ�س املنجز يف عمله.
ذلك ما جعلني اأفّكر..

ملاذا يختار الإن�سان العمل داخل مناطق الراحة يف حني اأّن الراحة احلقيقية 
تكون يف البذل، والبذل الكثري، واأن الإح�سا�س بالتعب بعد كّل اإجناز قّدمه 
على اأكمل وجه هو راحة بحّد ذاته، واأن تقدمي الأعمال بهدف التفّرغ من 
امل�سوؤوليات يحّول النا�س اإلى »اآلت« تعمل من اأجل �سنع ما ُبرجمت عليه، 

ول ت�ستطيع تطوير عملها لأنها »جماد« فمن الطبيعي اأن تبقى على ذلك..
ِومَل نختار اأن نكون كذلك وقد خلقنا اهلل }يف اأح�سن تقومي{، و�سّخر لنا 
الأر�س،  يف  خلفاًء  نكون  اأن  يف  احلقيقي  دورنا  منّثل  كي  واجلبال  الأر�س 

نعّمرها باإتقان كما خلقها اهلل {�سنع اهلل الذي اأتقن 
كّل �سي}، ونن�سر اخلري حتى يعّم اأرجاءها.

ال�سقريي  اأحمد  الأ�ستاذ  ب�سخ�سية  كثرًيا  اأعجبت 
يف  لتحقيقه  ال�سعي  مع  تبناه  الذي  الإح�سان  ومبداأ 
العامل عن طريق ن�سر مفهومه بني النا�س، فالإح�سان 
يكمن يف كّل عمل يقدمه الإن�سان باختالف حجمه اإن 

كان بقدر ذرٍة اأو كوكب.
اأ�سبحت اأوؤمن كثرًيا اأن هذا الإح�سان الذي نقدمه هو 
هلل اأوًل، ثّم لأنف�سنا ولي�س لأحد اآخر كما يظّن البع�س، 
اتباًعا لقوله تعالى: }واأح�سنوا اإن اهلل يحب املح�سنني{، 

ومراتبه بالطبع تختلف من �سخ�س اإلى اآخر..
ل ت�ستطيع اأن تقّيم عملي اإن و�سل اإلى مرتبة الإح�سان، 

ول اأ�ستطيع اأن اأقّيم عملك، »فكّل مي�ّسر ملا خلق له«.
ولكن.. 

اأنت  اأحب، وكما يحّب اجلميع، وكما حتّب  اأعمل كما  اف�سح يل املجال كي 
كذلك ل تر�سم خطوًطا حمراء كثرية، ول دوائر العامل اأو�سع من ذلك.. 

قلبك كذلك وا�سع جًدا.. مَل ت�سّيقه؟
ختاًما..  »وقل اعملوا..  ف�سريى اهلل عملكم.«

احلياة لي�ست كلها �سفاء اأو نقاء فنحن ب�سر ل نعي�س حياة املالئكة، ومادمت تعمل وتنتج فلن ت�سلم من 
همز وملز وكيد واعتداء وظلم من الآخرين

لول امل�سقة ل�ساد النا�س كلٌّهم ... اجلود ُيفقُر والإقداُم قتَّاُل
كانت هناك ق�سة ذكرها ال�سيخ حممد اأحمد الرا�سد: حيث �سئل قوم :اأيهما اأ�سرع الكلب اأجلكم اهلل اأو 

الظبي؟ فقال اجلميع: الظبي!
فجاء ال�سوؤال التايل مفاجئا : اإذًا ملاذا كالب ال�سيد ت�ستطيع الإم�ساك ببع�س منهم.

وبعد تاأمل و�سلوا لل�سبب : لأن الظبي اإذا التفت، تقل �سرعته ويتاأخر فيلحقه الكلب وي�سيده....
ومن هنا يت�سح اأنك اإذا التفت لكل ما يقال لك، فلن تهتدي اإلى بو�سلتك احلقيقية ولن ت�سبح يف رمال 
نف�سك، وتتعمق فيها و�ست�ستنزف طاقتك يف اأي معركة؛ فالبد اأن تنتقي املعارك بعناية ول ت�ستدرج يف 

حروب ل ناقة لك فيها ولجمَل.
ولذلك عليك الت�سرف باحرتافية يف املواقف ال�سعبة وتتحلى ببع�س ت�سرفات العقالء وتكون ذو لب 

ر�سني وفكر نا�سج، رحب ال�سدر خاف�س اجلناح تت�سّرف يف تلك املواقف بالعقل.
هو  العقل  فقانون  راأ�َسه!«  حولك  َمن  فقَد  كلما  براأ�سك  »احتفظ  )كيلنيغ(  للفيل�سوف  جميلة  مقولة  وهناك   
)الهدوء( فت�ستطيع احتواء اأ�سحاب امل�ساكل مهما بالغوا يف عدوانيتهم وحماقاتهم، وطبعًا ندرك اأنَّ من الب�سر 

ل ي�ستهويه الفعل الكرمي اأو الكلمة الطيبة، نحتاج فقط معه اأن نلوح بال�سيف احلاد اأمامه كي يعود لر�سده!
)ل جتادل الأحمق: فقد يخطئ النا�ُس يف التفريق بينكما!(

ونحن ن�سعى لبناء جمتمع م�سوؤول عاقل يعمل على اإبقاء ج�سور احلب و�سد حبال الود فيما بينهم.

فسيـــرى الله عملكــم

ال تلتفت

   مقالت يف امل�شوؤولية املجتمعية 

   مقالت يف امل�شوؤولية املجتمعية 

بقلم: بقلم: نورة الكوهجي
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للم�سوؤولية  الإقليمية  ال�سبكة  نظمت 
الجتماعية وبال�سراكة مع املركز العاملي 
»امللتقى  فعاليات  امل�ستدامة  للتنمية 
الأمم  لأهداف  للرتويج  الرابع  الدويل 
 ،»2030 امل�ستدامة  للتنمية  املتحدة 
الحرتايف  التدريبي  الربنامج  وتد�سني 
»املبعوث الدويل لتمكني ال�سركاء لتحقيق 
اأهداف الأمم املتحدة للتنمية امل�ستدامة 
2030«، وذلك خالل الفرتة مابني 21 - 
23 مار�س 2019م، وبال�سراكة مع برنامج 
الأمم املتحدة لالتفاق العاملي، ومب�ساركة 
العربية  الدول  من  العديد  من  متدربني 
عمل  اأوراق  تناولت  وقد  خارجها.  ومن 
العديد  امل�ساحبه  عمله  وور�س  امللتقى 
تهدف  والتي  الهامة  املو�سوعات  من 
اإيجاد مبعوثني دوليني قادرين على  اإلى 
الأمم  اأهداف  لتحقيق  �سركائهم  متكني 
اأبرز  ومن  امل�ستدامة.  للتنمية  املتحدة 
املحاور كانت على النحو الآتي: التمكني 
والأدوات،  املفهوم  بني  لل�سركاء  املهني 
للمبعوث  اأممية  واخت�سا�سات  ومهام 
واأهداف  ال�سركاء،  لتمكني  الدويل 
الأمم املتحدة للتنمية امل�ستدامة 2030، 
وكذلك تقارير الإجناز الطوعية العاملية 
ذلك  اإلى  اإ�سافة  )2016-2018م(. 
املبتكرة  العاملية  املبادرات  التطرق  مت 
للتنمية  املتحدة  الأمم  اأهداف  لتحقيق 
بربنامج  التعريف  مت  كما  امل�ستدامة. 
الأمم املتحدة لالتفاق العاملي ومنهجياته 
العاملية  وال�سراكة  ال�ستدامة،  لتحقيق 
للتنمية  املتحدة  الأمم  اأهداف  لتحقيق 
املبعوث  دور  اإلى  وكذلك  امل�ستدامة. 
لتحقيق  املوؤ�س�سات  حتفيز  يف  الدويل 

خـتـام فعاليات »الملتقـى الـدولـي الـرابـع للتـرويـج ألهـداف 
األمـم المتـحـدة للتنميــة المستدامــة 2030«

اأهداف الأمم املتحدة للتنمية امل�ستدامة.. ويف ختام فعاليات امللتقى مت منح امل�ساركني على بطاقات مهنية »مبعوث 
دويل لتمكني ال�سركاء لتحقيق اأهداف الأمم املتحدة للتنمية امل�ستدامة«، وكذلك على �سهادة دولية من الأكادميية 
الدولية للم�سوؤولية املجتمعية، اإ�سافة اإلى بطاقة ا�سرتاك جمانية حل�سور ور�سة متقدمة يف جمال اأهداف الأمم 

املتحدة للتنمية امل�ستدامة يف املعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت.
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عضوية باألمم المتحدة للشبكة اإلقليميـة للمسؤوليـة االجتماعيـة

ح�سلت ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية على ع�سوية اأممية جديدة 
اإلى  اإن�سمت  حيث  الدولية.  املهنية  الع�سويات  من  ر�سيدها  اإلى  ت�ساف 
 The United Nations Global العاملي  املتحدة  الأمم  �سوق  منظمة  ع�سوية 

قليمية للم�سوؤولية الجتماعية، ر�سيدا من  Marketplace. ومتتلك ال�سبكة الإ

الع�سويات املهنية الدولية مع العديد من منظمات الأمم املتحدة والهيئات 
الدولية املعتربة واملتوافقة مع جمالت عملها وتخ�س�سها.

اأعلنت موؤ�س�سة خمزومي باأنه �سيتم تد�سني الربنامج الول ل�سراكة ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية 
اللبنانية  الجتماعية مع موؤ�س�سة خمزومي يف الفرتة مابني 3-6 �سبتمرب 2019م يف العا�سمة 
املجتمعية(  للم�سوؤولية  الدولية  )الرخ�سة  التدريبي  الربنامج  تنظيم  �سيتم  حيث  ببريوت... 
اهلل  باذن  �سيتم  املوؤ�س�ستني..كما  بني  ال�سرتاتيجية  ال�سراكة  اإطار  يف  اللبنانية  العا�سمة  يف 
تعالى الطالق الر�سمي لربنامج لبنان للم�سوؤولية املجتمعية التابع لل�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية 

الجتماعية بال�سراكة وباإ�سراف من موؤ�س�سة خمزومي.

�ساركت ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية وبدعوة من املعهد العربي للتخطيط بوفد ر�سمي ممثال من �سعادة الربوفي�سور يو�سف عبدالغفار رئي�س 
جمل�س اإدارة ال�سبكة القليمية للم�سوؤولية الجتماعية، والأ�ستاذة خديجة بابكر م�ست�سار تطوير الأعمال بال�سبكة الإقليمية يف ور�سة العمل الدولية التي 
نظمها املعهد القومي للتخطيط بالتعاون مع جمموعة البنك الدويل، والتي اقيمت مبدينة القاهرة بجمهورية م�سر العربية يف الفرتة مابني 23 - 2٤ 

يونيو 2019م بعنوان )واقع تنفيذ اأهداف الأمم املتحدة للتنمية امل�ستدامة يف العامل العربي(.

وفـد الشبكــة اإلقليميــة فـي ورشـة عمـل دوليــة بالقاهـرة

الرخصة الدولية للمسؤولية المجتمعية في لبنان
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ندوة رقمية حول التوعية بمخاطر اإلساءة إلى كبار السن بتنظيم 
من مركز اجالل بالشبكة اإلقليمية

امل�سنني نظم  مركز  باإ�ساءة معاملة  التوعية  ب�ساأن  العاملي  اليوم  مبنا�سبة 
اإجالل خلدمات كبار ال�سن ع�سو ال�سبكة الإقليمية  للم�سوؤولية الجتماعية 
واجبنا  ال�سن...  كبار  »حماية  �سعار  الثانية حتت  الرقمية  العلمية  الندوة 
املوافق 18يونيو 2019، عرب قاعة  الثالثاء   و م�ساهماتنا«، وذلك يف يوم 
العربية  الدول  يف  ال�سن  لكبار  الرقمية  املدينة  ملوقع  اللكرتونية  التدريب 
الدكتورة  الندوة  اأدارت  وقد  ال�سن.  كبار  خلدمات  اجالل  ملركز  التابعة 
وا�سرتك  ال�سن،  كبار  خلدمات  اجالل  مركز  رئي�سة  مالوي  يو�سف  حياة 
الدول  من  العديد  من  ومتخ�س�سني  الندوة خرباء  اأوراق عمل  تقدمي  يف 
برنامج  يف  م�ست�سار  الطبطبائي  اأماين  الدكتورة  �سعادة  منهم:  العربية 
الكويت للم�سوؤولية املجتمعية التابع لل�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية 
م�ست�سار يف املدينة الرقمية لكبار ال�سن يف الدول العربية مدير اإدارة رعاية 
حمور  تناولت  والتي  الكويت  بدولة  الجتماعية  ال�سوؤون  بوزارة  امل�سنني 
»دور الإعالم يف ت�سكيل ثقافة العنف �سد امل�سنني«. كما قدم �سعادة الأ�ستاذ 
التطوعي واملتخ�س�س يف  الع�سريي قائد فريق حياتنا ر�سالة  حارث علي 

بعنوان  عمل  ورقة  ال�سعودية  العربية  اململكة  من  ال�سن  كبار  رعاية  جمال 
»حقوق كبار ال�سن داخل الأ�سرة«. و�ساركت كذلك �سعادة املحامية/ اأحالم 
حممد ال�سهراين مديرة مكتب اأحالم ال�سهراين للمحاماة باململكة العربية 
ال�سن يف املنظمات  ال�سعودية ورقة عمل بعنوان )حقوق وت�سريعات  كبار 
بن  الدكتور عادل  �سعادة  اإلى ذلك، فقد قدم  اإ�سافة  والعربية(.  الدولية 
القليمية  ال�سبكة  ري�س  نائب  ال�سن  كبار  ب�سوؤون  باحث   املرزوقي  اأحمد 
بعنوان)حقوق  عمل  ورقة  البحرين  مملكة  من  الجتماعية   للم�سوؤولية 
كبار ال�سن من منظور قراين(. وقدمت كذلك �سعادة الأ�ستاذة �سلوى بنت 
ربيع اليافعية امل�ست�سار الدويل يف تطبيقات ال�ستدامة بال�سبكة الإقليمية 
للم�سوؤولية املجتمعية رئي�سة فريق امل�سنني مبحافظة ظفار ب�سلطنة عمان 
واختتمت  واأنواعه(.  واأ�سبابه  ال�سن  كبار  بعنوان )العنف جتاه  ورقة عمل 
الندوة بورقة عمل علمية قدمتها �سعادة الأ�ستاذة هدى عبدالعزيز النعيم 
ال�سعودية  العربية  باململكة  الأ�سرة  �سوؤون  ال�سن مبجل�س  رئي�س جلنة كبار 

والتي حملت عنوان )جلنة كبار ال�سن ودورها يف دعم كبار ال�سن(.

دورة في االبتكار االجتماعي
نظمت ال�سبكة القليمية للم�سوؤولية الجتماعية ور�سة عمل بعنوان »البتكار 
اليوم  مبنا�سبة  وذلك  2019م،  عام  من  اأبريل   21 بتاريخ  الجتماعي« 
املدربة املتخ�س�سة  العمل  العاملي لالبتكار الجتماعي. وقد قدم ور�سة 
مركز  رئي�سة  ا�سماعيل  ت�سنيم  الأ�ستاذة  الجتماعي  البتكار  جمال  يف 

البتكار الجتماعي بال�سبكة القليمية للم�سوؤولية الجتماعية.
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ضمن مشروع »موسوعة ومنصة الخبراء العرب
في مجال المسؤولية المجتمعية«

الشبكة اإلقليمية ستعلن عن المائة شخصية عربية األكثر 
تأثيرا في مجال المسؤولية المجتمعية

اأعلن �سعادة الربوفي�سور يو�سف عبدالغفار رئي�س جمل�س اإدارة ال�سبكة 
اإطالق  القليمية  ال�سبكة  عزم  الجتماعيةعن  للم�سوؤولية  القليمية 
»مو�سوعة ومن�سة اخلرباء العرب يف جمال امل�سوؤولية املجتمعية »وذلك 
2019م،  لعام  املجتمعية  للم�سوؤولية  العاملي  باليوم  الحتفال  مبنا�سبة 
ي�سرفنا  املنا�سبة  وبهذه  كل عام.  �سبتمرب من  يوم 25  ي�سادف  والذي 
جمالت  يف  اجلن�سني  من  العرب  واملتخ�س�سني  اخلرباء  ندعوا  اأن 
»املائة  املهنية  امل�سابقة  يف  وامل�ساركة  للتقدم  املجتمعية  امل�سوؤولية 
�سخ�سية من اخلرباء العرب الأكرث تاأثريا يف جمال امل�سوؤولية املجتمعية 
الربوفي�سور  يقول  امل�سابقة  لهذه  التقدم  �سروط  وحول  2019م«.  لعام 
يو�سف عبدالغفار باأن اللجنة املنظمة و�سعت �سروطا ومرجعية معيارية 
للتقدم لهذه امل�سابقة منها : اأن يكون املتقدم من ال�سخ�سيات العربية 
امل�سوؤولية املجتمعية ملدة لتقل عن خم�س �سنوات،  العاملة يف جمالت 
تعتمدها  التي  املجتمعية  امل�سوؤولية  اأحد جمالت  يكون قد عمل يف  واأن 
خم�س  يف  واملتمثلة  واأن�سطتها  اأعمالها  جمالت  يف  القليمية  ال�سبكة 
جمالت هي »التدريب - وال�ست�سارات - وت�سميم املبادرات املجتمعية 
واإدارتها - وال�تاأليف والن�سر - والبحث العلمي«. كذلك اأن يقدم الراغب 

باإطالقها  متيز  ملبادرة  ملخ�سا  العربية  امل�سابقة  هذه  يف  امل�ساركة  يف 
يف جمال امل�سوؤولية املجتمعية، واأحدثت اثرا يف نطاق تاأثريه �سواء على 
امل�ستوى املحلي اأو اخلارجي، واأن يحمل املتقدم كذلك �سهادة جامعية، 
خربات  اعتماد  يتم  العليا.و�سوف  ال�سهادات  حلملة  الأولوية  وتعطى 
املتقدمني يف اإحدى املجالت التخ�س�سية الآتية)امل�سوؤولية املجتمعية - 
التنمية امل�ستدامة - اأخالقيات الأعمال - اخلدمة املجتمعية - التطوع 
�سخ�سية  املائة  قائمة  اإلى  املن�سمون  مبوجبها  و�سيح�سل  املوؤ�س�سي(. 
عديدة  مزايا  على  املجتمعية  امل�سوؤولية  جمال  يف  تاأثريا  الأكرث  عربية 
اخلرباء  من  �سخ�سية  »املائة  كتاب  يف  الذاتية  �سريهم  اإدراج  منها: 
وعر�س  املجتمعية2019م«،  امل�سوؤولية  جمال  يف  تاأثريا  الأكرث  العرب 
�سريهم الذاتية يف من�سة اخلرباء العرب يف جمال امل�سوؤولية املجتمعية، 
جمال  يف  تاأثريا  الأكرث  العرب  اخلرباء  من  �سخ�سية  »املائة  وتكرمي 
التميز  بوثيقة   « الفائزين  ت�سليم  وكذلك  املجتمعية2019م«،  امل�سوؤولية 
�سريهم  اإتاحة  اإلى،  اإ�سافة  املجتمعية«.  امل�سوؤولية  جمال  يف  الدولية 
اأو التعاون مع  الذاتية للموؤ�س�سات العربية والدولية الراغبة يف التعاقد 

خرباء يف جمالت امل�سوؤولية املجتمعية.
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ختـــام فعاليـــات الملتقـــى الـــدولـــي الخـــامــس ألخصــائيـــي 
مــؤسســات األشخـــاص ذوي اإلعــاقـــة 

برعاية من �سعادة الأ�ستاذة منرية بن هندي ع�سو جمل�س ال�سورى مبملكة 
ال�سيد  عبدالرحمن  حممد  الدكتور  �سعادة  وبح�سور  البحرين)�سابقا(، 
الجتماعية  للم�سوؤولية  الإقليمية  بال�سبكة  الإعاقة  ل�سوؤون  الدويل  املبعوث 
لل�سبكة  التابع  العاقة  ذوي  الأ�سخا�س  موؤ�س�سات  خدمات  مركز  نظم 
فعاليات  الدولية  التاأهيل  منظمة  ع�سو  الجتماعية  للم�سوؤولية  الإقليمية 
الأعاقة  ذوي  الأ�سخا�س  موؤ�س�سات  لأخ�سائيي  اخلام�س  الدويل  امللتقى 
ويف  البحرين.  مبملكة  2019م  اأبريل   20 اإلى   18 مابني  الفرته  يف  وذلك 
لفعاليات  املنظمة  اللجنة  رئي�سة  مالوي  يو�سف  حنان  لالأ�ستاذة  ت�سريح 
الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�س  موؤ�س�سات  لأخ�سائيي  اخلام�س  الدويل  امللتقى 
من  الدورة  لهذه  هاما  مو�سوعا  اختارت  املنظمة  اللجنة  اإن  فيه:  قالت 
املجتمعية  »امل�سوؤولية  يف  واملتمثل  اخلام�س  عامه  يف  وهو  امللتقى  دورات 
التوجيه حلقوق العمل والتوظيف لالأ�سخا�س ذوي الإعاقة يف الدول  نحو 
جمالت  يف  متخ�س�سون  خرباء  اختيار  يتم  اأن  حر�ست  كما  العربية«. 
جل�سات  اإثراء  يف  كبريا  اأثرا  حل�سورهم  كان  ممن  والتوظيف،  العاقة 
موؤ�س�سات  بتكرمي  املنظمة  اللجنة  قامت  كما  وفعالياته.  العلمية  امللتقى 
و�سخ�سيات �ساهمت يف دعم موؤ�س�سات العاقة يف املنطقة العربية. وحول 
اأهم حماور اأوراق العمل التي مت تقدميها يف امللتقى، قالت الأ�ستاذة حنان 

الأ�سخا�س  بتوظيف  ال�سلة  ناق�س ق�سايا عديدة ذات  امللتقى  باأن  مالوي 
ذوي الإعاقة منها: التفاقيات واملبادئ واملعايري الدولية املعززة لتوظيف 
الأمم  برنامج  ومبادئ  العاقة  ذوي  وتوظيف  العاقة،  ذوي  الأ�سخا�س 
اأخرى منها:  تناول حماور  اإلى ذلك، مت  اإ�سافة  العاملي.  املتحدة لالتفاق 
التوظيف،  جمال  يف  العاقة  ذوي  ال�سخا�س  حلقوق  الدولية  التفاقية 
وكذلك دور موؤ�س�سات حقوق الن�سان يف حظر التمييز على اأ�سا�س العاقة 
للم�سوؤولية  الدولية  القيا�سية  واملوا�سفة  بالعمالة،   املتعلقة  امل�سائل  يف 
الأ�سخا�س  وتوظيف  العاقة،  الأ�سخا�س ذوي  لتوظيف  املعززة  املجتمعية 
جمال  يف  عاملية  وممار�سات  ومناذج  املجتمعي،  والعائد  العاقة  ذوي 
ا�ستعرا�س  مت  كما  امل�ستفادة.  والدرو�س  العاقة  ذوي  الأ�سخا�س  توظيف 
التجارب الأوربية والأمريكية كنماذج عاملية يف جمال توظيف الأ�سخا�س 
ذوي  الأ�سخا�س  لتوظيف  مبتكرة  عاملية  عمل  وجمالت  الإعاقة،  ذوي 
العاقة. واأ�سافت الأ�ستاذة حنان مالوي كذلك، باأنه اأقيمت على هام�س 
الدولية  »التفاقية  عمل  ور�سة  منها:  م�ساحبة  عديدة  فعاليات  امللتقى 
الفائزين  وتكرمي  التوظيف«،  جمال  يف  العاقة  ذوي  الأ�سخا�س  حلقوق 
بجائزة التميز يف جمال موؤ�س�سات العاقة، وتنظيم  معر�س فر�س توظيف 

الأ�سخا�س ذوي العاقة يف الدول العربية.



31بانوراما ال�سبكة - 2019م

ورشة عمل في مقر مستشفى الملك فيصل 
التخصصي ومراكز األبحاث بجدة

قدمت �سعادة الدكتورة حياة يو�سف مالوي رئي�سة مركز اإجالل خلدمات كبار ال�سن بال�سبكة القليمية للم�سوؤولية 
الجتماعية ور�سة عمل بعنوان )اكرامهم حق علينا(، وذلك يف مقر م�ست�سفى امللك في�سل التخ�س�سي ومراكز 

الأبحاث مبنا�سبة اليوم العاملي ب�ساأن التوعية باإ�ساءة معاملة امل�سنني.

الكوجنر�س  فعاليات  الجتماعية  للم�سوؤولية  القليمية  ال�سبكة  تنظم 
وامل�سوؤولية  الأعمال  »اأخالقيات  �سعار  حتت  للمجتمعية،  للم�سوؤولية  الدويل 
�سبتمرب 2019م،  بتاريخ 26  التناف�سية«،  تعزيز  دولية يف  املجتمعية..جتارب 
ال�سبكة  واأع�ساء  قيادات  وم�ساركة  بح�سور  املغربية،  الرباط  مدينة  يف 
اخلرباء  من  والعديد  الدوليني،  و�سفرائها  الجتماعية  للم�سوؤولية  القليمية 
واملتخ�س�سني يف جمالت امل�سوؤولية املجتمعية، اإ�سافة اإلى خرباء دوليني من 
منظمات اأممية. و�ستقام على هام�س فعاليات الكوجنر�س الدويل للم�سوؤولية 
املجتمعية لعام 2019م، العديد من الأحداث اأهمها: تد�سني اأن�سطة الحتاد 
الدويل للم�سوؤولية املجتمعية- الإقليم العربي، واإطالق اأن�سطة مكتب ال�سبكة 
عن  الر�سمي  والإعالن  املغربية،  باململكة  الجتماعية  للم�سوؤولية  القليمية 
والحتفال  فران�سايز(،  الجتماعية)  للم�سوؤولية  القليمية  ال�سبكة  م�سروع 
الر�سمي باليوم العاملي للم�سوؤولية املجتمعية لعام 2019م. و�ستقام مبنا�سبة 
انعقاد هذه الفعالية الدولية تنظيم جل�سات عمل علمية تقدم خاللها اأوراق 
عمل ر�سينة تتناول فيها �سعار الفعالية. ومن اأبرزحماور ور�س واأوراق العمل:- 
مفهوم اأخالقيات الأعمال والتطور التاريخي لتطبيقاته يف املنظمات ،وعائد 

تطبيق اأخالقيات الأعمال يف املنظمات، 
وفق  الأخالقية  املنظمة  وخ�سائ�س 
وكذلك  العاملية.  املهنية  املرجعيات 
التناف�سية  حمور«امليزات  تناول  �سيتم 
الأعمال«،  ملنظمات  املتاحة  الأخالقية 
الأعمال  منظمات  حمور  اإلى  اإ�سافة 
ملمار�سات  النفوذ  وخارطة  العربية 
اأخالقيات الأعمال. كذلك �ستخ�س�س 
اأخالقيات  اأثر  لتناول حمور  ورقة عمل 

وقيم املنظمات على املجتمع، وامل�سوؤولية الأخالقية  يف تعزيز التناف�سية من 
منظور قيادي.من خالل ا�ستعرا�س مناذج عاملية وعربية. كذلك �ستقام ندوة 
جماهريية يقدمها ال�سفراء الدوليون للم�سوؤولية املجتمعية بال�سبكة القليمية 

للم�سوؤولية الجتماعية بعنوان »اأخالقيات الأعمال وامل�سوؤولية املجتمعية«
الكوجنر�س  فعاليات  رئي�س  املطريي  بدر  امل�ست�سار  �سعادة  بذلك  �سرح 

الدويل للم�سوؤولية املجتمعية

اإلعالن الرسمي عن أنشطة الشبكة االقليمية في المغرب ضمن فعاليات
الكونجرس الدولي للمسؤولية المجتمعية بمشاركة عربية 

ودولية رفيعة المستوى

 تكريم صاحبة السمو الملكي األميرة عبير بنت عبدالله بجائزة أممية
�ساحبة   ،»UNGMP« العاملية   املتحدة  الأمم  �سوق  منظمة  منحت 
ال�سمو امللكي الأمرية عبري بنت عبداهلل بن عبد العزيز اآل �سعود ال�سفري 
ال�سركاء  متكني  جمال  يف  التميز  »جائزة  املجتمعية  للم�سوؤولية  الدويل 
�سموها يف جمال  اجلائزة جلهوده  بتقدمي  املنظمة  2019«.وقامت  لعام 
الأ�سر  ي�سم  مركز  واإن�ساء  املنتجة،  الأ�سر  ودعم  املجتمعية،  امل�سوؤولية 
املنتجة حتت �سقف واحد يف فرتة زمنية حمدودة على نفقتها اخلا�سة، 
اإلى جهودها يف جمال ن�سر ثقافة ال�سالمة املرورية التي تقلدت  اإ�سافة 
فيها من�سب الرئي�س الفخري للمنظمة العربية لل�سالمة املرورية.واختري 
الفائزون بهذه اجلائزة الدولية، التي متنح بالتعاون مع ال�سبكة الإقليمية 
للم�سوؤولية الجتماعية لل�سخ�سيات القيادية املوؤثرة جمتمعيا، بعد ر�سد 
اأدوارها يف تعزيز قدرات �سركائها يف بيئات العمل املختلفة، واأدوارها يف 

مهنيا. جمتمعاتها  متكني 
»ال�سوق  منظمة  وتعد 
املتحدة«،  لالأمم  العاملي 
املنظمات  من  واحدة 
تاأهيل  جمال  يف  الرائدة 
املهنيني  �سركائها  ومتكني 
الأمم  منظومة  مع  للعمل 

العاملية  وال�سركات  والهيئات  للمنظمات  هاما  مدخال  وت�سكل  املتحدة، 
املتخ�س�سة.وتراأ�س  و�سناديقها  ووكالتها  الدولية  املنظمة  مع  للتعاون 
الأمرية عبري بنت عبد اهلل جمعية »اأ�سايل« التعاونية التي تدعم الأ�سر 

املنتجة مبنهجية ال�ستدامة مبدينة الريا�س.
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مشاهير كرة القدم والمسؤولية المجتمعية

ال�سهرة التي ميتلكها الريا�سيني بال �سك اإنها ذات تاأثري كبري على جميع فئات املجتمع فال يوجد من 
لي�س لديه اهتمام يف الريا�سة حتى لو مل يكن ممار�س لها، وبال �سك اأن كرة القدم على راأ�س هذه 
الريا�سات والتي تعترب ذات تاأثري على جمتمعاتنا العربية على وجه اخل�سو�س، واملتابع ل�سفحات 
لعبني كرة القدم من امل�ساهري يجد �سفحاتهم متتلئ باملتابعني حتى واإن كانت خاوية من املحتوى، 

حتى اأن بع�سهم ي�ستعني ب�سركات لإدارة احل�سابات يف مواقع التوا�سل الجتماعي.
مبادرات  اأو  حمالت  من  تخلو  تكاد  الجتماعية  ال�سفحات  اأغلب  اأن  جتد  ال�سديد  لالأ�سف  ولكن 
للم�سوؤولية املجتمعية يف الوقت التي يحتم على مثل هذه ال�سخ�سيات اأن يكون لهم دور اأكرب وخ�سو�سًا 
لقدرتهم على الو�سول اإلى جمتمعات وفئات وا�سعه حول العامل، بل اأن بع�سهم يركز على الإعالنات 
التجارية لبع�س املنتجات التي تعترب غري �سحية، و من هنا ت�ستطيع ر�سد تقدمي امل�سلحة ال�سخ�سية 

على امل�سوؤولية املجتمعية مب�ساهدة هذا ال�سلوك.
التجاري بقيم اجتماعية وهذه تعترب مبادرة جدًا رائعة حينما  اأن بع�سهم يتجه لربط الإعالن  اإل 
اأنديتهم لتقدمي  اإن بع�سهم حتثهم  حتقق امل�سوؤولية املجتمعية حتى لو كانت ب�سكل غري مبا�سر، بل 
مبادرات وحمالت م�سوؤولية جمتمعية �سواء يف الواقع اأو من خالل حمالت تطلق يف مواقع التوا�سل 
الجتماعي، لذلك يف اعتقادي اأن هناك احتياج كبري حلمالت توعوية وتوجيهية من احتادات كرة 
معايري  �سمن  من  املبادرات  تلك  ربط  ميكن  حتى  اأو  املجتمعية  امل�سوؤولية  باأهمية  للم�ساهري  القدم 
ا�ستحقاق اجلوائز الريا�سية، ومن جانب اآخر جند مثل هذه املبادرات من بع�س اجلهات ولكن تعترب 

قليلة ول ترتقي حلجم التاأثري الذي ميلكه م�ساهري كرة القدم.

بقلــــم: 
عبدالرحمــن �شيـــادي

مدير التحرير

المبــــادرات 
المسؤولـــة 
اجتماعيا »١٣« 

   مقالت يف امل�شوؤولية املجتمعية 

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

�سبكات التوا�سل الجتماعي



الروافد  اأحد  واملتو�سطة  ال�سغرية  واملن�ساآت  الأعمال  رّواد  دعم  ي�سّكل  واأ�سبح 
الأ�سا�سّية لتكوين الوظائف، ودفع عجلة النمو الإقت�سادي يف الدولة. 

ومع زيادة الهتمام الإعالمي مبجال ريادة الأعمال يف الأعوام الأخرية، فقد 
قامت بع�س ال�سركات واملوؤ�س�سات باإطالق مبادرات لدعم ال�سركات النا�سئة. 
ولأن هذه املوؤ�س�سات قد قامت بهذه الربامج من منطلق التوطني ودعم النمو 
الإجتماعّية،  امل�سوؤولّية  مظّلة  حتت  تلك  جهودها  �سّنفت  فقد  الإقت�سادي، 
النمو  دعم  يف  رائدة  كموؤ�س�سات  ال�سركات  هذه  �سورة  تعزيز  يف  اأ�سهم  مما 
الأعمال  رّواد  ت�سنيف دعم  اأن  تكمن يف  الإ�سكالّية  لكن  للوطن.  القت�سادي 
الأعمال،  رّواد  على  مبا�سرة  �سلبّية  انعكا�سات  له  خريي  اأو  اجتماعي  كعمل 
الت�سنيف  لهذا  فاإن  ذلك،  اإلى  وبالإ�سافة  امل�ستفيدة.  ال�سغرية  وال�سركات 

تاأثريات �سلبّية طويلة الأمد على بيئة ريادة الأعمال 
اإن ت�سنيف دعم رّواد الأعمال حتت مظّلة امل�سوؤولّية الإجتماعّية، يجعل املوؤ�س�سة 
وتعزيز  اإعالمّية  تغطية  �سكل  على  للدعم  ال�ستثماري  العائد  ترتّقب  الداعمة 
ريادة  اأن�سطة  اإلى  �سيّتجه  املوؤ�س�ساتي  الدعم  اأن  يعني  التجارّية. مّما  لعالمتها 
احلال  بطبيعة  حتّقق  التي  فهي  اأكرب،  اإعالمّية  بتغطية  حتظى  التي  الأعمال 
عائد ا�ستثماري اأعلى. والنتيجة هي اأّنه بدل اأن يكون الدعم موؤثرًا عرب خطوات 
يّتجه  فاإّنه  وال�ستثمار،  والحت�سان  وال�سراكات  التجاري  التعامل  مثل  مبا�سرة 
لهذه  اأن  و�سحيح  اجلوائز.  وتقدمي  امل�سابقات  واإقامة  الفّعاليات  رعاية  اإلى 
اجلهود دور مهم يف ن�سر ثقافة ريادة الأعمال، اإّل اأن الرتكيز على هذا النوع من 
الدعم ينتج بيئة تتمحور حول الق�سور ومظاهر ريادة الأعمال، بينما ينح�سر 

اإجناز هذه املوؤ�س�سات يف زيادة عدد احل�سور واملت�سابقني يف الفعاليات.
رائد  مع  املوؤ�س�سة  اإ�ستثمار  اأو  اإقرا�س  ت�سنيف  يتم  عندما  اآخر،  �سعيد  على 
الأعمال كعمل اجتماعي اأو خريي، فاإن ذلك يجعل املوؤ�س�سة الداعمة ل تاأخذ 
ال�سركة النا�سئة ب�سكل جّدي. فبهذا الت�سنيف، يتم معاملة الدعم كجزء من 
باقي التربعات التي تقوم بها املوؤ�س�سة للمجتمع. فهو دعم ل�سخ�س »حمتاج« 
اأن يكون �ساكرًا جلهودهم اخلرّية. بل  لت« به املوؤ�س�سة، لذلك يجب  قد »تف�سّ
املوؤ�س�سة  ب�سكل فوقي من موظفي  يتم معاملته  اأن  اإلى  اأحيانًا  يوؤدي ذلك  وقد 

الداعمة، الذين يعّززون �سورته كم�ستفيد من عملهم »اخلريي«. 
اأّما عندما يكت�سف الريادي باأن الدعم املايل الذي ح�سل عليه قد كّلفه الكثري، 
فاإن من�ساأته تكون مكّبلة بالقر�س اأو ال�ستثمار الذي ح�سل عليه، مما يجعل 

من ال�سعب عليه التخّل�س من هذه العالقة ال�ساّرة.
الن�سح  مثل  الريادي  عليه  يح�سل  قد  الذي  املايل  غري  الدعم  م�ستوى  وعلى 
عندما  كبري  ب�سكل  �سيختلف  له  املقدمة  اخلدمات  وجودة  نوع  فاإن  والإر�ساد، 
يتم ت�سنيف دعمه كعمل اجتماعي. فبالإ�سافة اإلى ال�سلبيات املعتادة يف دعم 
م له امل�سورة عرب موظفني الذين  املوؤ�س�سات الكربى لرّواد الأعمال، مثل اأن تقدَّ
اأواملعتادين على عملّيات ذات حجم خمتلف،  اإلى اخلربة يف املجال،  يفتقرون 

فاإن ت�سنيف الدعم كعمل اجتماعي يفاقم الإ�سكالّية.
 لقد جرت العادة اأن ترّكز ال�سركات اأف�سل موظفيها يف املجالت ذات الربحّية 
�سيقومون  الذين  الإجتماعّية  امل�سوؤولّية  موظفي  فاإن  لذلك  وكنتيجة  الأعلى، 

بدعم رائد الأعمال �سيكونون غالبًا اأقل خربة وكفاءة.
اأنه يح�سل على توجيه ممتاز من موؤ�س�سة ناجحة   و�سيظل رائد الأعمال يعتقد 
ذات حجم هائل وعالمة جتارّية قوّية، حتى تظهر الآثار ال�سلبّية على املدى البعيد 
وتتفاقم امل�سكلة. بل وحتى عندما يف�سل رائد الأعمال، قد يكون يف بع�س الأحيان 

من ال�سعب تعقب الأثر ال�سلبي للدعم الذي ح�سل عليه.
اإن ت�سنيف دعم رّواد الأعمال �سمن امل�سوؤولّية الإجتماعّية ل ي�سّر فقط رّواد 
الأعمال ب�سكل مبا�سر، بل يوؤّثر �سلبًا على بيئة ريادة الأعمال. فبالإ�سافة اإلى 
الإ�سهام يف ف�سل ال�سركات النا�سئة، فاإن هذه اجلهود ت�سّكل ازدحام �سلبي يف 

�ساحة دعم رّواد الأعمال. 
موؤ�س�سات  تكّون  من  وحتد  �سة  املتخ�سّ املوؤ�س�سات  جهود  بتعقيد  تقوم  فهي 
فاإن  كربى،  ة  وخا�سّ حكومّية  موؤ�س�سات  تقودها  اجلهود  هذه  ولأّن  جديدة. 
اأ�سماءها اّلالمعة قد جتذب رّواد العمال، على ح�ساب برامج قد تقّدم لهم 
ت�سببه هذه اجلهود  الف�سل الذي قد  بينما  اأقل ملعانًا.  لكّنها  اإ�سافة ملمو�سة، 

ي�سر ب�سمعة بقّية الربامج يف �ساحة دعم رّواد الأعمال 
ال�سركات  دخول  ت�سهيل  عرب  يبداأ  اإيجابي  ب�سكل  واملوؤّثر  اجلاد  الدعم  اإن 
النا�سئة وال�سغرية يف �سال�سل الإمداد للموؤ�س�سات الكربى، عرب جهود توازن 
اأّما  واملتو�سطة.  ال�سغرية  املن�ساآت  وتنمية  الإمداد،  �سل�سلة  تناف�سّية  بني  ما 
على م�ستوى الأفكار وال�سركات ال�سغرية التي تعمل يف نف�س املجال الرئي�سي 
وربطها  وال�ست�سمار اجلريء،  الحت�سان،  الدعم عرب  يكون  فهنا  للموؤ�س�سة، 
بفرق البحوث والعمليات وتطوير الأعمال. هذا هو الدعم الذي ينتج �سركات 

ناجحة، وي�سهم يف بناء بيئة حمفزة لريادة الأعمال.

ريـادة األعمـال والمسؤوليـة المجتمعيـة
م�شوؤولون اجتماعيا: 

اإعداد: الدكتور يعقوب حممد بني هذيل 
رئي�س املنظمة الدولية للم�سوؤولية املجتمعية 
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عن  التخلي  اإلى  احلكومات  و�شعي  القت�شاد،  حترر  ظل  يف  خا�شة  حيوًيا،  اأمًرا  املجتمعية  امل�شوؤولية  اأ�شبحت 
النهو�س بدورها الجتماعي، اإمياًنا منها باأفكار واأطروحات »ميلتون فريدمان«، الذي كان يفكر اقت�شادًيا فقط، 
ومبنطق الربح واخل�شارة، دون اأدنى اعتبار مل�شوؤولية اجتماعية ول اأخالقية؛ اإذ كان يوؤمن باأن قوانني القت�شاد 

كقوانني الهند�شة، تطبق يف كل مكان وبنف�س الطريقة؛ ما جنم عنه كوارث جمة.
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أثـر المسؤولية  االجتماعية  فـي األداء: 
دراسـة تطبيقيـة علـى الشركات المساهمـة السوريـة.

                 درا�شات يف امل�شوؤولية املجتمعية 

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

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

الوطن  اأرجاء  يف  نحلق  ونحن  الأحبة،  اأيها  بكم  اللقاء  اأجمل  ما 
العربي ن�شتن�شق هواء امل�شوؤولية الجتماعية. وهانحن يف هذا العدد 
من �شحيفة التزام نقدم لكم درا�شة عن اأثر امل�شوؤولية الجتماعية 
من  ال�شورية  امل�شاهمة  ال�شركات  على  تطبيقية  درا�شة  الأداء:  يف 
اإعداد الدكتور قدري عثمان اإبراهيم. قدمت كاأُطروحة لنيل درجة 

الدكتوراه، تخ�ش�س اإدارة الأعمال يف جامعة دم�شق.

املقدمة:
امل�سوؤولية  م�سطلح  حاز  قدري،  الدكتور  يقول 
الباحثني  من  الكثري  اهتمام  على  الجتماعية 
وعلماء، كما اأثار هذا امل�سطلح جدًل وا�سعًا بينهم، 
وجهتي  الأخرية   العقود  يف  الإدارة  حوله  وبلورت 
الأ�سا�سية  امل�سوؤولية  اأن  ترى  الأولى  رئي�سيتني  نظر 
للمنظمات هي تعظيم الأرباح ُ بقدر الإمكان وبالتايل 
خدمة املالك وتعظيم ثروتهم الأمر الذي �سينعك�س 
يف النهاية على املجتمع ب�سكل عام وذلك من خالل 
هذا  و�ساحب  له.  �ستقدم  التي  واخلدمات  ال�سلع 
على  احلائز  الأمريكي  القت�سادي  الإداري  املذهب 
الذي   Friedman 1970 فريدمان  نوبل  جائزة 
لي�س  وبالتايل  املالك  وكالء  هم  املديرين  باأن  يرى 
من �سالحياتهم القيامُ  باأدوار اجتماعية توؤدي اإلى 

الإ�سرار برثوة املالك.
املنظمات  اأن  فرتى  الأخرى  النظر  وجهة  اأما 
املجتمع،  تاأثريها يف  وتزايد  كبري  ب�سكل  ت�سخمت 
بعن�سر  فقط  الهتمام  منها  مقبوًل  يعد  ومل 
املالك،  وهو  فيه  تعي�س  الذي  جمتمعها  من  وحيد 

ويف  اإيجابيًا  التاأثري  هذا  يكون  اأن  يجب  وبالتايل 
�سالح املجتمع ب�سكل عام، حيث اأن هذه املنظمات 
تن�ساأ وتعمل يف ظل هذا املجتمع وبالتايل ل ميكنها 
باأدوار اجتماعية  القيام  النجاح وال�ستمرار بدون 
وحتظى  لديه  مقبولة  جتعلها  املجتمع  هذا  جتاه 
وبالتايل  مكوناته،  خمتلف  قبل  من  بالحرتام 

احلفاظ على بقائها وا�ستمرارها
م�شكلة الدرا�شة:

لتو�سيح  العربي  امل�ستوى  على  قليلة  درا�سات  اجريت 
وهي  احلالية  الدرا�سة  متغريات  بني  العالقة  طبيعة 
والأداء  الوظيفي  والر�سا  الجتماعية  امل�سوؤولية 
لدرا�سة تاأثري امل�سوؤولية الجتماعية والر�سا الوظيفي 
يف الأداء، كذلك على امل�ستوى املحلي مل يجد الباحث 
هذه  حتاول  وبالتايل  املو�سوع،  هذا  تناولت  درا�سة 
من  وذلك  الفجوة  هذه  ملئ  يف  امل�ساهمة  الدرا�سة 
والر�سا  الجتماعية  امل�سوؤولية  اأثر  درا�سة  خالل 
من  عينة  خالل  من  ال�سركات  اأداء  يف  الوظيفي 
تتج�سد  اإذ  ال�سورية،  امل�ساهمة  ال�سركات  العاملني يف 

م�سكلة الدرا�سة بالأ�سئلة التالية/

يف  الجتماعية  امل�سوؤولية  ممار�سة  مدى  ما   -1 
ال�سركات امل�ساهمة ال�سورية؟

يف  للعاملني  الوظيفي  الر�سا  م�ستوى  ما   -2 
ال�سركات امل�ساهمة ال�سورية؟

امل�ساهمة  لل�سركات  الأداء  م�ستوى  هو  ما   -3 
 ال�سورية؟

 ٤- هل توؤثر ممار�سة امل�سوؤولية الجتماعية يف اأداء 
 ال�سركات ال�سورية امل�ساهمة؟

للعاملني يف  الوظيفي  الر�سا  م�ستوى  يوؤثر   5- هل 
 اأداء ال�سركات ال�سورية امل�ساهمة؟

يف  الجتماعية  امل�سوؤولية  ممار�سة  توؤثر  هل   -6 
م�ستوى الر�سا الوظيفي للعاملني؟

العالقة  للعاملني  الوظيفي  الر�سا  يتو�سط  هل   -7 
بني امل�سوؤولية الجتماعية للمنظمة واأدائها

اأهمية الدرا�شة
تكمن اأهمية الدرا�سة يف ناحيتني، نظرية وعملية:

من  الدرا�سة  هذه  اأهمية  تربز  النظرية:  الأهمية 
الناحية النظرية من حيوية املو�سوع الذي تطرحه وهو 
اأثر امل�سوؤولية الجتماعية يف اأداء ال�سركات امل�ساهمة 



35بانوراما ال�سبكة - 2019م

ال�سورية، فالعالقة بني امل�سوؤولية الجتماعية والأداء 
يف  والبحث  للدرا�سة  الرئي�سية  املوا�سيع  احد  متثل 
 Huang Lin et(  . الجتماعية  امل�سوؤولية  مو�سوع 
للدرا�سة  النظرية  الأهمية  تنبثق  كما    )al, 2009

من خالل ما متثله من اإ�سافة للرتاكم املعريف حول 
وعالقته  للمنظمة  الجتماعية  امل�سوؤولية  مو�سوع 
واأثره بكل من الر�سا الوظيفي والأداء، فعلى الرغم 
انه  اإل  عام،  ب�سكل  الأجنبية  الدرا�سات  كرثة  من 
امل�ستوى  الباحثني على  مازال هناك ق�سور من قبل 

املحلي والعربي يف مناق�سة هذا املو�سوع.
الأهمية العملية 

امل�سوؤولية بني  العالقة  على  الدرا�سة  هذه  تركز   -1 
يف واأثرهما  الوظيفي  والر�سا  للمنظمة   الجتماعية 
تلعب املحلية  ال�سركات  من  عينة  خالل  من   الأداء، 
 دور هام يف القت�ساد ال�سوري �سواء من حيث حجم
وبالتايل فيها،  العاملني  اأو من حيث عدد  املال   راأ�س 
 فاإن نتائجها ميكن اأن تكون على قدر كبري من الأهمية
ميكن كونها  والجتماعية،  القت�سادية  الناحية   من 
 اأن ت�ساعد هذه ال�سركات يف تو�سيح املمار�سات التي
حتديات مواجهة  على  قدرتها  حت�سني  اإلى  توؤدي   قد 
بني العالقة  فدرا�سة  وامل�ستقبلية.  احلالية   املناف�سة 

هذه املتغريات
 2- ميكن اأن ت�ساعد هذه الدرا�سة متخذي القرارات
 ورا�سمي ال�سيا�سات يف ال�سركات املدرو�سة واجلهات
الجتماعية امل�سوؤولية  مبو�سوع  الهتمام   ذات 
من للمزيد  حتتاج  التي  املجالت  على   بالرتكيز 
التنمية على  اإيجابًا  ينعك�س  قد  الذي   الهتمام 

. القت�سادية والجتماعية
يف لالهتمام  ال�سركات  الدرا�سة  نتائج  تدفع  قد   -3 
 امل�سوؤولية الجتماعية والر�سا الوظيفي للعاملني فيها
 الأمر الذي ميكن اأن ي�سكل اأر�سية �سلبة ترتكز عليها
 ملواكبة التغريات البيئية والتناف�سية، فالباحث ياأمل اأن
ال�سركات بني  التالئم  زيادة  درا�سته يف  نتائج   ت�سهم 
لتح�سني يقود  به مما  تعمل  الذي  واملجتمع   املدرو�سة 
�سورتها الأمر الذي ميكن اأن ينعك�س على تناف�سيتها.

اأهداف الدرا�شة:
:  تهدف الدرا�شة اإلى حتقيق ما يلي

 1- درا�سة مدى ممار�سة امل�سوؤولية الجتماعية يف

ال�سركات امل�ساهمة ال�سورية.
يف للعاملني  الوظيفي  الر�سا  م�ستوى  قيا�س   -2 

 ال�سركات امل�ساهمة ال�سورية.
امل�ساهمة ال�سركات  يف  الأداء  م�ستوى  حتليل   -3 

.ال�سورية
 ٤- قيا�س اأثر امل�سوؤولية الجتماعية والر�سا الوظيفي

 يف الأداء يف ال�سركات امل�ساهمة ال�سورية
الر�سا يف  الجتماعية  امل�سوؤولية  اأثر  قيا�س   -5 

. الوظيفي يف ال�سركات امل�ساهمة ال�سورية
 6- درا�سة فيما اإذا كان الر�سا الوظيفي للعاملني
 يتو�سط العالقة بني امل�سوؤولية الجتماعية للمنظمة

واأدائها.
ا�ستخدم  الدرا�سة  اأهداف  حتقيق  اأجل  ومن 
الرتباطي،  وال�سلوب  الو�سفي  املنهج  الباحث 
اخلا�سة  البيانات  جلمع  ا�ستبانة  و�سممت 
عينة  على  وزعت  والأداء،  الجتماعية  بامل�سوؤولية 
دم�سق  �سوق  يف  املدرجة  ال�سركات  يف  املدراء  من 

لالأوراق املالية بلغت ) 103 (  من املدراء.
الوظيفي  الر�سا  لقيا�س  ثانية  ا�ستبانة  �سممت  كما 
للعاملني يف ال�سركات املدرو�سة تكونت من عدة اأبعاد 
ال�سركات  يف  قدرها)211)موظف  عينة  على  ووزعت 
الإح�سائي  الربنامج  ا�ستخدم  حيث  املدرو�سة، 
بوا�سطة  جمعت  التي  البيانات  .)SPSS:21(لتحليل 
ال�ستبيانتني كما قام الباحث بالعتماد على املنهجية 
مدير   )25( مع  مقابالت  اإجراء  خالل  من  النوعية 
يف ال�سركات املدرو�سة، والتي من خاللها وبا�ستخدام 
امل�سوؤولية  واقع  ا�ستنتج  امل�سمون  حتليل  منهجية 
الجتماعية للمنظمة على م�ستوى التطبيق، وعالقتها 
واأ�سئلتها  الدرا�سة  مب�سكلة  املتعلقة  باملتغريات 

الأ�سا�سية.
نتائج الدرا�شة

التايل،  الرئي�سي  ال�سوؤال  على  الدرا�سة  هذه  اأجابت 
ما هو اأثر امل�سوؤولية الجتماعية والر�سا الوظيفي يف 
اأداء ال�سركات امل�ساهمة ال�سورية ؟ وبالتايل نتائجها 
ميكن اأن ت�ساعد هذه ال�سركات يف تو�سيح املمار�سات 
التي توؤدي اإلى حت�سني قدرتها على مواجهة حتديات 
زيادة  خالل  من  وامل�ستقبلية،  احلالية  املناف�سة 
التالوؤم بينها وبني موظفيها واملجتمع الذي تعمل به ، 

الأمر الذي ميكن اأن ينعك�س على اأدائها.
املدرو�سة  ال�سركات  اأن  اإلى  الدرا�سة  خل�ست 
متو�سطة  بدرجةُ   الجتماعية  امل�سوؤولية  متار�س 
وباأهمية  احل�سابي)3.72(  متو�سطها  بلغ  حيث 

ن�سبية قدرها .) 7٤.٤0% (
الوظيفي  الر�سا  اأن  اإلى  اأي�سًا  الدرا�سة  تو�سلت 
ب�سكل  متو�سط   املدرو�سة  ال�سركات  يف  للعاملني 
عام حيث بلغ متو�سطه احل�سابي )3.63( وباأهمية 
نتائج  من  تبني  كما    )  72.60%  ( قدرها  ن�سبية 

الدرا�سة اأن هناك اأثر ذو دللة اإح�سائية:
1-  للم�سوؤولية الجتماعية يف الر�سا الوظيفي

2- للر�سا الوظيفي يف الأداء
3- للم�سوؤولية الجتماعية يف الأداء

للعاملني يتو�سط العالقة بني  واأن الر�سا الوظيفي 
اأو�ست  واأدائها.  للمنظمة  الجتماعية  امل�سوؤولية 
باملزيد  املدرو�سة  ال�سركات  اإدارات  الدرا�سة 
املحلي  املجتمع  بدعم  يتعلق  فيما  الهتمام  من 
واملوؤ�س�سات  وال�سحة،  التعليم،  مثل  جمالت  يف 
حل  يف  وامل�ساهمة  التحتية،  والبنية  اخلريية، 
امل�ساكل والتخفيف من الأ�سرار التي حتل باملجتمع 
اأثناء الأزمات. حيث بينت النتائج اأن بعد امل�سوؤولية 
اخلرية كان متو�سطه احل�سابي منخف�س.واأن تعمل 
على مراعاة ارتفاع املتطلبات املعي�سية، فتعمل على 
الراتب  وبني  املتطلبات  هذه  بني  التوازن  حتقيق 
املمنوح للعاملني لديها. ملا لذلك من اأثر يف الر�سا 
تاأثري  بينت  التي  النتائج  ظلُ   يف  لهم،  الوظيفي 
الر�سا الوظيفي يف اأداء هذه ال�سركات. اإذ تبني اأن 

بعد الراتب واملكافاآت كانت درجته منخف�سة.
كما اأو�ست الدرا�سة باأن تعمل ال�سركات املدرو�سة 
اإذ  لديها،  الجتماعية  امل�سوؤولية  م�ستوى  رفع  على 
تبني من نتائج الدرا�سة التاأثري الإيجابي لذلك يف 
و يف  ال�سركات،  للعاملني يف هذه  الوظيفي  الر�سا 
الأداء. وزيادة اهتمام ال�سركات املدرو�سة بالر�سا 
رفع  يف  له  ملا  فيها،  اأثرُ   من  للعاملني  الوظيفي 

م�ستوى اأداء هذه ال�سركات.
متت بحمد اهلل

ـ  http://mohe.gov.sy/Masters/Message/

PH/qadri%20ebrahim.pdfـ
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معهد  يجريها  التى  والدرا�سات  التقارير  تعجبني 
معهد  وهو   )reputation institute( ال�سمعة 
عاملي متخ�س�س يف قيا�س �سمعة ال�سركات وي�ساعد 
اأخالقية  اأ�س�س  وفق  �سمعتها  بناء  يف  ال�سركات 
فيه  تناولت  مقاًل  كتبت  قد  قبل  من  وكنت  الطابع، 
ال�سركات  اأف�سل  عن  املعهد  اأ�سدره  الذي  التقرير 
امل�سوؤولية  اأن  فيه  اأو�سحوا  والذي  العامل  يف  �سمعة 
�سمعة  قيا�س  عنا�سر  من   %٤1.1 متثل  املجتمعية 
اأهم   عن  روؤيتهم  حول  تقرير  لهم  و�سدر  ال�سركات، 
الق�سايا  التي توؤثر يف �سمعة ال�سركات يف هذا العام 
 In(2019 م �سدروه بعبارة امل�سداقية هي كل �سيء
بال  وهو   ،)2019, Credibility is Everything
�سمعة  يف  الأخالقي  املكون  اأهمية  مدى  يبني  �سك 

ال�سركات ومدى تاأثريه على جناحها على املدى الطويل، وقد دفعت بع�س 
ال�سركات  يف ال�سنوات الخرية ثمنا باهظا  لل�سمعة ال�سيئة نتيجة ل�سلوعها 
يف بع�س املمار�سات غري الخالقية، مما دفعها لال�ستثمار يف �سمعتها ردا 
الرقمية،  الثورة  لثوار  خ�سبة  مواد  ،باتت  ومكلفة  حمرجة  ف�سائح  على 
ما  على  بها  مدلال  اأوردها  التي  ال�سواهد  بع�س  املقال  هذا  يف  و�سنتناول 

ذهبوا اإليه  يف �سدر التقرير .
 Transport for �سركة  اأعلنت   ،2017 عام  من  �سبتمرب  يف     
الربيطانية  العا�سمة  يف  للعمل   Uber رخ�سة  جتدد  لن  اأنها   London
وا�ستخدام  العمالية  واملخالفات  البيانات   خروقات  �سوء  يف 
بالتهرب   rideshare لعمالء  �سمح  الذي   »Greyball« برنامج 
و�سليمة«. »مالئمة  تكون  لن   Uber اأن   TfL اأعلنت  القوانني،   من 

وردًا على ذلك، مل يغ�سب الرئي�س التنفيذي اجلديد دارا خ�سرو�ساهي ، ومل 
يعمل على  اإ�سدار اإنكارا ينطوي على هتك TfL  ل�سمعة �سركته وبدًل من ذلك، 
ار�سل ر�سالة بريد اإلكرتوين اإلى كل  املوظفني ،  اعلن فيها قبول  وحتمل امل�سوؤولية 
 ،Uber واعرتف باأنه من املهم اأن يفكر النا�س يف جميع اأنحاء العامل يف �سركة
يف حني قد يكون الدافع هو القول باأن هذا غري عادل ، فاإن اأحد الدرو�س التي 
تعلمتها مع مرور الوقت هو اأن التغيري ياأتي من التاأمل الذاتي، لذلك ي�ستحق 
اأن نفح�س كيف و�سلنا اإلى هنا، واحلقيقة هي اأن هناك تكلفة عالية ل�سمعة 
�سيئة،  بغ�س النظر عما اإذا كنا قد فعلنا كل ما يقال عنا يف لندن اليوم )ولكي 
اأكون وا�سحا، ل اأعتقد اأننا فعلنا ذلك(، فاإنه من املهم حقا اأن نهتم مبا يفكر 
فيه النا�س عنا ، وخا�سة يف الأعمال التجارية العاملية مثلنا ، حيث ان اخللل يف  
 الإجراءات يف جزء واحد من العامل ميكن اأن يكون لها عواقب وخيمة يف بلد اآخر.

بعد هذه النك�سة، فعل خ�سرو�سهاهي اأكرث من جمرد التاأمل الذاتي؛ وقد اتخذ 
هو وال�سركة خطوات ملمو�سة لإعادة تاأهيل �سورتها امللطخة ب�سكل متزايد، 
يف يوليو من عام 2018، قام مبجموعة من الإ�سالحات الداخلية ال�سريعة، 
مبواطنة  يتعلق  فالأمر  لندن،  يف  للعمل  ترخي�سهم  على  مبوجبها  ح�سلوا 

من  لندن   مثل  البلديات  اأن  يرون  فهم  ال�سركات، 
»اأوبر« باللعب يف �ساحتها اخللفية  ل�  اأن ت�سمح  املرجح 
جيدة. وقيادة  نية  بح�سن  تت�سرف  ال�سركة  كانت   اإذا 
ال�سركات  اأكرب  من  واحدة  وهي    � نوفارتي�س  اأ�سبحت 
 � يف �سناعة الأدوية الآن � حتفز ال�سلوكيات الأخالقية 
�  يف كاآفة معامالتها، حيث دفعت  لي�س فقط املبيعات 
ب�سبب  دولر  مليون   25 مببلغ  ت�سوية  نوفارت�س  �سركة 
الرعاية  خرباء  برعاية  قامت  ال�سركة  باأن  اتهامات 
كما  لهم،  اأدوية  مبيعات  لتعزيز  ال�سينيني  ال�سحية 
دولر  مليون   1.2 دفع  مقابل  النار  لإطالق  تعر�سوا 
ملحامي الرئي�س دونالد ترامب ال�سابق، مايكل كوهني، 
الإدارة. ودية من  تنظيمية  البحث عن معاملة   بدعوى 

التحفيزي  هيكله  اأدى  الذي  فارجو«،  »ويلز  مثل 
حقيقيني  لعمالء  مزيفة  ح�سابات  لإن�ساء  املوظفني  م�ستوى  خف�س  اإلى 
�سعر  يف   %20 بن�سبة  ا  انخفا�سً راأوا  )والذين  اأعدادهم  زيادة  اأجل  من 
نوفارتي�س  �سركة  ا�سطرت  الف�سيحة(،  عن  الك�سف  مبجرد  اأ�سهمهم 
اإطالق  يف  بداأت  ثم  الداخلية،  بثقافتها  يتعلق  فهو   المر  ملواجهة 
اأخرى؟ مرة  احلدوث  من  منعها  ميكنهم  كيف  هذا؟  حدث  كيف   الأ�سئلة  
علمت Novartis، على  جتديد هياكل احلوافز بدًل من تثبيت مكافاآت �سنوية 
Novartis �سمت  ، فاإن  واأرقام املبيعات، كما كانت يف املا�سي  على الأرباح 
الى التقييم  عن�سر »ال�سلوك الأخالقي«. �سيح�سل املوظف على درجة 1 اأو 2 
اأو 3 على اأخالقياته، حيث ي�سري 2 اإلى اأنه يفي بالتوقعات، وي�سري 3 اإلى اأنها 
جتاوزت التوقعات، �سوف يح�سل اأولئك الذين يتلقون 2 اأو 3 على مكافاأتهم 
اأولئك الذين  اإلى 35 % من راتبهم ال�سنوي.  اأن ت�سل  ال�سنوية، والتي ميكن 
يتلقون 1 لن ميكن حتى طردهم، وقال �سمري �ساه، رئي�س عالقات امل�ستثمرين 
لدى نوفارتي�س: »لقد حاولنا التاأكد من ح�سولنا على التوازن ال�سحيح بني 
 Novartis �سركة  نّفذت  كما  ال�سحيح«،  ال�سلوك  وبني  الأداء  مقابل  الأجر 
برناجًما جتريبًيا ي�سع مزيًدا من التدقيق يف تقارير النفقات من ال�سني، مع 
الرتكيز على ال�سلوك ال�سيئ  مثل الر�ساوى حيث يتم اكت�ساف ال�سلوك ال�سيء 

قبل اأن  يخرج عن نطاق ال�سيطرة.
جمموعة  يف  الكربى  ال�سركات  ف�سائح  من  قليلة  �سنوات  مرور  بعد  و 
وا�سعة من ال�سناعات التى اأ�سرنا لبع�سها  ، يرى كبار القادة اأهمية عدم 
الكتفاء مبعاجلة الأخبار ال�سيئة  فح�سب ، بل يف اإحداث تغيري ذي مغزى 

يفوز بثقة امل�ستهلكني واملنظمني وامل�ستثمرين.
 2019 عام  يف  لل�سركات  اليوم  تعيد  وال�سمعة  والإدراك  امل�سداقية   
املدى  على  الأعمال  جناح  ل�سمان  املجالت  هذه  يف  الفوز  بعده  وما 
الطويل، ثم قاموا بطرح �سوؤال هل يثق بك عمالئك؟ ثم كانت الأجابة 
البيانات  با�ستخدام   2019 لعام  العاملية  الت�سالت  ا�سرتاتيجية  خطط 

مل�ساعدتك يف اتخاذ اأف�سل القرارات.

بقلم: ع�شام بابكر 
رئي�س مركز اخلرطوم للم�سوؤولية

املجتمعية والتنمية امل�ستدامة

  المصداقية العنوان الرئيس لسمعة الشركات في  2019
   مقالت يف امل�شوؤولية املجتمعية 
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بتنظيم من الشبكة اإلقليمية بالتعاون مع المركز 
العالمي للتنمية المستدامة

مؤتمر وجائزة منصات التمويل الجماعي للمشاريع 
الخيرية والمجتمعية لعام 2019 بالبحرين

نظمت ال�شبكة الإقليمية للم�شوؤولية الجتماعية بال�شراكة مع املركز العاملي للتنمية امل�شتدامة فعاليات »موؤمتر وجائزة 
جمتمعية  مل�شروعات  مالية  »تقنيات  �شعار  حتت  2019م«،  واملجتمعية  اخلريية  للم�شروعات  اجلماعي  التمويل  من�شات 
رائدة«، برعاية من �شعادة الدكتور ح�شن بن ابراهيم كمال ال�شفري الدويل للم�شوؤولية املجتمعية، وذلك بفندق الويندام 
مبملكة البحرين بتاريخ 16 فرباير 2019م، مب�شاركة العديد من العديد من ال�شخ�شيات القيادية من الدول العربية ومن 

خارجها، �شمن فعاليات »عام متكني ال�شركاء2019م«.

 وقد افتتح املوؤمتر �سعادة الدكتور ح�سن بن ابراهيم كمال ال�سفري الدويل 
ال�سبكة  اإدارة  جمل�س  يف  »ي�سرفنا  فيها  قال  بكلمة  املجتمعية  للم�سوؤولية 
القليمية للم�سوؤولية الجتماعية اأن نرحب بكم يف هذا احلدث املهني الذي 
يقام لأول مرة يف املنطقة العربية، ويهدف اإلى اإبراز دور من�سات التمويل 
اجلماعي يف �سد الفجوة التي تواجهها موؤ�س�ساتنا املجتمعية لتمويل م�ساريعها 
لتنمية  ال�سعي  جتاه  ا�سرتاتيجياتها  يف  حدث  الذي  والتطور  املختلفة، 
جوانب  اأحد  اجلماعي  التمويل  »يعد  كذلك  واأ�ساف  العربية«.  جمتمعاتنا 
طريقة  وهو  الأخري.  العقد  يف  التقنية  اأ�سافتها  التي  اجلديدة  القت�ساد 
موؤ�س�سات  طريق  عن  تتم  ل  اأنها  فيها  واجلديد  امل�ساريع،  لتمويل  جديدة 
اأفراد  م�ستثمرين  طريق  عن  فيها  امل�ساريع  متويل  يتم  بل  بنوك؛  اأو  مالية 
ل ميثلون اأي جهة ا�ستثمارية ويتم التوا�سل بني الطرفني عن طريق طرف 
ثالث يكون عادة من�سة اإلكرتونية خمت�سة بالتمويل اجلماعي ، وي�ستهدف 
اأ�سحاب امل�ساريع يف هذه املن�سات اأفرادًا متحم�سني لأفكار م�ساريعهم، فهم 
-على �سبيل املثال - ي�ستهدفون املتحم�سني للحفاظ على البيئة يف حال كان 

م�سروعهم ي�ساعد يف التنمية البيئية، وكذلك الأمر للم�ساريع الفنية، اأو يف 
املجتمعية.ومن�سات  امل�ساريع  اختالف  على  تتعدد  وهكذا  العلمية  الأبحاث 
ال�سنوات الأخرية زيادة ملحوظة،  التمويل اجلماعي - بدورها - زادت يف 
كما اأن هذا التمويل اأتاح لالأفراد اإ�سباع رغبتهم يف متويل م�ساريع يتحم�سون 
اأو  اأو وطنية  اإقليمية  انتماءات  ب�سبب  فيمولون م�ساريع  باآخر،  اأو  ب�سكل  لها 
كان  و�سواء  العادة...  املالية يف  املوؤ�س�سات  له  تنظر  ل  وهو عن�سر  غريها، 
هذا املنظور �سحيحا اأم ل، فهو اأتاح لبع�س اأ�سحاب امل�ساريع فر�سة للتمويل 
مل يكونوا ليح�سلوا عليها عادة.وبكل الأحوال، فاإن التمويل اجلماعي اأ�سبح 
واقعا ل ميكن اإنكاره، وهو اإ�سافة تعطي امل�ساريع ذات اخلطر العايل فر�سة 
يف ال�ستثمار ، وقد مت تقنني التمويل اجلماعي يف بع�س الدول ب�سكل �سارم، 
مثل بريطانيا، حتى تتم حماية امل�ستثمرين فيها بعيدا عن التحايل املمكن 
العربية،  الدول  بع�س  اأقرته  كما  لها.  م�ساريع وهمية ل وجود  ح�سوله من 
اإل اأن املن�سات فيها ما زالت يانعة مقارنة بباقي دول العامل. ومع ذلك ويف 
فرتة وجيزة اأ�سبح لهذه املن�سات دور بارز يف تنفيذ امل�سروعات الإمنائية، 
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وتوفري تقنيات خالقة ت�ساهم يف تلبية احلاجات املجتمعية جنبا اإلى جنب 
يف  كذلك  واأ�ساف  واملجتمعية.  واخلا�سة  احلكومية  املوؤ�س�سات  جهود  مع 
للم�ساريع  اجلماعي  التمويل  من�سات  وجائزة  »موؤمتر  جاء  »لذلك  كلمته 
اخلريية واملجتمعية« لي�سلط ال�سوء على مو�سوع »تقنيات مالية مل�سروعات 
التقنيات  كاأحدث  اجلماعي  التمويل  مبن�سات  للتعريف  رائدة«،  جمتمعية 
املالية التي يجب اأن تدخل يف �سلب م�ساريعنا املجتمعية وتقوم عليها اأعمال 
املوؤثرة  القوة  ابراز  وكذلك  اأن�سطتها،  من  امل�ستهدفني  خلدمة  موؤ�س�ساتنا 
الأداء  توظيف  عرب  املجتمعات  تنمية  ل�سالح  املن�سات  هذه  متتلكها  التي 
اإجناح  يف  منها  املاأمول  الدور  مع  يتوافق  ومبا  التقنيات  لهذه  الحرتايف 
امل�ساريع املجتمعية اخلالقة وذات الأثر العميق يف املجتمع امل�ستهدف بهذه 
امل�ساريع. واأكد الراعي الفخري للموؤمتر �سعادة الدكتور ح�سن بن اإبراهيم 
كمال يف كلمته الفتتاحية »حر�س املنظمني يف هذا املوؤمتر، اأن ي�ست�سيفوا 
العملية  اخلربة  اهلل  حباهم  ممن  املوؤمتر  مو�سوع  يف  متخ�س�سني  خرباء 
الوا�سعة والعميقة يف جمال التمويل اجلماعي ومن�ساته، واملوؤهل الأكادميي 
واملهنية  العلمية  وخرباتهم  املتحدثني  تخ�س�س  يف  التنوع  حيث  العايل، 
ا�سافة حقيقية لتعزيز اجناز الهداف املرجوة من هذا املوؤمتر. وكما اأ�سيد 
املوؤ�س�سات  قطاع  يف  للعاملني  اأهمية  من  ي�سكله  وما  املوؤمتر  هذا  مبو�سوع 
املجتمعية واخلريية، واأثني بالإ�سادة باهتمامكم مبو�سوع املوؤمتر واختياركم 
ان تكونوا من الفئة ال�سباقة يف الطالع على اجلديد يف هذا املجال والتعرف 
عليه وعلى طرق ال�ستفادة منه واإدخال تقنياته يف منظماتكم وم�ساريعها. 
واأختتم كلمته قائال »اأود اأن اأرفع اأ�سمى اآيات التهاين للفائزين بجوائز هذه 

الدورة من اجلائزة من اجلهات امللتزمة جتاه جمتمعاتها بفئاتها املختلفة«. 
جمال  يف  التميزالدولية  بجائزة  الفائزين  بتكرمي  افخري  الراعي  قام  ثم 
التمويل اجلماعي، والتي فاز بدورتها الأولى كال من: �سعادة الدكتور حت�سني 
لفئة  تركيا  جمهورية  من  تكنولوجي  مايتك  ملوؤ�س�سة  العام  املدير  �سوربجي 
يراأ�سها  والتي  »اإن�ساين«  التمويل اجلماعي  من�سة  فازت  اخلرباء، يف حني 
الدكتور عماد بركات من ماليزيا باجلائزة لفئة املوؤ�س�سات. وبداأت جل�سات 
املوؤمتر والتي �سارك فيها خرباء من الدول العربية ومن خارجها... وناق�ست 
ن�ساأة  اجلماعي...  التمويل  اأبرزها:  من  العمل  واأوراق  املحاور  من  العديد 
للم�سروعات  اجلماعي  التمويل  ومن�سات  املعا�سرة.  وتطبيقاتها  الفكرة 
واأنواع  التمويل.  فر�س  لزيادة  مبتكرة  واآليات  واملجتمعية...  اخلريية 
)ال�ستثمار  واملجتمعية  اخلريية  للم�سروعات  اجلماعي  التمويل  واأ�ساليب 
- القرو�س - التربعات - املكافاآت(. وكذلك تناول اخلرباء مو�سوع واقع 
التمويل اجلماعي على امل�ستوى الدويل والعربي، والإطار القانوين ملن�سات 
عربية  ت�سريعية  مناذج  م�ستعر�سني  العربي  الوطن  يف  اجلماعي  التمويل 
رائدة. واأدوات التمويل اجلماعي الإ�سالمي والتقليدي للم�سروعات اخلريية 
وم�ستلزمات  والنماذج.  الأغرا�س  اإلى  ذلك  يف  والتطرق  واملجتمعية... 
وخطوات اإدارة حمالت التمويل اجلماعي. وامل�سروعات اخلريية واملجتمعية 
الأ�ستاذ ح�سن جا�سم  قام  اخلتام  ويف  التمويل اجلماعي.  لفر�س  اجلاذبة 
اجلا�سم الرئي�س التنفيذي لل�سبكة القليمية للم�سوؤولية الجتماعية بقراءة 
لتعزيز  الهامة  التو�سيات  العديد من  والذي حمل  للموؤمتر  البيان اخلتامي 

برامج متويل م�سروعات املنظمات اخلريية واملجتمعية.
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دورته  يف  العربية  الدول  يف  املجتمعية  للم�سوؤولية  الرابع  املراأة  »موؤمتر  وجاء 
الرابعة« والذي ا�ست�سافته دولة الكويت، وبتنظيم من مركز املراأة للم�سوؤولية 
املجتمعية التابع لل�سبكة القليمية للم�سوؤولية الجتماعية، لي�سلط ال�سوء على 
وليوؤكد  والتمكني«،  املكانة  بني  الدولية  املنظمات  يف  العربية  »املراأة  مو�سوع 
اأدوات احرتافية لت�سميم مبادرات نوعية  اأن هذا الع�سر، هو ع�سر اعتماد 
الدولية.  املنظمات  للعمل يف  لتاأهيلها  العربية  للمراأة  املهني  التمكني  لتحقيق 
مت  والذي  تاأ�سي�س  مت  املوؤمتر،  تو�سيات  لإحدى  وا�ستجابة  ذلك  ولتحقيق 
الن�سائية  القيادات  باعتبار  العربية،  املنطقة  يف  الن�سائية  للقيادات  توجيهه 
مهنية  منهجيات  اعتماد  نحو  توجيه جمتمعاتهن  املبادرات يف  �ساحبات  هن 
على  لتعمل  املجتمعات  متتلكها  التي  املتعددة  املوارد  تلك  اإدارة  يف  وعلمية 
اأن نتيح الفر�سة ل�ساحبات العطاء  تنميتها. ولقد حر�سنا يف هذا الربنامج 
من الن�ساء العربيات، ممن لهن متيز جمتمعي يف عطائهن لدعمهن لتحقيق 
التمكني املهني للمراأة والو�سول بها لالنخراط والعمل يف املنظمات الدولية، 
اأو  اعالمية  اأو  جمتمعية  اأو  تعليمية  اأو  اقت�سادية  املنظمات  هذه  كانت  �سواء 
�سحية اأو نحو ذلك، فكان هذا الربنامج فر�سة عظيمة لنقول للمراأة العربية 

اآن  وقد  كبريين«،  ودويل  جمتمعي  تقدير  حمل  جهودكن  »اأن  واحد  وب�سوت 
الآوان لبراز قدرات املراأة العربية ومتيزها امل�سوؤول نحو امل�ساهمة احلقيقية 
املنظمات  والعمل من خالل  العاملية،  وال�ستجابة مع الحتياجات  التعامل  يف 
املحافل  العربية يف جميع  للمراأة  اجلاد  املهني  الدور  لثبات  الفاعلة  الدولية 

واملنا�سبات.
للعمل يف املنظمات  العربية  اإننا يف »الربنامج الأممي لتمكني املراأة  وختاما، 
الدولية« الذي يقام باإ�سراف مركز املراأة للم�سوؤولية املجتمعية ع�سو ال�سبكة 
اخلربات  بني  الفجوات  جت�سري  على  نعمل  الجتماعية  للم�سوؤولية  الإقليمية 
مظلة  اإيجاد  عرب  امل�ستهدفة  الن�سائية  وال�سخ�سيات  املنظمات  وبني  الدولية 
علمية ومهنية جتتمع فيها الن�ساء من ذوات الخت�سا�س والهتمام امل�سرتك 
للعمل �سويا نحو تنمية فاعلة ملجتمعاتنا.�سائلني اهلل �سبحانه وتعالى اأن يكون 
بالن�ساءالعربيات  خالله  من  نعرب  الذي  اجل�سر  هو  الأممي  الربنامج  هذا 
الدولية  العمل يف املنظمات  اإلى عامل الحرتافية يف جمال  اأفرادا ومنظمات 

بقطاعاتها املتعددة. 
الربنامج الأممي لتمكني املراأة العربية للعمل يف املنظمات الدولية

مركز املرأة للمسؤولية 

املجتمعية يطلق الربنامج األممي 

لتمكني املرأة العربية للعمل يف 

املنظامت الدولية املجتمعية

للم�شوؤولية  القليمية  ال�شبكة  ع�شو  املجتمعية  للم�شوؤولية  املراأة  مركز  رئي�شة  بلطيف  جنوى  الدكتورة  �شرحت 
ا�شتجابة  وذلك  الدولية«  املنظمات  يف  للعمل  العربية  املراأة  لتمكني  الأممي  »الربنامج  اطلق  املركز  باأن  الجتماعية 
لتو�شيات »املوؤمتر الرابع للمراأة وامل�شوؤولية املجتمعية«، والذي اقيم يف دولة الكويت بتنظيم من »مركز املراأة للم�شوؤولية 
املجتمعية«. ومبنا�شبة اطالق هذه الربنامج الأممي قالت الدكتورة جنوى بلطيف يف ت�شريح لو�شائل العربية ذكرت فيه 
»لقد �شهدت ال�شنوات الأخرية تو�شعًا مذهاًل يف حجم ونطاق وقدرات املنظمات وال�شخ�شيات الن�شائية يف جميع اأنحاء 
العامل، واأ�شبح لهذه املنظمات وال�شخ�شيات دور بارز يف امل�شاهمة يف جهود التنمية، وت�شميم مبادرات خالقة ت�شاهم 
بفاعلية يف تلبية احلاجات املجتمعية جنبا اإلى جنب مع جهود املوؤ�ش�شات احلكومية واخلا�شة. كما اأ�شبحت املنظمات 

الن�شائية اأي�شًا جهات مهمة لتقدمي اخلدمات املجتمعية وتنفيذ برامج التنمية الأخرى كمكّمل للعمل احلكومي. 
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اأوًل: الـماهيــــة  
• الربنامج الأممي لتمكني املراأة العربية للعمل يف املنظمات الدولية: مبادرة 
غري هادفة للربح، تبنتها ال�سبكة القليمية للم�سوؤولية الجتماعية بال�سراكة 
مع عدد من املنظمات الدولية لدعم اإعداد وتاأهيل املراأة العربية للم�ساركة 

الفاعلة يف املحافل واملنظمات الأممية.
الدولية:  املنظمات  يف  للعمل  العربية  املراأة  لتمكني  الأممي  الربنامج   •
الدول  يف  العربية   للمراأة  والفني  املهني  الدعم  بتقدمي  معني  برنامج 
يقدمها  التي  املتخ�س�سة  ال�ست�سارات  خدمة  عرب  وال�سالمية  العربية 
الأممية،  املنظمات  باأعمال  وثيقة  معرفة  لهم  ممن  وخبريات  خرباء 
وكذلك تنفيذ برامج تدريبية يف جمالت اأعمال املنظمات الدولية، وتنفيذ 
وم�سروعات  مبادرات  ت�سميم  يف  امل�ساهمة  اإلى  اإ�سافة  معمقة،  درا�سات 
العديد من  مع  وبال�سراكة  علمية  واآليات  باأدوات  املجتمعية  تلبي احلاجات 

املنظمات الدولية، تتبعها درا�سات لقيا�س اأثر هذه املبادرات امل�سروعات.
• الربنامج الأممي لتمكني املراأة العربية للعمل يف املنظمات الدولية: ي�سرف 
املنظمات  عمل  جمالت  يف  وخبريات  اإدارية،  ن�سائية  قيادات  اإدارته  على 

الدولية.
• الربنامج الأممي لتمكني املراأة العربية للعمل يف املنظمات الدولية: يهدف 
لتعزيز  الدولية  واملنظمات  العربية  املراأة  بني  للتوا�سل  من�سة  ايجاد  اإلى 

م�ساركتها واإحداث اثر مهني رفيع.
• الربنامج الأممي لتمكني املراأة العربية للعمل يف املنظمات الدولية: هو اإطار 
يف  املتخ�س�سة  والوكالت  الدولية  املنظمات  مع  �سراكات  لتحقيق  مهني 

جمالت عمل املراأة.
يف  للعمل  العربية  املراأة  لتمكني  الأممي  الربنامج  اأهــداف  ثانيا: 

املنظمات الدولية
بهدف  الدولية  واملنظمات  املحافل  العربية يف  املراأة  م�ساركة  ودعم  • حتفيز 
وفق  املجتمعية  وم�سروعاتها  ومبادراتها  وخدماتها  اأن�سطتها  ماأ�س�سة 

مرجعيات واأطر مهنية عاملية.
واملجتمعية،  اخلريية  واجلمعيات  املانحة،  اجلهات  بني  ال�سراكة  ت�سجيع   •
واملوؤ�س�سات احلكومية لت�سميم واإدارة مبادرات وم�سروعات جمتمعية ذات 

اأثر ايجابي م�ستدام.
• التعرف على اأف�سل املمار�سات يف جمال م�ساركة املراأة يف املحافل واملنظمات 
جهودها  فاعلية  وزيادة  العربية  املراأة  قدرات  لتعزيز  وذلك  الدولية، 

املجتمعية والعامة.
باملحافل  عملهن  جمال  يف  املتميزات  العربيات  الن�ساء  وتكرمي  ر�سد    •

واملنظمات الدولية والتعريف باأف�سل ممار�ساتهن املهنية..
واملنظمات  املحافل  يف  العربية  املراأة  باإجنازات  املعنية  التقارير  اإ�سدار   •

الدولية.
• اطالق برنامج بناء قدرات املراأة العربية لتمكينها من العمل يف املنظمات 

الأممية.
العربية  الدول  يف  واخلا�سة  واملجتمعية  الر�سمية  اجلهات  مع  ال�سراكة   •
م�ساركة  لدعم  معها  والتعاون  الدولية  اجلهات  مع  وكذلك   ، وال�سالمية 

املراأة العربية يف املحافل واملنظمات الدولية بكفاءة عالية.
• بناء قاعدة بيانات عن واقع متثيل املراأة العربية يف املنظمات الدولية.

ثالثا : املجالت الرئي�شية لأن�شطة الربنامج الأممي لتمكني املراأة 
العربية للعمل يف املنظمات الدولية

للعمل  العربية  املراأة  لتمكني  الأممي  الربنامج  يقدم  الإ�ست�سارات:  • خدمات 

التعاقد مع كبار امل�ست�سارين  يف املنظمات الدولية خدمات ا�ست�سارية عرب 
واخلرباء املتخ�س�سني من اجلن�سني يف جمال عمل املنظمات الدولية.

يف  للعمل  العربية  املراأة  لتمكني  الأممي  الربنامج  يوفر  التدريب:  خدمات   •
خالل  من  تخ�س�سه  جمال  يف  ومهنية  تدريبية،  برامج  الدولية  املنظمات 

�سراكات مع موؤ�س�سات دولية معتمدة.
• خدمات الدرا�سات والبحوث: يوفر الربنامج الأممي لتمكني املراأة العربية 
للعمل يف املنظمات الدولية خدمات الدرا�سات والبحوث يف جمالت عمله، 
الباحثني  قاعدة  على  ذلك  يف  ويعتمد  التعاقدية،  اأو  ال�سنوية،  خطته  وفق 

والأكادمييني التي يوفرها الربنامج.
لتمكني  الأممي  الربنامج  ينظم  واملوؤمترات:  واملعار�س  الفعاليات  خدمات   •
املراأة العربية للعمل يف املنظمات الدولية فعاليات ومعار�س وموؤمترات تعزز 

ال�سراكة املهنية يف جمالت تخ�س�سه مع املنظمات الدولية.
العربية  املراأة  لتمكني  الأممي  الربنامج  يقدم  املهنية:  الع�سويات  خدمات   •
للعمل يف املنظمات الدولية فر�سة الإلتحاق بع�سويته، �سواء كن من الأفراد، 

اأو املوؤ�س�سات، اأو الأع�ساء ال�سرفيني.
الربنامج  يوفر  العامليات:  املتحدثات«  »م�ساهري  النوعية  الربامج  خدمات   •
توفري  خدمات  الدولية،  املنظمات  يف  للعمل  العربية  املراأة  لتمكني  الأممي 
املقامة  للفعاليات  الربنامج  وعمل  املتحدثات يف جمال تخ�س�س  م�ساهري 
اأو من خالل  اأو العامة،  يف الدول العربية وال�سالمية للمنظمات الن�سائية 

الفعاليات التي ينظمها الربنامج ذاته.
املراأة  لتمكني  ي�سعى الربنامج الأممي  املهنية:  وال�سراكات  التواأمة  • خدمات 
الن�سائية  املنظمات  واأداء  كفاءة  لرفع  الدولية  املنظمات  يف  للعمل  العربية 
بالدول العربية وال�سالمية، من خالل تعزيز فر�س ال�سراكات مع املنظمات 
الدولية املتخ�س�سة ذات امل�ستوى املهني الرفيع ايذانا بتطوير هذه ال�سراكة 

اإلى تواأمة مهنية.
• خدمات املنح املهنية: يوفر الربنامج الأممي لتمكني املراأة العربية للعمل يف 
املنظمات الدولية »املنح املهنية« لأفراد اأو موؤ�س�سات يقوم برت�سيحهم وفق 
مرجعية معيارية معتمدة من قبل الربنامج، للح�سول على فر�س تدريبية،اأو 

ح�سور موؤمترات وملتقيات علمية ومهنية يف جمال عمل الربنامج.
الربنامج  يوفر  الإلكرتوين:  الو�سيط  املهني عرب  والتدريب  التعليم  • خدمات 
تنظيم  ، فر�سة  الدولية  املنظمات  للعمل يف  العربية  املراأة  لتمكني  الأممي 
جمال  يف  مهنية  موؤمترات  اأو  علمية،  ملتقيات  اأو  تخ�س�سية،  عمل  ور�س 

تخ�س�سه، عرب الو�سائط الإلكرتونية.
الأممي  الربنامج  يقدم  املجتمعية:  وامل�سوؤولية  املجتمعات  تنمية  خدمات   •
لتمكني املراأة العربية للعمل يف املنظمات الدولية، خدمات جمتمعية ل�سالح 
تنمية املجتمعات العربية والإ�سالمية يف اإطار م�سوؤوليته املجتمعية وباإ�سراف 
الن�ساء العربيات اللواتي مت تدريبهن �سمن فعاليات الربنامج. على اأن تكون 
هذه اخلدمات متوافقة مع قوانني الدول التي يتم تنفيذها فيها، ووفق املعايري 
واملوا�سفات العاملية، ويتم اختيارها بعد حتليل الإحتياجات املجتمعية، ومن 

ثم تطوير مبادرات م�سوؤولة، من خالل ال�سراكة مع املنظمات الدولية .
العربية  املراأة  لتمكني  الأممي  للربنامج  املوؤ�س�سية  القدرات  تنمية  خدمات   •
للعمل يف املنظمات الدولية: ي�سعى الربنامج الأممي لتمكني املراأة العربية 
الذاتية،  والب�سرية  املوؤ�س�سية  قدراته  بناء  اإلى  الدولية  املنظمات  يف  للعمل 
الإدارة،  نظم  اأحدث  على  املبنية  املعتربة،  واملهنية  العلمية  الأ�سول  وفق 
وتقنية املعلومات، والعمل على اإحداث نقلة نوعية يف اأداء الربنامج لي�سبح 

برناجما مهنيا حمرتفا، يقدم خدماته واأن�سطته وفق املعايري العاملية.
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قامت ال�سبكة القليمية للم�سوؤولية الجتماعية بتكرمي مر�سد امل�سوؤولية 
الجتماعية بجامعة املجمعة من اململكة العربية ال�سعودية بجائزة التميز 
الأمم  �سوق  بال�سراكة مع منظمة  لعام 2019م  ال�سركاء  لتمكني  الدولية 
املتحدة العاملي، كاأول جامعة عربية يتم تكرميها بهذه اجلائزة الدولية 
بن  م�سّلم  الدكتور  الأ�ستاذ  �سعادة   اجلائزة  هذه  ت�سلم  وقد  العريقة. 
للتخطيط  العربي  املعهد  الدو�سري وكيل جامعة املجمعة يف مقر  حممد 

بدولة الكويت، و�سط ح�سور عربي ودويل رفيع امل�ستوى. كما قدم الدكتور 
في�سل املطريي امل�سرف العام على مر�سد امل�سوؤولية املجتمعية بجامعة 
يف  املر�سد  ودور  اجنازات  خاللها  ا�ستعر�س  علمية  عمل  ورقة  املجمعة 
تعزيز ممار�سات امل�سوؤولية املجتمعية وطنيا وعربيا . كما تطرق يف ورقة 
اإلى دور مر�سد امل�سوؤولية الجتماعية يف متكني �سركائه مبفاهيم  عمله 

امل�سوؤولية املجتمعية وتطبيقاتها ال�سحيحة.

تكريم جامعة المجمعة بجائزة التميز الدولية لتمكين الشركاء

فعاليـات محافظـة األحمـدي الرمضانيـة بدولـة الكويـت ضمـن فعاليـات
المدينـة العربيـة المسؤولـة اجتماعيـا لعـام 2019م

عـام تمكيـن الشركـاء

برعاية معايل ال�سيخ فواز اخلالد ال�سباح حمافظ حمافظة الأحمدي بدولة الكويت، و�سمن فعاليات »املدينة العربية امل�سوؤولة اجتماعيا لعام 2019م« والتي 
اأطلقتها ال�سبكة القليمية للم�سوؤولية الجتماعية بال�سراكة مع حمافظة الأحمدي العديد من الفعاليات الرم�سانية التي ت�ساهم يف جت�سري العالقة وال�سراكة 
املجتمعية مع امل�ستهدفني من خدماتها واأن�سطتها. علما اأن حمافظة الأحمدي مت اختيارها من قبل ال�سبكة القليمية للم�سوؤولية الجتماعية« املدينة العربية 

امل�سوؤولة اجتماعيا لعام 2019م«.
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الشبكة اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية توقع اتفاقيات شراكة 
مهنية مع الكويت والسعودية

مبنا�سبة تنظيم ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية فعاليات »ملتقى 
�سركاء ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية« والذي مت عقده موؤخرا 
مهنية  واتفاقيات  �سراكات  عقود  اتفاقيات  توقيع  مت  الكويت،  دولة  يف 
والقت�سادية  الدارية  وال�ست�سارات  للتدريب  املتفوق  الجناز  معهد  مع 
الكويت  »برنامج  تاأ�سي�س  مبوجبها  مت  والتي  الكويت،  دولة  يف  واملالية 
يف  التعاون  خاللها  يتم  م�سرتكة،  مبادرة  لتكون  املجتمعية«  للم�سوؤولية 

متخ�س�سة  فعاليات  وتنظيم  ا�ست�سارية  وخدمات  تدريبية  برامج  تنفيذ 
يف جمالت امل�سوؤولية املجتمعية والتنمية امل�ستدامة واأخالقيات الأعمال، 
املوؤ�س�سي واخلدمة املجتمعية. كذلك وقعت  التطوع  اإلى جمالت  اإ�سافة 
ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية اتفاقية �سراكة يف اململكة العربية 
ال�سعودية مت مبوجبها تاأ�سي�س معهد ال�سبكة القليمية للتدريب وموؤ�س�سة 

ال�سبكة القليمية لتنظيم املعار�س واملوؤمترات.

»أنا مسـؤول« مشاركا فـي مخيم استثماري الصغير لألطفــال

�سارك مركز انا م�سوؤول لإبداع الطفل ع�سو ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية يف تنظيم خميم ا�ستثماري ال�سغري لالأطفال عرب تقدمي فقرات توعوية 
غري« الذي يعُد الأّول من نوعه  وتثقيفية للح�سور من الأطفال وحظيت الفعاليات التي اأقامها باعجاب الأطفال امل�ستهدفني. وانطلَق برنامج »ا�ستثماري ال�سّ
وتكامله ب�مكة املكرمة تاريخ 3/7/1٤٤0ه� اإلى 1/8/1٤٤0 ه� حتت �سقف املدينة الرتفيهية »بيلي بيز« ب�مكة مول والذي كان خم�س�ّس لفئة الأطفال العمرية 
من اأطفال مكة املكرمة ملدة �سهر كامل من الثقافة واملرح. �سارك يف الربنامج عدة �سركات وباإختيار نخبة من مدّربات مكة املعتمدين دوليًا والرائدات يف 
جمال التدريب الفكري واحلركي، �سرحت بذلك الأ�ستاذة كلثوم موؤذن رئي�سة مركز اأنا م�سوؤول لإبداع الطفل ع�سو ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية.
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ح�سول جمموعة ابهار العقارية والأكادميية الدبلوما�سية على ع�سوية برنامج المم املتحدة لالتفاق العاملي. كما ح�سلت اأ. مو�سي البوعينني ع�سو 
ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية على ع�سوية امللتقى العاملي الدبلوما�سي والذي يقع مقره يف بريطانيا )فئة الأكادمييني(. جاء ذلك بدعم 

وخدمات ا�ست�سارية من ال�سبكة الإقليمية لال�ست�سارات، الزراع ال�ست�ساري لل�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية.

عضوية برنامج االمم المتحدة لالتفاق العالمي

مقارها يف  الجتماعية من خالل  للم�سوؤولية  الإقليمية  ال�سبكة  احتفلت  
املنطقة العربية باإطالق حملة دولية تزامنا مع  اليوم العاملي ملتالزمة داون 

والذي وافق تاريخ 21 مار�س 2019م ..حتت �سعار)امل�سوؤولية املتالزمة(.
التطوع  مركز  اأطلقها  والتي  املتالزمة(  )امل�سوؤولية  حملة  يف  �سارك 
املتخ�س�سني  من  العديد  الجتماعية  للم�سوؤولية  الإقليمية  ال�سبكة  يف 

احلملة  اأن  علما  خارجها.  ويف  العربية  املنطقة  يف  واملهتمني  واخلرباء 
ا�ستهدفت توعية الأفراد واملوؤ�س�سات لإطالق مبادرات وتبني ممار�سات 
احلملة  وحفلت  تاأثريهم.  نطاق  حتت  تقع  التي  للمجتمعات  تثقيفية 
وحتى  �سهر  ملدة  املتطوعون  اطلقها  نوعية  ومبادرات  مب�ساركات عديدة 

تاريخ 21 مار�س 2019م.. موعد الحتفال باليوم العاملي ملتالزمة داون.

تحـت شعــار )المسؤوليــة المتالزمــة(
تحتفل الشبكة اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية من خالل مقارها 
في المنطقة العربية بإطالق حملة دولية تزامنا مع  اليوم العالمي 

لمتالزمة داون
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النعيمي ضيف الشرف في برنامج
»المؤتمر الثالث لمبادرات الشباب العربي والمسؤولية 

المجتمعية«

ح�سر �سمو ال�سيخ الدكتور عبد العزيز بن علي النعيمي ال�سفري الدويل للم�سوؤولية املجتمعية من دولة الإمارات العربية املتحدة �سيف ال�سرف »املوؤمتر 
الثالث ملبادرات ال�سباب العربي وامل�سوؤولية املجتمعية« والذي نظمه مركز التطوع بال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية يف الفرتة ما بني 28-26 

اأبريل 2019م يف مملكة البحرين. و�سارك يف تقدمي ورقة عمل ر�سينة حول القيادة والنجومية املجتمعية اأثرى بها مو�سوعات املوؤمتر.

الإقليمية  ال�سبكة  رئي�س  نائب  اإبراهيم  اآل  علي  الدكتور  الأ�ستاذ  قدم 
للم�سوؤولية الجتماعية ور�سة عمل بعنوان »امل�سوؤولية املجتمعية والعالقات 
العامة« �سمن فعاليات دبلوم العالقات العامة والذي يقدمه معهد اجلزيرة 
الإعالمي للتدريب والتطوير وذلك بتاريخ 10 اأبريل 2019م. وقد �سارك 

اإبراهيم  اآل  �سالح  الدكتور  القدير  الرتبوي  املدرب  اأي�سا  التدريب  يف 
امل�سوؤولية  تطبيقات  يف  جتارب  بعنوان«  عمل  ورقة  ا�ستعرا�س  خالل  من 
اإبراهيم مدربا  اآل  الدكتور علي  الأ�ستاذ  اأن  التعليم«. علما  املجتمعية يف 

معتمدا مبعهد اجلزيرة الإعالمي للتدريب والتطوير منذ عام 2012م.

دورة تدريبيـة في العالقـات العامــة والمسؤوليـة المجتمعيــة
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معهد الشبكة يختتم فعاليات النسخة األولى لبرنامج
 »الرخصـة الـدوليـة للمسؤوليـة المجتمعيـة« فـي الـريـاض

الربنامج  تقدمي  املتخ�س�سني واخلرباء يف  نخبة من  فيها  �سارك  حيث 
التدريبي: وهم 

• امل�ست�سار فايز العمري الرئي�س التنفيذي ملجموعة اخلبري العاملي 
• الأ�ستاذ ابراهيم املعط�س الرئي�س التنفيذي للمركز ال�سعودي للم�سوؤولية 

الجتماعية 
الإقليمية  بال�سبكة  التطوع  رئي�س مركز  الرحمن اخللف  الأ�ستاذ عبد   •

للم�سوؤولية الجتماعية 
حيث اأتاح الربنامج للعاملني من القيادات الو�سطى والعليا يف ال�سركات 
املجتمعية  واملنظمات  احلكومية  واجلهات  التجارية  واملوؤ�س�سات 
والأكادمييون والباحثني وطلبة الدرا�سات العليا من املهتمني بال�ستفادة 

من تطبيق ممار�سات امل�سوؤولية املجتمعية والتنمية امل�ستدامة.
وكان الربنامج باعتماد مهني من برنامج الأمم املتحدة لالتفاق العاملي 
للتدريب  العامة  واملوؤ�س�سة  الجتماعية  للم�سوؤولية  الدولية  والأكادميية 

التقني و املهني.
ومت منح امل�سرتك بعد اإمتام الربنامج التدريبي �سهادة دولية وبطاقة مهنية 
يوؤهله ملمار�سة  الى برنامج �سامل  بالإ�سافة  امل�سوؤولية املجتمعية  لرخ�سة 

تطبيقات امل�سوؤولية املجتمعية يف املوؤ�س�سات وفق احدث املناهج العاملية.
املجتمعية  امل�سوؤولية  فهم  على  قادرة  كوادر  تاأهيل  الدورة  اأهداف  ومن 
وممار�ستها الحرتافية يف املوؤ�س�سات، وتزويد املتدربني بحقيبة تدريبية 
مرجعية �ساملة تكون لهم م�سدرا معرفيا ملمار�سات امل�سوؤولية املجتمعية 

وتدريبهم على فهم حمتوياتها.
امل�سوؤولية  هي  التدريبي  الربنامج  لها  تطرق  التي  املحاور  اهم  ومن 
الأمم  برنامج  ومبادئ  التاريخي،  والتطور  املفهوم  حترير  املجتمعية 
املتحدة لالتفاق العاملي واآليات تطبيقها، وم�سوؤوليات ومعايري امل�سوؤوليات 
وفقا  املجتمعية  امل�سوؤولية  وفعاليات  فهمها  واأدوات  الع�سرة  املجتمعية 
للموا�سفة العاملية ايزو 26000 وموجهات الأ�سا�سيات والإجراءات لتطبيق 
مبادئ امل�سوؤولية املجتمعية يف املوؤ�س�سات، والبتكار يف ت�سميم املبادرات 
ذات العائد الأكرب جمتمعيا، واأدوات ت�سويق املبادرات املجتمعية املوائمة 
وخمرجاتها  املجتمعية  امل�سوؤولية  وممار�سات  واملجتمع،  املانح  لأولويات 
يف  ودورها  املجتمعية  امل�سوؤولية  وتقارير  املوؤ�س�سية،  ال�ستدامة  لتحقيق 
اأ�سهمت  كما  املجتمعي.  العطاء  و  املوؤ�س�سات  يف  الأعمال  جودة  حتقيق 
املجتمعية  امل�سوؤولية  فهم  على  قادرة  كوادر  تاأهيل  يف  الدورة  خمرجات 
على  قادرة  موؤهلة  كوادر  واإعداد  املوؤ�س�سات  يف  الحرتافية  وممار�ستها 
تعزيز ممار�سات ال�سراكة املجتمعية وتطبيقاتها وفق اأف�سل املمار�سات.

ال�سبكة  معهد  مدير   - باهمام  عبداهلل  ال�سيد  اأكد  ال�سدد  هذا  ويِف 
الإقليمية للتدريب - اأن الدورة حظيت باإقبال كبري وان هناك مطالبات 
اأن لقت النجاح املطلوب، حيث ح�سدنا  كبرية لإعادتها مرة اأخرى بعد 
 ، ال�سحيح  ب�سكله  املجتمعية  امل�سوؤولية  مفهوم  لإي�سال  دولية  خربات 
وهذا يدل على �سغف ال�سعوديني وال�سعوديات على تطوير اأنف�سهم يف هذا 

املجال والذي ا�سبح مطلوبًا ومهمًا يف كل دول العامل. 

اختتمت يف الريا�س اأول دورة للم�شوؤولية 
املجتمعية للح�شول على »الرخ�شة 

الدولية للم�شوؤولية املجتمعية« يف اململكة 
العربية ال�شعودية، والتي قدمها »معهد 
ال�شبكة الإقليمية للتدريب« - ال�شريك 

واملمثل الر�شمي لل�شبكة الإقليمية 
للم�شوؤولية الجتماعية - وجامعة 

امللك �شعود واملركز ال�شعودي للم�شوؤولية 
املجتمعية، باعتماد من الأكادميية 
الدولية للم�شوؤولية الجتماعية 

ع�شو ال�شبكة الإقليمية للم�شوؤولية 
الجتماعية. وذلك يف مدينة الريا�س.
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ممثلين عن الشبكة اإلقليمية 
للمسؤولية االجتماعية في 
المؤتمر الثاني »الستقطاب 

الطلبة لمهنـة التـدريـس«
عنها  ممثلني  الجتماعية  للم�سوؤولية  الإقليمية  ال�سبكة  ر�سحت 
ملهنة  الطلبة  ل�ستقطاب  الثاين  »املوؤمتر  فعاليات  يف  للم�ساركة 
بدولة  العايل  والتعليم  التعليم  وزارة  برعاية  اأقيم  والذي  التدري�س« 

قطر يف تاريخ 6 مار�س 2019م.

امل�سوؤولية  جمالت  يف  عربية  دول  من  ومتخ�س�سني  خرباء  من  مب�ساركة 
العربي  املعهد  من  ورعاية  وبا�ست�سافة  امل�ستدامة،  والتنمية  املجتمعية 
الأحمدي  »مدينة  اختيار  الإعالن عن  الكويت، ومبنا�سبة  بدولة  للتخطيط 
دولة  يف  مت  2019م،  لعام  جمتمعيا  امل�سوؤولة  العربية  املدينة   « الكويتية 
والذي  املجتمعية«،  امل�سوؤولية  يف  العربي  »الكتاب  م�سروع  تد�سني  الكويت 
تعزيز  بهدف  متخ�س�س  علمي  مرجع  لإيجاد  العربية  باللغة  اإ�سداره  مت 
فقد  عليه،  وبناءً   العربية.  املجتمعات  يف  وامل�ستدامة  امل�سوؤولة  املمار�سات 
قررت ال�سبكة القليمية للم�سوؤولية الجتماعية اإ�سدار �سل�سلة علمية تت�سمن 
القطاعات  العالقة من  واأ�سحاب  للباحثني،  مقالت ر�سينة، تكون مرجعا 
قبل  من  جماعي  بجهد  تاأليفها  ويتم  واملجتمعية،  واخلا�سة  احلكومية 
اخلرباء والباحثني يف املنطقة العربية. وي�سرف على م�سروع الكتاب الذي 
�سدر اجلزء الأول منه �سعادة الربوفي�سور الدكتور يو�سف عبدالغفار رئي�س 
جمل�س اإدارة ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية. وي�سم اجلزء الأول 
من الكتاب )32( مقال علميا خلرباء وباحثني من الدول العربية ال�سقيقة.

ويف مقدمة الكتاب ذكرت هيئة حترير الكتاب قائلة »احلديث عن امل�سوؤولية 
الأمر ذلك  بل جتاوز  اقليمي،  اأو  �ساأن وطني  يعد  واأهميتها مل  املجتمعية  
لي�سبح �ساأنا عامليا. فالعامل اليوم يت�سابق لتحقيق ممار�سات م�سوؤولة ذات 
حيث  وامل�سوؤول،  الفاعل  العامل  من  رئي�سا  جزءا  جتعلهم  اأخالقية،  اأبعاد 
الطبيعية  املمار�سات يف تنمية جمتمعاتهم وحتفظ مواردهم  ت�ساهم تلك 
لهذا  وا�ستجابة  متقدما.  ح�ساريا  ت�سنيفا  لهم  حتقق  كما  والب�سرية، 
التفاعل، جاءت فكرة  تبني م�سروع علمي عربي يحمل ا�سم »الكتاب العربي 
يف امل�سوؤولية املجتمعية« ي�ساهم يف تاأليفه ثلة من اخلرباء واملتخ�س�سني يف 
جمالت امل�سوؤولية املجتمعية من منطقتنا العربية، ليكون باإذن اهلل بادرة 
مع  لي�ساهم  ودورية،  اأجزاء عديدة  ومن خالل  الكتاب،  هذا  اإ�سدار  نحو 
اجلهود الأخرى التي تقدمها ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية خالل 
م�سريتها والتي امتدت قرابة)13( عاما يف ن�سر التوعية باأف�سل املمار�سات 
يف جمالت امل�سوؤولية املجتمعية، وكذلك ا�ستعرا�س العوائد اليجابية التي 
حتققت من خالل هذه املمار�سات امل�سوؤولة. ولقد حر�سنا يف هذا الكتاب 
العلمي، اأن نقدم رموزا عربية متخ�س�سة يف جمالت امل�سوؤولية املجتمعية، 
مبمار�سات  �سلة  ذات  وعلمية  مهنية  جمالت  يف  تخ�س�سها  اإلى  اإ�سافة 
اخلدمة  منها:  عديدة  اأبعاد  عرب  ندرجها  والتي  املجتمعية،  امل�سوؤولية 
والتطوع  امل�ستدامة،  التنمية  اإلى  اإ�سافة  الأعمال،  واأخالقيات  املجتمعية، 
املوؤ�س�سي، ونحو ذلك.واختتمت مقدمة هيئة حترير الكتاب  بقولها »ن�ساأل 
التوعوي الأول من نوعه ماتتطلعون  العلمي  اأن جتدوا يف هذا اجلهد  اهلل 
اإليه من خمرجات هادفة، تنعك�س باإيجابية على م�سرية املهتمني مبجالت 

امل�سوؤولية املجتمعية يف منطقتنا العربية«.

بمشاركة خبراء وكتاب عرب وتم تدشينه في الكويت
الكتاب العربي في المسؤولية المجتمعية مبادرة علمية الثراء 

الفكر التنموي المستدام للمجتمعات 
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 محافظة األحمدي والشبكة اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية 
يوقعان اتفاقية تعاون في مجـال تعزيـز التنميـة المستدامـة 

والمسؤوليـة المجتمعية

جمل�س  ورئي�س  ال�سباح،  اخلالد  فواز  ال�سيخ  معايل  الأحمدي  حمافظ  وقع 
اإدارة ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية الربوفي�سور يو�سف عبد الغفار 
بح�سور نائب رئي�س جمل�س الإدارة الأ�ستاذ الدكتور علي اآل اإبراهيم وال�سفري 
الدويل للم�سوؤولية الجتماعية الدكتور م�ساعد مندين ورئي�س واأع�ساء اللجنة 
الإقليمية  لل�سبكة  التابع  املجتمعية  للم�سوؤولية  الكويت  لربنامج  ال�ست�سارية 
امل�ستدامة  التنمية  تعزيز  جمال  يف  تعاون  اتفاقية  الجتماعية،  للم�سوؤولية 

وامل�سوؤولية الجتماعية، يف ديوان عام حمافظة الأحمدي.
التفاقية  »اإن هذه  ال�سباح  فواز اخلالد  ال�سيخ  الأحمدي  وقال حمافظ 
تتوج م�سرية توا�سل م�سرتك اإثر اختيار ال�سبكة ملدينة الأحمدي املدينة 
العربية امل�سوؤولة اجتماعيا للعام 2019، وهذا الختيار الذي جندد ال�سكر 
لل�سبكة عليه، ون�سعى جاهدين لأن نرتجم هذه الثقة على ار�س الواقع، 
متطلعني يف هذا ال�سدد الى عمل كل ما من �ساأنه تعزيز اأوا�سر التعاون 
اهلل  �سائلني  املذكرة  تغطيها  التي  املجالت  كل  يف  املوقرة  ال�سبكة  مع 
قيمة م�سافة  وال�سبكة مبنزلة  املحافظة  ال�سراكة بني  تكون  ان  �سبحانه 

للعمل العربي والإقليمي امل�سرتك يف جمال امل�سوؤولية الجتماعية.
واأ�ساف اخلالد: نوؤكد يف هذا املقام احلر�س على موا�سلة العمل اجلاد 
�سورها،  اأبهي  يف  امل�سوؤولية  ممار�سة  يف  مبنهاجنا  ملتزمني  واملخل�س 
ذات  النبيلة  غاياتها  واإجالء  واقليميا،  حمليا  كافة  ال�سعد  وعلى 
املنطلقات الإن�سانية الرفيعة، مت�سقني مع الدور الريادي امل�سهود عامليا 
ال�سيخ  الأمري  ال�سمو  ول�ساحب  الإن�ساين،  العمل  مركز  احلبيبة  لكويتنا 

�سباح الأحمد قائد العمل الإن�ساين.
من جانبه، توجه رئي�س جمل�س اإدارة ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية 
الربوفي�سور يو�سف عبد الغفار بال�سكر اإلى حمافظ الأحمدي لرعايته حفل 

توقيع اتفاقية التعاون بني حمافظة الأحمدي وال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية 
العربية  املدينة  »جائزة  فعاليات  ورعايته  لدعمه  وكذلك  الجتماعية، 
الأحمدي  تتويج مدينة  والذي مت موؤخرا  لعام 2019م«،  امل�سوؤولة اجتماعيا 

بهذه اجلائزة العربية الرفيعة امل�ستوى.
والتاريخية  احل�سارية  الأحمدي  مدينة  ملكانة  نظرا  الغفار:  عبد  وقال 
املجتمعية  امل�سوؤولية  جمالت  يف  وموؤ�س�ساتها  الفاعلة  واأن�سطتها  ودورها 
والتنمية امل�ستدامة فقد مت اختيارها للدورة الرابعة من جائزة »املدينة 
العربية امل�سوؤولة اجتماعيا لعام 2019م« للتعريف بدورها الرائد يف تبني 

مبادرات خالقة كخيار م�ستقبلي م�ستدام.
الإقليمية  وال�سبكة  الأحمدي  حمافظة  بني  التفاقية  هذه  تاأتي  واأ�ساف: 
الرتويج  بهدف  جادة  ومبادرات  فعاليات  لتبني  الجتماعية  للم�سوؤولية 
ملمار�سات م�سوؤولة وجمتمعية، متوجها بال�سكر اإلى ال�سيخ فواز اخلالد وفريق 
اأن تكون  اآمال  الأحمدي على رعايته وتنظيم هذا احلفل،  العمل مبحافظة 
هذه التفاقية اإطارا مهنيا لتعزيز �سراكة م�ستدامة وموؤثرة بني املوؤ�س�ستني.

وعالمة  وهويتها،  احل�سارات  مراآة  تعد  املدينة  اأن  عبدالغفار  واأو�سح 
خدمة  هي  املدن  وجود  من  الأ�سا�سية  الغاية  واأن  وتطورها،  ازدهارها 
تهيئة  خالل  من  فيها  املوجودة  الكائنات  وكل  الأولى  بالدرجة  الإن�سان 
البيئة املنا�سبة لها ومن كل النواحي الوظيفية والنف�سية، وهذا الهتمام 
املعا�سر متت ترجمته الى مفهوم - املدن امل�ستدامة، لفتا الى ان العامل 
اهتم مبوؤ�س�ساته احلكومية واخلا�سة واملجتمعية، الوطنية منها والدولية، 
معايري  وتطوير  امل�ستدامة  املدن  حول  دولية  �سيا�سة  لوجود  بال�سعي 
مهنية لها، وترجم ذلك يف جناحات عديدة من خالل تعزيز ممار�سات 

وتطبيقات ال�ستدامة.



بانوراما ال�شبكة - ٢٠١٩م 50

اإلعالن الرسمي عن اختيار »مدينة األحمدي«
المدينة العربية المسؤولة اجتماعيا لعام 2019م

ملتقـى شركـاء الشبكة االقليمية للمسؤولية المجتمعية يعقد 
بالكويت بحضور عربي ودولي رفيع المستوى

ال�سبكة  اإدارة  رئي�س جمل�س  يو�سف عبدالغفار  الربوفي�سور  �سعادة  �سرح 
القليمية للم�سوؤولية الجتماعية، باأن جمل�س اأمناء جائزة املدينة العربية 
امل�سوؤولة اجتماعيا، قد اختار »مدينة الأحمدي« بدولة الكويت  لتكرميها 
ومتت  2019م«.  لعام  جمتمعيا  امل�سوؤولة  العربية  »املدينة  مفتاح  ومنحها 
ال�سبكة  ل�سركاء  الثامن  »امللتقى  الر�سمي �سمن فعاليات  التقليد  مرا�سم 
ال�سبكة  نظمته  والذي  2019م«،  لعام  الجتماعية  للم�سوؤولية  القليمية 
للتخطيط  العربي  املعهد  مع  بال�سراكة  الجتماعية  للم�سوؤولية  القليمية 
وال�ست�سارات  الأهلي  للتدريب  املتفوق  الإجناز  ومعهد  الكويت  بدولة 
 26 بتاريخ  ال�سركاء«  متكني  »اأدوات  �سعار  حتت  والقت�سادية،  الإدارية 

يناير 2019م، مبقر املعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت. 
كما قال الدكتور �سهاب بن اأحمد العثمان مدير عام معهد الإجناز املتفوق 
برنامج  رئي�س   - والقت�سادية  الإدارية  وال�ست�سارات  الأهلي  للتدريب 
للم�سوؤولية  القليمية  ال�سبكة  من  وفدا  باأن  املجتمعية-  للم�سوؤولية  الكويت 
ال�سباح  خالد  بن  فواز  ال�سيخ  معايل  مبقابلة  موؤخرا  ت�سرف  الجتماعية 
حمافظ حمافظة الأحمدي لإخبار معاليه عن تو�سية جمل�س اأمناء جائزة 

املدينة العربية امل�سوؤولة اجتماعيا حول اختيار مدينة الأحمدي للفوز بهذه 
اجلائزة العربية الرفيعة امل�ستوى، والذي رحب بدوره بهذا الختيار متطلعا 
امل�سوؤولية  لتعزيز ممار�سات  انطالقة  يكون هذا الختيار نقطة  اأن  معاليه 
املجتمعية والتنمية امل�ستدامة يف حمافظة الحمدي. كما ا�ستعر�س معاليه 
اأربع �سنوات وحفل  اإنطالقته منذ  اأجمل« والذي بداأت  م�سروع »حمافظتي 
بالعديد من املبادرات امل�سوؤولة وامل�ستدامة عرب �سراكات فاعلة مع موؤ�س�سات 

جمتمعية و�سناعية وحكومية وخا�سة تعمل يف املحافظة.
جمل�س  رئي�س  عبدالغفار  يو�سف  الربوفي�سور  تقدم  ت�سريحه  ختام  ويف 
اإدارة ال�سبكة القليمية للم�سوؤولية الجتماعية بخال�س ال�سكر والتقدير 
للمعهد العربي للتخطيط برئا�سة �سعادة الدكتور بدر مال اهلل ل�ست�سافته 
للتخطيط.  العربي  املعهد  مقر  يف  امللتقى  دورات  من  الثامنة  الدورة 
يف  الجتماعية  للم�سوؤولية  الإقليمية  ال�سبكة  واأع�ساء  لقيادات  وكذلك 
املنطقة العربية الذي ا�ستجابوا للدعوة وح�سور هذا امللتقى املهني الهام 
والذي عزز م�سرية ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية لأعوام قادمة 

باإذن اهلل تعالى.
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اأعلن معهد ال�سبكة الإقليمية للتدريب والذي يقع مقره الرئي�س مبدينة الريا�س باململكة العربية 
ال�سعودية، عن اعتماد املوؤ�س�سة العامة للتدريب التقني واملهني للربنامج التدريبي » مدقق يف تطبيق 
متطلبات املوا�سفة القيا�سية اخلا�سة بامل�سوؤولية املجتمعية )ايزو26000( للموؤ�س�سات. ومبوجب 
هذا العتماد �سيتم باإذن اهلل تعالى طرح اأول ن�سخة من هذا الربنامج التدريبي يف املدينة املنورة 

خالل الفرتة مابني 25-27يوليو 2019م. بال�سراكة مع مركز مهارات للعمل التطوعي.

برنامج مدقق للمواصفة القياسية الدولية للمسؤولية المجتمعية 
ألول مرة في المملكة العربية السعودية

االتفاق على التعاون مابين الشبكة 
اإلقليمية ومنصة بيفول التطوعية الدولية
اتفقت ال�سبكة القليمية للم�سوؤولية املجتمعية من�سة اجتماعية عاملية للتعاون بينهما يف 
جمالت العمل التطوعي. علما اأن من�سة بيفول التطوعية من�سة اجتماعية عاملية، تقوم 
بتنظيم وت�سبيك العمل التطوعي، �سمن بيئة تفاعلية حمفزة، ومت ت�سجيلها الر�سمي يف 
جمهورية فرن�سا، وت�سم يف ع�سويتها املئات من املوؤ�س�سات واجلمعيات التطوعية يف العامل 

العربي ويف خارجها.

قام وفد من ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية برئا�سة �سعادة الدكتور 
بتكرمي معايل  املجتمعية  للم�سوؤولية  الدويل  ال�سفري  ابراهيم كمال  ح�سن بن 
ال�سيخ دعيج بن خليفة اآل خليفة رئي�س جمل�س اإدارة املوؤ�س�سة الوطنية خلدمات 
املعوقني يف مملكة البحرين-ال�سفري الدويل للم�سوؤولية املجتمعية-باجلائزة 
الدولية للتميز يف جمال متكني ال�سركاء لعام 2019م، واملقدمة من منظمة �سوق 
الأمم املتحدة العاملي بال�سراكة مع ال�سبكة القليمية للم�سوؤولية الجتماعية. 
اآل خليفة بهذه اجلائزة  ال�سيخ دعيج بن خليفة  وياأتي اختيار وتكرمي معايل 
الدولية الرفيعة امل�ستوى لدوره يف تعزيز وبناء قدرات �سركائه يف املوؤ�س�سات 
العديدة التي يعمل فيها �سواء كان ذلك يف املوؤ�س�سة الوطنية خلدمات املعوقني، 

اأو اجلمعية اخلليجية لالإعاقة، اأو ال�سبكة القليمية للم�سوؤولية الجتماعية
ويف ت�سريح ل�سعادة الدكتور ح�سن بن ابراهيم كمال - ال�سفري الدويل 
للم�سوؤولية املجتمعية - مبنا�سبة تكرمي معايل ال�سيخ دعيج بن خليفة اآل 
خليفة قال فيه: »ي�سرفنا اأن ن�ساهم يف تكرمي قامة مهنية وتطوعية عربية 
ال�سيخ دعيج بن  ودولية رائدة حتظى باحرتام وتقدير اجلميع، فمعايل 

خليفة اآل خليفة اأهل لهذا التكرمي«.
وحول ماهية ومكانة هذه اجلائزة الدولية الرفيعة قال الدكتور ح�سن بن ابراهيم 
كمال )اجلائزة الدولية للتميز يف جمال متكني ال�سركاء، هي جائزة مهنية دولية 

وال�سبكة  املتحدة  لالأمم  العاملي  ال�سوق  منظمة  بني  ما  بال�سراكة  اطالقها  مت 
اأف�سل املمار�سات  القليمية للم�سوؤولية الجتماعية بهدف ت�سليط ال�سوء على 
يف جمال متكني ال�سركاء يف املوؤ�س�سات العربية وفق معايري الأمم املتحدة. وقد 
ال�سوق  منظمة  ع�سوية  اإلى  الجتماعية  للم�سوؤولية  القليمية  ال�سبكة  ان�سمت 
العاملي لالأمم املتحدة. كما تعد منظمة ال�سوق العاملي لالأمم املتحدة، واحدة 
مع  للعمل  املهنيني  �سركائها  ومتكني  تاأهيل  جمال  يف  الرائدة  املنظمات  من 
منظومة الأمم املتحدة، حيث تعد منظمة ال�سوق العاملي لالأمم املتحدة املدخل 
الهام للمنظمات والهيئات وال�سركات العاملية للتعاون مع منظمة الأمم املتحدة 
ووكالتها و�سناديقها املتخ�س�سة، وقد مت اختيار الفائزين بهذه اجلائزة الدولية 
من خالل ر�سد دورهم يف تعزيز قدرات �سركائهم يف بيئات العمل املختلفة ، 

اإ�سافة اإلى دورهم يف متكني جمتمعاتهم مهنيا.

منـح الشيـخ دعيج بن خليفـة الجائـزة الدوليـة لتمكيـن الشـركـاء
لعـام 2019
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انطالق »المؤتمر الثالث لمبادرات الشباب العربي
والمسؤولية المجتمعية«

بمشاركـة خليجيـة وعربيـة لعـام 2019
واإلعالن عن فوز الشيخ عبدالعزيز النعيمي 

من اإلمارات بجائزة شخصية العام للمسؤولية 
املجتمعية بالدول العربية 

العربي  ال�شباب  ملبادرات  الثالث  »املوؤمتر  فعاليات  2019م،.  اأبريل   25 املوافق  اخلمي�س  يوم  انطلقت 
للم�شوؤولية  الإقليمية  بال�شبكة  التطوع  مركز  من  بتنظيم  2019م«  لعام  املجتمعية  وامل�شوؤولية 
الجتماعية، وبرعاية فخرية من �شعادة الربوفي�شور يو�شف عبدالغفار رئي�س جمل�س اإدارة ال�شبكة 
ال�شيخ  �شمو  يتقدمهم  امل�شتوى  رفيعة  عربية  �شخ�شيات  وبح�شور  الجتماعية  للم�شوؤولية  القليمية 
بدولة  عجمان  حاكم  ال�شمو  �شاحب  بديوان  البيئي  امل�شت�شار  النعيمي  علي  بن  عبدالعزيز  الدكتور 

الإمارات العربية املتحدة، و�شعادة الأ�شتاذ جمال البح رئي�س منظمة الأ�شرة العربية.
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قال  بكلمة منه  املوؤمتر  يو�سف عبدالغفار  الربوفي�سور  �سعادة  افتتح  وقد 
فيها »بداية ي�سرفني اأن اأرفع اأ�سمى اآيات التهاين لل�سباب العربي ، وهم 
هذه  يف  يبارك  اأن  اهلل  ون�ساأل  الثالثة،  دورته  يف  املوؤمتر  هذا  ينظمون 
اإلى مناطق عديدة من دولنا العربية وال�سالمية.  اأثرها  اجلهود لي�سل 
حجم  يف  مذهاًل  تو�سعًا  الأخرية  ال�سنوات  �سهدت  »لقد  كذلك  واأ�ساف 
العامل،  اأنحاء  جميع  يف  والتطوعية  ال�سبابية  املوؤ�س�سات  وقدرات  ونطاق 
املجتمعية  امل�سروعات  تنفيذ  يف  بارزا  دورا  املوؤ�س�سات  لهذه  واأ�سبح 
تلبية احلاجات املجتمعية  ت�ساهم يف  املوؤثرة، وت�سميم مبادرات خالقة 
اأ�سبحت  .كما  املوؤ�س�سات احلكومية واخلا�سة  اإلى جنب مع جهود  جنبا 
اخلدمات  لتقدمي  مهمة  جهات  اأي�سًا  والتطوعية  ال�سبابية  املوؤ�س�سات 
احلكومي.  للعمل  كمكّمل  الأخرى  التنمية  برامج  وتنفيذ  الجتماعية 
وياأتي »املوؤمتر الثالث ملبادرات ال�سباب العربي وامل�سوؤولية املجتمعية لعام 
العربي  ال�سباب  جنومية  »�سناعة  مو�سوع  على  ال�سوء  لي�سلط  2018م« 
مبعايري املحافل الدولية«، ليوؤكد اأن هذا الع�سر، هو ع�سر اعتماد اأدوات 
ال�سبابية،  للقيادات  توجيهه  مت  املوؤمتر  هذا  اأن  كما  للتطوع.  احرتافية 
املبادرات يف توجيه موؤ�س�ساتهم  اأ�سحاب  القيادات هم وحدهم  باعتبار 
اإدارة تلك املوارد املتعددة التي  نحو اعتماد منهجيات مهنية وعلمية يف 
املنظمون يف  املجتمعات.ولقد حر�س  تنمية  ل�سالح  موؤ�س�ساتهم  متتلكها 
هذا املوؤمتر، اأن ي�ست�سيفوا خرباء متخ�س�سون يف مو�سوع املوؤمتر ممن 
حباهم اهلل اخلربة العملية الوا�سعة والعميقة واملوؤهل الأكادميي العايل، 
اإلى وجه لتبادل  اأمام فر�سة متميزة لاللتقاء بهم وجها  وبالتايل فاأنتم 
�سعيهم  اأن  كما  املوؤمتر.  مو�سوع  يف  اجلديد  على  والتعرف   ، اخلربات 
اعتماد  اإلى  الو�سول  بهدف  املتحدة  الأمم  منظمة  مع  �سراكة  لتحقيق 
قيمة عالية  الفعالية ذات  للتطوع الحرتايف جعل من هذه  اأعلى معايري 
لها دور موؤثر يف  لتكرمي �سخ�سيات عربية  اأي�سا  املوؤمتر  .ون�ستثمر هذا 
العطاء املجتمعي لنقول لهم �سكرا على ح�سن �سنيعكم. ويف اخلتام« قال 

�سعادة الربوفي�سور يو�سف عبدالغفار، تعمل اللجنة املنظمة لهذا املوؤمتر 
لتج�سري الفجوات بني اخلربات الدولية وبني ال�سباب العربي عرب اإيجاد 
مظلة علمية ومهنية يجتمع فيها اأهل الخت�سا�س والهتمام للعمل �سويا 
نحو تنمية فاعلة ملجتمعاتنا وهو اأمر ي�ستحق ال�سادة والتقدير. �سائلني 
اهلل �سبحانه وتعالى اأن يكون هذا املوؤمتر هو اجل�سر الذي نعرب من خالله 

مبوؤ�س�ساتنا و�سبابنا العربي اإلى عامل الحرتافية يف جمال التطوع.
للم�سوؤولية  الإقليمية  ال�سبكة  بجوائز  الفائزين  تكرمي  مرا�سم  بداأت  ثم 
الجتماعية لهذا املوؤمتر. حيث مت الإعالن عن فوز �سمو ال�سيخ الدكتور 
عبدالعزيز بن علي النعيمي بجائزة �سخ�سية العام للم�سوؤولية املجتمعية 
اأن هذه اجلائزة يف دورتها الرابعة،  بالدول العربية لعام 2019م. علما 
حيث فاز بها من قبل كال من: فخامة امل�سري عبدالرحمن �سوار الذهب 
رئي�س منظمة الدعوة الإ�سالمية ال�سابق يرحمه اهلل من ال�سودان، وكذلك 
ال�سالمية  الهيئة اخلريية  رئي�س  املعتوق  الدكتور عبداهلل معتوق  معايل 
خليفة  اآل  خليفة  بنت  ح�سة  ال�سيخة  و�سمو  الكويت،  دولة  من  العاملية 
الرئي�س التنفيذي ملوؤ�س�سة اجناز البحرين من مملكة البحرين. كما مت 
خالل حفل افتتاح املوؤمتر تقليد بع�س ال�سخ�سيات العربية املوؤثرة بلقب 
بع�س  تكرمي  مت  ذلك،  اإلى  اإ�سافة  املجتمعية.  للم�سوؤولية  دوليني  �سفراء 

املبادرات العربية ال�سبابية بجوائز التميز.
ثم انطلقت جل�سات املوؤمتر الثالث مب�ساركة متحدثني من العديد من الدول 
العربية والذي يحمل �سعار »�سناعة جنومية ال�سباب العربي مبعايري املحافل 
اأبرزها  الرئي�سة  املحاور  من  العديد  املوؤمتر  جل�سات  تناولت  وقد  الدولية«. 
: النجومية املجتمعية... املاهية والأدوات، والنجم املجتمعي.... املتطلبات 
الدولية.كما  للمحافل  املوؤ�س�سية  النجومية  وم�ستلزمات  واملهارية.  املعرفية 
والنجومية  الإعالم  وحمور  اأنف�سهم،  �سنعوا  جنوم   جتارب  ا�ستعرا�س  مت 
والبتكار  العربي  ال�سباب  جنومية  وحمور  احلاكمة.   املهنية  وال�سوابط 
لل�سلوك. العاملية  املعايري  وفق  العربي  ال�سباب  ت�سويق  املجتمعي.ومهارات 
ومبادرات مبتكرة يف �سناعة النجومية امل�ستدامة. وقيا�س الأثر الجتماعي 
للنجم املجتمعي واأدوات تعظيمه. علما اأن املوؤمتر اأقيم بفندق جولدن توليب 
مبملكة البحرين، وا�ستمرت فعالياته يف الفرتة مابني 25-27 اأبريل2019م.
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التاأ�سيل النظري  �سمم املوؤمتر ب�سكل ممتاز  وعالج  ت�سع حماور �سملت، 
وقيم  اخالقيات  الأعمال،  منظمات  ومواطنة  الإجتماعية  امل�سوؤولية  ملاهية 
املواطنة يف ان�سطة ووظائف منظمات العمال، امل�سوؤولية البيئة امل�ستدامة 
امل�سوؤولية  بني  العالقة  اخل�سراء،  والإقت�ساديات  العمال  ملنظمات 
القيم  لدارة  احلديثة  الليات  امل�ستدامة،  التنمية  ومالمح  الجتماعية 
وحوكمة منظات الأعمال، البنوك ال�سالمية وجهودها يف اثراء امل�سوؤولية 
الجتماعية والتكافل الجتماعي، املعوقات التى تواجه منظمات العمال يف 
اجلزائر والوطن العربي يف حتقيق امل�سوؤولية الإجتماعية ومواطنة العمال، 
ا�ست�سراف امل�سوؤولية الجتماعية ومواطنة العمال يف الوطن العربي وعر�س 
الجتماعية  امل�سوؤولية  جوائز  على  حائزة  ل�سركات  ودولية  وطنية  جتارب 
مت  علمية  ورقة   125 عرب  املحاور  هذه  تغطية  ومتت  ال�ساحلة،  واملواطنة 
الوراق  وهذه  املوؤمتر،  يف  للم�ساركة  قدمت  ورقة   ٤10 بني  من  اختيارها 

�ستمثل اإ�سافة حقيقية مل�سرات البحث العلمي يف هذا املجال احليوي.
ونقا�س  رفيعة  مداولت  �سهد  و  ناجحا  املوؤمتر  كان  »لقد   كذلك  واأ�ساف 
وال�سودان  وفل�سطني  اجلزائر  من  واخلرباء  العلماء  من  م�سوؤول  علمي 
املوؤمتر  او�سى  حيث  ممتازة،  تو�سيات  ع�سرة  عنها  متخ�ست   وم�سر 
القانونية بجامعة  العلوم  العلوم الإقت�سادية وكلية  بت�سكيل جلنة من كلية 
والتفريق  الجتماعية  للم�سوؤولية  الرئي�سي  املفهوم  بتحديد  للقيام  ال�سلف 
بينها وبني اخلدمات الجتماعية داخل منظمات العمال، �سبط م�سطلح 

املحا�سبة  هيئات  املوؤمتر  اأو�سى  كما  واملجتمعية،  الجتماعية  امل�سوؤولية 
واملراجعة للموؤ�س�سات املالية الإ�سالمية بو�سع معايري جديدة ومفرقة بني 
�سرعية  منظمات  اإن�ساء  بجانب  الجتماعية،  وامل�سوؤولية  اخلريي  العمل 
ت�سع  الجتماعية  امل�سوؤولية  واأعمال  اخلريية  الأعمال  بقيا�س  متخ�س�سة 
التو�سيات  دعت  كما  ال�سالمية،  بامل�سارف  اخلا�سة  واملوؤ�سرات  املعايري 
اإلى توفري الطار القانوين والتنظيمي لتج�سيد وتنفيذ امل�سوؤولية الجتماعية 
الجتماعية  للم�سوؤولية  منتدى  اأو  جمل�س  اإن�ساء  الدولة  وعلى  لل�سركات، 
يف  جاء  كما  واخلا�س،  العام  القطاع  من  ال�سركات  خمتلف  فيه  تنخرط 
التو�سيات الدعوة اإلى منح حوافز �سريبية لل�سركات امل�سوؤولية اجتماعية 
جتاه اطراف امل�سالح، توعية الطارات العليا واملدراء يف �سركات القطاع 
العام واخلا�س باأهمية اإدراج امل�سوؤولية الجتماعية يف ال�سرتاجتية العامة 
و�سلوكيات  الجتماية  امل�سوؤولية  باأبعاد  ال�سركات  اهتمام  �سرورة  لها، 
املواطنة �سمن اإطار ثقافة ال�سركة من خالل اإن�ساء ق�سم خا�س يف الهيكل 
باحلرفة  الجتماعية  امل�سوؤولية  برامج  ربط  وجوب  واأخريا  التنظيمي، 

ال�سا�سية لل�سركة  اإلى خلق القيمة امل�سرتكة بني ال�سركة واملجتمع«.
ولعل من املع�سالت الكربى والتي متثل واحدة من الأ�سباب الرئي�سة يف بطء 
عجلة التطور والتنمية يف البالد العربية عدم الهتمام مبخرجات املوؤمترات 
العلمية التى متثل خارطة طريق لكثري من امل�ساكل والتحديات التى تواجهنا، 

وكم من درا�سات قيمة بقية يف رفوف مكتبات اجلامعات واملراكز البحثية.

أضواء على المؤتمر الدولي الرابع عشر حول:
سلوكيات المواطنة والمسؤولية اإلجتماعية لمنظمات االعمال 

في الوطن العربي، الواقع وآليات التجسيد بالجزائر.

�شارك الأ�شتاذ ع�شام كوكو امل�شت�شار املتعاون بال�شبكة الإقليمية للم�شوؤولية الجتماعية يف  املوؤمتر الدويل الرابع ع�شر حول �شلوكيات املواطنة 
وامل�شوؤولية الإجتماعية ملنظمات الأعمال يف الوطن العربي الواقع واآليات التج�شيد، الذي نظمته كلية العلوم القت�شادية وعلوم الت�شيري بالتعاون 
مع خمرب العوملة وانعكا�شاتها على اقت�شاديات دول ال�شمال بجامعة ح�شيبة بن بوعلي بال�شلف باجلزائر. ويف ت�شريح ل�شعادته قال فيه »�شعدت 
باإهتمام اجلامعات اجلزائرية بق�شية امل�شوؤولية املجتمعية واملواطنة لي�س على ال�شعيد الوطني بل على ال�شعيد القومي، واملتابع يجد عددا مقدرا 
من الدرا�شات املميزة يف هذا املجال والتى قام بها باحثون من اجلزائر ، وقد كان هذ املوؤمتر فر�شة طيبة للتعرف على هذا البلد اجلميل من قرب 

وكذلك لقاء علمائه الذين �شعدت مبعرفتهم، كما كان املوؤمتر فر�شة طيبة للتعرف على علماء وخرباء من م�شر وفل�شطني والعراق . 
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لزين  التنفيذي  الرئي�س  عروة  الفاحت  املهند�س  طيار  الفريق  تكرمي  مت 
للتميز  الدولية  »باجلائزة  املجتمعية  للم�سوؤولية  الدويل  ال�سفري  ال�سودان 
القليمية  ال�سبكة  ل�سركاء  الثامن  »امللتقى  فعاليات  ال�سركاء« �سمن  لتمكني 
»مدينة  تكرمي  عن  الإعالن  ومرا�سم  2019م«   لعام  الجتماعية  للم�سوؤولية 
امل�سوؤولة جمتمعيا  العربية  »املدينة  ومنحها مفتاح  الكويت  بدولة  الأحمدي« 
»امللتقى  فعاليات  الر�سمي �سمن  التقليد  مرا�سم  لعام 2019م«. حيث متت 
الثامن ل�سركاء ال�سبكة القليمية للم�سوؤولية الجتماعية لعام 2019م«، والذي 
نظمته ال�سبكة القليمية للم�سوؤولية الجتماعية بال�سراكة مع املعهد العربي 
للتخطيط بدولة الكويت ومعهد الإجناز املتفوق للتدريب الأهلي وال�ست�سارات 
الإدارية والقت�سادية، وحمل �سعار»اأدوات التمكني املهني الفاعل لل�سركاء« 
وذلك  بتاريخ 26 يناير 2019م، مبقر املعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت 
بح�سور �سخ�سيات عربية ودولية ميثلون اأكرث 12 دولة من الدول العربية ومن 
خارجها. وقد جاء تكرمي الفريق طيارالفتح عروة جلهوده ومن خالل مواقعه 
الوظيفية املتعددة يف تعزيز ممار�سات امل�سوؤولية املجتمعية عربيا ودوليا. كما 
مدينة  منها  اأخرى   عربية  مدن  بعد  الكويتية«  الأحمدي  »مدينة  اختيار  مت 
املنامة البحرينية واخلرطوم ال�سودانية والقد�س اللفل�سطينية. وقد مت منح 
الفريق الفاحت عروة »اجلائزة الدولية للتميز يف جمال متكني ال�سركاء« من 
منظمة �سوق الأمم املتحدة العاملي بال�سراكة مع ال�سبكة القليمية للم�سوؤولية 
اأوراق  املكرمون  الكويت. وقدم  بدولة  للتخطيط  العربي  واملعهد  الجتماعية 

عمل ا�ستعر�سوا جتاربهم يف جمالت متكني ال�سركاء من خالل امللتقى العلمي 
امل�ساحب للفعالية. اإ�سافة اإلى ذلك مت تد�سني »الكتاب العربي يف امل�سوؤولية 
املجتمعية«، وهو اأول كتاب عربي ي�سارك يف تاأليفه العديد من خرباء امل�سوؤولية 
املجتمعية من الدول العربية ، حيث ا�ستمل اجلزء الأول من الكتاب على 32 
مقال لكتاب عرب متخ�س�سني يف جمالت امل�سوؤولية املجتمعية. كما مت خالل 
امللتقى ا�ستعرا�س تقرير »اجنازات ال�سبكة القليمية للم�سوؤولية الجتماعية 
للم�سوؤوليةالجتماعية  القليمية  ال�سبكة  لعام 2018م«، واطالق »خطة عمل 
لعام 2019م« يف املنطقة العربية ويف خارجها لعام 2019م. اإ�سافة اإلى توقيع 
و�سركائها  للم�سوؤولية الجتماعية  القليمية  ال�سبكة  واتفاقيات بني  �سراكات 
العربية  العربية. ويف ختام امللتقى مت منح امل�ساركني من الدول  يف املنطقة 

�سهادة »�سريك متكني مهني«. 

تكريم الرئيس التنفيذي لزين السودان بمناسبة اختيار »مدينة األحمدي« 
المدينة العربية المسؤولة اجتماعيا 

ملتقى »شركاء الشبكة االقليمية للمسؤولية االجتماعية »عقد 
بالكويت بحضور عربي ودولي رفيع المستوى

جامعة قطر بالشراكة مع 
الشبكة اإلقليمية تنفذان برنامج 

»الرخصة الدولية للمسؤولية 
المجتمعية«

بال�سراكة  قطر  بجامعة  املجتمع  وخدمة  امل�ستمر  التعليم  مركز  نظم 
للم�سوؤولية  الدولية  الرخ�سة  التدريبي«  الربنامج  الإقليمية  ال�سبكة  مع 
وقدم  2019م.  مار�س   21-18 بني  ما  الفرتة  خالل  وذلك  املجتمعية«، 
الربنامج التدريبي الأ�ستاذ الدكتور علي اآل اإبراهيم اخلبري يف جمالت 
امل�سوؤولية املجتمعية والتنمية امل�ستدامة. وا�سرتك يف الربنامج م�ساركني 

من العديد من اجلهات احلكومية واخلا�سة واملجتمعية من دولة قطر
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ح�سر �سعادة رئي�س جمل�س اإدارة ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية �سعادة الربوفي�سور يو�سف عبدالغفار ونائبه الأ�ستاذ الدكتور علي اآل اإبراهيم 
اأول اجتماع عقدته اللجنة ال�ست�سارية لربنامج الكويت للم�سوؤولية املجتمعية يف دولة الكويت لبحث �سبل تطوير اأن�سطة برنامج الكويت للم�سوؤولية املجتمعية 
والذي ي�سرف عليه معهد الجناز املتفوق للتدريب وال�ست�سارات الإدارية والقت�سادية. وت�سم اللجنة ال�ست�سارية �سخ�سيات اأكادميية ومهنية رفيعة 
امل�ستوى. وتراأ�س الربنامج �سعادة الدكتور �سهاب اأحمد العثمان مدير عام معهد الجناز املتفوق. ويف ختام الجتماع متت مرا�سم الحتفال بالتكليف 

الر�سمي لأع�ساء اللجنة ال�ست�سارية، والتي ت�سم يف ع�سويتها )10( �سخ�سيات كويتية اأكادميية رفيعة امل�ستوى.

» الشبكة اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية« مشاركة في برنامج 
الكويت للمسؤولية المجتمعية

غرفة تجارة وصناعة قطر مع الشبكة 
اإلقليمية تنظمان فعاليات البرنامج 

التدريبي»الرخصة الدولية للمسؤولية 
المجتمعية« 

نظمت غرفة جتارة و�سناعة قطر بال�سراكة مع ال�سبكة الإقليمية الربنامج التدريبي« الرخ�سة الدولية 
للم�سوؤولية املجتمعية«، وذلك خالل الفرتة ما بني 2٤-27مار�س 2019م. وقدم الربنامج التدريبي 
الأ�ستاذ الدكتور علي اآل اإبراهيم اخلبري يف جمالت امل�سوؤولية املجتمعية والتنمية امل�ستدامة. وا�سرتك 

يف الربنامج م�ساركني من العديد من اجلهات احلكومية واخلا�سة واملجتمعية من دولة قطر.
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ال�سبكة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  عبدالغفار  يو�سف  الربوفي�سور  �سعادة  اأعلن 
القليمية للم�سوؤولية الجتماعيةعن عزم ال�سبكة القليمية اإطالق »مو�سوعة 
مبنا�سبة  وذلك  املجتمعية«  امل�سوؤولية  جمال  يف  العرب  اخلرباء  ومن�سة 
لعام 2019م، والذي ي�سادف  للم�سوؤولية املجتمعية  العاملي  باليوم  الحتفال 
اخلرباء  ندعوا  اأن  ي�سرفنا  املنا�سبة  وبهذه  عام.  كل  من  �سبتمرب   25 يوم 
للتقدم  املجتمعية  امل�سوؤولية  العرب من اجلن�سني يف جمالت  واملتخ�س�سني 
الأكرث  العرب  اخلرباء  من  �سخ�سية  »املائة  املهنية  امل�سابقة  يف  وامل�ساركة 
التقدم  �سروط  وحول  2019م«.  لعام  املجتمعية  امل�سوؤولية  جمال  يف  تاأثريا 
لهذه امل�سابقة يقول الربوفي�سور يو�سف عبدالغفار باأن اللجنة املنظمة و�سعت 
اأن يكون املتقدم من  �سروطا ومرجعية معيارية للتقدم لهذه امل�سابقة منها: 

لتقل  ملدة  املجتمعية  امل�سوؤولية  جمالت  يف  العاملة  العربية  ال�سخ�سيات 
اأحد جمالت امل�سوؤولية املجتمعية  عن خم�س �سنوات، واأن يكون قد عمل يف 
يف  واملتمثلة  واأن�سطتها  اأعمالها  جمالت  يف  القليمية  ال�سبكة  تعتمدها  التي 
خم�س جمالت هي »التدريب -وال�ست�سارات - وت�سميم املبادرات املجتمعية 
واإدارتها - وال�تاأليف والن�سر- والبحث العلمي«. كذلك اأن يقدم الراغب يف 
امل�ساركة يف هذه امل�سابقة العربية ملخ�سا ملبادرة متيز باإطالقها يف جمال 
امل�سوؤولية املجتمعية، واأحدثت اثرا يف نطاق تاأثريه �سواء على امل�ستوى املحلي 
الأولوية  وتعطى  جامعية،  �سهادة  كذلك  املتقدم  يحمل  واأن  اخلارجي،  اأو 
اإحدى  يف  املتقدمني  خربات  اعتماد  يتم  العليا.و�سوف  ال�سهادات  حلملة 
امل�ستدامة-  التنمية  املجتمعية-  )امل�سوؤولية  الآتية  التخ�س�سية  املجالت 
و�سيح�سل  املوؤ�س�سي(.  التطوع  املجتمعية-  اخلدمة  الأعمال-  اأخالقيات 
مبوجبها املن�سمون اإلى قائمة املائة �سخ�سية عربية الأكرث تاأثريا يف جمال 
يف  الذاتية  �سريهم  اإدراج  منها:  عديدة  مزايا  على  املجتمعية   امل�سوؤولية 
كتاب »املائة �سخ�سية من اخلرباء العرب الأكرث تاأثريا يف جمال امل�سوؤولية 
يف  العرب  اخلرباء  من�سة  يف  الذاتية  �سريهم  وعر�س  املجتمعية2019م«، 
العرب  اخلرباء  من  �سخ�سية  »املائة  وتكرمي  املجتمعية،  امل�سوؤولية  جمال 
الأكرث تاأثريا يف جمال امل�سوؤولية املجتمعية2019م«، وكذلك ت�سليم الفائزين 
اإتاحة  اإلى،  اإ�سافة  املجتمعية«.  امل�سوؤولية  الدولية يف جمال  التميز  بوثيقة   «
التعاون  اأو  التعاقد  للموؤ�س�سات العربية والدولية الراغبة يف  �سريهم الذاتية 

مع خرباء يف جمالت امل�سوؤولية املجتمعية.

ضمن مشروع »موسوعة ومنصة الخبراء العرب
في مجال المسؤولية المجتمعية

الشبكة اإلقليمية ستعلن عن المائة شخصية عربية األكثر تأثيرا
فـي مجـال المسؤوليـة المجتمعيـة 

» مستشـار دولـي فـي تطبيقـات االستدامـة«
نظم مركز التعليم امل�ستمر وخدمة املجتمع بجامعة قطر بال�سراكة 
يف  دويل  »م�ست�سار  التدريبي  الربنامج  الإقليمية  ال�سبكة  مع 
 18  -  15 بني  ما  الفرتة  خالل  كان  وذلك  ال�ستدامة«،  تطبيقات 
اأبريل 2019م. وقد قدم الربنامج التدريبي الأ�ستاذ الدكتور علي اآل 
اإبراهيم اخلبري يف جمالت امل�سوؤولية املجتمعية والتنمية امل�ستدامة، 
واخلا�سة  احلكومية  اجلهات  من  العديد  من  متدربني  مب�ساركة 
واملجتمعية من دولة قطر. علما اأن هذا الربنامج التدريبي ياأتي يف 
اإطار اتفاقية التعاون بني اجلهتني والتي مت الإعالن عنها يف بداية 

هذا العام وت�ستمر ملدة عامني باإذن اهلل.



بانوراما ال�شبكة - ٢٠١٩م 58

تكريم سعادة النائب البرلماني المهندس فؤاد مخزومي  بجائزة 
التميز الدولية في مجال تمكين الشركاء ٢٠١٩م 

موؤ�س�س  خمزومي  فوؤاد  املهند�س  الربملاين  النائب  �سعادة  تكرمي  مت 
بجائزة   - املجتمعية  للم�سوؤولية  الدويل  ال�سفري   - خمزومي  موؤ�س�سة 
التميز الدولية يف جمال متكني ال�سركاء 2019م... ومت عقد اجتماع عمل 
مع �سعادته يف مكتبه ببريوت بح�سور حرمه ال�سيدة مي خمزومي رئي�سة 
موؤ�س�سة خمزومي وفريق عمل موؤ�س�سة خمزومي ومت التفاق على الآتي: 

تنظيم موؤمتر اجلهات املانحة بدول العامل الإ�سالمي يف ن�سخته الرابعة 
وموؤ�س�سة  الجتماعية  للم�سوؤولية  الإقليمية  ال�سبكة  بني  ما  بال�سراكة 
خمزومي يف لبنان يف �سهر نوفمرب 2019م.. وكذلك ا�ست�سافة موؤ�س�سة 
يف  لبنان  يف  الجتماعية  للم�سوؤولية  الإقليمية  ال�سبكة  مكتب  خمزومي 

اإطار تعزيز ال�سراكة ال�سرتاتيجية بني املوؤ�س�ستني.

اختتام فعاليات البرنامج التدريبي الدولي
»تدريب مدربين في مجال التنمية المستدامة«.

نائب رئيس الشبكة مدربا في الكويت

التنمية  جمال  يف  مدربني  »تدريب  الدويل  التدريبي  الربنامج  فعاليات  اختتمت 
للتدريب  املتفوق  الإجناز  معهد  من  بتنظيم  الكويت  دولة  يف  وذلك  امل�ستدامة«، 
واملعهد  الجتماعية  للم�سوؤولية  الإقليمية  ال�سبكة  مع  بال�سراكة  وال�ست�سارات 
العربي للتخطيط.  وقد قام بالتدريب كل من: اأ.د علي اآل اإبراهيم نائب رئي�س 
املعهد  وكيل  الطالفحة  ح�سني  واأ.د  الجتماعية،  للم�سوؤولية  الإقليمية  ال�سبكة 
ال�ستدامة.  تطبيقات  يف  امل�ست�سار  العدواين  �سامي  ود.كتور  للتخطيط،  العربي 

برعاية من البنك الأهلي املتحد، وذلك بفندق ميلينيوم الكويت.
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حيث �سيكون الحتاد الدويل للم�سوؤولية املجتمعية هو اجلهاز امل�سرف على 
جودة اخلدمات واملنتجات التي �سي�سملها منح »حق المتياز« عرب معايريه 
»ال�سبكة  �ستكون  حني  العاملية«،يف  المتياز  »جمعية  مع  بال�سراكة  الفنية 
القليمية للم�سوؤولية الجتماعية »جهازا تنفيذيا مفو�سا مبنح »حق المتياز«. 
اإل�ى  الجتماعي���ة  للم�سوؤولية  القل��ي�مي����ة  ال�سبك������ة  ت���ح����ول  اأه����داف 

جه���ة مانح��ة ل�حق المتياز:
اإلى ن�سر املعرفة واملهارة املتخ�س�سة يف  احلاجة يف املنطقة العربية   •
جمال امل�سوؤولية املجتمعية ا�ستنادا اإلى معايري علمية ومهنية عاملية .
ال�سبكة  من  املقدمة  واملنتجات  اخلدمات  جودة  لرفع  ال�سعي   •
العاملية  املعايري  مع  لتتوافق  الجتماعية  للم�سوؤولية  القليمية 

املوؤهلة ملنح حق المتياز.
ال�سبكة  ل�سركاء  والب�سرية  املوؤ�س�سية  القدرات  بناء  يف  امل�ساهمة   •
القليمية للم�سوؤولية الجتماعية يف املنطقة العربية ويف خارجها.

•  اللتزام باأعلى املعايري الأخالقية يف تقدمي خدمات ال�سبكة القليمية 
للم�سوؤولية الجتماعية.

القليمية  ال�سبكة  خلرباء  الفكرية  وامللكية  املهارة  حقوق   حفظ   •
للم�سوؤولية الجتماعية، والتي تتمثل يف منتجات وخدمات تدريبية 
وا�ست�سارية وفعاليات متخ�س�سة يف جمالت امل�سوؤولية املجتمعية 
التطوع  اإلى  ،اإ�سافة  الأعمال  واأخالقيات  امل�ستدامة  والتنمية 

املوؤ�س�سي واخلدمة املجتمعية.
• التوافق مع حتول ال�سبكة القليمية للم�سوؤولية الجتماعية اإلى موؤ�س�سة 
الأمم  منظمات  من  عديدة  ع�سويات  اإلى  ان�سمامها  بعد  دولية 

املتحدة ووكالتها املتخ�س�سة  اإ�سافة اإلى هيئات دولية معتربة.
القليمية  ال�سبكة  حققتها  التي  املكت�سبات  على  احلفاظ    •
للم�سوؤوليةالجتماعية خالل م�سريتها املمتدة اإلى )13 ( عاما يف 

املنطقة العربية ب�سفتها موؤ�س�سة غري هادفة للربح.

الشبكـة اإلقليميـة تتحـول نحـو األطـر العالميــة وفــق  
Franchising نظــام الفـرنشـايـــز

للم�شوؤولية  الدويل  »الحتاد  تاأ�شي�س  مع  ، وتوافقا  العربية  املنطقة  املجتمعية يف  امل�شوؤولية  اإطار تعزيز تطبيق ممار�شات  يف 
املجتمعية »كاأول احتادعاملي متخ�ش�س يف جمال امل�شوؤولية املجتمعية والذي يقع مقره الرئي�س وترخي�شه القانوين يف الوليات 
املتحدة الأمريكية، حيث جاء مببادرة من »ال�شبكة القليمية للم�شوؤولية الجتماعية«، و�شيتم تد�شني  اأعماله ر�شميا  بتاريخ 
25 �شبتمرب 2019م، عرب مكاتبه الإقليمية يف املنطقة العربية ويف خارجها، وكذلك حتقيقا ل�شعار »عام متكني ال�شركاء 2019« 
الذي اطلقته ال�شبكة القليمية للم�شوؤولية الجتماعية على فعالياتها وخدماتها خالل عام 2019م، وذلك من خالل اإتاحة 
لالأفراد  وكذلك  خارجها،  ويف  العربية  املنطقة  يف  للموؤ�ش�شات  �شبكتنا  متتلكها  مت  التي  واملنتجات  واملهارات  واملعارف  اخلربات 

املهتمني مبجالت امل�شوؤولية املجتمعية لتحقيق �شراكة معهم عرب نظام حق المتياز »الفرن�شايز«،
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رئيـس مجلـس إدارة الشبكـة اإلقليميـة للمسؤوليــة االجتماعيــة 
يــزور السفيــر البزايعــة فــي األردن

قام �سعادة الربوفي�سور يو�سف عبدالغفار رئي�س جمل�س اإدارة ال�سبكة القليمية للم�سوؤولية الجتماعية بزيارة اإلى عطوفة اللواء م�سطفى عبدربه البزايعة مدير 
الإدارة العامة للدفاع الأردين باململكة الأردنية الها�سمية - ال�سفري الدويل للم�سوؤولية الجتماعية يف مكتبه . ومت خالل اللقاء بحث �سبل التعاون بني املديرية 
العامة للدفاع املدين وال�سبكة القليمية للم�سوؤولية الجتماعية . بدوره رحب عطوفة اللواء م�سطفى عبدربه البزايعة ب�سعادة رئي�س جمل�س اإدارة ال�سبكة القليمية 

للم�سوؤولية الجتماعية، واأ�ساد بدور ال�سبكة القليمية يف ال�ساحة العربية يف تعزيز ممار�سات امل�سوؤولية املجتمعية وتطبيقاتها وفق مرجعية معيارية مهنية.

اخللف  عبدالرحمن  الأ�ستاذ  �سرح 
رئي�س مركز التطوع بال�سبكة القليمية 
املركز  باأن  الجتماعية  للم�سوؤولية 
العاملي  باليوم  العام  هذا  �سيحتفل 
يوافق  والذي  ال�سبابي،  العمل  ملهارات 
تاريخ 15 يوليو من كل عام . واأ�ساف 
�ساب  مليار   1.2 اليوم  »يوجد  كذلك 
بني �سني 15 و 2٤ عاما وميثلون 16 يف 
التنمية  جهود  يف  الن�سطة  ال�سباب  م�ساركة  وتعد  العامل.  �سكان  من  املئة 
امل�ستدامة �سرورة ل بد منها لتحقيق جمتمعات م�ستدامة و�ساملة وم�ستقرة 
اأ�سواأ  اأن م�ساركة ال�سباب تلك هي و�سيلة لتفادي  بحلول عام 2030. ومع 
اآثار  ذلك  يف  مبا  امل�ستدامة،  التنمية  تواجه  التي  والتحديات  التهديدات 
تغري املناخ والبطالة والفقر وغياب امل�ساواة بني اجلن�سني، وال�سراعات، 

والهجرة، فاأنهم يواجهون  بن�سبة تزيد بثالث مرات عن الأكرب منهم �سنا  
احتمال البطالة والتفاوت يف الفر�س يف �سوق العمل. ف�سال عما يواجهونه 
يواجهون عملية  اأنهم  اإلى طموحاتهم. كما  ترقى  من معرو�س وظائف ل 
وتواجه  العمل.  �سوق  يف  والدخول  الدرا�سة  مرحلتي  بني  �سعبة  انتقال 
ال�سابات م�ساكل اأكرت، حيث املعرو�س الوظيفي عليهن اأقل جودة واإبهارا 
ولهذه  موؤقتة.  عمل  عقود  اأو  اأقل  واأجور  جزئي«  بدوام  اأ�سغال  »غالبا 
�سوق  يف  للنجاح  الأ�سا�سية  املفاتيح  من  والتدريب  التعليم  يعد  الأ�سباب، 
العمل، ولكن لالأ�سف، اأخفقت النظم القائمة يف تلبية احتياجات ال�سباب 
الكافية  املهارات  اإلى  يفتقرون  ال�سباب  اأن  اإلى  الدلئل  وت�سري  التعليمية. 
يف القراءة والكتابة والريا�سيات، وهي املهارات التي توؤهلهم للتناف�س يف 
�سوق العمل الر�سمي. وعّينت اجلمعية العامة، مبوجب قرارها 69/1٤5، 
اأن ُيحتفل بيوم 15 يوليو من كل عام بو�سفه اليوم العاملي ملهارات ال�سباب 

لإذكاء الوعي العام باأهمية ال�ستثمار يف املهارات الإمنائية لل�سباب.

مركز التطوع بالشبكة االقليمية يحتفل باليوم العالمي لمهارات 
للعمل الشبابي
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باليوم  العامل  احتفال  ومبنا�سبة  الر�سمية،  جاهزيتها  عن  الجتماعية  للم�سوؤولية  القليمية  ال�سبكة  اأعلنت 
الدويل  الحتاد  اأن�سطة  لبدء  2019م  عام  من  �سبتمرب   25 يوافق  والذي  املجتمعية،  للم�سوؤولية  العاملي 
للم�سوؤولية الجمتمعية يف املنطقة العربية باململكة املغربية، و�سيتم باإذن اهلل ر�سميا عقد املوؤمتر التاأ�سي�سي 
لالحتاد الدويل للم�سوؤولية املجتمعية )الإقليم العربي( يف مدينة الرباط باململكة املغربية، مبنا�سبة تنظيم 

ال�سبكة القليمية للم�سوؤولية الجتماعية فعاليات »الكوجنر�س الدويل للم�سوؤولية املجتمعية لعام 2019م«. 

رسميا إشهار االتحاد الدولي للمسؤولية 
المجتمعية في سبتمبر بالمملكة المغربية

رسميا إشهار المركز العالمي للتنمية 
المستدامة في مملكة البحرين

اأعلن �سعادة الربوفي�سور يو�سف عبدالغفار رئي�س املركز العاملي للتنمية امل�ستدامة عن التاأ�سي�س الر�سمي للمركز واأن�سطته املتخ�س�سة يف جمالت 
والذي  امل�ستدامة  للتنمية  العاملي  للمجل�س  الر�سمي  املمثل  امل�ستدامة  للتنمية  العاملي  املركز  ويعد  العربية.  املنطقة  امل�ستدامة وتطبيقاتها يف  التنمية 
يقع مقره يف الوليات املتحدة الأمريكية، و�سينفذ اأن�سطته وخدماته عرب تنفيذ برامج لبناء القدرات الب�سرية واملوؤ�س�سية،اإ�سافة اإلى تنظيم فعاليات 

متخ�س�سة، وكذلك تقدمي اخلدمات ال�ست�سارية والبحثية يف جمالت التنمية امل�ستدامة.

المطيـري رئيسـا للكونجـرس الـدولـي للمسؤوليـة المجتمعيـة

لها  اإعالمي  بيان  يف  الجتماعية  للم�سوؤولية  الإقليمية  ال�سبكة  اأعلنت 
الكويت  دولة  من  املطريي  حم�سن  بن  بدر  امل�ست�سار  �سعادة  اختيار  عن 
رئي�سا لربنامج )الكوجنر�س الدويل للم�سوؤولية املجتمعية( والذي �ستعقد 
 28-25 مابني  الفرتة  يف  املغربية  اململكة  يف  تعالى  اهلل  باذن  فعالياته  
ال�سخ�سيات  من  املطريي  بدر  الأ�ستاذ  �سعادة  ويعد  2019م.  �سبتمرب 

م�ست�سارا  من�سب  �سغل  حيث  املعروفة..  واملهنية   الإعالمية  العربية 
املغربية واجلمهورية  اململكة  الكويت يف  دولة  ب�سفارات  اعالميا  وملحقا 
التون�سية. ويحمل موؤهل ماج�ستري يف اإدارة الأعمال. كما اأنه ع�سوا قياديا 

وم�ست�سارا بال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية.
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السفير الدولي للمسؤولية 
المجتمعية األستاذ جمال البح يعلن 

عن قمة للتنمية المستدامة
الدويل  ال�سفري   - العربية  الأ�سرة  منظمة  رئي�س  البح  جمال  الأ�ستاذ  �سعادة  قام 
مبقابلة  بالت�سرف  الجتماعية   للم�سوؤولية  الإقليمية  بال�سبكة  املجتمعية  للم�سوؤولية 
معايل الدكتورة متا�سر الرماح نائب وزير العمل والتنمية الجتماعية باململكة العربية 
ال�سعودية يف مكتبها العامر. ومت التفاق على التعاون يف تنفيذ عدد من امل�سروعات 
الأمم  اأهداف  حتقيق  ملتابعة  عربية  قمة  تنظيم  منها  والتي  املجتمعية،  واملبادرات 

املتحدة للتنمية امل�ستدامة2030.

برنامج تلفزيوني عن مواصفة 
المسؤولية المجتمعية

�سارك الأ�ستاذ الدكتور علي اآل ابراهيم نائب رئي�س ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية 
يف برنامج تلفزيوين عرب قناة CNBC الإقت�سادية للحديث حول مو�سوع )املوا�سفة القيا�سية 
الدولية ايزو 26000 والعائد من تطبيق مبادئها على املن�ساآت(. وقد مت بث الربنامج  يف يوم 

الثالثاء املوافق 2 يوليو 2019م.

رئيسـة مركـز إجـالل لخدمات كبـار السن 
فـي مؤتمـر علمـي ببريطانيــا

بال�سبكة  ال�سن  كبار  خلدمات  اجالل  مركز  رئي�سة  مالوي  يو�سف  حياة  الدكتورة  �ساركت 
الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية بتاريخ 7 يوليو 2019م، يف موؤمتر بربيطانيا من خالل احل�سور 
وتقدمي ورقة عمل علمية متت اجازتها من قبل الهيئة ال�ست�سارية للموؤمتر بعنوان )نحو رعاية 

م�ستدامة لكبار ال�سن من منظور قراآين(.

مدرسة عربية تحصل على عضوية برنامج االتفاق العالمي بدعم 
ومساندة علمية ومهنية من الشبكة اإلقليمية 

منظمات  خدمات  مكتب  من  وم�ساندة  بدعم 
الإقليمية  بال�سبكة  الدولية  والهيئات  املتحدة  الأمم 
املبتكرة  مدر�سة  ح�سلت  الجتماعية،  للم�سوؤولية 
العربية  باململكة  جدة  مبدينة  الأهلية  ال�سغرية 
املتحدة  الأمم  برنامج  ع�سوية  على  ال�سعودية  
لالتفاق العاملي. ويعد هذا الإجناز هو الأول عربيا 

ملدر�سة خا�سة.
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دورة مدقـق معتمـد فـي تطبيـق متطلبـات المواصفــة القياسيــة 
الدوليــة ايزو 26000 فــي الكويــت

تطبيق  يف  معتمد  )مدقق  الدويل  التدريبي  الربنامج  فعاليات  اختتمت 
متطلبات املوا�سفة القيا�سية الدولية ايزو 26000(. والذي نظمته ال�سبكة 
املتفوق  الجناز  معهد  مع  بال�سراكة  الجتماعية  للم�سوؤولية  الإقليمية 

الكويت خالل  بدولة  واملالية  والقت�سادية  الإدارية  وال�ست�سارات  للتدريب 
الفرتة مابني 27-29 يونيو 2019م بتدريب من اأ.د علي اآل ابراهيم. نائب 

رئي�س ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية.

برنـامـج إدارة المنـح وفقـا لمبـادئ المسؤوليـة المجتمعيـة

نظمت غرفة قطر بال�سراكة مع ال�سبكة القليمية  فعاليات الربنامج التدريبي )م�ست�سار معتمد يف جمال اإدارة املنح املالية وفقا للموا�سفة القيا�سية 
الدولية ايزو 26000( . وقام بالتدريب يف الربنامج التدريبي الأ�ستاذ الدكتور علي اآل اإبراهيم نائب رئي�س ال�سبكة القليمية للم�سوؤولية الجتماعية، 

وذلك يف الفرتة مابني 1-٤ يوليو 2019م. وياأتي هذا الربنامج التدريبي يف اإطار ال�سراكة يف جمالت التدريب بني غرفة قطر وال�سبكة الإقليمية.
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الإقليمية  لل�سبكة  الر�سمي  املمثل  للتدريب،  الإقليمية  ال�سبكة  نظم معهد 
للم�سوؤولية الجتماعية باململكة العربية ال�سعودية، وبال�سراكة مع الغرفة 
التجارية باملدينة املنورة، وبرعاية فخرية من قبل �سعادة الأ�ستاذ منري 
 - ال�سعودية  التجارية  الغرف  اإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب  �سعد  بن  نا�سر 
رئي�س جمل�س اإدارة الغرفة التجارية ال�سناعية  باملدينة املنورة فعاليات 
الربنامج التدريبي »الرخ�سة الدولية للم�سوؤولية املجتمعية« وذلك خالل 

الفرتة مابني 26 - 29 يونيو 2019م، ومب�ساركة متدربني من املوؤ�س�سات 
الربنامج  التدريب يف  ا�سرف على  واملجتمعية. وقد  احلكومية واخلا�سة 
اإ�سافة  القحطاين،  العرفاين  �سعد  واملهند�س  �سعبان  د.كمال  من:  كال 
القليمية  بال�سبكة  املعتمدين  املدربني  اخللف  عبدالرحمن  الأ�ستاذ  اإلى 
اإطار ال�سراكة مابني  للم�سوؤولية الجتماعية. وقد جاء هذا الربنامج يف 

الغرفة التجارية باملدينة املنورة ومعهد ال�سبكة القليمية للتدريب.

الرخصة الدولية للمسؤولية االجتماعية بالشراكة مع الغرفة التجارية 
بالمدينة المنورة

منحة مالية من الشبكة االقليمية 
للمسؤولية االجتماعية

لمشاركة علمية
مت تكرمي امل�ست�سارة واملدربة املتميزة رو�سة القبي�سي مبنحة مالية من قبل ال�سبكة القليمية 
للم�سوؤولية الجتماعية للم�ساركة يف موؤمتر دويل يف كندا معني بتمكني املراأة. علما اأن ال�ستاذة 
رو�سة القبي�سي حا�سلة على درجة املاج�ستري يف اإدارة الأعمال من اململكة املتحدة، كما اأنها 
كاتبة �سحفية متخ�س�سة، ومدربة وم�ست�سارة يف جمال التنمية الب�سرية وامل�سوؤولية املجتمعية 
يف  وابتكارات  اخرتاع  براءات  لها  فاإن  ذلك  اإلى  اإ�سافة  املجتمعية.  للم�سروعات  املنح  واإدارة 

جمالت متعددة، ومت تكرميها من العديد من املوؤ�س�سات الوطنية والدولية.
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رسميـا الشبكـة اإلقليميـة فـي لبنـان وبالشراكـة مـع
مؤسسـة مخزومـي

�سحفي  بيان  وعرب  الجتماعية،  للم�سوؤولية  قليمية  الإ ال�سبكة  اأعلنت 
لها، عن اإجناز اتفاق �سراكة ا�سرتاتيجية مع موؤ�س�سة خمزومي العريقة 
والتي يقع مقرها يف جمهورية لبنان، وبرعاية ودعم من �سعادةاملهند�س 
اللبناين  النواب  موؤ�س�سة خمزومي ع�سو جمل�س  موؤ�س�س  فوؤاد خمزومي 
�ستوفر  ال�سراكة  هذه  ومبوجب  املجتمعية.  للم�سوؤولية  الدويل  ال�سفري   -

التدريبية  وخدماتها  منتجاتها  الجتماعية  للم�سوؤولية  الإقليمية  ال�سبكة 
امل�سوؤولية  جمالت  يف  املتخ�س�سة  فعالياتها  اإلى  اإ�سافة  وال�ست�سارية، 
املجتمعية والتنمية امل�ستدامة، واخالقيات الأعمال، واخلدمة املجتمعية، 
والتطوع املوؤ�س�سي يف اجلمهورية اللبنانية وذلك عرب �سراكتها مع موؤ�س�سة 

خمزوم������ي.

�ساركت املدربة وامل�ست�سارة بال�سبكة القليمية للم�سوؤولية الجتماعية ال�ستاذة اأ�سماء الدو�سري كمتدربة 
يف برنامج �سيفي احرتايف متخ�س�س يف »القانون والقيادة« ملدة �سهر كامل خالل �سهر يونيو من عام 
تدريبات  لتوفري  خ�سي�سًا  الربنامج  هذا  ت�سميم   مت  وقد  بوا�سنطن.  الأمريكية  بالعا�سمة  2019م 
توؤهل املراأة امل�سلمة ملواجهة التحديات التي تواجهها يف الوقت احلايل مع الرتكيز على مواهب الأفراد 
والفر�س املتاحة للم�ساركات. وتزود الدورات املتخ�س�سة يف ال�سريعة والفقه الإ�سالمي والقيادة وحل 

النزاعات امل�ساركات باملفاهيم واملهارات الأ�سا�سية ال�سرورية لقيادة اأنف�سهن وقريناتهن. 

أسماء  الدوسري  متدربة في البرنامج  الصيفي في القانـون 
والقيــادة بـواشنطـن

المستشار فواز الدخليل مدقق معتمد في مجال مواصفة 
المسؤولية المجتمعية

الإقليمية  ال�سبكة  مبعوث   - الدخيل  حممد  فواز  وال�ستدامة  الب�سرية  بالتنمية  امل�ست�سار  ح�سل 
متطلبات  تطبيق  يف  معتمد  )مدق�ّ��ق  �سهادة  على   - العربية  املنطقة  يف  الجتماعية  للم�سوؤولية 
ال�سبكة  قبل  من  وذلك   ،))ISO26000( للموؤ�س�سات  املجتمعية  للم�سوؤولية  القيا�سية  املوا�سفة 
يف  اأقيم  والذي  العاملي(  لالتفاق  املتحدة  الأمم  برنامج  )ع�سو  الجتماعية  للم�سوؤولية  الإقليمية 
دولة الكويت بتنظيم من معهد الإجناز املتفوق للتدريب الهلي وال�ست�سارات الدارية والقت�سادية 
واملايل. واأو�سح الدخيل اأن الربنامج التدريبي جنح يف تاأهيل 19 مدققًا عربيا معتمدًا قادرًا على 

.ISO26000 م�ساعدة املوؤ�س�سات وال�سركات على المتثال ملبادئ املوا�سفة القيا�سية الدولية
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قيادية بالشبكة اإلقليمية تحصل على عضوية دولية
ح�سلت �سعادة الدكتورة حياة يو�سف مالوي رئي�سة مركز اجالل خلدمات كبار ال�سن بال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية - 
امل�سرف العام على املدينة الرقمية لكبار ال�سن بالدول العربية على ع�سوية الحتاد الدويل لل�سيخوخة والذي يقع مقره يف كندا. 
ويعد ان�سمام  الدكتورة حياة مالوي اإلى هذه الع�سوية الدولية اجنازا كبريا للمراأة العربية، واإ�سافة نوعية اإلى م�سريتها املهنية 

احلافلة بالجنازات يف جمالت رعاية كبار ال�سن وامل�سوؤولية املجتمعية.

اأعلنت ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية عن ا�ستعدادها لإطالق 
بال�سراكة مع  العربية ويف خارجها  برنامج تدريبي جديد يف املنطقة 
تطبيق  يف  دويل  العاملي)اخت�سا�سي  لالتفاق  املتحدة  المم  برنامج 
ال�سبكة  اأن  علما  العاملي(.  لالتفاق  املتحدة  المم  برنامج  مبادئ  
القليمية للم�سوؤولية الجتماعية ع�سوا بربنامج الأمم املتحدة لالتفاق 
يف  عديدة  �سراكات  الربنامج  مع  وحققت  201٤م،  عام  منذ  العاملي 

جمال الرتويج ملبادئه عرب برامج تدريبية وفعاليات متخ�س�سة.

اختصاصـي دولـي فـي تطبيق 
مبـادئ برنامـــج األمــم المتحدة 

لالتــفــاق العـالــمــي

يقع  والتي  الروماتيزيوم(  اعتماد ع�سوية )اجلمعية اخلريية ملر�سى  مت 
لالتفاق  املتحدة  الأمم  لربنامج  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  مقرها 
العاملي- باإ�سراف ودعم ا�ست�ساري من قبل مكتب خدمات منظمات الأمم 

املتحدة والهيئات الدولية ع�سو ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية.

جمعية خيرية عضوا ببرنامج 
االتفاق العالمي بدعم من 

الشبكة اإلقليمية

تنظم ال�سبكة القليمية للم�سوؤولية الجتماعية حفل توقيع الن�سخة الأولى من اجلزء الثاين مل�سروع »الكتاب العربي يف 
امل�سوؤولية املجتمعية، وذلك بتاريخ 20 يوليو من عام 2019م، يف دولة الكويت، �سمن فعاليات »مدينة الأحمدي املدينة 
العربية امل�سوؤولة جمتمعيا لعام 2019م«، ومبنا�سبة انعقاد الربنامج التدريبي« تدريب مدربني يف جمال التنمية امل�ستدامة« 
والذي تنظمه ال�سبكة القليمية للم�سوؤولية الجتماعية بال�سراكة مع معهد الجناز املتفوق للتدريب وال�ست�سارات الدارية 
والقت�سادية واملالية خالل الفرتة مابني 18-20 يوليو 2019م. وبهذه املنا�سبة قال الأ�ستاذ ح�سن اجلا�سم الرئي�س التنفيذي 
لل�سبكة القليمية للم�سوؤولية الجتماعية »احلديث عن امل�سوؤولية املجتمعية  واأهميتها مل يعد �ساأن وطني اأو اقليمي، بل جتاوز 
الأمر ذلك لي�سبح �ساأنا عامليا. فالعامل اليوم يت�سابق لتحقيق ممار�سات م�سوؤولة ذات اأبعاد اأخالقية ، جتعلهم جزءا رئي�سا 
والب�سرية،  الطبيعية  املمار�سات يف تنمية جمتمعاتهم وحتفظ مواردهم  ت�ساهم تلك  الفاعل وامل�سوؤول،حيث  العامل  من 
كما حتقق لهم ت�سنيفا ح�ساريا متقدما. وا�ستجابة لهذا التفاعل، وا�ستمرارا مل�سرية طويلة وموؤثرة من اخلدمات التي 
قدمناها يف جمال تعزيز ممار�سات امل�سوؤولية املجتمعية يف املنطقة العربية ويف خارجها، عرب �سراكات مع منظمات دولية 
معتربة، جاءت فكرة  تبني م�سروع علمي عربي يحمل ا�سم« الكتاب العربي للم�سوؤولية املجتمعية »ي�ساهم يف تاأليفه ثلة من اخلرباء واملتخ�س�سني يف جمالت 
امل�سوؤولية املجتمعية من منطقتنا العربية، ليكون باإذن اهلل بادرة نحو اإ�سدار هذا الكتاب، ومن خالل اأجزاء عديدة ودورية، لي�ساهم مع اجلهود الأخرى التي 
قدمتها »ال�سبكة القليمية للم�سوؤولية الجتماعية »خالل م�سريتها املمتدة لأكرث من 13 عاما يف ن�سر التوعية باأف�سل املمار�سات يف جمالت امل�سوؤولية املجتمعية، 
وكذلك ا�ستعرا�س العوائد اليجابية التي حتققت من خالل هذه املمار�سات امل�سوؤولة. ولقد حر�سنا يف هذا الكتاب العلمي، اأن نقدم رموزا عربية متخ�س�سة 
يف جمالت امل�سوؤولية املجتمعية، اإ�سافة اإلى تخ�س�سها يف جمالت مهنية وعلمية ذات �سلة مبمار�سات امل�سوؤولية املجتمعية، والتي ندرجها عرب اأبعاد عديدة 
منها:  امل�سوؤولية املجتمعية، واخلدمة املجتمعية، واأخالقيات الأعمال، اإ�سافة اإلى التنمية امل�ستدامة، والتطوع املوؤ�س�سي. واختتم الأ�ستاذ ح�سن اجلا�سم ت�سريحه 
قائال »ن�ساأل اهلل اأن جتدوا يف هذا اجلهد العلمي التوعوي الأول من نوعه ماتتطلعون اإليه من خمرجات هادفة، تنعك�س باإيجابية على م�سرية املهتمني مبجالت 

امل�سوؤولية املجتمعية يف منطقتنا العربية«.

حفل توقيع الجزء الثاني من الكتاب العربي في المسؤولية المجتمعية 
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الرخصة الدولية للمسؤولية المجتمعية في غرفة مكة المكرمة
�سلم رئي�س جمل�س اإدارة الغرفة التجارية ال�سناعية مبكة 
وبطاقات«  �سهادات  كعكي  ه�سام  ال�سيد  �سعادة  املكرمة 
متدربا  اإلى25  الجتماعية  للم�سوؤولية  الدولية  الرخ�سة 
واملجتمعية  احلكومية  للموؤ�س�سات  املنت�سبني  من  ومتدربة 
-13 مابني  الفرتة  خالل  املكرمة  مكة  مبنطقة  واخلا�سة 
15 مايو2019م، يف حدث هو الأول من نوعه يف العا�سمة 
املقد�سة، باإ�سراف جلنة امل�سوؤولية الجتماعية بغرفة مكة 
لال�ست�سارات  العاملي  اخلبري  جمموعة  وتقدمي  املكرمة، 
بالتعاون مع ال�سبكة القليمية للم�سوؤولية الجتماعية ع�سو 

برنامج الأمم املتحدة لالتفاق العاملي، والكادميية الدولية 
كعكي  ه�سام  ال�سيد  �سعادة  الجتماعية.وعرب   للم�سوؤولية 
عن فخر الغرفة بتقدمي مثل هذه الدورات التي تعزز من 
م�ستويات الثقافة لقطاع الأعمال واملجتمع املكي وتدفع نحو 
املزيد من النمو والنتاج ات�ساقا مع حتول �سعار الغرفة من 
وتر�سيخ  واملجتمع،  الأعمال  تنمية  اإلى  امل�ستدامة  التنمية 
مفهوم الغرفة كمنرب اجتماعي. وقدم الربنامج التدريبي 
امل�ست�سار الدويل الأ�ستاذ فايز �سفر العمري رئي�س جمموعة 

اخلبري العاملي لال�ست�سارات.

اأعلنت ال�سبكة القليمية للم�سوؤولية الجتماعية عن فوز عدد من ال�سفراء 
متكني  جمال  يف  الدولية  بجوائز»التميز  املجتمعية  للم�سوؤولية  الدوليني 
ال�سركاء لعام 2019م«. حيث فاز بهذه اجلائزة الأممية لهذا العام 2019م 
والتي تقدم بال�سراكة مع منظمة �سوق الأمم املتحدة العاملي كال من: �سعادة 
ال�سيد منيب امل�سري رئي�س �سندوق ووقفية القد�س من فل�سطني، و�سعادة 
اللواء  وعطوفة  اأبوغزالة،  رئي�س جمموعة طالل  اأبوغزالة  الدكتور طالل 
م�سطفى البزايعة مدير الدارة للدفاع املدين الأردنية، و�سعادة الدكتور 
ها�سم ح�سني املمثل املقيم ملكتب منظمة الأمم املتحدة للتنمية ال�سناعية 
)اليونيدو(، و�سعادة الأ�ستاذ عدنان اأحمد يو�سف رئي�س جمموعة الربكة 
اخلليج  �سركة  رئي�س  جواهري  عبدالرحمن  الدكتور  و�سعادة  امل�سرفية، 
رئي�سة  فلمبان  اأحمد  انت�سار  الدكتورة  و�سعادة  البرتوكيمايات،  ل�سناعة 

جمال  الأ�ستاذ  و�سعادة  املرورية،  لل�سالمة  العربية  باملنظمة  املراأة  جلنة 
ابراهيم  بن  ح�سن  الدكتور  و�سعادة  العربية،  الأ�سرة  منظمة  رئي�س  البح 
كمال الأمني العام جلمعية البحرين اخلريية، و�سعادة الربوفي�سور يو�سف 
عبدالغفار رئي�س املركز العاملي للتنمية امل�ستدامة، و�سعادة الدكتور م�ساعد 
ال�سيخ  �سعادة  اإلى  اإ�سافة  الكويتية،  التكافل  جمعية  رئي�س  مندين  حممد 
للم�سوؤولية  ال�سرق  جلنة  رئي�س  ثاين  اآل  �سعود  بن  علي  بن  ثاين  الدكتور 
مركز  مدير  الكواري  �سيف  بن  حممد  الدكتور  و�سعادة  الجتماعية، 
علي  بن  �سيف  الدكتور  �سعادة  اإلى  اإ�سافة  والبلدية،  البيئية  الدرا�سات 
البكري  اأمل  الدكتورة  الطبيعة، و�سعادة  اأ�سدقاء  احلجري رئي�س برنامج 
�سعادة  اإلى  اإ�سافة  اخلرطوم،  بولية  الجتماعية  التنمية  وزيرة  البيلي 
الدكتور بدر مال اهلل املدير العام للمعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت.

الشبكـة اإلقليميـة تعلـن عن فـوز سفرائهـا الـدولييـن بجـوائـز 
دوليـة فـي مجـال التميـز فـي تمكيـن الشركـاء لعـام 2019م
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من  ودوليا  وعربيا  خليجيا  خبريا   30 قرابة  املوؤمتر  عمل  اأوراق  ويقدم 
اإلى  اإ�سافة  وال�سريفة،  ال�سالمي  القت�ساد  جمالت  يف  املتخ�س�سني 
اإطالق  املوؤمتر  خالل  و�سيتم  املجتمعية.  وال�سراكة  امل�سوؤولية  جمالت 
وتد�سني اأول مر�سد عاملي يف جمال امل�سوؤولية املجتمعية للموؤ�س�سات املالية 
وامل�سارف ال�سالمية. وتهدف اللجنة املنظمة للموؤمتر يف دورته الرابعة 
اإلى حتقيق جمموعة من الأهداف من اأبرزها:ا�ستعرا�س اأف�سل التجارب 
واملمار�سات العاملية والإ�سالمية يف جمال  اإبراز »دور القيادات امل�سرفية 

الإ�سالمية يف تعزيز ممار�سات ال�سراكة وامل�سوؤولية املجتمعية«، والتعريف 
وامل�سارف  املالية  للموؤ�س�سات  املجتمعية  وامل�سوؤولية  ال�سراكة  مبجالت 
العربية وال�سالمية. لتنمية املجتمعات  والطريق ل�ستثمارها  ال�سالمية 
وكذلك ت�سليط ال�سوء على دور املوؤ�س�سات املالية وامل�سارف ال�سالمية 
عمل  اأوراق  عرب  املوؤمتر  و�سيتناول  املجتمعية.  اخلدمة  جمالت  يف 
اإلى متخ�س�سني  اإ�سافة  واقت�ساديون  علمية يقدمها خرباء م�سرفيون 
القيادة  اأهمها:  املحاور  من  جمموعة  املجتمعية  امل�سوؤولية  جمالت  يف 

بمشاركة 30 خبيرا خليجيا وعربيا ودولية وبتنظيم من
 الشبكة االقليمية والمعهد العربي للتخطيط 

مؤمتر وجائزة املسؤولية املجتمعية يف املصارف 

االسالمية الرابع مبشاركة عربية ودولية بالكويت

الربكة  جمموعة  مع  ال�شرتاتيجية  وبال�شراكة  الجتماعية  للم�شوؤولية  الإقليمية  ال�شبكة  تنظم 
امل�شرفية واملعهد العربي للتخطيط  بدولة الكويت وبالتعاون مع املركز العاملي للتنمية امل�شتدامة، ومعهد 
الجناز املتفوق للتدريب وال�شت�شارات القت�شادية والدارية واملالية فعاليات »موؤمتر وجائزة امل�شوؤولية 
اأحمد  �شعادة الأ�شتاذ عدنان  لعام 2019م »برعاية فخرية من  الرابع  امل�شارف ال�شالمية  املجتمعية يف 
يو�شف رئي�س جمموعة الربكة امل�شرفية - ال�شفري الدويل للم�شوؤولية املجتمعية، وبرئا�شة �شعادة الأ�شتاذ 
بدر بن عثمان مال اهلل املدير العام للمعهد العربي للتخطيط، اإ�شافة اإلى تويل �شعادة الربوفي�شور يو�شف 
ال�شت�شارية  الهيئة  رئا�شة  الجتماعية  للم�شوؤولية  القليمية  ال�شبكة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  عبدالغفار 

للموؤمتر وذلك مبقر و�شيافة املعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت  بتاريخ 16 �شبتمرب 2019م .
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ق�س�س  وا�ستعرا�س  املجتمعية  املبادرات  لبتكار  املعززة  امل�سرفية 
املوؤثرة يف  القيادة  والتعريف مبكونات  ال�ساأن.  ابداعية يف هذا  وجتارب 
تعزيز ممار�سات امل�سوؤولية املجتمعية يف املوؤ�س�سات امل�سرفية الإ�سالمية. 
يف  امل�سرفية  القيادات  اأثر  لتعظيم  املهنية  الأدوات  ا�ستعرا�س  وكذلك 
ال�سالمية. وامل�سارف  املالية  للموؤ�س�سات  املجتمعية  ال�سراكات  تعزيز 
اإلى  ذلك، �سيتم تناول دور قيادات الهيئات ال�سرعية يف تعزيز  اإ�سافة 
ممار�سات ال�سراكة وامل�سوؤولية املجتمعية يف امل�سارف الإ�سالمية. وكذلك 
عر�س ورقة عمل حول املرجعية املعيارية العاملية املعززة لدور القيادات 
يف  الإ�سالمية  وامل�سارف  املالية  املوؤ�س�سات  اأداء  قيا�س  يف  امل�سرفية 
جمال ال�سراكة وامل�سوؤولية املجتمعية. كما �سي�سارك قيادات من البنوك 
ممار�سة  يف  امل�سرفية   للقيادات  امل�ساند  بدورهم  للتعريف  املركزية 
اأعمال امل�سوؤولية املجتمعية  بني الت�سريعات والدور الرقابي عرب ورقة عمل 
علمية ر�سينة. واأخريا،  �سيتم تناول دورالقيادات امل�سرفية وممار�سات 
والأثر  الإعالمي  الرتويج  بني  املواءمة  حتقيق  يف  املجتمعية   امل�سوؤولية 
اأبرزها:  الرئي�سة  الفعاليات  من  املوؤمتر من جمموعة  ويتكون  امل�ستدام. 
جل�سات علمية تقدم فيها اأوراق عمل من قبل خرباء دوليني يف جمالت 
املوؤ�س�سات املالية وال�سريفة ال�سالمية وال�سراكة وامل�سوؤولية املجتمعية، 
امل�سوؤولية  جمالت  يف  التميز  بجائزة  الفائزين  وتكرمي  اطالق  وكذلك 
فعاليات  �ستقام  كما  2019م.  لعام  الإ�سالمية  للم�سارف  املجتمعية 
اخلربات  تبادل  ملتقى  تنظيم  منها:  املوؤمتر  هام�س  على  م�ساحبة 
املجتمعية،  امل�سوؤولية  ملمار�سات  املعززة  امل�سرفية  القيادة  جمال  يف 
امل�ساركني من  يقدم من خاللها  �ستخ�س�س خالله  جل�سة علمية  حيث 
يف  املتميزة  جتاربهم  والإ�سالمية  الدولية  امل�سرفية  املوؤ�س�سات  قيادات 
املوؤ�س�سات  يف  وتطبيقاتها  املجتمعية  وامل�سوؤولية  ال�سراكة   تعزيز  جمال 
ور�س عمل متخ�س�س  تنظيم  �سيتم   كما  ال�سالمية.  وامل�سارف  املالية 
تقارير  »اإعداد  بعنوان  عمل  ور�سة  منها:  املوؤمتر  فعاليات  هام�س  على 
دولية لل�سراكة وامل�سوؤولية املجتمعية لقطاع املوؤ�س�سات املالية وامل�سارف 
ال�سالمية« وور�سة عمل اأخرى بعنوان »البتكار يف ت�سميم وتنفيذ برامج 
وم�سروعات ال�سراكة املجتمعية للموؤ�س�سات املالية وامل�سارف ال�سالمية«. 
امل�سرفية  »القيادة  مو�سوع  يتناول  الرابعة  دورته  يف  املوؤمتر  اأن  علما 
ودورها يف تعزيز ممار�سات امل�سوؤولية املجتمعية... مناذج ناجحة ودرو�س 
م�ستفادة«. ويف ت�سريح لل�سبكة القليمية للم�سوؤولية الجتماعية قالت فيه 
»كانت فكرة وجود بنك اإ�سالمي يف بدايات ال�ستينات من القرن املا�سي 
واإقت�ساديني  �سرعيني  هذا مل مينع  ولكن  اخليال.  من  �سربًا  قبلها  وما 

يف  اإ�سالمية  بنوك  لوجود  ال�سعي  من  عاملني  اأعمال  ورجال  خمل�سني 
واقع حياة امل�سلمني، وت�سهم بفاعلية يف التنمية الإقت�سادية والإجتماعية 
بالبلدان الإ�سالمية. واأ�سافت يف ت�سريحها لو�سائل الإعالم قائلة »لقد 
اأعمال  ورجال  واإقت�ساديني  �سرعيني  من  املوؤ�س�سني  الأوائل  للرواد  كان 
لالإقت�ساد  الأولى  اللبنة  امل�سارف  تكون  اأن  يف  تعالى  اهلل  بعد  الف�سل 
تطورًا  امل�سارف  تلك  �سهدت  وقد  احلديث،  الع�سر  يف  الإ�سالمي 
معظم  لتغطي  ومنتجاتها  خدماتها  وتنوعت  وا�سعًا  واإنت�سارا  �سريعًا 
اإحتياجات الأفراد واجلماعات واملوؤ�س�سات على حٍد �سواء، حتى متكنت 
الدول  م�ستوى  على  �سواء  العاملي  الإقت�ساد  �ساحة  يف  نف�سها  فر�س  من 
البنوك  يف  للقادة  كان  وقد  الأخرى.  العامل  دول  اأو  والإ�سالمية  العربية 
واملوؤ�س�سات امل�سرفية الإ�سالمية دور كبري يف تعزيز ممار�سات واأعمال 
الأ�سا�سي  دورها  بني  املواءمة  عليهم  كان  لأنه  والبنوك  املوؤ�س�سات  هذه 
ال�سرعية وبني  تتوافق مع ال�سوابط  يف توفري خدمات م�سرفية متميزة 
والنهو�س  جمتمعاتهم  تنمية  يف  امل�ساهمة  خالل  من  املجتمعي  دورها 
املجتمعية  امل�سوؤولية  تاأتي فعاليات »موؤمتر وجائزة  الإطار  بها. ويف هذا 
القيادات  بدور  للتعريف  2019م«   لعام  الرابع  ال�سالمية  امل�سارف  يف 
خالل  من  املجتمعية،  امل�سوؤولية  ممار�سات  تعزيز  يف  ودورها  امل�سرفية 
املجتمعية  واجنازاتها  القيادات  هذه  لأعمال  ناجحة  مناذج  ا�ستعرا�س 
ال�سبكة  مبادرة  جاءت  الأعمال.ولهذا  هذه  من  امل�ستفادة  والدرو�س 
جمموعة  مع  الإ�سرتاتيجية  بال�سراكة  الإجتماعية  للم�سوؤولية  الإقليمية 
الربكة امل�سرفيةواملعهد العربي للتخطيط ، ومب�ساركة مع املركز العاملي 
للتنمية امل�ستدامة ومعهد الجناز املتفوق للتدريب وال�ست�سارات الإدارية 
�سنوي  موؤمتر  لتنظيم  التوايل،  على  الرابع  للعام  واملالية  والقت�سادية 
متخ�س�س يف جمال امل�سوؤولية املجتمعية وتطبيقاتها يف املوؤ�س�سات املالية 
ت�سليط  بهدف  وال�سالمية،  العربية  باملنطقتني  الإ�سالمية  وامل�سارف 
يف  الإ�سالمية  املالية  واملوؤ�س�سات  امل�سارف  هذه  اإجنازات  على  ال�سوء 
جمالت اخلدمة والتنمية وال�سراكة املجتمعية، وكذلك التعريف بالتطور 

الذي �سهده قطاع امل�سارف الإ�سالمية يف جمالت امل�سوؤولية املجتمعية.
اآملني من اهلل �سبحانه وتعالى اأن يكون هذا املوؤمتر مظلة جامعة ملمثلي 
بهدف  املجتمعية،  وموؤ�س�ساتنا  الإ�سالمية  وامل�سارف  املالية  املوؤ�س�سات 
والإجتماعية  الإقت�سادية  التنمية  ل�سالح  بينهم  العالقات  جت�سري 
والبيئية ملجتمعاتنا العربية والإ�سالمية من خالل اإبراز ق�س�س جناحات 
العطاء  يف  متميزة  وجمتمعية  م�سرفية  قيادات  برعاية  ال�سراكات  هذه 

والإبداع.
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بقلم: مـــوزة الكــــواري
رئي�سة مركز مبادرات ال�سباب 

العربي بال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية 
الجتماعية

ال�سباب عزمية واأمل يتجدد.. بهم قامت الأوطان وبعقولهم املتوثبة ذكاء ارتقت الأمم وال�سعوب..
هم حاملو م�ساعل النه�سة يف كل الع�سور، حما�سهم يك�سر ال�سعاب، فهم اإذا طمحوا اإلى غاية 
اأح�سن توظيفها  اإذا  اإنها طاقات  امل�ستعر...  اللهب  يتجنبوا �سدة  ون�سوا احلذر ومل  املنى  ركبوا 
نعم الوطن باخلري، واإذا اأهملت اأو اأ�سيء ا�ستخدامها كانت وبال و�سرا م�ستطريا على املجتمع..

اإن املتاأمل يف اأحوال النماذج الب�سرية الناجحة يجد اأن جميعها توقدت ذكاء يف �سبابها، بل اإن 
�سيئا، ف�سيبويه مات  الزمن  ت�ساوي يف ح�ساب  واأجنز كثريا، يف فرتة ل  منهم من عا�س قليال 
وعمره ثالثة وثالثون عاما.. لكنه ترك كتابا ل يزال الأكرث متيزا يف علم العربية حتى الآن.. 
وحممد الفاحت كان يف ريعان ال�سباب حني فتح الق�سطنطينية وق�س على ذلك يف كل احل�سارات 

اليونانية والغربية.
هذا هو املثال املن�سود الذي ينبغي اأن تتبعه الأوطان، اأما الذين يهدرون طاقات �سبابهم ويحقرون 
من اأعمالهم ول يعطونهم الفر�سة لكي يعملوا ويجربوا ويخطئوا فاأولئك يق�سون على املجتمع، 
فال�سباب هم وا�سطة العقد هم نهاية الرباءة يف الطفولة وطهارة ال�سباب والرجولة، وهم بداية 
اخلربة والكهولة، ب�سواعدهم املفتولة يعملون وبذكائهم يبدعون وذلك اإن اأتيجت لهم الفر�سة 

املنا�سبة.
اإن عاملنا العربي يعاين من طاقات �سبابية معطلة، طاقات يف كل مياديني احلياة ، تهرب من 
واقع الفقر والقهر اإلى �ساحات احلرية التي ين�سدون فيها فردو�سا يهيئ لهم مناخ العلم والعمل، 
اإعجاب  مثار  ويكونون  باأعمالهم،  الف�ساء  وي�سقون  يهاجرون،  حني  يبدعون  منهم  كثريا  وترى 
الدنيا، وهم كانوا قبل ذلك همال يف بالدهم ل يكاد ينظر اإليهم اأو يهتم بهم، وبعد جناحهم 
يطلب منهم البع�س اأن يعودوا ..والقليل من يفعل، فكيف يعود بعد اأن ر�سخت جذوره املهاجرة 
يف بلد احرتمه ومنى من مواهبه وارتقى مبلكاته ومهاراته، وكيف يعود اإلى مكان لفظه ووجد فيه 

امل�سايقات والأحقاد واحل�ساد الذين لن يرتكوه يوا�سل اإبداعه؟
واإعطائهم  ال�سباب  ومتككني  بالعلم  اإل  لنجاتها  �سبيل  ل  اأزمتها  اأوج  يف  تعي�س  وهي  اأمتنا  اإن 
الفر�سة تلو الأخرى، حتى تن�سج ملكاتهم وت�سقل خرباتهم... حينها �ستجني الأمة ثمارا يانعة 

القطاف..
لقد ا�ستوعبت قطر التجربة مبكرا، فاهتمت بال�سباب يف كل املجالت ومكنتهم من كل املنا�سب، 
فاأمريها �ساب يافع �سجع ال�سباب واأن�سج خرباتهم على مهل، مثل اأكادميية اأ�سبياير التي عكف 
فيها على تاأهيل جيل ريا�سي ميثل قطر يف كل املحافل الدولية وبعد خم�سة ع�سر عاما خرج من 
املحكم،  التخطيط  يف  در�س  الآ�سيوية..اإنه  الأمم  كاأ�س  حمل  واعد  �ساب  جيل  الأكادميية  هذه 
واحلكم الر�سيد الذي يجعل ال�سباب يوؤوون اإلى ركن �سديد.. فاجتهدوا واأح�سنوا لأنهم علموا اأن 

جهدهم حمل تقدير من املواطن والأمري وال�سغري والكبري.

الشبــاب عزيمـــة وأمــل

   مقالت يف امل�شوؤولية املجتمعية 
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كان ياما كان يف هذا الزمان 
كان هناك امراأة ا�سمها وجدان

هادئة وخلوقة و عامل النا�س باإح�سان
تزوجت برجل ُعرف عنه املرونة و الرزان

اأو  ملل  دون  معهم  وقتها  تق�سي  ولدان،  و  بنت  ولها 
خذلن.

اأ�سرتها ال�سغرية قائمة على املودة والرحمة واحلب 
واحلنان،

ت�سر  ل  وتطوعية  خريية  اأن�سطة  لها  معطاءة  اأ�سرة 
مب�ستوى الأبناء العلمي وحياتهم قائمة على التزان.

والدتها  منزل  اإلى  وجدان  ذهبت  الأيام  اأحد  يف 
فالتقت باأختها اأمينة

امراأة قائدة رزينة حترتمها كل املوظفات .
اأما زوجها فعرف عنه الداأب يف الوظيفة والتم�سك 

بالعادات والتقاليد العتيقة،
ولها من الأبناء ثالث اأولد و بنت جميلة ،
ولكل فرد يف الأ�سرة عمل يوؤديه مب�سوؤولية

بالإ�سافة اإلى الربامج الثقافية والتطويرية.
املوا�سيع  من  الكثري  ناق�سا  الأختان  التقت  عندما 

ال�سيقة، تنري العقول وتعطي بعدا يف التفكري.

بقلم: جمدولني جمل الليل
 كاتبة

نملـة و نحلـة أم حكيـم
   مقالت يف امل�شوؤولية املجتمعية 

ال�سيدة  واأثناء هذه اجلل�سة اجلميلة عربت 
الفا�سلة اأمينة

وجدان  اأختها  ابن  بتميز  اإعجابها  عن 
الرحيمة

فله طريق اأ�سا�سه العطاء
وعقد من الأ�سدقاء 
ولفظ يفوق الأدباء 

اإذا حتدث كاأنه من اخلطباء 
هو علم بني الأهل و الأقرباء.

حينها حلقت وجدان فرحًا وقالت 
بعاداتها  اجلميلة  ابنتك  اأرى  كذلك  واأنا 

اأ�سيلة 
حتب الرتتيب  وللطبخ جتيد 

الطائي  حامت  ابنه  يف  ال�سيوف  اأتى  واإذا 
بالكرم الدنيا تباهي 

واأخالقها ي�سفها القا�سي و الداين.
وبداأت كل منهما برتبيتها تفتخر 

اأن  وحتاول لأ�سلوبها و لأهدافها و لأفكارها 
تنت�سر.

وهذه تقول لتلك :دوين واأدون 
والعامل  به  يقتدى  منار  اأبنائنا  من  لنجعل 

بهم ينبهر.
ب�سوتها  حكيم  اأم  اأمهما  نطقت  اأن  اإلى 

الهادئ والرخيم 
وقالت: وكاأين اأرى منلة ونحلة .

الأذان  ان�ستت  و  �سدوله  الهدوء  اأ�سدل 
�ساغية.

واأكملت الأم قائلة:
النحلة جتوب احلقول واحلدائق

وجتني ع�سل يده�س اخلالئق،
والنملة جتد وجتتهد

 لتجمع من �سيفها ل�ستائها دون كلل ول ملل.

ال�سباح  من  تعمل  منتجة  النمل  جماعات 
حتى امل�ساء

 منهم مهند�س و بناء 
وفئة لل�سغار جل�ساء، 

اأعمالهم تنا�سب اأعدادهم 
وتوؤمن لهم قوت عامهم 

هم رمز التدبري والإدخار.
اأما النحل فاأعمالهم تقوم على نفع الآخرين

 يخرج من بطونها �سراب طيب ثمني .
عمل  والنمل  النمل  عمل  النحل  عمل  ولو 

النحل خلتل التوازن يف عامل احل�سرات.
نتبادل  وجدان:  فقالت  حكيم  اأم  �سكتت 

اخلربات لرتبية الأبناء و البنات.
وقالت اأمينة: نريد لهم تربية �سليمة .

قالت الأم: الأبناء بطباع و اأمناط تختلف،
فمنهم �سعيف و منهم بالقوة يت�سف، 

و�سححي  ال�سبب  حددي  و  الفرق  لحظي 
حتى يكون التوازن، 

و اإن كنِت تقارين بني ابنك وذاك وتلك 
فهذا �سبيل املهالك 

�ستجعلني منه �سخ�سية �سعيفة،
النا�س  ليواجه  يتعلم  واتركيه ل حتميه كي   

فيتكلم،
 و من ل�سانك و يدك ارحميه كي ل يخ�سى 

عقابك 
في�سنع من اخلوف جلبابًا 

ول يعلم كيف ومتى يتخذ قرارًا.
اإن كنت حتبني اأبنائك

فال تربيهم بطريقة خالنك، 
خذي ما ينا�سبهم وقدميه لهم،

*اإِنَُّهم  َوِقُفوُهْم    (  : تعالى  قوله  تذكري  و   
�ْسُئوُلوَن (. مَّ
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للم�سوؤولية الجتماعية مبادرة نوعية، متثلت يف  الإقليمية  ال�سبكة  اأطلقت 
اإطالق »جائزة املدينة العربية امل�سوؤولة اجتماعيا« يف عام 201٤م، �سمن 
من  يتم  والتي  العربية،  املنطقة  يف  اٌلإقليمية«  »لل�سبكة  النوعية  املبادرات 
خاللها تكرمي املدن العربية التي تتبنى مبادرات م�سوؤولة تتوافق مع املعايري 
حفل  ويقام  امل�ستدامة.  والتنمية  املجتمعية  امل�سوؤولية  جمالت  يف  العاملية 
بعد  عام،  كل  يف  واحدة  مرة  اجتماعيا«  امل�سوؤولة  العربية  »املدينة  تكرمي 
اختيارها من خالل هيئة حتكيم، ت�سم يف ع�سويتها خرباء من عدد من 
الدول العربية ودوليون. ويتم ر�سد املمار�سات امل�سوؤولة للمدن العربية عرب 
فريق الر�سد املتخ�س�س، والذي يرفع تقريره بدوره لهيئة حتكيم اجلائزة، 
مت�سمنا تر�سيحه للمدينة العربية امل�سوؤولة اجتماعيا، ثم تقوم هيئة حتكيم 
جائزة املدينة العربية امل�سوؤولة اجتماعيا برفع تقريرها اإلى جمل�س اإدارة 
ثم  ومن  والعتماد،  لالطالع  الجتماعية،  للم�سوؤولية  الإقليمية  ال�سبكة 
الإقليمية  ال�سبكة  باجلائزة.وتقوم  الفائزة  العربية  املدينة  عن  الإعالن 
للمدينة  امل�سوؤولة  باملبادرات  والتعريف  بالإعالن  الجتماعية  للم�سوؤولية 
مع  ال�سراكات  املتخ�س�سة من خالل  الفعاليات  من  العديد  الفائزة عرب 
املوؤ�س�سات الر�سمية والأهلية، واخلا�سة يف املدينة الفائزة ملدة عام واحد 
كامل. وتاأتي هذه اجلائزة لت�سكل �سابقة من نوعها على م�ستوى اجلوائز 
املهنية يف منطقة ال�سرق الأو�سط. ويتم اختيار املدينة الفائزة عرب حتديد 
مدى توافقها مع معايري جائزة املدينة العربية امل�سوؤولة اجتماعيا، والتي 
موؤ�سرًا  وثالثني  وواحد  و)31(  رئي�سية  موؤ�سرات  ثمانية   )8( تت�سمن 
فرعيا، مت اإعدادها من قبل خرباء معروفني يف املنطقة العربية. وقد فازت 
باجلائزة اأربعة مدن عربية يف دوراتها ال�سابقة، حيث كان اآخرها »مدينة 
الأحمدي« الكويتية، والتي مت تقليدها باللقب يف عام2019م، حيث ت�سلمت 
مفتاح »املدينة العربية امل�سوؤولة اجتماعيا من »مدينة القد�س« الفل�سطينية. 
للم�سوؤولية  اٌلإقليمية  ال�سبكة  قدمتها  التي  املحمودة  املبادرة  هذه  اإن 

واحل�ساري  الإيجابي  الوعي  حالة  تعك�س   ، العربية  للمنطقة  الجتماعية 
باإن  الإ�سارة   ويجدر   . امل�سوؤولة  املمار�سات  جتاه  املنطقة  لأبناء  واملهني 
مفهوم »املدينة امل�سوؤولة« ، مفهوم وا�سع وهام، حيث يوؤكد اأن هذه املدينة 
ملتزمة التزاما اأخالقيا يف املقام الأول ، بالرغم من الإقرار بطواعية مبداأ 
امل�سوؤولية املجتمعية يف معظم الدول واملدن وعدم الزاميته. ولكنه مبثابة 
اأو  اخلا�سة  اأو  منها  احلكومية  �سواء  وال�سركات  املوؤ�س�سات  من  اعرتاف 
املجتمعية، بف�سل املجتمع على ماو�سلت اليه من جناح يف حتقيق اأهدافها 
الإ�ستثماريعود  اأنواع  نوع من  الوقت ذاته،  اأرباح. وهو يف  اأو ماحققته من 
املوؤ�س�سات.   املجتمع يف هذه  ثقة  املوؤ�س�سات من خالل زيادة  مردوده على 
املجتمعية،  ال�سيا�سات  تكامل  امل�سوؤولة«  »املدن  ممار�سات  تعك�س  كما 
وتقبل  ملوؤ�س�ساتها.  اليومية  الإدارية  الأعمال  يف  والإقت�سادية،  والبيئية، 
كذلك تطبيق امل�سوؤولية املجتمعية يف موؤ�س�ساتها كونها واحدة من الأن�سطة 
الأ�سا�سية الرا�سخة يف ن�ساطات املوؤ�س�سات الإدارية والإ�سرتاتيجية. ويلزم 
اأن تتميز تلك املمار�سات بعن�سر ال�سفافية والذي يرتكز على جمع ون�سر 

املعلومات داخل وخارج املوؤ�س�سات عرب تقارير مهنية معتربة.
اأعتاب العالن عن املدينة العربية التي �ستحمل لواء  اإننا على  وختاما، 
العربية  باملدن  لتلحق  امل�سوؤولة خالل عام 2020م،  للممار�سات  الرتويج 
. حيث مت اختيار كال  ال�سابقة  ال�سنوات  امل�سوؤولة  خالل  الأخرى  الأربع 
،ومدينة  ال�سودانية  اخلرطوم  ومدينة  البحرينية،  املنامة  مدينة   : من 
م�سوؤولة  عربية  مدن  الكويتية  الأحمدي  ومدينة  الفل�سطينية،  القد�س 
ب�سورة  ارتبطت ممار�ساتها  والتي   ، ال�سابقة  ال�سنوات  اجتماعيا خالل 
اأ�سا�سية بالت�سابق نحو العطاء املجتمعي، مما ي�ساهم باإذن اهلل يف جعل 
لتكون  ال�سعي  بهدف   ، م�سوؤولة«  »مدن  بحق  والإ�سالمية  العربية  مدننا 
وم�ستندة على مرجعية  م�ستدامة  ، ممار�سات  امل�سوؤولة  املمار�سات  هذه 

معيارية ، لتحقق بعدها العائد املجتمعي املاأمول.

بروفي�شور يو�شف عبدالغفار
رئي�س جمل�س اإدارة ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية

الـمدينـة العربية الـمسؤولـة اجتماعيـا
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بالشراكة مع مجموعة البركة المصرفية والمعهد العربي للتخطيط 
وبتنظيم من »الشبكة اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية«

الربكة  جمموعة  مع  ال�شرتاتيجية  وبال�شراكة  الجتماعية  للم�شوؤولية  الإقليمية  ال�شبكة  نظمت 
امل�شرفية واملعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت وبالتعاون مع املركز العاملي للتنمية امل�شتدامة ومعهد 
الجناز املتفوق للتدريب وال�شت�شارات الإدارية والقت�شادية واملالية فعاليات »موؤمتر وجائزة امل�شوؤولية 
اأحمد  الرابع لعام 2019م« برعاية فخرية من �شعادة الأ�شتاذ عدنان  امل�شارف ال�شالمية  املجتمعية يف 
يو�شف رئي�س جمموعة الربكة امل�شرفية - ال�شفري الدويل للم�شوؤولية املجتمعية، وبرئا�شة �شعادة الأ�شتاذ 
بدر بن عثمان مال اهلل املدير العام للمعهد العربي للتخطيط، وذلك مبقر و�شيافة املعهد العربي للتخطيط 

بدولة الكويت  بتاريخ 16 �شبتمرب 2019م.

ختام فعاليات مؤمتر وجائزة املسؤولية 

املجتمعية يف املؤسسات املالية 

واملصارف اإلسالمية الرابع بالكويت

وقد مت خالل حفل الفتتاح الذي �سهده �سخ�سيات عربية ودولية كبرية 
ذات ال�سلة مبجالت امل�سوؤولية املجتمعية وامل�سارف واملوؤ�س�سات املالية 
اخلالد  فواز  ال�سيخ  معايل  الأحمدي  حمافظة  حمافظ  تقليد  مرا�سم 
احلمد ال�سباح وكذلك �سعادة ال�سيخ الدكتور ثاين بن علي بن �سعود اآل 
التجاري والتوفيق  للتحكيم  اإدارة مركز قطر الدويل  ثاين ع�سو جمل�س 
بغرفة قطر باألقاب »�سفراء دوليني للم�سوؤولية املجتمعية«. كما مت تكرمي 

�سخ�سيات اقت�سادية رفيعة بجوائز �سخ�سية العام القت�سادية الداعمة 
للعمل امل�سريف لعام 2019م. حيث فاز بها يف هذه الدورة كال من: �سعادة 
اأبوغزالة ال�سفري الدويل  اأبوغزالة رئي�س جمموعة طالل  الدكتور طالل 
للم�سوؤولية املجتمعية، وكذلك رجل الأعمال الفل�سطيني املعروف الوجيه 
الدويل  ال�سفري  الإ�سالمي  الفل�سطني  للبنك  املوؤ�س�س  امل�سري  منيب 
للم�سوؤولية املجتمعية. كما مت العالن عن فوز عدد من امل�سارف والبنوك 
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بجوائز التميز يف جمال امل�سوؤولية املجتمعية للموؤ�س�سات املالية وامل�سارف 
وبنك  امل�سرفية  الربكة  جمموعة  من  كال  تكرمي   مت  حيث  ال�سالمية. 

املزارع ال�سوداين بجوائز التميز.  
وقد افتتحت فعاليات املوؤمتر بكلمة من معايل ال�سيخ فواز اخلالد ال�سباح 
حمافظ حمافظة الأحمدي �سيف �سرف املوؤمتر »اأ�ساد بها بفكرة املوؤمتر 
الإقليمية  وال�سبكة  الأحمدي  حمافظة  مابني  حتققت  التي  وبال�سراكة 
املدينة  الأحمدي »جائزة  والتي توجت مبنح مدينة  املجتمعية،  للم�سوؤولية 
العربية امل�سوؤولة جمتمعيا لعام 2019م« ونتج عن ذلك تعزيز ال�سراكة يف 
اطالق مبادرات م�سوؤولة يف حمافظة الأحمدي على وجه اخل�سو�س ودولة 
الكويت على وجه العموم . ثم تقدم بال�سكر ملجل�س اإدارة ال�سبكة القليمية 
للم�سوؤولية الجتماعية ولربنامج ال�سفراء الدوليني على منحه لقب �سفري 
اأن ذلك �سيزيد امل�سوؤولية عليه ويوجه  للم�سوؤولية املجتمعية، موؤكدا  دويل 
قدمت  ثم  وامل�ستدامة«.  امل�سوؤولة  املمار�سات  تعزيز  زيادة  نحو  اهتمامه 
جمموعة الربكة امل�سرفية كلمة �سعادة الأ�ستاذ عدنان اأحمد يو�سف رئي�س 
»التزام جمموعة  اأكدت خاللها  املوؤمتر  راعي  امل�سرفية  الربكة  جمموعة 
الربكة امل�سرفية و�سركائها نحو تطبيقات ال�ستدامة، وو�سعت خطة عمل 
وا�سحة وومنهجة لتحقيق ذلك عرب اطالقها »برنامج الربكة لال�ستدامة« 
وخطة عمل  لال�ستدامة خالل الأعوام »2016 - 2020« لتنفيذ مبادرات 
وم�سروعات تعزز ال�ستدامة يف دول العامل الإ�سالمي عرب تبنيها ودعمها 
ورعاية  الجتماعية  والرعاية  والتعليم  ال�سحة  جمالت  يف  مل�سروعات 
اأطلقت »تقرير الربكة لال�ستدامة لعام 2018م«،  واأ�سرهم، كما  العاملني 
و�ساركت بوفد رفيع امل�ستوى يف الجتماع الدويل للمراجعة حول مدى حتقق 

اأهداف الأمم املتحدة للتنمية امل�ستدامة 2030 بوفد رفيع امل�ستوى«.
ثم قدم �سعادة الربوفي�سور يو�سف عبدالغفار رئي�س جمل�س اإدارة ال�سبكة 
القليمية للم�سوؤولية الجتماعية - رئي�س الهيئة ال�ست�سارية للموؤمتر قال 
فقط  تهتم  ل  العامل  حول  القت�سادية  القطاعات  اأ�سبحت  »لقد  فيها 

بالأهداف الربحية لأن�سطتها دون حتقيق الأهداف املجتمعية، فهي الأن 
الجتماعية  والتنمية  القت�سادية  التنمية  بني  التكامل  لتحقيق  ت�سعى 
املجتمعية،  بامل�سوؤولية  ي�سمى  ما  ظهور  الى  اأدى  مما  البيئية،  والتنمية 
املالية  املوؤ�س�سات  لتلك  املجتمعي  الداء  لتقييم  كاأداة  ت�ستخدم  والتي 
واحلفاظ  الجتماعية  والرعاية  القت�سادية  التنمية  حتقيق  يف  ودورها 
املايل  القطاع  املجتمعية  بامل�سوؤولية  املهتمة  القطاعات  ومن  البيئة.  على 
بالن�ساط  تكتفي  ل  الإ�سالمية  وامل�سارف  املالية  فاملوؤ�س�سات  وامل�سريف، 
تنبع  عديدة  اأخرى  خدمات  تقدم  بل  فح�سب  وال�ستثماري  القت�سادي 
دعم  يف  وامل�ساهمة  املجتمع  بناء  يف  املجتمعية  امل�سوؤولية  حتملها  من 
واملجتمعية  اخلريية  للم�سروعات  اإقامتها  ذلك  ومن  الوطني،  القت�ساد 
تقوم  اأن  يقت�سي  وهذا  تكاليف  تتطلب  الجتماعيه  املتنوعة. فاخلدمات 
املحا�سبة بدوٍر هام يتمثل يف �سرورة اإف�ساح امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية 
تقوم  التي  املالية  التقارير  خالل  من  والبيئية  الجتماعية  اأن�سطتها  عن 
امل�سارف  تلك  حتمل  مدى  ملعرفة  الفعالة  الو�سيلة  متثل  لأنها  بن�سرها 
عن  لالإف�ساح  اأن  كما  املجتمع،  جتاه  مل�سوؤولياتها  املالية  واملوؤ�س�سات 
بني  و�سمعتها  امل�سلحة  اأ�سحاب  على  ايجابي  اأثر  املجتمعية  امل�سوؤولية 
منظمات الأعمال يف املجتمع. واأ�ساف كذلك »اإن تناول موؤمتر امل�سوؤولية 
املجتمعية يف املوؤ�س�سات املالية وامل�سارف ال�سالمية ملو�سوع »القيادات 
دورته  يف  املجتمعية«  امل�سوؤولية  ممار�سات  تعزيز  يف  ودورها  امل�سرفية 
يف  القيادات  تلك  به  تقوم  الذي  الدور  اأهمية  على  دليل  لهو  الرابعة 
حتقيق  نحو  بدورها  لالإ�سطالع  يف  وامل�سرفية  املالية  املوؤ�س�سات  توجيه 

الحتياجات املجتمعية وال�ستجابة لها.
واختتم �سعادة رئي�س جمل�س اإدارة ال�سبكة القليمية للم�سوؤولية الجتماعية 
كلمته قائال »اأود اأن اأتقدم با�سم اللجنة املنظمة العليا للموؤمتر بخال�س 
ال�سكر والتقدير اإلى �سركاء تنظيم هذا املوؤمتر يف دورته الرابعة يف دولة 
للتخطيط  العربي  واملعهد   - امل�سرفية  الربكة  :جمموعة  وهم  الكويت 
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والقت�سادية  الدارية  وال�ست�سارات  للتدريب  املتفوق  الإجناز  ومعهد   -
ملقدمي  خا�سا  و�سكرا  امل�ستدامة.  للتنمية  العاملي  واملركز   - واملالية 
هذا  �سيرثون  ممن  وم�سرفيني  واأكادمييني  خرباء  من  العمل  اأوراق 
املوؤمتر مبعارفهم وخرباتهم العلمية واملهنية«. وخالل املوؤمتر اأعلن رجل 
الأعمال الفل�سطيني املعروف ال�سيد منيب امل�سري على اإطالق وتاأ�سي�س 
مابني  ب�سراكة  املجتمعية«  للم�سوؤولية  ال�سالمي  العربي  »ال�سندوق 
�سندوق ووقفية القد�س وال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية. و�سيتم 
للم�سوؤولية  الدويل  الكوجنر�س   « فعاليات  �سمن  تفا�سيله  عن  العالن 
للم�سوؤولية  القليمية  ال�سبكة  �ستنظمه  والذي  2019م«  لعام  املجتمعية 
الجتماعية يف مدينة الرباط بتاريخ 26 �سبتمرب 2019م مبنا�سبة افتتاح 
مكتبها القليمي يف اململكة املغربية تزامنا مع الحتفالت باليوم العاملي 

للم�سوؤولية املجتمعية. 
حتقيق  ا�ستهدفت  الرابعة  دورته  يف  للموؤمتر  املنظمة  اللجنة  اأن  علما 
جمموعة من الأهداف من اأبرزها: ا�ستعرا�س اأف�سل التجارب واملمار�سات 
العاملية والإ�سالمية يف جمال  اإبراز »دور القيادات امل�سرفية الإ�سالمية 
يف تعزيز ممار�سات ال�سراكة وامل�سوؤولية املجتمعية« ، والتعريف مبجالت 
ال�سالمية  وامل�سارف  املالية  للموؤ�س�سات  املجتمعية  وامل�سوؤولية  ال�سراكة 
وكذلك   وال�سالمية.  العربية  املجتمعات  لتنمية  ل�ستثمارها  والطريق 
�سعت لت�سليط ال�سوء على دور املوؤ�س�سات املالية وامل�سارف ال�سالمية يف 
جمالت اخلدمة املجتمعية. وتناول املوؤمتر عرب اأوراق عمل علمية قدمها 
جمالت  يف  متخ�س�سني  اإلى  اإ�سافة  واقت�ساديون  م�سرفيون  خرباء 

امل�سوؤولية املجتمعية جمموعة من املحاور اأهمها: القيادة امل�سرفية املعززة 
لبتكار املبادرات املجتمعية وا�ستعرا�س ق�س�س وجتارب ابداعية يف هذا 

ال�ساأن.
ممار�سات  تعزيز  يف  املوؤثرة  القيادة  مبكونات  التعريف  كذلك  ومت 
امل�سوؤولية املجتمعية يف املوؤ�س�سات امل�سرفية الإ�سالمية. اإ�سافة اإلى ذلك 
تعزيز  يف  امل�سرفية  القيادات  اأثر  لتعظيم  املهنية  الأدوات  ا�ستعرا�س  مت 
وكذلك  ال�سالمية،  وامل�سارف  املالية  للموؤ�س�سات  املجتمعية  ال�سراكات 
ال�سراكة  ممار�سات  تعزيز  يف  ال�سرعية  الهيئات  قيادات  دور  تناول  مت 
حول  عمل  ورقة  وعر�س  الإ�سالمية.  امل�سارف  يف  املجتمعية  وامل�سوؤولية 
املرجعية املعيارية العاملية املعززة لدور القيادات امل�سرفية يف قيا�س اأداء 
وامل�سوؤولية  ال�سراكة  جمال  يف  الإ�سالمية  وامل�سارف  املالية  املوؤ�س�سات 
للتعريف  املركزية  البنوك  من  قيادات  املوؤمتر  يف  �سارك  كما  املجتمعية. 
بدورهم امل�ساند للقيادات امل�سرفية يف ممار�سة اأعمال امل�سوؤولية املجتمعية  
بني الت�سريعات والدور الرقابي عرب ورقة عمل علمية ر�سينة. واأخريا، مت 
تناول دورالقيادات امل�سرفية وممار�سات امل�سوؤولية املجتمعية  يف حتقيق 

املواءمة بني الرتويج الإعالمي والأثر امل�ستدام.
وتكون املوؤمتر من جمموعة من الفعاليات الرئي�سة اأبرزها: جل�سات علمية 
قدم فيها اأوراق عمل من قبل خرباء دوليني يف جمالت املوؤ�س�سات املالية 
وال�سريفة ال�سالمية وال�سراكة وامل�سوؤولية املجتمعية، وكذلك مت تكرمي 
للم�سارف  املجتمعية  امل�سوؤولية  جمالت  يف  التميز  ببجوائز  الفائزين 

الإ�سالمية لعام 2019م.
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ور�س  تنظيم  منها  املوؤمتر  هام�س  على  م�ساحبة  فعاليات  اقيمت  كما 
املالية  املوؤ�س�سات  يف  املجتمعية  امل�سوؤولية  جمالت  يف  متخ�س�س  عمل 
لل�سراكة  دولية  تقارير  »اإعداد  بعنوان  عمل  ور�سة  اأبرزها:  وامل�سرفية 
الإ�سالمية«  وامل�سارف  املالية  املوؤ�س�سات  لقطاع  املجتمعية  وامل�سوؤولية 
وور�سة عمل اأخرى بعنوان »البتكار يف ت�سميم وتنفيذ برامج وم�سروعات 

ال�سراكة املجتمعية للموؤ�س�سات املالية وامل�سارف الإ�سالمية«.
علما اأن املوؤمتر يف دورته الرابعة تناول مو�سوع »القيادة امل�سرفية ودورها يف 

تعزيز ممار�سات امل�سوؤولية املجتمعية... مناذج ناجحة ودرو�س م�ستفادة«.
»كانت  فيه  قالت  الجتماعية  للم�سوؤولية  الإقليمية  لل�سبكة  ت�سريح  ويف 
فكرة وجود بنك اإ�سالمي يف بدايات ال�ستينات من القرن املا�سي وما قبلها 
واإقت�ساديني خمل�سني  �سرعيني  ولكن هذا مل مينع  اخليال.  من  �سربًا 
حياة  واقع  يف  اإ�سالمية  بنوك  لوجود  ال�سعي  من  عاملني  اأعمال  ورجال 
بالبلدان  التنمية الإقت�سادية والإجتماعية  امل�سلمني، وت�سهم بفاعلية يف 
كان  »لقد  قائلة  الإعالم  لو�سائل  ت�سريحها  يف  واأ�سافت  الإ�سالمية. 
للرواد الأوائل املوؤ�س�سني من �سرعيني واإقت�ساديني ورجال اأعمال الف�سل 
بعد اهلل تعالى يف اأن تكون امل�سارف اللبنة الأولى لالإقت�ساد الإ�سالمي 
واإنت�سارا  �سريعًا  امل�سارف تطورًا  تلك  الع�سر احلديث، وقد �سهدت  يف 
الأفراد  اإحتياجات  معظم  لتغطي  ومنتجاتها  خدماتها  وتنوعت  وا�سعًا 
واجلماعات واملوؤ�س�سات على حٍد �سواء، حتى متكنت من فر�س نف�سها يف 
�ساحة الإقت�ساد العاملي �سواء على م�ستوى الدول العربية والإ�سالمية اأو 

دول العامل الأخرى.
كبري  دور  الإ�سالمية  امل�سرفية  واملوؤ�س�سات  البنوك  يف  للقادة  كان  وقد 
عليهم  كان  لأنه  والبنوك  املوؤ�س�سات  هذه  واأعمال  ممار�سات  تعزيز  يف 

املواءمة بني دورها الأ�سا�سي يف توفري خدمات م�سرفية متميزة تتوافق 
يف  امل�ساهمة  خالل  من  املجتمعي  دورها  وبني  ال�سرعية  ال�سوابط  مع 
تنمية جمتمعاتهم والنهو�س بها. ويف هذا الإطار تاأتي فعاليات »موؤمتر 
وجائزة امل�سوؤولية املجتمعية يف امل�سارف ال�سالمية الرابع لعام 2019م« 
للتعريف بدور القيادات امل�سرفية ودورها يف تعزيز ممار�سات امل�سوؤولية 
القيادات  هذه  لأعمال  ناجحة  مناذج  ا�ستعرا�س  خالل  من  املجتمعية، 

واجنازاتها املجتمعية والدرو�س امل�ستفادة من هذه الأعمال.
بال�سراكة  الإجتماعية  للم�سوؤولية  الإقليمية  ال�سبكة  مبادرة  جاءت  ولهذا 
للتخطيط،  العربي  واملعهد  امل�سرفية  الربكة  جمموعة  مع  الإ�سرتاتيجية 
املتفوق  الجناز  ومعهد  امل�ستدامة،  للتنمية  العاملي  املركز  مع  ومب�ساركة 
الكويت  بدولة  واملالية  والقت�سادية  الإدارية  وال�ست�سارات  للتدريب 
جمال  يف  متخ�س�س  �سنوي  موؤمتر  لتنظيم  التوايل،  على  الرابع  للعام 
امل�سوؤولية املجتمعية وتطبيقاتها يف املوؤ�س�سات املالية وامل�سارف الإ�سالمية 
باملنطقتني العربية والإ�سالمية، بهدف ت�سليط ال�سوء على اإجنازات هذه 
والتنمية  اخلدمة  جمالت  يف  الإ�سالمية  املالية  واملوؤ�س�سات  امل�سارف 
وال�سراكة املجتمعية، وكذلك التعريف بالتطور الذي �سهده قطاع امل�سارف 

الإ�سالمية يف جمالت امل�سوؤولية املجتمعية.
يوفر  اأن  اأ�ستطاع   املوؤمتر  هذا  يكون  اأن  وتعالى  �سبحانه  اهلل  من  اآملني 
مظلة جامعة ملمثلي املوؤ�س�سات املالية وامل�سارف الإ�سالمية وموؤ�س�ساتنا 
الإقت�سادية  التنمية  ل�سالح  بينهم  العالقات  جت�سري  بهدف  املجتمعية، 
اإبراز  خالل  من  والإ�سالمية  العربية  ملجتمعاتنا  والبيئية  والإجتماعية 
وجمتمعية  م�سرفية  قيادات  برعاية  ال�سراكات  هذه  جناحات  ق�س�س 

متميزة يف العطاء والإبداع..

معالي الوجيه السيد
منيب المصري

رئيس مؤسسة منيب المصري للتنمية عضو 
مؤسس للبنك اإلسالمي  الفلسطيني 

والبنك  الوطني في فلسطين 
 السفير الدولي للمسؤولية المجتمعية

سعــادة الدكتور
طالل أبوغزالــــة

رئيس مجلس إدارة
مجموعة طالل أبوغزالة 

السفير الدولي 
للمسؤولية المجتمعية

الشخصيات 
العربية الفائزة 

بجائزة  شخصية 
العام اإلقتصادية 
الداعمة للعمل 
المصرفي لعام 

2019 م
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ال�سغرية  القرية  تلك  القحط واجلفاف.. ويف  الزمان، بني  قبل قرن من 
ابنا عبد  �سعد وعبدالعزيز  ال�سيخني  ون�ساأ  ولد  املحاطة بجدران طينية.. 
اهلل املو�سى بقرية البري التابعة ملحافظة ثادق والتي تبعد عن الريا�س 130 
كلم. ومن العمل يف الزراعة والفالحة.. اإلى ال�سفر على الأقدام للعمل يف 
الت�سييد والبناء، ودارت ال�سنوات وفتح اهلل عليهما اأبواب الرزق والنماء، 

ففا�ست اأيديهما باجلود والعطاء.
ثم �ساء اهلل لذلك البذل اأن يدوم فتحول اإلى اأوقاف عديدة واأطلق على ذلك 
تتبنى  مانحة،  وقفية  موؤ�س�سة  وهو  املو�سى،  العزيز  وعبد  �سعد  وقف  الكيان 
امل�ساريع ذات الأولوية بالدعم، من خالل البحث عن امل�ساريع التي تتنا�سب مع 
ا�سرتاتيجيات واأهداف الوقف وعقد �سراكات ا�سرتاتيجية مع عدد من اجلهات 
املتخ�س�سة لتطوير العمل اخلريي وامل�ساركة مع اجلمعيات الر�سمية، كما ي�سعى 
الوقف لتعظيم اأجر الواقفني من خالل اإيجاد م�ساريع وبرامج نوعية ذات اأثر 
متعدي يحتذى بها وت�سبح دالة على اخلري وحمققة للقدوة ال�ساحلة وال�سنة 
احل�سنة، من خالل امل�ساهمة الفاعلة يف بناء قطاع خريي متطور وم�سارك يف 
موؤ�س�سٌي  وقٌف  فهي  الوقف  ر�سالة  اأما  الوقف،  روؤية  هي  وهذه  التنمية  حتقيق 
، من خالل دعم وتطوير القطاع اخلريي، لبناء اأ�سوة  ي�سعى لزيادِة اأجر الواِقَفنْيِ
ح�سنة وتنمية م�ستدامة، وفق منهجية علمية ومبادرات نوعية و�سراكات فاعلة، 

ملتزمني بقيم العدل، الأمان، روح الفريق، الإتقان، التوا�سع، واملبادرة.
وللوقف عدة ا�شرتاتيجيات للمنح:

1. تعزيز هوية وقيم املجتمع، من خالل رعاية برامج تعزيز الهوية والقيم، 
اجلهات  ومتتني  والقيم،  الهوية  تعزيز  يف  الإعالم  ب�سناعة  والعناية 

املهتمة بتعزيز الهوية والقيم
املبتكرة  الأفكار  رعاية  خالل  من  والأطفال،  لل�سباب  الرتبوي  البناء   .2
للبيئات الرتبوية، تبني امل�ساريع واملنتجات الرتبوية املتميزة، امل�ساهمة 

يف بناء وا�ستثمار املربني.
3.  تنمية حياة الفقري واملحتاج برعاية الأفكار وامل�ساريع التنموية للفقري 

واملحتاج، وتطوير اجلهات اخلريية على املمار�سات التنموية.
٤.  العناية بطالب املنح من خالل العناية بالتاأهيل املجتمعي لطالب املنح، 

ورعاية ومتتني اجلهات املهتمة بطالب املنح
5. تطوير القدرات املالية للقطاع اخلريي وذلك بتاأ�سي�س ورعاية وحدات 
الت�سويقية  امل�ساريع  رعاية  اخلريية،  اجلهات  يف  املالية  املوارد  لتنمية 

للجهات اخلريية، رفع كفاءة اأداء العمليات املالية.
وللوقف عدة م�شاريع منها:

لتطوير  وذلك  الجتماعي  الأخ�سائي  جدارات  على  التدريب  م�سروع   .1
على  وتدريبهم  الجتماعيني  والأخ�سائيني  الباحثني  ومهارات  قدرات 

اجلدارات الالزمة لهم لأداء مهامهم املفرت�سة بالأ�سلوب الأمثل
املخالفات  بع�س  ت�سحيح  خالل  من  املعتمرين  ودعوة  تعليم  م�سروع   .2
العقدية وال�سرعية وتعليمهم العقيدة ال�سحيحة وق�سار ال�سور وت�سحيح 
ويقوم  احل�سنة،  والأخالق  الآداب  ون�سر  الكرمي  القراآن  تالوة  وحت�سني 

عليه نخبة من الدعاة وطلبة العلم املتخ�س�سني بلغات خمتلفة.
3. م�سروع مبادر هو م�سروع ي�سعى لإك�ساب وتاأهيل وتدريب طالب املنح قريبي 
التخرج من اجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة املهارات الأ�سا�سية يف قيادة 
امل�سروعات الدعوية واخلريية اأو التجارية بطريقة موؤ�س�سية من خالل برامج 

تدريبية وممار�سات عملية بدًء من الفكرة والتخطيط وانتهاًء بالتنفيذ.
٤. م�سروع متكني معلمي القران بامل�سجد النبوي وهو م�سروع بناء وتطوير 
احللقات  معلمي  من  ومعلمة  معلم   200 من  لأكرث  الأ�سا�سية  املهارات 

القراآنية يف امل�سجد النبوي.
الذات��ي  الكتف��اء  لتحقيق  »اإرواء«  اخلريية  املياه  جمعية  تاأ�سي�س  م�سروع   .5
للمي��اه ال�ساحل��ة لل�س��رب ف��ي مناط��ق الحتي��اج وحر�سا على امل�س��اهمة 
ف��ي ن�س��ر الوع��ي املجتمع��ي للتعام��ل الأمث��ل م��ع امل��اء وم��وارده وتر�س��يد 

ا�س��تهالكه واملحافظ��ة عل��ى خمزون��ه وم�س��ادره.
بالإعالم  يهتم  والذي  رقميات  الجتماعي  الإعالم  ملتقى  م�سروع   .6
الجتماعي الهادف وطرح التجارب العملية والنماذج املميزة البارزة يف 

ذات املجال حتت حتكيم جلنة علمية متخ�س�سة.
اإنتاج  م�سروع  وهو  الق�سرية  لالأفالم  العطاء  منارات  م�سابقة  م�سروع   .7
يتم تدريب  الدقيقتني، حيث  تتجاوز  التي ل  الهادفة  الق�سرية  الأفالم 
امل�ساركني ملا يزيد عن ٤5 �ساعة تدريبية وتطويرية ليتم تفعليها ون�سرها 

عرب مواقع التوا�سل الجتماعي.
ن�ساأل اهلل مبّنه وكرمه اأن يهب لل�سيخني من اجلزاء اأوفره، ومن اخلري اأجزله، 

واأن يغفر لهم ويرحمهم برحمته الوا�سعة ويكرمهم بالفردو�س الأعلى.

م�شوؤولون اجتماعيا  

بقلم: ح�شن اجلا�شم
الرئي�س التنفيذي لل�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية

وقف سعد وعبدالعزيز الموسى
المملكة العربية السعودية
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الأجبال  م�ستقبل  لتجعل  امل�ستدامة  التنمية  لتحقيق  العامل  دول  ت�سعى 
والقت�سادي  الجتماعي  والأمان  الأمن  لهم  يحقق  ما  بكل  ي�سرق  القادمة 
والبيئي ليعي�سو حياة م�ستقرة بعيدة عن خماوف تلك احلياة.. اإل اأن البع�س 

بداأ ي�سعى لتحقيق ذلك كحكايات اأ�سطورية ل واقع لها.
املجتمع  ذلك  من  يتجزاأ  ل  جزء  الإعاقة،  ذوي  من  الأ�سخا�س  اأن  وحيث 

فلنلقي نظرة على ذلك العامل والذي يحتاج منا اإلى وقفة.
قليلة  �سنوات  وبعد  الإعاقة،  ذوي  من  بطفل  يرزق  عندما  اأمر  ويل  فهناك 
عام،  لتحقيق هدف  التاأهيل اخلا�سة  ومراكز  باجلمعيات  النخراط  يبداأ يف 
واملتمثل يف اإيجاد بيئة منا�سبة لهذا الطفل متنا�سيا هدفه اخلا�س بالتخطيط 
جلعل ذلك الطفل فاعاًل يف املجتمع يف امل�ستقبل اأي كانت اإعاقته. يف حني جند 
ويل اأمر اآخر يحيا ويعي�س لرعاية اإبنه وتدريبه وتعليمه وفر�س مكانته باملجتمع 

الذي يعي�س فيه وباأنه فرد فاعل باملجتمع كغريه. 
ذوي  من  الفئات  هذه  لدمج  ي�سعى  البع�س  فرتى  التعليم  �سعيد  على  اأما 
النجاح  متغافالا�سرتاتيجيات  روؤيته اخلا�سة،  لتحقيق  املدار�س،  الإعاقة يف 
الأمن  اإلى  للو�سول  املوؤدي  اأقرانهم  مع  والدمج  للتعليم  املطلوبة  احلقيقية 
املراحل  �سنوات  واأمتوا  احلظ  حالفهم  واذا  الأكادميي،  والنجاح  النف�سي 
العديد  يواجهون  باجلامعات  ينخرطون  عندما  تراهم   - الثالث  الدرا�سية 
من ال�سعوبات، اأقلها عدم قبولهم بتخ�س�سات حتقق رغباتهم وطموحهم، 
وذلك ب�سبب عدم توافر متطلبات دمج تلك الفئة من ذوي الإعاقة يف هذه 

الربامج الأكادميية.
وعليه، يجب اأن ل نكون اأحد تلك احللقات التي تكون �سببا يف الت�سييق على 
هذه الفئة من اأبنائنا من ذوي الإعاقة حتى ي�سل بهم احلال اإلى اأن يحملوا 
�سهادات قد ل يرغب بها جمموعة كبرية منهم، وقد ين�سدمون بواقع �سوق 
العمل بعد ذلك لعدم جودة اأدائهم، اأو لعدم رغبتهم بهذا التخ�س�س الذي 

فر�س عليهم. 
الوزارات  باقي  ي�سمل  بل  التعليم  وزارات  على  يقت�سر  ل  الأمر  وهذا 

واملوؤ�س�سات يف دولنا.
 وختامًا، بات لزاما علينا نحن امل�سوؤولون جمتمعيا، فعال ل قول، اأن تكون 
�سحيفة »التزام« باُب لاللتزام نحو التوجيه والر�ساد حول حقوق الأ�سخا�س 

من ذوي الإعاقة.
كما نحن يجب اأن نعمل على امل�ساعدة يف حتقيق اأهداف التنمية امل�ستدامة 
احلقيقية جلعل الأ�سخا�س من ذوي الإعاقة اأ�سخا�سا ينعمون حقا بحقوقهم 

بيننا.
* رئي�سة التحرير

بقلـم: عبري اأحمد اجلودر

الواقـــــــــــع
والتنميــــــة
المستدامة
لذوي اإلعاقة
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سفيرات )إجالل( يحتفلن باليوم العالمي لكبار السن  في جدة

احتفل فريق �سفريات )اإجالل( التطوعي ع�سو مركز اإجالل خلدمات كبار ال�سن بال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية بقيادة الدكتورة حياة مالوي رئي�سة 
مركز اجالل خلدمات كبار ال�سن واملتقاعدين باليوم العاملي لكبار ال�سن  يف م�ست�سفى امللك في�سل التخ�س�سي بجدة بال�سراكة مع فريق)حياتنا ر�سالة( 
التطوعي، حيث تناولت الفعالية العديد من الأن�سطة والتوعية باجلهود املطلوبة من املجتمع جتاه كبار ال�سن. كما مت توزيع هدايا متعلقة باملنا�سبة ومب�ساركة 

لفيف من كبار ال�سن من املجتمع ، والذين عربوا عن �سعادتهم باحلدث.

جمتمعيا  امل�سوؤولة  العربية  املدينة  جلائزة  ال�ست�سارية  اللجنة  ا�ستكملت 
عام  كل  يف  الجتماعية(   للم�سوؤولية  الإقليمية  ال�سبكة  تنظمها)  والتي 
،جاهزيتها لالعالن الر�سمي عن) املدينة العربية( الفائزة باجلائزة يف 
دورتها اخلام�سة لعام 2020م. حيث �سيتم الإعالن عن) املدينة العربية 
امل�سوؤولة اجتماعيا لعام 2020 م( بتاريخ 30 اأكتوبر 2019م يف حفل خا�س 
يقام بهذه املنا�سبة بح�سور �سعادة رئي�س جمل�س اإدارة ال�سبكة الإقليمية 
للم�سوؤولية الجتماعية- امل�سرف العام على جائزة املدينة العربية امل�سوؤولة 
اجتماعيا .كما �سدرت املوافقة من اجلهات احلكومية الر�سمية يف اململكة 
التي  اجلديدة  العربية  املدينة   عن  الر�سمي  لالعالن  ال�سعودية  العربية 
�سوف يتم تقليدها)بجائزة املدينة العربية امل�سوؤولة اجتماعيا لعام 2020( 

اخلام�سة  دورتها  يف 
ال�سمو  �ساحب  برعاية 
في�سل  الدكتور  امللكي 
بن م�سعل بن عبدالعزيز 
منطقة  اأمري  �سعود  اآل 

الق�سيم . علما ان املدن العربية الربعة التي ح�سلت على ذات اجلائزة 
البحرينية- الآتي)املنامة  النحو  على  كانت  ال�سابقة   الأعوام  خالل 
الكويتية  الفل�سطينية-الأحمدي  ال�سريف  ال�سودانية-القد�س  اخلرطوم 
العربية  للمدن  قمة  اول  2020م   من  يناير  �سهر  خالل  تعقد  (.و�سوف 

امل�سوؤولة جمتمعيا من تنظيم ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية .

جائزة المدينة العربية المسؤولة اجتماعيا 
لعام 2020م
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املناخ،  وتقلبات  املوارد  و�سح  البيئي،  التدهور  تواجه خطر  العامل  ظلت دول 
ت�سكل عن�سرًا  التي  الكائنات  من  كثري  وعلى  الب�سر  على حياة  ذلك  وتاأثري 
مهمًا للحياة والبيئة وال�سهام يف بناء اقت�سادات تلك الدول، ويخطو العامل 
خطوات مت�سارعة لو�سع الحتياطات املنا�سبة لأي مهددات من هذا النوع، 
وي�سابق الزمن ليجاد حلول ا�ستباقية لكثري من امل�سكالت التي توؤرق الب�سرية. 
وخالل العقود الأخرية برز ن�ساط امل�سئولية الجتماعية كممار�سة وو�سيلة 
واآلية متتزج فيها جهود احلكومات وال�سعوب وقطاعات الأعمال لتعمل معًا 
لتحقيق  ال�سعي  بدائل من خالل  واإيجاد  البيئي  التدهور  للحد من خطر 
بقدرة  امل�سا�س  دون  احلا�سر  املجتمع  متطلبات  تلبي  م�ستدامة  تنمية 

الأجيال القادمة على حتقيق احتياجاتها ومتطلباتها.
وما زال رهان الدول وال�سعوب معقودًا على حتقيق اأهداف التنمية امل�ستدامة 
الأمم  مبقر  املنعقدة  العامل  لقادة  التاريخية  القمة  اأيف  اأقرت  التي   2030
املتحدة بنيويورك خالل الفرتة من 25-27 �سبتمري 2015م، والتي انطلقت 
واأهداف  خمرجات  حزمة  عنها  متخ�ست  والتي   ، 2016م  يناير  يف  فعليًا 
اإلى واقع ملمو�س بحلول العام 2030 ومن  اإلى ترجمتها  ت�سعى دول العامل 
اأبرز تلك الأهداف التي يراد جت�سيدها عرب ممار�سة امل�سئولية الجتماعية:  
العمل على حما�سرة الفقر ب�ستى الو�سائل من خالل تفعيل الربامج    •
التنموية وبرامج خدمة املجتمع التي ترتقي بواقع املواطنني املعا�سي، 
وتوفر لهم الكثري من املعينات يف تقريب الحتياجات، بالعتماد على 
تطوير الكادر الب�سري وتاأهيله وتوظيفه واإتاحة جمالت البداع ودعم 

الفئات ذات القدرات اخلا�سة مبختلف �سرائحها.
• تطويق البطالة من خالل التن�سيق بني املوؤ�س�سات العلمية وجهات التدريب 
العمل،  �سوق  احتياجات  مع  املخرجات  لتتنا�سب  العمل  ومنظمات 
وكذلك قيام قطاعات الأعمال مب�سئوليتها جتاه املجتمع اإعدادًا وتاأهياًل 

وتوظيفًا، وفتح امل�ساريع التي تنا�سب ذوي املوؤهالت الو�سيطة والأدنى.
وتطوير  املوارد،  تنويع  خالل  من  الوطني،  القت�ساد  قدرات  تعزيز    •
الع�سر،  لغة  ملواكبة  الب�سرية  الكوادر  باإمكانيات  والرتقاء  النتاج 
وحتويلها  والبحوث  والدرا�سات  واملبتكرين  املواهب  دعم  عن  ف�ساًل 

اإلى م�ساريع منتجة ذات فائدة تعود على املجتمع والدولة.
الجتماعية  واخلدمات  والتعليمية،  ال�سحية،  باخلدمات  الرتقاء   •
الأخرى التي ت�سب يف حتقيق الرفاهية واحلياة الكرمية، وذلك من 
خالل تعاون اجلهات احلكومية ومبادرات القطاع اخلا�س واملوؤ�س�سات 

واملنظمات ذات الن�ساط الفاعل يف جمال امل�سئولية الجتماعية.
احل�سول على التقنية احلديثة وو�سائل املعرفة وا�ستخدامها يف تطوير    •
التنمية والبناء وتوفري البنيات التحتية القادرة على ا�ستيعاب خطط 

التطوير والتنمية.
والتحوطات  اخلطط  وو�سع  البيئة  حماية  على  العمل  وحتفيز  ت�سجيع   •

حت�سبًا لتغريات املناخ وما ينتج عنها من اآثار �سلبية، واحلر�س على 
الذي  بال�سكل  النباتي  والغطاء  واحليوانية  املائية  املوارد  ا�ستخدام 

يحمي البيئة ويحافظ على الدميومة وال�ستمرارية.
الآمنة  واحلياة  املعرفة  واقت�ساد  املعلوماتي  املجتمع  اإلى  للو�سول  ل�سعي   •
الكرمية امل�ستقرة اخلالية من املهددات والقلق وال�سح يف املوارد الطبيعية .
وتعترب امل�سئولية الجتماعية هي اأيقونة ال�سراكة بني الدولة وقطاع الأعمال 
الحتياجات  على  بناًء  القادمة  لالأجيال  اأف�سل  م�ستقبل  لإيجاد  والأفراد 
يف  واملنظمات  الأفراد  م�سئولية  هي  الجتماعية  امل�سئولية  كون  والأولويات، 
البعد القت�سادي،  البعد الجتماعي والأخالقي يف موازاة  العمل على جعل 
والعمل على حت�سني  الجتماعية  التنمية  القطاع اخلا�س مبتطلبات  والتزام 
فيها  التي ميار�س  البيئة  املجتمع يف  لأفراد  احلياة  وظروف  وم�ستوى  نوعية 
مبا  ككل،  واملجتمع  املحلي  واملجتمع  البيئة  على  اليجابي  والتاأثري  ن�ساطه، 
يعني ال�ستثمار يف املجتمع والعمل على تنميته، وت�سكل امل�سئولية الجتماعية 
الو�سائل والآليات التي ت�سهم يف اجلهد الر�سمي لتحويل اخلطط ال�سرتاتيجية 
اإلى تنمية م�ستدامة باعتبارها دعوة عاملية للعمل من اأجل الق�ساء على الفقر 

وحماية البيئة وحتقيق ال�سالم وال�ستقرار والعي�س الكرمي.
خالل  من  املحتملة  واملهددات  املخاطر  جتنب  اإلى  العامل  دول  وت�سعى 
الب�سرية  الطاقات  ا�ستغالل  يف  تتمثل  التي  امل�ستدامة  التنمية  حتقيق 
حقائق  وا�ستيعاب  املا�سي،  جتارب  من  لال�ستفادة  واملعرفية  واملادية 
الواقع  ظروف  حت�سني  بهدف  للم�ستقبل  اجليد  والتخطيط  احلا�سر، 
واخلربات،  املعارف  اكت�ساب  وا�ستمرار  الفكري،  اجلماعي  باجلهد 
ليجاد تنمية حقيقية يف املجالت كافة مبا يحقق حت�سني معي�سة الأفراد، 
و�سمان م�ستوى اأف�سل لالأجيال القادمة، اأي مبعنى الإدارة الأمثل للموارد 
وتوجيهها نحو التغيري اليجابي ل�سالح املواطن وبناء القت�ساد مبا يحقق 
ال�ستمرارية واحلفاظ على عنا�سر املحيط احليوي ومركباته الأ�سا�سية، 

واإحداث توازن بني �سلبيات ا�ستخدام املوارد، واجتاهات ال�ستثمارات.
ولكي نحقق اأهداف التنية امل�ستدامة 2030، لبد من رفع وترية الهتمام 
تفعيل  من  بد  ل  ذلك  يتحقق  ولكي  عليه،  هو  اأكرث مما  واملجتمع  بالبيئة 
اجلانب العالمي، حيث يعترب العالم الالعب الأبرز يف تر�سيخ املفاهيم 
وت�سحيحها، ويتطلب الأمر تكثيف عقد الندوات التوعوية وور�س العمل، 
من اأجل تر�سيخ مفاهيم امل�سئولية الجتماعية يف اأو�سع نطاق، وا�ستخدام 
وكذلك  مفاهيمها،  وتكري�س  امل�سئولية  ممار�سة  على  للتحفيز  اجلوائز 
اجلهود  فاعلية  لزيادة  املجتمعية  براجمها  يف  ال�سركات  بني  التن�سيق 
والأبحاث  امللتقيات  وتكثيف  اأعلى،  مردود  وحتقيق  �ساملة  روؤية  اإطار  يف 
ملمار�سة  واآليات  معايري  وو�سع  والأنظمة،  اللوائح  وتطوير  والدرا�سات، 
واملعلومات  البيانات  وا�ستخدام  وتوفري  املتطلبات،  تواكب  امل�سئولية 

الالزمة وحتديثها وربطها باجلهات ذات العالقة. 

  مقــالت فــي الـمــ�شوؤوليـــة الـمجتمعيــــة

بقلـم: الأ�شتاذ اإبراهيم نا�شر املعط�س - الرئي�س التنفيذي للمركز ال�سعودي للم�سوؤولية الجتماعية

المسئولية االجتماعية أيقونة الشراكة بين الدولة 
وقطاع األعمال لتحقيق التنمية المستدامة 
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بتنظيم من المركز العالمي للتنمية المستدامة وبالشراكة
مــع االتحــاد الــدولــي للمسؤوليــة المجتمعيــة

ختام فعاليات امللتقى الخامس للرتويج ألهداف األمم 
املتحدة للتنمية املستدامة 2030 مبملكة البحرين

نظم  الدولية،  وفعالياته  املتحدة  الأمم  منظمة  �سهر  فعاليات  اإطار  يف 
املركز العاملي للتنمية امل�ستدامة بال�سراكة مع الحتاد الدويل للم�سوؤولية 
املتحدة  الأمم  لأهداف  للرتويج  اخلام�س  »امللتقى  فعاليات  املجتمعية 
امل�ستدامة  التنمية  »ا�سرتاجتيات  �سعار  حتت   »2030 امل�ستدامة  للتنمية 
يف الأمم املتحدة« وكذلك تد�سني الربنامج التدريبي الدويل والذي يقام 
يف  دويل  »اخت�سا�سي  بعنوان  واملو�سوم  العربية  املنطقة  يف  مرة  لأول 

�سعادة  قبل  وبرعاية فخرية من  العاملي«  لالتفاق  املتحدة  الأمم  برنامج 
امل�ستدامة،  للتنمية  العاملي  املركز  رئي�س  عبدالغفار  يو�سف  الربوفي�سور 
وذلك خالل الفرتة مابني 19-21 �سبتمرب 2019م. وخالل حفل الفتتاح 
»اإن اهتمامنا  قدم �سعادة الربوفي�سور يو�سف عبدالغفار كلمة قال فيها 
مبو�سوع التنمية امل�ستدامة ياأتي توافقا مع جهود العامل اأجمع يف جمال 
ولذلك   .2030 امل�ستدامة  للتنمية  املتحدة  الأمم  اأهداف  وحتقيق  تعزيز 
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اجلهات  بها  تقوم  التي  اجلهود  يلحظ  وجميعنا  الإطار.  هذا  يف  املركز  تاأ�سي�س  جاء 
احلكومية واخلا�سة واملجتمعية يف �سبيل ذلك. كما اأننا خ�س�سنا هذا امللتقى للتعريف 
الأمم  برنامج  امل�ستدامة، وكذلك جهود  التنمية  لتحقيق  املتحدة  الأمم  بجهود منظمة 
يف  وموؤثرا  فاعال  اأمميا  برناجما  يكون  اأن  على  يعمل  والذي  العاملي،  لالتفاق  املتحدة 
حث املوؤ�س�سات وال�سركات على تبني تطبيقات م�ستدامة. وخالل حفل الفتتاح مت تكرمي 
اجلهات والأفراد الفائزين »باجلائزة الذهبية الدولية للتنمية امل�ستدامة لعام 2019م«. 
حيث فازت مركز جنى من اململكة العربية ال�سعودية باجلائزة فئة موؤ�س�سات، يف حني 
فاز امل�ست�سار بدر حم�سن املطريي من دولة الكويت باجلائزة فئة اأفراد. علما اأن امللتقى 
عبدالوهاب  الدكتور  راأ�سهم:  على  دوليون  خرباء  فيه  العمل  ور�س  تقدمي  يف  ا�سرتك 
التنمية،  ج�سور  ملوؤ�س�سة  موؤ�س�س  ع�سو  التنميةامل�ستدامة  جمال  يف  اخلبري  الزهراين 
واخلبري الدويل يف جمال التميز وال�ستدامة الدكتور �سالح احلموري، وكذلك امل�ست�سار 
بال�سبكة  امل�سوؤولة  ال�ست�سارات  مركز  رئي�س  الرويعي  �سقر  جابر  الأ�ستاذ  الدويل 
البتكار  اإدارة  ق�سم  ورئي�س  الأكادميي،  اإلى  اإ�سافة  الجتماعية،  للم�سوؤولية  القليمية 

والتقنية بجامعة اخلليج العربي الأ�ستاذ الدكتور عودة اجليو�سي.
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قدم �سندوق الت�سامن الإ�سالمي للتنمية التابع للبنك ال�سالمي للتنمية 
بال�سراكة مع برنامج المم املتحدة الإمنائي دعوة �سرفية لل�سبكة الإقليمية 
املنظمات  متكني  )برنامج  اإطالق  حفل  حل�سور  الجتماعية  للم�سوؤولية 
اأدوات  على  ال�سالمي  التعاون  الأع�ساء مبنظمة  بالدول  غري احلكومية 
الق�ساء على الفقر( والذي اأقيم يف مقر الأمم املتحدة بنيويورك بتاريخ 
الجتماعية  للم�سوؤولية  الإقليمية  ال�سبكة  ب�سفة  2019م،  �سبتمرب   27
�سريكا يف الربنامج..وبهذه املنا�سبة قرر جمل�س اإدارة ال�سبكة الإقليمية 
بقوة  ودعمه  الربنامج  بايجابية مع هذا  التفاعل  الجتماعية  للم�سوؤولية 

نظرا لهميته.
امل�سروع  لهذا  ال�سرتاتيجيني  لل�سركاء  التح�سريي  الجتماع  اأقيم  وقد   
ومت  2019م..  �سبتمرب   3  -  2 مابني  الفرتة  خالل  ا�سطنبول  مدينة  يف 
الإ�سالمي  البنك  �ساهم  حيث  للم�سروع،  دولر  مليون   21 تخ�سي�س 
للتنمية بع�سرة ماليني دولر منها. و�ستكون ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية 
الجتماعية واحدة من املوؤ�س�سات ال�سريكة ال�ست�سارية يف هذا امل�سروع. 
هذه  الجتماعية  للم�سوؤولية  الإقليمية  ال�سبكة  اإدارة  جمل�س  بارك  وقد 
م�ساركة  تعالى  اهلل  باذن  و�ستكون  بها  ورحب  ال�سرتاتيجية  ال�سراكة 

ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية فاعلة يف هذه املبادرة النوعية.
حيث مثل وفد قيادات ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية و�سركائها 
العامل  يف  احلكومية  غري  املنظمات  لتمكني  التح�سريي  الجتماع  يف 
ابراهيم  اآل  علي  ا.د  من:  كال  الفقر  على  الق�ساء  باأدوات  ال�سالمي 
�سهاب  الدكتور   - الجتماعية  للم�سوؤولية  الإقليمية  ال�سبكة  رئي�س  نائب 
اأحمد العثمان رئي�س برنامج الكويت للم�سوؤولية املجتمعية - الدكتور  بن 

حممد احمد �سديق املفو�س لتاأ�سي�س مكتب ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية 
الجتماعية يف فرن�سا.

دولية  ملنظمات  وا�سع  ومتثيل  الجتماع  خالل  كبري  احل�سور  كان  وقد 
املتحدة  الأمم  اأهداف  بالعمل على حتقيق  ال�سلة  واقليمية عديدة ذات 

للتنمية امل�ستدامة 2030.
ويعد هذا امل�سروع رائد ونوعي ويهدف الى امل�ساهمة يف تاأهيل خم�سمائة 
مبعايري  ال�سالمي  التعاون  منظمة  دول  من  واإ�سالمية  خريية  منظمة 

مهنية عاملية ويجعل لها �سراكات مع منظمات الأمم املتحدة..

الشبكة شريك استراتيجي لـ ) برنامج تمكين المنظمات غير 
الحكومية بالدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي على أدوات 

القضاء على الفقر (

النتهاء  على  الجتماعية  للم�سوؤولية  الإقليمية  بال�سبكة  الأعمال  تطوير  فريق  عمل 
للهيئة  وحتويله  املجتمعية(  امل�سوؤولية  معايري  لربنامج  التعريفي  )الدليل  م�سودة  من 
الوليات  يف  الرئي�س  مقرها  من  الربنامج  هذا  باإنطالق  ايذانا  للتحكيم  ال�ست�سارية 
بالدرجة   26000 ايزو  الدولية  القيا�سية  باملوا�سفة  و�ستعنى  الأمريكية...  املتحدة 
 - )التدريب  خدمات  �ستقدم  كم  ال�سلة.  ذات  الأخرى  املوا�سفات  واأي�سا  الأولى.. 
باأكرب منظمة معنية  لها ع�سوية  و�سيكون  المتثال(،  �سهادات  اإ�سدار   - ال�ست�سارات 

.)BSI باملعايري وهي ع�سوية)املعهد الربيطاين للمعايري

اإلعداد إلطالق »برنامج معايير 
المسؤولية المجتمعية«

لخدمات امتثال المؤسسات
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عضوية النخبة الدولية في 
المسؤولية المجتمعية

يف  اإ�سداراتها  اأحدث  املجتمعية  للم�سوؤولية  الإقليمية  ال�سبكة  اأطلقت 
املجتمعية،  امل�سوؤولية  النخبة يف  املهنية وهي ع�سوية  الع�سويات  جمال 
اإحدى الع�سويات املهنية املتميزة، والتي ميكن للخرباء، وامل�ست�سارين، 
امل�سوؤولية  مبجالت  واملهتمني  واملهنيني،  والإداريني،  والإقت�ساديني، 
املجتمعية  واخلدمة  الأعمال  واأخالقيات  امل�ستدامة  والتنمية  املجتمعية 
اإ�سافة اإلى التطوع املوؤ�س�سي، واملعنيني بق�سايا الإ�ستدامة، واملمار�سات 
هذه  الى  الن�سمام  ويعد  عليها  احل�سول  للبيئة  ال�سديقة  احللول  اأو 
والرتباط  املتخ�س�سة  املهنية  امل�سرية  دعم  ركائز  اأحد  الع�سويات 

بخرباء يف نف�س املجال من خمتلف دول العامل.

الجتماعية  للم�سوؤولية  القليمية  لل�سبكة  القليمي  املكتب  تد�سني  مبنا�سبة 
يف مدينة الرباط، وبح�سور �سخ�سيات عربية ودولية رفيعة امل�ستوى، قام 
جمموعة  رئي�س  اأبوغزالة  طالل  الدكتور  املعروف  العربي  الأعمال  رجل 
حفل  برعاية   - املجتمعية  للم�سوؤولية  الدويل  ال�سفري   - اأبوغزالة  طالل 
املجتمعية«،  للم�سوؤولية  الرقمي  اأبوغزالة  طالل  الدكتور  »كر�سي  تد�سني 
القليمية  ال�سبكة  تبنتها  للربح،  هادفة  غري  رقمية  مبادرة  تعد  والتي 
للم�سوؤولية الجتماعية بال�سراكة وبدعم من جمموعة طالل اأبوغزالة لدعم 
املجتمعية.وي�سرف  امل�سوؤولية  جمالت  يف  العربية  الكوادر  وتاأهيل  اإعداد 
امل�سوؤولية  عمل  جمالت  يف  وخرباء  اإدارية،  عربية  قيادات  اإدارته  على 
املجتمعية.  ويهدف اإلى ايجاد من�سة رقمية للتوا�سل بني الكوادر العربية 
واملنظمات الدولية ذات ال�سلة مبجالت امل�سوؤولية املجتمعية.ويعمل كر�سي 
الدكتور طالل اأبوغزالة الرقمي للم�سوؤولية املجتمعية  حتت »من�سة خرباء 
امل�سوؤولية املجتمعية يف الدول العربية« والتي قامت جمموعة طالل اأبوغزالة 
جمالت  يف  املتخ�س�سني  من  ا�ست�سارية  هيئة  له  وتكون  تاأ�سي�سها،  بدعم 
العالن  احلدث  ذات  يف  مت  كما  العربية.  املنطقة  يف  املجتمعية  امل�سوؤولية 
عن »برنامج الدكتور طالل اأبوغزالة الفكري يف امل�سوؤولية املجتمعية«.حيث 
امل�سوؤولية  جمالت  يف  متخ�س�سة  كتب  اإ�سدار  على  الربنامج  فكرة  تقوم 
املجتمعية باللغة العربية ، وذلك للعمل على تطوير الفكر التنموي امل�ستدام 
للمجتمعات العربية، بغر�س امل�ساهمة يف حتقيق اأهداف التنمية امل�ستدامة 
من خالل الربامج العلمية الفاعلة واملوؤثرة. وبناء ً عليه، فقد اأرتاأت »ال�سبكة 
القليمية للم�سوؤولية الجتماعية« اأن يكون هناك كتابا يت�سمن مقالت علمية 
ر�سينة، تكون مرجعا للباحثني، واأ�سحاب العالقة من القطاعات احلكومية 
واخلا�سة واملجتمعية، ويتم تاأليفه بجهد جماعي من قبل اأع�ساء »ال�سبكة 
و�سفراء  ومفو�سي  خرباء  اإلى  اإ�سافة  الجتماعية«،  للم�سوؤولية  القليمية 
القليمية  »ال�سبكة  اأ�سدرت  وقد  العربية.  املنطقة  يف  القليمية«  »ال�سبكة 
للم�سوؤولية الجتماعية« جزئني يف اإطار هذه املبادرة العلمية العربية خالل 
عام 2019م،حيث �سارك يف تاأليف اجلزء الأول )33( متخ�س�سا عربيا يف 
جمالت امل�سوؤولية املجتمعية، يف حني �سارك يف تاأليف اجلزء الثاين )32( 
متخ�س�سا. وجاءت مبادرة �سعادة الدكتور طالل اأبوغزالة رئي�س جمموعة 
طالل اأبوغزالة - ال�سفري الدويل للم�سوؤولية املجتمعية - لدعم هذا العمل 

العلمي بهدف ا�ستدامة هذا اجلهد الفكري العربي.

من بينها كرسي الدكتور طالل أبوغزالة 
الرقمي للمسؤولية المجتمعية

مشاريع ومبادرات عربية في 
المسؤولية المجتمعية بالشراكة 

مع »الشبكة االقليمية«
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لقد حظي العمل التطوعي بالكثري من الهتمام خالل ال�سنوات املا�سية وركز اخلرباء واملتخ�س�سون على �سرح جوانب واأبعاد هذا 
املفهوم على �سوء التغريات التي حلقت بظاهرة التطوع واملنظمات التطوعية. ولذلك فاإن اأي حماولة ت�ستهدف تو�سيح املفهوم 

تواجه م�سكلة تعدد التعريفات وتنوعها والختالف الوا�سح بينها. 
فالتطوع هو تعبري هام عن املواطنة ويعني اللتزام بالوقت واجلهد خلدمة املجتمع وميكن اأن ياأخذ اأ�سكاًل متعددة، ويتم تقدميه 
بكل حرية واختيار دون اهتمام بالعائد املادي. يف حني يرى اآخرون اأن التطوع هو العمل الذي يفيد املجتمع ويتم فعله بكامل الإرادة 
احلرة ودون اأي مكافاأة مادية. وقد حددت الأمم املتحدة معيارًا للتمييز بني التطوع وغريه من اأ�سكال ال�سلوك التي رمبا تت�سابه 
معه، فالتطوع ح�سب هذا املعيار ل يهدف اإلى العائد املادي ويعتمد على الختيار والإرادة احلرة لالأفراد، كما يوجه خلدمة فئات 

اأخرى بالإ�سافة اإلى املتطوعني اأنف�سهم.
التطوع مدفوع الأجر

كما جرى تعريف التطوع على اأنه فعل دون مقابل ولكن عددًا من العوامل والتغريات الجتماعية �ساهمت يف التخلي عن هذا املبداأ 
)عدم وجود مقابل للتطوع( اأهمها م�سكلة انت�سار البطالة يف جمتمعات عديدة واأ�سبح الإنفاق على التطوع مدفوع الأجر مثل اأحد 
�سبل التخفيف من الآثار ال�سلبية للبطالة يف بع�س املجتمعات اأي اأن دفع مقابل مادي للمتطوعني اأ�سبح اأمرًا مقبوًل خا�سًة يف 

املجتمعات التي تعاين م�سكالت اقت�سادية �ساغطة.
كما اأن قيام بع�س الأفراد بتقدمي جهودهم اأو العمل لدى املنظمات باأجر يقل عن اأجر املثل يعد يف املفهوم احلديث تطوعًا. ومل 
يعد مو�سوع الأجر هو الإ�سكالية الوحيدة فقط بل اإن التطوع احلديث اأ�سبح يتطلب �سور اأخرى من التكاليف واللتزامات جتاه 
املتطوعني مثل تاأمني منح درا�سية لهم اأو توفري رعاية طبية اأو تاأمني بدلت انتقال اأو �سفر اأو اأي نفقات تدفع للمتطوعني يف �سبيل 

اأداء عملهم.
اإل اأن ونحن نعي�س حتديات هذا الع�سر مبا يحمله من خماطر جما لأي عمل يقوم به الن�سان دون خربة او دراية او تخ�س�س حتى 
لو كان عمل تطوعي، فهذا ل يعفيه من امل�سوؤولية القانونية اأو الأخالقية اأو الإن�سانية من اأن يكون على دراية كافية مبا �سوف يقوم به 
من اأعمل تطوعية ل�سالح هذه املوؤ�س�سة اأو تلك. فاملتطوع اأ�سبح يحتاج اليوم اإلى مهارات كثرية للقيام بدوره الإن�ساين اأو اخلدمي 
)مهما يكن( تبعًا لنوع وطبيعة الفعالية اأو الن�ساط اأو املهمة التي يوكل بها من قبل اجلهات املنظمة لهذه الفعالية اأو تلك. من هنا 

يجب اأن نعمل على تاأهيل املتطوع فنيًا وتقنيًا وعلميًا واأمنيًا... لأداء مهمة حمددة يف منا�سبة متخ�س�سة ويف توقيت حمدد.

التطوع بدون مقابل والتطوع مدفوع األجر

  مقــالت فــي الـمــ�شوؤوليـــة الـمجتمعيــــة

بقلم: الدكتور عماد �شعد
ا�ست�ساري ا�ستدامة وم�سوؤولية جمتمعية

دولة الإمارات العربية املتحدة
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مواقع  يف  والجتماعية  الخبارية  احل�سابات  بع�س  العربية  دولنا  يف  تكرث 
من  كبري  بعدد  حتظى  والتي  الفراد،  من  تدار  التي  الجتماعي  التوا�سل 
�سك  وبال  املجتمع،  يريده  مبا  واهتمامها  للواقع  ملالم�ستها  نظرًا  املتابعني 
الجتماعية من خالل  امل�سئولية  ال�سفحات ي�سب من  به هذه  تقوم  ما  انه 
اهتمامها يف املجتمع ورح ما يخدمه ويف الغالب يكون العمل من غري مقابل 

مادي عائد من املجتمع نف�سه.
ال ان التحديات واملغريات املادية اأثرت على م�سداقية امل�سئولية الجتماعية التي 
تقوم بها احل�سابات الخبارية والجتماعية، حيث اجتهت بع�س هذه احل�سابات 
م�سداقيتها  عن  تتنازل  قد  املادي  الك�سب  اجل  ومن  التجارية  العالنات  الى 

و�سفافيتها التي كانت متار�سها من قبل من اجل ار�ساء املعلن وت�سويق املنتج.
حتقيق  مقابل  واملوؤ�س�سات  الفراد  تلميع  الى  احل�سابات  بع�س  اجتهت  فيما 
بع�س امل�سالح ال�سخ�سية ل�ساحب احل�ساب والذي يوؤثر كذلك على م�سداقية 

امل�سمون املقدم لأنه ل ياأتي بناًء على م�سلحة املجتمع يف الغالب.
فيما ا�سطدمت بع�س تلك احل�سابات ب�سيا�سات مواقع التوا�سل الجتماعي التي 

ت�سع بع�س الحيان قيود و�سروط قد تقيد ممار�سات امل�سئولية الجتماعية.
وقد  كثريه  والجتماعية  الخبارية  احل�سابات  تواجه  التي  التحديات  لذلك 
تعيق ممار�سة امل�سئولية الجتماعية يف املجتمع، ومن الهمية اأن يكون هناك 
مبادرات جتمع هذه احل�سابات حتت مظلتها لإيجاد حلول ملثل هذه التحديات 
التوا�سل  مواقع  يف  الجتماعية  امل�سئولية  ملمار�سة  مبادئ  حتوي  وثيقة  او 

الجتماعي وتكون ملزمه للمواقع نف�سها.

تحديات الحسابات اإلخبارية 
واالجتماعية في مواقع التواصل 

االجتماعي

املبادرات امل�س�ؤولة اجتماعيا »١٤« 

   مقالت يف امل�شوؤولية املجتمعية 

بقلم: عبدالرحمن �شيادي
مدير التحرير

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

ي�سنع  عّما  امل�سوؤولون  ونحن  بدواخلنا  ال�سعادة  م�سنع   
ثم يخرج من امل�سنع  ومايخرج منه؛ هو ال�سماحة  وهي 
العفو  وميلك  النف�س  يف  حظوة  له  امرئ  يف  مايتجلى 
وال�سماحة ولني يف التعامل؛ فقال عليه ال�سالم: )رحم اهلل 
وعندما  اقت�سى(  واإذا  ا�سرتى  واإذا  باع  اإذا  �سمحًا  رجاًل 
فنجد  ال�سماحة  بحار  يف  لنبحر  ال�سفينة  نركب  اأّن  نريد 

اأنها  تطلق على معنيني: 
الأول: )بذل ما ل يجب تف�ساًل( 

املعامالت  يف  الغري،  مع  التَّ�سامح  معنى  )يف  والثاين: 
املختلفة، ويكون ذلك بتي�سري الأمور، واملالينة فيها، التي 

تتجلى يف التي�سري وعدم القهر( 
اأو  نف�سه  حظ  عن  يتنازل  قد  بال�سماحة؛  املت�سف  فنجد   
جزء من حقة ليحل م�سكلة هو طرف فيها او ليطوي �سفحة 
يف  النا�س  اإيقاع  على  ليحر�س  فهو  فيها  احلديث  طال 
احلرج وان ت�سامح من اأ�ساء اإليك ومن ابرز املواقف  يف هذا 
ماحدث مع ابوبكر ر�سي اهلل عنه وتورط م�سطح بن اأثاثة 
عنه  يقطع  اأن  اق�سم  عنه  اهلل  ر�سي  واأنه  الأفك  حادثة  يف 
النفقة، فاأمره اهلل اأن يعفو وي�سفح ، فكفر عن ميينة وعاد 
واغفروا  ترحموا،  ال�سالم )ارحموا  عليه  وقال  عليه،  ينفق 
لو  اأنك  النا�س  عند  ال�سائد  والعتقاد  لكم(  اهلل  يغفر 
ت�ساحمت و�سفك النا�س بالعجز، وال�سعف، واأن يقال فيك 
منر  التي  املواقف  بع�س  الفجور،  يف  تقع  اأن  من  خري  هذا 
،اأ�سحاب  الإنهيار  للعالقات من  ؛ وحفظ  الرتاجع فوز  بها 
العقول ليتورطون مع اأ�سحاب الكعب العايل يف النقا�سات 
ال�سقيمة فاجلدال هنا تورط، لعفيف اخللق مع �سيء اخللق 
يقول حكيم »من �سكت عن جاهل فقد اأو�سعه جوابا، واأوجعه 
عتابا« وكما قال خالد املنيف: »ل�ست اأحر�س على قهر، ول 
وج لنهزام! ولكن العقل  ، ول اأطمئن خل�ْسٍف، ول اأرَّ اأدعو لذلٍّ
ُعَدٌة، والرفَق �سالٌح، والهدوَء قوٌة!  نحتاج اأّن خلق ال�سماحة 

اأن يعتاده اجلميع و يخو�سوا  غمارة.
كبري  خري  وهو  القدر  ليلة  معرفة  حرمنا  اأننا   ! ولنتذكر 
ب�سبب  ال�سماحة  روح  انعدام  ؛ب�سبب  الأمة  منه  حرمت 
رجلني قال عليه ال�سالم: )خرجت لأخربكم بليلة القدر، 

فتالحى) تخا�سم( فالن وفالن فُرفعت( 
�سحيح البخاري - كتاب ف�سل ليلة القدر-  باب ٤

تدب  والن�سر حني  والنعم  الربكات  الأمه من  حُترم  وكم 
اخل�سومات. »العاقل من اأخذ الأمور بامل�ساحمة«

مصنع السعادة 

   مقالت يف امل�شوؤولية املجتمعية 

بقلم: �شـمــر الوذينلني
ماج�ستري الر�ساد والتوجيه
 بجامعة امللك عبدالعزيز
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“الكونجرس الدويل للمسؤولية املجتمعية” باملغرب 
ومبشاركـة عربيـة ودوليـة رفيعـة املستـوى

شخصيــات عربيــة ودوليـة تـم تكريمهـا بـالجائـزة 
األوربيـة ألخالقيــات األعمـال ضمـن فعاليـات

نظمت ال�شبكة القليمية للم�شوؤولية الجتماعية - املكتب الإقليمي - فعاليات »الكوجنر�س الدويل للم�شوؤولية 
تعزيز  يف  دولية  جتارب  املجتمعية..  وامل�شوؤولية  الأعمال  »اأخالقيات  �شعار  حتت  2019م«،  لعام  للمجتمعية 
برعاية  املغربية،  الرباط  مبدينة  الورود  حديقة   - �شوفيتيل  بفندق  2019م،  �شبتمرب   26 بتاريخ  التناف�شية«، 
�شرفية من دولة رئي�س حكومة اململكة املغربية الدكتور �شعد الدين العثماين وبح�شور �شريف من الوزير حل�شن 
الداودي وزير �شوؤون اخلدمات العامة واحلكامة املغربي، ومب�شاركة قيادات واأع�شاء ال�شبكة القليمية للم�شوؤولية 
الجتماعية و�شفرائها الدوليني، والعديد من اخلرباء واملتخ�ش�شني يف جمالت امل�شوؤولية املجتمعية من الدول 
العربية ومن خارجها، اإ�شافة اإلى خرباء دوليني من منظمات اأممية. واأقيمت على هام�س فعاليات »الكوجنر�س 
الدويل للم�شوؤولية املجتمعية لعام 2019م« والذي �شارك فيه جمهور عري�س من املتخ�ش�شني، العديد من الأحداث 
املكتب  اأن�شطة  واإطالق  العربي(«،  )الإقليم  املجتمعية-  للم�شوؤولية  الدويل  »الحتاد  اأن�شطة  تد�شني  اأهمها: 
الإقليمي لل�شبكة القليمية للم�شوؤولية الجتماعية باململكة املغربية، والإعالن الر�شمي عن »الهوية اجلديدة 
لل�شبكة القليمية للم�شوؤولية الجتماعية«، والحتفال الر�شمي باليوم العاملي للم�شوؤولية املجتمعية لعام 2019م.
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وتقليد  تكرمي  حفل  الدولية   الفعالية  هذه  انعقاد  مبنا�سبة  اأقيمت  كما 
»باجلائزة  امل�ستوى  الرفيعة  والدولية  العربية  ال�سخ�سيات  من  عدد 
يف  واملقدرة  الكبرية  جلهودهم  وذلك  الأعمال«،  اأخالقيات  يف  الأوربية 
تعزيز ممار�سات اأخالقيات الأعمال وتطبيقاتها على امل�ستويني الوطني 
امللكي  ال�سمو  �ساحبة  الدولية  باجلائزة  املكرمني  اأبرز  ومن  والدويل. 
الفخري  الرئي�س  �سعود  اآل  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  بنت  عبري  الأمرية 
للمنظمة العربية لل�سالمة املرورية، ومعايل ال�سيخة ملياء بنت حممد اآل 
رئي�س  اأبوغزالة  الدكتور طالل  للرب،و�سعادة  النور  رئي�سة جمعية  خليفة 
جمموعة طالل اأبوغزالة، ومعايل الوجيه منيب امل�سري رئي�س �سندوق 
ووقفية القد�س، و�سعادة ال�سيخة لولوة بنت خليفة بن علي اآل خليفة نائب 
معتوق  عبداهلل  الدكتور  للرب،ومعايل  النور  جمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
الهيئة  رئي�س   - املتحدة  لالأمم  العام  لالأمني  اخلا�س  املبعوث  املعتوق 
املحروقي  نا�سر  بن  علي  ال�سيخ  و�سعادة  العاملية.  ال�سالمية  اخلريية 
احلزمي  يو�سف  الدكتور  و�سعادة  العماين،  ال�سورى  ملجل�س  العام  الأمني 
ال�سيابية  عائ�سة  ال�سيخة  ومعايل  اخلريية،  العنود  ملوؤ�س�سة  العام  الأمني 

بن  ح�سن  الدكتور  احلرفية،و�سعادة  لل�سناعات  العامة  الهيئة  رئي�سة 
و�سعادة  اخلريية،  امللكية  املوؤ�س�سة  اأمناء  ع�سوجمل�س  كمال  ابراهيم 
الدكتور بدر مال اهلل عثمان مدير عام املعهد العربي للتخطيط، و�سعادة 
الدكتور �سيف بن علي احلجري موؤ�س�س ورئي�س برنامج اأ�سدقاء الطبيعة، 
و�سعادة ال�سيخ عبداهلل بن �سامل الروا�س رئي�سة املوؤ�س�سة الدولية للتنمية 
املراأة  جلنة  رئي�س  فلمبان  اأحمد  اأنت�سار  الدكتورة  و�سعادة  امل�ستدامة، 
البح  عبيد  جمال  الأ�ستاذ  املرورية،و�سعادة  لل�سالمية  العربية  باملنظمة 
حممد  م�ساعد  الدكتور  ال�سيخ  و�سعادة  العربية،  الأ�سرة  منظمة  رئي�س 
ال�سجناء  التكافل الجتماعي لرعاية  اإدارة جمعية  مندين رئي�س جمل�س 
موؤ�س�س  خمزومي  فوؤاد  املهند�س  الربملاين  النائب  و�سعادة  املع�سرين، 
التنفيذي  الرئي�س  حمزة  طارق  املهند�س  و�سعادة  خمزومي،  موؤ�س�سة 
يو�سف  اأحمد  عدنان  الأ�ستاذ  و�سعادة  ل�سركة �سوداتل ال�سودان، 
�سالح  الدكتور  و�سعادة  امل�سرفية،  الربكة  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�س 
الرئي�س   - ال�سابق  البحريني  والربملاين  الوزير  عبدالرحمن  علي  بن 
الفخري جلمعية مكافحة التدخني، و�سعادة الدكتورة اأمل البكري البيلي 
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جمال  يف  اخلبري   - اخلرطوم  بولية  ال�سابقة  الجتماعية  التنمية  وزير 
ال�سفري  الكواري  �سيف  بن  الدكتور حممد  و�سعادة  املجتمعية،  امل�سوؤولية 
عبدالغفار  يو�سف  الربوفي�سور  و�سعادة  املجتمعية،  للم�سوؤولية  الدويل 

رئي�س املركز العاملي للتنمية امل�ستدامة.
حل�سن  الوزير  �سعادة  من  ترحيبية  بكلمة  ابتداأ  قد  الفتتاح  حفل  وكان 
الرباط  مدينة  اختيار  على  املنظمني  خاللها  من  �سكر  والذي  الداودي 
اللتزام  اأهمية  كما حتدث عن   ، الكبري  الدويل  ل�ست�سافة هذا احلدث 
باأخالقيات الأعمال على امل�ستوى املوؤ�س�ساتي وال�سخ�سي، واأن ت�سل هذه 
مبقرتح  واأ�ساد  البع�س،  بع�سها  مع  الدول  تعامل  يف  القيمية  املمار�سات 
املجتمعية«.  للم�سوؤولية  اأبدية  عا�سمة  القد�س  مدينة  »باختيار  املجتمعني 
ثم قدم �سعادة الربوفي�سور يو�سف عبدالغفار كلمة قال فيها »لقد حر�سنا 
موافقة   بعد   ، املغربية  اململكة  يف  نطلقها  اأن  النوعية  الفعالية  هذه  يف 
»ال�سبكة  ملمار�سة  الرتخي�س  على  م�سكورة  املغربية  الر�سمية   املوؤ�س�سات 
القليمية للم�سوؤولية الجتماعية« اأعمالها كموؤ�س�سة مغربية م�سجلة ر�سميا، 
للم�سوؤولية  القليمية  لل�سبكة  اقليميا  مكتبا  املغرب  مكتب  اعتماد  مت  وقد 
الجتماعية، ومن املاأمول اأن ي�ساهم ذلك يف تعزيز ممار�سات امل�سوؤولية 
العربية.  املنطقة  يف  الأعمال  واخالقيات  امل�ستدامة  والتنمية  املجتمعية 

للم�سوؤولية  الإقليمية  لل�سبكة  ر�سمي  ترخي�س  اأول  فاإن   ذلك،  ومبوجب 
الجتماعية يف بالد املغرب العربي �سدر من هذه البالد الكرمية، ولتن�سم 
الدول  للم�سوؤولية الجتماعية و�سركائها يف  الإقليمية  ال�سبكة  اإلى مكاتب 
العربية الأخرى. واأ�ساف كذلك »يتم تنظيم فعاليات »الكوجنر�س الدويل 
للم�سوؤولية املجتمعية لعام 2019 » بال�سراكة مع برنامج ال�سفراء الدوليني 
للم�سوؤولية املجتمعية« هذا الربنامج الدويل الرائد الذي ي�سم نخبة من 
علماء ومفكرين واأ�سحاب عطاءات جمتمعية. ومنذ تاأ�سي�س هذا الربنامج 
يف عام 201٤ م قدم العديد من ال�سفراء الدوليني مبادرات مت اطالقها 
نحتفي  واليوم،  الجتماعية.  للم�سوؤولية  القليمية  ال�سبكة  مع  بال�سراكة 
معا باإطالق مبادرات لأحد مناذج العطاء من اأ�سحاب ال�سعادة ال�سفراء 
اأبوغزالة،  طالل  الدكتور  �سعادة  وهو  املجتمعية  للم�سوؤولية  الدوليني 
ومبادراته التي �سيتم تنفيذها بال�سراكة مع ال�سبكة القليمية للم�سوؤولية 
القيمية  املفاهيم  هذه  ن�سر  على  اهلل  باإذن  �ستعمل  والتي  الجتماعية، 
وخالل  كذلك«  واأ�ساف  العربي.  العامل  يف  ال�سامية  واملهنية  املوؤ�س�سية 
الفرتة الأخرية حققنا �سراكة للعام الرابع على التوايل مع ال�سفري الدويل 
�سعادة  الأ�ستاذ عدنان اأحمد يو�سف رئي�س جمموعة الربكة امل�سرفية يف 
تنظيم موؤمتر �سنوي معني يف ممار�سات امل�سوؤولية املجتمعية يف املوؤ�س�سات 
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تاأ�سي�سية  تاأ�سي�س جلنة  املبارك عن  امللتقى  �سنعلن خالل هذا  كما  الإ�سالمية«.  وامل�سارف  املالية 
لطالق برنامج عربي للم�سوؤولية املجتمعية وبال�سراكة مع ال�سبكة القليمية للم�سوؤولية الجتماعية 
مببادرة من رجل الأعمال املعروف ال�سفري الدويل للم�سوؤولية املجتمعية معايل الوجيه منيب امل�سري 
حول تاأ�سي�س برنامج عربي دويل للم�سوؤولية املجتمعية. وبهذه املنا�سبة فاإننا يف جمل�س اإدارة ال�سبكة 
القليمية للم�سوؤولية الجتماعية نقدر هذه امل�ساندة ونحث �سفرائنا ومفو�سينا واأع�سائنا يف ا�ستدامة  
دعم هذا العمل املهني عرب �سبكتكم املوقرة، والذي بداأت اآثاره يتلم�سها الكثري من الدول العربية 
ومن خارجها.وختاما، اإننا يف ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية، نعمل على تعزيز ممار�سات 
امل�سوؤولية املجتمعية الداعمة لأخالقيات الأعمال عرب تطوير منتجات وخدمات مهنية ي�سرف عليها 
خرباء واأهل اخت�سا�س من الدول العربية ومن خارجها، وتاأتي هذه الفعالية يف اإطار هذه املمار�سات 

التي ناأمل اأن نحقق من خاللها مظلة م�ستدامة تعزز ممار�سات اأخالقية«.
وقد مت خالل فعاليات »الكوجنر�س الدويل للم�سوؤولية املجتمعية لعام 2019م« قبول املقرتح املقدم 
من الدكتور طالل اأبوغزاله باعتماد اإطالق »برنامج عربي مهني مبعايري دولية يف جمال امل�سوؤولية 
املجتمعية« وباإدارة ال�سبكة القليمية للم�سوؤولية املجتمعية و�سركائها. كما مت اإطالق ثالث مبادرات 
امل�سوؤولية  واملتمثلة يف »من�سة خرباء  ابوغزالة  بال�سراكة مع جمموعة طالل  وم�سروعات جديدة 
املجتمعية بالدول العربية، وكر�سي الدكتور طالل اأبوغزالة الرقمي للم�سوؤولية املجتمعية، وبرنامج 
الدكتور طالل اأبوغزالة الفكري يف امل�سوؤولية املجتمعية«. كما مت الإعالن عن »برنامج الزمالة املهنية 
ال�سالمية  املاليزية  اجلامعة  مع  بال�سراكة  �ستقام  والتي  املجتمعية«  امل�سوؤولية  جمال  يف  البحثية 
العاملية واملعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت. اإ�سافة اإلى ذلك مت اعتماد مقرتح لتطوير »ميثاق 

عربي ملمار�سات امل�سوؤولية املجتمعية » يقدم باأ�سم املنطقة العربية للمنظمات الدولية.
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»الكونجرس الدولــي للمسؤوليــة المجتمعيـة« بالمغـرب 
وبمشاركــة عربيــة ودولية رفيعــة المستــوى

شخصيــات عـربيــة تم منحـها العضويــة الرشفيــة
لالتحاد الدويل للمسؤولية املـجتمعية ضمن فعاليات

ال�شخ�شيات  من  عدد  منح  مت  املغربية،  اململكة  يف  املجتمعية  للم�شوؤولية  الدويل  لالحتاد  العربي«  الإقليم  »مكتب  تد�شني  مبنا�شبة 
فعاليات  خالل  املجتمعية«  للم�شوؤولية  الدويل  »لالحتاد  ال�شرفية  الع�شويات  امل�شتوى  الرفيعة  والدولية  والعربية  البحرينية 
»الكوجنر�س الدويل للم�شوؤولية للمجتمعية لعام 2019م«، والذي اأقيم يف مدينة الرباط باململكة املغربية  حتت �شعار »اأخالقيات 
الأعمال وامل�شوؤولية املجتمعية.. جتارب دولية يف تعزيز التناف�شية«، بتاريخ 26 �شبتمرب 2019م، بفندق �شوفيتيل -  حديقة الورود  
مبدينة الرباط املغربية، برعاية �شرفية من دولة رئي�س حكومة اململكة املغربية الدكتور �شعد الدين العثماين، وبح�شور �شريف من 
الوزير حل�شن الداودي وزير �شوؤون اخلدمات العامة واحلكامة املغربي، وذلك مبنا�شبة الحتفال الر�شمي باليوم العاملي للم�شوؤولية 

املجتمعية لعام 2019م.
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ومن اأبرز من مت منحهم »الع�سوية ال�سرفية« لالحتاد الدويل للم�سوؤولية 
املجتمعية«  �ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية عبري بنت عبداهلل بن عبدالعزيز 
ومعايل  املرورية،  لل�سالمة  العربية  للمنظمة  الفخري  الرئي�س  �سعود  اآل 
و�سعادة  للرب،  النور  جمعية  رئي�سة  خليفة  اآل  حممد  بنت  ملياء  ال�سيخة 
الدكتور طالل اأبوغزالة رئي�س جمموعة طالل اأبوغزالة، ومعايل الوجيه 
لولوة  ال�سيخة  و�سعادة  القد�س،  ووقفية  �سندوق  رئي�س  امل�سري  منيب 
النور  جمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب  خليفة  اآل  علي  بن  خليفة  بنت 
للرب،ومعايل الدكتور عبداهلل معتوق املعتوق املبعوث اخلا�س لالأمني العام 
لالأمم املتحدة - رئي�س الهيئة اخلريية ال�سالمية العاملية. و�سعادة ال�سيخ 
و�سعادة  العماين،  ال�سورى  ملجل�س  العام  الأمني  املحروقي  نا�سر  بن  علي 
ومعايل  اخلريية،  العنود  ملوؤ�س�سة  العام  الأمني  احلزمي  يو�سف  الدكتور 
احلرفية،  لل�سناعات  العامة  الهيئة  رئي�سة  ال�سيابية  عائ�سة  ال�سيخة 
املوؤ�س�سة  اأمناء  ع�سوجمل�س  كمال  ابراهيم  بن  ح�سن  الدكتور  و�سعادة 
املعهد  بدر مال اهلل عثمان مدير عام  الدكتور  و�سعادة  امللكية اخلريية، 
موؤ�س�س  احلجري  علي  بن  �سيف  الدكتور  و�سعادة  للتخطيط،  العربي 

�سامل  بن  عبداهلل  ال�سيخ  و�سعادة   ، الطبيعة  اأ�سدقاء  برنامج  ورئي�س 
الدكتورة  و�سعادة  امل�ستدامة،  للتنمية  الدولية  املوؤ�س�سة  رئي�س  الروا�س 
لل�سالمية  العربية  باملنظمة  املراأة  جلنة  رئي�س  فلمبان  اأحمد  اأنت�سار 
املرورية،و�سعادة الأ�ستاذ جمال عبيد البح رئي�س منظمة الأ�سرة العربية، 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  مندين  حممد  م�ساعد  الدكتور  ال�سيخ  و�سعادة 
النائب  و�سعادة  املع�سرين،  ال�سجناء  لرعاية  الجتماعي  التكافل  جمعية 
و�سعادة  خمزومي،  موؤ�س�سة  موؤ�س�س  خمزومي  فوؤاد  املهند�س  الربملاين 
املهند�س طارق حمزة ال�سفري الدويل للم�سوولية املجتمعية من ال�سودان، 
و�سعادة الأ�ستاذ عدنان اأحمد يو�سف الرئي�س التنفيذي ملجموعة الربكة 
امل�سرفية، و�سعادة الدكتور �سالح بن علي عبدالرحمن الوزير والربملاين 
البحريني ال�سابق - الرئي�س الفخري جلمعية مكافحة التدخني، و�سعادة 
بولية  ال�سابقة  الجتماعية  التنمية  وزير  البيلي  البكري  اأمل  الدكتورة 
الربوفي�سور  و�سعادة  املجتمعية،  امل�سوؤولية  اخلرطوم - اخلبري يف جمال 
يو�سف عبدالغفار رئي�س املركز العاملي للتنمية امل�ستدامة، و�سعادة الدكتور 

حممد بن �سيف الكواري ال�سفري الدويل للم�سوؤولية املجتمعية.
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   مقالت يف امل�شوؤولية املجتمعية 

مرمي عو�س بن ادري�س را�شون
اخ�سائي يف امل�سوؤولية املجتمعية

)ال�سودان(

 قانون المسؤولية المجتمعية ) السودان(

زاد الوعي باأهمية  امل�سوؤولية املجتمعية يف ال�سودان اأ�سوة بالدول واملجتمعات التي تويل  اهتماما كبريا لل�سراكات املجتمعية، كان �سرورة 
تبني معيار وموؤ�سر وطني يف ال�سودان  للم�سوؤولية املجتمعية يدل علي مواكبة املواثيق واملعايري الدولية لتحقيق الإ�ستدامة وفق روؤية 2030، اإلى 

جانب تاأ�سيل اأطر  امل�سوؤولية املجتمعية .
وبالرغم من وجود قوانني �سابقة �سودانية ذات �سلة مبفهوم امل�سوؤولية املجتمعية كمفهوم اأخالقي متثلت اأغلبها يف تو�سيات، مت ادراجها 
وين�سق  ينظم  املجتمعية  بامل�سوؤولية  خا�س  ت�سريع  وجود  ب�سرورة  املوؤمترات  يف  عليها  والتاكيد  تطبيقها  من  لبد  وكان  كفكرة  لحقا 
الأن�سطة اخلا�سة بها يف جوانبها الطوعية والإختيارية، بالفعل مت النظر يف  قانون خا�س بامل�سوؤولية املجتمعية بالقرار 77 ل�سنة 2016م 
الذي اأ�س�س ملفهوم امل�سوؤولية املجتمعية بال�سودان، كذلك املوؤمتر الذي عقد بقاعة ال�سداقة باخلرطوم 2017  الذي اأكد على �سرورة 
وجود قانون خا�س بها واعتبارها هدف ا�سرتاتيجي، ولتاأ�سيل مفهوم امل�سوؤولية املجتمعية اأجاز املجل�س الت�سريعي القانون الولئي رقم 

)2( ل�سنة 2018م الذي جاء عماًل باأحكام د�ستور ولية اخلرطوم الإنتقايل ل�سنة 2016.
�سمل القانون اإن�ساء جمل�س للم�سوؤولية املجتمعية، حدد القانون و�سع لئحة حتدد �سلطات واخت�سا�سات املجل�س اأمن على و�سع 
واللتزام  امل�ستدامة،  التنمية  باأهداف  وربطها  املجتمعية  امل�سئولية  ا�سرتاتيجيات وخطط  وتطوير  العامة،  وال�سيا�سات  املوجهات 
باملعايري واملواثيق الدولية والهتمام مبباديء واأبعاد امل�سوؤولية املجتمعية، اإ�سافة اإلى  ت�سجيع املبادرات وتو�سيع نطاق امل�سوؤولية 
املجتمعية كما ونوعا، بجانب تبادل اخلربات ونقل التجارب فى جمالت امل�سوؤولية املجتمعية بني الوحدات واجلهات ذات ال�سلة 
كذلك مهام  ال�سلطات  وذلك بالتن�سيق مع هذه اجلهات، وهو اأول قانون من نوعه يف ال�سودان ياأ�سل املفهوم ويعمق  من املمار�سة 
ويجعل املوؤ�س�سات العاملة يف جمال امل�سوؤولية املجتمعية  تتحرك يف اجتاهات عديدة وفق القانون وقوته ودوره ملعاجلة اآمور عدة، مت 
اإ�سداره على م�ستوى مبادرات امل�سوؤولية املجتمعية وربطها بعنا�سر التنمية امل�ستدامة، وقد اأمن القانون على ت�سجيع برامج  واأن�سطة 
امل�سوؤولية املجتمعية وتو�سيع نطاق واإن�ساء �سراكات مع القطاع اخلا�س ومنظمات املجتمع املدين، والعمل على اقرتاح مناذج مبتكرة 
خلدمة املجتمع بجانب ت�سليط ال�سوء على اأف�سل املمار�سات يف جمال امل�سوؤولية املجتمعية على امل�ستوى املحلي والإقليمي والدولى.
�سكل هذا القانون مك�سبًا حقيقيًا خرج اإلى اآفاق اأكرب واأ�سمى يف اإطار وطني �سامي املعاين وغزير الأهداف وهو  تطور اإيجابي له 
اأهمية ق�سوي يف اإدراج قانون امل�سوؤولية املجتمعية كمفوم وطنى يف ال�سودان، يعد من القوانني الهامة الذي ير�سخ ملفهوم امل�سوؤولية 

املجتمعية.
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اأعدها للن�شر:
الدكتورة نعيمة اإبراهيم الغَنام

اخلبري يف جمال امل�سوؤولية املجتمعية

العمل  وأخالقيـات  االجتماعيـة  المسؤوليـة 
فـي إطـار وظيفـة العمليـات وأثـرهـا فـي أداء 
األعمال دراسة ميدانية على الشركات الصناعية 

المدرجة في سوق عمان المالية

                 درا�شات يف امل�شوؤولية املجتمعية 

م�شكلة الدرا�شة:
مل تعد امل�سوؤولية الجتماعية واأخالقيات العمل متثل ترفا فكريا بل اأ�سبحت 
من اأهم التحديات التي تواجه املنظمات يف كيفية الت�سرف اأخالقيا جتاه 
تلبي  التي  امل�ستدامة  التنمية  حتقيق  على  وتعمل  فيها  تعي�س  التي  البيئة 
احتياجات  مراعاة  مع  الطبيعية  املوارد  من  احلالية  الأجيال  احتياجات 
الأجيال القادمة من هذه املوارد. وتتخل�س امل�سكلة يف هذه الدرا�سة مبا 

يلي:
مدى  ما  الأ�سا�سية،  الدرا�سة  ا�سكالية  عن  لالجابة  ال�سعي  حماولة  اأوًل: 
التزام ال�سركات ال�سناعية بامل�سوؤولية الجتماعية واأخالقيات العمل يف 

اإطار اأن�سطة وظيفة الإنتاج والعمليات
ثانيا: ا�سكالية هذه الدرا�سة تكمن يف ال�سعي نحو الو�سول اإلى الجابة عن 
الت�ساوؤل الثاين لهذه الدرا�سة: ما هو اأثر اللتزام بامل�سوؤولية الجتماعية 

واأخالقيات الأعمال على اأداء الأعمال؟

اأ�شئلة الدرا�شة
 تتخل�س اأ�شئلة الدرا�شة الرئي�شة مبا يلي: 

ال�سركات ال�سناعية بامل�سوؤولية الجتماعية واأخالقيات  التزام   ما مدى 
العمل يف الأن�سطة التي تقع يف اإطار وظيفة الإنتاج والعمليات ؟

ما هو تاأثري التزام ال�سركات بامل�سوؤولية الجتماعية واأخالقيات العمل يف 
ال�سركات  اأداء الأعمال يف  اإدارة النتاج والعمليات على  اأن�سطة  اإطار  يف 

مو�سوع البحث؟
اأهمية الدرا�شة

 ت�ستمد هذه الدرا�سة اأهميتها من اجلوانب الآتية: 
امل�سوؤولية  من  كل  بني  يربط  متوا�سعا   اإ�سهاما  احلايل  البحث  ميثل 
ال�سركات  التزام  مدى  تعرف  خالل  من  العمل  واأخالقيات  الجتماعية 
ومن  العمل  واأخالقيات  الجتماعية  بامل�سوؤولية  الأردن  يف  ال�سناعية 
الجتماعية  بامل�سوؤولية  البحث  مو�سوع  ال�سركات  التزام  اأثر  تعرف  ثم 

واأخالقيات  الجتماعية  امل�شوؤولية  عن  درا�شة  عرب  التزام  املتاألقة  �شحيفتنا  الأعزاءعرب  اأيها  بكم  الو�شال  ويحلو  اللقاء  يتجدد 
العمل.والتي مّت اأعددها يف مملكة الأردن من قبل الدكتور مراد �شليم عطياين ، والدكتور كامل حممد احلواجرة، والدكتور احلارث 

حممد اأبو ح�شني.
وقد ذكر يف مقدمة البحث »تعد امل�شوؤولية الجتماعية للمنظمات من اأهم املقايي�س التي ت�شتخدم يف احلكم على مدى متيز 
وتفوق املنظمات، وقد بداأت ال�شركات يف الع�شر احلايل بالعمل على تعزيز برامج امل�شوؤولية الجتماعية واأخالقيات العمل 
يف خمتلف املجالت ل �شيما يف الإنتاج والعمليات، وذلك انطالقا من اللتزام بالواجبات الجتماعية والأخالقية للمنظمات، 
اإذ مل يعد يقت�شر دور املنظمات على املبادرات اخلريية فقط، بل اأ�شبح ي�شمل ا�شتدامة الأعمال و�شبط اإيقاع جميع ت�شرفات 

املنظمة كي تتماها مع برامج امل�شاركة املجتمعية والمتثال للمتطلبات القانونية وحماية البيئة.

مراد �شليم عطياين، كامل حممد احلواجرة، احلارث حممد اأبو ح�شني1
 ق�سم اإدارة الأعمال، )1(جامعة ال�سرق الأو�سط ،)2(جامعة فيالدلفيا ،)3( جامعة عمان 

العربية الأردن. تاريخ ا�ستالم البحث . 15- ٤ - 2015، قبوله وتاريخ، 1٤ - 10 - 201٤

العود اأحمد والأيام �شامنة         عقبى النجاح ووعد اهلل منتظر
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واأخالقيات العمل على اأداء العمل يف تلك ال�سركات. 1
 تاتي اأهمية هذه الدرا�سة من كونها تو�سح مفهومي امل�سوؤولية الجتماعية 
واأخالقيات العمل كاأحد مظاهر ال�سبط الجتماعي لدى املنظمات، والتي 

ت�ساعدها على التكيف والتعاي�س مع البيئات التي تعمل وتعي�س فيها. 
متخذي  ت�ساعد  قد  التي  النتائج  من  اأهميتها  الدرا�سة  هذه  ت�ستمد  كما 
الجتماعي  التفاعل  مب�ستوى  والرتقاء  التطورات  مواكبة  يف  القرارات 

للمنظمات مع البيئات التي تعمل فيها
وال�سلوك  املبادئ  تعزيز  يف  الدرا�سة  هذه  نتائج  ت�سهم  اأن  املتوقع  من 
الأخالقي للمنظمات مبا يعزز مبادئ العمل ال�سحيح وال�سادق الذي يقوم 

على ال�سفافية والنزاهة والعدالة وامل�ساواة.
اأهداف الدرا�شة: 

ال�سناعية  ال�سركات  التزام  واقع  اإلى  التعرف  الدرا�سة  هذه  تهدف 
تقع  التي  الأن�سطة  اإطار  يف  العمل  واأخالقيات  الجتماعية  بامل�سوؤولية 
�سمن وظيفة اإدارة الإنتاج والعمليات ومن ثم التعرف على اأثر املمار�سات 
اأداء الأعمال يف تلك ال�سركات ويف �سوء هذين الهدفني  الأخالقية على 
اإجمالها  ميكن  التي  الفرعية  الأهداف  من  جمموعة  تنبثق  الأ�سا�سيني 

بالآتي:
الجتماعية  بامل�سوؤولية  البحث  مو�سوع  ال�سركات  التزام  مدى  حتديد 

واأخالقيات العمل. 
تخطيط  يف  العمل  واأخالقيات  الجتماعية  امل�سوؤولية  تطبيق  اأثر  تعرف 

وتطوير املنتجات اجلديدة وت�سميم العمليات على اأداء الأعمال.
جمال  يف  العمل  واأخالقيات  الجتماعية  امل�سوؤولية  تطبيق  اأثر  حتديد   

اختيار موقع امل�سروع والرتتيب الداخلي على اأداء الأعمال.
تبيان اأثر تطبيق امل�سوؤولية الجتماعية واأخالقيات العمل لإدارة �سال�سل 

التوريد اإدارة ال�سيانة على اأداء الأعمال. 
درا�سة اأثر تطبيق امل�سوؤولية الجتماعية واأخالقيات العمل يف اإطار ت�سميم 

العمل على اأداء الأعمال.
جمتمع الدرا�سة 

تاألف جمتمع الدرا�سة من جميع ال�سركات ال�سناعية املدرجة يف �سوق عمان 
www.ase.( ،املايل والبالغ عددها )38 �سركة( )موقع �سوق عمان املايل
com.je ولكون الدرا�سة تبحث يف مو�سوع اأخالقيات الأعمال وامل�سوؤولية 
الجتماعية، ونظرًا لوجود �سركتني من هذه ال�سركات تعمالن يف جمال 
�سناعة التبغ والدخان فقد مت ا�ستبعادهما لتعار�س اأهدافهما مع غايات 
من  فقط  )36(�سركة  على  الدرا�سة  اقت�سرت  فقد  لذلك  البحث،  هذا 
اإجمايل عدد ال�سركات والبالغ عددها )38 (�سركة،  مت قيا�س املتغريات 
وامل�ستقلة والتابعة للدرا�سة من خالل ال�ستبانة التي مت اإعدادها وتوجيهها 
الدرا�سة،  مو�سوع  ال�سركات  يف  والعمليات  الإنتاج  اأق�سام  وروؤ�ساء  ملدراء 
وقد ت�سمنت اأداة الدرا�سة اثنتني واأربعني فقرة لقيا�س اأخالقيات العمل 

يف اأن�سطة الإنتاج والعمليات، يف حني ت�سمنت اأداة الدرا�سة �سبع فقرات 
التابع( وقد كانت الأ�سئلة من النوع املغلق  اأداء الأعمال )املتغري  لقيا�س 

وذلك وفقا ملقيا�س ليكرت )Scale Likert(ذو الأبعاد اخلم�سة.
النتائج والتو�شيات

ال�سناعية  ال�سركات  التزام  مدى  تعرف  اإلى  الدرا�سة  هذه  هدفت   
الإنتاج  وظيفة  اإطار  يف  الجتماعية  وامل�سوؤولية  الأعمال  باأخالقيات 
الإح�سائي  التحليل  جداول  من  امل�ستخل�سة  النتائج  وت�سري  والعمليات. 

لفر�سيات الدرا�سة اإلى ما يلي: 
الفر�سية الرئي�سة الأولى طورت لتقي�س مدى التزام ال�سركات ال�سناعية 
املدرجة يف �سوق عمان املالية بامل�سوؤولية الجتماعية واأخالقيات العمل يف 
اإطار وظيفة العمليات، وت�سري النتائج اإلى درجة التزام ال�سركات ال�سناعية 
وامل�سوؤولية  الأعمال  اأخالقيات  بتطبيق  املايل  عمان  �سوق  يف  املدرجة 
الجتماعية يف كافة اأن�سطة الإنتاج والعمليات تراوح متو�سط اإجابات عينة 
حيث  مرتفعة  متو�سطات  جميعا  3.83(وهي   )3.99٤() بني  الدرا�سة 
اأعلى متو�سط  الإنتاجية على  العمليات والطاقة  ح�سلت فقرات ت�سميم 
ح�سابي )3.99٤( وقد ر�سدت الدرا�سة اأن اأقل درجة التزام يف اأخالقيات 

الأعمال وامل�سوؤولية الجتماعية كانت يف اختيار موقع امل�سروع
اأثر التزام ال�سركات ال�سناعية  طورت الفر�سية الرئي�سة الثانية لتقي�س 
املدرجة يف �سوق عمان املالية والبالغ عددها )36(�سركة يف اأداء الأعمال،و 
ت�سري النتائج الى وجود اأثر لاللتزام بتطبيق اأخالقيات الأعمال وامل�سوؤولية 
والطاقة  العمليات  وت�سميم  اجلديدة،  املنتجات  تطوير  يف  الجتماعية 
الإنتاجية، واختيار موقع امل�سروع، والرتتيب الداخلي اإدارة ال�سيانة ملواقع 
الإنتاج والعمليات، اإدارة �سال�سل التوريد، وت�سميم العمل يف اأداء الأعمال، 

التو�شيات 
يف �شوء النتائج التي خل�شت اإليها الدرا�شة يو�شي الباحثان:

الأعمال  باأخالقيات  الهتمام  من  املزيد  ال�سناعية  ال�سركات  تويل  اأن 
اإطار  ويف  عام  ب�سكل  املنظمة  وظائف  جميع  يف  الجتماعية  وامل�سوؤولية 

اأن�سطة الإنتاج والعمليات ب�سكل خا�س. 
ال�سركة  التزام  مدى  ملتابعة  �سركة  كل  يف  متخ�س�سة  وحدات  اإن�ساء 
امل�سوؤولية  ثقافة  وتعميم  الجتماعية،  وامل�سوؤولية  العمل  باأخالقيات 

الجتماعية يف املنظمة. 3
و�سع اإ�سرتاتيجية عمل لت�سجيع املوظفني على التفاعل مع الأن�سطة املوجهة 

للمجتمع
�سرورة امتثال ال�سركات لالأنظمة والقوانني التي تراعي معايري ال�سلوك 

الأخالقي ومراعاة قيم النزاهة وال�سفافية والعدالة وامل�ساواة وامل�ساءلة.
1. احلكم بن اأبي ال�سلت ، الع�سر الأندل�سي.

2. درا�سات، العلوم الإدارية،،املجلد٤3،العدد1، 2016، عمادة البحث العلمي/ اجلامعة الأردنية.
3.  ق�سم اإدارة الأعمال، )1(جامعة ال�سرق الأو�سط، )2(جامعة فيالدلفيا، )3( جامعة عمان العربية الأردن. تاريخ 

ا�ستالم البحث. .15/٤/2015 قبوله وتاريخ، 10/201٤/1٤
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الـجـانـب القانـونــي للعطــاء

بقلم: املحامي عبداهلل �شعيان العنزي
م�ست�سار قانوين

العطاء حتث عليه جميع الديان ال�سماوية، وكذلك الفطرة الن�سانية ال�سليمة لتخفيف وطاأة احلياة و�سعوبتها على املحتاجني من بني الب�سر، والعطاء �سفة جت�سد الكرم 
حينما ينبع من القلوب ولي�س من اجليوب، اأي ان يقوم الن�سان بالعطاء لي�س بالفائ�س الذي لديه فقط ولكن يعطى للمحتاج دومنا اي �سوؤال اأو احلاح، حيث اأن ف�سيلة 

العطاء تكون باملبادرة والإيثار وهي قمة الإن�سانية يف اأبهئ ال�سور حينما يبادر املعطي بالبذل من اأجل الآخر.
العطاء يتكون من طرفني اإن جاز التعبري: الأول مقدم العطاء والثاين املعطى له، مبعنى الواهب واملوهوب له. والعطاء التزام عقدي له �سقني �سق الإيجاب و�سق 
القبول، ولبد من تطابق الإيجاب والقبول لتتوافق الإرادتني )الواهب واملوهوب له( لنعقاد العقد. ويف القانون يطلق عليه عقد الهبة وهو عقد ك�سائر العقود التي 
نظمها امل�سرع يف كل الت�سريعات املدنية التي تنظم العقود مبختلف �سورها مثل عقد البيع وعقد الإيجار وعقد املقاولة،،، اإلخ تلك العقود التي يتداولها النا�س يف 
حياتهم اليومية. ويرتتب التزامات على مقدم العطاء اأن يفي بالتزامه بتعهده بتقدمي ما وعد به اإلى املعطي ح�سب اتفاقه معه بالوقت املحدد، وذلك ل يكون جليا 
حينما يكون ذلك بني اأفراد عاديني، اأي يقوم �سخ�س عادي بتقدمي يد العون اإلى حمتاج �سواء بتقدمي معونة مالية اأو اجناز خدمة اأو حتى تقدمي اأ�سياء عينية 

فذلك من الأمور التي تتم دومنا اأي تعقيد وبطريقة يتبعها اأغلب النا�س.
وعند التطرق للجوانب القانونية حينما يتم تقدمي امل�ساعدات بوا�سطة موؤ�س�سة تعمل يف جمال اإغاثة املنكوبني ولي�س لدى تلك املوؤ�س�سة القدرة املالية لتواجه �سد 
حاجات هوؤلء املنكوبني وم�ساعدتهم وبالتايل يتحول دور تلك املوؤ�س�سة اإلى جهة تنفيذية تتلقى الأموال �سواء كانت مادية اأو عينية من املتربعني لإي�سالها اإلى 
حمتاجيها واملتربعني اأي�سا لن يكونوا اأفراد طبيعني بل موؤ�س�سات لها طابع ال�سخ�سية املعنوية، وبالتايل كان لزاما على كل جهة من تلك املوؤ�س�سات التي جتمع املال 
وكذلك املوؤ�س�سات التي تنفق الأموال اأن تلتزم بالأطر القانونية مثل تطبيقات احلوكمة و�سيا�سة الف�ساح عن م�سدر تلك الأموال ومقدارها، وال�سفافية بالإعالن 
عن التعهدات التي التزم بها مقدمي العطاء �سواء من حيث الكم اأو من حيث املدة الزمنية لاليفاء بالتعهد. واأي�سا القيام بتحويالت الأموال للجهات املنفذة 

)خ�سو�سا باختالف الإقاليم( باإتباع الطرق القانونية والرقابية اخلا�سة بكل دولة والإلتزام بالت�سريح عن ذلك للجهات املخت�سة.
هذا من ناحية التزام املوؤ�س�سات فيما بينها �سواء كانت تعمل على جمع التربعات، اأو كانت موؤ�س�سات مانحة لأموال التربعات، اأو موؤ�س�سات منفذة للم�ساريع التي 
كانت من اأجلها التربعات. اأما من حيث املتلقي للمعونة والإغاثة فال ترثيب اأن مت الإعالن عن وجهة ونوع امل�سروع اأو حتى ا�سم الدولة املراد �سرف التربعات 
فيها، ولكن من غري اجلائز الإعالن عن اأ�سماء الأفراد اأو ت�سويرهم حني تلقيهم للم�ساعدات فهذا يعترب اإهدارًا لكرامتهم واإذلًل لآدميتهم واإهانة لل�سخ�س 
املحتاج حينما يتم ا�ستعرا�س �سورته عرب و�سائل الإعالم وهو يتلقي امل�ساعدة. واإن كانت املوؤ�س�سات الثالثة املذكورة قد ت�سرتط واحدة على الأخرى بتقدمي دليل 
وتقرير م�سور يفيد باإي�سال املعونات مل�ستحقيها ولكن ذلك ل يعد �سببا كافيا يبيح ت�سوير الأفراد، فالعطاء قمة العمل اخلريي، ولبد اأن يتم بثقة متبادلة مطلقة 

بني موؤ�س�سات تثق ببع�سها البع�س ويديرها ثقاة م�سهود لهم بالأمانة والخال�س وحب عمل اخلري الطوعي.

   مقالت يف امل�شوؤولية املجتمعية 
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يف هذا املقال �سوف ا�ستعر�س درا�سة اأعدها القا�سي رحيم ح�سن العكيلي قا�سي بداءة الكرادة ع�سو اللجنة القانونية ال�ست�سارية يف بيت 
احلكمة، يو�سح من خاللها: انواع الف�ساد واليات حماربته حتى ي�سبح املجتمع نظيفا، وهذا يعترب م�سوؤولية كامله لي فرد من افراد املجتمع 
الأ�سيلة.  امل�سوؤولية املجتمعية املعمول بها ذات املرجعيات املهنية  او اخلا�س، حيث يعد ذلك جزءا ليتجزاأ من  العام  القطاع  �سواء يعمل يف 
وت�ستعر�س الدرا�سة  وقفات هامة منها« باأن الف�ساد افة جمتمعية عرفتها املجتمعات الن�سانية منذ فجر التاريخ، وهو مر�س ع�سال حتمله كل 
الدول واملجتمعات �سواء كانت غنية ام فقرية، متعلمة اأم جاهلة، دكتاتورية ام دميقراطية، قوية ام �سعيفة، وهو مما يرتبط ظهوره وا�ستمراره 
برغبة الن�سان يف احل�سول على مكا�سب مادية او معنوية يعتقد يف قرارة نف�سه انه لي�س له حق فيها ومع ذلك ي�سعى اليها، لذا فهو يلجاأ الى 
و�سائل �سرية للو�سول اليها، منها: اق�ساء من له احلق فيها، او احل�سول عليها عن طريق الر�سوة او املح�سوبية او الوا�سطة اواختال�س املال 
العام وغريها« . ويف احلقيقة، حر�ست كثري من دول العامل مبا فيها الدول العربية على تاأ�سي�س منظمات وموؤ�س�سات حكومية معنية بالرتويج 
ملبادئ النزاهة وال�سفافية ملحاربة الف�ساد بكافة اأنواعه، كما �سجعت هذه الدول منظمات املجتمع املدين ليكون لها دور يف ذلك ، بغر�س الو�سول 
اإلى جمتمع اآمن من الف�ساد. بل وجدنا يف ال�سنوات الأخرية باأن العديد من دولنا العربية بداأت تت�سدر تقارير النزاهة وال�سفافية، وهذا يعك�س 

الهتمام نحو مكافحة الف�ساد بكافة اأنواعه.
وت�سيف الدرا�سة القيمة اأي�سا« باأن الف�ساد اليوم ظاهرة عاملية �سديدة النت�سار، ذات جذور عميقة تاأخذ اأبعادا وا�سعة تتدخل فيها عوامل خمتلفة 
ي�سعب التمييز بينهما، و�سيكون الف�ساد هو التحدي الهم، والذي �ستجد احلكومات واملجتمعات نف�سها يف مواجهته ، ويف حرب معه ، و�ستكون على 

الغلب اكرث �سرا�سة« .  
كما ي�سري الباحث القا�سي رحيم ح�سن العكيلي يف درا�سته قائال »لقد ق�سرت تعاريف الف�ساد على ا�ساءة ا�ستعمال ) ال�سلطة العامة ( فهي 

تق�سر الف�ساد على القطاع العام ، يف حني ان الف�ساد قد يكون اكرث ظهورا واأثرا يف القطاع اخلا�س ويف موؤ�س�سات املجتمع املدين .
لذاعرفت منظمة ال�سفافية الدولية )الف�ساد( بانه : )ا�ساءة ا�ستعمال ال�سلطة املوكلة لتحقيق مكا�سب خا�سة ( )فهو ا�ستغالل ال�سلطة املمنوحة 
�سواء كانت يف القطاع العام او اخلا�س لتحقيق مكا�سب �سخ�سية، ول ي�سرتط يف املكا�سب او املنافع اخلا�سة التي يلتم�سها الفا�سد ان تكون 

مل�سلحته اخلا�سة هو، بل قد تكون لحد افراد عائلته او لقريب او �سديق او ملوؤ�س�سة او حزب او منظمة يتعاطف معها .. 
وعموما فان الف�ساد كم�سطلح يغطي جمموعة وا�سعة من املمار�سات امل�سبوهة واملريبة، وي�سمل م�ساحة وا�سعة من العمال والت�سرفات غري 
ال�سرعية، فهو ظاهرة معقدة تت�سعب ا�سبابها وتتنوع اثارها ، ول ي�سرتط يف الن�ساط لكي يعد ) ف�سادا ( ان يكون فعال يجرمه القانون ، فمن 
الفعال ما ل جترمه القوانني ولكنه يعد ف�سادا متى ما كان ن�ساطا يت�سمن ا�ساءة يف ا�ستغالل ال�سلطة املمنوحة لتحقيق م�سالح فردية كالر�سوة 
خارج القطاع العام والثراء غري امل�سروع بقانون )من اين لك هذا( وهذا معمول به يف بع�س الدول يف العامل، ومنها الدول العربيى باأن يقوم 
امل�سوؤولني بتقدمي الذمه املاليه عند توليه من�سبه. وعالقة مكافحة الف�ساد بامل�سوؤولية املجتمعية عالقة وثيقة، حيث ا�ستملت مبادئ التفاق 
العاملي لالأمم املتحدة، وهي املبادئ املعززة ملمار�سات امل�سوؤولية املجتمعية على مبداأ مكافحة الف�ساد. وعليه، فاإننا نحث موؤ�س�ساتنا على تبني 

مدونات �سلوك ت�ساهم يف جتويد ممار�سات هذه املوؤ�س�سات واأعمالها لتتوافق مع املعايري املهنية العاملية لأخالقيات الأعمال.

المسؤولية المجتمعية ومكافحة الفساد

   مقالت يف امل�شوؤولية املجتمعية 

بقلم: د. �شيمة بنت اإبراهيم العتيبي
مدير امل�سوؤولية الجتماعية - اجلامعة العربية املفتوحة - الريا�س 
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تضم شخصيات اقتصادية وأكادميية واجتامعية 

الشبكة اإلقليمية تعلن عن املائة شخصية عربية األكرث 

تأثريا يف مجال املسؤولية املجتمعية لعام 2019م

�ساحبة ال�سمو امللكي
الأمرية عبري بنت عبداهلل بن 

عبدالعزيز اآل �شعود
 الرئي�س الفخري للمنظمة العربية لل�سالمة 

املرورية

معايل ال�سيخ
فواز اخلالد ال�شباح

حمافظ حمافظة الأحمدي
دولة الكويت

�ساحبة ال�سمو امللكي
 الأمرية ملياء بنت ماجد بن �شعود بن 

عبدالعزيز اآل �شعود
الأمني العام ملوؤ�س�سة الوليد الإن�سانيه وع�سو 

جمل�س الأمناء - اململكة العربية ال�سعودية

معايل ال�سيخة
 ملياء بنت حممد اآل خليفة

رئي�سة جمل�س اإدارة جمعية النور للرب
مملكة البحرين 

�سمو ال�سيخ الدكتور
عبدالعزيز بن علي بن را�شد النعيمي

ال�سيخ الأخ�سر�  امل�ست�سار البيئي حلكومة اأمارة 
عجمان � الرئي�س التنفيذي جلمعية الح�سان 
اخلريية � عجمان � المارات العربية املتحدة

معايل ال�سيخة
عائ�شة بنت خلفان بن جميل ال�شيابية

رئي�سة الهيئة العامة لل�سناعات احلرفية
�سلطنة عمان

معايل الدكتور
عبد اهلل بن معتوق املعتوق

امل�ست�سار بالديوان الأمريي ، رئي�س الهيئة 
اخلريية الإ�سالمية العاملية ، امل�ست�سار اخلا�س 

لالأمني العام لالأمم املتحدة
دولة الكويت

�سعادة الأ�ستاذ
عدنان اأحمد يو�شف

الرئي�س التنفيذي ملجموعة الربكة امل�سرفية
مملكة البحرين

معايل ال�سيخ
دعيج بن خليفة اآل خليفة

الرئي�س الفخري للجمعية اخلليجية لالعاقة
ال�سفري الدويل للم�سوؤولية املجتمعية

مملكة البحرين

�سعادة الدكتور
 نوري �شباح حميد عبطان الدليمي

وزير التخطيط
جمهورية العراق

�سعادة ال�سيخة
 لولوة بنت خليفة اآل خليفة

نائبة رئي�سة جمل�س اإدارة جمعية النور للرب
مملكة البحرين

�سعادة الدكتور
طـــالل بوغزالــــة

رئي�س جمل�س اإدارة جمموعة طالل اأبو غزالة 
اململكة الأردنية الها�سمية
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اأعلنت ال�شبكة الإقليمية للم�شوؤولية الجتماعية للم�شوؤولية الجتماعية يف بيان �شحفي لها عن اطالقها »قائمة املائة 
�شخ�شية عربية الأكرث تاأثريا يف جمال امل�شوؤولية املجتمعية لعام 2019م« وذلك تفاعال مع فعاليات �شهر منظمة الأمم 
اأتاح  حيث  الجتماعية،  للم�شوؤولية  القليمية  ال�شبكة  اأطلقته  عربي  مهني  ت�شنيف  وفق  الختيار  جاء  وقد  املتحدة. 
الفر�شة لل�شخ�شيات العربية التقدم لهذا الت�شنيف عرب العالن عن �شروط التقدم. كما قامت الهيئة ال�شت�شارية لهذا 
جمالت  بخم�س  �شلة  ذات  عربية  �شخ�شيات  برت�شيح  معتربة  عربية  واأكادميية  مهنية  �شخ�شيات  ت�شم  والتي  الت�شنيف 

تخ�ش�شية هي )امل�شوؤولية املجتمعية - التنمية امل�شتدامة - اأخالقيات الأعمال - اخلدمة املجتمعية - التطوع املوؤ�ش�شي(. 

تاأثريا يف  اأبرز من مت اختيارهم لقائمة »املائة �سخ�سية عربية الأكرث  ومن 
الأمرية عبري  امللكي  ال�سمو  �ساحبة  لعام 2019«  املجتمعية  امل�سوؤولية  جمال 
العربية  للمنظمة  الفخري  الرئي�س  �سعود  اآل  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  بنت 
�سعود  بن  ماجد  بنت  ملياء  الأمرية  امللكي  ال�سمو  �ساحبة  املرورية  لل�سالمة 
بن عبدالعزيز اآل �سعود الأمني العام ملوؤ�س�سة الوليد الإن�سانيه ع�سو جمل�س 
الأمناء، و�سمو ال�سيخ عبدالعزيز بن علي النعيمي امل�ست�سار البيئي حلكومة 
عجمان، ومعايل ال�سيخ دعيج بن خليفة اآل خليفة الرئي�س الفخري للجمعية 
اخلليجية لالعاقة، ومعايل ال�سيخة ملياء بنت حممد اآل خليفة رئي�سة جمعية 
النور للرب، ومعايل ال�سيخ فواز اخلالد ال�سباح حمافظ حمافظة الأحمدي، 
ال�سيخ  و�سعادة  الرتبوية،  اخلبرية  ال�سباح  �سامل  �سهيلة  ال�سيخة  و�سعادة 
الدكتور ثاين بن علي بن �سعود اآل ثاين ع�سو جمل�س اإدارة مركز قطر الدويل 
للتحكيم والتوفيق بغرفة قطر و�سعادة الدكتور طالل اأبوغزالة رئي�س جمموعة 
طالل اأبوغزالة، ومعايل الوجيه منيب امل�سري رئي�س �سندوق ووقفية القد�س، 
و�سعادة ال�سيخة لولوة بنت خليفة بن علي اآل خليفة نائب رئي�س جمل�س اإدارة 
املبعوث اخلا�س  املعتوق  معتوق  الدكتور عبداهلل  ومعايل  للرب،  النور  جمعية 
العاملية.  الإ�سالمية  اخلريية  الهيئة  رئي�س   - املتحدة  لالأمم  العام  لالأمني 
و�سعادة ال�سيخ علي بن نا�سر املحروقي الأمني العام ملجل�س ال�سورى العماين، 
و�سعادة الدكتور يو�سف احلزمي الأمني العام ملوؤ�س�سة العنود اخلريية، ومعايل 
ال�سيخة عائ�سة ال�سيابية رئي�سة الهيئة العامة لل�سناعات احلرفية، و�سعادة 
الدكتور ح�سن بن ابراهيم كمال ع�سوجمل�س اأمناء املوؤ�س�سة امللكية اخلريية، 
للتخطيط،  العربي  املعهد  عام  مدير  عثمان  اهلل  مال  بدر  الدكتور  و�سعادة 
اأ�سدقاء  برنامج  ورئي�س  موؤ�س�س  احلجري  علي  بن  �سيف  الدكتور  و�سعادة 
الدولية  املوؤ�س�سة  رئي�س  الروا�س  �سامل  بن  ال�سيخ عبداهلل  و�سعادة  الطبيعة، 
للتنمية امل�ستدامة، و�سعادة الدكتورة اأنت�سار اأحمد فلمبان رئي�س جلنة املراأة 
باملنظمة العربية لل�سالمية املرورية، و�سعادة الأ�ستاذ جمال عبيد البح رئي�س 
منظمة الأ�سرة العربية، و�سعادة ال�سيخ الدكتور م�ساعد حممد مندين رئي�س 
جمل�س اإدارة جمعية التكافل الجتماعي لرعاية ال�سجناء املع�سرين، و�سعادة 
النائب الربملاين املهند�س فوؤاد خمزومي موؤ�س�س موؤ�س�سة خمزومي، و�سعادة 
و�سعادة  ال�سودان،  �سوداتل  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  املهند�س طارق حمزة 
التنفيذي ملجموعة الربكة امل�سرفية،  اأحمد يو�سف الرئي�س  الأ�ستاذ عدنان 
البحريني  والربملاين  الوزير  عبدالرحمن  علي  بن  �سالح  الدكتور  و�سعادة 
الدكتورة  و�سعادة  التدخني،  مكافحة  جلمعية  الفخري  الرئي�س   - ال�سابق 

 - اخلرطوم  بولية  ال�سابقة  الجتماعية  التنمية  وزير  البيلي  البكري  اأمل 
اخلبري يف جمال امل�سوؤولية املجتمعية، و�سعادة الربوفي�سور يو�سف عبدالغفار 
رئي�س املركز العاملي للتنمية امل�ستدامة. الأ�ستاذ حممد علي القائد الرئي�س 
حممد  الدكتور  و�سعادة  الإلكرتونية،  واحلكومة  املعلومات  لهيئة  التنفيذي 
بن �سيف الكواري ال�سفري الدويل للم�سوؤولية املجتمعية.  كما �سمت القائمة 
املدين  للدفاع  العامة  الإدارة  مدير  البزايعة  م�سطفى  الالواء  عطوفة 
باململكة الأردنية الها�سمية، و�سعادة الدكتور وليد الوهيب مدير عام �سندوق 
و�سعادة  للتنمية بجدة،  للبنك ال�سالمي  التابع  للتنمية  الت�سامن ال�سالمي 
الدكتور زهري املزيدي رئي�س املوؤ�س�سة العربية للقيم املجتمعية، بالإ�سافة اإلى 
�سعادة ال�سيد حممد بن فالح العتيبي مدير عام بيت الزكاة الكويتي، و�سعادة 
يف  الدكتوراه  على  احلا�سلة  الكويتية  الأكادميية  الرفاعي  عروب  الدكتورة 
جمال امل�سوؤولية املجتمعية، وكذلك ال�ستاذ بدر املطريي امل�ست�سار يف جمال 
التنمية امل�ستدامة. كذلك مت اختيار الأكادميي الرتبوي القدير الدكتور �سالح 
ال اإبراهيم، اإ�سافة اإلى املهند�س اأحمد جا�سم جولو رئي�س احتاد املهند�سني 
حممد  الدكتور  العاقة  �سوؤون  جمال  يف  ال�ست�ساريان  وكذلك  العرب، 
عبدالرحمن ال�سيد والدكتورة هال ال�سعيد. و�سعادة الدكتورة زينب اأبوطالب 
ع�سو جمل�س ال�سورى ال�سعودي، و�سعادة الدكتورة عائ�سة املانع رئي�سة جمل�س 
جمعية  عام  مدير  الزهراين  فهد  ال�سيد  و�سعادة  الطبية،  املانع  كلية  اأمناء 
جمال  يف  اخلبري  الزهراين  عبدالوهاب  الدكتور  و�سعادة  اخلريية،  زمزم 
امل�سوؤولية املجتمعية موؤ�س�س ج�سور للتنمية، وامل�ست�سار يف جمال الإعاقة فواز 
ال�سعودي  الأحمر  الهالل  عام  مدير  ال�سيد  عمر  حممد  والدكتور  الدخيل، 
مر�سد  على  العام  امل�سرف  املطريي  في�سل  والدكتور  جيزان،  منطقة  يف 
،اإ�سافة  ال�سعودية  العربية  باململكة  املجمعة  بجامعة  الجتماعية  امل�سوؤولية 
اإلى امل�ست�سارين يف جمال امل�سوؤولية املجتمعية فايز العمري وفادي الرابغي 
ومعاذ وح�سن اجلا�سم واأ�سواق بوعلي وعبدالرحمن اخللف والدكتور عادل 
املرزوقي، والأ�ستاذ حممد �سيف الأن�ساري، وكذلك امل�ست�سار غياث هواري 
�سعد خبري  عماد  الدكتور  وامل�ست�سار  الجتماعي،  البتكار  اخلبري يف جمال 
ال�ستدامة. كما �سمت القائمة اخلبري يف جمال الك�سافة عاطف عباملجيد، 
ورئي�سة منظمة كرميات التي تعمل ل�سالح ال�سعب ال�سوري الأ�ستاذة جنالء 
ال�سومال  الإن�ساين من  العمل  وخبري  للتطوع،  بيفول  ورئي�س منظمة  ال�سيخ 

ال�سقيق ال�سيد �سعيد حر�سي، اإ�سافة اإلى �سخ�سيات عربية موؤثرة وعديدة.
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الرتبية  )دور  بعنوان  جديد  كتاب  حديثا  �سدر 
امل�ستدامة(  التنمية  مفهوم  وبناء  الإعالمية 
عن  عبارة  والكتاب  اإبراهيم،  مريفت  للباحثة 
موؤ�س�سات  دور  على  ال�سوء  ي�سلط  علمي  بحث 
الإعالم وو�سائل الت�سال اجلماهريية يف العملية 
الرتبوية والتعليمية، ودعوة الإعالميني والرتبويني 
الإعالم  وقطاع  الرتبية  قطاع  بني  التن�سيق  اإلى 
يف تخطيط املحتوى الرتبوي الذي ميكن تقدميه 
اإلى  الإعالمية  املوؤ�س�سات  دعوة  كذلك  للطلبة، 
الطلبة  ت�ستهدف  التي  الإعالمية  املواد  تقييم 
ب�سفة دورية، اإك�سابهم اأمناطًا �سلوكية تركز على 
تنمية التفكري الناقد، وعلى القيم الجتماعية التي 

متكنهم من التكيف مع اأمناط احلياة املتغرية.
جناحا  هما  والرتبية  الإعالم  اأن  الباحثة  توؤكد 
املجتمع الذي يحلق بهما يف ف�ساء العلم واملعرفة 
ُي�سمى  ما  اإلى  بنا  لي�سل  املفتوحة؛  وال�سماوات 
اآلية  »الإعالم  تعترب  حيث  الإعالمية(،  )الرتبية 

مهمة لإحداث التغيري داخل املجتمع وربط خمتلف 
التفاعالت التي ميكن اأن تن�ساأ بني اأفراده.

اأبعاد  ذو  مفهوم  الباحثة(  تقول  )كما  فالإعالم 
اأ�سوله  له  بذاته  قائما  علمًا  وكونه  خمتلفة 
املتميزة وم�سطلحاته اخلا�سة كغريه من احلقول 
املعرفية فهو ي�سطلع بدرا�سة وحتليل وو�سف وكذا 
معاجلة خمتلف الظواهر الجتماعية وال�سيا�سية 
والقت�سادية والبيئية اإلى غريها من الظواهر التي 
املجالت«..  �ستى  يف  الهائل  التطور  اآلية  حتكمها 
لعقلية  املو�سوعي  التعبري  هو  »الإعالم  اأن  مبينة 
نف�س  واجتاهاتها يف  وميولها  ولروحها  اجلماهري 
ميتلك  اأ�سبح  الإعالم  اأن  اإلى  م�سرية  الوقت.. 
واأن  الجتماعية،  التن�سئة  يف  الأكرب  الن�سيب 
واقعنا  يف  متميزة  مكانة  تت�سدر  الإعالم  و�سائل 
واأدوارها،  وظائفها  طبيعة  من  انطالقًا  املعا�سر 

مرورًا بتاأثريها على الفرد واملجتمع.

صـدور كتـاب »دور التربيـة اإلعالميـة وبنـاء 
مفهـوم التنميـة المستدامـة«

   مقالت يف امل�شوؤولية املجتمعية 

بقلم: مريفت اإبراهيم
باحثة

املهارة التا�سعة من مهارات التفكري امل�سوؤول هي مبداأ من مبادئ التغيري اليجابي الأ�سا�سية لالأفراد واملجتمع  قال تعالى )اأن اهلل ليغري مابقوم 
حتى يغريوا ما باأنف�سهم( �سورة الرعد ايه 11 وكما نعلم ان قاعدة التغيري تكون باتخاذ القرار ال�سحيح املوافق للدين والقوانني الذي يحقق من 
خالله م�سلحة املجتمع ولكي نرقى بتفكري الن�سئ اإلى هذة املرحلة لبد من تدريب العقل على عدة مهارات متكنه من اتخاذ قرار جمتمعي �سليم على 
�سبيل املثال لو اأردنا امل�ساهمة يف معاجلة م�سكلة  اجلوع فاإن اول اخلطوات تكون من خالل مناق�سة اجلوانب الإيجابية وال�سلبيه لظاهرة الإ�سراف 
يف الطعام وطرق حلها ويليها مهارة حتليل اإثر هاذة النتائج على الفرد واملجتمع ومن ثم حتديد الأهداف املراد حتقيقها حلل هاذة امل�سكلة وترتيبها 

بح�سب الأولويات  وبذلك عن طريق هذا التدرج املرحلي نتمكن من الو�سول اإلى مهارة اتخاذ القرار.

خط�ات التفكري امل�س�ؤول »٩« 

  مقالت يف امل�شوؤولية املجتمعية

بقلم: اأ�شتاذة كلثوم موؤذن 
رئي�سة مركز اأنا م�سوؤول
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عنوان  من  القارئ  يعجب  قد 
)ت�سويق القيم( فيت�ساءل فهل 
يقول  رمبا  اأو  اأ�سواق؟  للقيم 
وهل )القيم( منتجات كي يتم 
 ، نقول  ونحن  لها؟  الت�سويق 
ت�ساوؤلت كهذه م�سروعه، ولكن 
فيه  الت�سويق  ي�سهد  ع�سر  يف 
والرتويج  العالن  من  فنونا 
لل�سلع التجارية، ي�سبح  الأمر 
احلتمي هو يف  اأن نعتمد نظاما 
القيم«  »غر�س  عن  مغايرا 
»ت�سويق  النظام  ي�سبح  كي 
اأو  ال�ساب  اأن  ذلك  القيم«، 
ال�سابة عندما يق�سدان »املول« 
اإ�سرتياه كان  اأحيانا ي�سرتيان ما ل ينم عن حاجه، بل ما  للت�سوق، جندهما 
من  اإ�سرتياه  الذي  ذلك  اإليها،  هو  يطمح  اأو  تطمح  متخيله  ب�سورة  مدفوعا 
�سلعة تابعة لعالمة جتارية كانت لها قدرة لأ�ستثار م�ساعر الرغبة فيهما بل 
وعزز تلك الرغبة ب�سيئ من املنطق الذي برر له اإقتنائة، ذلك الذي تعر�سا 
مطوع  هو  مثلما  )القيم(  ل�سالح  يطوع  اأن  يجب  التاأثري  من  جو  هو  اإليه 
وقيم  التعاي�س  وقيم  املحبة  وقيم  امل�سوؤولية  قيم  مثل  التجارية، يف  للعالمات 
تلك  الت�سويق  فنون  لها،  لح�سر  كثرية  قيم  وغريها  العطاء  وقيم  الرتاحم 
اإنربت لعن�سر من عنا�سرها جامعة هارفارد المريكية  اأ�سرار ودروب،  لها 
ما  وهي  دوافع  ع�سر  يف  فح�سرتها  التب�سع،  دوافع  )الدوافع(،  درا�سة  عرب 
واأطلق  اليه،  يحتاجون  ل  ما  ي�سرتون  الكبار  وحتى  والطفال  ال�سباب  جتعل 
عن�سر اآخر منها ال�سرتايل مارتن لند�سرتوم عرب نتائج م�سح ميداين �سمل 
كافة �سعوب العامل عندما دعى لتعزيز احلوا�س اخلم�س وتفعيلها يف الت�سويق 
لل�سلع، كما اأ�سارت اليه عالمات جتارية كربى مثل لوي فيتون و�سوبارد حيال 
اأن  للقيم عرب هذا كله؟ فنقول،  ن�سوق  ال�سوؤال، كيف  ويبقى  امل�ساعر،  تفعيل 
العالمات التجارية الرائدة عامليا تت�سابق يف ت�سويق �سلعها عرب تفعيل حوا�س 
�سرائحها امل�ستهدفة، فاإذا علمت اأن اأثر حا�سة ال�سمع ي�سل اإلى ٤1% يف تاأمني 
�سورة اإيجابية للعالمة التجارية يف ذهن العمالء، واأن يف تفعيل حا�سة اللم�س 
الن�سبة  ال�سم فاإن  اأما مع حا�سة   ، ثمة تعزيز لل�سورة اليجابية بن�سبة %25 
كيف  حينها  اأدركت   ،  %58 اإلى  ت�سل  الب�سر  حا�سة  اإن  كما   %٤5 اإلى  ت�سل 
و�سلت عالمة �سركة طريان ال�سنغفوريه اإلى املرتبة الولى يف تفعيل احلوا�س 
العنوان  لنتناول  جمددا  وناأتي   ،  %95 اأبل    حققت  بينما   %97 حققت  حيث 
ت�سهد منحا  بداأت  نوع جديد قد  اإلى �سناعة من  ي�سري  القيم« فهو   »ت�سويق 
غري م�سبوق، جتاوز »الغر�س« �سمن م�سار نحو »الت�سويق« م�ستفيدًا من كافة 

د�سن  حني  )القيم(  م�سار  من  ا�ستفاد  كما  العلمية،  والأبحاث  النتائج  تلك 
باأ�سلوب علمي )للم�سوؤولية املجتمعية(، ما جعل ال�سركات وعلى نطاق عاملي 
تتناف�س يف التعبري عن م�سوؤوليتها املجتمعية عرب رعاية لالأن�سطة تارة اأو تبني 
ق�سايا حمل اهتمام املجتمعات، وقد ن�سطت يف ذلك بان ا�ستحدثت منا�سب 
عليا يف ال�سركات لالهتمام بذلك حني تاأكد لديها العائد على ال�ستثمار يف 
للعوائد  يعزز  ما  الجتماعية  امل�سوؤولية  برامج  القيم عرب  رعاية  ففي  ذلك،  
النتائج  اأكدتها  التي  الدرا�سات  ت�سري  حيث  الراعية  لل�سركات  ال�ستثمارية 
ال�ستثمارية  ال�سركات  لدى  علمية  معايري  وفق  املدرجة  لل�سركات  ال�سنوية 
الكربى عامليا  باأن ن�سبة العائد على ال�ستثمار تت�ساعف لدى ال�سركات التي 
اإلى  لت�سل  املجتمعية  املنا�سط  يف  وال�ستثمار  املجتمعية  بامل�ساهمات  تتمتع 
اأعمالها  التي متر�س  اإذا ما قورنت بتلك  ال�سركات  52 % زيادة ل�سالح هذه 

التجارية بالأ�سلوب التقليدي.
ا�سم  ا�ستذكار  على  العائد  اختبار  مت  الكويت  دولة  يف  ادرناه  برناجمًا  وعرب 
انت�سار املخدرات(  امل�سوؤولية املجتمعية )احلد من  الراعية لربنامج  املوؤ�س�سة 
وقد جاء حتت عنوان )غرا�س(، حيث تبني عرب م�سح ميداين اأن العائد على 
ال�ستذكار اأ�سمن برامج م�ساهمات ال�سركة واملوؤ�س�سات الراعية على �سورتها 

يف الأذهامنا يلي: 
81% اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات.،  72 % الأمانة العامة لالأوقاف، ٤٤ 

%احتاد اجلمعيات التعاونية،  ٤9% بيت التمويل الكويت.
ومن اأبرز النتائج الًتي حققها الربنامج جمتمعيا ب�سكل عام: 

• ارتفاع ن�سبة التقارب ال�سرى من 35% الى %55
الى   %65 املخدرات  اآفة  من  احلد  يف  اجلماعية  امل�سوؤولية  باأهمية  الميان   •

.%82
ووجدت ال�سركات عامليا اأن عنا�سر تفعيل الأ�سول غري امللمو�سة تتم عرب مزيج 

من الأدوات ت�سمنت:
1- زيادة حجم امليزانيات الإعالنية والت�سويقية.

2- زيادة حجم امل�ساهمات املجتمعية.
عقول  يف  التجارية  ال�سركة  لعالمة  الذهني  ال�ستح�سار  حجم  تعزيز   -3

العمالء.   
لذا وجدنا على �سبيل املثال �سركة جون�سون وجون�سون المريكية تن�سط لرتعى 
برناجمًا للم�سوؤولية املجتمعية حلماية الأطفال بعنوان )اأطفال اآمنون(، ذلك 
واحلريق  والغرق  كاملرور  للحوادث  نتيجة  حتفهم  يلقون  الأطفال  معظم  اأن 
والت�سمم اأو ال�سقوط، فاحلوادث  تقتل �سنويا مليون طفل حول العامل، وتوؤدى 
متكن  فقد  احلوادث،  هذه  معظم  حتا�سى  املمكن  ومن  الكثريون،  اإعاقة  الى 
وفى   ، بن�سبة ٤5%  تقل�س احلوادث  الأمريكية  املتحدة  الوليات  الربنامج يف 
كندا و�سلت الن�سبة الى 37%  ، وفى النم�سا 80%، بينما يف اأملانيا و�سلت اإلى 

 .%75

تسويق القيم عبر برامج المسؤولية االجتماعية

   مقالت يف امل�شوؤولية املجتمعية 

بقلم:
د . زهري من�شور املزيدي 
مدير عام موؤ�س�سة العالميون العرب
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االتحاد الدولي للمسؤولية المجتمعية عضوا بالشبكة األوربية 
الخالقيات األعمال

ال�سبكة  ع�سوية  على  املجتمعية  للم�سوؤولية  الدويل  الحتاد  ح�سل  املجتمعية  للم�سوؤولية  الدويل  الكوجنر�س  لفعاليات  ال�ستعدادات  اإطار  يف 
الأوربية لخالقيات العمال، وهي موؤ�س�سة مهنية دولية رائدة متخ�س�سة يف دعم ممار�سات اأخالقيات يف املوؤ�س�سات املن�سمة حتت لوائها.

وي�سعى الحتاد الى تعزيز قدراته يف هذا املجال وتهيئة بيئة مهنية علمية مبنية وفق اطار عملي �سحيح ي�ستفيد منه الفراد واملوؤ�س�سات املن�سمة 
الى ع�سويته.

الإن�سانية  بال�سراكة مع هيئة الإغاثة  لتنمية املجتمع  عقدت جمعية »غرا�س« 
الثاين  الأ�سرة  حياة  ملتقى  لالأ�سرة«  العاملية  واملنظمة   ”IHH“ واحلريات 
الرتكية، بح�سور  ا�سطنبول  نرويها« يف مدينة  2019 » حتت عنوان »ف�سول 
الفرتة  خالل  وذلك  العامل،  حول  دولة   ٤0 نحو  من  م�ساركة  �سخ�سية   600
مابني 17-19 اأكتوبر2019. وقد �سارك وفد ر�سمي من قبل ال�سبكة القليمية 
للم�سوؤولية الجتماعية يف هذه الفعالية الهامة . حيث تكون الوفد من الأ�ستاذ 
الدكتور علي اآل اإبراهيم نائب رئي�س ال�سبكة القليمية للم�سوؤولية الجتماعية 
الأ�سرة  حياة  جودة  بعنوان«  علمية  ورقة  العمل  جل�سات  خالل  قدم  والذي 
لل�سبكة  القانوين  امل�ست�سار  اأي�سا  �سارك  كما  التحقق«.  ودللت  ..املوؤ�سرات 
الدكتورة  وكذلك  العنزي  عبداهلل  الأ�ستاذ  الجتماعية  للم�سوؤولية  القليمية 
هال ال�سعيد اخلبرية يف جمال الإعاقة، اإ�سافة اإلى املدربة واخلبرية املعتمدة 
بال�سبكة القليمية الدكتورة اأمل حممد عبيد وامل�ست�سارة الأ�سرية غادة اأحمد 
�سالح.وت�سّمن امللتقى ندواٍت حوارية وور�س عمل تناولت مدى جودة احلياة 
التي تعي�سها الأ�سرة يف ظّل النزاعات واحلروب، وكيفية تعزيز وحت�سني وتطوير 
جودة حياة هذه الأ�سر، ونقل جتارب املجتمعات التي جنحت يف حت�سني جودة 
ال�ستدامة  نقاطًا عدة بني مفهوم  حياة جمتمعاتها..وا�ستعر�س احلا�سرون 

وبني حتقيق جودة احلياة لالأ�سر، وخا�سة تلك التي تراأ�سها امراأة.كما نّظمت 
جمموعة من ور�س العمل واملعار�س الفنية التي تتحدث عن ال�سوبات والعقبات 

التي تواجه املراأة املعيلة يف �سعيها لتحقيق الأمان ل�سرتها.
وخل�س امللتقى اإلى جمموعة من التو�سيات اأبرزها: - التاأكيد على اأهمية 
و�سرورة  املجتمعات،  لتطور  ارتكاز  كنقطة  الأ�سرة  كيان  على  املحافظة 
القت�سادية  النواحي  كافة  يف  وم�ساندتها  اأ�سرة  تراأ�س  التي  املراأة  دعم 
النقا�س حول موا�سيع  ا�ستمرار  والنف�سية. وكذلك �سرورة  والجتماعية 
»تاأنيث الفقر«، لالنتهاء من هذه الظاهرة. والتاأكيد على مفهوم »اأن�سنة 
اإلى  اإ�سافة  وحمورها.  التنمية  عملية  جوهر  هو  الإن�سان  واأّن  التنمية«، 
وتطوير  تنمية  يف  الإن�ساين  العمل  بيد  الأخذ  اإلى  الإعالم  و�سائل  دعوة 
عمليات  زيادة  على  والعمل  فيها.  احلياة  جودة  وحت�سني  املجتمعات، 
الت�سبيك والتعاون بني املوؤ�س�سات واملنظمات املحلية والإقليمية والدولية، 
يف  احلياة  جودة  مفاهيم  وت�سمني  احلياة.  جودة  حت�سني  عمليات  يف 
واأخريا  والإن�سانية.  اخلريية  واجلمعيات  املنظمات  وبرامج  م�ساريع 
احلر�س على حتقيق ال�سحة النف�سية للمراأة العاملة مبا يتنا�سب واأداء 

دورها الأ�سرّي.

قدمت خالله ورقة عمل عن » جودة حياة األسرة«
الشبكة االقليمية تشارك في فعاليات »ملتقى حياة األسرة الثاني« 

بمدينة اسطنبول



105بانوراما ال�شبكة - ٢٠١٩م



بانوراما ال�شبكة - ٢٠١٩م 106

�سدر حديثا كتاب )الطريق لبناء ا�سرتاتيجيات العالج احل�سي( للدكتور بهاء 
الدين جالل اخلبري املتعاون مع ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية. كما 
�سدر كتاب جديد ل�سعادة الدكتور حممد بن �سيف الكواري ال�سفري الدويل 
للم�سوؤولية املجتمعية بال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية بعنوان »الطريق 

اإلى النجاح«. كما د�سن �سعادة الدكتور مي�سر �سديق كتابه الثاين لي�ساف الى 
املكتبة العربية حتت عنوان »�سوابط ال�ستثمار العقاري بني الواقع واملاأمول«. 
بالإ�سافة اإلى كتاب »دور منظمات املجتمع املدين يف تخطيط وتنفيذ برامج 

التاأهيل الوظيفي لذوي الإعاقة« للدكتور حممد ال�سيد.

من إصدارات خبراء الشبكة االقليمية للمسؤولية االجتماعية

اأعلنت ال�سبكة القليمية للم�سوؤولية الجتماعية، وعرب بيان �سحفي لها، عن اإجناز اتفاق �سراكة ا�سرتاتيجية مع موؤ�س�سة خمزومي العريقة والتي يقع 
مقرها يف جمهورية لبنان، وبرعاية ودعم من �سعادة املهند�س فوؤاد خمزومي موؤ�س�س موؤ�س�سة خمزومي ع�سو جمل�س النواب اللبناين- ال�سفري الدويل 
للم�سوؤولية املجتمعية. ومبوجب هذه ال�سراكة �ستوفر ال�سبكة القليمية للم�سوؤولية الجتماعية منتجاتها وخدماتها التدريبية وال�ست�سارية، اإ�سافة اإلى 
فعالياتها املتخ�س�سة يف جمالت امل�سوؤولية املجتمعية والتنمية امل�ستدامة، واخالقيات الأعمال، واخلدمة املجتمعية، والتطوع املوؤ�س�سي يف اجلمهورية 
اللبنانية وذلك عرب �سراكتها مع موؤ�س�سة خمزومي. علما اأن اأول برنامج عرب هذه ال�سراكة ال�سرتاتيجية مت تنفيذه يف بريوت يف الفرتة ما بني 6-3 

�سبتمرب 2019م، حيث مت تنفيذ الربنامج التدريبي الدويل« الرخ�سة الدولية للم�سوؤولية املجتمعية.

رسميا الشبكة اإلقليمية في لبنان وبالشراكة مع مؤسسة مخزومي
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بتنظيم من معهد االنجاز المتفوق والشبكة اإلقليمية والمعهد العربي للتخطيط

دورة تدريب مـدربيـن يف مجال التنميـة املستدامة 
مبشاركة عربية يف دولة الكويت

الإدارية  وال�ست�سارات  الأهلي  للتدريب  املتفوق  الإجناز  معهد  نظم   
الجتماعية  للم�سوؤولية  الإقليمية  ال�سبكة  مع  بالتعاون  والقت�سادية 
ع�سو برنامج الأمم املتحدة لالتفاق العاملي الربنامج التدريبي »تدريب 
التنمية امل�ستدامة« وذلك بال�سراكة مع املعهد العربي  مدربني يف جمال 
للتخطيط بدولة الكويت وبرنامج املفو�س الأممي للرتويج لأهداف الأمم 
املتحدة للتنمية امل�ستدامة، ومب�ساركة عدد من اخلرباء يف جمال التنمية 

امل�ستدامة، وذلك خالل الفرتة من 18 اإلى 20 يوليو 2019.
ويف ت�سريح  ملدير عام معهد الإجناز املتفوق الدكتور  �سهاب العثمان قال فيه 
»اأن هذا الربنامج التدريبي ياأتي اإميانًا باأهمية تطوير الأفراد واملوؤ�س�سات 
مع  ومتا�سيا  املدين،  املجتمع  ومنظمات  واخلا�س  احلكومي  القطاعني  يف 
توجهات دولة الكويت الرامية اإلى الو�سول مل�ستقبل مزدهر وم�ستدام، من 
املنبثقة  الوطنية،  التنمية  اأهداف خطة  لإجناز  كافة اجلهود  خالل ح�سد 
عن روؤية كويت جديدة وتوجيهات ح�سرة �ساحب ال�سمو اأمري البالد ال�سيخ 
�سباح الأحمد اجلابر ال�سباح حفظه اهلل ورعاه لتحويل الكويت اإلى مركز 

اإقليمي رائد ماليا وجتاريا وثقافيا وموؤ�س�سيا بحلول عام 2035.
كما مت منح امل�ساركني يف الربنامج دورة تدريبية متقدمة يف جمال التنمية 
يف  امل�ستدامة  التنمية  اأهداف  حتقيق  يف  التقدم  »واقع  بعنوان  امل�ستدامة 
والذي  التدريبي  الربنامج  تنفيذ  هام�س  على  اأقيم  كما  العربي«.  العامل 
ا�سرتك فيه متدربني من دولة الكويت ومن عدد من الدول العربية الأخرى 
حفل تد�سني اجلزء الثاين من �سل�سلة اإ�سدارات الكتاب العربي يف امل�سوؤولية 

املجتمعية والذي ي�سدر عن ال�سبكة القليمية للم�سوؤولية الجتماعية.
علما اأن الربنامج التدريبي ا�سرتك يف تقدميه عدد من اخلرباء منهم: د.�سامي 
العدواين املدرب الدويل يف جمال التنمية امل�ستدامة، والأ�ستاذ الدكتور فهد 
يو�سف  والربوفي�سور  للتخطيط،  العربي  املعهد  من  الفني  اخلبري  الف�سالة 

عبدالغفار رئي�س جمل�س اإدارة ال�سبكة القليمية للم�سوؤولية الجتماعية.
املوؤ�س�سات  جلميع  اجلزيل  بال�سكر  العثمان  توجه  ت�سريحه  ختام  ويف 
واجلهات التي ت�سعى لإجناح جهود التنمية امل�ستدامة والقيام بدورها من 

اأجل رفعة وازدهار املنطقة العربية.
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�شاركت ال�شبكة الإقليمية للم�شوؤولية الجتماعية-ع�شو برنامج التفاق العاملي ملنظمة الأمم املتحدة، ويف اإطار دعمها 
جلهود منظمة الأمم املتحدة يف ن�شر ثقافة اأف�شل املمار�شات يف جمالت امل�شوؤولية املجتمعية، والتنمية امل�شتدامة الحتفال 
باليوم العاملي للم�شوؤولية املجتمعية والذي يوافق تاريخ 25 �شبتمرب من كل عام ، وذلك تزامنا مع ذكرى اعتماد 19٣ دولة 
ع�شوا يف اجلمعية العامة لالأمم املتحدة ر�شميا اأجندة التنمية امل�شتدامة 20٣0، وجمموعة من الأهداف العاملية اجلريئة 
اجلديدة، والتي اأ�شاد بها العامل كروؤية �شاملة ومتكاملة وحتويلية من اأجل عامل اأف�شل. وكان �شعار هذا العام ميثل جت�شيدا 
للهدف الثالث من اأهداف الأمم املتحدة للتنمية امل�شتدامة 20٣0 واملعني بال�شحة اجليدة والرفاه. كما �شاهم العديد من 
�شركاء ال�شبكة القليمية للم�شوؤولية الجتماعية يف املنطقة العربية وخارجها الحتفال بهذا اليوم العاملي دعما منهم 
لهذه املبادرات ال�شامية. علما اإن ال�شبكة الإقليمية اعتمدت �شهر �شبتمرب من عام 2019م لإحياء فعالياتها مبنا�شبة اليوم 
العاملي للم�شوؤولية املجتمعية. حيث نظمت خالله برامج تدريبية ،ونظمت ملتقيات وموؤمترات علمية، واأطلقت مبادرات 
اليكم  ون�شتعر�س  العربية ويف خارجها.  املنطقة  امل�شتدامة يف  والتنمية  املجتمعية  امل�شوؤولية  خا�شة تعزز من ممار�شات 

مناذج من بع�س الفعاليات واملبادرات التي اقيمت يف  املنطقة العربية تزامنا مع هذا هذه املنا�شبة:

الشبكة اإلقليمية تشارك العامل 

يف االحتفال بـاليـوم العاملـي 

للمسؤولـيــة املجتمعيـة
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جمعية املنابر القراآنية يف الكويت تطلق م�شروع »القلوب مواهب«    
 �سرح رئي�س جمل�س اإدارة جمعية املنابر القراآنية الدكتور اأحمد الباطني اأن اليوم العاملي للم�سوؤولية املجتمعية 
والذي ي�سادف 25 �سبتمرب 2019م يعد منا�سبة للتذكري باأهمية العمل اخلريي والإن�ساين يف النهو�س باأعباء 
الإغاثة وتقدمي العون يف املجاعات ودعم التعليم وتوفري الأمن الجتماعي وحتقيق امل�ساواة ون�سر العدالة وال�سالم 
وحتقيق اأهداف التنمية امل�ستدامة.واأو�سح الباطني اأن املنابر القراآنية تت�سرف بتبني اأهداف امل�سوؤولية املجتمعية 
وت�سعى يف تنفيذها من خالل العديد من امل�ساريع التعليمية والإغاثية التي تقدمها لأهل القراآن للتخفيف من 
معاناتهم وذلك من خالل امل�ساريع املو�سمية بتوفري الأ�ساحي واإفطار ال�سائم والك�سوة والعيدية، وم�ساريع كفالة 
اليتيم احلافظ وغلمان القراآن وكفالة احللقات القراآنية وذلك يف العديد من الدول العربية والإ�سالمية وعلى 
راأ�سها فل�سطني والأردن و�سوريا واليمن وال�سومال ويف مواطن املجاعات واحلروب.واأ�ساف الباطني اأن اجلمعية 
جنحت يف اإطالق م�سروعها النوعي )مواهب القلوب( الذي ي�ستهدف فئة ال�سم واملكفوفني وذوي الإعاقة ويقدم 

خدمات جليلة لهم رجال ون�ساء ومن كل الفئات العمرية وذلك على قدم امل�ساواة مع بقية فئات املجتمع.

انطالق فعاليات امللتقى العربي الثاين حول ال�شباب وامل�شوؤولية املجتمعية يف فل�شطني
العاملي  اليوم  ملنا�سبة  املجتمعية«  وامل�سوؤولية  ال�سباب  حول  الثاين  العربي  »امللتقى  فعاليات  انطلقت 
مبدينة  اجلامعة  فرع  م�سرح  رحاب  يف  املفتوحة،  القد�س  جامعة  نظمته  والذي  املجتمعية،  للم�سوؤولية 

نابل�س، بدعم من هيئة الأعمال اخلريية الإماراتية.
وقال البيان اخلتامي الذي قراأه نائب رئي�س اجلامعة لل�سوؤون الإدارية الدكتور مروان دروي�س، ب�سرورة 
اإ�سهامات امل�سوؤولية املجتمعية يف خدمة التنمية امل�ستدامة ودعم مبادرات وم�ساريع  ال�سعي نحو تركيز 

اجلامعات يف هذا املجال.

بلدية اأبوظبي تنظم ملتقى امل�شوؤولية املجتمعية  يف اليوم العاملي للم�شوؤولية املجتمعية 2019 
ارتفع عدد ال�سركات الداعمة ملبادرات امل�سوؤولية املجتمعية يف اأبوظبي من 22 موؤ�س�سة م�ساركة العام الفائت 
امل�سوؤولية املجتمعية  اأبوظبي.واأفاد رئي�س ق�سم  بلدية مدينة  اأ�سعاف بح�سب  ال�3  اإلى 70 �سركة بن�سبة تفوق 
باإدارة عمليات خدمات املجتمع يف بلدية مدينة اأبوظبي خلف حممد النكا�س، اأن زيادة عدد ال�سركات امل�ساهمة 
هو موؤ�سر على ارتفاع الوعي باأهمية املبادرات املجتمعية وقيمة امل�سوؤولية جتاه املجتمع اإلى جانب تعزيز مفهوم 
الذي  املجتمعية  امل�سوؤولية  ملتقى  �سمن  اأبوظبي  بلدية  احتياجاتهم.وكرمت  وتلبية  الآخرين  اأجل  من  العمل 
نظمته اليوم الأربعاء تزامنًا مع اليوم العاملي للم�سوؤولية املجتمعية، اجلهات واملوؤ�س�سات الداعمة للمبادرات يف 

املدينة عرب 213 م�ساركة جمتمعية ُنفذت خالل عام كامل منذ 25 �سبتمرب 2018 حتى اليوم.

املائة �شخ�شية عربية الأكرث تاأثريًا يف جمال امل�شوؤولية املجتمعية
يو�سف عبدالغفار  الربوفي�سور  �سعادة  الجتماعية  للم�سوؤولية  الإقليمية  ال�سبكة  اإدارة  رئي�س جمل�س  اعتمد 
اأ�سماء ال�سخ�سيات املر�سحة �سمن قائمة »املئة �سخ�سية عربية الأكرث تاأثريًا يف جمال امل�سوؤولية املجتمعية«. 
وقال �سعادته اإن  هذه الفعالية جاءت تفاعال مع اليوم العاملي للم�سوؤولية املجتمعية الذي يحتفل به العامل يف 
25 �سبتمرب من كل عام. حيث اأطلقت ال�سبكة الإقليمية م�سابقة عربية لإطالق ت�سنيف مهني عربي حول 

ال�سخ�سيات الأكرث تاأثريًا، م�سريًا اإلى اأن �سخ�سيات عربية كبرية تفاعلت مع هذه املبادرة .
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جيل التنمية امل�شتدامة يف لبنان
الكرتونية  حملة  لبنان  من  امل�ستدامة  التنمية  جيل  اأطلق  املجتمعية  للم�سوؤولية  العاملي  اليوم  مبنا�سبة 
حول الهدف الثالث من اأهداف التنمية امل�ستدامة »ال�سحة اجليدة والرفاه« بهدف التوعية والهتمام 

واملحافظة على �سحة ال�سباب وخا�سة يف البيئات الأقل حظا.

جمعية النجاة اخلريية الكويتية حتتفل باليوم العاملي للم�شوؤولية املجتمعية
داخل  الجتماعية  م�سوؤوليتها  واقع  ومن  دورها  اطار  يف  الجتماعية  للم�سئولية  العاملي  اليوم  مع  تزامنا 
الكويت ، دعا ع�سو جمل�س الدارة - اأمني ال�سر - بجمعية النجاة اخلريية الدكتور/ ابراهيم ال�ساهني - 
اإلى امل�ساهمة يف م�ساريعها داخل الكويت خا�سة م�ساريع م�ساعدة  اأفرادا وموؤ�س�سات  كافة فئات املجتمع 
الأ�سر الفقرية واملحتاجة ، وكفالة طلبة العلم اليتام والفقراء، موؤكدة اأن اأكرث من ن�سبة 60% من م�ساريعها 
تنفذ داخل الكويت . واأو�سح يف ت�سريح له مبنا�سبة هذا اليوم والذي يحل يف 25 �سبتمرب اأن جمعية النجاة 
اخلريية حري�سة على التعاون مع كافة املوؤ�س�سات �سواء كانت ر�سمية اأو اأهلية اأو قطاع خا�س يف م�ساريعها 

اخلريية التي تخدم املواطنني ، واملقيمني على اأر�س الكويت.

جامعة الرازي اليمنية حتتفل باليوم العاملي للم�شوؤولية املجتمعية
نظمت جامعة الرازي  اليمنية فعالية علمية تفاعال مع اليوم العاملي للم�سوؤولية املجتمعية لعام 2019م، 

حملت عنوان »امل�سوؤولية املجتمعية قيمة اإن�سانية والتزام اأخالقي«.

جمل�س امل�شوؤولية الجتماعية بولية اخلرطوم حتتفل باليوم العاملي للم�شوؤولية املجتمعية 2019م
احتفل جمل�س امل�سوؤولية الجتماعية بولية اخلرطوم باليوم العاملي للم�سوؤولية الجتماعية من خالل حملة 
توعية بهذا اليوم وفعالياته والأهداف املرجوة منه. وقد �سرحت الأ�ستاذة اآ�سيا مالك بهذه املنا�سبة قائلة 
»اإننا يف املجل�س نحر�س على التفاعل مع هذا اليوم من خالل توعية اأ�سحاب امل�سلحة وال�سركاء باأهمية 

املمار�سات امل�سوؤولة التي توؤدي لأعمال وتطبيقات م�ستدامة و�سحيحة.

�شحيفة ال�شرق القطرية تعلن عن دورة جديدة جلائزة امل�شوؤولية املجتمعية لل�شركات واملوؤ�ش�شات
بدولة قطر عن  ال�سرق العالمية  التابعة ملجموعة  املجتمعية الجتماعية  للم�سوؤولية  ال�سرق  اأعلنت جلنة 
تفا�سيل دورتها اجلديدة جلائزة امل�سوؤولية الجتماعية والتي تنظمها �سنويا وذلك تفاعال مع اليوم العاملي 

للم�سوؤولية املجتمعية لعام 2019م.

املركز العاملي للتنمية امل�شتدامة مبملكة البحرين يحتفل باليوم العاملي للم�شوؤولية املجتمعية
نظم املركز العاملي للتنمية امل�ستدامة وتفاعال مع اليوم العاملي للم�سوؤولية املجتمعية فعاليات »امللتقى الدويل للرتويج 

لأهداف الأمم املتحدة للتنمية امل�ستدامة 2030« حتت �سعار »ا�سرتاتيجيات الأمم املتحدة للتنمية امل�ستدامة.
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ملتقــى �شاللـــة للم�شوؤوليـــة الجتماعيـــة فـي عمـــان
مو ال�سيد الدكتور اخلطاب بن غالب اآل �سعيد، انطالق اأعمال »ملتقى �ساللة للم�سوؤولية  رعى �ساحب ال�سُّ
بتنظيم  امل�ستدامة«، وذلك  امل�سوؤولية  املجتمعي..  »ال�ستثمار  الأولى حتت عنوان  الجتماعية«، يف دورته 
باأهمية  واملهتمني  املخت�سني  نخبة من  ُعمان فرع حمافظة ظفار، ومب�ساركة  و�سناعة  من غرفة جتارة 

امل�سوؤولية الجتماعية �سواء من داخل ال�سلطنة اأو من الدول ال�سقيقة.

الكوجنر�س الدويل للم�شوؤولية املجتمعية يف املغرب
للم�سوؤولية  العاملي  باليوم  العامل  احتفال  ومبنا�سبة   « الجتماعية  للم�سوؤولية  القليمية  »ال�سبكة  نظمت 
املجتمعية فعاليات »الكوجنر�س الدويل للم�سوؤولية املجتمعية« يف مدينة الرباط املغربية برعاية فخرية من 

فخامة رئي�س احلكومة املغربية الدكتور �سعد الدين العثماين بتاريخ 26 �سبتمرب2019م.

موؤمتر للم�شارف الإ�شالمية واملوؤ�ش�شات املالية يف جمال امل�شوؤولية املجتمعية بالكويت
الربكة  وجمموعة  للتخطيط  العربي  املعهد  مع  بال�سراكة  الجتماعية  للم�سوؤولية  القليمية  ال�سبكة  نظمت 
املوؤمتر   « للتدريب وال�ست�سارات الدارية والقت�سادية واملالية فعاليات  املتفوق  امل�سرفية ومعهد الجناز 
الرابع للم�سوؤولية املجتمعية  للموؤ�س�سات املالية وامل�سارف ال�سالمية لعام 2019م وذلك تفاعال مع اليوم 

العاملي للم�سوؤولية املجتمعية يف مقر املعهد العربي للتخطيط.

الرخ�شــة الدوليــة للم�شوؤوليــة الـمجتمعيــة فـي الـمملكــة العربيــة ال�شعوديــة
نظم معهد ال�سبكة القليمية للتدريب فعالية » الرخ�سة الدولية للم�سوؤولية املجتمعية« بال�سراكة مع �سركة 
باململكة  الظهران  مدينة  يف  املجتمعية«  للم�سوؤولية  الدولية  »الرخ�سة  فعاليات  للتدريب  املطورة  املناهج 

العربية ال�سعودية احتفال باليوم العاملي للم�سوؤولية املجتمعية. 
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�سمن فعاليات »املوؤمتر الرابع ملبادرات ال�سباب العربي وامل�سوؤولية املجتمعية« 
التنمية  مركز  وينظمه  مرة،  لأول  ال�سعودية  العربية  باململكة  يقام  والذي 
الجتماعية مبحافظة عنيزة و�سركة ال�سبكة القليمية للتدريب بال�سراكة مع 
الأمم  برنامج  الجتماعية ع�سو  للم�سوؤولية  الإقليمية  بال�سبكة  التطوع  مركز 
لبناء  وذلك  ال�سباب«  »كوجنر�س  برنامج  انطلق  العاملي،  لالإتفاق  املتحدة 
قدرات ال�سباب يف ت�سميم مناذج الأعمال ومت تاهيل 22 �سابةمن ا�سل 36 
كيفية  تدريبية يف  �ساعة   12 ايام مبعدل    3 ملدة  اأقيم  ريادي  حيث  م�سروع 
رائدات  بقيادة  اجتماعي  عمل  منوذج  وت�سميم  التنموية  امل�ساريع  �سناعة 
الأعمال املجتمعي ال�ستاذة اأنفال ال�سعيفاين وال�ستاذة منى العتيبي اللواتي 
مب�سابقة  ال�سعودية  العربية  اململكة  م�ستوى  على  الأول  املركز  على  ح�سلن 
غر�س ملبارات ريادة العمال املجتمعي، وحققوا جائزة املركز الأول اي�سا على 
م�ستوى الوطن العربي من خالل امل�ساركة باملوؤمتر الثالث ملبادرات ال�سباب 
احللم  املدينة  نوره  اأمنا  مببادرة  البحرين  يف  املجتمعية  وامل�سوؤولية  العربي 

.2020
واأفادت ال�ستاذة اأنفال ال�سعيفاين اإن روح املبادرة والإبتكار �سرورية خللق 
فر�س العمل وحتفيز النمو القت�سادي لتحقيق املكا�سب الجتماعية، نطمح 
من خالل مركز البتكار وريادة العمال املجتمعية ) الفرتا�س ( التحرك 
�سوب امل�ساهمة يف حتقيق تطلعات اهداف روؤية املمكلة 2030 بال�سراكة 
مع كافة القطاعات. حيث اأ�سبحت منطقتنا مركز عامليًا لدعم املبتكرين 
املحلية  اجلوائز  من  العديد  و�سبابها  فتياتها  حقق  وقد  الأعمال.  ورواد 
لالقت�ساد  اأ�سا�سيا  حمركا  كونه  والإبتكار  بالإبداع  والدولية  والإقليمية 
بني  والبتكار  الإبداع  ثقافة  بنمو  القت�ساد  وينمو  العامل.  دولة يف  اأي  يف 

اأفراد املجتمع لذا �سنتطوع من خالل هذا املوؤمتر على تدريب ال�سباب على 
البتكار يف مبادرات ريادة الأعمال املجتمعية.

وقالت الأ�ستاذة منى العتيبي »ت�سع اململكة �سمن ا�سرتاتيجيتها، اأولوية لدعم 
رواد الأعمال، اإميانًا باأهمية املبادرات وامل�ساريع التي ت�ساهم يف حل ق�سايا 
اجتماعية وتخلق فر�س وظيفية لل�سباب. والبتكار هو اأ�سا�س اقت�ساد املعرفة 
قوة  اإلى  وحتويلها  الإنتاج  منظومة  يف  ودجمها  وتوظيفها  توليد  على  القادر 
برنامج  م�ستهدفات  اأهم  اأحد  يعد  ما  وهو  امل�ستدام،  النمو  لتحقيق  منتجة 
التحول الوطني لتحقيق روؤية اململكة 2030،  واأن حت�سني ترتيب اململكة على 
بني  من   ٤9 املركز  يف  وجودها  اإلى  ي�سري  الذي   GII العاملي  البتكار  موؤ�سر 
128 دولة يف عام 2016، ميثل حتدًيا حقيقًيا لقدرة املوؤ�س�سات التعليمية على 
توفري راأ�س مال ب�سري يتميز باجلودة والكفاءة والتنوع كونه الأ�سا�س لقاعدة 
 ecosystem اقت�سادية اأكرث ات�ساًعا، وحموًرا رئي�ًسا يف تهيئة نظام اأيكولوجي

قادر على حتقيق اأهداف الروؤية،
مركز  تاأ�سي�س  ال�سعيفاين  واأنفال  العتيبي  منى  الرائدات  من  كل  وتطمح 
لالإبتكار وريادة الأعمال املجتمعية لبناء القدارات ت�سميم مبادرات جمتمعية 
ي�سارك بها وممثلي املوؤ�س�سات لدعم الأعمال وكبار املم�سوؤولني وبنك التنمية 
مع  بالتعاون  تنموي  اإيجابي  تغيري  لإحداث  الجتماعية  امل�سوؤولية  ومدراء 
املجتمع للت�سدي للم�سكالت املجتمعية واإيجاد حلول مبتكرة وال�ستفادة من 
م�سافة،  قيمة  ذات  معرفية  منتجات  اإلى  وحتويلها  والخرتاعات  البحوث 
املحفزة  البيئة  الب�سرية ونح�سني  الكوادر  ال�ستفادة من  والعمل على تعظيم 
التنمية  متطلبات  لتلبية  وال�سباب  الفتيات  قدرة  وتعزيز  والبتكار  لالإبداع 

واحتياجات �سوق العمل

كـونجــرس الشبــاب بـالقصيــم 
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تكريم رئيس وأعضاء اللجنة االستشارية لبرنامج الكويت 
للمسؤولية المجتمعية

للم�سوؤولية املجتمعية ومكتب  اللجنة ال�ست�سارية لربنامج الكويت  للم�سوؤولية الجتماعية بتكرمي رئي�س واأع�ساء  ال�سبكة الإقليمية  اإدارة  قام جمل�س 
املالية  للموؤ�س�سات  املجتمعية  امل�سوؤولية  موؤمتر  »فعاليات  وتنظيم  اإدارة  يف  لنجاحهم  البحرين  مملكة  يف  الجتماعية  للم�سوؤولية  الإقليمية  ال�سبكة 
وامل�سارف الإ�سالمية الرابع« والذي اأقيم يف دولة الكويت بتاريخ 16 �سبتمرب 2019م  .حيث مت التكرمي على هام�س تنظيم برنامج تقارير ال�ستدامة 
الذي اأقيم يف الكويت يف الفرتة ما بني 6-10 اأكتوبر 2019م. بتنظيم من معهد الجناز املتفوق للتدريب وال�ست�سارات الإدارية والقت�سادية واملالية 

بدولة الكويت بال�سراكة مع ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية

ممثل الشبكة في السودان في ضيافة الدكتورة أمل البكري 
البيلي السفير الدولي للمسؤولية المجتمعية

برنامج  رئي�س  ب�سري  ا�سلم  الدكتور  قام 
التابع  املجتمعية  للم�سوؤولية  ال�سودان 
الجتماعية  للم�سوؤولية  الإقليمية  لل�سبكة 
بزيارة  ل�سعادة الدكتورة امل البكري البيلي 
ال�سفري الدويل للم�سوؤولية املجتمعية للقيام 
بواجب تكرميها نيابة عن ال�سبكة الإقليمية 
دعم  يف  جلهودها  الجتماعية  للم�سوؤولية 

جهود امل�سوؤولية املجتمعية وطنيا وعربيا. 
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اأعلن رئي�س جمل�س اإدارة ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية الربوفي�سور 
دويل  تدريبي  برنامج  لطالق  ا�ستعداداتها  ا�ستكمال  عن  عبدالغفار  يو�سف 
امل�سوؤولية  جمال  يف  املهنية  البحثية  »الزمالة  بعنوان  ومو�سوم  متخ�س�س 
 Professional Research Fellowship in the Field of« املجتمعية 

»Social Responsibility
حيث �سيتم تنفيذ الن�سخة الأولى منه باإذن اهلل تعالى يف دولة الكويت من خالل 
�سراكة علمية ومهنية بني كل من: اجلامعة ال�سالمية العاملية ماليزيا واملعهد 
�سي�سارك  كما  الجتماعية.  للم�سوؤولية  القليمية  وال�سبكة  للتخطيط  العربي 
واملالية -  والقت�سادية  الدارية  وال�ست�سارات  للتدريب  املتفوق  معهد الجناز 
ممثل ال�سبكة القليمية للم�سوؤولية الجتماعية يف دولة الكويت - يف ال�سراف 
املهنية يف جمال  البحثية  »الزمالة  برنامج  ويعد  الربنامج.  هذا  على  الداري 
امل�سوؤولية املجتمعية« اأول برنامج تدريبي بحثي متخ�س�س يف العامل العربي يف 
اإعداد باحثني  باإذن اهلل تعالى يف  امل�سوؤولية املجتمعية، حيث �سي�ساهم  جمال 
ودرا�سات  باأبحاث  والإ�سالمية  العربية  موؤ�س�ساتنا  دعم  بغر�س  متخ�س�سني، 
علمية معمقة ،ت�ساعد �سناع القرار يف هذه املوؤ�س�سات ،�سواء كانت حكومية اأو 
خا�سة اأوجمتمعية لتبني ممار�سات وتطبيقات امل�سوؤولية املجتمعية ا�ستنادا اإلى 
مرجعيات علمية. ويق�سم برنامج »الزمالة البحثية املهنية يف جمال امل�سوؤولية 
املجتمعية« اإلى م�ساقات تدريبية عديدة، اإ�سافة اإلى زيارات وم�ساركات بحثية 
اإلى عدد من اجلامعات املعتمدة، ومراكز الأبحاث املتخ�س�سة، وكذلك مكتبات 
البحثية  »الزمالة  للح�سول على  بنجاح  امتامها  ي�ستلزم  عاملية معتربة، حيث 
املهنية يف جمال امل�سوؤولية املجتمعية«. ومت تق�سيم الربنامج اإلى  دورات تدريبية 
خرباء  يقدمها  العلمي  البحث  ومنهجيات  املجتمعية  امل�سوؤولية  جمالت  يف 

العربي  واملعهد  ماليزيا  العاملية  ال�سالمية  اجلامعة  من  دوليون  وحما�سرون 
الجتماعية.  للم�سوؤولية  القليمية  ال�سبكة  من  اإلى خرباء  بالإ�سافة  للتخطيط 
وكذلك �سيتم تنفيذ م�ساريعبحثية من قبل املتدربني حتت اإ�سراف اأكادميي من 
اجلامعة، كما �ستكون هناك زيارات علمية اإلى معاهد ومراكز اأبحاث، ومكتبات 
جامعية. و�ستتم مناق�سة علمية  للبحوث التي �سيعدها املتدربون باإ�سراف جلنة 
مناق�سة من ا�ساتذة جامعيني يف مقر املعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت. 
جمال  يف  املهنية  البحثية  للزمالة  الر�سمي  والتقليد  التخرج  حفل  �سيقام  كما 
يف  اجازتها  �سيتم  التي  للبحوث  العلمي  الن�سر  و�سيتم  املجتمعية.  امل�سوؤولية 
جملة علمية حمكمة. وتهدف ال�سبكة القليمية للم�سوؤولية الجتماعية من هذا 
بحثية من  �سبكة  خلق  اإلى  العربية  املنطقة  مرة يف  لأول  يقام  الذي  الربنامج 
اخلربات  وتبادل  العربي  العامل  يف  املجتمعية  امل�سوؤولية  جمال  يف  املخت�سني 
امل�سوؤولية  ممار�سات  تطوير  يف  البحثية  منتجاتهم  من  وال�ستفادة  معهم، 
اأ�سهر،  ثالثة  الربنامج  تنفيذ  مدة  اأن  علما  العربية.  املوؤ�س�سات  يف  املجتمعية 
مت تق�سيمها اإلى ثالث م�ستويات تدريبية توؤهل الباحثني بعدها للح�سول على 
الزمالة البحثية املهنية يف امل�سوؤولية املجتمعية. حيث اأن امل�ستوى الأول ي�ستلزم 
ح�سور املتدرب - ملدة ع�سر اأيام متوا�سلة - يف مقر املعهد العربي للتخطيط 
من  اأ�ساتذة  واإدارة  اإ�سراف  حتت  التدريبية  الربامج  حل�سور  الكويت  بدولة 
يتم  حني  يف  للتخطيط،  العربي  واملعهد  ماليزيا  العاملية  ال�سالمية  اجلامعة 

تنفيذ امل�ستويني الآخرين عرب تقنيات التدريب والغرف اللكرتونية.
تنفيذ  يف  والتعاون  ال�سراكة  توقيع  حفل  2019م  نوفمرب   ٤ بتاريخ  و�سيقام 
ماليزيا  العاملية  ال�سالمية  الدويل يف حرم اجلامعة  التدريبي  الربنامج  هذا 
للم�سوؤولية  القليمية  ال�سبكة  اإدارة  جمل�س  اأع�ساء  بح�سور  كوالملبور  مبدينة 

ألول مرة في المنطقة العربية وبالشراكة مع جامعة عالمية ومعهد إقليمي

الشبكة اإلقليمية تعلن عن استعدادها 

الطالق برنامج »الزمالة البحثية املهنية يف 

املسؤولية املجتمعية«
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الجتماعية والقيادات الأكادميية العليا للجامعة، يف حني �سيتم اطالق الن�سخة 
الأولى منه بتاريخ 26 نوفمرب 2019م يف مقر املعهد العربي للتخطيط بدولة 
حكومية  جامعة  هي  ماليزيا   العاملية  الإ�سالمية  اجلامعة  اأن  علما  الكويت. 
 23 بتاريخ  اجلامعة  وتاأ�س�ست  العايل.  للتعليم  التابعة  املوؤ�س�سات  اأحد  ومن 
مايو 1983م، بدعم من عدد من حكومات الدول الإ�سالمية ،وتتبناها منظمة 
التعاون الإ�سالمي. يف حني اأن »املعهد العربي للتخطيط« مقره دولة الكويت، 
موؤ�س�سة  واملعهد  بينها.  خا�سة  اتفاقية  مبوجب  العربية  احلكومات  واأن�ساأته 
تنموية عربية ذات �سخ�سية م�ستقلة، تهدف اإلى دعم جهود واإدارات التنمية 
التي  اأن�سطته ومهامه  العربية، من خالل  الدول  والجتماعية يف  القت�سادية 
ت�سمل بناء وتطوير القدرات الوطنية الب�سرية، وتقدمي اخلدمات ال�ست�سارية 
والدعم املوؤ�س�سي، واإعداد البحوث والدرا�سات العامة واملتخ�س�سة، والندوات 

واملوؤمترات والأن�سطة الثقافية والتوعية التنموية، واإ�سدار التقارير املتخ�س�سة 
والن�سرات والكتب املتخ�س�سة يف ق�سايا التنمية امل�ستدامة.

اأما ال�سبكة القليمية للم�سوؤولية املجتمعية فهي موؤ�س�سة مهنية دولية لها فروع 
ومكاتب متثيلية يف عدد من الدول العربية ويف خارجها، ومت اطالقها وتاأ�سي�سها 
املجتمعية عرب  امل�سوؤولية  تعزيز ممار�سات  على  تعمل  عام 2007م، حيث  يف 
برامج تدريبية وبحوث علمية وخدمات ا�ست�سارية وفعاليات متخ�س�سة. كما 
ذكر الدكتور �سهاب اأحمد العثمان مدير عام معهد الجناز املتفوق للتدريب 
وال�ست�سارات الدارية والقت�سادية واملالية باأن هذه ال�سراكة يف تنفيذ الن�سخة 
الأولى من هذا الربنامج النوعي �ستنعك�س ايجابا على ممار�سات وتطبيقات 
امل�سوؤولية املجتمعية يف دولة الكويت ويف عموم الدول العربية التي �سي�ستفيد 

املهتمني منها من هذا الربنامج.

برعاية فخرية من قبل �ساحب ال�سمو امللكي الأمري الدكتور في�سل بن م�سعل 
فعاليات  تنطلق  الق�سيم  منطقة  اأمري  �سعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �سعود  بن 
»املوؤمتر الرابع ملبادرات ال�سباب العربي وامل�سوؤولية املجتمعية لعام 2019م، 
التنمية  مركز  ينظمه  والذي  املدن(،  يف  ال�سباب  م�ساركة  �سعار)قوة  حتت 
وب�سراكة  للتدريب،  الإقليمية  ال�سبكة  معهد  مع  بال�سراكة  عنيزة،  مبحافظة 
ع�سو  الجتماعية،  للم�سوؤولية  الإقليمية  بال�سبكة  التطوع  مركز  مع  مهنية 
بعنيزة،  التنمية  مركز  مبقر  وذلك  العاملي،  لالتفاق  املتحدة  الأمم  برنامج 
اأكتوبر-2 نوفمرب من عام 2019م، وباإ�سراف عام من  يف الفرتة مابني 31 
قبل حمافظ حمافظة عنيزة �سعادة الأ�ستاذ عبدالرحمن ال�سليم، وبرئا�سة 
الأ�ستاذ عبد الرحمن اخللف رئي�س مركز التطوع بال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية 
 ، للمدن  العاملي  باليوم  الحتفال  مع  متزامنًا  املوؤمتر  وياأتي  الجتماعية. 
للتطوع  املتبعة  املنهجية  والطرق  املبادئ  من  ال�سباب  متكني  الى  ويهدف 
والتعرف على قدراتهم لتنفيذ واإدارة الربامج واملبادرات النوعية التي تتواءم 
ال�سباب  اإ�سراك  املمار�سات يف جمال  اأف�سل  العاملية.وي�ستعر�س  املعايري  مع 
ب�ساأنها،   القرارات  واإتخاذ  وتنفيذها  املبادرات مبنهجية احرتافية  لت�سميم 
كما ي�ستهدف تعريفهم على اأدوات القيا�س والتقييم للتحقق من اأثر املبادرات 
ذات ال�سلة بال�سباب، ومتكينهم من الأدوات والتقنيات يف جمالت البتكار 
الجتماعي للو�سول اإلى توظيف حقيقي لقدرات اأ�سحاب املواهب من ال�سباب 
الجتماعي.  ال�ستثمار  اأدوات  عرب  جمتمعاتهم  تنمية  يف  للم�ساهمة  العربي 
الى خلق  املوؤمتر  القائمون على  يتطلع  املدى  البعيد  لالثر  تر�سيخ  اإطار  ويف 
مع  املحتملة  وال�سراكات  التعاون  جمالت  لتحديد  ومتنوعة  متزايدة  فر�س 
اجلهات املعنية بفئة ال�سباب العربي وجمالت التطوع يف املنظمات الأممية. 
و�سيعر�س املوؤمتر اأوراق عمل متنوعة  يقدمها خرباء متميزون منها »التطوع 

عاملية  مبعايري  العربي  العامل  يف  وتطبيقاته  ...جمالته  لل�سباب  املوؤ�س�سي 
يقدمها �سعادة الأ�ستاذ عمر الن�ساري من �سلطنة عمان ، والور�سة التدريبية 
متطلبات  وفق  ال�سباب  وفعاليات  ملبادرات  املجتمعي  »التدقيق  عن  املركزة 
عبدالوهاب  الدكتور  �سعادة  )يقدمها   ISO26000 القيا�سية  املوا�سفة 
ال�سعودية،  العربية  العربية  اململكة  من  الدويل  واخلبري  املدرب   الزهراين 
ويقدم ال�ستاذ اأ�سامة ال�سعودي من اململكة املغربية  ور�سته بعنوان »ا�سهامات 
ال�سباب يف اجلهود الرامية لتحقيق اأهداف الأمم املتحدة للتنمية امل�ستدامة 
اخالقيات  مركز  رئي�سة  بوعلي   اأ�سواق   الأ�ستاذة  �ست�ستعر�س  كما   .»2030
الأعمال بال�سبكة القليمية للم�سوؤولية املجتمعية من مملكة البحرين ور�ستها 
املو�سومة بعنوان »�سناعة النجم املجتمعي ال�سبابي وفق الأدوات الحرتافية 
العاملية واخل�سو�سية الوطنية«  وغريهم من املدربني ذوي الكفاءة والمكانات 
لفئة  اخلربات  لنقل  معهم  التعاقد  على  املوؤمتر  على  القائمون  حر�س  التي 
ال�سباب امل�ستهدفة من املوؤمتر وخدماته. وقد تزينت �سوارع منطقة الق�سيم 
باللوحات الرتحيبية ا�ستعدادا ل�ستقبال امل�ساركني يف املوؤمتر الرابع ملبادرات 

ال�سباب العربي وامل�سوؤولية املجتمعية 2019م

المؤتمر الرابع لمبادرات الشباب العربي والمسؤولية 
المجتمعية ينطلــق آخــر أكتوبــر فــي القصيــم
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الرتكية  ا�سطنبول  مبدينة  القيم  لبناء  اإن�سان  اأكادميية  ا�ست�سافت 
الأ�ستاذ الدكتور علي عبداهلل اآل اإبراهيم نائب رئي�س ال�سبكة القليمية 
الأكادميية  مقر  يف  موؤ�س�ساتية  ور�سة  لتقدمي  الجتماعية  للم�سوؤولية 
....نظريات  املجتمعية  للم�سوؤولية  العاملية  الجتاهات  بعنوان« 

وتطبيقات« ، وذلك بتاريخ 2 �سبتمرب 2019م.

أكاديمية انسان تستضيف 
نائب رئيس الشبكة االقليمية 

للمسؤولية االجتماعية

نظمت غرفة قطر بال�سراكة مع ال�سبكة القليمية فعاليات الربنامج التدريبي 
الدولية  القيا�سية  للموا�سفة  وفقا  املجتمعية  امل�سوؤولية  فعاليات  »اأخ�سائي 
مب�ساركة  يوليو2019م   16-1٤ مابني   الفرتة  خالل  وذلك  ايزو26000«، 

وقام  قطر.  دولة  من  واملجتمعية  واخلا�سة  احلكومية  اجلهات  من  متدربني 
بتقدمي الربنامج التدريبي املدرب الدويل يف جمال امل�سوؤولية املجتمعية الأ�ستاذ 
الدكتور علي اآل اإبراهيم نائب رئي�س ال�سبكة القليمية للم�سوؤولية الجتماعية.

في شراكة مابين الشبكة االقليمية وغرفة قطر ختام البرنامج 
التدريبي »فعاليات المسؤولية المجتمعية«

قام وفد من ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية بزيارة اإلى مقر 
بتاريخ  الرتكية  ا�سطنبول  مدينة  يف  الرتكية  الإن�سانية  الغاثة  هيئة 
18 اأكتوبر 2019م، وذلك لبحث اأطر التعاون بينهما يف جمال العمل 
الإن�ساين. وقد تراأ�س وفد ال�سبكة القليمية للم�سوؤولية الجتماعية يف 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  عبدالغفار  يو�سف  الربوفي�سور  �سعادة  الجتماع 

ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية الذي.

الشبكة اإلقليمية للمسؤولية 
االجتماعية فـي زيــارة إلى 

هيئـة اإلغاثــة اإلنسانيـة التركية
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يف اإطار البناء املعريف يف جمالت امل�سوؤولية املجتمعية يف املنطقة العربية 
، مت تنظيم حما�سرة بعنوان »الرمز املجتمعي.. الأدوات والأثر« قدمها 
والتنمية  املجتمعية  امل�سوؤولية  جمالت  يف  الدويل  وامل�ست�سار  املدرب 
اأكتوبر   16 بتاريخ  وذلك  اإبراهيم  اآل  علي  الدكتور  الأ�ستاذ  امل�ستدامة 

2019م، بح�سور �سخ�سيات اأكادميية ومهنية رفيعة امل�ستوى.
ويف ختام املحا�سرة مت تكرمي �سعادة الدكتور حممد بن �سيف الكواري 
لأخالقيات  الأوربية  باجلائزة  املجتمعية  للم�سوؤولية  الدويل  ال�سفري 

الأعمال.

محاضـرة بعنـوان » الرمـز المجتمعـي .. األدوات واألثـر«

اأ�سبحت امل�سوؤولية   الجتماعية ذات اأهمية بالغة على كافة امل�ستويات، لأنها اأحد اأهم ركائز التنمية 
حتقيق  ،بهدف  وال�سركات  للموؤ�س�سات  الأداء  وموؤ�سرات  ا�سرتاجتيات  من  �س واأدرجت  الجتماعية، 
التوازن بني م�ساحلها اخلا�سة وامل�سلحة العامة. مع الأخذ بعني العتبار الركائز الثالثة التي و�سحها 

جمل�س الأعمال العاملي للتنمية امل�ستدامة وهي: النمو القت�سادي والتقدم الجتماعي وحمية البيئة.
ISO- وهي: احلوكمة،  اأي�سًا �سبعة مو�سوعات رئي�سة-ح�سب املنظمة الدولية للموا�سفات  وتت�سمن 
وحقوق الإن�سان، واأنظمة العمال، والبيئة، واأخالقيات الت�سغيل، وق�سايا امل�ستهلك، والإ�سهام املجتمعي.
وقد اإزداد الوعي العام للم�سوؤ�س�سات وال�سركات لربامج امل�سوؤولية الإجتماعية وجعلها ذات قيمة م�سافة 
ورقي  وازدهار  تطور  اإلى  ذلك  اأدى  مما  ال�سامية،  واملعايري  لإن�سانية  ا القيم  من  بعدد  وربطها  لها  
التناف�سية لها. والنتقال من جمرد امل�ساهمة  املوؤ�س�سات وال�سركات وجميع املن�ساآت، وزيادة القدرة 
يف الربامج اخلريية الى اإطالق مبادرات تنموية حمكمة التنظيم يعمل على حت�سني وتنمية املجتمع 
وتنظيم احلمالت  القت�سادية،  والربامج  الأن�سطة اخلريية،  رعاية  »برامج  منها  املجالت  �ستى  يف 
واملبادرات، وامل�سابقات واجلوائز الدولية، والوقف اخلريي  الذي يعترب اأيقونة امل�سوؤولية الجتماعية 

حيث كان م�سجد قباء اأول وقف خريي يف الإ�سالم، تاله امل�سجد النبوي باملدينة املنورة.
وبالتايل اأ�سبح لزامًا على املوؤ�س�سات وال�سركات اأن ت�ساعف جهدها نحو امل�سوؤولية الجتماعية ،واأن 
ال�ستدامة  وامل�ساهمة يف حتقيق  املجتمع   اأفراد  مع  اأكرث عمقًا  ا�سرتاجتية  بناء عالقات  اإلى  ت�سعى 

والتنمية القت�سادية، لتعزيز القدرة التناف�سية لديها. 

دور برامج المسؤولية االجتماعية في التنمية المجتمعية
   مقالت يف امل�شوؤولية املجتمعية 

بقلم الأ�شتاذة: ر�شية �شريف
مهتمة باإدارة العمل اخلريي واملجتمعي
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حفـل تدشيـن الكتـاب العـربـي للمسؤوليـة المجتمعيـة

 اأقيم حفل تد�سني اجلزء الثاين من »الكتاب العربي يف امل�سوؤولية املجتمعية« 
بح�سور الكتاب امل�ساركني يف تاأليف هذا اجلزء من م�سروع الكتاب العربي 
�سيف  بن  حممد  الدكتور  �سعادة  من  فخرية  وبرعاية  قطر،  دولة  من 
الكواري ال�سفري الدويل للم�سوؤولية املجتمعية. وقد �سدر اجلزء الثاين من 
العربي  املعهد  للم�سوؤولية املجتمعية« برعاية من  العربي  »الكتاب  م�سروع 
للتخطيط بدولة الكويت، ومب�ساركة خرباء يف جمال امل�سوؤولية املجتمعية 
من الدول العربية. ويف ت�سريح لالأ�ستاذ الدكتور علي اآل اإبراهيم رئي�س 
قال  املجتمعية   امل�سوؤولية  يف  العربي  الكتاب  مل�سروع  امل�سوؤول  التحرير 
اأو  وطني  �ساأن  يعد  مل  واأهميتها  املجتمعية   امل�سوؤولية  عن  فيه«احلديث 
اقليمي، بل جتاوز الأمر ذلك لي�سبح �ساأنا عامليا. فالعامل اليوم يت�سابق 
لتحقيق ممار�سات م�سوؤولة ذات اأبعاد اأخالقية ، جتعلهم جزءا رئي�سا من 
العامل الفاعل وامل�سوؤول،حيث ت�ساهم تلك املمار�سات يف تنمية جمتمعاتهم 
ت�سنيفا ح�ساريا  لهم  كما حتقق  والب�سرية،  الطبيعية  مواردهم  وحتفظ 
من  وموؤثرة  طويلة  مل�سرية  وا�ستمرارا  التفاعل،  لهذا  وا�ستجابة  متقدما. 
امل�سوؤولية املجتمعية  التي قدمناها يف جمال تعزيز ممار�سات  اخلدمات 
يف املنطقة العربية ويف خارجها، عرب �سراكات مع منظمات دولية معتربة، 
العربي  الكتاب  ا�سم«  يحمل  عربي  علمي  م�سروع  تبني  فكرة   جاءت 
واملتخ�س�سني  ثلة من اخلرباء  تاأليفه  ي�ساهم يف   « املجتمعية  للم�سوؤولية 
يف جمالت امل�سوؤولية املجتمعية من منطقتنا العربية بال�سراكة مع املعهد 

العربي للتخطيط بدولة الكويت ب�سفتها منظمة اقليمية حكومية عربية، 
ليكون باإذن اهلل بادرة نحو اإ�سدار هذا الكتاب ، ومن خالل اأجزاء عديدة 
ودورية، لي�ساهم مع اجلهود الأخرى يف ن�سر التوعية باأف�سل املمار�سات 
اليجابية  العوائد  ا�ستعرا�س  وكذلك   ، املجتمعية  امل�سوؤولية  جمالت  يف 
التي حتققت من خالل هذه املمار�سات امل�سوؤولة يف املنطقة العربية ويف 
عربية  رموزا  نقدم  اأن  العلمي،  الكتاب  هذا  يف  حر�سنا  ولقد  خارجها. 
يف  تخ�س�سها  اإلى  اإ�سافة  املجتمعية،  امل�سوؤولية  جمالت  يف  متخ�س�سة 
والتي  املجتمعية،  امل�سوؤولية  جمالت مهنية وعلمية ذات �سلة مبمار�سات 
ندرجها عرب اأبعاد عديدة منها : اخلدمة املجتمعية، واأخالقيات الأعمال، 
املجتمعية  وامل�سوؤولية  املوؤ�س�سي،  والتطوع  امل�ستدامة،  التنمية  اإلى  اإ�سافة 
ونحو ذلك.واختتم الدكتور علي اآل اإبراهيم ت�سريحه قائال »ن�ساأل اهلل اأن 
يجد الباحث العربي واملهتم مبجالت امل�سوؤولية املجتمعية يف هذا اجلهد 
العلمي التوعوي الأول من نوعه  على م�ستوى املنطقة العربية مايتطلعون 
اإليه من خمرجات هادفة، تنعك�س باإيجابية على م�سرية املهتمني مبجالت 
يتم  اأن  باإذن اهلل  املقرر  العربية.. ومن  املجتمعية يف منطقتنا  امل�سوؤولية 
اإ�سدار اجلزء الثالث من هذا الكتاب خالل �سهر نوفمرب من عام 2019، 
بال�سراكة مع جمموعة طالل اأبوغزالة ، وذلك يف اإطار م�سروع » برنامج 
خرباء  مب�ساركة  املجتمعية«  للم�سوؤولية  الفكري  اأبوغزاله  طالل  الدكتور 

وباحثني من الدول العربية يف جمالت امل�سوؤولية املجتمعية.
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بف�سل اهلل تعالى مت التعاقد مع هيئة تنظيم الأعمال اخلريية بدولة قطر لتنفيذ برناجمني تدريبني ل�سالح العاملني يف القطاع اخلريي يف الدولة خالل 
�سهر نوفمرب 2019م وهما)برنامج تقارير ا�ستدامة القطاع اخلريي وفق منهجيات )GRI( و)برنامج امل�سوؤولية املجتمعية وتطبيقاتها يف القطاع 
اخلريي والإن�ساين(. علما اأن الهدف من تنفيذ هذه الربامج التدريبية هو ال�سعي اإلى بناء قدرات وتطوير العاملني يف القطاع املجتمعي واخلريي يف 

دولة قطر من خالل تزويدهم باأحدث املعارف يف جمالت عملهم.

 )الملتقى الدولي للسفراء األمميين 
للشراكة المجتمعية ( في دولة الكويت 

برعاية معالي محافظ األحمدي

برنامجين تدريبين لصالح العاملين في القطاع الخيري بالتنسيق مع 
هيئة تنظيم األعمال الخيرية

الكويت-  بدولة  الأحمدي  ال�سباح حمافظ حمافظة  فواز اخلالد  ال�سيخ  برعاية من معايل 
العربي  واملعهد  الأحمدي  حمافظة  مع  وبال�سراكة   - املجتمعية  للم�سوؤولية  الدويل  ال�سفري 
للتخطيط، وكذلك معهد الجناز املتفوق للتدريب وال�ست�سارات الإدارية والقت�سادية واملالية 
، �ستقام  يف دولة الكويت فعاليات )امللتقى الدويل لل�سفراء الممني لل�سراكة املجتمعية لعام 
2019م ( يف مقر املعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت خالل الفرتة مابني 19-21 دي�سمرب 

من عام 2019م. 

تقليد نائب رئيس الشبكة اإلقليمية 
عضوية سفير الدبلوماسية 

اإلنسانية من قبل األكاديميـة 
الدبلوماسيـة

للم�سوؤولية  الإقليمية  ال�سبكة  رئي�س  نائب  اإبراهيم   اآل  علي  الدكتور  الأ�ستاذ  ح�سل 
الجتماعية على ع�سوية »�سفري الدبلوما�سية الن�سانية« من قبل الأكادميية الدبلوما�سية 
الهاجري  را�سد  امل�ست�سار  �سعادة  قام  وقد  املتحدة.  اململكة  يف  الرئي�س  مقر  يقع  والتي 
رئي�س الأكادميية الدبلوما�سية بتقليد الأ�ستاذ الدكتور علي اآل اإبراهيم هذا اللقب املهني 

ال�سريف.
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افتتاح البرنامج التدريبي »الرخصة الدولية للمسؤولية المجتمعية«
في الظهـران بالمملكـة العربيـة السعوديـة

 ح�سر �سعادة الربوفي�سور يو�سف عبدالغفار رئي�س جمل�س اإدارة ال�سبكة 
القليمية للم�سوؤولية الجتماعية  حفل افتتاح فعاليات الربنامج التدريبي 
جامعة  ا�ست�سافته  والذي  املجتمعية(  للم�سوؤولية  الدولية  )الرخ�سة 
امللك فهد للبرتول واملعادن مبدينة الظهران خالل الفرتة مابني 11-1٤ 
للتدريب باململكة  الإقليمية  ال�سبكة  �سبتمرب 2019م، وبتنظيم من معهد 
العربية ال�سعودية وبال�سراكة مع �سركة املناهج املطورة للتدريب، وذلك يف 

اإطار دعم �سعادته جلهود �سركاء ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية 
العلي  عبداللطيف  الأ�ستاذ  �سعادة  الر�سمية  امل�ساركة  هذه  يف  ..ورافقه 
الع�سو املنتدب لل�سبكة القليمية للم�سوؤولية الجتماعية يف اول م�ساركة 

ر�سمية له. 
وقد افتتح امل�ست�سار فواز الدخيل رئي�س مركز الت�سويق املجتمعي بال�سبكة 

الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية فعاليات الربنامج التدريبي.

ان�سمت  املجتمعية،  امل�سوؤولية  يف  ممار�ساتها  لدعم  رائدة  خطوة  يف 
للم�سوؤولية  الإقليمية  ال�سبكة  ع�سوية  اإلى  القاب�سة  ابهار  جمموعة 
مي�سر  الدكتور  �سعادة  اإدارتها  جمل�س  رئي�س  ان�سم  كما  الجتماعية. 
اإلى فريق خرباء ال�سبكة الإقليمية لقطاع الأعمال. وتعد ع�سوية  �سديق 
الع�سويات  من  الجتماعية  للم�سوؤولية  الإقليمية  ال�سبكة  يف  املوؤ�س�سات 
تطوير  يف  خدماتها  من  ال�ستفادة  من  املوؤ�س�سات  متكن  التي  املهنية 
وفح�س ممار�ساتها يف جمال امل�سوؤولية املجتمعية وبناء قدرات اأفرادها 
وتاأهيلهم لقيادة موؤ�س�ساتهم وفق متطلبات موا�سفة امل�سوؤولية املجتمعية.

مجموعة ابهار القابضة ضمن المؤسسات األعضاء بالشبكة اإلقليمية 
للمسؤولية االجتماعية
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بح�سور �سعادة النائب الربملاين املهند�س فوؤاد خمزومي ال�سفري الدويل 
موؤ�س�سة  رئي�سة  خمزومي  مي  ال�سيدة  وحرمه  املجتمعية  للم�سوؤولية 
خمزومي ومب�ساركة ٤0 متدربا من منظمات حكومية وخا�سة وجمتمعية 
الدولية  )الرخ�سة  التدريبي  الربنامج  فعاليات  اختتمت  لبنان.  من 
للم�سوؤولية املجتمعية( والذي نظمته موؤ�س�سة خمزومي يف لبنان بال�سراكة 
مع ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية، ومب�ساركة متدربني ومتدربات 

من منظمات املجتمع املدين واجلهات احلكومية واخلا�سة اللبنانية.
وقد قدم الربنامج التدريبي الأ�ستاذ الدكتور علي اآل ابراهيم نائب رئي�س 
تد�سينا  الربنامج  هذا  وياأتي  الجتماعية..  للم�سوؤولية  الإقليمية  ال�سبكة 
لأن�سطة ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية يف اجلمهورية اللبنانية 
التدريبي  الربنامج  اأقيم  وقد  خمزومي،.  موؤ�س�سة  من  ورعاية  ب�سراكة 

خالل الفرتة مابني 3 - 6 �سبتمرب 2019م.

أول انطالقـــة للشراكــة االستراتيجيــة بيــن
 الشبكة اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية ومـؤسســة مخزومــي

�سمن فعاليات موؤمتر امل�سوؤولية املجتمعية للموؤ�س�سات املالية وامل�سارف الإ�سالمية الرابع والذي اأقيم  يف الكويت كرمت ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية 
الجتماعية بنك ام درمان الوطني وم�سرف املزارع ال�سوداين وجمموعة الربكة امل�سرفية بجوائز »املوؤ�س�سات املالية امللتزمة بامل�سوؤولية املجتمعية 
لعام 2019م«  يف و�سط ح�سور متميز من القطاع امل�سريف الإ�سالمي يف الوطن العربي. وجاء هذا التكرمي نظري م�ساهماتهم وجهودهم املر�سودة يف 

خدمة جمتمعاتهم وتطويرها.

تقليد المزارع السوداني وأم درمان الوطني والبركة جوائز 
المؤسسات المالية الملتزمة بالمسؤولية المجتمعية لعام ٢٠١٩م
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حصول جمعية الروماتيزم على 
عضوية برنامج االتفاق العالمي

العربية  اململكة  من  الروماتيزم  ملر�سى  اخلريية  اجلمعية  تكرمي  مت 
لالتفاق  املتحدة  المم  برنامج  ع�سوية  اإلى  لن�سمامهم  ال�سعودية 
العاملي، وذلك بعد خدمات ا�ست�سارية قدمها مكتب خدمات منظمات 
الأمم املتحدة والهيئات الدولية التابع لل�سبكة القليمية لال�ست�سارات 

ع�سو ال�سبكة القليمية للم�سوؤولية الجتماعية.

الكويت تحتضن برنامج تدريبي 
متقدم في الشراكة المجتمعية

للتدريب  املتفوق  الجناز  معهد  اأعلن 
والقت�سادية  الإدارية  وال�ست�سارات 
مع  بال�سراكة  الكويت  بدولة  واملالية 
ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية 
التدريبي  الربنامج  �سينظمان  باأنهما 
ال�سراكة  جمال  يف  دويل  )اخت�سا�سي 
مابني  الفرتة  خالل  وذلك  املجتمعية( 
2٤-26 نوفمرب 2019م بفندق ميلينيوم 
�سهاب  الدكتور  بذلك  �سرح  الكويت. 

اأحمد العثمان  مدير املعهد.

  الشبكة اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية رسميا 
في المملكة المغربية

بف�سل اهلل تعالى مت النتهاء ر�سميا من اإجراءات ت�سجيل ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية يف املغرب، وذلك 
مبنا�سبة انعقاد فعاليات )الكوجنر�س الدويل للم�سوؤولية املجتمعية لعام 2019م(. وقد مت افتتاح مقرها الر�سمي يف 

مدينة طنجة باململكة املغربية ليكون لذلك مكتبا لالإقليم العربي لل�سبكة القليمية للم�سوؤولية الجتماعية.

مالوي في حديث إذاعـي: 
نؤكد على أن دورنـا كبير 

لالهتمام  بكبـار السـن فـي 
يومهـم العالمــي

حوارا  ال�سن  لكبار  اجالل  مركز  رئي�سة  مالوي  حياة  الدكتورة  اأجرت 
حتدثت  الريا�س،  اإذاعة  خالل  من  امل�ساء«  »اإيقاع  برنامج  عرب  اذاعيا 
خالله عن »اليوم العاملي لكبار ال�سن« ودور الأفراد واملجتمعات جتاه هذه 
الفئة الغالية. كما ا�ستعر�ست اأن�سطة املركز املقامة لحياء هذه املنا�سبة.

اطالق الهوية الجديدة للشبكة 
اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية

مبنا�سبة اليوم العاملي للم�سوؤولية املجتمعية لعام 2019م، اأطلقت ال�سبكة 
لطالق  ا�ستعدادا  اجلديدة  هويتها  الجتماعية  للم�سوؤولية  الإقليمية 
لل�سبكة  اجلديدة  الهوية  هذه  ان  علما  الكبري)فران�سايز(.  م�سروعها 
الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية حمفوظة بوثيقة قانونية يف عموم العامل 

العربي. و�سيتم العمل بالهوية اجلديدة ابتداء من 1 يناير2020.
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لفعاليات  املجتمعية  للم�سوؤولية  الإقليمية  ال�سبكة  تنظيم  اإطار  يف 
الكوجنر�س الّدويل للم�سوؤولية املجتمعية يف مدينة الرباط املغربّية حتت 
تعزيز  دولّية يف  املجتمعية جتارب  وامل�سوؤولية  الأعمال  »اأخالقيات  �سعار 
اجلائزة  اإ�سناد  مت   ،2019 �سبتمرب   26 اخلمي�س  بتاريخ  التناف�سّية«، 
الأوروبّية يف جمال اأخالقيات الأعمال لقيادات ن�سائّية عربّية اأحدثن اأثرا 

باإجنازات ذات اأبعاد اجتماعية وتربوية واقت�سادّية .
بتكرمي  البحرين  مبملكة  للرّب  الّنور  جلمعّية  اجلائزة  هذه  منح  مّت  حيث 
رئي�س جمل�س الإدارة ال�ّسيخة ملياء بنت حمّمد بن خليفة األ خليفة ونائبة 
رئي�س جمل�س الإدارة ال�سيخة لولوة بنت خليفة بن علي األ خليفة،  وتكرمي 
لل�سناعات  العامة  الهيئة  رئي�سة  ال�سيابية  خلفان  بن  عائ�سة  ال�سيخة 
احلرفّية  و�سعادة الدكتور=انت�سار فلمبان رئي�سة املراأة والأ�سرة باملنظمة 
العربية لل�سالمة املرورية، والدكتورة اأمل البكري البيلي الوزيرة ال�سابقة 
والأكادميية واخلبرية يف جمال امل�سوؤولية املجتمعية، وذلك من طرف وزير 
ال�سوؤون العاّمة واحلكامة باململكة املغربّية �سعادة الوزير حل�سن الدوادي.

و�سمن اجلل�سة الأولى للجل�سات العلمية �ساركت ال�سيخة ملياء بنت خليفة 
اإطار  يف  للرّب  الّنور  جمعّية  »م�سرية  عنوان  حتمل  عمل  بورقة  خليفة  اآل 
اأخالقّيات العمل« اأ�سادت من خاللها مدى حر�س جمعية النور للرب على 
اأن يكون عملها التطوعي نابعًا من اأخالقياتنا الإ�سالمية، والقناعة التامة 
مبا عليها من اإلتزامات وم�سوؤوليات كبرية جتاه املجتمع مبختلف فئاته، 
للرّب بامل�سوؤولية الجتماعية  الّنور  اإلتزام جمعية  وا�ستعر�ست مناذج من 
اأخالقيات  اإطار  يف  املجتمع  من  خمتلفة  وفئات  العاملني  الأفراد  جتاه 
اإبراز مدى اأهمّية الإ�سرتاتيجية الوا�سحة التي تبنتها الإدارة  العمل مع 
العليا من اأجل تعزيز اأخالقيات العمل، والوعي مبا عليها من م�سوؤوليات 

اإجتماعية متعددة، والقائمة اأ�سا�سا على حتقيق الأهداف الآتية:
اأوًل: رفع جودة الأداء وزيادة الإنتاجية يف اخلدمات اخلريية والتنموية. 

ثانيًا: دعم امل�ستوى املعي�سي لالأ�سر ذوي الدخل املحدود من خالل تقدمي 
امل�ساعدات املادية واملعنوية والتدريبية.

ثالثًا: التعاون وال�سراكة مع املوؤ�س�سات املجتمعية املختلفة لتحقيق اأداء اأف�سل.
رابعًا: تعزيز القيم الإ�سالمية والوطنية يف �سبيل بناء جمتمع متما�سك.

رئي�س  ونائبة  خليفة  األ  علي  بن  خليفة  بنت  لولوة  ال�سيخة  �ساركت  كما 
ودورها يف  الأعمال  »اأخالقيات  عنوان  بورقة عمل حتت  الإدارة  جمل�س 

تنظيم املوؤ�س�سات«. حيث طرحت من خاللها الإ�سكالّيات الآتية :
• مفهوم اأخالقيات الأعمال.

• م�سادر الأخالق.
• ما اأهم خ�سائ�س اأخالقيات العمل اجليدة  ؟ 

• ما اأهمية اأخالقيات الأعمال؟

اأخالقيات  تر�سيخ  و�سائل  هي  ما   •
العمل؟

التطور  عرب  الأعمال  اأخالقيات   •
اإلى  الّنهاية  لت�سل يف  التاريخي مل�سرية اجلمعية يف العمال اخلريية 

�سبط النتائج الآتية واملتمثلة يف:
واأبعاد  الجتماعية  امل�سوؤولية  باأبعاد  املوؤ�س�سات  اهتمام  �سرورة   •
اأخالقيات العمل �سمن اطار الثقافة املنظمية من خالل ان�ساء وحدات 

متخ�س�سة للم�سوؤولية الجتماعية ب�سكل عام والعاملني ب�سكل خا�س.
اخلا�سة  القواعد  من  العديد  بتطبيق  املوؤ�س�سات  التزام  �سرورة   •
ال�سلبية  ال�سلوكيات  وعالج  املعلومات  كت�سريب  العمل  باأخالقيات 
والتعليمات  القوانني  تنفيذ  يف  العادلة  الجراءات  وتطبيق  للعاملني 
العاملني  حقوق  على  املحافظة  عن  ف�سال  والعمل  بالعاملني  اخلا�سة 

وخا�سة مكانتهم و�سمعتهم وولئهم لها لأّنها جزء من املجتمع.
اإجنازات  هي  العمل  لورقتي  الأ�سا�سي  املنطلق  اأّن  اإلى  الإ�سارة  وجتدر 
مبادئ  و  قيم  �سبطتها  ممنهجة  ا�سرتاتيجية  وفق  للرّب  الّنور  جمعّية 

�سلوكية ذات مرجعّية اإ�سالمّية واإن�سانّية .
بن جميل  بنت خلفان  ال�سيخة  عائ�سة  ورقة عمل معايل  ا�ستعرا�س  وقد مت 
ال�سيابية رئي�سة الهيئة العامة لل�سناعات احلرفية، والتي تعترب اأول امراأة ُتعنّي 

بدرجة وزيرة بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربّية من �سلطنة ُعمان.
وقد مّت الرتكيز على اأبرز النقاط الآتية يف ورقة عملها :

• اأخالقيات الأعمال وجتويد الإنتاجية واملناف�سة.
• مبادرات امل�سوؤولية الإجتماعية للهيئة العامة لل�سناعات احلرفية.

• التفاعلية الإلكرتونية وانعكا�سها على اأخالقيات الأعمال.
• الإ�ستجابة ودقة الإجناز.

• الوعي الوظيفي وتعزيز اأخالقيات الأعمال.
• فل�سفة التمكني.. الإجادة.. الّريادة

العاّمة  الهيئة  جهة  من  ا�سرتاتيجية  و�سع  يف  النقاط  هذه  تبلورت  وقد 
ناعات احلرفّية يف اإطار تطبيقات امل�سوؤولّية املجتمعية وذلك باإتاحة  لل�سّ
وبرامج  مبادرات  من  لال�ستفادة  �سنويا  1000حريف  حلوايل  الفر�س 
التاأهيل والتدريب والنتاج والتطوير  مع فتح جمالت الت�سويق، اإلى جانب 
احلريف  لالإنتاج  الالزمة  والآلت  املعدات  مبختلف  املنتجة  الأ�سر  دعم 

بطريقة ت�سهم يف حتقيق التنمية امل�ستدامة.
تفاعلّية  بوابة  تد�سني  مّت  احلديثة  التقنيات  ا�ستعمال  لتطور  ومواكبة 
احدثت  »�سُنبدع«  ا�سما  اتخدت  احلرفية  ال�سناعات  لقطاع  الكرتونية 
ُنقلة نوعية يف جمال املعامالت ناهيك حر�سها على حتقيق املواءمة بني 
التخ�س�سات  خمتلف  يف  احلديثة  والتقنيات  العمال  اأخالقيات  دعم 

   مقالت يف امل�شوؤولية املجتمعية 

بصمة المرأة العربية فـي الكونجرس 
الدولي للمسؤولية المجتمعية

بقلـــم: الدكتورة جنوى بلطيف
رئي�سة مركز املراأة للم�سوؤولية املجتمعية
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واملنا�سب املهنية دفعا للنتاج وحتقيقا للجودة.
ال�سيخة  هي  عظيمة  �سّيدة  ا�سراف  حتت  الإجنازات  هذه  كل 
الإ�ست�سرافية  والروؤية  الوطني  احل�س  ذات  ال�سيابّية،  عائ�سة 
ناعات التقليدّية  قلما ُير�سم به �سلطنة عمان يف  لتجعل من ال�سّ

وحدتها ومتا�سكها واأخالقّياتها.
انت�سار  الدكتورة  �سعادة  قامت  الثانية   العمل  جل�سة  يف  اأّما 
العربّية  باملنظمة  الأ�سرة  و  املراأة  جلنة  رئي�سة  فلمبان  احمد 
لل�سالمة املرورّية  بتقدمي ورقة عمله بعنوان »مفاهيم اأخالقيات 
اململكة  يف  تطبيقهما  وجمالت  املجتمعية  وامل�سوؤولية  الأعمال 
العربية ال�سعودية »حيث اأّكدت من خاللها حر�س اململكة العربّية 
ال�سعودّية على و�سع ت�سريعات وقوانني تنظم املمار�سات الأخالقية 

يف خمتلف البيئات املهنية وحتديدا يف املوؤ�س�سات الّر�سمّية.
العالقة  مدى  تو�سيح  على  فلمبان  انت�سار  الدكتورة  وحر�ست 
التالزمّية القائمة بني امل�سوؤولية املجتمعية واأخالقيات الأعمال 
لعملة  وجهني  مبثابة  فهما  وترابط  تداخل  عالقة  باعتبارها 
ف�سل  على  ا�ستملت  احلديثة  الإدارة  اأدبيات  اأّن  ذلك  واحدة، 
منطي يحمل عنوانًا م�سرتكًا هو: امل�سوؤولية املجتمعية واأخالقيات 
لذلك  تنمية م�ستدامة،  لتحقيق  يوؤ�ّس�س  التمازج  الأعمال، فهذا 
التدريب  توظيف  �سرورة  اإلى  فلمبان  انت�سار  الدكتورة  دعت 
لالعتبارات  اأف�سل  فهم  على  الّنا�س  وم�ساعدة  الأخالقي، 
الأخالقّية لتخاذ القرارات املنا�سبة، ولإدماج معايري اأخالقية 
غري  ال�ّسلوك  يك�سف  من  وحماية  اليومي،  �سلوكهم  يف  عالية 
يف  الإيجابية  الّنتائج  لدعم  العليا  الإدارة  وم�ساندة  الأخالقي، 
مدّونات  اأو  د�ستور  واإعداد  العمل،  يف  الأخالقي  ال�سلوك  جمال 
لل�سلوك الأخالقي حتدد املعايري الأخالقّية والقيم التى ي�سرت�سد 
املواقف  خمتلف  �سمن  اأو  باملن�ساأة،  العاملني  �سلوك  فى  بها 
ة  الذاتّية، ول�سيما تلك املواقف التي متثل مع�سلة اأخالقية خا�سّ

فى بع�س املهن مثل الهند�سة والطّب و القانون و املحا�سبة.
عب  ال�سّ من  اأ�سبح  املجتمعّية  امل�سوؤولية  مفهوم  انت�سار  ومع 
واإح�سا�سها  التنموي  دورها  عن  التغا�سي  الأعمال  من�ساآت  على 
وفق  اأعمالها  مبمار�سات  والتزامها  املجتمع  داخل  بامل�سوؤولّية 
تتجاوز  التي  الجتماعية  امل�ساركة  واأهمية  اأخالقية،  مرجعّيات 
ال�سعور بامل�سوؤولية لتتبنى ك�سب تعاطف املجتمع واحرتامه و�سمان 
ال�سعودّية  العربية  اململكة  جتربة  م�ستعر�سة  والتميز،  النجاح 
الهادفة اإلى تعزيز ممار�سات اأخالقيات الأعمال يف بيئات العمل 
املختلفة �سواء احلكومية منها اأو اخلا�سة اأو املجتمعية ا�سرت�سادا 
بال�سريعة ال�سالمية املرجعية الرئي�سية لكافة الأعمال والأن�سطة، 

وكذلك اللتزام مبعايري ال�سلوك العاملية الع�سرية واملتقدمة.
ف�ساهمت  الوانها  مبختلف  العربّية  املراأة  جهود  جتّلت  هكذا 
امل�سوؤولية  تطبيقات  وفق  اأوطانها  تقدم  دعم  باجنازاتها 
يحتذى  منوذجا  لتكون  الأعمال  باخالقيات  والتزاما  املجتمعّية 
به يف �سائر الأقطار العربّية فهنيئا لكن باجلائزة الأوروبّية يف 

جمال اأخالقيات الأعمال.

للمملكة  الجتماهية  للم�سوؤولية  الإقليمية  ال�سبكة  وفد  زيارة  خالل  جرى 
املغربية يف مطلع �سبتمرب املا�سي توقيع اتفاقية ال�سراكة ال�سرتاتيجية  بني 
املغرب - مع مركز حرف  للم�سوؤولية الجتماعية - مكتب  الإقليمية  ال�سبكة 
ال�سراكات  اأولى لبناء  والذي يقع مقره يف طنجة باململكة املغربية يف خطوة 
مع املوؤ�س�سات العاملة يف املغرب يف مقر ال�سبكة اجلديد . وتتطلع ال�سبكة من 
خالل هذه ال�سراكة الى �سناعة العديد من الفعاليات والربامج الفاعلة التي 

تخدم اأبناء املنطقة واملجتمعات ذات ال�سلة.

اتفاقية الشراكة بين الشبكة 
اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية 

مكتب المغرب
مـع مركــز حــرف

منحة من الشبكة اإلقليمية 
للمسؤولية االجتماعية لخبيرة في 

مجال تمكين المرأة

 قدمت ال�سبكة القليمية للم�سوؤولية الجتماعية منحة لالأ�ستاذة رو�سة القبي�سي 
اخلبرية يف جمال التنمية الب�سرية للم�ساركة يف موؤمتر علمي معني بق�سايا متكني 
املراأة مت عقده يف كندا. وتاأتي هذه املنحة املقدمة تقديرا لدور الأ�ستاذة رو�سة 

القبي�سي يف ق�سايا الإبداع والبتكار املجتمعي والتنمية الب�سرية وطنيا ودوليا.
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جمعية البيان في قلب المسؤولية المجتمعية
بقلم ال�شيخ زكريا دوتي

خطيب بجامع الرو�سة بُدَوال ورئي�س جمعية البيان للرتبية والتنمية

ب�سم اهلل وال�سالة وال�سالم على اأ�سرف املر�سلني نبينا حممد وعلى اآله و�سحبه ومن تبعهم باإح�سان اإلى يوم الدين وبعد:
فاإن من ناقلة القول، اأقول »اإن الكالم عن امل�سوؤولية املجتمعية اأ�سبح اأمرا ل غبار يف اأهميتها البالغة ويف دورها التي تلعب فيها املوؤ�س�سات اخلريية 

�سواء اأكان يف امل�ستوى الإقليمي اأو الدويل، بل ل تكاد جتد م�سجدا اإل ولها برامج تعتني بها.«
ومن هذا املنطلق، مت اإن�ساء »جمعية البيان للرتبية والتنمية« يف عام 2015م، حتت رقم RDA/SAAJP/C19/933/2015 وهي جمعية خريية 
غري هادفة للربح تهدف اإلى م�ساطرة الهيئات واملنظمات يف املجال الجتماعي والرتبوي. تقدم اجلمعية خدمات متميزة وجليلة ورعاية متكاملة 
من تعليم وعناية �سحية وتنمية يف املجتمعات الفقرية والرقي بها اإلى درجة العتماد على الذات، وتتلخ�س اأن�سطة اجلمعية من خالل نوافذها 

الآتية.
الق�شم الرتبوي

لهذا الق�سم معهد با�سم »معهد البيان للدرا�سات العربية والإ�سالمية« الذي مقره يف العا�سمة القت�سادية )دوال(. وللمعهد عدة برامج ترمي اإلى 
تربية ال�سغار وتدريب الكبار واملوظفني واملعتنقني بالإ�سالم. على راأ�س املعهد مدير وم�سرف تربوي وبجواره اأمني عام ومدر�سون.

رعاية الأيتام والأرامل
تتمثل هذا الق�سم من خالل م�سروع )اأنا وكافل اليتيم(. وقد كتب اهلل القبول لهذا امل�سروع حيث ا�ستقبله اأكرث اأهل املنطقة )دوال( اإلى اأنه امتدت 
اإلى امل�ستوى الوطني - وله احلمد. رعاية الأيتام تعني اأي�سا كفالتهم وتقدمي بع�س اخلدمات اخل�سة التي هي القيام مبتابعة تربيتهم الدينية 
والنظامية والنفقات على ال�ستمرار والك�سوة والعناية ال�سحية، كما تندرج حتت هذا الق�سم رعاية الأرامل )اأمهات الأيتام( بتقدمي �سلة غذائية 

�سهرية، وحلوم الأ�ساحي ودعم �سغار امل�ساريع لهن.
وكفالة الأيتام يف نظام اجلمعية على اأق�شام: 

ق�سم تتكفل اجلمعية بجميع احتياجاتهم وبلغ عدد هوؤلء اأكرث من ثالثني موزعة بني اأقاليم الكامريون؛ 
وق�سم لدار الأيتام يف غرب الدولة. هذا الدار بناها اإحدى املوؤ�س�سات اخلريية الكويتية عن طريق ال�سراكة بني اجلمعية ودار الأيتام، وامل�ستفيدون 
درا�سية  ل�سنة  املدار�س  ا�ستئناف  وعند  والأ�ساحي  رم�سان  مثل  معينة  موا�سم  بكفالتهم يف  تقوم اجلمعية  وق�سم  اأيتام؛  - ع�سرة  - حاليا  منها 
جديدة. تقوم اجلمعية باإح�ساء الأيتام يف جميع الأقاليم بقدر ا�ستطاعتها، وتقدم لهم �سلة غذائية خا�سة لالإفطار وك�سوة للعيد، وحلوم الأ�ساحي 

يف عيد الأ�سحى، وتقدم اأي�سا ن�سطة مدر�سية بدفع مبلغ الر�سوم الدرا�سي لعدد من الأيتام عند ا�ستئناف الدرو�س لكل �سنة. 
تنظم اجلمعية اأي�سا برامج خا�سة لكتان الأيتام وغريهم من ال�سعفاء. واإ�سافة اإلى ذلك، اأن�سطة اأخرى مثل خميمات ورحالت وغريها. يبلغ عدد الأيتام 

الذين ا�ستفادوا اأكرث من خم�س مئة يف الدولة كلها.
تعد رعاية الأيتام من اأكرب اأن�سطة اجلمعية، بل من اأ�سهرها حتى ظن الكثري باأن اجلمعية خا�سة لكفالة الأيتام والأرامل. وتنوي اللجنة امل�سوؤولة عن 
هذه الأهمية يف امل�ستقبل القريب - اإن �ساء اهلل - بناء »مركز البيان لرعاية الأيتام« يف املنطقة ال�ساحلية )دوال( وبالتايل اإح�ساء جميع اأيتام الدولة.

العناية باأهل ال�شجن
بالكامريون«. تقدم هذه  ال�سجون املركزية  الإ�سالمية داخل  الآداب  والتطبيع على  بالرتبية  امل�سوؤولة  بال�سجني عن طريق »جلنة  تعتني اجلمعية 
اللجنة خدمات داخل ال�سجون منها: تنظيم درو�س علمية �سرعية )فقه العبادات - املعامالت - الأخالق( واإلقاء املحا�سرات يف كل ثالثة اأ�سهر. 
تعتني اللجة اأي�سا بح�سر ال�سجناء ومتابعة اأحوالهم الدينية والرتبوية وال�سحية ودفع الديون ملن لي�س له القدرة على ذلك عند فك اأ�سره، ولذوي 

الحتياجات اخلا�سة، وتقدمي الإفطار يف �سهر رم�سان والك�سوة للعيدين وغريها.
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داخل  احلنيف  دين  الكثري  اعتنق  اللجنة،  اأن�سطة  خالل  فمن 
ال�سجون؛ وهذا دليل على دور عظيم لها داخل �سجون الكامريون 

عامة و�سجن دوال خا�سة.
الق�شايا الجتماعية

تهتم اجلمعية يف هذا املجال بتنظيم اجلنازة وترتيباتها واأحكامها 
- علما وعمال. لقد اأ�سدرت اجلمعية الكفن الإ�سالمي وهي عبارة 
عن �سندوق مع الكفن جاهز - للرجال والن�ساء - طول ومتو�سطا 
والدخان  وال�سواك  واجلوارب  وال�سابون  الكفور  باإ�سافة  القامة 
قامت  ثم  البيانات.  ورقة  وله  ال�سندوق؛  ذلك  اإلى  والعطر 
اجلمعية بدورات تبني كيفية ا�ستعمال والكفن حتى اإننا - بف�سل 
من اهلل - اإلى اإ�سدار كتاب )غري من�سور( بعوان: »من الغرغرة 
اإلى التعزية« ومرتجم اإلى اللغة الفرن�سية، كمات تقدمت اللجنة 
ويف  وغريها.  امل�ساجد  يف  اجلنازة  اأمور  م�سوؤويل  لتاأهيل  دورات 
م�ستقبل قريب - اإن �ساء اهلل - �سوق تبني اجلمعية اأربع مغ�سالت 

اإ�سالمية يف الإقليم ال�ساحلي وت�سرتي �سيارة لنقل الأموات.
ولن تكتف اللجنة باأمور اجلنازة فح�سب، بل هي تعزم على اإ�سالح 
ال�سباب وحماربة املخدرات والت�سول، كما ت�ستقبل امللفات لذوي 
احتياجات ال�سطرارية يف عمليات جراحية بدعمها بالتعاون مع 

جمعيات وحم�سنني.
ق�شم الدعوة

والبوادي  القرى  بني  دعوية  رحالت  عن  عبارة  الق�سم  هذا 
املا�سة؛  فيها وحلاجتهم  الإ�سالمية  واملدار�س  الدعاة  لقلة  نظرا 
الإ�سالم.  ملعرفة  حاجة  النا�س  اأ�سد  من  والبوادي  القرى  فاأهل 
امل�سلمني  واأطباء  واملوؤذين  لالأئمة  علمية  دورات  الق�سم  ويقدم 
وممر�سيهم، ويقدم اأي�سا برامج خا�سة حلفظ املتون العلمية يف 

اأحد امل�ساجد لفرتة معينة.
خامتــــة

ولي�ست  اجلميع  يخ�س  خريي  عمل  املجتمعية  امل�سوؤولية  اإن 
حيث  اإفريقيا،  يف  هنا  �سيما  ول  معينة،  موؤ�س�سات  اأو  لالأعيان 
تركوا  اأمورنا،  ولة  اأو  �سيا�سيني  اأو  كانوا  جتارا  منا  كثريا  اأن 
وبالأخ�س  اخلارجية،  واملنظمات  للهيئات  ال�سريف  العمل  هذا 
اإليه يف املوؤمتر العاملي  ملوؤ�س�سات الدول العربية. وهذا ما اأ�سرنا 
ال�سعب  فاأغلب  البحرين عام 2018م.  الأيتام يف  لرعاية  الثاين 
الإفريقي ل يفكر يف القيام بواجبه من الأعمال الجتماعية؛ بل 
وكفاءات  قدرات  لدينا  اأن  بيد  اخلريية  املوؤ�س�سات  اإلى  يلتفتون 

واإمكانيات مثلهم اأو اأكرث.
ويرزقنا  وير�سى  يحبه  ملا  يوفقنا  اأن  وجل  عز  املولى  اهلل  ن�ساأل 
الإخال�س يف القول والعمل واأن يتقبل منا جميعا. و�سلى اهلل على 

نبينا حممد وعلى اآله و�سحبه و�سلم.

»مدقق معتمد« في المدينة 
المنورة للمواصفة القياسية 
للمسؤولية المجتمعية  ايزو 

٢٦٠٠٠

اختتمت فعاليات الربنامج التدريبي »مدقق معتمد يف تطبيق متطلبات 
ا�ست�سافته مدينة  والذي   - ايزو 26000«  الدولية  القيا�سية  املوا�سفة 
امل�سطفى �سلى اهلل عليه و�سلم،  بتنظيم من معهد ال�سبكة الإقليمية 
للتدريب يف اململكة العربية ال�سعودية، وتدريب املدرب واخلبري الدويل 
الدكتور عبدالوهاب الزهراين موؤ�س�س موؤ�س�سة ج�سور التنموية، والذي 
قاد فيها امل�ساركون خالل ثالثة اأيام يف رحلة تدريبية ومعرفية غنية 

وممتعة  كان ذلك يف مطلع اأغ�سط�س  2019م.
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عضويات مهنية عالمية للمتخصصين في أخالقيات األعمال 
والممارسات المسؤولة
جمالت  يف  املتخ�س�سني  ح�سول  تي�سري  يتم  الجتماعية  للم�سوؤولية  الإقليمية  ال�سبكة  من  ودعم  بتن�سيق 
اخالقيات الأعمال واملمار�سات امل�سوؤولة على ع�سويات ال�سبكة الأوربية لأخالقيات العمال والتي يقع مقرها 
واعتمدت  املجتمعية  للم�سوؤولية  الدويل  الكوجنر�س  فعالية  يف  الرت�سيحات  ا�ستقبال  بداأ  حيث  فرن�سا.  يف 

ع�سوية اول عربي مت تر�سيحه من قبل ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية لع�سوية)فئة اأفراد(.
ال�ست�سارية  اخلدمات  تقدمي  تعالى  اهلل  باذن  الجتماعية  للم�سوؤولية  القليمية  ال�سبكة  و�ستتولى 
الرفيعة  ال�سبكة  هذه  لع�سوية  امل�سوؤولة  واملمار�سات  الأعمال  اخالقيات  جمالت  يف  للمتخ�س�سني 

امل�ستوى والرائدة عامليا.

الأمم  برنامج  ع�سو  الجتماعية  للم�سوؤولية  القليمية  ال�سبكة  نظمت 
املتحدة لالتفاق العاملي برناجمه التدريبي »اخت�سا�سي تاأهيل املوؤ�س�سات 
لوثيقة  الرابع  الإ�سدار  وفق   GRI ال�ستدامة  تقارير  اإعداد  جمال  يف 
الأهلي  للتدريب  املتفوق  الإجناز  معهد  مع  بالتعاون   »  G4 الإر�سادات 
لأول مرة يف  يعقد  والذي   ، واملالية  والقت�سادية  الإدارية  وال�ست�سارات 
اأكتوبر اجلاري، مب�ساركة عدد من  الكويت خالل الفرتة ما بني 10و12 
اخلرباء يف التنمية امل�ستدامة وكذلك م�ساركون من الكويت ومن الدول 
موؤمترات  ومركز  بفندق  الريموك  منطقة  ومب�ساركة  ال�سقيقة،  العربية 

ميلينيوم الكويت.
وقد �سرح مدير عام معهد الإجناز املتفوق د.�سهاب العثمان مبنا�سبة ختام 
الربنامج التدريبي باأنه انطالقا من دور معهد الإجناز املتفوق يف تطوير 
املجتمع  ومنظمات  واخلا�س  احلكومي  القطاعني  يف  واملوؤ�س�سات  الأفراد 
املدين، ونظرا حلر�سنا على التما�سي مع توجه الكويت الرامي اإلى الو�سول 
اأهداف  لإجناز  اجلهود  كل  ح�سد  خالل  من  وم�ستدام،  مزدهر  مل�ستقبل 
ال�سيخ  الأمري  ال�سمو  �ساحب  ت�سور  عن  املنبثقة  الوطنية،  التنمية  خطة 
�سباح الأحمد، حفظه اهلل ورعاه، لتحويل الكويت اإلى مركز اإقليمي رائد 

مايل وجتاري وثقايف وموؤ�س�سي وذلك بحلول عام 2035، جاء تنظيم هذا 
والدول  الكويت  يف  امل�ستدامة  املمار�سات  يعزز  والذي  التدريبي  الربنامج 

العربية الأخرى والتي �سارك عدد من ممثليها يف هذا الربنامج.
واأ�ساف كذلك قائال »لقد �ساركت جمعية النجاة اخلريية بعر�س جتربتها 
مت  التي  التقارير  احد  وهو  امل�ستدامة  التنمية  تقارير  جمال  يف  الرائدة 
املعنية  التقارير  لإعداد  للتقارير،   GRI العاملية  املبادرة  لدى  اعتماده 
بال�ستدامة كجمعية خريية وحيدة �سمن 1٤ جهة متنوعة القطاعات من 
الكويت، كما تعترب هذه الفعالية �سمن فعاليات »الأحمدي املدينة العربية 
لت�سبح  الكويت  لتمثيل  لدعمها  وذلك   »2019 لعام  جمتمعيا  امل�سوؤولة 
الكويت الأولى على م�ستوى الوطن العربي يف جمال امل�سوؤولية املجتمعية 

دي�سمرب 2019 اإن �ساء اهلل تعالى.
كما مت ا�ستعرا�س اأف�سل املمار�سات يف جمال اإ�سدار تقارير ال�ستدامة 
ملوؤ�س�سات عربية ودولية والعائد على هذه املوؤ�س�سات من تبنيها منهجيات 

ال�ستدامة.
وقد قدم الربنامج التدريبي املدرب الدويل فادي الرابغي امل�ست�سار واملدرب 

يف جمال ال�ستدامة وامل�سوؤولية املجتمعية من اململكة العربية ال�سعودية.

وفق اإلصدار الرابع لوثيقة اإلرشادات G4 »الشبكة« اختتمت 
برنامج إعداد تقارير االستدامة GRI في الكويت
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الدكتور  الأ�ستاذ  قدم  لال�ستدامة  قطر  ا�سبوع  مبنا�سبة 
املوؤ�س�سي  )البناء  بعنوان  حما�سرة  ابراهيم  اآل  علي 
بتنظيم من هيئة مركز  وذلك  املالية(  املحقق لال�ستدامة 
للعلوم  ل�سالح طالبات مدر�سة قطر  والأعمال  للمال  قطر 
امل�سرفية واإدارة الأعمال الثانوية للبنات بتاريخ 30 اأكتوبر 

2019م يف مقر املدر�سة مبنطقة الدفنة

»البناء المؤسسي المحقق لالستدامة المالية« بمدرسة قطر 
للعلوم المصرفية وإدارة األعمال

ح�سر وفد ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية اإلى حفل توقيع اتفاقية التعاون 
العاملية  الإ�سالمية  واجلامعة  الجتماعية  للم�سوؤولية  الإقليمية  ال�سبكة  مابني 
جمال  يف  املهنية  البحثية  الدولية  )الزمالة  التدريبي  الربنامج  لتنفيذ  ماليزيا 
امل�سوؤولية املجتمعية(. حيث ان الوفد مكون من : ال�سيخ الدكتور حامد بن عبداهلل 
اأقيم  و  ع�سوا،  علي  عبداهلل  ا   - ع�سوا  ابراهيم  اآل  علي  ا.د   - رئي�سا  البلو�سي 
حفل التوقيع يف مقر اجلامعة بالعا�سمة املاليزية يف متام ال�ساعة الرابعة ع�سرا 
ماليزيا   العاملية  الإ�سالمية  موافقة اجلامعة  كما متت  نوفمرب 2019م.   ٤ بتاريخ 
على ا�ست�سافة موؤمتر دويل بال�سراكة مع ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية 

حول مو�سوع )التنمية امل�ستدامة يف اآ�سيا( يف �سهر مار�س 2020.

توقيع اتفاقية التعاون بين الشبكة اإلقليمية للمسؤولية 
االجتماعية والجامعة اإلسالمية العالمية ماليزيا لتنفيذ برنامج 

تدريبي متقدم

 يف زيارة اإلى مقر املعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت عقد �سعادة الدكتور 
للم�سوؤولية  القليمية  ال�سبكة  اإدارة   جمل�س  رئي�س  نائب  اإبراهيم  اآل  علي 
الجتماعية اجتماع عمل مع �سعادة الدكتور بدر مال اهلل مدير عام املعهد 
لبحث ال�ستعدادات مل�ساركة املعهد العربي للتخطيط يف برنامج )الزمالة 
البحثية املهنية يف جمال امل�سوؤولية املجتمعية لعام 2019م (. و جرى خالله 
على  متخ�س�سني   تاأهيل  يف  م�سرتك  عربي  برنامج  اإطالق  على  التفاق 
ق�سايا الق�ساء على الفقر وفق الإطار ال�سرتاتيجي الذي مت اعتماده من 
تكرمي مدير  الجتماع مت  القادة. ويف ختام  العربية على م�ستوى  اجلامعة 
ال�سريف  بالدرع  الجتماعية  للم�سوؤولية  الإقليمية  ال�سبكة  قبل  من  املعهد 

لربنامج الزمالة البحثية املهنية يف جمال امل�سوؤولية املجتمعية

اجتماع عمل لبحث االستعدادات لمشاركة المعهد العربي 
للتخطيط في برنامج الزمالة البحثية المهنية
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املجتمع  خدمة  مركز  من  واإ�سراف  بتنظيم  والإن�ساين(  اخلريي  القطاع   يف  وتطبيقاتها  ال�ستدامة  )تقارير  التدريبي  الربنامج  فعاليات  اختتمت  
والتعليم امل�ستمر بجامعة قطر ل�سالح هيئة تنظيم الأعمال اخلريية وتقدمي اخلبري الدكتور علي اآل اإبراهيم نائب رئي�س جمل�س اإدارة ال�سبكة الإقليمية 
للم�سوؤولية الجتماعية.  وقد ح�سرها نخبة من قيادات املوؤ�س�سات اخلريية واملجتمعية وفتحت اآفاقهم لأهمية تبني هذه املمار�سة العاملية يف من�ساآتهم.

الشيخة سهيلة بنت سالم 
الصباح سفيرا دوليا للمسؤولية 

المجتمعية

اللعبة التشبيهية ألهداف األمم 
المتحدة للتنمية المستدامة 

ضمن فعاليات ملتقى السفراء

بالإعالن  الجتماعية  للم�سوؤولية  الإقليمية  ال�سبكة  اإدارة  ت�سرف جمل�س 
من  الرتبوية  اخلبرية  ال�سباح  �سامل  بنت  �سهيلة  ال�سيخة  ان�سمام  عن 

دولة الكويت الى برنامج ال�سفراء الدوليني للم�سوؤولية املجتمعية..

 لأول مرة تقام   يف املنطقة العربية  SDG›S GAME )اللعبة الت�سبيهية 
لأول مرة  امل�ستدامة (والتي مت جتريبها  للتنمية  املتحدة  الأمم  لأهداف 
حيث  الياباين..  الوفد  برعاية  املا�سي  اأبريل  يف  املتحدة  الأمم  مقر  يف 
قدمت كهدية للم�ساركني يف فعاليات )امللتقى الدويل لل�سفراء المميني 
لل�سراكة املجتمعية(  والذي اأقيم  يف دولة الكويت يف الفرتة مابني 19-
21 دي�سمرب 2019م برعاية معايل ال�سيخ فواز اخلالد ال�سباح حمافظ 

حمافظة الحمدي بدولة الكويت.

البرنامج التدريبي )تقارير االستدامة وفق المبادرة العالمية للتقارير 
GRI وتطبيقاتها في القطاع  الخيري واإلنساني( لصالح هيئة 

تنظيم األعمال الخيرية
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نادي الشخصيات العربية األكثر تأثيرا في مجال المسؤولية 
المجتمعية

اطلقت ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية  اأحدث مبادراتها املجتمعية )نادي ال�سخ�سيات العربية الأكرث تاأثريا يف جمال امل�سوؤولية املجتمعية( 
ومت تد�سني اأعماله �سمن فعاليات ملتقى ال�سفراء الأممني لل�سراكة املجتمعية، الذي اأقيم يف التا�سع ع�سر من دي�سمرب2019م ليكون رافدا مهما من 

روافد اأعمال ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية يف املنطقة العربية.

صاحبة السمو الملكي األميرة 
فهده بنت فهد ال سعود 
سفيرا دوليا للمسؤولية 

المجتمعية

خدمات استشارية للبنك 
األهلي المتحد في الكويت

طباعة كتاب )الدبلوماسية 
االنسانية( برعاية الشبكة اإلقليمية

تقليد الشيخة سهيلة سالم 
الصباح العضوية الشرفية 
لالتحاد الدولي للمسؤولية 

المجتمعية

املتفوق  الجناز  معهد  مع  يتعاقد  الكويت  يف  املتحد  الهلي  البنك 
الر�سمي  املمثل  واملالية  والقت�سادية  الإدارية  وال�ست�سارات  للتدريب 
للح�سول  الكويت  دولة  يف  الجتماعية  للم�سوؤولية  الإقليمية  لل�سبكة 
على خدمات ا�ست�سارية لالنت�ساب اإلى برنامج المم املتحدة لالتفاق 

العاملي.

اإدارة ال�سبكة  اعتمد �سعادة الربوف يو�سف عبدالغفار رئي�س جمل�س 
الدوليون  ال�سفراء  برنامج  عميد  الجتماعية-  للم�سوؤولية  الإقليمية 
فهده  الأمرية  امللكي  ال�سمو  تر�سيح  �ساحبة  املجتمعية  للم�سوؤولية 
جمعية  اإدارة  جمل�س  ع�سو  �سعود  ال  عبدالعزيز  نا�سر  خالد  فهد 
الطفال املعوقني و رئي�سة الفهده الإن�سانية لربنامج ال�سفراء الدوليني 

للم�سوؤولية املجتمعية.

رع�����ت ال�س���بك����������ة الإقلي����مي���ة 
للم�سوؤولي���ة الجتماعي�����ة طباعة 
الن�سانية(  )الدبلوما�سية  كتاب 
القطرية  والأكادميية  للباحثة 
الأ�ستاذة مو�سي البوعينني على.

ال�سباح  �سامل  �سهيلة  ال�سيخة  تقليد  مرا�سم  الكويت  يف  اأقيمت 
بالع�سوية ال�سرفية لالحتاد الدويل للم�سوؤولية املجتمعية.. لتن�سم اإلى 
قائمة النخبة من الأع�ساء ال�سرفيني بالحتاد. وذلك يف حفل افتتاح 
الربنامج التدريبي )اإخت�سا�سي دويل يف جمال ال�سراكة املجتمعية( 
الإدارية  وال�ست�سارات  للتدريب  املتفوق  الجناز  معهد  من  بتنظيم 
للم�سوؤولية  الإقليمية  ال�سبكة  مع  بال�سراكة  واملالية  والقت�سادية 

الجتماعية خالل الفرتة مابني 2٤-26 نوفمرب2019م.
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مستوى عضوية أرفع في برنامج األمم 
المتحدة لالتفاق العالمي وأكاديميتها

تعزيز دور المراكز المهنية التابعة للشبكة 
اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية ضمن 

خطة أعمال عام 2020

البرنامج التدريبي الرخصة الدولية للمسؤولية المجتمعية في جدة

خبراء الشبكة في ورشة عمل الخطة اإلستراتيجية لجمعية واحة 
الوفاء لمساندة كبار السن بمنطقة عنيزة

انتقلت ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية اإلى م�ستوى اأرفع يف ع�سويتها لدى برنامج الأمم 
املتحدة لالتفاق العاملي حيث اأ�سبحت يف فئة )ع�سو م�سارك(. وبف�سل اهلل مت قبول طلب الن�سمام 
 UN GLOBAL COMPACT(العاملي لالتفاق  املتحدة  المم  برنامج  اأكادميية  ع�سوية  اإلى 

ACADEMY وبذلك ات�سعت م�ساحة املعرفة التي ميكن اأن تقدمها لأع�ساءها ومنت�سبيها.

الإقليمية  بال�سبكة  التطوع  مركز  رئي�س  اخللف  عبدالرحمن  الأ�ستاذ  �سعادة  تكليف  مت 
للم�سوؤولية الجتماعية لالإ�سراف على و�سع اإ�سرتاتيجية �ساملة لتعزيز دور املراكز املهنية 

التابعة لل�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية يف عام 2020م.

ختام فعاليات الربنامج التدريبي الرخ�سة الدولية للم�سوؤولية املجتمعية يف جدة والتي نظمها معهد ال�سبكة الإقليمية للتدريب بالتعاون مع موؤ�س�سة 
ب�سمة اأثر، والتي اأقيمت يف �سهر نوفمرب 2019م، وا�سرتك فيها متدربون من جهات حكومية وخا�سة وجمتمعية، وقام بالتدريب يف الربنامج نخبة من 

اخلرباء املتخ�س�سني ونالت الور�س ا�ستح�سان امل�ساركني واأبدوا ر�ساهم عن املعارف واملهارات التي اكت�سبوها.

 �ساركت �سعادة الدكتورة حياة مالوي رئي�سة مركز اإحالل خلدمات كبار ال�سن و�سعادة ال�ستاذة حنان مالوي رئي�سة مركز خدمات موؤ�س�سات الأ�سخا�س 
ذوي الإعاقة بال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية يف ور�سة عمل اخلطة الإ�سرتاتيجية جلمعية واحة الوفاء مل�ساندة كبار ال�سن مبنطقة عنيزة باإمارة 

الق�سيم باململكة العربية ال�سعودية..حيث متت دعوتهما من قبل اإدارة اجلمعية ملا لهن من خربة وا�سعة وكبرية يف جمال رعاية كبار ال�سن.
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ال�ست�سارية  الهيئة  رئي�س  يو�سف عبدالغفار  الربوفي�سور  �سعادة  و�سارك 
بتقدمي   املجتمعية  امل�سوؤولية  جمال  يف  املهنية  البحثية  الزمالة  لربنامج 

ور�سة عمل)اأخالقيات البحث العلمي يف جمال امل�سوؤولية املجتمعية (
رئي�س  م�ساعد  احلدابي  داوود  الدكتور  الربوفي�سور  �سعادة  قدم  بينما 
)منهجيات  بعنوان  تدريبية  ور�سة  ماليزيا  العاملية  الإ�سالمية  اجلامعة 
الربنامج  يف  للم�ساركني  الإلكرتونية  الدائرة  عرب  العلمي(  البحث 

التدريبي )الزمالة البحثية املهنية يف جمال امل�سوؤولية املجتمعية(.
كما قدم الدكتور حممد باطويح اخلبري يف املعهد العربي للتخطيط بدولة 
جمال  يف  الوطنية  الأولويات  حتديد  )اأ�س�س  بعنوان  عمل  ور�سة  الكويت 

بحوث امل�سوؤولية املجتمعية(.
جمال  يف  اخلبري  البلو�سي  اهلل  عبد  بن  حامد  الدكتور  ال�سيخ  وقدم 
واأدوات  الجتماعي  )البتكار  بعنوان  عمل  ور�سة  املجتمعية  امل�سوؤولية 

توظيفه يف ت�سميم املبادرات ا�ستنادا اإلى اأطر البحث العلمي(.
املهنية  البحثية  )الزمالة  برنامج  فعاليات  �سمن  امل�ساركون  قام  وقد 
ومكتبة  معلومات  مركز  اإلى  بزيارة  املجتمعية(..  امل�سوؤولية  جمال  يف 
مركز  ع�سوية  اإلى  لالنت�ساب  الكويت  بدولة  للتخطيط  العربي  املعهد 
املعلومات)فئة باحث(  لال�ستفادة من قاعدة البيانات البحثية الوا�سعة 

والتدرب على اآليات ال�ستفادة منها يف املجال البحثي والن�سر العلمي.
وكذلك زار الوفد امل�سارك يف برنامج الزمالة البحثية املهنية يف جمال 
و كذلك قاموا  العلمي  للتقدم  الكويت  اأبحاث  املجتمعية معهد  امل�سوؤولية 
الربنامج  فعاليات  الكويت �سمن  بجامعة  الأبحاث  لقطاع  بزيارة علمية 
التدريبي)الزمالة البحثية املهنية يف جمال امل�سوؤولية املجتمعية( اجتمعوا 
خاللها مع ا.د حيدر البهبهاين نائب رئي�س جامعة الكويت لقطاع البحوث 

للتعرف على جهود جامعة الكويت وجمل�س الن�سر العلمي باجلامعة.

برشاكة علمية ثالثية تنفيذ فعاليات الربنامج التدريبي

الزمالة البحثية املهنية يف مجال 

املسؤولية املجتمعية يف الكويت
اأجنزت  املرحلة الأولى من الربنامج التدريبي »الزمالة البحثية املهنية يف جمال امل�شوؤولية املجتمعية« 
اجلامعة  مع  ا�شرتاتيجية  ب�شراكة  2019م،  دي�شمرب   ٧  - نوفمرب   2٨ بني  ما  الفرتة  خالل  الكويت  يف 
الإ�شالمية العاملية ماليزيا واملعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت وبالتعاون مع معهد الجناز املتفوق 
للتدريب وال�شت�شارات الإدارية والقت�شادية واملالية حيث �شارك متدربون يف برنامج »الزمالة البحثية 
املهنية يف جمال امل�شوؤولية املجتمعية« من الدول الآتية )الكويت - اململكة العربية ال�شعودية - دولة 

الإمارات العربية املتحدة - �شلطنة عمان - اململكة املغربية(.
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و�سارك ثالث خرباء من املعهد العربي للتخطيط..حيث قدموا ور�س عمل 
)ال�ساليب الكيفية والكمية يف البحوث العلمية يف حقل امل�سوؤولية املجتمعية( 

و)متويل بحوث امل�سوؤولية املجتمعية( و )طرق و اأ�ساليب جمع البيانات(.
ويف م�ساركة خا�سة قدم د. �سهاب العثمان لقاء معريف عن مقيا�س جودة 

Servqual اخلدمة املقدمة ال�سريفكوال
وقد مت عقد هذه املرحلة  يف الكويت يف مقر املعهد العربي للتخطيط..

باإ�سراف اجلامعة الإ�سالمية العاملية ماليزيا 
النوعية و�سممت مبعايري مهنية عالية مما  ويعد الربنامج من الربامج 

حقق م�ستوى من الر�سى عال من قبل امل�سرتكني وال�سركاء.
وقد اختار امل�ساركون وامل�ساركات يف برنامج الزمالة البحثية املهنية يف 
جمال امل�سوؤولية املجتمعية عناوين بحوثهم التي �سيعملون على اجنازها 

نوعية  بحثية  مو�سوعات  جمملها  يف  وتعد  القادمني  ال�سهرين  خالل 
املجتمعية  امل�سوؤولية  جمال  يف  العلمي  البحث  عامل  يف  اإ�سافة  �ستحقق 

باملنطقة العربية باإذن اهلل.
كما ن�سكر الداعمني لهذا الربنامج من �سلطنة عمان ومن دولة الإمارات 
العربية املتحدة علما اأن ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية بف�سل 
جلميع  وجزئية  كلية  منح  قدمت  وداعميها   �سركائها  وعرب  اهلل  من 
وهو  الأ�سمى  الهدف  حتقيق  يف  منها  م�ساهمة  الربنامج  يف  امل�ساركني 

الو�سول اإلى باحثني عرب متخ�س�سني يف جمال امل�سوؤولية املجتمعية.
كما ن�سكر الهيئة ال�ست�سارية برئا�سة �سعادة الربوف يو�سف عبدالغفار 
اإجناح  العربية على جهودهم يف  الدول  الهيئة ال�ست�سارية من  واأع�ساء 

الربنامج ودعمه.
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اختتمت فعاليات املوؤمتر الرابع ملبادرات ال�سباب العربي وامل�سوؤولية املجتمعية، 
الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  برعاية  نوفمرب  من  الثاين  املوافق  ال�سبت  يوم 

الدكتور في�سل بن م�سعل بن �سعود بن عبدالعزيز؛ اأمري منطقة الق�سيم.
وكان املوؤمتر قد انطلق يوم اخلمي�س املوافق 31 اأكتوبر 2019م، بح�سور �سريف 
ل�ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية فهدة بنت فهد بن خالد بن نا�سر اآل �سعود؛ 
ع�سوة جمل�س اإدارة جمعية الأطفال املعوقني، اإلى جانب �سعادة وكيل وزارة 
و�سعادة  الزبن؛  بن عبدالعزيز  �سليمان  الأ�ستاذ  الجتماعية  والتنمية  العمل 
وكيل وزارة التجارة ال�ستثمار الأ�ستاذ عبدال�سالم بن عبداهلل املانع؛ و�سعادة 
يو�سف  الدكتور  و�سعادة  عنيزة،  حمافظ  ال�سليم؛  عبدالرحمن  الأ�ستاذ 
الجتماعية،  للم�سوؤولية  الإقليمية  ال�سبكة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  عبدالغفار؛ 
وبرئا�سة ال�ستاذ عبدالرحمن اخللف رئي�س مركز التطوع بال�سبكة القليمية، 
واأهايل املحافظة، وبتنظيم  اإلى مديري اجلهات احلكومية والأهلية  اإ�سافة 
معهد ال�سبكة الإقليمية للتدريب ومركز التنمية الجتماعية مبحافظة عنيزة، 

ومركز التطوع بال�سبكة الإفليمية للم�سوؤولية الجتماعية.

مبحافظة  الجتماعية  التنمية  مركز  م�سرح  على  اأُقيم  الذي  الفتتاح  �سهد 
تقليد  امل�ستدامة  للمدن  العاملي  باليوم  العامل  احتفال  مع  بالتزامن  عنيزة، 
حمافظة عنيزة بجائزة املدينة امل�سوؤولة جمتمعيًا  وتنوعت الفقرات الرتحيبية 
ال�ساعرة  تاأليف  ال�سباب من  اأوبريت  اأطفال متالزمة دوان بتقدمي  مب�ساركة 
فوزية ال�سبيل  كما افتتح اأمري الق�سيم معر�س مبادرات امل�سوؤولية املجتمعية 
التي مت تنفيذها من قبل القطاعات احلكومية والأهلية واخلريية مبحافظة 
التطوعية والجتماعية واخلريية  العديد من الأعمال  عنيزة، وامل�ستملة على 

يف الإعاقة والبيئة والتنمية، ف�ساًل عن م�ساريع ال�سباب و�سناعة الإيجابية.
وامل�سوؤولية  العربي  ال�سباب  ملبادرات  الرابع  املوؤمتر  اأن  بالذكر  اجلدير 
املجتمعية، يهدف اإلى متكني ال�سباب من املبادئ والطرق املنهجية املتبعة 
للتطوع، وفًقا ملعايري برنامج متطوعي الأمم املتحدة، وخلق فر�س متزايدة 
ومتنوعة لتحديد جمالت التعاون وال�سراكات املحتملة مع اجلهات املعنية 
بفئة ال�سباب العربي، وجمالت التطوع يف املنظمات الأممية، اإ�سافة اإلى 
بناء قدرات ال�سباب ومتكينهم من الأدوات والتقنيات يف جمالت البتكار 

انعقـــاد فعاليـــات
املؤمتر الرابع ملبادرات الشباب العريب

برعاية صاحب السمو الملكي األمير
الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز

أمير منطقة القصيم
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الجتماعي من خالل تبني اإقامة مراكز ومعامل لالأبتكار وريادة الأعمال 
وم�ساريع جمتمعية تنبع من احتياجاتهم. 

 �سملت فعاليات املوؤمتر العديد من املنا�سط العملية وجل�سات املعرفة وتبادل 
اخلربات مع كبار ال�سخ�سيات واأ�سحاب ال�ساأن يف املنطقة  وور�س عمل 
متعددة قدمها خرباء ومتخ�س�سني يف برامج ال�سباب واحتياجاتهم كما 
جرى توقيع �سراكات وتبني مبادرات خالل ثالث اأيام املوؤمتر يف جمملها 
مبجتمعاتهم  للنه�سة  مهاراتهم  وتطوير  ال�سباب  مهارات  تنمية  تخدم 
جدول  خالل  من  املوؤمتر  وا�ستطاع  العاملية،  املتطلبات  وم�سايرة  املحلية 
اأعماله املتنوع ال�ستجابة لتطلعات �سكان املنطقة وابدو انطباعات متميزة 

جتاه اقامته يف الق�سيم وزاد عدد رواده عن مئة م�سارك وم�ساركة .



بانوراما ال�شبكة - ٢٠١٩م 142

ختام فعاليات »المخيم المهني إلدارة المشاريع التنموية«
في البحرين

املركز  مع  بال�سراكة  والتدريب  لال�ست�سارات  وجينوم  جني  حتالف  نظم 
فعاليات  املجتمعية  للم�سوؤولية  الدويل  والحتاد  امل�ستدامة  للتنمية  العاملي 
وذلك  البحرين«،  مملكة  يف   - التنموية  امل�ساريع  لإدارة  املهني  »املخيم 
خالل الفرتة مابني 1٤-16 نوفمرب 2019م، مب�ساركة متدربني من الدول 
على  واأ�سرف  التدريبية  العمل  ور�س  قدم  وقد  خارجها.  ومن  العربية 
ويف  التنموية.  امل�ساريع  اإدارة  جمال  يف  دوليون  خرباء  املهنية  الختبارات 
ت�سريح ل�سعادة الربوفي�سور يو�سف عبدالغفار املدير العام للمركز العاملي 
احلدث  هذا  البحرين  مملكة  ا�ست�سافة  »اإن  فيه  قال  امل�ستدامة  للتنمية 
التي مت  العمل  وور�س  الربامج  تنوع يف  فيه من  كان  ملا  اإجنازا  يعد  املهني 
واأ�ساد  ومهنية.  دولية  واعتمادات  مبرجعيات  حتظى  وجميعها  تقدميها، 
بقيادة اخلبري  والتدريب  لال�ست�سارات  وجينوم  مع حتالف جني  بال�سراكة 
الدويل يف جمال امل�ساريع التنموية الأ�ستاذ طارق ال�سلمان ملا لهم من خربة 
عميقة يف جمالت اإدارة امل�ساريع التنموية. كما اأن �سراكة الحتاد الدويل 
وا�سعا  مهنيا  زخما  اأعطت  العلمية  الفعالية  هذه  يف  املجتمعية  للم�سوؤولية 
للفعالية«. واأ�ساف �سعادته »اإننا نحر�س يف املركز العاملي للتنمية امل�ستدامة 

تطبيقاتها  من  وتعزز  ا�ستدامة  حتقق  فعاليات  يف  وامل�ساركة  تنظيم  على 
يحقق  التنموية  امل�ساريع  اإدارة  فح�سن  خارجها.  ويف  العربية  املنطقة  يف 
ا�ستدامة لها، اإ�سافة اإلى توفري املوارد الب�سرية واملالية، ويعظم كذلك من 
اأثرها«. علما اأن املركز العاملي للتنمية امل�ستدامة مركز عاملي متخ�س�س يف 
جمال التنمية امل�ستدامة، وع�سوا وممثال للمجل�س العاملي للتنمية امل�ستدامة 
يف منطقة ال�سرق الأو�سط وهذا املركز والذي يقع مقره الرئي�س يف مملكة 
والفني للجهات احلكومية واخلا�سة  الدعم املهني  البحرين معني بتقدمي 
املتخ�س�سة يف  ال�ست�سارات  الأو�سط، عرب خدمات  ال�سرق  واملجتمعية يف 
وثيقة،  معرفة  لهم  يقدمها خرباء ممن  والتي  امل�ستدامة  التنمية  جمالت 
وكذلك تنفيذ برامج تدريبية يف جمالت التنمية امل�ستدامة، وتنفيذ درا�سات 
اإلى امل�ساهمة يف ت�سميم مبادرات وم�سروعات تتوافق مع  اإ�سافة  معمقة، 
اأهداف التنمية امل�ستدامة وتلبي احلاجات املجتمعية باأدوات واآليات علمية، 
تتبعها درا�سات لقيا�س اأثر هذه املبادرات وامل�سروعات. حيث ي�سرف على 
اإدارته قيادات اإدارية، وخرباء وعاملون يف جمالت التنمية امل�ستدامة ممن 

لهم خربة عميقة يف هذا املجال.
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نظمت هيئة تنظيم الأعمال اخلريية ، ويف حدث تدريبي يقام لأول 
مرة يف دولة قطر الربنامج التدريبي » امل�سوؤولية املجتمعية وتطبيقاتها 
دولية،  مهنية  ومرجعيات  مبعايري   « والإن�ساين  اخلريي  القطاع  يف 
 ، القطرية  اخلريية  واملوؤ�س�سات  اجلمعيات  من  متدربني  ومب�ساركة 
وذلك  اخلريية،  الأعمال  تنظيم  هيئة  موظفي  م�ساركة  اإلى  اإ�سافة 
التدريب  خطة  ،�سمن  2019م  نوفمرب   27-2٤ مابني  الفرتة  خالل 
املعتمدة للهيئة لعام 2019م ، والتي ت�ستهدف من خاللها رفع كفاءة 
وقدرات املنت�سبني للجمعيات واملوؤ�س�سات اخلريية القطرية ومتكينهم 
جلمعياتهم  فاعلة  اإدارة  جمال  يف  واملعارف  العلوم  اأحدث  من 
وموؤ�س�ساتهم اخلريية. وقد قدم الربنامج التدريبي الأ�ستاذ الدكتور 
امل�سوؤولية  جمال  يف  واملدرب  امل�ست�سار  اإبراهيم  اآل  عبداهلل  علي 
املجتمعية والتنمية امل�ستدامة. و�سارك فيه )٤5 ( متدربا من اإدارات 

الت�سويق والت�سال وامل�ساريع باجلمعيات اخلريية القطرية.
باملفاهيم  التعريف  على  على  ركز  التدريبي  الربنامج  اأن  علما 

احلديثة للم�سوؤولية املجتمعية والجتاهات العاملية نحو تطبيقاتها يف 
القطاع اخلريي والن�ساين، اإ�سافة اإلى التعريف باأف�سل املمار�سات 
العاملية التي �ساهمت يف تطوير تطبيقات امل�سوؤولية املجتمعية ، حيث 
مت التطرق اإلى نظرية اأ�سحاب امل�سلحة ودورها يف تعزيز ممار�سات 
العاملي لالأمم املتحدة  امل�سوؤولية املجتمعية، وكذلك برنامج التفاق 
املمار�سات  وحتقيق  تعزيز  اإلى  تهدف  اأممية  مبادرة  يعترب  والذي 
اإ�سافة  احلكومية،  وغري  واخلا�سة  احلكومية  اجلهات  يف  امل�سوؤولة 
اإلى التطرق اإلى هرم كارول للم�سوؤولية املجتمعية. كما عرف املدرب 
التزام اجلمعيات اخلريية  اإلى حت�سني  توؤدي  التي  بع�س املمار�سات 
نحو املجتمع من خالل العمل على الإف�ساح عن ممار�ساتها عرب اأطر 
للم�سوؤولية  القيا�سية  املوا�سفة  اللتزام مببادئ  والتي منها   ، مهنية 
املرجعيات  ذات  ال�ستدامة  وتقارير  املجتمعية)ايزو26000(، 
العاملية. كما حث املدرب اجلمعيات اخلريية بتبني مرجعيات عاملية 

مهنية عند ت�سميمها للم�سروعات واملبادرات اخلريية واملجتمعية.

ألول مرة في قطر وبمشاركة متدربين من الجمعيات الخيرية 
هيئة تنظيم األعمال الخيرية في قطر تنظم برنامج المسؤولية 

المجتمعية
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الإدارية  وال�ست�سارات  الأهلي  للتدريب  املتفوق  الإجناز  معهد  نظم 
جمال  يف  دويل  »اخت�سا�سي  التدريبي  برناجمه  واملالية  والقت�سادية 
ال�سراكات املجتمعية« بالتعاون مع ال�سبكة القليمية للم�سوؤولية الجتماعية  
مرة يف  لأول  يعقد  والذي  العاملي،  لالإتفاق  املتحدة  الأمم  برنامج  ع�سو 
عام  من  نوفمرب  �سهر  من   26  -2٤ مابني  الفرتة  خالل  الكويت  دولة 
2019، مب�ساركة عدد من اخلرباء يف التنمية امل�ستدامة وكذلك م�ساركني 
وال�سالمية،  ال�سقيقة  والعربية  اخلليجية  الدول   ومن  الكويت  من 
ومب�ساركة منطقة الريموك، حيث اأقيم بفندق ومركز موؤمترات ميلينيوم 
املتفوق  الإجناز  العثمان مدير عام معهد  �سهاب  د.  الكويت. وقد �سرح 
مبنا�سبة ختام الربنامج التدريبي قائال« اإنه وبرعاية �سرفية من ال�سيخة 
�سهيلة �سامل ال�سباح ال�سفريالدويل للم�سوؤولية املجتمعية، وانطالقًا من 
القطاعني  يف  واملوؤ�س�سات  الأفراد  تطوير  يف  الإجنازاملتفوق  معهد  دور 

على  حلر�سنا  ونظرا  املدين،  املجتمع  ومنظمات  واخلا�س  احلكومي 
مزدهر  مل�ستقبل  الو�سول  اإلى  الرامي  الكويت  دولة  توجه  مع  التما�سي 
التنمية  خطة  اأهداف  لإجناز  اجلهود  كافة  ح�سد  خالل  من  وم�ستدام، 
ال�سيخ  البالد  اأمري  ال�سمو  �ساحب  ح�سرة  ت�سور  عن  املنبثقه  الوطنية، 
�سباح الأحمد اجلابر ال�سباح حفظه اهلل ورعاه لتحويل الكويت اإلى مركز 
 ،2035 عام  بحلول  وذلك  وموؤ�س�سي  وثقايف  وجتاري  مايل  رائد  اإقليمي 
جاء تنظيم هذا الربنامج التدريبي والذي يعزز املمار�سات امل�ستدامة يف 
والتي �سارك عدد من ممثليها يف  الأخرى  العربية  والدول  الكويت  دولة 
هذا الربنامج.واأ�ساف كذلك قائال »لقد �ساركت  عدة موؤ�س�سات بعر�س 
جتاربها املتميزه يف جمال ال�سراكات املجتمعية كنماذج تطبيقية عملية 
ملبادرة  )م�سروع  الإعاقة من خالل عر�سهم  لذوي  العامة  الهيئة  مثل  
العاملية  اخلريية  والهيئة  اخلريية   النجاة  وجمعية  لتوظيفهم(،  �سركاء 

بمشاركة كويتية وعربية وتم تنظيمه ألول مرة 
ختام البرنامج التدريبي الدولي اختصاصي دولي

في مجال الشراكات المجتمعية 
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الأ�سالمية حيث ا�ستعر�سا م�سروع )ادفع دينارين تدخل الدارين(، كما 
امل�سوؤولة  املدينةالعربية  الأحمدي   « فعاليات  �سمن  الفعالية  هذه  تعترب 
جمتمعيا لعام 2019 )وذلك لدعمها لتمثيل دولة الكويت لت�سبح الكويت 
الأولى على م�ستوى الوطن العربي يف جمال امل�سوؤولية املجتمعية دي�سمري 

2019 ان �ساء اهلل تعالى( . 
يف  كبري  دور  له  كان  التدريبي  الربنامج  »اأن  كذلك  د.العثمان  واأو�سح 
من  تهمها  التي  الق�سايا  من  اأكرب  عدد  حتديد  يف  املوؤ�س�سات  م�ساعدة 
والقت�سادية  الجتماعية  الق�سايا  العتبار  بعني  ياأخذ  �سمويل  منظور 
الربنامج  وا�ستعر�س  امل�سلحة.  اأ�سحاب  اأولويات  مراعاة  مع  والبيئية 
التالية  املو�سوعات  تناول  حيث  تدريبية  �ساعة   15 خالل  عديدة  حماور 
منها: ماهية ال�سراكة املجتمعية ومقوماتها، وم�ستلزمات حتقيق ال�سراكة 
املجتمعية  ال�سراكة  الى  كذلك  التطرق  الفاعلة،ومت  املوؤ�س�سية  املجتمعية 
ومرجعياتها الدولية املهنية، واأدوات ت�سميم مبادرات ت�ساهم يف حتقيق 

ال�سراكات  من  العائد  على  التعرف  وكذلك  فاعلة،  جمتمعية  �سراكة 
تعرت�س  التي  يف  املعوقات  ومعرفة  واملجتمع  املوؤ�س�سات  على  املجتمعية 
اإ�سافة  معها.  التعامل  وموجهات  فاعلة  جمتمعية  �سراكة  اجناز  طريق 
اأف�سل ممار�سات احلوكمة  اإلى  للو�سول  املوؤ�س�سات  اإلى حمور حول دعم 

والإف�ساح عنها ، وت�سمل ممار�سات الإدارة  وممار�سات اتخاذ القرار. 
خالل  حر�سنا  لقد  قائال«  ت�سريحه  العثمان  �سهاب  الدكتور  واختتم 
ال�سنتني الآخريتني اأن ننفذ برامج تدريبية وفعاليات متخ�س�سة ت�ساهم 
واأخالقيات  امل�ستدامة  والتنمية  املجتمعية  امل�سوؤولية  تعزيز ممار�سات  يف 
الأعمال وفق معايري مهنية عاملية بال�سراكة مع ال�سبكة القليمية للم�سوؤولية 
املجتمعية«  للم�سوؤولية  الكويت  »برنامج  بتاأ�سي�س  قمنا  الجتماعية.كما 
والذي  ي�سرف عليه خرباء وم�ست�سارون من اأ�سحاب اخلربات الطويلة، 
جتاه  موؤ�س�ساتنا  التزام  حت�سني  على  اأعمالهم  ثمار  نتاج  �سرنى  والذي 

املجتمع الكويتي على وجه اخل�سو�س واملجتمع العربي على وجه العموم.

�سلم �ساحب ال�سمو امللكي الأمري الدكتور في�سل بن م�سعل بن �سعود بن 
عبدالعزيز اأمري منطقة الق�سيم حمافظة عنيزة جائزة املدينة العربية 
ال�سبكة  اإدارة  اختيارها من جمل�س  بعد  لعام 2020م  امل�سوؤولة جمتمعيًا 
العربية  املدينة  جائزة  اأمناء  وجمل�س  الجتماعية  للم�سوؤولية  الإقليمية 
امل�سوؤولة اجتماعيا، وذلك خالل ت�سريفه فعاليات املوؤمتر الرابع ملبادرات 
ال�سباب العربي وامل�سوؤولية املجتمعية، واملقام بالتزامن مع احتفال العامل 
جمعية  اإدارة  جمل�س  ع�سو  بح�سور  امل�ستدامة،  للمدن  العاملي  باليوم 
الأطفال املعوقني �ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية فهده بنت فهد بن خالد 
اآل �سعود، ووكيل وزارة العمل والتنمية الجتماعية �سليمان بن عبدالعزيز 
وحمافظ  املانع،  عبداهلل  بن  عبدال�سالم  التجارة  وزارة  ووكيل  الزبن، 
الإقليمية  ال�سبكة  اإدارة  جمل�س  ورئي�س  ال�سليم،  عبدالرحمن  عنيزة 

اجلهات  ومدراء  عبدالغفار،  يو�سف  الدكتور  الجتماعية  للم�سوؤولية 
احلكومية والأهلية واأهايل املحافظة.

الزبن:«  �سليمان  الجتماعية  والتنمية  العمل  وزارة  وكيل  قال  من جانبه 
والذي  املجتمعية  وامل�سوؤولية  العربي  ال�سباب  ملبادرات  الرابع  املوؤمتر  اإن 
معهد  مع  بالتعاون  عنيزة  مبحافظة  الجتماعية  التنمية  مركز  ينظمه 
املدن«  ال�سباب يف  »قوة م�ساركة  للتدريب حتت عنوان  الإقليمية  ال�سبكة 
للتطوع  املتبعة  املنهجية  والطرق  املبادئ  من  ال�سباب  متكني  اإلى  يهدف 
والتعرف على قدرات ال�سباب لتنفيذ واإدارة الربامج واملبادرات، مقدمًا 
دعم  من  يقدمه  ما  على  الق�سيم  منطقة  اأمري  ل�سمو  وتقديره  �سكره 

وت�سجيع العمل الجتماعي وتعزيزه لدى اأبناء املنطقة«.

عنيزة تفوز بجائزة المدينة العربية المسؤولة مجتمعيًا لعام 2020
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جرى ا�ستكمال اإجراءات الت�سجيل الر�سمي ملكتب القليم العربي لالحتاد الدويل للم�سوؤولية املجتمعية يف اململكة املغربية ليكون بذلك اأول مكتب لالحتاد يف 
املنطقة العربية. علما اأن الحتاد الدويل للم�سوؤولية املجتمعية اأول احتاد عاملي يف جمال امل�سوؤولية املجتمعية..ويقع مقره الرئي�س يف الوليات املتحدة الأمريكية..

ختام فعاليات الربنامج التدريبي الرخ�سة الدولية للم�سوؤولية املجتمعية يف جامعة قطر، والتي اأقيمت خالل 
والتعليم  املجتمع  خدمة  مركز  مع  بال�سراكة   ، امل�سائية  الفرتة  خالل  2019م  دي�سمرب   12-9 مابني  الفرتة 
يف  بالتدريب  وجمتمعية،وقام  وخا�سة  حكومية  جهات  من  متدربون  فيها  وا�سرتك  قطر  بجامعة  امل�ستمر 

الربنامج ا.د علي اآل ابراهيم نائب رئي�س ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية.

البرنامج التدريبي الرخصة الدولية للمسؤولية 
المجتمعية في جامعة قطر

مشاركة وفد الشبكة اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية في اجتماع 
مجلس أمناء صندوق ووقفية القدس

التسجيل الرسمي لمكتب االقليم العربي لالتحاد الدولي 
للمسؤولية المجتمعية

إصدار )الكتاب العربي الثالث في 
المسؤولية المجتمعية( ضمن
)برنامج الدكتور طالل ابوغزالة 

المعرفي للمسؤولية المجتمعية(

قدم �سندوق ووقفية القد�س وموؤ�س�سة منيب امل�سري للتنمية دعوات �سرفية لل�سفراء 
حيث  املوؤ�س�ستني  اأمناء  جمال�س  اجتماعات  حل�سور  املجتمعية  للم�سوؤولية  الدوليني 
جرى افتتاح فعاليات اجتماع جمل�س اأمناء �سندوق ووقفية القد�س واملنعقد يف الردن 
برعاية فخرية من �ساحب ال�سمو امللكي الأمري احل�سن بن طالل وبح�سور �ساحب 
القد�س  ووقفية  �سندوق  اأمناء  جمل�س  رئي�س  الفي�سل  تركي  الأمري  امللكي  ال�سمو 
ومعايل ال�سيد منيب امل�سري رئي�س جمل�س اإدارة ال�سندوق يف الفرتة مابني 18-17 
دي�سمرب 2019م، وقد �سارك وفد ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية يف اجتماع 
جمل�س اأمناء �سندوق ووقفية القد�س املت�سمن لكل من  )بروف يو�سف عبدالغفار - 
د.بدر مال اهلل � د.احمد الكندري-د.نامي النامي-ال�سيخ اأحمد ال�سبان- الدكتورة 

انت�سار احمد فلمبان- ال�سيخ عبداهلل �سامل الروا�س- د.حممد ال�سياب(

 بف�سل اهلل تعالى مت اإجناز اجلزء الثالث من الكتاب العربي يف امل�سوؤولية املجتمعية �سمن) 
 19 يوم  التد�سني  مت   وقد  املجتمعية(  للم�سوؤولية  املعريف  ابوغزالة  طالل  الدكتور  برنامج 
دي�سمرب 2019م خالل فعليات )امللتقى الدويل لل�سفراء المميني لل�سراكة املجتمعية لعام 
2019م (  وي�سم الكتاب 33 مقال خلرباء واخت�سا�سيني يف جمالت امل�سوؤولية املجتمعية 
من خمتلف الدول العربية. علمًا اأن رئي�س الهيئة ال�ست�سارية للكتاب العربي �سعادة الدكتورة 

نعيمة الغنام، الأكادميية والرتبوية القديرة من اململكة العربية ال�سعودية.
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يف اإطار ال�سراكة بني ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية وموؤ�س�سة خمزومي)املوؤ�س�سة 
ال�سريكة لل�سبكة الإقليمية يف جمهورية لبنان( �سي�سارك �سخ�سيات جمتمعية لبنانية رائدة 
يف الربنامج التدريبي الدويل)م�ست�سار يف جمال اإدارة املنح املالية وفقا ملبادئ امل�سوؤولية 
املجتمعية (والتي �ستقام  باذن اهلل تعالى يف دولة قطر بال�سراكة مع مركز خدمة املجتمع 
والتعليم امل�ستمر بجامعة قطر خالل الفرتة مابني 13-16 يناير 2019م- تدريب ا.د علي 

اآل ابراهيم نائب رئي�س ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية.

الشبكة عضو فاعل في االتحاد الدولي للمسائلة االجتماعية

إصدار كتاب )الشخصيات العربية األكثر تأثيرا
في مجال المسؤولية المجتمعية لعام 2019م(

شخصيات مجتمعية لبنانية رائدة في البرنامج التدريبي الدولي )مستشار 
في مجال إدارة المنح المالية وفقا لمبادئ المسؤولية المجتمعية(

أخبـــــار متنوعـــة

ح�سول ال�سبكة القليمية للم�سوؤولية الجتماعية على ع�سوية الحتاد الدويل للم�سائلة الجتماعية الذي يقع 
مقره يف اململكة املتحدة وجرى التعاون بينهما يف تنفيذ فعاليات)امللتقى الدويل لل�سفراء الميني لل�سراكة 

املجتمعية لعام 2019م ( والذي اأقيم يف دولة الكويت يف الفرتة ما بني 19-21 دي�سمرب 2019م.

اإ�سدار كتاب)ال�سخ�سيات العربية الأكرث تاأثريا يف جمال امل�سوؤولية املجتمعية لعام 2019م ( كاأحد املنتجات 
لل�سراكة املجتمعية لعام 2019م ( والذي  لل�سفراء المميني  التي مت اطالقها خالل فعليات )امللتقى الدويل 
العربي  الت�سنيف  نتاج م�سروع  الكتاب  ويعد  دي�سمرب 2019م  الفرتة مابني 21-19  الكويت يف  دولة  اأقيم يف 
املهنية لل�سخ�سيات العربية الأكرث تاأثريا يف جمال امل�سوؤولية املجتمعية والذي اطلقته ال�سبكة بهدف جمع اهل 

الخت�سا�س يف بوتقة واحدة لال�ستفادة من جتاربهم وخرباتهم وبناء �سراكات تخدم جمتمعاتنا العربية.

اختيار �سعادة الربوف يو�سف عبدالغفار رئي�س جمل�س اإدارة ال�سبكة    •
مراجعة)خطة2020  يف  للم�ساركة  الجتماعية  للم�سوؤولية  الإقليمية 
مملكة  يف  الأ�سرية(  والرعاية  الإر�ساد  خلدمات  املوحد  لالطار 

البحرين من قبل املجل�س الأعلى للمراأة
بف�سل اهلل تعالى �ستكون ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية اأول    •
للمعيار  موؤ�س�سة عربية يتم منحها تفوي�سا لإ�سدار �سهادة المتثال 
مدققني  تدريب  وكذلك   .  )SA8000(املجتمعية للم�سوؤولية  الدويل 

على مدى اللتزام بهذا املعيار
امل�سوؤولية  جمال  يف  اخلبري  بو�سالح  معاذ  الأ�ستاذ  �سعادة  م�ساركة    •
للم�سوؤولية  التنفيذية  ال�سرتاتيجية  )تاأطري  اجتماع  يف  املجتمعية 
املجتمعية يف اململكة العربية ال�سعودية ( والذي مت عقده باإ�سراف وزارة 

التنمية الجتماعية يف مقر اجلامعة العربية املفتوحة يف الريا�س.

وتوقيع  ا�سرتاتيجية  �سراكة  عقد  على  التفاق  مت  تعالى  اهلل  بف�سل    •
اتفاقية تعاون علمي مع معهد الدوحة للدرا�سات العليا

بف�سل اهلل تعالى مت اختيار ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية    •
خدمات  لتنفيذ  القد�س  ووقفية  �سندوق  قبل  من  معها  للتعاقد 
الدولية  املنظمات  مع  ال�سندوق  عالقة  تعزيز  جمال  يف  ا�ست�سارية 

وكذلك ادارة موؤمتر متكني القد�س
مت التعاقد مع ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية لتنظيم موؤمتر    •
واملجتمعية واخلريية.  التنموية  امل�ساريع  العائد على  قيا�س  دويل يف 

حيث مت اأدراجه يف  خطة عام 2020م
فعالية  تنفيذ  على  تتعاقد  الجتماعية  للم�سوؤولية  الإقليمية  ال�سبكة    •
تدريبية نوعية تقدم لأول مرة يف املنطقة العربية )اإدارة الفعاليات 

.)ISO20121(امل�ستدامة وفق معايري
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الشبكة اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية تختار
محافظ األحمدي شخصية العام لعام 2019م

حمافظ  اختيار  عن  الجتماعية  للم�سوؤولية  الإقليمية  ال�سبكة  اأعلنت 
امللتقى  يف  وذلك   ،2019 العام  �سخ�سية  اخلالد  فواز  ال�سيخ  الأحمدي 
الدويل لل�سفراء الأمميني لل�سراكة املجتمعية الذي اأقيم يف املعهد العربي 

للتخطيط19 دي�سمرب 2019.
وقد �سهد احلفل الذي نظم بالتعاون مع حمافظة الأحمدي واملعهد العربي 
للتخطيط واملركز العاملي للتنمية امل�ستدامة عر�سا للتقرير اخلتامي جلائزة 
الأحمدي املدينة العربية امل�سوؤولة اجتماعيا للعام 2019 حيث اأكد حمافظ 
هذه  عند  تتوقف  لن  املحافظة  م�سرية  اأن  اخلالد  فواز  ال�سيخ  الأحمدي 
اجلائزة واأن ال�سراكة مع ال�سبكة متنامية وكذلك مع اجلهات ذات ال�سلة.

ورحب اخلالد يف كلمة له خالل احلفل عن باحل�سور على اأر�س الكويت 
مركز العمل الإن�ساين وبلد قائد الإن�سانية وحاملة �سعلة امل�سوؤولية الإن�سانية 
منذ ن�ساأتها �ساحبة الأيادي البي�ساء املمتدة بالعطاء واخلري اإلى اجلميع.
وقدم التهنئة اإلى اململكة العربية ال�سعودية باختيار مدينة عنيزة املدينة 
العربية امل�سوؤولة جمتمعيا للعام 2020 متمنيا التوفيق للقائمني على هذه 

املدينة العريقة عاما حافال بالعطاء والإجناز.
من جانبه، قال �سيف �سرف امللتقى الرئي�س الفخري للجمعية اخلليجية 
الدولية  الفعالية  هذه  اإن  خليفة  اآل  خليفة  بن  دعيج  ال�سيخ  لالإعاقة 
اأخالقيات  لتعزيز ممار�سات  �سامية  املتخ�س�سة حتمل يف طياتها قيما 

الأعمال يف بيئات العمل والأعمال املختلفة يف املنطقة العربية.
ولفت الى اأن تناول مو�سوعات »ال�سراكة املجتمعية« من �سميم ممار�سات 
امل�سوؤولية املجتمعية للمنظمات، وكذلك فاإن املرجعية املعيارية ملمار�سات 
قد   )26000 )اأيزو  العاملية  املوا�سفة  خالل  من  املجتمعية  امل�سوؤولية 

العمل والأعمال على  لتناولها وت�سجيع منظمات  لها حيزا كبريا  اأفردت 
تبنيها كمنهج عمل يف ممار�ساتها واأن�سطتها.

بدوره، قال رئي�س جمل�س اإدارة ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية 
بالإجنازات  حافل  مو�سم  ختام  يف  ياأتي  امللتقى  اإن  عبدالغفار  يو�سف 
العربية  املنطقة  يف  و�سركائها  الجتماعية  للم�سوؤولية  الإقليمية  لل�سبكة 

ويف خارجها.
دول   10 يف  حاليا  تعمل  واأ�سبحت  تو�سعت  ال�سبكة  اأن�سطة  اأن  واأو�سح 
وبداأت تركز جهودها على جتويد منتجاتها وخدماتها املعززة لتطبيقات 
والتطوع  الأعمال  واأخالقيات  امل�ستدامة  والتنمية  املجتمعية  امل�سوؤولية 

الحرتايف واخلدمة املجتمعية.
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واأ�سافت  �ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية عبري بنت عبداهلل بن عبدالعزيز 
اآل �سعود ال�سفري الدويل للم�سوؤولية املجتمعية يف كلمتها قائلة » حر�ست 
الأمميني  لل�سفراء  الدويل  امللتقى   « عنوان  يحمل  الذي  احلدث  هذا  يف 
لل�سراكة املجتمعية » ، اأن اأ�سع ب�سمة ايجابية تعزز ممار�سات امل�ساركة 
املجتمعية. فجاءت خطوة اطالق » جائزة �ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية 
اآل �سعود ملبادرات ال�سراكة املجتمعية   عبري بنت عبداهلل بن عبدالعزيز 
الجتماعية  للم�سوؤولية  القليمية  ال�سبكة  مع  بال�سراكة  العربية«   بالدول 
، رغبة مني يف ال�سري على خطى والدي  خادم احلرمني ال�سريفني امللك 
تنمية  يف  للم�ساهمة  اهلل(  )يرحمه  �سعود  اآل  عبدالعزيز  بن  عبداهلل 
والتاآلف  ال�سراكة  روح  تعزيز  عرب  ل�ساحلها  والعمل  العربية  املجتمعات 
املجتمعات  هذه  ،وبني  بع�سا  بع�سها  وال�سالمية  العربية  املجتمعات  بني 
والعامل اأجمع. واأ�سافت كذلك » لقد حظي والدي يرحمه اهلل  بلقب »ملك 
قبول  وجدت  التي  املبادرات  من  الكثري  بتقدمي  بادر  والذي  الإن�سانية« 
وا�سعا على امل�ستويني الوطني والدويل. ومن اأهم مبادرات خادم احلرمني 
ال�سريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �سعود )طيب اهلل ثراه( اإبان 
مراحل حياته، تاأ�سي�سه »ملوؤ�س�سة خادم احلرمني ال�سريفني امللك عبداهلل 
الأعمال  اإطار  يف  وذلك   « واخلريية  الإن�سانية  لالأعمال  عبدالعزيز  بن 
الإن�سانية التي متيز بها .كما متيزت م�سريته الإن�سانية مببادرات اأخرى 

تم اإلعالن عنها في ملتقى للسفراء األمميين للشراكة المجتمعية بالكويت
جائزة األميرة عبير بنت عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود للشراكة 

المجتمعية بالدول العربية
بن  عبداهلل  بنت  عبري  الأمرية  امللكي  ال�شمو  �شاحبة  اأعلنت 
املجتمعية  للم�شوؤولية  الدويل  ال�شفري  �شعود  اآل  عبدالعزيز 
بنت  عبري  الأمرية  امللكي  ال�شمو  �شاحبة  »جائزة  اإطالق  عن 
عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �شعود ملبادرات ال�شراكة املجتمعية 
بالدول العربية« بال�شراكة مع ال�شبكة الإقليمية للم�شوؤولية 
الجتماعية، لتوؤكد اأن �شموها يحفظها اهلل  ت�شري على خطى 
والدها خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 
هذه  عن  الإعالن  جاء  وقد  ثراه(..  اهلل  )طيب  �شعود  اآل 
اجلائزة العربية يف كلمة ل�شاحبة ال�شمو امللكي الأمرية عبري 
افتتاح  حفل  خالل  �شعود  اآل  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  بنت 
فعاليات »امللتقى الدويل لل�شفراء الأمميني لل�شراكة املجتمعية 
لعام 2019م » والذي ا�شت�شافته دولة الكويت برعاية فخرية 
حمافظة  حمافظ  ال�شباح  اخلالد  فواز  ال�شيخ  معايل  من 

الأحمدي وبح�شور عربي ودويل رفيع امل�شتوى .
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منها :تفقده لأحوال الفقراء واملعوزين اإلى حد زيارته �سخ�سيًا ملنازلهم 
عندما  بالفعل  ح�سل  ما  وهو  اأو�ساعهم  حت�سني  على  والعمل  املتوا�سعة 
من  »التي  الإ�سكان  »هيئة  ا�ستحداث  ثم   « الفقر  »�سندوق  اإن�ساء  مت 
قام يرحمه  لهم. كما  للمحتاجني ممن ل منازل  اإقامة م�ساكن  مهامها 
رعاية  مهامها  من  التي   « لوالديه  عبداهلل  امللك  »موؤ�س�سة  باإن�ساء  اهلل  
املعوزين والفقراء، حيث قامت هذه املوؤ�س�سة باإن�ساء الكثري من الوحدات 
ال�سكنية يف خمتلف مناطق اململكة وتوزيعها ملن ل ميلكون منازل خا�سة 
لهم. كما داأب يف منا�سبات كثرية باإ�سدار اأوامر ملكية برعاية اأ�سحاب 
كعمليات  اخلا�سة  نفقته  على  ومعاجلتهم  امل�ستع�سية  املر�سية  احلالت 
يف  وزيارتهم  بل  حالتهم  مبتابعة  قيامه  ثم  ال�سياميني،  التوائم  ف�سل 
امل�ست�سفيات. وكذلك كان يحر�س على  مد يد العون لأ�سحاب الكوارث 
يف خمتلف دول العامل .اإن  خادم احلرمني ال�سريفني امللك عبداهلل دخل 
قلوب النا�س بتوا�سعه وحمبته  ، وكان يرحمه اهلل قامة يف البذل والعطاء 
واجلود وال�سخاء، ومواقفه كلها ذات طابع اإن�ساين خريي اإ�سالمي، وهذا 
ما جعل اجلميع ي�سعرون بحزن �سديد لفراقه.وتاأتي اليوم هذه اجلائزة 
لنوؤكد  رغبة اأ�سرة امللك عبداهلل بن عبدالعزيز يرحمه اهلل الكرمية يف 
امتداد هذه الروح اخلريية ، من خالل تبني كرميته جائزة عربية لأف�سل 
املمار�سات يف جمال ال�سراكة املجتمعية ، بهدف حث املوؤ�س�سات والأفراد 
يف  التنمية  ق�سايا  على  ايجابا  �ستنعك�س  والتي  املمار�سات  هذه  لدعم 
الدول العربية. واختتمت �ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية عبري بنت عبداهلل 
كلمتها قائلة » اأن حر�سي على رعاية هذه اجلائزة الرائدة يوؤكد حر�سي 
للم�سوؤولية  دولية  �سفرية  ب�سفتي  م�ستدامة،  ب�سورة  دوري  تفعيل  على 
املجتمعية . ف�سكرا ملعايل ال�سيخ فواز اخلالد ال�سباح حمافظ حمافظة 
وامللتقى،  احلفل  لهذا  رعايته  على  ال�سقيقة   الكويت  بدولة  الحمدي 
�سراكتها  تعزيز  على  الجتماعية  للم�سوؤولية  القليمية  لل�سبكة  و�سكرا 
بدوره   . املجتمعية  للم�سوؤولية  الدوليني  ال�سفراء  برنامج  مع  الفاعلة 

ال�سبكة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  عبدالغفار  يو�سف  الربوفي�سور  �سعادة  قال 
الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية » اإن هذه اجلائزة العربية تعنى برعاية 
وت�سجيع اأ�سحاب املبادرات اخلالقة يف تعزيز ال�سراكة املجتمعية للفئات 
العربية  الدول  يف  الجتماعي  وال�سمان  الرعاية  برامج  من  امل�ستفيدة 
وبني موؤ�س�سات املجتمع �سواء كانت دولية اأو خا�سة اأو جمتمعية. ويق�سد 
بالفئات امل�سمولة بربامج الرعاية وال�سمان الجتماعي ، هي تلك الفئات 
التي يتم توفري لها برامج �سمان اجتماعي ، �سواء من املوؤ�س�سات واجلهات 
احلكومية اأو اخلا�سة اأو املجتمعية، وميكن اأن ت�سمل اأ�سحاب املبادرات 
برامج  من  امل�ستفيدة  الفئات  لهذه  املجتمعية  ال�سراكة  لتحقيق  املعززة 
التقدم  للجائزة مفتوح  التقدم  اأن  . علما  الجتماعي  وال�سمان  الرعاية 
لها للموؤ�س�سات اخلا�سة ،واملوؤ�س�سات املجتمعية بالإ�سافة اإلى املوؤ�س�سات 

الدولية. كما اأن جمالتها ملخ�سة يف اأربع جمالت هي:
• دور القيادة يف تعزيز ال�سراكة املجتمعية للفئات امل�ستفيدة من برامج 

الرعاية وال�سمان الجتماعي
امل�ستفيدة من  للفئات  املجتمعية  ال�سراكة  تعزيز  وتوظيفها يف  التقنية   •

برامج الرعاية وال�سمان الجتماعي.
• البناء املوؤ�س�سي املعزز لل�سراكة املجتمعية للفئات امل�ستفيدة من برامج 

الرعاية وال�سمان الجتماعي.
اأو دولية معززة لل�سراكة املجتمعية للفئات امل�ستفيدة  مبادرات وطنية   •

من برامج الرعاية وال�سمان الجتماعي.
وي�سرف على اجلائزة  هيئة ا�ست�سارية ت�سم �سخ�سيات اأكادميية ومهنية 
�سعادة  تقدم  ت�سريحه  ختام  ويف  العربية.  الدول  من  امل�ستوى  رفيعة 
الربوفي�سور يو�سف عبدالغفار بال�سكر اجلزيل اإلى �ساحبة ال�سمو امللكي 
الأمرية عبري بنت عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �سعود لهذه املبادرة النوعية 

التي تعزز ممار�سات حتقيق ال�سراكة املجتمعية يف املنطقة العربية. 
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برعــاية مـن معالـي محافــظ األحمـدي
وبتنظيم من

الشبكة االقليمية للمسؤولية االجتامعية

الكويت استضافت

امللتقى الدويل للسفراء األمميني 
للرشاكة املجتمعية

بالمعهد العربي للتخطيط

للتخطيط واملركز  العربي  بال�شراكة مع حمافظة الأحمدي واملعهد  للم�شوؤولية الجتماعية  ال�شبكة القليمية  نظمت 
بدولة  واملالية  والقت�شادية  الدارية  لال�شت�شارات  املتفوق  الجناز  معهد  اإلى  بالإ�شافة  امل�شتدامة،  للتنمية  العاملي 
الكويت  دولة  يف  اأقيم  والذي  2019م«،  لعام  املجتمعية  لل�شراكة  الأمميني  لل�شفراء  الدويل  »امللتقى  فعاليات  الكويت، 
للم�شوؤولية  الدويل  ال�شفري   - الأحمدي  حمافظة  حمافظ  ال�شباح   اخلالد  فواز  ال�شيخ  معايل  قبل  من  فخرية  برعاية 
املجتمعية - خالل الفرتة مابني 19-21 دي�شمرب 2019م، مبقر املعهد العربي للتخطيط، مب�شاركة عربية ودولية رفيعة 

امل�شتوى. وقد مت من خالله تنفيذ عدد من الفعاليات املهنية املعززة لل�شراكة املجتمعية.
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فيها  بكلمة قال  امللتقى  ال�سباح  فواز اخلالد  ال�سيخ  افتتح معايل  حيث 
الجتماعية  للم�سوؤولية  النبيلة  الغايات  لتحقيق  املحافظة  م�سرية  »اأن 
عرب جائزة »الأحمدي عا�سمة للم�سوؤولية املجتمعية 2019« لن تتوقف، 
»واأن ال�سراكة البناءة مع ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية ما�سية 
القائمة مع جميع اجلهات ذات  يتوازى مع �سراكاتنا  ومتنامية يف خط 
ال�سلة«. وتوجه حمافظ الأحمدي بالتهنئة اإلى اململكة العربية ال�سعودية 
بالختيار امل�ستحق وبجدارة ملدينة عنيزة، لتكون املدينة العربية امل�سوؤولة 
اجتماعيا لعام 2020«. كما ا�ستعر�س يف كلمته اأهم الجنازات واملبادرات 
التي نفذتها حمافظة الأحمدي �سمن فعاليات »جائزة الأحمدي املدينة 
دعيج  ال�سيخ  معايل  األقى  ثم  عام2019م«.  خالل  اجتماعيا  امل�سوؤولة 
�سيوف  كلمة  املجتمعية  للم�سوؤولية  الدويل  ال�سفري  خليفة  اآل  خليفة  بن 
امللتقى،  فعاليات هذا  ترحيب يف  اأجمل  بكم  »نرحب  فيها  قال  ال�سرف 
مع  بالتعاون  الجتماعية«  للم�سوؤولية  القليمية  »ال�سبكة  تنظمه  والذي 
الدولية  الفعالية  هذه  للتخطيط.  العربي  واملعهد  الأحمدي  حمافظة 
املتخ�س�سة، حتمل يف طياتها قيم �سامية لتعزيز ممار�سات اأخالقيات 
الأعمال يف بيئات العمل والأعمال املختلفة يف املنطقة العربية.. وتتناول 
مبادرات  متخ�س�سة،واإطالق  وور�س  علمية  جل�سات  عرب  الفعالية 
املجتمعية..  »ال�سراكة  مو�سوع  متخ�س�سة  مهنية  وفعاليات   ، عديدة 
اإن  احلقيقة،  »يف  كذلك  واأ�ساف  تطبيقها«.   تعزيز  يف  دولية  جتارب 

تناول مو�سوعات »ال�سراكة املجتمعية« من �سميم ممار�سات امل�سوؤولية 
املجتمعية للمنظمات. وكذلك فاإن املرجعية املعيارية ملمار�سات امل�سوؤولية 
لها  اأفردت  قد  )ايزو26000(  العاملية  املوا�سفة  خالل  من  املجتمعية، 
تبنيها  على  والأعمال  العمل  منظمات  وت�سجيع  لتناولها،  كبريا  حيزا 
دعيج  ال�سيخ  معايل  قال  كما  واأن�سطتها.  ممار�ساتها  يف  عمل  كمنهج 
اأن ندعم  بن خليفة »لقد حر�سنا ك�سفراء دوليني للم�سوؤولية املجتمعية 
ال�سفراء يف  دور  اأهمية  لنوؤكد  العربية   املنطقة  امل�سوؤولة يف  املمار�سات 
ا�ستثمار خرباتهم و�سهرتهم لتعزيز القيم ال�سامية والتي حتمل لواءها 
ر�سينة،  علمية  ملتقيات  عرب  الجتماعية  للم�سوؤولية  الإقليمية  ال�سبكة 
من  طيبا  �سدى  وجدت  جادة  وفعاليات  متخ�س�سة،  تدريبية  وبرامج 
من  العديد  وكذلك  خارجها،  ويف  العربية  دولنا  يف  القرار  �سناع  قبل 
املوؤ�س�سات واجلهات احلكومية واخلا�سة واملجتمعية قد �ساندتهاو. يتم 
املجتمعية  لل�سراكة  الأمميني  لل�سفراء  الدويل  »امللتقى  فعاليات  تنظيم 
لعام 2019م« مب�ساركة �سرفية من برنامج ال�سفراء الدوليني للم�سوؤولية 
علماء  من  نخبة  ي�سم  الذي  الرائد  الدويل  الربنامج  ،هذا  املجتمعية« 
الربنامج  هذا  تاأ�سي�س  ومنذ   . جمتمعية  عطاءات  واأ�سحاب  ومفكرين 
يف عام 201٤م قدم العديد من ال�سفراء الدوليني مبادرات مت اطالقها 

بال�سراكة مع ال�سبكة القليمية للم�سوؤولية الجتماعية. 
اأ�سحاب  العطاء من  لأحد مناذج  مبادرات  باإطالق  معا  نحتفي  واليوم، 
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و�ساحبات ال�سمو وال�سعادة ال�سفراء الدوليني للم�سوؤولية املجتمعية وهما 
�ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية عبري بنت عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �سعود 
والتي �ستطلق جائزة عربية يف جمال ال�سراكة املجتمعية ، وكذلك  �سعادة 
مع  بال�سراكة  تنفيذها  �سيتم  التي  ومبادراته  اأبوغزالة،  طالل  الدكتور 
على  اهلل  باإذن  �ستعمل  والتي  الجتماعية،  للم�سوؤولية  القليمية  ال�سبكة 
تطبيقات  عرب  ال�سامية  واملهنية  املوؤ�س�سية  القيمية  املفاهيم  هذه  ن�سر 

امل�سوؤولية املجتمعية يف العامل العربي. 
برنامج  يف  »اإننا  قائال  كلمته  خليفة  بن  دعيج  ال�سيخ  معايل  واختتم 
القليمية  ال�سبكة  ع�سو  الجتماعية  للم�سوؤولية  الدوليني  ال�سفراء 

للم�سوؤولية الجتماعية، نعمل على تعزيز ممار�سات امل�سوؤولية املجتمعية 
وم�ساندة  دعم  عرب  املجتمعية  وال�سراكة  الأعمال  لأخالقيات  الداعمة 
تطوير منتجات وخدمات مهنية ي�سرف عليها خرباء واأهل اخت�سا�س من 
الدول العربية ومن خارجها، وتاأتي هذه الفعالية يف اإطار هذه املمار�سات 
التي ناأمل اأن نحقق من خاللها مظلة م�ستدامة تعزز ممار�سات ال�سراكة 

املجتمعية.
ثم قدم �سعادة الربوفي�سور يو�سف عبدالغفار رئي�س جمل�س اإدارة ال�سبكة 
يف  امللتقى،  هذا  »ياأتي  فيها  قال  كلمة  الجتماعية  للم�سوؤولية  القليمية 
للم�سوؤولية الجتماعية  الإقليمية  لل�سبكة  بالإجنازات  ختام مو�سم حافل 
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و�سركائها يف املنطقة العربية ويف خارجها. ف�سكرا ملن �ساهم يف �سناعة 
هذه الإجنازات، التي عربنا من خاللها كمحرتفني عن مواطنة حقيقية 
اأن  بعد  اأمامكم،  نقف  واليوم  الر�سيدة.  وقياداتنا  اأوطاننا  جتاه  ومهنية 
تو�سعت اأن�سطة ال�سبكة القليمية للم�سوؤولية الجتماعية، واأ�سبحت تعمل 
حاليا بف�سل اهلل يف )10( دول، وبداأنا ن�سلط جهودنا على جتويد منتجاتها 
امل�ستدامة،  والتنمية  املجتمعية،  امل�سوؤولية  لتطبيقات  املعززة  وخدماتها 
اأعلن  ثم  املجتمعية.  واخلدمة  الحرتايف  والتطوع  الأعمال،  واأخالقيات 
�سعادة رئي�س جمل�س اإدارة ال�سبكة القليمية للم�سوؤولية الجتماعية على 
اأن عام 2020 ، �سيحمل �سعار »عام التحالفات الدولية« لأن�سطة ال�سبكة 
القليمية للم�سوؤولية الجتماعية، حيث يعك�س رغبة ال�سبكة القليمية لبناء 
متميزة،  ومعيارية  مهنية  مرجعيات  وفق  الدولية  املنظومات  مع  ج�سور 
وحققنا  ال�سركاء«  متكني  »عام  �سعار  2019م  عام  حمل  اأن  بعد  وذلك 
من خالله اإجنازات ا�ستثنائية.كما اأننا حر�سنا يف هذا امللتقى اأن نطلق 
مبادرات نوعية تتم عرب �سراكات مع �سفراء ال�سبكة القليمية للم�سوؤولية 
الجتماعية وداعميها واأع�سائها، لن�ساهم معا باإذن اهلل يف توطني هذه 
املمار�سات امل�سوؤولة يف منطقتنا العربية .واأود يف هذا املنا�سبة اأن اأتقدم 
بخال�س ال�سكر والتقدير ل�سركاء ال�سبكة القليمية للم�سوؤولية الجتماعية 
متثيلية  ومكاتب  وقيادات  �سفراء  من  خارجها  ويف  العربية  املنطقة  يف 
وداعمني ومفو�سني، واأع�ساء ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية من 

ونحن نحتفل  لكم جميعا ل�ستدامة دعمكم  ف�سكرا  واأفرادا..  موؤ�س�سات 
بالذكرى الثالثة ع�سر على بدء عمل واأن�سطة ال�سبكة القليمية للم�سوؤولية 
الجتماعية، والتي بداأت منارتها ت�سيئ يف مملكة البحرين برعاية ودعم 
من قيادتها الر�سيدة وموؤ�س�ساتها الر�سمية واخلا�سة واملجتمعية. واليوم 
بف�سل اهلل �سعاع ن�ساطها و�سل اإلى مناطق وا�سعة من الدول العربية ومن 

خارجها.
جمل�س  اأع�ساء  واأ�سم  باأ�سمي  والتقدير  ال�سكر  بخال�س  اأتقدم  وختاما، 
حمافظة  معايل  اإلى  الجتماعية  للم�سوؤولية  القليمية  ال�سبكة  اإدارة 
الأحمدي ال�سيخ فواز اخلالد ال�سباح على رعايته الفخرية لهذا امللتقى، 
معهم  والذين حققنا  الأحمدي  العاملني يف حمافظة  اإلى  ال�سكر  وكذلك 
املعهد  اإلى  كذلك  مو�سول  وال�سكر  2019م.  عام  خالل  متميزة  �سراكة 
كلمات  تعجز  والذي   ، واملتوا�سل  امل�ستمر  للتخطيط على دعمهم  العربي 
ال�سكر من اأن توفيهم حقهم. ولكم جميعا خال�س اآيات ال�سكر مل�ساركتكم 
ودعمكم وم�ساندتكم، والذي مل�سناه بحق تعبريا وا�سحا ل�سعار هذا امللتقى 
واملتمثل يف« �سراكة جمتمعية«، وكذلك ل�سريكنا يف دولة الكويت واملتمثل 
والقت�سادية  الإدارية  وال�ست�سارات  للتدريب  املتفوق  الجناز  معهد  يف 

واملالية.
ثم قدمت �ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية عبري بنت عبداهلل بن عبدالعزيز 
اآل �سعود ال�سفري الدويل للم�سوؤولية املجتمعية كلمة قالت فيها »حر�ست 
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لل�سفراء الأمميني  الدويل  »امللتقى  الذي يحمل عنوان  يف هذا احلدث 
لل�سراكة املجتمعية«، اأن اأ�سع ب�سمة ايجابية تعزز ممار�سات امل�ساركة 
املجتمعية. فجاءت خطوة اطالق »جائزة �ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية 
عبري بنت عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �سعود ملبادرات ال�سراكة املجتمعية  
بالدول العربية«  بال�سراكة مع ال�سبكة القليمية للم�سوؤولية الجتماعية، 
رغبة مني يف ال�سري على خطى والدي  خادم احلرمني ال�سريفني امللك 
تنمية  يف  للم�ساهمة  اهلل(  )يرحمه  �سعود  اآل  عبدالعزيز  بن  عبداهلل 
املجتمعات العربية والعمل ل�ساحلها عرب تعزيز روح ال�سراكة والتاآلف 
بني املجتمعات العربية وال�سالمية بع�سها بع�سا، وبني هذه املجتمعات 
بلقب  اهلل  يرحمه  والدي  حظي  »لقد  كذلك  واأ�سافت  اأجمع.  والعامل 
التي وجدت  املبادرات  الكثري من  بادر بتقدمي  والذي  الإن�سانية«  »ملك 
قبول وا�سعا على امل�ستويني الوطني والدويل. ومن اأهم مبادرات خادم 
احلرمني ال�سريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �سعود )طيب اهلل 
ثراه( اإبان مراحل حياته، تاأ�سي�سه »ملوؤ�س�سة خادم احلرمني ال�سريفني 
يف  وذلك  واخلريية«  الإن�سانية  لالأعمال  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك 
الإن�سانية  التي متيز بها. كما متيزت م�سريته  الإن�سانية  الأعمال  اإطار 
مببادرات اأخرى منها: تفقده لأحوال الفقراء واملعوزين اإلى حد زيارته 
ما  وهو  اأو�ساعهم  حت�سني  على  والعمل  املتوا�سعة  ملنازلهم  �سخ�سيًا 
»هيئة  ا�ستحداث  ثم  الفقر«  »�سندوق  اإن�ساء  مت  عندما  بالفعل  ح�سل 

منازل  ل  ممن  للمحتاجني  م�ساكن  اإقامة  مهامها  من  »التي  الإ�سكان 
لهم. كما قام يرحمه اهلل باإن�ساء »موؤ�س�سة امللك عبداهلل لوالديه« التي 
من مهامها رعاية املعوزين والفقراء، حيث قامت هذه املوؤ�س�سة باإن�ساء 
الكثري من الوحدات ال�سكنية يف خمتلف مناطق اململكة وتوزيعها ملن ل 
ميلكون منازل خا�سة لهم. كما داأب يف منا�سبات كثرية باإ�سدار اأوامر 
على  ومعاجلتهم  امل�ستع�سية  املر�سية  احلالت  اأ�سحاب  برعاية  ملكية 
مبتابعة  قيامه  ثم  ال�سياميني،  التوائم  ف�سل  كعمليات  اخلا�سة  نفقته 
مد  على   يحر�س  كان  وكذلك  امل�ست�سفيات.  يف  وزيارتهم  بل  حالتهم 
يد العون لأ�سحاب الكوارث يف خمتلف دول العامل. اإن  خادم احلرمني 
وكان  وحمبته،  بتوا�سعه  النا�س  قلوب  دخل  عبداهلل  امللك  ال�سريفني 
كلها  ومواقفه  وال�سخاء،  واجلود  والعطاء  البذل  يف  قامة  اهلل  يرحمه 
ي�سعرون  اجلميع  جعل  ما  وهذا  اإ�سالمي،  خريي  اإن�ساين  طابع  ذات 
اأ�سرة  رغبة  لنوؤكد   اجلائزة  هذه  اليوم  وتاأتي  لفراقه.  �سديد  بحزن 
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز يرحمه اهلل الكرمية يف امتداد هذه الروح 
املمار�سات يف  لأف�سل  تبني كرميته جائزة عربية  اخلريية، من خالل 
جمال ال�سراكة املجتمعية ، بهدف حث املوؤ�س�سات والأفراد لدعم هذه 
املمار�سات والتي �ستنعك�س ايجابا على ق�سايا التنمية يف الدول العربية. 
واختتمت �ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية عبري بنت عبداهلل كلمتها قائلة 
»اأن حر�سي على رعاية هذه اجلائزة الرائدة يوؤكد حر�سي على تفعيل 
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املجتمعية.  للم�سوؤولية  دولية  ، ب�سفتي �سفرية  دوري ب�سورة م�ستدامة 
ف�سكرا ملعايل ال�سيخ فواز اخلالد ال�سباح حمافظ حمافظة الحمدي 
بدولة الكويت ال�سقيقة  على رعايته لهذا احلفل وامللتقى، و�سكرا لل�سبكة 
الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية على تعزيز �سراكتها الفاعلة مع برنامج 

ال�سفراء الدوليني للم�سوؤولية املجتمعية..
الإعالن  اأهمها:  الأحداث  من  العديد  الفتتاح  حفل  خالل  جرى  كما 
لل�سراكة  العام  ال�سيخ فواز اخلالد ال�سباح �سخ�سية  عن اختيار معايل 
�ساحبة  »جائزة  واإطالق  الإعالن  مت  كذلك   .« 2019م  لعام  املجتمعية 
ال�سمو امللكي الأمرية عبري بنت عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �سعود لل�سراكة 

املجتمعية بالدول العربية » يف دورتها الأولى ، والتي تقدمها عن والدها 
اآل �سعود  طيب  خادم احلرمني ال�سريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 
الفكري  اأبوغزالة  طالل  الدكتور  برنامج   « تد�سني  مت  كذلك  ثراه.  اهلل 
من  الثالث  اجلزء  تد�سني  خالله  من  مت  والذي  املجتمعية«  للم�سوؤولية 

�سل�سلة اإ�سدارات« الكتاب العربي يف امل�سوؤولية املجتمعية« . 
اإ�سافة اإلى ذلك تف�سل معايل حمافظة الأحمدي ال�سيخ فواز اخلالد ال�سباح 
برعاية وت�سليم » التقرير اخلتامي جلائزة الأحمدي املدينة العربية امل�سوؤولة 
للم�سوؤولية  الدوليني  ال�سفراء  ».  ومت كذلك تكرمي  لعام 2019م  اجتماعيا 
املجتمعية و�سخ�سيات عربية ودولية موؤثرة بجوائز التميز الدولية لل�سراكة 
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املجتمعية. وقد اختار جمل�س اإدارة ال�سبكة الأقليمية للم�سوؤولية الجتماعية 
معايل ال�سيخ دعيج بن خليفة اآل خليفة الرئي�س الفخري للجمعية اخلليجية 
لالإعاقة- ال�سفري الدويل للم�سوؤولية املجتمعية لإلقاء كلمة ال�سفراء الدوليني 
يف حفل افتتاح امللتقى.  كما مت اإطالق وتكرمي الفائزين بجائزةاملوؤ�س�سات 
 ،  «  2020 لعام  املجتمعية  ال�سراكة  جمال  يف  املتميزة  العربية  وال�سركات 
وكذلك الإعالن عن عدد من املبادرات اجلديدة املتميزة لل�سبكة القليمية 
للم�سوؤوليةالجتماعية والتي من اأهمها » تد�سني نادي ال�سخ�سيات العربية 
املوؤثرة يف جمال امل�سوؤولية املجتمعية ، وكذلك تد�سني اإئتالف املدن العربية 
حمكمة  عربية  جملة  اطالق  عن  الإعالن  اإلى  اإ�سافة  اجتماعيا،  امل�سوؤولة 
بعنوان »امل�سهد العربي.. يف جمال امل�سوؤولية املجتمعية«.ومت خالل امللتقى 

من  امل�ساركني  وكذلك  املجتمعية«،  لل�سراكة  الأمميني  »ال�سفراء  تكرمي 
القليمية  ال�سبكة  »بقالدة  املجتمعية  لل�سراكة  املعززة  العطاءات  اأ�سحاب 
مت  اأنه  اإلى  اإ�سافة  املجتمعية«.  ال�سراكة  جمال  يف  الجتماعية  للم�سوؤولية 
عقد جل�سات عمل علمية �سارك يف تقدميها ال�سفراء الدوليون للم�سوؤولية 
املجتمعية من الدول العربية ومن خارجها، وكذلك جل�سة عمل ل�ستعرا�س 
جتارب ناجحة يف جمال ال�سراكة املجتمعية. اإ�سافة اإلى ذلك فاإنه مت خالل 
املدربان  قدمها  تدريبية  برامج  تنفيذ  امللتقى  من  والثالث  الثاين  اليومني 
بال�سبكة  التطوع  مركز  رئي�س  اخللف  عبدالرحمن  الأ�ستاذ  الدوليان 
الأٌقليمية للم�سوؤولية الجتماعية وامل�ست�سار عمر عز الدين امل�ست�سار الدويل 

يف تطبيقات ال�ستدامة.
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كما �سرح �سعادة الدكتور �سهاب اأحمد العثمان رئي�س امللتقى - املدير العام 
ملعهد الإجناز املتفوق للتدريب وال�ست�سارات الإدارية والقت�سادية واملالية 
- �سريك التنظيم يف دولة الكويت - قائال »حظي امللتقى والذي ا�ست�سافت 
فعالياته دولة الكويت لأول مرة مب�ساركة نوعية من قبل �سخ�سيات عربية 
تنظيمه مع حمافظة  امل�ساركة يف  وكذلك حتقيق  ومعطاءة.  موؤثرة  ودولية 
الأحمدي واملعهد العربي للتخطيط وال�سبكة القليمية للم�سوؤولية الجتماعية 
واملركز العاملي للتنمية امل�ستدامة اأعطى زخما واهتماما بفعالياته من قبل 
العديد من املتخ�س�سني واملهتمني. حيث كانت امل�ساركات من العديد من 
الدول العربية ومن خارجها والتي بلغت 11 دولة عربية ومن خارجها .  كما 
ممار�سات  من  �ستعزز  عديدة  ومبادرات  �سراكات  بتد�سني  امللتقى  حظي 

امل�سوؤولية املجتمعية والتنمية امل�ستدامة يف املنطقة العربية. 
واختتم الدكتور �سهاب ت�سريحه قائال ، لقد حر�سنا ومن خالل برنامج 
الكويت للم�سوؤولية املجتمعية التابع لل�سبكة القليمية للم�سوؤولية الجتماعية 
الدارية  والإ�ست�سارات  للتدريب  املتفوق  الإجناز  معهد  مع  بال�سراكة 
اأن  واملتخ�س�سني  اخلرباء  من  نخبة  ي�سم  والذي  واملالية  والقت�سادية 
الفعالية  هذه  تنظيم  وم�ساندة  لدعم  الربنامج  اإمكانيات  جميع  ن�سخر 
الدولية والتي �ساهمت  بف�سل اهلل تعالى يف تعزيز ال�سراكات املجتمعية 
بني اجلهات امل�ساركة من خمتلف القطاعات. كما قدم �سكره اإلى وزارة 
خالل  من  امللتقى  فعاليات  لدعمها  الكويت  بدولة  الجتماعية  ال�سوؤون 

م�ساركة الفرق الطوعية يف هذا احلدث العلمي واملهني الهام.
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   مقالت يف امل�شوؤولية املجتمعية 

اإعداد:
امل�شت�شار عبدال�شالم اخلطيب 

م�ست�سار ا�ستدامة

االستثمار االجتماعي: ما ال يسع العاملين 
بالتنمية المجتمعية جهله )الجزء األول(

اإذا كنت مثلي قادما من موري�سيو�س )التي توقف 
الهولندية  ال�سرقية  الهند  �سركة  بحارة  فيها 
الأمري  بذلك  تيمنا  موري�س  جزيرة  و�سموها 
الهولندي موري�س(، لتحط الرحال يف ذات املكان 
-حيث  اأم�سرتدام  بور�سة  فيه  تاأ�س�ست  الذي 
الراأ�سمايل  ال�ستثمار  اأدوات  اأهم  اإحدى  ولدت 
عاملي  ملتقى  اأكرب  يف  للم�ساركة  احلديث- 
خم�س�س ملناق�سة التوجهات العاملية لال�ستثمار 
ينتابك  ف�سوف  القادمة،  العقود  يف  الجتماعي 

مزيج غريب من امل�ساعر التي ي�سعب و�سفها!
ذلك  تغطية  املقالت  من  �سل�سلة  يف  �سنحاول 
والذي  الجتماعي  لال�ستثمار  العاملي  امللتقى 
الجتماعي  لال�ستثمار  العاملية  ال�سبكة  نظمته 
 Global Impact Investment Network
املبنى  يف  يومني1  مدى  على  وعقد   ،))GIIN
التاريخي لبور�سة اأم�سرتدام خالل 2-3 اأكتوبر 
وح�سره ما يربو على 1300 خمت�س وممار�س. 
من  كرمية  دعوة  ال�سطور  كاتب  تلقى  وقد 
املنظمني حل�سور امللتقى بالإ�سافة الى اليومني 
ور�سات  بهما  عقدت  الذين  والبعدي  القبلي 
ال�سبكة  يف  نهدف  فقط.  لالأع�ساء  متخ�س�سة 
للم�سوؤولية الجتماعية ت�سليط ال�سوء  الإقليمية 
على امللتقى ونقل القراء واملهتمني لأجواء امللتقى 
ملواكبة امل�ستجدات. فال ي�سعنا كعاملني ومهتمني 
الجتماعية  وامل�سوؤولية  املجتمعية  بالتنمية 

اجلهل بهذه الفعاليات العاملية املحورية.
 اأ. توطئة:   كوكتيل من امل�سطلحات 

1.  قد يحتار القارئ بني جمموعة من امل�سطلحات 
ال�ستثمار  موؤخرا...  ا�ستخدامها  يكرث  التي 
ال�ستثمار  اأو   Responsible Investment امل�سوؤول 
ال�ستثمار  الأخالقي  Ethical Investmentاأو 
ال�ستثمار  اأو   Sustainable Investment امل�ستدام 
املراعي  )ال�ستثمار   ESG Investment الر�سيد 
اأو  واحلوكمة(  والجتماعية  البيئية  للجوانب 
 Impact Investment ال�ستثمار لأجل حتقيق الأثر

1  �سبق املوؤمتر وحلقة ور�سات عمل لالأع�ساء �سيتم تغطية 
بع�س ما جاء فيها اأي�سا.

 Social Investment الجتماعي  ال�ستثمار  اأو 
الى  اأ�سف  الت�سميات.  هذه  من  مزيجًا  حتى  اأو 
لل�سريعة  )املطابق  »الإ�سالمي«  ال�ستثمار  ذلك 
Sharia-Compliant Investment. لن  الإ�سالمية( 
يهدف هذا املقال ملناق�سة الفوارق والت�سابهات بني 
تف�سيلية  لور�سة عمل  امل�سميات فهذا يحتاج  هذه 
مع اخلرباء2، و�سنقت�سر على ا�ستخدام م�سطلح 
 Impact مل�سطلح  كمقابل  الجتماعي  ال�ستثمار 
Investment ل�سبب ب�سيط وهو اأن الهدف من الأثر 
املراد حتقيقه من ال�ستثمار )حتى لو كان بيئيا( 
فاإن  وبالتايل  بالفائدة؛  املجتمع  على  يعود  فاإنه 
و�سفه بالجتماعي منا�سب، وكذلك ل�سهولة تداول 
مب�سطلح  مقارنة  وت�سريفه  وفهمه  امل�سطلح 
ال�ستثمار لأجل حتقيق الثر اأو ال�ستثمار يف الأثر.

2. تطور مفهوم ال�ستثمار الجتماعي 
ال�سوء  ت�سليط  مت  الذين  احل�سور  اأبرز  من 
وهو  اأدفاين  فيجاي  ال�سيد  امللتقى،  يف  عليهم 
املدير التنفيذي لل�سندوق ال�ستثماري جلمعية 
امل�سمى  الأمريكيني  للمدر�سني  ال�سنوي  التاأمني 
ا�ستثمارية  حمفظة  ال�سندوق  يدير   .Nuveen
اأهم  من  ولعل  اأمريكيا.  دولرا  بليون   989 تبلغ 
اأن  الأول  اليوم  يف  فيجاي  ال�سيد  طرحه  ما 
اأنه  على  الجتماعي  لال�ستثمار  تنظر   Nuveen
املنهج امل�ستقبلي لإدارة حمفظتها ال�ستثمارية، 
فهم ل ي�ستهدفون تخ�سي�س حمفظة منف�سلة 
املحافظ  جانب  الى   - الجتماعي  لال�ستثمار 
امل�ستثمرين  ككل  الكال�سيكية  ال�ستثمارية 
الكبار - واإمنا ي�سعون للتحول التدريجي ليكون 
اإدارة  يف  طريقتهم  هو  الجتماعي  ال�ستثمار 
الت�سريحات  هذه  تعترب  الكلية.  ال�ستثمارات 
ال�ستثمارية  اأكرب املحافظ  من مدير واحد من 
مفهوم  اأن  عرفنا  اإذا  للنظر  ملفتة  العاملية 
ال�ستثمار الجتماعي مل يكد مي�سي عليه �سوى 

عقد واحد منذ اأول ظهور له يف اأواخر 2009. 

مبهمة  ت�سطلع  الجتماعية  للم�سوؤولية  الإقليمية  ال�سبكة  لعل    2
عقد ور�سة عمل ملناق�سة هذه امل�سطلحات وحماولة و�سع مفاهيم 
حمددة لكل م�سطلح لتوحيد ال�ستخدام يف املنطقة بني املمار�سني.

اأحد  جمع  ع�شر،  ال�شاد�س  القرن  اأواخر  يف 
من  عددا  الطموحني  الهولنديني  الأمراء 
�شيغة  عليهم  واقرتح  الهولنديني  التجار 
الروح  من  اأكرب  بنفع  عليهم  �شتعود  ت�شاركية 
لهم  وت�شمن  عليهم،  امل�شيطرة  التناف�شية 
وراء  العاملية  الأ�شواق  على  �شيطرة  و  ثراء 
البحار التي بداأ الأوروبيون بتذوق خرياتها، 
يف  له  دعمهم  على  ذلك  مقابل  وح�شل 
املقاطعات  لتوحيد  الداخلية  معاركه  متويل 
هذه  التجار  و�شع  ال�شبان.  �شد  واخلارجية 
ال�شيغة الت�شاركية ال�شتثمارية قيد التنفيذ 
�شريعا  �شي�شبح  ما  اخلطوة  بهذه  واأ�ش�شوا 
و�شرعان  الهولندية1  ال�شرقية  الهند  �شركة 
جناحا  الت�شاركية  ال�شيغة  هذه  حققت  ما 
ملفتا، �شجع املزيد من التجار لال�شتثمار يف ما 
يعترب عمليا اأول »�شركة« يف الع�شر احلديث. 
وعلى اإثر ذلك اأ�ش�س التجار اأي�شا اأول بور�شة 
اأم�شرتدام(  )بور�شة  احلديث  التاريخ  يف 
التي  ال�شركة  يف  ال�شتثمار  عمليات  لتنظيم 

ت�شخمت و غزت واحتلت2 الأ�شواق العاملية.

 Dutch East Indian وت�سمى   1602 حوايل    .1
م�ساهمة  �سركة  اأول  وهي   )Company )VOC

عامة يف العامل، وعلى منطها تاأ�س�ست �سركة الهند 
ال�سرقية الربيطانية.

ال�سركة  كانت  فقد  احلريف،  مبعناه  هنا  الحتالل    2
ونظريتها الربيطانية متلكان جيو�سا منظمة وتعمالن 
ونيابة  البلدان  تلك  يف  امللكيات  موافقة  وحتت  باإذن 

عنهما يف كثري من املراحل التاريخية.
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 �سعادة الدكتور
�سالح احلم�ري

اخلبري يف جمالت التطوير والتميز املوؤ�س�سي 
وامل�سوؤولية املجتمعية

اململكة الأردنية الها�سمية
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يقام  القليمية  ال�سبكة  مع  وبال�سراكة  قطر   بجامعة  امل�ستمر  والتعليم  املجتمع  خدمة  مركز  من  بتنظيم 
الربنامج التدريبي »اإعداد تقارير ال�ستدامة  وفق منهجيات GRI« وذلك يف الفرتة مابني 18 - 20  نوفمرب 
2019م . ويهدف الربنامج التدريبي اإلى دعم املوؤ�س�سات للو�سول اإلى اأف�سل ممار�سات احلوكمة والإف�ساح 
عنها، وت�سمل ممار�سات الإدارة  وممار�سات اتخاذ القرار. علما اأن هذا الربنامج التدريبي ياأتي يف اإطار 

اتفاقية التعاون املربمة مابني الطرفني.

تقارير االستدامة برنامج تدريبي بجامعة قطر 
لتأهيل كوادر تساهم في دعم المؤسسات

وفد الشبكة اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية في فعاليات 
)مؤتمر االبتكار في التعليم (

ر�سمي يف  بتمثيل  الجتماعية  للم�سوؤولية  الإقليمية  ال�سبكة  املجتمعية،�ساركت  للم�سوؤولية  الدويل  ال�سفري  ابوغزالة  الدكتور طالل  �سعادة  من  بدعوة 
فعاليات)موؤمتر البتكار يف التعليم ( والذي مت عقده يف مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة. وقد مثل ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية يف 

املوؤمتر �سعادة الدكتور مي�سر �سديق الع�سو الفخري لل�سبكة القليمية للم�سوؤولية الجتماعية.
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و�سائل  لتاأثري  املتنامية  الأهمية  مو�سوع  تداول  املاألوف  من  اأ�سبح  لعله 
اإي�سال جميع الر�سائل  الإعالم اجلديد وو�سائط التوا�سل الجتماعي يف 
اإلى  اأو ريا�سيًا  او ثقافيًا  اقت�ساديًا  اأو  املختلفة �سواء كان هدفها �سيا�سيًا 
اأخر كافة الق�سايا التي تهم املجتمع واأفراده ، ويتفاعل معها بقدر اأولويتها 
القت�سادي  والقطاع  خا�سة  امل�سريف  القطاع  كان  وملا   ، لديه  واأهميتها 
عملية  اأ�سبحت  للمواطن  الدائمة  واملعي�سة  اليومي  بالقوت  متعلق  عامة 
املتابعة املبا�سرة والتعامل امل�ستمر مع القطاع امل�سريف اأو املوؤ�س�سات املالية 
ذات العالقة عملية حتمية و�سرورية وتعدت كونها كمالية اأو ثانوية وذلك 

لكونها متعلقة كما ذكر �سابقًا بدخله وم�سروفه املبا�سر .
يتعرف  التي من خاللها  الو�سائل  اأ�سبحت  الأهمية  تلك  وبناء على  لذا 
امل�سريف  القطاع  وابتكارات  وت�سهيالت  املجتمع على تطورات  الفرد يف 
ال�سبب  ولهذا  واهتمامه  ومتابعته  تعلقه  مثار   ، املالية  واملوؤ�س�سات 
املاليني  مئات  تر�سد  واملالية  امل�سرفية  املوؤ�س�سات  كافة  نرى  حتديدًا 
اأولئك  وت�ستميل  وجتذب  تر�سى  حتى  والإعالنية  الإعالمية  للحمالت 
امل�سارف  تلك  اإليه  تو�سلت  ما  اأخر  الهتمام مبعرفة  اأ�سحاب  الأفراد 
واملوؤ�س�سات من اأدوات وابتكارات ومبادرات لرت�سى متطلباتهم ولتجيب 

على ت�ساوؤلتهم واحتياجاتهم .
ن�ستهدف يف املقالة بالدرجة الأ�سا�سية ت�سليط ال�سوء على البعد الإعالمي 
يف الرتويج للمبادرات املجتمعية للموؤ�س�سات املالية وامل�سارف الإ�سالمية .
وباجتاه ذلك �سوف يكون البحث املوجز مركزًا على طبيعة العالقة فيما 
بني امل�سارف الإ�سالمية واملوؤ�س�سات املالية وبني و�سائل الإعالم املختلفة 
�سواء كانت بالنظام التقليدي عرب ال�سحافة املكتوبة وامل�سموعة واملرئية 
اأو عرب نظامها اجلديد املتمثل يف و�سائل التوا�سل الجتماعي احلديثة 
اللكرتوين  والإمييل  واليوتيوب  والن�ستغرام  والتويرت  بوك  الفي�س  مثل 

اإلى اآخر تلك الو�سائل احلديثة .
تواجه  التي  التحديات  اأبرز  ن�ستعر�س  اأن  �سنحاول  الورقة  هذه  وعرب 

امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية الإ�سالمية يف توا�سلها الإعالمي جمتمعيًا 
وكذلك و�سع اأهم احللول والأليات  التي من املمكن اأن ت�ساعد يف مواجهة 
تلك التحديات وحتقيق اأكرب قدر ممكن من النجاح يف ا�ستمالة واقناع 
كافة املتعاملني والعمالء  لتلك املوؤ�س�سات املالية يف اختبار ودعم تاأييد 

ما تقوم به من حمالت وخطط واأعمال .
يف  املجتمعية  للمبادرات  الإعالمي  الرتويج  تواجه  التي  التحديات 

املوؤ�س�سات املالية وامل�سارف الإ�سالمية 
اأوًل : العمل بع�سوائية ودون اأولويات وا�سحة وم�ستقرة وثابتة للم�سرف اأو 
ب�سكل  تاأتي  معينة  يكون هناك حمالت  اأن  اأي  الإ�سالمية،  املالية  املوؤ�س�سة 
مفاجئ ودون مقدمات وتختفي بذات ال�سكل والطريقة وذلك مرجعه لعدم 
اعتماد الأ�سلوب املوؤ�س�سي وانتهاج الأ�سلوب الفردي الذي يتوقف على بقاء 

ال�سخ�س اأو تغريه .
القطاع  وقيادات  املختلفة  الإعالم  و�سائل  بني  الكبرية  الفجوة   : ثانيًا 
امل�سريف واملايل الإ�سالمي وبطيء التجاوب والتفاعل فيما بني الطرفني 
بع�س  قناعة  لعدم  وكذا  بالأخطاء  الوقوع  من  البع�س  لتخوف  نتيجة 

القيادات بالدور الإعالمي يف التاأثري املجتمعي العام .
ن�ساهد  ولذا  الإعالمية  الفكرة  على  الإعالنية  الفكرة  �سيطرة   : ثالثًا 
اأموال كبرية على الإعالنات الرباقة  املالية تبذل  املوؤ�س�سات  كثريًا من 
وتتجاهل تاأثري املوؤمترات ال�سحفية واملقابالت و املحا�سرات والندوات 

رغم فارق التكلفة وفارق التاأثري .
رابعا: تراجع دور واأولوية قطاع الإعالم والت�سويق والعالقات بدعم وت�سجيع 

القيادات العليا بتلك املوؤ�س�سات.
خام�سًا : عدم اإميان وقناعة بع�س القيادات املالية وامل�سرفية باأهمية 

الف�ساح وال�سفافية ؛ تخوفًا وحذرًا  من الوقوع فيما ل يحمد عقباه .
للموؤ�س�سات  املجتمعية  املبادرات  اإعالم  حتديات  مواجهة  يف  احللول 

املالية وامل�سرفية الإ�سالمية 

البعد اإلعالمي في الترويج  للمبادرات 
المجتمعية في المؤسسات والمصارف 

اإلسالمية

  مقالت يف امل�شوؤولية املجتمعية

اإعداد الباحث: الأ�شتاذ بدر حم�شن املطريي 
م�ست�سار يف الإعالم والتنمية وخبري يف امل�سوؤولية املجتمعية 
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ومواكبة  ومبا�سرة  وا�سحة  ا�سرتاتيجية  هناك  يكون  اأن  يجب   : اأوًل  
لتطورات القطاع املايل وامل�سريف وحاجته للتغطية الإعالمية والرتويج 
والتقيد  ، ومن ثم يجب اللتزام  واأدواته اجلديدة  الإعالين خلدماته 

بتلك ال�سرتاتيجيات وتطويرها وفقا حلاجة املوؤ�س�سات .
ثانيًا : فتح قنوات الت�سال والتعاون والتفاهم مع كل و�سائل الإعالم 
التقليدية واحلديثة وانتقاء الأفراد ذوي الكفاءة ولي�س » املح�سوبية 

والوا�سطة » للتعامل مع تلك القنوات والو�سائل .
ثالثًا: �سرورة الف�سل بني الإعالن والتحرير حتى ل يوؤثر اأحدهما على 
الآخر وي�ستطيع ال�سحفي اأن ينقل بحيادية الق�سايا امل�سرفية وُيكون 

عالقة وا�سحة ومبا�سرة مع م�سوؤويل الإعالم بتلك املوؤ�س�سات.
ت�سل�سل  يف  الق�سوى  الأهمية  والت�سويق  الإعالم  قطاع  اإيالء  رابعًا: 
للموؤ�س�سة املالية وامل�سرفية لأنه  املهام املختلفة للقطاعات املتعددة 

يعترب املعرب واملراآة العاك�سة لن�ساطات واجنازات تلك املوؤ�س�سة .
القيادات  وتدريب  وعي  وزيادة  تثقيف  على  احلر�س  خام�سًا: 
املتقدمة  الدول  وجتارب  واأدوات  نظريات  اآخر  على  امل�سرفية 
وكيفية  املجتمعية  املبادرات  مع  التعامل  يف  املالية  واملوؤ�س�سات 

ترويجها اإعالميًا مبا ُيحقق اأهداف املوؤ�س�سة ويعزز جناحها .
اخلال�سة  

يف  الإ�سالمية  وامل�سارف  للموؤ�س�سات  واملجتمعي  الإعالمي  البعد 
التوا�سل  و�سائل  الهائلة يف  التطورات  مواكبة  ي�ستلزم  وقتنا احلا�سر 
الجتماعي املختلفة كما ي�ستوجب مواكبة الحتياجات املتنامية لكافة 
املتعاملني والإعالميني واملراقبني؛ مبا ي�سمن مواجهة كافة التحديات 
املتمثلة بالع�سوائية وانعدام الأولوية امل�ستحقة لقطاع الإعالم والت�سويق 
والختيارات اخلاطئة للم�سوؤولني عن هذا القطاع احليوي والهام وكذا 
تغليب اجلانب الدعائي على اجلانب الإعالمي وعدم تثقيف وتدريب 
القطاع ويف  م�ستحدثات ذلك  اآخر  على  املوؤ�س�سات  تلك  الكفاءات يف 
�سورة  لإي�سال  والناجعة  املبا�سرة  احللول  اآليات  و�سع  يجب  املقابل 
و�سع  خالل  من  املجتمع  يف  اإيجابيًا  الإ�سالمي  امل�سرف  اأو  املوؤ�س�سة 
للمبادرات  والرتويجية  الإعالمية  للخطط  الالزمة  ال�سرتاتيجيات 
املجتمعية وكذلك احلر�س على فتح قنوات الت�سال مع كافة و�سائل 
والإعالم  الإعالن  بني  الف�سل  وكذا   ، واحلديثة  التقليدية  الإعالم 
اأو  املوؤ�س�سة  وقوة  وو�سوح  �سفافية  لتكوين �سورة معربة عن  اأو اخلرب 
امل�سرف من خالل عر�س كافة البيانات والأرقام اخلا�سة باإجنازات 
املوؤ�س�سة اأو امل�سرف دون تهويل اأو تهوين مما ي�ساهم جمتمعيًا يف تقبل 
وتفاعل الأفراد مع حمالت واأطروحات املوؤ�س�سة على كافة امل�ستويات .

جني  وموؤ�س�سة  للتنميةامل�ستدامة  العاملي  املركز  مابني  التعاقد  مت 
فعاليات  اقامة  يف   للتعاون  ال�سعودية  العربية  اململكة  من  التنموية 
باذن  �سيقام  والذي  التنموي��ة(  امل�س���اري���ع  لإدارة  املهن��ي  )املخي��م 
اهلل تعالى يف مملكة البحرين خالل الفرتة مابني 1٤ - 16 نوفمرب 

2019م.

المخيــم المهنــي
إلدارة المشـــاريـــع

التنمويــة
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مقار مكاتب وممثليات
الشبكة اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية

مملكة البحرين

دولة الكويت

دولة قطر

الوليات املتحدة الأمريكية

جمهورية تون�سجمهورية الهنداململكة العربية

اململكة العربية ال�سعودية

�سلطنة عمان

جمهورية ال�سودان

اجلمهورية اللبنانية
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الشركاء والوكالء المعتمدين
للشبكة اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية

معهد اإلنجاز المتفوق للتدريب واالستشارات 
اإلدارية واالقتصادية والمالية 

دولة الكويت
+965 99082686

برنامج عمان المسؤولية المجتمعية
سلطنة عمان

+968 9600 0990

مركز السالم لالبتكار االجتماعي
المملكة األردنية الهاشمية

+962 782121892  

مركز حرف
المملكة المغربية

+212 661791639

برنامج الجزائر للمسؤولية المجتمعية
الجمهورية الجزائرية

+213 550 56 97 32

مكتب متعاون
رباط للمبادرات والمسؤولية المجتمعية

سلطنة عمان
+968 99799730

مركز ماكسيمايز للتدريب
دولة قطر

+974 30557774

مركز المرأة للمسؤولية المجتمعية
جمهورية تونس

+216 28 759 904

معهد الشبكة اإلقليمية للتدريب
المملكة العربية السعودية

+966 552939009

المركز العالمي للتنمية المستدامة
مملكة البحرين

+973 38887662

مؤسسة مخزومي
جمهورية لبنان

+961 3700167

برنامج السودان للمسؤولية المجتمعية
جمهورية السودان
+249 900900080

+24 183789820 -  +249 912501857

أمانة سر برنامج الزمالة البحثية المهنية 
في مجال المسؤولية المجتمعية

مملكة  ماليزيا
+601 89886628
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من اصدارات
الشبكة اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية

في عــام 2019م
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نماذج من مطبوعات
الشبكة اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية

في عــام 2019م
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سلسلة اصدارات بانوراما
الشبكة اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية



بيان   صحفي   بمناسبة   مرور   
ثالثة   عشر   عاما   على   تأسيس

الشبكة   االقليمية   للمسؤولية   االجتماعية
وختام   أعمال   عام  2019م   
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بيـان صحفـي بمناسبـة مـرور ثالثـة عشـر عاما على
)2(تأسيس الشبكة االقليمية للمسؤولية االجتماعية
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بيـان صحفـي بمناسبـة مـرور ثالثـة عشـر عاما على
)3(تأسيس الشبكة االقليمية للمسؤولية االجتماعية

الـشبكــة اإلقـليمـيـــة للمسـؤولـيــة االجـتـمـاعـيــة
Regional CSR Network

Towards Responsible Professional Alliances

عــام التحـالفــات الـدوليــة
Year of International Alliance

نحــو تحـالفــات مهنـيـــة مسـؤولـــة
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بيـان صحفـي بمناسبـة مـرور ثالثـة عشـر عاما على
)4(تأسيس الشبكة االقليمية للمسؤولية االجتماعية

اأ�شدرت ال�شبكة االقليمية للم�ش�ؤولية االجتماعية بيانا �شحفيا لها، مبنا�شبة ختام اأعمالها واأن�شطتها يف املنطقة 
العربية ويف خارجها لعام 2019م ، والذي حمل �شعار »عام متكني ال�شركاء« . وقد جاء هذا البيان ال�شحفي خالل 
2019م،  عام  فعاليات  خامتة  تنظيم  مبنا�شبة  2020م،  لعام  االقليمية  ال�شبكة  اأن�شطة  و�شعار  ه�ية  عن  الك�شف 
واملتمثل يف تنظيمها فعاليات »امللتقى الدويل لل�شفراء االأمميني لل�شراكة املجتمعية لعام 2019م » والذي مت عقده يف 
دولة الك�يت  برعاية فخرية وح�ش�ر معايل ال�شيخ ف�از اخلالد ال�شباح حمافظ حمافظة االأحمدي بدولة الك�يت، 

خالل الفرتة مابني 19-21 دي�شمرب 2019م، بح�ش�ر �شريف ل�شخ�شيات عربية ودولية رفيعة امل�شت�ى.

االجتماعية  للم�ش�ؤولية  االإقليمية  ال�شبكة  اإدارة  رئي�س جمل�س  ي��شف عبدالغفار  الربوفي�ش�ر  �شعادة  اأعلن  وقد 
للم�ش�ؤولية االجتماعية و�شركائها يف  لل�شبكة االإقليمية  يف كلمة له  قال فيها » يف ختام م��شم حافل باالإجنازات 
التي عربنا من خاللها كمحرتفني  االإجنازات،  �شاهم يف �شناعة هذه  العربية ويف خارجها. ف�شكرا ملن  املنطقة 
عن م�اطنة حقيقية ومهنية جتاه اأوطاننا وقياداتنا الر�شيدة. والي�م نقف اأمامكم، بعد اأن ت��شعت اأن�شطة ال�شبكة 
ن�شلط جه�دنا على  وبداأنا  دولة،   ) بف�شل اهلل يف )11  تعمل حاليا  واأ�شبحت   ، االجتماعية  للم�ش�ؤولية  االإقليمية 
االأعمال،  واأخالقيات  امل�شتدامة،  والتنمية  املجتمعية  امل�ش�ؤولية  لتطبيقات  املعززة  وخدماتها  منتجاتها  جت�يد 
والتط�ع االحرتايف واخلدمة املجتمعية.واأ�شمح�ا يل يف هذا املقام اأن اأعلن على اأن عام 2020، �شيحمل �شعار »عام 
التحالفات الدولية« الأن�شطة ال�شبكة االإقليمية للم�ش�ؤولية االجتماعية ، حيث يعك�س رغبة ال�شبكة االإقليمية لبناء 
ج�ش�ر مع املنظ�مات الدولية وفق مرجعيات مهنية ومعيارية متميزة، وذلك بعد اأن حمل عام 2019م �شعار »عام 

متكني ال�شركاء« وحققنا من خالله اإجنازات ا�شتثنائية«.

وكذلك  واأفراد،  م�ؤ�ش�شات  من  اأع�شائها  االجتماعية  للم�ش�ؤولية  االإقليمية  ال�شبكة  حثت  فقد  املنا�شبة  وبهذه 
يف  �شركائها  وكذلك  وخربائها،  وم�شت�شاريها  املعتمدين،  ومف��شيها  املجتمعية،  وال�شراكة  للم�ش�ؤولية  �شفرائها 
امل�ؤ�ش�شة  لهذه  دعمها  با�شتدامة  واملجتمعية  واخلا�شة  احلك�مية  اجلهات  اإلى  اإ�شافة  وخارجها،  العربية  املنطقة 
املهنية، والتي اأثبتت خالل الثالثة ع�شر عاما من تاأ�شي�شها على م�شاهمتها احلقيقية يف بناء املجتمعات، من خالل 

حتقيقها الجنازات رائدة �شاهمت يف تر�شيخ ممار�شات وتطبيقات امل�ش�ؤولية املجتمعية يف منطقتنا.

م�شريتها  خالل  االجتماعية  للم�ش�ؤولية  االإقليمية  ال�شبكة  حققتها  التي  االجنازات  اأبرز  ومن 
املمتدة، والتي اأ�شار اإليها البيان ال�شحفي كانت على النح� االآتي:

من اأوائل امل�ؤ�ش�شات العربية املتخ�ش�شة يف جمال امل�ش�ؤولية املجتمعية، حيث كان تاأ�شي�شها يف عام 2007م. 		•

هذه  وحملت  العربي.  العامل  يف  املجتمعية  امل�ش�ؤولية  جماالت  يف  متخ�ش�شة  اأكادميية  اأول  بتاأ�شي�س  قامت  		•
االأكادميية ا�شم » االأكادميية الدولية للم�ش�ؤولية االجتماعية«

اأطلقت اأول برنامج عربي ل�شفراء امل�ش�ؤولية املجتمعية مبعايري دولية. 		•

احتفاال بالذكرى )13( على تأسيسها
الشبكة االقليمية للمسؤولية االجتماعية تعلن بأن

عام 2020 للتحالفات الدولية 
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بيـان صحفـي بمناسبـة مـرور ثالثـة عشـر عاما على
)5(تأسيس الشبكة االقليمية للمسؤولية االجتماعية

اأطلقت برنامج اأممي ل�شفراء ال�شراكة املجتمعية يف العامل العربي. 		•

بحق�ق  واملعنية  الع�شرة  مبادئه  وتنا�شر  العاملي  لالتفاق  املتحدة  االأمم  برنامج  ملمار�شات  الرتويج  تدعم  		•
االإن�شان -  وحق�ق العمال - واحلماية البيئية - ومكافحة الف�شاد ، وانت�شبت له منذ عام 2014م.

رعت اإطالق ي�م عاملي للم�ش�ؤولية املجتمعية ليك�ن 25 �شبتمرب من كل عام ، ليت�افق مع تبني دول العامل  		•
اأهداف االأمم املتحدة للتنمية امل�شتدامة. وقد بداأ العامل يحتفل بهذا الي�م ابتداءا من عام 2016 م ، وكانت 

ال�شابقة االأولى يف العامل.

تبنت اطالق برنامج دويل ملف��شني اأمميني للرتويج الأهداف االأمم املتحدة للتنمية امل�شتدامة2030 . 		•

اأطلقت منذ عام 2015م اأول برنامج مبعايري دولية للمدن العربية امل�ش�ؤولة جمتمعيا، ويف هذا العام نحتفل  		•
باملدينة العربية اخلام�شة امل�ش�ؤولة جمتمعيا.

�شاهمت ال�شبكة االقليمية يف تاأ�شي�س اأول جمل�س ومركز للجهات املانحة يف العامل اال�شالمي. 		•

اأطلقت اأول مدينة رقمية لكبار ال�شن يف الدول العربية. والتي تعد الي�م واحدة من اأهم املرجعيات البحثية  		•
واملعل�ماتية يف جماالت كبار ال�شن يف املنطقة العربية.

اأنباء متخ�ش�شة يف جماالت  اأول وكالة  تعد  امل�ش�ؤولية املجتمعية - حيث  اأخبارية يف جمال  اأطلقت  وكالة  		•
امل�ش�ؤولية املجتمعية والتنمية امل�شتدامة عامليا.

�شاهمت يف تاأ�شي�س اأول مركز للمراأة يف جمال امل�ش�ؤولية املجتمعية يف املنطقة العربية. 		•

اأطلقت وتبت برنامج دويل لتاأهيل باحثني يف العامل العربي واملتمثل يف » الزمالة البحثية املهنية يف جمال  		•
امل�ش�ؤولية املجتمعية«

د�شنت اأول م�شروع عربي لدعم تزويد املكتبة العربية باإ�شدارات متخ�ش�شة، وكان هذا امل�شروع ه� » الكتاب  		•
العربي للم�ش�ؤولية املجتمعية«، كما تبت طباعة ع�شرات االإ�شدارات املتخ�ش�شة.

تبنت ت�شنيف عربي �شن�ي للمائة �شخ�شية عربية االأكرث تاأثريا يف جمال امل�ش�ؤولية املجتمعية. 		•

�شاهمت يف اإطالق برنامج » املبع�ث الدويل لتمكني ال�شركاء يف تعزيز تطبيقات التنمية امل�شتدامة« يف العامل  		•
العربي.

�شاهمت يف دعم تاأ�شي�س االإحتاد الدويل للم�ش�ؤولية املجتمعية ، كاأول احتاد متخ�ش�س يف العامل. 		•

تبنت تد�شني م�شروع من�شة رقمية خلرباء امل�ش�ؤولية املجتمعية يف الدول العربية. 		•

اأعلنت عن م�شروع عربي الإطالق كر�شي تدريبي يف جمال امل�ش�ؤولية املجتمعية ، وذلك لتمكني املتخ�ش�شني  		•
واملهتمني من ال��ش�ل اإلى اأحدث الربامج التدريبية يف جمال امل�ش�ؤولية املجتمعية عرب ال��شيط الرقمي.

اأ�ش�شت اأول �شحيفة عربية متخ�ش�شة يف جمال امل�ش�ؤولية املجتمعية حتت ا�شم » التزام« ، والتي تعد حاليا  		•
مرجعا مهما للمتخ�ش�شني يف العامل العربي.

كما حظيت ال�شبكة االقليمية للم�ش�ؤولية االجتماعية وخالل م�شريتها والتي امتدت 13 �شنة برعاية ودعم  		•
احلك�مات العربية واال�شالمية، وحققت �شراكات دولية متميزة مع العديد من املنظمات االأممية ، وكذلك 
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بيـان صحفـي بمناسبـة مـرور ثالثـة عشـر عاما على
)6(تأسيس الشبكة االقليمية للمسؤولية االجتماعية

جنحت يف حتقيق �شراكات ن�عية وم�شتدامة مع منظمات املجتمع املدين والقطاع اخلا�س يف املنطقة العربية 
عرب دوائر تعاونية وحتالفات مهنية يتم من خاللها امل�شاهمة يف تنمية جمتمعاتنا العربية.

اأطلقت ج�ائز مهنية ذات معيارية مرجعية يف عم�م املنطقة العربية. حيث حتظى ج�ائز ال�شبكة االقليمية  		•
للم�ش�ؤولية االجتماعية مبكانة وتقدير من قبل امل�ؤ�ش�شات الدولية واملحلية.

تعمل ال�شبكة ومن خالل مقارها الرئي�شة ومراكزها املتخ�ش�شة، ومكاتبها التمثيلية و�شراكاتها املهنية يف  		•
تاأ�شي�شها الى الدول االآتية: مملكة  اأن�شطتها خالل الثالثة ع�شر عاما من  العديد من الدول. حيث و�شلت 
ال�ش�دان -  �شلطنة عمان - جمه�رية  دولة قطر-  الك�يت -  دولة  ال�شع�دية -  العربية  اململكة  البحرين - 

جمه�رية ت�ن�س - جمه�رية لبنان - اململكة املغربية  - جمه�رية الهند - ال�اليات املتحدة االأمريكية. 

وخا�شة  حك�مية  م�ؤ�ش�شات  وروؤ�شاء  وزراء  من  ال�شخ�شيات  كبار  من  نخبة  حاليا  ع�ش�يتها  اإلى  ينت�شب  		•
وجمتمعية وخرباء ومتخ�ش�شني ، باالإ�شافة اإلى كربى امل�ؤ�ش�شات العربية والدولية.

تبنت اإطالق اأول جملة عربية حمكمة يف جمال امل�ش�ؤولية املجتمعية يف املنطقة العربية. 		•

اأعلنت عن اإطالق »ائتالف املدن العربية امل�ش�ؤولة جمتمعيا« 		•

كما اأعلنت عن تد�شينها »نادي ال�شخ�شيات العربية االأكرث تاأثريا يف جمال امل�ش�ؤولية املجتمعية«. 		•

 ، اإلى ع�ش�ية كربى واأ�شهر املنظمات واالإحتادات الدولية  تنت�شب ال�شبكة االقليمية للم�ش�ؤولية االجتماعية  		•
واأ�شبحت ع�ش�يتها يف هذه املنظمات فاعلة وم�ؤثرة.

عملت على تاأ�شي�س مكتب متخ�ش�س يتبع لها خلدمات منظمات االأمم املتحدة واالحتادات الدولية ، ليك�ن  		•
هذا املكتب ه� اجل�شر الذي يحفز منظماتنا احلك�مية واخلا�شة واملجتمعية العربية لالإنت�شاب اإلى منظمات 
اأف�شل  على  عربها  والتعرف   ، املعريف  اإرثها  من  واالإ�شتفادة  الدولية  والهيئات  واالإحتادات  املتحدة  االأمم 

املمار�شات والتطبيقات يف جماالت تخ�ش�شاتهم.

اأثر  اإلى واقع ، وتعظيم  تعد ال�شبكة االقليمية للم�ش�ؤولية االجتماعية مظلة للباحثني عن حت�يل مبادراتهم  		•
جه�دهم وخرباتهم .

وختاما ، فاإن ال�شبكة االقليمية للم�ش�ؤولية االجتماعية م�ؤ�ش�شة مهنية دولية  -عملت خالل م�شريتها املمتدة لثالثة 
ويف  العربية   املنطقة  املجتمعية يف  امل�ش�ؤولية  االأكرث عطاءا يف جماالت  امل�ؤ�ش�شة  لتك�ن هي  مت�ا�شلة  عاما  ع�شر 

خارجها.
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)7(تأسيس الشبكة االقليمية للمسؤولية االجتماعية

مقار مكاتب وممثليات
الشبكة اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية

اململكة العربية ال�شع�دية

دولة قطر

�شلطنة عمان

اململكة املغربية

جمه�رية ت�ن�س

مملكة البحرين

دولة الك�يت

ال�اليات املتحدة االأمريكية

جمه�رية الهند

جمه�رية ال�ش�دان

اجلمه�رية اللبنانية
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لقطات مصورة لبعض أنشطة
الشبكة اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية 
وأعضائها وشركائها في المنطقة العربية

وفي خارجها
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مملكة البحرين
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)10(تأسيس الشبكة االقليمية للمسؤولية االجتماعية

مملكة البحرين

المملكة العربية السعودية

دولة الكويت



بانوراما ال�شبكة - ٢٠١٩م 184

بيـان صحفـي بمناسبـة مـرور ثالثـة عشـر عاما على
)11(تأسيس الشبكة االقليمية للمسؤولية االجتماعية

سلطنة عمان

دولة الكويت



185بانوراما ال�شبكة - ٢٠١٩م

بيـان صحفـي بمناسبـة مـرور ثالثـة عشـر عاما على
)12(تأسيس الشبكة االقليمية للمسؤولية االجتماعية

دولة قطر

جمهورية السودان



بانوراما ال�شبكة - ٢٠١٩م 186

بيـان صحفـي بمناسبـة مـرور ثالثـة عشـر عاما على
)13(تأسيس الشبكة االقليمية للمسؤولية االجتماعية

الجمهورية اللبنانية

المملكة المغربية

جمهورية تونس



187بانوراما ال�شبكة - ٢٠١٩م

بيـان صحفـي بمناسبـة مـرور ثالثـة عشـر عاما على
)14(تأسيس الشبكة االقليمية للمسؤولية االجتماعية

جمهورية تركيا

دولة فلسطين

دولة اإلمارات العربية المتحدة

المملكة األردنية الهاشمية



بانوراما ال�شبكة - ٢٠١٩م 188

بيـان صحفـي بمناسبـة مـرور ثالثـة عشـر عاما على
)15(تأسيس الشبكة االقليمية للمسؤولية االجتماعية

جمهورية الجزائر

جمهورية ماليزيا

المملكة المتحدة



189بانوراما ال�شبكة - ٢٠١٩م

بيـان صحفـي بمناسبـة مـرور ثالثـة عشـر عاما على
)16(تأسيس الشبكة االقليمية للمسؤولية االجتماعية

زيارات لمنظمات دولية

جمهورية الصومال

جمهورية مصر العربية



بانوراما ال�شبكة - ٢٠١٩م 190



191بانوراما ال�شبكة - ٢٠١٩م


