اإلستقـــــرار األســـــري ...مسـؤوليتنــــا
بقلم :بروفي�سور يو�سف عبدالغفار

رئي�س جمل�س �إدارة ال�شبكة الإقليمية للم�س�ؤولية االجتماعية
تتعر�ض الأ�سرة العربية لتحد كبري يهدد ا�ستقرارها بعد �أن اجتاح العامل خطر فريو�س
كورونا ،والذي ا�ستلزم من اجلميع الت�صدي لهذه اجلائحة كل من موقعه وجمال
عمله ،ملا لها من تبعات خطرية على �شتى مناحي احلياة االجتماعية والإقت�صادية
وال�صحية والبيئية وغريها .ومل يكن «كيان الأ�سرة » ببعيد عن هذه التبعات ،حيث
تواجه الأ�سر م�ستجدات مل ت�ألفها من قبل ،ي�ستلزم توفري�أدوات مهنية للتعامل معها.
ويف �إطار م�س�ؤوليتنا املجتمعية يف دعم اجلهود احلكومية ومنا�صرتها يف مكافحة وباء
فريو�س كورونا املتجدد  ، 19ومن خالل �شراكتنا مع «منظمة الأ�سرة العربية » اتفقنا
على العمل معا لتوحيد اجلهود يف ظل هذه الظروف ،ورفع �شعار «ا�ستقرار الأ�سرة
العربية م�س�ؤوليتنا » ،حيث ي�أتي «ملتقى وجائزة امل�س�ؤولية املجتمعية للأ�سرة العربية
لعام  2020م » والذي �سيتاول مو�ضوع «م�س�ؤولية ا�ستقرار الأ�سرة العربية يف مرحلة
مابعد جائحة كورونا » يف �إطار جهودنا يف تعزيز «ا�ستقرار الأ�سرة العربية » ،وذلك
من خالل ا�ست�ضافة خرباء ومتحدثني ممن حباهم اهلل معارفط ومهارات وخربات
�ست�ساهم ب�إذن اهلل يف �إيجاد مرجعية عربية مهنية لتحقيق الإ�ستقرار الأ�سري.
كما�سنعمل من خالل هذا امللتقى على تقدير �أ�صحاب العطاءات يف جماالت تعزيز

الإ�ستقرار الأ�سري يف منطقتنا العربية وبال�شراكة مع منظمة الأ�سرة العربية ،حيث
�أثبتت العديد من ال�شخ�صيات العربية ،وكذلك م�ؤ�س�ساتنا �سواء احلكومية منها �أو
اخلا�صة �أو املجتمعية ب�أنها على قدر هذا احلدث الكبري التي تعر�ضت لها منطقتنا
العربية ،وكان تفاعلها كبري لتخفيف �أ�ضرار هذه اجلائحة على الأ�سر العربية من
خالل تبني برامج ا�ستجابة عاجلة لالحتياجات الأ�سرية و�صوال �إلى الإنتقال بهذه
الأ�سر �إلى مرحلة ا�ستيعاب ال�صدمة امل�ؤدية لإدارة �أزماتها وحتقيق ا�ستقرارها ب�إذن
اهلل عرب �شراكاتها الفاعلة مع �أ�صحاب امل�صلحة.
ف�شكرا «ملنظمة الأ�سرة العربية » على ا�ستجابتها الفاعلة لل�شراكة مع «ال�شبكة الإقليمية
للم�س�ؤولية االجتماعية » يف تنظيم هذا امللتقى العلمي ،والذي ي�أتي تتويجا ل�شراكة بني
م�ؤ�س�ستينا امتدت ل�سنوات عديدة تخللتها العديد من النجاحات والإجنازات.
كما�أن ال�شكر مو�صول �إلى �شركاء هذا امللتقى وداعميه وامل�شاركني فيه من املنطقة
العربية ومن خارجها ،متمنيا �أن يحقق هذا امللتقى الأهداف التي ن�سعى لتحقيقها،
واملتمثلة يف الو�صول �إلى �أ�سر عربية حت�صنت ب�أدوات متكنها من مواجهة هذه
اجلائحة والتحديات امل�ستقبلية.
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ملتقى وجائزة المسؤولية المجتمعية لألسرة العربية للعام 2020
بقلم :جمال بن عبيد البح

رئي�س منظمة اال�سرة العربية  -الرئي�س ال�شريف مللتقى وجائزة امل�س�ؤولية املجتمعية للأ�سرة العربية للعام 2020

بداية ن�شكر ال�شبكة الدولية للم�س�ؤولية املجتمعية على جهودهم الد�ؤوبة والتي حملت م�شعل التنوير يف امل�س�ؤولية املجتمعية وا�ستطاعت �أن تو�صله كفكر
خالق باملنطقة العربية وال�شكر مو�صول لالحتاد الدويل للم�س�ؤولية املجتمعية على هذه ال�شراكة اخلالقة مع منظمة الأ�سرة العربية والتي ن�أمل �أن نحقق
من خاللها �إثراء ال�ساحة العربية والأ�سرة العربية.
�إن الإعداد لهذا امللتقى ي�أتي ان�سجاما مع نظرة العاملب�شكل �شمويل �إلى هذه اجلائحة من �أجل الو�صول �إلى �صيغة مثلى م�شرتكة ور�ؤية دولية حلماية الأ�سرة
على م�ستوى العامل واملجتمع العاملي من �أخطار هذا الوباء ،كما �أكرر �شكري للمنظمني لهذا امللتقى وامل�شاركني والدكاترة الأفا�ضل الذين قدموا ع�صارة
فكرهم من �أجل ا�ستقرار الأ�سرة العربية حيث �أتوقع �أن تكون ورقات العمل فيها ا�ستجابة للحاجة امللحة ملعاجلة مكامن اخللل ودرو�س م�ستخل�صة من هذا
الظرف الدقيق الذي مير فيه العاملب�شكل عام والعامل العربي ب�شكل خا�ص ب�سبب جائحة كرونا امل�ستجد.
ال �شك �أننا يف منظمة الأ�سرة العربية ومن خالل ا�ستقرائنا للواقع العربي البد لنا �أن ن�سجل م�شاعراملوا�ساة وخال�ص التعازي �إلى كل فرد يف الأ�سرة العربية
الذي فقد �أحد �أحبائه و�أقربائه جراء تف�شي وباء كورونا املتجدد والذي �أخذ�أرواح ًا غالية على قلوبنا ن�سال اهلل لهم الرحمة واملغفرة.
�إن النظر �إلى تداعيات كورونا امل�ستجد يدعونا بداية �أن ن�شكر �أي�ض ًا احلكومات العربية والتي كانت �أغلبها على م�ستوى احلدث والتحديات حيث �أنها جنحت
ح�سب �إمكانياتها بجهود التوعية والت�صدي لوباء كورونا ُبغية احلد من انت�شار هذا املر�ضوال�شكر �أي�ضا للجمعيات الإن�سانية والإغاثية على م�ستوى الوطن
العربي واجلهود التطوعية للأفراد وامل�ؤ�س�سات الذين �ساهموا يف وقاية بلدانهم بامل�ساهمة يف برامج التبعقيم الوطني فهذه جهود مقدرة وت�ضافر ب ّناء بني
منظمات املجتمع املدين وبني احلكومات العربية.
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الإخوة والأخوات...
�أننا ننظر بعني �شاخ�صة للآثار ال�سلبية والكارثية التيمن املتوقع �أن يخلفها هذا املر�ض حيث �سيفقد الكثري من العمال العرب واملوظفني وظائفهم ن�سبة
لتوقف احلياة الإقت�صادية وال�شلل التام الذي �أ�صابها يف بع�ض البلدان والذي نتج عنه ت�سريح العديد من املوظفني والعمال وهذا يعني �أن هناك �أ�سر ًا
عربية �سوف تعاين معاناة �شديدة بعد هذه اجلائحة فالبد من �إيجاد حلول لتخفيف تلك الآثار ال�سلبية ،كما ن�ؤكد �أي�ضا على �أن هناك �أ�سر �سوف تفقد
معيلها ب�سبب هذا املر�ض والوفيات والإ�صابات الآخذة بالت�صاعد وهو �أمر يدعونا للقلق ويدعونا �أن ننا�شد قادتنا يف الدول العربية ب�أهمية عقد قمة عربية
من خالل التطبيقات الذكية �أو و�سائل التقنية احلديثة لكي تتم مناق�شة تداعيات هذه اجلائحةعلى الأ�سرة العربية والعمل امل�شرتك للت�صدي لهذا الوباء
وم�ساعدة البلدان التي حتتاج للم�ساعدة الطبية والإغاثية وامل�ساعدات التقنية والأدوية وغريها من الأمور ،فهذا الت�ضافر والت�ضامن بني الدول العربية
هو الذي نحتاجه والذي يجب �أن يتم الإتفاق عليه بني قادتنا العرب  -حفظهم اهلل  -لكي يتم جتنب الآثار الكارثية لهذا الوباء علىبع�ض الدول العربية.
كما ن�شعر بالقلق جراء ترك العديد من الأبناء يف كافة املراحل الدرا�سية ف�صولهم الدرا�سية فبع�ض الدول وخا�صة اخلليجية جنحت يف �أن ت�ستمر الدرا�سة
بها عن بعد من خالل التطبيقات الذكية والبع�ض الآخر وهم الأغلبية مل يت�سن للمدار�س القيام بهذا الدور لأن هذه التطبيقات الذكية غري متوافرة يف تلك
البلدان مما يجعلنا ن�شعر بالقلق على م�ستقبل الأبناء فنخ�شى �أن الكثري من �أبنائناالطلبة قد فاتهم الكثري من التح�صيل العلمي والدرا�سي يف هذه ال�سنة،
فن�أمل من الدول العربية �أن حتاول �أن ت�سابق الزمن لزيادة جرعات احل�ص�ص الدرا�سية البنائنا لكي ال يحرموا من عام درا�سي كامل.
ويف اخلتام البد من الإ�شارة �إلى �أن االقت�صاد هو الأ�سا�س فهو �شريان احلياة ولكن الإن�سان هو الرثوة الأ�سمى وهو العن�صر الذي يجب املحافظة عليه
وجتنيبه الأمرا�ض والأوبئة و�أن ال جنعل ا�ستمرار احلياة االقت�صادية رغم �أهميتها على ح�ساب �صحة الإن�سان و�إ�صابته باملر�ض ،لذا يجب �أن يوائم بني
العودة للحياة الطبيعية وبني متطلبات التباعد اجل�سدي بني الأفراد واتخاذ كافة ال�سبل للوقاية من الوباء ويف اخلتام �أكرر �شكري وتقديري لهذه ال�شراكة
وهذا التعاون اخلالق من قبل كافة الأطراف.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
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�سعادة الدكتورة
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رئي�سة مركز اجالل خلدمات كبار ال�سن
بال�شبكة الإقليمية للم�س�ؤولية االجتماعية

البــرنــامــج التدريبـــي
مقــايـيــــس إدارة الــجــــودة الـشـــامــلــــة
فــي تحـقـيـــق اإلستقـــرار األســــــري
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محــاور أوراق عمــل الملتقــى:
• الإ�ستقرار الأ�سري وم�سوؤولية مكونات املجتمع يف حتقيقه وا�ستدامته.
• ا�ستقراء لالآثار الجتماعية والنف�سية والقت�سادية والتعليمية جلائحة كورونا على الأ�سرة العربية .
• اأبرز �سمات التغريات احلا�سلة يف بنية الأ�سرة العربية يف مرحلة مابعد جائحة كورونا وانعكا�ساتها على واقع اجتاهات الإ�ستقرار الأ�سري..
• مقرتح منهجي لتعزيز ا�ستقرار ال�سرة العربية يف ظل املتغريات املحلية والعاملية ملرحلة مابعد جائحة كورونا.
• فر�س تنمية وا�ستدامة املبادرات امل�سوؤولة التي اأُطلقت خالل جائحة كورونا لتعزيز الإ�ستقرار الأ�سري..مناذج ملمار�سات م�سوؤولة.
• برامج بناء قدرات الكوادر العربية امل�سوؤولة نحو الأ�سرة لتحقيق الإ�ستقرار الأ�سري يف مرحلة مابعد جائحة كورونا.
• التحول الذكي للمجتمعات واآثاره على منظومة قيم الأ�سرة العربية يف مرحلة مابعد جائحة كورونا ...درا�سة حالة.
• ا�ستعرا�س وحتليل اأهداف الأمم املتحدة للتنمية امل�ستدامة ذات ال�سلة بالأبعاد الجتماعية والقت�سادية املعززة لالإ�ستقرار الأ�سري.
• ممار�سات امل�سوؤولية وال�سراكة املجتمعية املحققة لالإ�ستقرار الأ�سري يف �سوء الأطر واملرجعيات املهنية ومواءمتها مع اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية يف
مرحلة التحولت العاملية.
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• ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الإجتماعية هي موؤ�س�سة مهنية دولية غري هادفة للربح مت تاأ�سي�سها يف عام 2007م وم�سجلة ر�سميا يف الوليات املتحدة الأمريكية.
كما ح�سلت على ع�سوية منظمة الأمم املتحدة يف عام 2014م .ولها فروع ومكاتب واتفاقيات متثيلية يف داخل العديد من الدول العربية ويف خارجها.
• تهدف ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الإجتماعية اإلى رفع م�ستوى الوعي حول امل�سوؤولية املجتمعية لل�سركات واملوؤ�س�سات ،والعمل على تعزيز امل�سوؤولية
املجتمعية لل�سركات واملوؤ�س�سات ،والقطاعات احلكومية والأهلية واخلا�سة.
• ت�سعى ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية لتحقيق اأهدافها من خالل تقدمي اخلدمات ال�ست�سارية ،وتنفيذ الربامج التدريبية وور�س العمل املتخ�س�سة،
وكذلك تنظيم امللتقيات واملوؤمترات املتخ�س�سة يف جمالت امل�سوؤولية املجتمعية ،والتنمية امل�ستدامة واأخالقيات الأعمال واخلدمة املجتمعية والتطوع املوؤ�س�سي.
• م�ساعدة ال�سركات واملوؤ�س�سات على اأن ت�سبح ممار�ساتها واأعمالها واأن�سطتها م�سوؤولة ومتوافقة مع معايري التنمية امل�ستدامة.
• تعمل ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية على تنفيذ درا�سات وبحوث متخ�س�سة ،اإ�سافة اإلى ا�سدار دوريات ومطبوعات متنوعة لتثقيف قطاعات
الأعمال واملوؤ�س�سات الأخرى مبمار�سات امل�سوؤولية املجتمعية وفق ًا للمقايي�س العاملية املعتمدة.
• ت�سعى ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الإجتماعية لتوفري مر�سد مهني ملمار�سات امل�سوؤولية املجتمعية الفاعلة يف املنطقة العربية.
• تعمل ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية ،على التعريف باملبادرات واملمار�سات امل�سوؤولة لل�سركات ،واملوؤ�س�سات ،والقطاعات احلكومية ،والأهلية،
وكذلك منظمات املجتمع املدين ،وتقدير اأ�سحابها ،والقائمني عليها من خالل فعاليات تكرميية وتقديرية مهنية معتربة.
14
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تكونت منظمة الأ�سرة العربية باإرادة املوؤ�س�سات احلكومية وغري احلكومية املعرتف بها والتي تعمل لرعاية الأ�سر والنهو�س بها يف الوطن العربي.
وقد �ساركت يف تاأ�سي�سها اأغلبية الدول العربية وهي (الأردن  -تون�س -اجلزائر -اململكة العربية ال�سعودية  -العراق  -فل�سطني  -ال�سومال  -ليبيا  -لبنان
 م�سر  -املغرب  -موريتانيا) ورحبت بذلك وباركته كل من الأقطار التالية (الكويت � -سلطنة عمان  -قطر  -ال�سودان � -سوريا) .ثم �ساركت يف اأن�سطتهاكل من (البحرين  -اليمن) تاكيد ًا مل�ساندتها للمنظمة .واأعرتفت بها جامعة الدول العربية واأ�سدر جمل�س اجلامعة يف �ساأنها القرار رقم  3782بتاريخ
�14سبتمرب1978م ،والذي اأكد فيه اأي�س ًا على �سرورة التعاون والتن�سيق وال�سرتاك يف اجتماعات واأعمال املنظمة ،كما دعت الدول العربية اإلى املبادرة
بالن�سمام اليها ،ويف هذا املوقف دعم �سريح للمنظمة وتثمني لدورها الهام يف خدمة كل ا�سرة عربية وتعزيز قدرات الأمة على مواجهة حتديات احلداثة
والتطور .كما اأعرتفت بها احلكومة التون�سية بالتا�سرية رقم  4488بتاريخ  6مار�س 1978م .وتتمتع املنظمة باحلق يف التمثيل لدى الأمم املتحدة ووكالتها
املتخ�س�سة ،ولدى الحتاد الدويل للموؤ�س�سات العائلية واملنظمات الدولية الخرى التي تتفق اأهدافها واأهداف الأمة العربية.
اإن الر�سالة التي التزمت املنظمة بتحقيقها تت�سل وثيق الت�سال باآمال الأمة العربية يف مزيد من التالحم والت�سامن والعمل امل�سرتك ،وقد حر�ست على
ابراز ذلك يف الأهداف التي ر�سمتها لنف�سها والتي تن�س على:
 .1رعاية الأ�سرة العربية والنهو�س بها حتى تتمكن من القيام بوظائفها الرتبوية والجتماعية والثقافية والقت�سادية.
 .2ايجاد �سيا�سة عائلية ح�سب متطلبات النمو لكل قطر عربي ويف اطار الوحدة العربية.
 .3تاأكيد مكانة الأ�سرة العربية والتعبري عن ذاتيتها.
 .4متثيل الأ�سرة وابراز حقوقها وم�ساحلها وحاجياتها واآمالها لدى املوؤ�س�سات القومية والدولية.
 .5تدعيم �سلة التعاون بني الأ�سر.
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رؤيــــة االتحـــاد:

اﻻﺗﺤـﺎد اﻟـﺪوﻟـﻲ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴـﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴــﺔ

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

ن�سعى لبناء منظومة اأممية احرتافية ت�ساهم يف تعزيز ممار�سات امل�سوؤولية املجتمعية وتطبيقاتها يف العامل عرب ال�سراكة مع الكيانات املتخ�س�سة الدولية
واحلكومية واخلا�سة واملجتمعية.
أهـــداف االتحـــاد:
• ن�سر ثقافة وممار�سات امل�سوؤولية املجتمعية عرب اأدوات احرتافية معتمدة عامليا.
• ايجاد مظلة مهنية عاملية تنت�سب اليها الكيانات املتخ�س�سة ،وتتحالف فيما بينها للرتويج لأف�سل املمار�سات يف جمال امل�سوؤولية املجتمعية.
• اإ�سدار التقارير املهنية التي تر�سد التطور يف تطبيقات مبادئ امل�سوؤولية املجتمعية يف دول العامل وفق املرجعيات العاملية.
• خلق �سراكات مع املنظمات الأممية ذات ال�سلة مبجالت امل�سوؤولية املجتمعية وتطبيقاتها لتبني مبادرات متخ�س�سة تراعي الأبعاد الثالثة للم�سوؤولية املجتمعية (اقت�سادي  -بيئي
 جمتمعي) وحتدث اأثرا ايجابيا يف الدول واملناطق واملوؤ�س�سات امل�ستهدفة بهذه املبادرات.• امل�ساهمة يف بناء وتطوير قدرات الكيانات التي تعمل يف جمالت امل�سوؤولية املجتمعية �سواء منها :احلكومية اأو اخلا�سة اأو املجتمعية.
• ايجاد كيانات اقليمية متخ�س�سة تتبع الحتاد الدويل للم�سوؤولية املجتمعية ،وتعمل على حتقيق اأهدافه لتجويد التوا�سل وتعظيم الأثر.
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