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تقديــــم

الكتاب العربي في المسؤولية المجتمعية...
استدامـــة الحلــم

بقلم  :أ .د علي عبدالله آل إبراهيم
رئي�س التحرير امل�س�ؤول للكتاب العربي يف امل�س�ؤولية املجتمعية
احلمد هلل رب العاملني وال�صالة وال�سالم على ر�سوله الأمني حممد بن عبداهلل وعلى �آله و�صحبه �أجمعني.
لقد ا�ﺳﺘﺨﺪم ﻣ�ﺼﻄﻠﺢ اﻤﻟ�ﺴ ﺆ�وﻟﻴﺔ اﻤﻟﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺑ�ﺸﻜﻞ ﻣﻮ�ﺳﻊ ﻲﻓ �أواﺋﻞ اﻟ�ﺴﺒﻌﻴﻨﺎت وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ �أن اﻟ�ﺴﻤﺎت اﻤﻟﺨﺘﻠﻔﺔ للم�س�ؤولية
اﻤﻟﺠﺘﻤﻌﻴﺔ كانت �ﺿﻤﻦ اﻟﺘﺪاﺑﺮﻴ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻤﻟﻨ�ﺸ�ﺂت واﺤﻟﻜﻮﻣﺎت ﻲﻓ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎ�ﺳﻊ ﻋ�ﺸﺮ �أو ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ يف ﺑﻌ�ﺾ اﺤﻟﺎﻻت .وﻟﻘﺪ كان
الرتكيز ﻋﻠﻰ اﻤﻟ�ﺴ ﺆ�وﻟﻴﺔ اﻤﻟﺠﺘﻤﻌﻴﺔ يف اﻤﻟﺎ�ﺿﻲ ﻳﻮﺟﻪ ﺑ�ﺸﻜﻞ �أ�ﺳﺎ�ﺳﻲ ﻧﺤﻮ ا�ﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺣﻴﺚ �أن م�صطلح «امل�س�ؤولية االجتماعية
ﻟﻠ�ﺸﺮكات» ﻻ ﻳﺰال �أكرث � ً
ﺷﻴﻮﻋﺎ ﻤﻟﻌﻈﻢ ا�ﻷ �ﺷﺨﺎ�ص ﺑ�ﺸﻜﻞ �أكرب ﻣﻦ ﻣ�ﺼﻄﻠﺢ «اﻤﻟ�ﺴ ﺆ�وﻟﻴﺔ اﻤﻟﺠﺘﻤﻌﻴﺔ» ،بالرغم من �أن هذا امل�صطلح قد
جتاوزه الزمن مع اتفاق العامل على مرجعية عاملية متمثلة يف املوا�صفة القيا�سية الدولية الأيزو ،26000والتي اعتمدت م�صطلح
«امل�س�ؤولية املجتمعية» كداللة لهذه املمار�سة .كما ﻇﻬﺮت اﻟﺮ�ؤﻳﺔ اﻤﻟﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻤﻟ�ﺴ ﺆ�وﻟﻴﺔ اﻤﻟﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ كافة اﻤﻟﻨ�ﺸ�ﺂت ﻧﺘﻴﺠﺔ لأن
�أﻧﻮاع ﺨﻣﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻤﻟﻨ�ﺸ�ﺂت  -وﻟﻴ�ﺲ ﻓﻘﻂ اﻤﻟﻨ�ﺸ�ﺂت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ � -أدركوا �أﻧﻬﻢ م�س�ؤولون �أﻳ�ﻀ ًا ﻋﻦ اﻤﻟ�ساهمة يف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻤﻟ�ﺴﺘﺪاﻣﺔ.
وﺗﻌﻜ�ﺲ ﻋﻨﺎ�ﺻﺮ اﻤﻟ�ﺴ ﺆ�وﻟﻴﺔ اﻤﻟﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻤﻟﺠﺘﻤﻊ ﻲﻓ وﻗﺖ ﻣﻌﻦﻴ ،ﻟﺬا ﻓﻬﻰ ﻋﻨﺎ�ﺻﺮ ذات ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻣﺘﻐﺮﻴة .وﺣﻴﺚ �أن اهتمامات
اﻤﻟﺠﺘﻤﻊ ﺗﺘﻐﺮﻴ ،ف�إن ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻤﻟﻨ�ﺸ�ﺂت ﺗﺘﻐﺮﻴ �أﻳ� ًﻀﺎ ﻟﺘﻌﻜ�ﺲ هذﻩ اﻻهتماﻣﺎت .كما كانت ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻤﻟ�ﺴ ﺆ�وﻟﻴﺔ اﻤﻟﺠﺘﻤﻌﻴﺔ
وتطبيقاتها مركزة فقط ﻋﻠﻰ ا�ﻷﻋﻤﺎل اﺨﻟﺮﻴﻳﺔ� ،أما اﻤﻟﻮ�ﺿﻮﻋﺎت اﻤﻟﺘﻌﻠﻘﺔ ﻤﺑﻤﺎر�ﺳﺎت اﻟﻌﻤﻞ وﻤﻣﺎر�ﺳﺎت اﻟﺘ�ﺸﻐﻴﻞ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وﺣﻘﻮق
ا�ﻹﻧ�ﺴﺎن واﻟﺒﻴﺌﺔ وﺤﻣﺎرﺑﺔ اﻟﻔ�ﺴﺎد وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻤﻟ�ﺴﺘﻬﻠﻚ ،ودورها يف حتقيق التنمية امل�ستدامة ،فقد مت �إ�ضافتها ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ،حينما
اكت�سبت امل�س�ؤولية املجتمعية يف ال�سنوات الأخرية اهتما ً
ﻣﺎ �أكرب .وقد �أ�س�ست املنظمة الدولية للتوحيد القيا�سي االيزو ( )ISOيف
عام 2004م جمموعة عمل لتقوم ب�إعداد موا�صفة قيا�سية دولية ،تقدم التوجيه فيما يخت�ص بامل�س�ؤولية املجتمعية وتطبيقاتها،
و�سميت حينها مبوا�صفة  ،ISO SR 26000حيث �صدرت الن�سخة الأولى منها يف عام2010م .وتعد بذلك �أول موا�صفة عاملية
�شاملة يف امل�س�ؤولية املجتمعية .وت�ستخدم حالي ًا كدليل �إر�شادي اختياري حول امل�س�ؤولية املجتمعية .كما ت�ستخدم هذه املوا�صفة من
الكتاب العربي في المسؤولية المجتمعية  -الجـزء الثانـي
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قبل جميع �أنواع املنظمات؛ يف القطاع العام والقطاع اخلا�ص ،واملجتمعي� ،سوا ًء كانت يف البلدان املتقدمة �أو النامية .وﺗﻘﺪم هذﻩ
اﻤﻟﻮا�ﺻﻔﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ا�ﻹ ر�ﺷﺎد ﺑ�ﺸ�ﺄن اﻤﻟﺒﺎدئ ا�ﻷ �ﺳﺎ�ﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤ�ﺴ ﺆ�وﻟﻴﺔ اﻤﻟﺠﺘﻤﻌﻴﺔ واﻤﻟﻮ�ﺿﻮﻋﺎت واﻟﻘ�ﻀﺎﻳﺎ اﺠﻟﻮهرﻳﺔ اﻤﻟﺘﻌﻠﻘﺔ بها ،وكذلك
ً
ﺠﻣﺘﻤﻌﻴﺎ داﺧﻞ املن�ش�آت .وﺗ ﺆ�كد هذﻩ اﻤﻟﻮا�ﺻﻔﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ �أهمية اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ واﻟﺘﻄﻮر ﻓﻰ �أداء
ﺑ�ﺸ�ﺄن ﻃﺮق دﻣﺞ (ﺗﻜﺎﻣﻞ) اﻟ�ﺴﻠﻮك امل�س�ؤول
اﻤﻟ�ﺴ ﺆ�وﻟﻴﺔ املجتمعية .واﻟﻐﺮ�ض ﻣﻦ هذﻩ اﻤﻟﻮا�ﺻﻔﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ هو �أن ﺗﻜﻮن ﻧﺎﻓﻌﺔ وﻣﻔﻴﺪة وﻗﺎﺑﻠﺔ لال�ستخدام ﻣﻦ ﻗﺒﻞ كاﻓﺔ اﻤﻟﻨ�ﺸ�ﺂت
ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﺨﻟﺎ�ص واﻟﻌﺎم ،وكذلك املجتمعي واخلريي ،و�ﺳواء ﺗﻠﻚ اﻟ�ﺼﻐﺮﻴة �أو اﻟﻜﺒﺮﻴة منها� ،أو اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻲﻓ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ �أو
ً
ﺠﻣﺘﻤﻌﻴﺎ ﺑ�ﺸﻜﻞ �أكرب ﻣﻦ ﺧﻼل ا�ﺳﺘﺨﺪام هذﻩ اﻤﻟﻮا�ﺻﻔﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ القيا�سية.
اﻤﻟﺘﻘﺪﻣﺔ .وﻳﺘﻢ ﺗ�ﺸﺠﻴﻊ كل ﻣﻨ�ﺸ�ﺄة ﻟﺘ�ﺼﺒﺢ م�س�ؤولة
�إن التزام م�ؤ�س�ساتنا مببادئ امل�س�ؤولية املجتمعية هو التزام �أخالقي يف املقام الأول ،بالرغم من الإقرار بطواعية مبد�أ امل�س�ؤولية
املجتمعية للمم�ؤ�س�سات وعدم الزاميته ،لأنه مبثابة اعرتاف من امل�ؤ�س�سات ،وخا�صة قطاعها اخلا�ص (ال�شركات) بف�ضل املجتمع
على ماحققه من جناح �أو �أرباح ،وكذلك القطاع العام واملجتمعي على ما حققه من �أهداف بف�ضل املجتمعات التي يعملون فيها،
وهو يف الوقت ذاته هو نوع من �أنواع الإ�ستثمار يعود مردوده على امل�ؤ�س�سات من خالل زيادة ثقة املجتمع بها .وتقوم بامل�س�ؤولية
املجتمعية خمتلف امل�ؤ�س�سات بغ�ض النظر عن طبيعة عملها �سوا ًء كانت (خا�صة� ،أو عامة� ،أو جمتمعية) .وا�ستجابة لهذا التفاعل،
وا�ستمرار ًا مل�سرية طويلة وم�ؤثرة من اخلدمات التي قدمناها يف جمال تعزيز ممار�سات امل�س�ؤولية املجتمعية يف املنطقة العربية
ويف خارجها ،عرب �شراكات مع منظمات دولية معتربة ،وتفاع ًال مع مات�شهده م�ؤ�س�ساتنا العربية نحو التحول امل�س�ؤول ملمار�ساتها
و�أن�شطتها وقراراتها ،جاءت فكرة اال�ستدامة يف تبني هذا امل�شروع العلمي العربي ،والذي يحمل ا�سم «الكتاب العربي للم�س�ؤولية
املجتمعية» ،وي�ساهم يف ت�أليفه ثلة من اخلرباء واملتخ�ص�صني يف جماالت امل�س�ؤولية املجتمعية من منطقتنا العربية ،ليكون ب�إذن
اهلل بادرة نحو �إ�صدار هذا الكتاب ،ومن خالل �أجزاء عديدة ودورية ،لي�ساهم مع اجلهود الأخرى التي قدمتها «ال�شبكة الإقليمية
للم�س�ؤولية االجتماعية» خالل م�سريتها املمتدة لأكرث من اثني ع�شر عام ًا يف ن�شر التوعية ب�أف�ضل املمار�سات يف جماالت امل�س�ؤولية
املجتمعية ،وكذلك ا�ستعرا�ض العوائد الإيجابية التي حتققت من خالل هذه املمار�سات امل�س�ؤولة.
ولقد حر�صنا يف اجلزء الثاين من الكتاب العلمي� ،أن نقدم رموز ًا عربية متخ�ص�صة يف جماالت امل�س�ؤولية املجتمعية� ،إ�ضافة �إلى
تخ�ص�صها يف جماالت مهنية وعلمية ذات �صلة مبمار�سات امل�س�ؤولية املجتمعية ،والتي ندرجها عرب �أبعاد عديدة منها :اخلدمة
املجتمعية ،و�أخالقيات الأعمال� ،إ�ضاف ًة �إلى التنمية امل�ستدامة ،والتطوع امل�ؤ�س�سي ،ونحو ذلك.
وختام ًا ،ن�س�أل اهلل �أن جتدوا يف هذا اجلهد العلمي التوعوي ما تتطلعون �إليه من خمرجات هادفة ،تنعك�س ب�إيجابية على م�سرية
املهتمني مبجاالت امل�س�ؤولية املجتمعية يف منطقتنا العربية.
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1
المسؤولية المجتمعية ومتطلبات
تحقيق االستدامة للتنمية
إعداد :الدكتور بدر عثمان مال الله
مدير عـام المعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت
السفيــر الدولــي للمسؤولية االجتماعية

امل�س�ؤولية املجتمعية هي �إطار عمل �أخالقي يلتزم مبوجبه الأفراد واملنظمات بالعمل لتحقيق ال�صالح العام،
وبالرغم من جتلي امل�س�ؤولية االجتماعية تقليديا يف العمل اخلريي والتطوعي والإن�ساين ،فان امل�ستجدات
التنموية احلديثة والتحديات التي يواجهها الب�شر حتتم علينا ربط امل�س�ؤولية االجتماعية بالتنمية
امل�ستدامة وحتقيق �أهدافها التي �أقرها املجتمع الدويل.
وقد بد�أ هذا النهج بالتبلور مع بداية الألفية الثالثة مدفوعا بارتفاع الوعي الب�شري حول املخاطر البيئية
وتفاقم الأزمات االقت�صادية وجنوح ال�شركات العمالقة لبناء �صورة �إيجابية وم�س�ؤولة ،وقد �أدى اعتماد
�أهداف التنمية امل�ستدامة �سنة � 2015إلى مزيد من تبني مبادئ امل�س�ؤولية املجتمعية يف �إطار خطط
وا�سرتاتيجيات التنمية على م�ستوى الدول وامل�ؤ�س�سات ،حيث التزمت الدول الأع�ضاء ب�إعداد مناذج تنموية
تراعي البعد الإن�ساين واالحتياجات الب�شرية ومتطلبات حماية البيئة والإدارة الر�شيدة .ونتيجة لذلك،
با�شرت العديد من دول العامل ،مبا فيها الدول العربية� ،سل�سلة من الإ�صالحات ال�سيا�سية واالقت�صادية
واالجتماعية لدعم جهود التنمية امل�ستدامة ،التي تعترب امل�س�ؤولية املجتمعية لكل �شركاء التنمية  -احلكومة
والقطاع اخلا�ص وم�ؤ�س�سات النفع العام واملواطنني -واحدة من دعائمها و�أدواتها الرئي�سية الفاعلة.
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امل�س�ؤولية املجتمعية الأ�سا�سية وليدة التنمية امل�ستدامة
التنمية امل�ستدامة االقت�صادية واالجتماعية والبيئية ،هي
تلبية احتياجات الأجيال احلالية دون امل�سا�س بقدرة الأجيال
امل�ستقبلية على تلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم التي تتغري
وتتطور مع تطور التنمية اخلا�صة ،باملقابل تعني امل�س�ؤولية

املجتمعية التزام الأفراد وامل�ؤ�س�سات طواعية بامل�س�ؤولية نحــو
املجتمــع �ضمــن �أولويــات اخلطط اال�سرتاتيجية والربامج
اخلا�صة بهم ،تقوم امل�ؤ�س�سات مبوجب هذا املفهوم بتبني العديد
من الأن�شطة االجتماعية والبيئية �ضمن ال�سيا�سات والربامج
اخلا�صة ب�أعمالها ،جنب ًا �إلى جنب ،مع �أن�شطتها االقت�صادية
الربحية؛ هذا اال�ستثمار يف املجتمع هو ما ينبغي �أن تقوم به
وتعززه امل�ؤ�س�سات العربية يف �إطـار توجهـاتها اال�سـرتاتيجية
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وحمـاور عمـلها حتى ت�صبح امل�س�ؤولية املجتمعية جزء ًا �أ�صي ًال
من الفكر التنموي للم�ؤ�س�سات لي�س من منطلق تقدمي الواجب
فح�سب ،بل وتعميق للتجربة الأخالقية والإن�سانية.
لقد بات من امل�ؤكد� ،أن مبادئ امل�س�ؤولية املجتمعية تتواءم مع
كل �أهداف التنمية امل�ستدامة دون ا�ستثناء فعلى �سبيل املثال،
حتقيق الهدف الثامن اخلا�ص ب ـ «تعزيز النمو االقت�صادي
امل�ستدام وتوفري العمل الالئق للجميع» يتطلب ت�أمني فر�ص
عمل الئقة للجميع بحيث ت�ساعدهم يف حت�سني م�ستوى املعي�شة
وتلبية متطلباتهم الأ�سا�سية وبالتايل ،ف�إن عملية التوظيف
والت�شغيل والتدريب املهني هي يف الأ�سا�س� ،أحد �أهم عنا�صر
امل�س�ؤولية املجتمعية التي تقع على عاتق امل�ؤ�س�سات حكومية
كانت �أم خا�صة �أما بالن�سبة للهدف الثاين ع�شر من �أهداف
التنمية امل�ستدامة واخلا�ص بـ «�ضمان وجود �أمناط ا�ستهالك
و�إنتاج م�ستدامة» ،ف�إنه ميكن للم�ؤ�س�سات والأفراد �أن ي�ساهموا
يف تر�شيد ا�ستهالك املوارد الطبيعية النا�ضبة والطاقة،
وا�ستدامة البيئة الأ�سا�سية ،وت�سهيل احل�صول على اخلدمات
وحت�سني جودة احلياة .وعلى الرغم من وجود عدد من التجارب
الرائدة يف جمال امل�س�ؤولية املجتمعية يف امل�ؤ�س�سات العربية،
�إال �أن هناك جملة من املعوقات حتول دون انت�شار هذا املفهوم
على نطاق وا�سع .وميكن �إيجاز �أهم هذه املعوقات بالآتي:
• �ضعف البنية التحتية والتنظيمية لقيام امل�ؤ�س�سات مب�س�ؤوليتها
املجتمعية.
• نق�ص البيانات واملعلومات التي ت�سمح ب�صياغة �سيا�سات
وا�سرتاتيجيات قائمة على فهم عميق للواقع املجتمعي.
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• �ضعف م�ستوى وعي بع�ض امل�ؤ�س�سات مبفهوم و�أهمية و�أبعاد
امل�س�ؤولية املجتمعية ،حيث غالب ًا ما يتم ربطها مبفهوم
العمل اخلريي وامل�س�ؤولية املجتمعية.
• �ضعف م�ستوى اجلهود التي تقوم بها امل�ؤ�س�سات التعليمية
و�أجهزة الإعالم يف جمال ن�شر ثقافة امل�س�ؤولية املجتمعية.
• قلة اخلربات الفنية املتخ�ص�صة يف جمال امل�س�ؤولية
املجتمعية ،ال �سيما تلك التي تتعلق ب�إعداد التقارير واملتابعة
و�إعداد م�ؤ�شرات الر�صد واملتابعة.
• معوقات مالية تتمثل بعدم القدرة على توفري املوارد املالية
الالزمة لتمويل برامج امل�س�ؤولية املجتمعية.
متطلبات امل�س�ؤولية املجتمعية لتحقيق ا�ستدامة التنمية
ميكننا القول �إن امل�س�ؤولية املجتمعية كالتزامات تتحملها
امل�ؤ�س�سات العامة واخلا�صة جتاه املجتمع يف �إطار تعزيز
ال�صالح العام تت�صف بالتعدد وال�شمولية ،حيث �إنها تدعم
جهود املنظومة التنموية وتكملها وال تتناف�س معها ،كما تعزز
احرتام قوانني العمل وحفظ حقوق الإن�سان يف واقع الأمر
امل�س�ؤولية املجتمعية ما هي �إال م�ساهمات يقدمها �شركاء
التنمية بهدف حتقيق التنمية امل�ستدامة للمجتمع كونها عائد ًا
والتزام ًا اخالقي ًا جتاه املجتمع ،وا�ستثمار ًا تنموي ًا وتعود بالنفع
لكل الأطراف امل�شاركة ومن هذا املنطلق ،ف�إنه ميكن القول �إن
تعميق امل�س�ؤولية املجتمعية يف الدول العربية يحتاج للمزيد من
جهود التعريف به والتوعية ب�أية وجهة من قبل خمتلف �شركاء
التنمية ،فالكثري من الأعمال التي تنجز يف م�ؤ�س�ساتهم تعترب
خدمة جمتمعية يف جماالت حمدودة ولي�ست م�س�ؤولية جمتمعية
ذات قيمة م�ستدامة وبالتايل ،ف�إن �أهم متطلبات امل�س�ؤولية
املجتمعية لتحقيق ا�ستدامة التنمية ،من جهة نظرنا ،تتمثل يف:
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• القيام بحمالت توعوية وا�سعة النطاق لرت�سيخ وتطبيق
مفهوم امل�س�ؤولية املجتمعية يف املجتمع ب�شكل �صحيح
واع ،وعلى م�ستوى امل�ؤ�س�سات العامة واخلا�صة ب�أحجامها
ٍ
وقطاعاتها املختلفة� ،إ�ضافة �إلى م�ؤ�س�سات املجتمع املدين.
• العمل على �إدماج مبادئ امل�س�ؤولية املجتمعية و�أبعادها
الداخلية واخلارجية �ضمن ا�سرتاتيجيات وخطط التنمية
يف امل�ؤ�س�سات العربية ذات ال�صلة.
• قيام الدول واحلكومات باالرتقاء بدور فعال يف جمال
امل�س�ؤولية املجتمعية لت�صبح املحفز الرئي�سي ل�شركاء
التنمية من �أجل اعتماد مبادئ امل�س�ؤولية املجتمعية.
• العمل على تو�ضيح �أهمية دور املجتمعات املحلية مبفهوم
و�أبعاد وت�أثري امل�س�ؤولية املجتمعية على الفرد واملجتمع.
• تعميق مفهوم ال�شراكة الوطنية ملا متثله من �أهمية يف تطوير
وا�ستقرار التنمية مبفهومها ال�شامل وامل�ستدام.
• تر�سيخ مفهوم الإدارة الر�شيدة كمحفز �أ�سا�سي يدعم جهود
اعتماد مبادئ امل�س�ؤولية املجتمعية يف امل�ؤ�س�سات.
• االهتمام بالتعليم والتدريب من �أجل تعزيز االنتقال �إلى
االقت�صاد الأخ�ضر امل�س�ؤول يف �سياق التنمية امل�ستدامة.
• ن�شر ثقافة الريادة واالبتكار والإبداع يف جمال امل�س�ؤولية
املجتمعية.
• تعزيز اال�ستثمار يف املوارد الب�شرية ،وخلق فر�ص عمل،
وتوفري بيئة عمل �صحية و�آمنة جنب ًا �إلى جنب مع حل
امل�شكالت االجتماعية والبيئية وتعزيز التنمية امل�ستدامة.
• الت�أكيد على �أهمية ا�ستفادة امل�ؤ�س�سات العربية من �أف�ضل
املمار�سات الدولية يف جمال امل�س�ؤولية املجتمعية.
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حقـــوق اإلنســـان والتنميــــة
المستدامــــة
بقلم :الدكتور محمد بن سيف الكواري

عضو اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان  -المفوض األممي للتبشير بأهداف األمم
المتحدة للتنمية المستدامة 2030

ما هي العالقة بني حقوق الإن�سان والتنمية امل�ستدامة؟
�إن ما ي�شهده العامل اليوم من �أزمات عديدة ؛ نق�ص يف املاء والغذاء والكوارث الطبيعية و�ضعف الأر�ض والبيئة،
قد تعدى حدود الواقع �إلى اخلوف على امل�ستقبل وموارد الأجيال القادمة التي با�ستمرار ا�ستنزافها ت�صبح
هذه الأجيال �ضحايا اال�ستغالل اجلائر للبيئة والأر�ض ومواردها ،وبد�أت �أثار هذا اجلور يف الظهور والح يف
الأفق �إنذار اخلطر فعانى اجلميع �إما من تراجع يف انتاج ووفرة الغذاء ،نتيجة للتزايد املذهل لتعداد ال�سكان
ونق�ص املياه وتلوث امل�صادر املائية ،و�إما من تلوث اجلو وتغري املناخ ،من جراء التطور ال�صناعي وا�ستغالل
الطاقة بنهج ا�ستنزايف ،مما زاد يف انت�شار الغازات ال�ضارة وال�سامة وارتفاع درجة حرارة الأر�ض ،وج�سد
كل ذلك يف انت�شار الفقر واملجاعات وانت�شار البطالة والأمرا�ض ولعل الناظر يف هذه العنا�صر والعالقات
ال�سببية بني كل هذه اال�شكاالت يجد �أن اخليط الرابط بينها جميعا هو ما ي�سمى  -حقوق الإن�سان» بحيث �أن
مبد�أ عدم التجزئة لهذه احلقوق يت�ضح جليا من هذه الدورة االنتاجية للم�شكالت املتتابعة ،فاحلق يف احلياة
واحلق يف الكرامة واحلق يف ال�صحة ال ميكن �أن تتحقق ب�أي حال من الأحوال يف ظل عدم وجود جت�سيد للحق
يف البيئة ال�سليمة على �سبيل املثال ال احل�صر.
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حقوق الإن�سان  -واحلل
تنفيذ ا�سرتاتيجية و�أهداف الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان
(اعتمد ون�شر على امللأ مبوجب قرار اجلمعية العامة للأمم
املتحدة يف  10كانون الأول/دي�سمرب  )1948الذي ي�ستند على
النهج املبني على حقوق الإن�سان يف توازنه باحتوائه على مواد
تخ�ص �أ�صحاب احلقوق (املواطنني) ،و�أ�صحاب الواجبات
(الدولة) ،وي�ؤكد على الدور املرتابط للجهتني يف عملية التنمية
باعتبارها حق وواجب للدولة واملواطن ،حق لهما وحق عليهما.
التنمية والتنمية امل�ستدامة
�أجمعت الدول الأع�ضاء للأمم املتحدة من  189دولة خالل قمة
الألفية �سنة  2002على م�ساعدة الدول الأكرث فقرا يف العامل
بنهاية  .2015وقد متخ�ض عن بيان الألفية امل�صادق عليه من
ر�ؤ�ساء الدول �إطارا للتنمية ت�ضمن جمموعة من  17هدف و169
غاية مت و�ضعها بوا�سطة الأمم املتحدة وتتعلق مب�ستقبل التنمية
العاملية ،وقد ذكرت هذه الأهداف يف قرار اجلمعية العامة للأمم
املتحدة يف  25ايلول�/سبتمرب .2015ويف هذا الإطار قال رجل
االقت�صاد الهندي «�أمارتاي �صن �أنه» على امل�ؤ�س�سات الدول ّية
واملجل�س االقت�صادي االجتماعي اعتماد م�ؤ�شر جديد للتنمية،
ي�أخذ يف طياته حقوق الإن�سان االجتماعية وال�صح ّية والبيئ ّية
�إ�ضاف ًة �إلى البعد االقت�صادي ،وذلك من خالل الق�ضاء على الفقر،
وتعزيز الدميقراط ّية ،ومكافحة املجاعات والأزمات وال�صراعات،
والت�أكيد على فعالية املر�أة ،والتغيري االجتماعي ،وت�شجيع الثقافة
والدفاع عن حقوق الإن�سان .و� ً
أي�ضا من خالل حت�سني �سبل
احل�صول على اخلدمات االجتماعية والأغذية والرعاية ال�صح ّية
الإن�سانية والتعليم ،وتعزيز امل�ساواة بني اجلن�سني ،ومتكني املر�أة،
وت�سيري احلكم الر�شيد ،وتو�سيع قدرة احل�صول على تكنولوجيا
املعلومات واالت�صال ،والعقاقري ملكافـحة مر�ض الإيدز».
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ُتعترب التنمية امل�ستدامة من العنا�صر الأ�سا�س ّية لال�ستقرار
والتقدّم االجتماعي والإن�ساين ،وهي عبارة عن عمل ّية تقدّم
جزئي �أو �شامل با�ستمرار ،تتفاوت ب�أ�شكالها،
ومنو تكون ٍ
ب�شكل ّ
الرقي والتقدم يف جماالت احلياة الإن�سانية،
و ُتر ّكز على حتقيق ّ
وامل�ضي قدم ًا بالإن�سان نحو اال�ستقرار املعي�شي والرفاهية ،وتلبية
متط ّلباته بكل ما يتما�شى مع احتياجاته و�إمكانياته يف كافة
املجاالت االقت�صادية واالجتماعية والفكرية ،وهي عملية ارتقاء
باملجتمع واالنتقال به من الو�ضع الثابت �إلى و�ضع �أعلى و�أف�ضل.
حقوق الإن�سان والتنمية امل�ستدامة
التنمية والتنمية امل�ستدامة :التنمية امل�ستدامة (Sustainable
 )Developmentهي التنمية التي ُتلبي احتياجات الب�شر يف
الوقت احلايل دون امل�سا�س بقدرة الأجيال القادمة على حتقيق
�أهدافها ،وتركز على النمو االقت�صادي املتكامل امل�ستدام
والإ�شراف البيئي وامل�س�ؤولية االجتماعية ،فالتنمية امل�ستدامة
هي عملية تطوير الأر�ض واملدن واملجتمعات ،وكذلك الأعمال
التجارية ب�شرط �أن تلبي احتياجات احلا�ضر بدون امل�سا�س
بقدرة الأجيال القادمة على تلبية حاجاتها .لذلك ف�إن التنمية
امل�ستدامة لها عالقة وطيدة بحقوق الإن�سان ،وتربز هذه
العالقة يف �إعالن الأمم املتحدة الرائد ب�ش�أن احلق يف التنمية
عام  ،1986الذي ارتبط باملواثيق الدولية حلقوق الإن�سان،
ومنها الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان والعهدين الدوليني،
واالتفاقيات وال�صكوك الأخرى ال�صادرة عن الأمم املتحدة
واملرتبطة بهذا ال�ش�أن ،وتعترب ب�أن الق�ضاء على االنتهاكات
الواقعة على الإن�سان من �ش�أنه �أن ي�ساهم يف خلق ظروف
مواتية لتنمية جزء كبري من الإن�سانية ،وترى ب�أن جميع حقوق
الإن�سان مرتابطة ،واالهتمام بتعزيز التنمية يقت�ضي االهتمام
بتعزيز احلقوق املدنية وال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية
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والثقافية ،وال ينبغي االهتمام ببع�ض احلقوق و�أعمالها و�إنكار
حقوق �أخرى .وين�ص الإعالن على �أن «من واجب الدول
�أن تتعاون مع بع�ضها يف ت�أمني التنمية و�إزالة العقبات التي
تعرت�ض التنمية» .ومن هذا املنطلق ف�أننا نعر�ض بع�ض املواد
التي تت�ضمنها مواثيق حقوق الإن�سان الدولية ومقارنتها
بالتنمية امل�ستدامة.
الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان
املادة  :2لكل �إن�سان حق التمتع بجميع احلقوق واحلريات
املذكورة يف هذا الإعالن ،دومنا متييز من �أي نوع ،وال �سيما
التمييز ب�سبب العن�صر� ،أو اللون� ،أو اجلن�س� ،أو اللغة� ،أو
الدين� ،أو الر�أي ال�سيا�سي وغري ال�سيا�سي� ،أو الأ�صل الوطني
�أو االجتماعي� ،أو الرثوة� ،أو املولد� ،أو �أي و�ضع �آخر( .احلق يف
احلرية) (احلق يف امل�ساواة)
املادة  :5ال يجوز �إخ�ضاع �أحد للتعذيب وال للمعاملة �أو العقوبة
القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو امل�سا�س بالكرامة( .احلق يف الكرامة)
املادة  :18لكل �شخ�ص حق يف حرية الفكر والوجدان
والدين ،وي�شمل هذا احلق حريته يف تغيري دينه �أو معتقده،
وحريته يف �إظهار دينه �أو معتقده بالتعبد و�إقامة ال�شعائر
واملمار�سة والتعليم ،مبفرده �أو مع جماعة ،و�أمام امللأ �أو على
حده( .احلق يف حرية الدين)
املادة  :23لكل �شخ�ص حق العمل ،وفى حرية اختيار عمله،
وفى �شروط عمل عادلة ومر�ضية ،وفى احلماية من البطالة.
(احلق يف العمل)
املادة  :25لكل �شخ�ص حق يف م�ستوى معي�شة يكفي ل�ضمان
ال�صحة والرفاهة له ولأ�سرته ،وخا�صة على �صعيد امل�أكل
وامللب�س وامل�سكن والعناية الطبية و�صعيد اخلدمات االجتماعية
ال�ضرورية( .احلق يف الرفاهية) ( -احلق يف ال�صحة)
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املادة  :26لكل �شخ�ص حق يف التعليم ويجب �أن يوفر التعليم
جمانا( .احلق يف التعليم)
العالقة بني حقوق الإن�سان والتنمية امل�ستدامة
واجلهات املعنية بتحقيق �أهدافها بدولة قطر
تعترب التنمية وحقوق الإن�سان الركيزتني الأ�سا�سيتني
ل�سيا�سة دولة قطر يف جماالت التعليم وال�صحة والبيئة
وحقوق الطفل واملر�أة وكبار ال�سن والأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
والعمالة الوافدة ،وي�ؤكد ذلك التوجه ،ح�صول دولة قطر
على املرتبة الأولى عربي ًا واملرتبة الثالثة والثالثني عاملي ًا على
م�ؤ�شر التنمية الب�شرية ال�صادر عن برنامج الأمم املتحدة
الإمنائي عام  ، 2017و�أن دل ذلك على �شيء فهو يدل على
تكثيف عمل احلكومة القطرية على هذه الأهداف واالهتمام
مب�ؤ�شراتها كتقييم مرجعي قوي يدعم عملية التنمية
املتوا�صلة التي ت�شهدها الدولة يف عديد املجاالت �سواء يف
املجال االقت�صادي �أو االجتماعي �أو البيئي و�ضمان حقوق
الأجيال القادمة يف العي�ش بكرامة ويف بيئة م�ستدامة بحيث
�أن مو�ضوع حتقيق التنمية امل�ستدامة ظل يف �صلب اهتمام
دولة قطر� ،إذ �سمت ر�ؤية قطر الوطنية  2030ت�صورا ملجتمع
حيوي ،ت�سوده العدالة االقت�صادية واالجتماعية ،ويحفظ
التوازن بني البيئة والإن�سان ،وي�ؤمن العي�ش الكرمي لل�سكان
جيال بعد جيل .وقد مت �إعداد ا�سرتاتيجية التنمية الوطنية
لدولة قطر 2016-2011وا�سرتاتيجية التنمية الوطنية
 2022-2018ك�أطر لتحقيق تلك الر�ؤية املذكورة ،عن
طريق تنفيذ العديد من امل�شاريع والربامج يف جمال التنمية
االقت�صادية واالجتماعية والبيئية والتي ت�صب جميعها
يف حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة الـ  17على اختالف
قطاعاتها وتداخلها.
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التو�صيات
 .1الت�أكيد على اتباع نهج حقوق الإن�سان يف تنفيذ �أهداف
التنمية امل�ستدامة والتوجه نحو �صنع �سيا�سات عامة قائمة
على احلقوق وت�ؤكد على التنمية والتطوير واالبتكار.
 .2الرتكيز على العن�صر الب�شري يف عملية التنمية ،واالعرتاف
بحقه فيها وم�س�ؤوليته يف االنخراط يف حتقيق ال�سيا�سات
والأهداف احلكومية ذات ال�صلة بالتنمية.
 .3تعزيز تعاون اجلهات احلكومية مع اللجنة الوطنية حلقوق
الإن�سان باعتبارها طرفا �أ�سا�سيا يف عملية حتقيق التنمية
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امل�ستدامة القائمة على نهج حقوق الإن�سان.
 .4تعزيز التعاون الدويل ،بعقد مزيد من ال�شراكات الدولية
واالطالع على مناذج دول خا�ضت جتربة التنمية امل�ستدامة
لال�ستفادة من ال�سيا�سات والربامج املتبعة حتقيقا
لل�شراكة الأممية التي دعت لها الأمم املتحدة يف الهدف
الأممي ال�سابع ع�شر للتنمية امل�ستدامة ال�صادر عن الأمم
املتحدة الداعي �إلى التنمية امل�ستدامة.
واهلل ويل التوفيق
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3
سفــــراء مســؤولــــون
بقلم :البروفيسور يوسف عبدالغفار

رئيس مجلس إدارة الشبكة االقليمية للمسؤولية االجتماعية

�إن «ال�شبكة الإقليمية للم�س�ؤولية االجتماعية «كيان �إقليمي االنطالق ،عاملي الت�أثري ،يخ�ضع ملعايري علمية
حمددة املعامل ت�ؤ�س�س لقيم �أدائها املهني ،ونزاهتها واحرتافيتها .و�سيا�ستها هي الو�صول �إلى �أعلى معايري
ال�سلوكيات الأخالقية يف جميع �أن�شطة العمل بداخل مقار «ال�شبكة الإقليمية» يف الدول العربية ويف
خارجها ..ومن �أ�شهر براجمها و�أكرثها فاعلية هو «برنامج ال�سفراء الدوليون للم�س�ؤولية املجتمعية» ،والذي
مت �إطالقه يف عام 2015م ،وبال�شراكة مع برنامج الأمم املتحدة لالتفاق العاملي ومكتب منظمة الأمم املتحدة
للتنمية ال�صناعية (اليونيدو) .وتلج�أ ال�شبكة الإقليمية للم�س�ؤولية االجتماعية من خالل هذا الربنامج �إلى
التعاون مع �شخ�صيات عامة لها مكانة يف منطقتها ،للقيام ببع�ض االعمال ذات ال�صلة بن�شر مبادئ امل�س�ؤولية
املجتمعية والتنمية امل�ستدامة ،ويطلق على هذه ال�شخ�صية (�سفري دويل للم�س�ؤولية املجتمعية).
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وهو تكليف ت�شريفي مل�شاهري العامل من قبل ال�شبكة الإقليمية
للم�س�ؤولية االجتماعية .و�أهداف هذا التكليف هو امل�ساعدة
يف دعم خمتلف الق�ضايا التي تعاجلها «ال�شبكة الإقليمية
للم�س�ؤولية االجتماعية «� ،سوا ًء كانت اجتماعية �أو �إن�سانية
�أو اقت�صادية �أو متعلقة بالتنمية امل�ستدامة �أو امل�س�ؤولية
املجتمعية �أو �أخالقيات الأعمال� ،إ�ضافة �إلى تعزيز ممار�سات
التطوع امل�ؤ�س�سي واخلدمة املجتمعية .وتدعو املنظمات
غري احلكومية ،وكذلك املنظمات احلكومية واخلا�صة يف
كثري من الأحيان «ال�سفراء الدوليون للم�س�ؤولية املجتمعية»
للم�شاركة يف الفعاليات والأن�شطة التي تتفق مع مقا�صد
ومبادئ «االتفاق العاملي للأمم املتحدة» وذلك للم�ساعدة
يف التوعية والتثقيف بالق�ضايا ذات الأولوية التي يدعو لها
وتتوافق مع مبادئ امل�س�ؤولية املجتمعية .حيث ي�ساعد ال�سفراء
ومن خالل ظهورهم العلني وات�صاالتهم مع و�سائل الإعالم
الدولية والوطنية يف دعم العمل الإن�ساين واملجتمعي لن�شر
وفهم فكرة �أن املثل العليا والأهداف التي تن�شدها ال�شبكة
الإقليمية للم�س�ؤولية االجتماعية تتطلب اهتمام اجلميع .ويف
عام 2019م يحمل ال�سفراء الدوليون للم�س�ؤولية املجتمعية
مهام «م�أ�س�سة» هذه اجلهود العربية يف جماالت امل�س�ؤولية
املجتمعية ،والتي تعاين من �إ�شكاليات عديدة �ساهمت يف عدم
تقدمها بال�صورة املن�شودة يف العديد من الدول العربية والتي
ميكن �أن نذكر بع�ض هذه الإ�شكاليات واملتمثلة يف:
• معظم املبادرات املجتمعية العربية غري م�ؤطرة وطوعية
ويغيب عنها �أي توجيه �أو �إر�شاد �أو �إ�شراف من قبل
امل�ؤ�س�سات الر�سمية.
• غياب �شبه كامل ملنظومات �إدارية �أو م�ؤ�س�سية ر�سمية� ،أو
ت�شريعات وا�سرتاتيجيات وطنية ذات ال�صلة بامل�س�ؤولية
املجتمعية يف كثري من البلدان العربية �إال ما ندر ،مما
يجعل تبني هذه اجلهود من قبل م�ؤ�س�سات جمتمعية �أو
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خا�صة فقط ووفق اجتهاداتهم وجهودهم الذاتية.
• �ضعف كبري يف منظومة املعلومات والبيانات ذات ال�صلة
بامل�س�ؤولية املجتمعية يف الدول العربية ،وبالتايل تنعدم
مبوجبه اخلطط اال�سرتاتيجية التي تهدف �إلى �إحداث
ت�أثري عميق وحقيقي يف ق�ضايا التنمية املجتمعية.
• غياب �أي جهود ر�سمية لقيا�س الأثر ملبادرات امل�س�ؤولية
املجتمعية يف املنطقة العربية� ،إال من بع�ض املحاوالت
اليتيمة من بع�ض امل�ؤ�س�سات واجلمعيات املجتمعية.
• عدم وجود حوافز كقوانني الإعفاء ال�ضريبي عن امل�ؤ�س�سات
وال�شركات التي لها م�ساهمات يف جماالت امل�س�ؤولية
املجتمعية �أو حتى تقديرها ب�صورة الئقة �أو دعمها بربامج
متويلية �أو فنية ،مما ي�ؤثر على ا�ستدامة �أعمالها املجتمعية.
• تغييب دور �أ�صحاب امل�صلحة من قبل امل�ؤ�س�سات وال�شركات،
وح�صر الأعمال املجتمعية من قبلهم مبجرد م�ساهمات
مالية �أو جهود �إعالميه وت�سويقية بهدف الرتويج ق�صري
املدى لأن�شطتهم ،وبالتايل التوجد م�سائلة جمتمعية فاعلة
ت�ؤدي �إلى تطوير هذه امل�ساهمات.
• التوجد مرجعية علمية لتحديد املبادرات املجتمعية ذات
الأولوية بالتبني لدعوة اجلهات احلكومية �أو اخلا�صة �أو
املجتمعية لدعمها وتبنيها ،وي�ؤدي ذلك �إلى هدر كثري من
املوارد املخ�ص�صة لدعم املبادرات املجتمعية ذات الأثر
الأكرث فاعلية.
وختام ًا ،جند �أن العديد من امل�ؤ�س�سات احلكومية واملجتمعية
واخلا�صة تلج�أ �إلى اال�ستعانة بامل�شاهري وامل�ؤثرين لدعم
جهودهم يف الرتويج مل�شروعاتهم ،ومنا�صرة الق�ضايا التي
يدعون �إليها ،وتوجيه املجتمع حل�شد موارده نحو حتقيق تنمية
م�ستدامة ،فهو توجه حممود ،وكان التجاوب مع الكثري من
هذه اجلهود �إيجابي ًا والتفاعل كبري ًا.
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4

المسؤوليـــة المجتمعيـــة:
المفهـــوم واألبعـــاد
إعداد :سعادة الدكتور حسن إبراهيم كمال
السفير الدولي للمسؤولية المجتمعية

من املفاهيم احلديثة التي تلقى رواجا غري م�سبوق اليوم ،واتفاقا �شبه معلوم بني الأنظمة والقوانني وال�شرائع
واملذاهب على اختالفها...مفهوم امل�س�ؤولية املجتمع ّية؛ �إ ْذ ُينادي به علماء االجتماع والرتبية واالقت�صاد،
ّ
ويحث عليه املر ّبون وامل�صلحون .لقد �أ�صبح اال�ضطالع بامل�س�ؤولية املجتمعية
ويتوا�صى به علماء الأديان،
اخلا�ص .فما العنا�صر التي يجب �أن
وتوجها تنمويا به تكتمل جهود الدولة والقطاع
مطلبا ال مندوحة عنه،
ُّ
ّ
تتو ّفر يف ال�شخ�ص �أو امل�ؤ�س�سة ليغدو م�س�ؤوال جمتمع ّيا؟

الكتاب العربي في المسؤولية المجتمعية  -الجـزء الثانـي

)(19

•

•

•

•

يجري تعريف امل�س�ؤولية املجتمعية عادة من زاوية م�شاركة
امل�ؤ�س�سات االقت�صادية يف هذا اجلهد؛ حيث �أنّ البنك
الدويل يعرفها ب�أنها« :التزام �أ�صحاب الن�شاطات التجارية
بامل�ساهمة يف التنمية امل�ستدامة من خالل العمل مع
موظفيهم وعائالتهم وجمتمعهم املح ّلي لتح�سني م�ستوى
معي�شة النا�س ب�أ�سلوب يخدم التجارة ويخدم التنمية يف
()١
�آن واحد».
غري �أننا نتناول امل�س�ؤولية املجتمعية انطالقا من مقاربة
نف�سية اجتماعية؛ � ْإذ ميكن تعريفها على �أ ّنها م�س�ؤولية
الفرد �أو امل�ؤ�س�سة عن اجلماعة التي ينتمي �إليها الفرد،
تعب عن« :الن�ضج النف�سي للفرد لأنّ الفرد
فهي بذلك ّ
النا�ضج نف�سيا هو الذي يتح ّمل امل�س�ؤولية ،ويكون لديه
ا�ستعداد للقيام بن�صيبه كفرد يف حتقيق م�صلحة املجتمع
وي�شعر �أ ّنه مدين له»( ،)٢وال يت�س ّنى لهذا الفرد �أنْ يتح ّمل
تلك امل�س�ؤولية �إذا مل ي ِع �أبعاد امل�س�ؤولية املجتمعية ،ومل
يتو ّفر على اخل�صال الآتية:
االنغما�س يف اجلماعة واالهتمام بها؛ ذلك �أنّ الفرد �أو
امل�ؤ�س�سة �إن مل ترتبط باجلماعة التي تنتمي �إليها ،ومل يكن
منفعال معها �شاعرا مب�شاغلها حامال همومها و�آمالها
فلن يتح ّقق ت�ضامنه معها ولن يتكامل الفرد �أو امل�ؤ�س�سة
مع تلك اجلماعة التي فيها يعي�ش ويتح ّرك؛ لذا ال ب ّد �أن
املجتمعي �أنّ م�صريه مرتبط مب�صري تلك
ي�شعر امل�س�ؤول
ّ
اجلماعة ،و�أنّ تلك اجلماعة هي امتداد لذاته.
امل�شاركة اجلادة وامللتزمة يف حتقيق �أهداف اجلماعة؛
وذلك بو�ضع تلك الأهداف �ضمن خريطة براجمه وي�ستعد
لتحقيقها بالتخطيط والتنفيذ بربامج عملية واقعية ال
ب�شعارات �شعبو ّية ال ت�سمن والتغني من جوعّ ،ثم «تقييم
تلك امل�شاركة للت�أ ّكد من مدى فاعلية �أدواره يف حتقيق
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�أهداف اجلماعة».
الإدراك والفهم؛ حيث تقت�ضي امل�س�ؤولية املجتمعية فهم
الفرد �أو امل�ؤ�س�سة للعوامل امل�ؤثرة يف اجلماعة التي يتحرك
فيها وين�شط من �أجلها والقيم التي حت ّركها وت�ؤثر فيها
ومن ث ّمة االلتزام بتلك املنظومة القيمية واال�ستناد �إليها
حل ّل بع�ض امل�شاكل التي قد تواجهها اجلماعة.
الإرادة واحلر ّية ،وهما وجهان ال ينف�صالن للم�س�ؤول
املجتمعي و�شرطان �أ�سا�سيان من مك ّونات امل�س�ؤولية
املجتمعية ،وكلما ّ
تعطلت تلك احلرية �أو جرى احل ّد منها
تراجعت �إرادة الفرد نحو حت ّمل امل�س�ؤولية املجتمعية،
وتناق�ص دوره ومن ذلك القيود التي قد تفر�ضها الأنظمة
ال�سيا�سية على املواطنني فيت�آكل هام�ش حرية الفرد
�أو امل�ؤ�س�سة وترتاجع �إرادته نحو املجتمع مما قد ي�ض ّر
بامل�س�ؤولية املجتمعية ويح ّد من �آثارها.
العقل والوعي من �ضرورات امل�س�ؤولية املجتمعية فهي ال تقع
على غري العاقل؛ ذلك �أنّ الإن�سان بعقله ووعيه يراكم خربات
يوجه �أداءه مل�س�ؤوليته املجتمعية �إلى ما فيه خري
املا�ضي مبا ِّ
اجلماعة ،وما يكت�سبه بعقله النا�ضج من معارف يكون معينا
له وم�ساعدا يف حتقيق تلك امل�س�ؤولية .بينما ت�شويه الوعي
بعدم توفري املعلومة �أو حجب احلقائق وتزويرها قد يقل�ص
من فر�ص الوفاء بامل�س�ؤولية املجتمعية �أو ّ
تدن م�ستوى �أدائها.
طور املفهوم وانفتاحه وهذا لي�س بالأمر الغريب؛ فكل
ت ّ
طور،فما بالك مبفهوم حديث هو بذاته
املفاهيم خا�ضعة للت ّ
يف طور الت�شكل مع تطور العلوم االجتماعية والنف�سية.
فمفهوم امل�س�ؤولية املجتمعية يف البداية كاد يقت�صر على
دور الفرد يف املجموعة املبا�شرة له (�أ�سرة ،عائلة مو�سعة)
احلي ،القريةّ ...ثم ازدادت
ّثم ات�سعت لت�شمل املدر�سةّ ،
طو ِر مفهوم املواطنة لت�صبح
ات�ساعا مع الدولة احلديثة وت ُّ
()٣

•

•

•

•
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امل�س�ؤولية املجتمعية منفتحة على �أطر وطنية �أو�سع .ومع
ان�ضمام الدول للمنظمات الإقليمية والعاملية ومع بروز
مفهوم املواطنة العاملية ،وا�ستعادة القيم الإن�سانية الكلية
مكانتها انفتح مفهوم امل�س�ؤولية املجتمعية على الكونية
و�صارت مبادرات الأفراد وامل�ؤ�س�سات تتجاوز احلدود
املحلية ال�ضيقة لتلقي بظاللها على الدول الفقرية �أو
املجتمعات التي تعي�ش �أزمات .ون�ش�أ مفهوم �سفراء
امل�س�ؤولية املجتمعية لتتجاوز �آثارهم الإيجابية حدود
جمتمعات �إن�ساني ًة �أخرى هي يف
ويعم في�ؤها
ٍ
جمتمعاتهم ّ

�أم�س احلاجة �إلى التدخل من �أجل �صون كرامة الإن�سان
مبا هو �إن�سان بالأ�سا�س ّ
بغ�ض النظر عن جن�سه ولونه
ودينه ومذهبه وهذا من �أج ّل �أبعاد املواطنة العاملية.
• �إنّ تطوير الوعي بامل�س�ؤولية املجتمعية يقت�ضي تنميتها
يف م�ؤ�س�سات املجتمع بد ًءا بالأ�سرة التي تت�شكل داخلها
�شخ�ص ّية الطفل بن�سبة كبرية جداّ ،ثم املدر�سة حيث
يجب تعميق هذا الوعي وتر�سيخه وحتويله �إلى ممار�سات
عملية واقعية ،كما �أنّ و�سائل الإعالم مبختلف �أنواعها
يجب �أن تلعب ذات الدور وت�سهر على ن�شر الوعي به.

� .١آل مكتوم ،عفراء بنت ح�شر بن مانع( :)2011قراءة يف مفهوم امل�س�ؤولية املجتمعية ،جريدة البيان ،م�ؤ�س�سة دبي للإعالم.
 .٢عمر ،عادل ( :)2019امل�س�ؤولية االجتماعية ودورها يف بناء وا�ستقرار املجتمع.
 .٣بري�سون� ،سو (� :)2005أدوات للمواطنة واحلياة ،ترجمة مدار�س الظهران الأهلية ،ط ،1الد ّمام ،دار الكتاب الرتبوي.
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5
الـدفــاع المدنــي والمسؤوليــة
المجتمعيـــــة
إعداد :سعادة اللواء مصطفى عبد ربه البزايعه
المدير العام للدفاع المدني األردني

يعترب جهاز الدفاع املدين جزء ًا ال يتجز�أ من منظومة املجتمع الأردين مبا �أنيط به من واجبات ت�صب جميعها
يف توفري �أعلى درجات احلماية وال�سالمة لأبناء الوطن و�صون املكت�سبات الوطنية من �شتى املخاطر هذا ف�ض ًال
عن دوره يف حتقيق �أهداف امل�س�ؤولية املجتمعية والتي �أ�صبحت متطلب ًا � َ
أ�ضيف �ضمن ا�سرتاتيجية هذا اجلهاز
الإن�ساين النبيل كونه عمل �إن�ساين يهم كافة اجلهات املعنية بخدمة املجتمع.
وقد خطى الدفاع املدين حديث ًا يف هذا املجال خطوات واثقة حيث عمد �إلى و�ضع خطط �سنوية يقوم بتنفيذها
على �أر�ض الواقع من خالل الرتكيز على اجلوانب االقت�صادية واالجتماعية وال�صحية والبيئية والتدريبية
والتوعوية وتنفيذ املبادرات والأن�شطة املجتمعية املوجهة يف �سبيل خدمة املجتمع واملرتبات مبا ين�سجم مع
�أهداف املديرية العامة للدفاع املدين وبالت�شاركية مع م�ؤ�س�سات الدولة مبا ي�ضفي قيمة وفائدة مبا�شرة تنعك�س
على املجتمع ككل مما يتح الفر�صة لالبتكار و�إ�ضافة خدمات جديدة حيث �أ�صبحت امل�س�ؤولية املجتمعية �ضرورة
�إن�سانية ملحة وواقع ًا �أخالقيا جتاه املجتمع .وهذا كله ين�سجم مع ر�سالة و�أهداف وتطلعات املديرية العامة
للدفاع املدين كم�ساهمة فاعلة منه لتعزيز مفهوم اال�ستدامة وحتقيق مبد�أ الدفاع املدين ال�شامل.
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ومن هنا التزم الدفاع املدين مب�س�ؤوليته جتاه املجتمع والتي
ي�ضعها يف �أولويات خططه اال�سرتاتيجية جتاه التنمية
امل�ستدامة بكافة �أبعادها واملبنية على ال�سلوك الأخالقي
وااللتزام بالقوانني واملمار�سات املحلية والدولية من خالل
�إدماجها يف الأن�شطة امل�ستمرة للم�ؤ�س�سة .وحر�ص ًا من جهاز
الدفاع املدين على الإملام بجميع جوانب امل�س�ؤولية املجتمعية
فقد �أولى البعد االجتماعي �أهمية من خالل �إعداد خطة
عمل خا�صة بها ومبا ي�ساهم يف حتقيق �أق�صى درجات الرفاه
الوظيفي ملرتباته مبا ينعك�س �إيجاب ًا على الزيادة الإنتاجية
وحت�سني م�ستويات الأداء من خالل حتقيق الأمن املهني
والرعاية ال�صحية ودعم الربامج املتعلقة باملر�أة والطفل
وامل�ساهمة يف التوعية بالق�ضايا املجتمعية بالإ�ضافة �إلى دعم
ذوي الإعاقة واملتقاعدين كذلك التن�سيق مع م�ؤ�س�سات العمل
اخلريي يف تنفيذ م�شروعات امل�س�ؤولية املجتمعية.
�أما فيما يتعلق بالبعد االقت�صادي فقد انتهج الدفاع املدين
ممار�سات �أخالقية ت�ساهم يف تعزيز امل�ستوى املعي�شي
وال�صحي املنا�سب للأفراد من خالل الرتكيز على �ضبط
النفقات واحلاكمية امل�ؤ�س�سية واملتمثلة مب�شاريع الطاقة
ال�شم�سية ومدونة ال�سلوك الوظيفي ون�شر نتائج تقارير الأداء
وجائزة تر�شيد اال�ستهالك يف الطاقة وحتفيز العنا�صر
مزيد من الإجناز والتفوق.
الب�شرية املتميزة بهدف دفعها �إلى ٍ
ول�ضمان حق الأجيال القادمة يف �أن تنعم ببيئة �آمنة ونظيفة
فقد عمد الدفاع املدين �إلى:
�إدخال �آليات ومعدات تتوافق مع اال�شرتاطات البيئية العاملية
وزيادة الرقعة اخل�ضراء حول مواقع الدفاع املدين وا�ستخدام
الطاقة النظيفة يف عمل الدفاع املدين و�إن�شاء حمطات
معاجلة مياه ال�صرف ال�صحي وا�ستخدامها للغايات الزراعية
وامل�شاركة يف برنامج التدوير البيئي للنفايات ال�صلبة
(بال�ستيك ،معدن ،ورق) والتخفيف من �آثار التغريات البيئية
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ال�سلبية على الإن�سان والتي ا�شتملت على عدة مبادرات منها
رفع م�ستوى الوعي العام يف جمال حماية البيئة.
ومل يغفل الدفاع املدين اجلانب التدريبي والذي يركز من
خالله على توعية فئات املجتمع ب�أعمال الدفاع املدين من
خالل براجمه التدريبية فقد عمد �إلى تدريب موظفي
القطاع العام والقطاع اخلا�ص وطالب وطالبات املدار�س
واجلامعات وربات املنازل واجلمعيات اخلريية على �أعمال
الدفاع املدين(الإ�سعافات الأولية و�إطفاء احلرائق وعمليات
الإخالء) �إ�ضاف ًة �إلى التوعية مبخاطر الكوارث الطبيعية �أو
التي من �صنع الإن�سان وتنمية الثقافة الدينية للرتب داخل
الدفاع املدين واملجتمع املحلي من خالل املحا�ضرات الدينية
واخلطب.
ولقد حققت امل�س�ؤولية املجتمعية يف الدفاع املدين جملة من
االجنازات والنتائج والتي كانت على النحو التايل:
• حت�سني معدالت الإنتاج والعمل بروح الفريق الواحد.
• تعزيز قيم الوالء واالنتماء لدى العاملني.
• ا�ستمرارية ثقافة الإبداع واالبتكار.
• امل�ساهمة يف تنمية املجتمع ودعمه.
• حت�سني ال�سمعة واالنطباع العام لدى فئات املجتمع.
• امل�ساهمة يف حتقيق متا�سك املجتمع ووحدته مبا ي�ساهم يف
توحيد �إطار اخلربة امل�شرتكة ويزيد من �إمكانية التفاهم
بني �أفراده نحو بذل مزيد ًا من اجلهود يف حتقيق امل�س�ؤولية
املجتمعية والتي يقع على عاتقها كل فرد من �أفراد املجتمع.
وختام ًا ف�إن جهاز الدفاع املدين ي�سعى دوم ًا �إلى تعزيز دوره
جتاه املجتمع من خالل �إيجاد الربامج والن�شاطات املتعلقة
بامل�س�ؤولية املجتمعية لتجذير الدور املجتمعي وتعزيز روح
التعاون واملبادرة لدى الرتب من كوادر الدفاع املدين وخلق
جو �إيجابي مع �أفراد املجتمع وم�ؤ�س�ساته باعتبارها جزء ًا
مهم ًا من التكافل االجتماعي واحل�س الوطني.
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6
المدينــــة المسؤولــــة
بقلم :الدكتور مساعد محمد مندني
السفير الدولي للمسؤولية المجتمعية

�أطلقت ال�شبكة الإقليمية للم�س�ؤولية االجتماعية مبادرة نوعية ،متثلت يف �إطالق «جائزة املدينة العربية
امل�س�ؤولة اجتماعيا» يف عام 2014م� ،ضمن املبادرات النوعية «لل�شبكة الإقليمية» يف املنطقة العربية ،والتي
يتم من خاللها تكرمي املدن العربية التي تتبنى مبادرات م�س�ؤولة تتوافق مع املعايري العاملية يف جماالت
امل�س�ؤولية املجتمعية والتنمية امل�ستدامة .ويقام حفل تكرمي «املدينة العربية امل�س�ؤولة اجتماعي ًا» مرة
واحدة يف كل عام ،بعد اختيارها من خالل هيئة حتكيم ،ت�ضم يف ع�ضويتها خرباء من الدول العربية ودوليني.
ويتم ر�صد املمار�سات امل�س�ؤولة للمدن العربية عرب فريق الر�صد املتخ�ص�ص ،والذي يرفع تقريره بدوره لهيئة
حتكيم اجلائزة ،مت�ضمن ًا تر�شيحه للمدينة العربية امل�س�ؤولة اجتماعي ًا ،ثم تقوم هيئة حتكيم جائزة املدينة
العربية امل�س�ؤولة اجتماعي ًا برفع تقريرها �إلى جمل�س �إدارة ال�شبكة الإقليمية للم�س�ؤولية االجتماعية،
لالطالع واالعتماد ،ومن ثم الإعالن عن املدينة العربية الفائزة باجلائزة.
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وتقوم ال�شبكة الإقليمية للم�س�ؤولية االجتماعية بالإعالن
والتعريف باملبادرات امل�س�ؤولة للمدينة الفائزة عرب العديد
من الفعاليات املتخ�ص�صة من خالل ال�شراكات مع امل�ؤ�س�سات
الر�سمية والأهلية ،واخلا�صة يف املدينة الفائزة ملدة عام
واحد كامل .وت�أتي هذه اجلائزة لت�شكل �سابقة من نوعها
على م�ستوى اجلوائز املهنية يف منطقة ال�شرق الأو�سط .ويتم
اختيار املدينة الفائزة عرب حتديد مدى توافقها مع معايري
جائزة املدينة العربية امل�س�ؤولة اجتماعي ًا ،والتي تت�ضمن
ثمانية م�ؤ�شرات رئي�سية وواحد ًا وثالثني م�ؤ�شر ًا فرعي ًا ،مت
�إعدادها من قبل خرباء معروفني يف املنطقة العربية .وقد
فازت باجلائزة �أربعة مدن عربية يف دوراتها ال�سابقة ،حيث
كان �آخرها «مدينة الأحمدي» الكويتية ،والتي مت تقليدها
باللقب يف عام 2019م ،حيث ت�سلمت مفتاح «املدينة العربية
امل�س�ؤولة اجتماعي ًا من «مدينة القد�س» الفل�سطينية.
�إن هذه املبادرة املحمودة التي قدمتها ال�شبكة الإقليمية
للم�س�ؤولية االجتماعية للمنطقة العربية بال�شراكة مع برنامج
الأمم املتحدة للإتفاق العاملي ،تعك�س حالة الوعي الإيجابي
واحل�ضاري واملهني لأبناء املنطقة جتاه املمار�سات امل�س�ؤولة.
ويجدر الإ�شارة ب�أن مفهوم «املدينة امل�س�ؤولة» ،مفهوم وا�سع
وهام ،حيث ي�ؤكد �أن هذه املدينة ملتزمة التزام ًا �أخالقي ًا
يف املقام الأول ،بالرغم من الإقرار بطواعية مبد�أ امل�س�ؤولية
املجتمعية يف معظم الدول واملدن وعدم �إلزاميته .ولكنه
مبثابة اعرتاف من امل�ؤ�س�سات وال�شركات �سواء احلكومية
منها �أو اخلا�صة �أو املجتمعية ،بف�ضل املجتمع على ماو�صلت
اليه من جناح يف حتقيق �أهدافها �أو ما حققته من �أرباح .وهو
يف الوقت ذاته ،نوع من �أنواع اال�ستثمار يعود مردوده على
امل�ؤ�س�سات من خالل زيادة ثقة املجتمع يف هذه امل�ؤ�س�سات.
كما تعك�س ممار�سات «املدن امل�س�ؤولة» تكامل ال�سيا�سات
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املجتمعية ،والبيئية ،والإقت�صادية ،يف الأعمال الإدارية
اليومية مل�ؤ�س�ساتها .وتقبل كذلك تطبيق امل�س�ؤولية املجتمعية
يف م�ؤ�س�ساتها كونها واحدة من الأن�شطة الأ�سا�سية الرا�سخة
يف ن�شاطات امل�ؤ�س�سات الإدارية والإ�سرتاتيجية .ويلزم �أن
تتميز تلك املمار�سات بعن�صر ال�شفافية والذي يرتكز على
جمع ون�شر املعلومات داخل وخارج امل�ؤ�س�سات عرب تقارير
مهنية معتربة.
�إن البعد الأخالقي يف �إدارة ممار�سات امل�س�ؤولية املجتمعية
يف املدن العربية ،ي�أخذ على عاتقه الإنتقال بالعمل من مفهوم
تقدمي اخلدمة التطوعية� ،إلى تطبيق �أو�سع يقوم على تبني
مفهوم امل�س�ؤولية املجتمعية ،والذي ن�سعى من خالله �إلى الت�أكد
من حاجة املجتمع للخدمة املقدمة (االنتقال من مفهوم الرتف
امل�ؤ�س�سي �إلى مفهوم �سد احلاجة الفعلية للمجتمع) ،وقيا�س
�أثر خدماتها على املجتمع والبيئة .ولقد تنامى الإهتمام من
قبل امل�ؤ�س�سات بامل�س�ؤولية املجتمعية نتيجة للوعي الثقايف
والتعليمي ،وكذلك �ضغوط حركات وجمعيات حقوق الإن�سان
والعمال والبيئة ،وانتقلت من اهتمامات �شخ�صية للأفراد
�إلى حركات جماعية منظمة ،تعمل على زيادة ال�ضغوط من
قبل املجتمع على كيفية �إدارة امل�ؤ�س�سات لأعمالها للو�صول �إلى
حالة املدن والدول امل�س�ؤولة .ولقد �شكلت العوامل املذكورة
�أعاله حافز ًا لدى العديد من امل�ؤ�س�سات نحو تبني مفهوم
«امل�س�ؤولية املجتمعية».
وختام ًا� ،إن اجلو العام الذي ي�ضفيه ممار�سات العطاء يف
داخل جمتمعاتنا ،والتي ترتبط ب�صورة �أ�سا�سية بالت�سابق نحو
العطاء املجتمعي ،يجعل من مدننا العربية والإ�سالمية بحق
«مدن م�س�ؤولة» ،فكيف لو جعلنا هذه املمار�سات ،ممار�سات
م�ستدامة وم�ستندة على مرجعية معيارية ،لتحقق بعدها
العائد املجتمعي امل�أمول.
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7
المسؤوليــــة المجتمعيـــة في
سلــطنـــة عـــمــــان (مؤسســــة
جســـــور أنمـــوذجــــا )
بقلم :الدكتور حامد بن عبدالله البلوشي
عضو مجلس إدارة مؤسسة

من منطلق �إميانها ب�أهمية امل�س�ؤولية املجتمعية كونها واجب�آ � ٌ
أخالقيا  ،والتزاما وطني�آ و�إ�ستجابة للتوجيهات
احلكومية تويل م�ؤ�س�سات و�شركات القطاع اخلا�ص يف �سلطنة عمان امل�س�ؤولية املجتمعية �إهتماما بالغا لتحقيق
التنمية امل�ستدامة ب�أبعادها الثالثة الإقت�صادية والإجتماعية والبيئية بهدف تعزيز م�ستوى املعي�شة
بطريقة ميكن من خاللها خدمة الإقت�صاد الوطني وجهود التنمية املجتمعية مع احلفاظ على البيئة يف
�آن واحد وذلك بالعمل امل�شرتك مع املجتمعات املحلية التي تعترب املحرك الرئي�سي للإقت�صاد الوطني .وهو
�أمر بد�أت فيه م�ؤ�س�سات و�شركات القطاع اخلا�ص من خالل براجمها ومبادراتها وم�شاريعها ذات امل�س�ؤولية
املجتمعية لتحقيق التنمية امل�ستدامة من خالل املجاالت اال�سرتاتيجية التي ت�ساهم فيها كال�صحة والتعليم
وت�شجيع امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة والأن�شطة الريا�ضية وال�سالمة والبيئة بالإ�ضافة �إلى برامج ومبادرات
وم�شاريع دعم املجتمع بكافة �أطيافه.
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كما �أولت ال�سلطنة اهتماما كبريا بن�شر الوعي ب�أهمية
امل�س�ؤولية املجتمعية ،و�أن يقوم كل فرد من �أفراد املجتمع
بواجبه نحو وطنه وجمتمعه ،ومل تبخل عليه بتقديـ ــم الدعم
ماديا ومعنويا مع توفري اال�ست�ش ــارات الفنية والإدارية
والبح ــوث والدرا�س ــات لل�شرك ــات من �أجل امل�ساعدة الفعالة،
والعمل اجلماعي امل�شرتك بني احلكومة و�أفراد املجتمع ،ومت
�إن�شاء مركـز عمـان للحوكمـة واال�ستدامـة مبوجب مر�سوم
�سلطاين رقم 2015/30م ،ويتبع الهيئة العامة ل�سوق املال،
وذلك لت�شجيع وحتفيز وتفعيل مبادئ امل�س�ؤولية املجتمعية لدى
ال�شركات املتنوعة من �أجل خدمة املجتمع،وحتقيق متطلبات
التنمية امل�ستدامة ،مع �إمداد تلك ال�شركات باملعلومات
والإح�صائيات واال�ست�شارات والبحوث والدرا�سات.
وقد �أ�شاد �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيداملعظم
حفظه اهلل بدور القطاع اخلا�ص يف حتقيق التنمية امل�ستدامة
حيث قال ( :و�أثبت القطاع اخلا�ص تعاونه يف حتمل امل�س�ؤولية
حيث ا�ضطلع بدور ملمو�س بالتعاون مع احلكومة يف دعم
جهود التنمية امل�ستدامة ).
و�س�أ�ستعر�ض يف هذا املقال جتربة م�ؤ�س�سة ج�سور كنموذج
رائد للقطاع اخلا�ص العماين يف ترجمة امل�س�ؤولية املجتمعية
�إلى واقع عملي يج�سد ال�شراكة احلقيقية بني القطاع احلكومي
واخلا�ص واملجتمع املحلي.
التعريف مب�ؤ�س�سة ج�سور:
تعترب ج�سور �أول م�ؤ�س�سة ر�سمية غري ربحية تعنى بامل�س�ؤولية
املجتمعية يف �سلطنة عمان مت ت�أ�سي�سها يف عام 2012
و�إ�شهارها ر�سميا يف يناير عام  ،2015وقد �أ�س�ستها ومتولها
ثالث �شركات يف ميناء �صحار ال�صناعي هي (فايل و�أوربك
و�صحار �أملنيوم) �إميانا منها ب�أهمية وجود ا�سرتاتيجية وا�ضحة
للم�س�ؤولية املجتمعية وتعبريا عن �إلتزام حقيقي من قبل هذه
ال�شركات للقيام ب�أدوارها الأخالقية جتاه املجتمع الذي تعمل
به وخلق منوذج يحتذى به يف توحيد اجلهود وتعاون ال�شركات
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مع كافة امل�ؤ�س�سات احلكومية والأهلية وبالتعاون مع �شركائها
يف املجتمع املحلي بهدف امل�ساهمة يف دعم وحتقيق التنمية
امل�ستدامة للمجتمع العماين ،وحتقيق قيمة م�ضافة للمجتمعات
املحت�ضنة لها والتي تعمل فيها باعتبارها البيئة وال�سياق املهيئ
لكافة �أن�شطتها االقت�صادية مع الأخذ بعني الإعتبار احتياجات
وقدرات �أفراد هذا املجتمع من خالل قيام هذه امل�ؤ�س�سة بتنفيذ
بع�ض الربامج واملبادرات وامل�شاريع الإجتماعية والإقت�صادية
طويلة ومتو�سطة املدى ب�إ�ستخدام �أف�ضل املمار�سات املوجودة
حتكمها قيم ال�شفافية مع �أ�صحاب العالقة والإلتزام بروح
التفاين والعزم وال�شراكة احلقيقية مع ال�شركاء.
�أهم جماالت العمل يف م�ؤ�س�سة ج�سور :
 -١ريادة الأعمال:
تركز امل�ؤ�س�سة على امل�ساهمة يف تهيئة بيئة مواتية لتنمية ريادة
الأعمال ،لأن فر�ص العمل تن�ش�أ من ت�أ�سي�س �أعمال جتارية
جديدة وحت�سني اجلودة والإنتاج لدى املنتجني واملوردين
الداعمني لالقت�صاد املحلي ،وت�سعى امل�ؤ�س�سة من �أجل دعم
وحت�سني دخل �أ�صحاب امل�شاريع ال�صغرية �إلى رفع م�ستوى
املهارات التي ت�ساعد على حتديث اجلوانب الإدارية ،وتعزيز
روح ريادة الأعمال يف امل�شاريع ال�صغرية ،ف�ض ًال عن تنمية
املوارد الب�شرية يف جمال البحوث والتكنولوجيا.
لذلك ف�إن امل�ؤ�س�سة تدعم املبادرات التي ت�شجع �أن�شطة
ريادة الأعمال والتطبيقات املبتكرة وتعزّز امل�شاريع ال�صغرية
واملتو�سطة ،كمات�ساهم يف �إعداد الأ�شخا�ص وتدريبهم
وت�أهيلهم ل�سوق العمل يف قطاع ال�صناعة بال�شركات ال�صغرية
و�إيجاد فر�ص التوظيف الذاتي (العمل احلر)  ،كما تدعم
�أي�ضا الربامج التعليمية التي تعزز التفكري اخلالق يف �إقامة
امل�شاريع ال�صغرية.
 -٢التعليم من �أجل العمل:
ت�ضع امل�ؤ�س�سة ال�شباب �ضمن �أولوياتها ،ولذلك ترى وجوب
اال�ستثمار يف تدريب ال�شباب وتعليمهم من �أجل �صقل مهاراتهم
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وتعزيز قدراتهم لتحقيق م�ستويات منا�سبة من اجلودة
والإنتاجية ،ال�سيما يف احلياة الع�صرية ،التي تتطلب جهد ًا
لت�أهيل القوى العاملة ورجال الأعمال واملوردين يف خمتلف
املجاالت .وعليه ف�إن امل�ؤ�س�سة تدعم املبادرات التي تعزز
التعليم من �أجل العمل ،وت�صقل مهارات ال�شباب وقدراتهم
للتك ّيف مع التغريات ال�سريعة التي يت�سم بها �سوق العمل.
 -٣الثقافة والريا�ضة:
ت�شكل الثقافة والريا�ضة �أهم جماالت عمل امل�ؤ�س�سة باعتبارهما
�أدوات هامة لتعزيز تنمية املجتمعات ،وحتقيق التكامل
اجلماعي ،مما ي�سهم يف تطوير املجاالت الأخرى ،وبالنظر
�إلى الثقافة باعتبارها جانب ًا اجتماعي ًا ،ف�إنه قد ال ميكن حتقيق
التنمية امل�ستدامة فيها� ،إذا مل ُيرا َع حتقيق الثقافة ،ومت جتاهل
�أمناط احلياة والقيم والتقاليد واملعتقدات واملعرفة يف املجتمع.
وتدعم امل�ؤ�س�سة املبادرات التي ت�ساهم يف احلفاظ على الرتاث
غري املادي للثقافة العمانية ،وتعزز الرتابط بني القيم االجتماعية
واالقت�صادية لهذا الرتاث  ،كما تدعم وت�شجع الأن�شطة الريا�ضية
التي ت�صقل مواهب ال�شباب يف خمتلف املجاالت الريا�ضية.
 -٤ال�صحة والبيئة:
يهدف اهتمام امل�ؤ�س�سة مبجال ال�صحة والبيئة �إلى ن�شر الوعي
ال�صحي بني �أفراد املجتمع وامل�ساهمة يف الوقاية من �أمرا�ض
الع�صر واحلد من انت�شارها مثل ال�سمنة ومر�ض ال�سكري وارتفاع
�ضغط الدم ،والإدمان واحلوادث املهنية وحوادث ال�سري.
وتدعم امل�ؤ�س�سة الربامج ال�صحية والوقائية وكذلك تدريب
املهنيني ال�صحيني� ،أما يف جمال البيئة فتدعم امل�ؤ�س�سة برامج
التثقيف البيئي واملبادرات التي تعزز الوعي وال�سلوك واملعارف
املت�صلة باحلفاظ على املوارد الطبيعية و�صون البيئة.
مناذج من امل�شاريع املجتمعية التي نفذتها ج�سور:
قامت م�ؤ�س�سة ج�سور منذ ت�أ�سي�سها بتنفيذ جمموعة من
امل�شاريع املجتمعية يف خمتلف املجاالت ال�صحية والبيئية
والريا�ضية والثقافية والتعليمية بالتعاون مع اجلهات
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احلكومية املخت�صة والتي القت ترحيبا كبريا من املجتمع
املحلي ،وميكن الإ�شارة هنا �إلى �أهم هذه امل�شاريع وهي:
 -١مركز الت�أهيل من الإدمان:
مت �إن�شاء مركزالت�أهيل من الإدمان وهو املركز الأول من نوعه
يف ال�سلطنة ،لت�أهيل املدمنني على املخدرات وامل�ؤثرات العقلية
ودجمهم يف املجتمع من خالل توفري العالج والرعاية الالحقة
وخدمات الت�أهيل ،بالإ�ضافة �إلى التقليل من خطر االنتكا�سة
بالرتكيز على تطوير املهارات الفردية لتغيري منط احلياة
وتعزيز دور م�ؤ�س�سات املجتمع املدين يف م�ساعدة املتعافني
لالندماج يف املجتمع .ومن النتائج املتوقعة من تفعيل هذا
املركز التقليل من خطورة الإ�صابة بالأمرا�ض وامل�شاكل الطبية
وامل�شاكل االجتماعية املرافقة للإدمان على املواد املخدرة
وامل�ؤثرات العقلية واحلد من املخاطر املحتملة للوفاة ب�سبب
اجلرعة الزائدة .ويت�ضمن املركزثالث وحدات للت�أهيل العالجي
والنف�سي ومبنى متكامل للإدارة واال�ست�شارات النف�سية وعيادة
توفر اخلدمات لغري امللتحقني باملركز وم�ساحات خارجية
خ�ضراء لتوفري عامل الراحة والطم�أنينة للمتعافني ،وقد مت
ت�سليم املركز �إلى وزارة ال�صحة لت�شغيله و�إدارته.
 -٢مركز التوحد:
كان جل�سور ال�سبق يف �إن�شاء مركز متخ�ص�ص للتوحد ،والذي
يعد الأول من نوعه بال�سلطنة للعناية مبر�ضى ا�ضطراب
التوحد من فئة الأطفال ،حيث يقدم لهم خدمات عالجية
متخ�ص�صة ب�أ�ساليب تربوية وثقافية وعقلية مبتكرة ،ويتكون
املركز من قاعات الت�أهيل العالجي وقاعات التعلم ،وقاعات
التكامل احل�سي وقاعات الرتبية اخلا�صة والرتبية احلركية
وقاعة الر�سم وقاعة متعددة الأغرا�ض.
 -٣مركز الوفاء لت�أهيل الأطفال املعاقني:
مت افتتاح مركز الوفاء لت�أهيل الأطفال املعاقني والذي ي�ضم
 17قاعة للعالج الطبيعي وف�صول للرتبية اخلا�صة وف�صول
لعالج النطق وقاعة لعالج طيف التوحد وغرف عالج فردية
الكتاب العربي في المسؤولية المجتمعية  -الجـزء الثانـي

وم�سرح بالإ�ضافة �إلى مكاتب �إدارية ويقدم خدمات ت�أهيلية
لأكرث من  120طفال من ذوي الإعاقة  ،ويعمل املركز على
احت�ضان عدد من �أنواع االعاقات منها ال�شلل الدماغي
واالعاقات الذهنية والتوحد و�إعاقة النطق والتخاطب  ،مما
�سي�شكل عددا من القيم االن�سانية واالجتماعية مثل الرحمة
وامل�ساواة وامل�صداقية و�إحرتام القانون و�إحرتام قانون الطفل.
 -٤مركز لوى الثقايف:
مت �إن�شاء مركز لوى الثقايف بتمويل من �شركة �أوربك خلدمة
كافة �شرائح املجتمع مبختلف توجهاتهم الثقافية واالجتماعية
والعلمية  ،وميثل املركزمنربا ثقافيا يهدف �إلى ن�شر الوعي
الفكري بني كافة �أطياف املجتمع ،وخدمة اجلوانب التعليمية
واالبتكارية من خالل القبة الفلكية واملكتبة العامة ومركز
االبتكار ،واحت�ضان املنا�شط والفعاليات الثقافية يف ال�صالة
املتعددة الأغرا�ض.
 -٥مركز الطفل اال�ستك�شايف:
ي�أتي �إن�شاء هذا امل�شروع واحدا من �أبرز م�شاريع التنمية
االجتماعية يف املجال التعليمي للأطفال ؛ حيث يقوم بتقدمي
خدمات تربوية وتثقيفية حتفز الطفل على التفكري الإبداعي،
وتعينه على تنمية �إبداعاته واكت�شاف العامل من حوله من
خالل برامج و�أن�شطة و�أدوات تعليمية متعددة املجاالت مثل
الطب والفلك والروبوتات والطباعة ثالثية الأبعاد � ،إ�ضافة
�إلى الألعاب املهارية التي تن�شط وتعزز اجلانب الفكري
والعمل اجلماعي.
 -٦حديقة لوى العامة:
مت افتتاح حديقة لوى العامة بتمويل من اوربك و�صحار
املنيوم وذلك لتوفري بيئة جمهزة ب�أحدث اخلدمات الرتفيهية
والريا�ضية والثقافية ،فقد مت ت�صميم احلديقة لتكون مهي�أة
ال�ستقبال خمتلف احتياجات اجلماهري من �أبناء املجتمع،
مثل� :إقامة الأن�شطة واالحتفاالت ،وممار�سة الريا�ضات
املختلفة ،وو�سائل ترفيه للأطفال.
الكتاب العربي في المسؤولية المجتمعية  -الجـزء الثانـي

وتوا�صل ج�سور �أداء ر�سالتها يف حتقيق التنمية امل�ستدامة
حيث �شهد العام احلايل توقيع جمموعة من االتفاقيات
لتنفيذ املزيد من امل�شاريع املجتمعية امل�ستدامة جريدة عمان
يف القطاعات البيئية وال�صحية وال�سياحية والرتفيهية والتي
من �ش�أنها الإ�سهام يف تطوير اخلدمات املقدمة للمجتمع
لرتجمة ر�ؤية امل�ؤ�س�سة يف حتقيق قيمة م�ضافة لعمان ،وحتديدا
للمجتمعات التي تعمل فيها من خالل تنفيذ برامج تنمية
اجتماعية واقت�صادية م�ستدامة تت�سم بال�شفافية وت�سهم يف
تعزيز �سمعة ال�شركات امل�ستثمرة يف عملها االجتماعي.
وقد ح�صدت ج�سور العديد من اجلوائز املحلية والإقليمية نظري
جهودها وم�ساهماتها ودعمها للمبادرات وامل�شاريع املجتمعية
امل�ستدامة يف خمتلف املجاالت  ،ومن �أهم هذه اجلوائز:
• حاز املوقع الإلكرتوين جل�سور  www.jusoor.omعلى
اجلائزة الربونزية �ضمن جوائز عمان الرقمية  2013يف
فئة مواقع « ».om
• تكرمي م�ؤ�س�سة ج�سور بالرت�س الذهبي لل�شركات الأكرث م�ساهمة
يف دعم الريا�ضة يف ال�سلطنة لعام  2014تثمين ًا للدور الف ّعال
الذي قامت به يف تعزيز م�سرية الريا�ضة العمانية.
• ح�صلت ج�سور على املركز الأول لأف�ضل م�شروع لدعم ومتكني
املر�أة على م�ستوى ال�شرق الأو�سط� ،ضمن م�سابقة جوائز
م�ؤمتر امل�س�ؤولية االجتماعية الثاين ع�شر ب�إمارة دبي 2015
• فازت ج�سور بجائزة ال�سلطان قابو�س للعمل التطوعي 2015
• ح�صلت «ج�سور» عام  2016على جائزة امل�س�ؤولية االجتماعية
�ضمن امل�ؤ�س�سات الرائدة يف العمل االجتماعي على م�ستوى
دول جمل�س التعاون اخلليجي
• احل�صول على جائزة الأو�سكار الذهبي �ضمن جوائز الأو�سكار
للإعالم الريا�ضي  2018من جمعية ال�صحفيني العمانية.
• تكرمي ج�سور من وزارة التنمية االجتماعية تقديرا للدور
االيجابي وامل�ساهمة الفعالة يف برامج امل�س�ؤولية االجتماعية
يف العامني  2015و .2018
)(29
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االتــفـــاق الــعــالمـــي
بقلم :الدكتور صالح عبدالله آل إبراهيم
نائب رئيس الشبكة االقليمية للمسؤولية االجتماعية.

�إن برنامج االتفاق العاملي للأمم املتحدة هو عبارة عن مبادرة طوعية لتعزيز مواطنة ال�شركات وامل�ؤ�س�سات من
خالل �إدماج جمموعة من مبادئ امل�س�ؤولية البيئية واالجتماعية والأخالقية يف �أن�شطة ال�شركات وامل�ؤ�س�سات
يف جميع �أرجاء العامل .ويهتم هذا الربنامج الأممي والذي جاء مببادرة من قبل ال�سيد كويف عنان الأمني
العام الأ�سبق ملنظمة الأمم املتحدة بو�ضع �سيا�سات ا�سرتاتيجية مل�ؤ�س�سات الأعمال امللتزمة مبواءمة �أعمالها
وخططها ال�شاملة مع املبادئ العاملية الع�شرة املتفق عليها يف جماالت حقوق الإن�سان والعمل والبيئة ومكافحة
الف�ساد .وبذلك ت�ساعد هذه امل�ؤ�س�سات بو�صفها دافع رئي�س يف العوملة يف �ضمان تطور الأ�سواق والتجارة
والتكنولوجيا والتمويل املايل تطور ًا يعود بالنفع على االقت�صادات واملجتمعات وفق مرجعيات �أخالقية
معتربة تراعي فيها �أ�صحاب امل�صلحة يف كل م�ؤ�س�سة وجمتمع.
)(30

الكتاب العربي في المسؤولية المجتمعية  -الجـزء الثانـي

و ُتعترب االتفاقية العاملية �أكرب مبادرة ا�ستدامة اختيارية
لل�شركات وامل�ؤ�س�سات ،حيث وقعت عليها ما يفوق من
11000جهة يف �أكرث من  135دولة .وتتمحور املبادئ الأ�سا�سية
لالتفاقية العاملية للأمم املتحدة يف �أربعة جماالت وهي :حقوق
الإن�سان ،حيث ي�ضم هذا املجال مبدئني �أ�سا�سيني ،الأول
«ب�أنه يتعني على امل�ؤ�س�سات �أو ال�شركات دعم حماية حقوق
الإن�سان املعلنة دولي ًا واحرتامها»؛ والثاين ب�أنه «يتعني عليها
الت�أكد من �أنها لي�ست �ضالعة يف انتهاكات حقوق الإن�سان».
�أما املجال الثاين ،فمعني بحقوق العمال والذي يتبنى مبد�أ
«دعوة امل�ؤ�س�سات وال�شركات الحرتام حرية تكوين اجلمعيات
واالعرتاف الفعلي باحلق يف التفاو�ض اجلماعي» .وكذلك،
دعوتها لاللتزام بالق�ضاء على جميع �أ�شكال ال�سخرة والعمل
اجلربي؛ وحثها لاللتزام بالإلغاء الفعلي لعمل الأطفال؛
وكذلك وجوب التزامها بالق�ضاء على التمييز يف جمال
اال�ستخدام واملهن� .أما املجال الثالث فمعني بالبيئة ،والذي
فيه «توجيه امل�ؤ�س�سات وال�شركات وت�شجيعها على اتباع نهج
احرتازي �إزاء جميع التحديات البيئية» ،وكذلك ،اتباعها
نهج ًا لال�ضطالع مببادرات لتو�سيع نطاق امل�س�ؤولية عن البيئة،
�إ�ضافة �إلى« ،الت�شجيع على تطوير التكنولوجيات غري ال�ضارة
بالبيئة ون�شرها»� .أما املجال الرابع فمعني مبكافحة الف�ساد،
والذي يدعو امل�ؤ�س�سات وال�شركات مبكافحة الف�ساد بكل
�أ�شكاله ،مبا فيه االبتزاز والر�شوة ونحو ذلك� .إن املتفح�ص
لهذه املبادئ ال�سامية والنبيلة ،يجد �أن كلها من �صميم تعاليم
الإ�سالم وت�شريعاته املنظمة للحياة .ويف هذا ،مدعاة لتبني
امل�ؤ�س�سات احلكومية واخلا�صة واملجتمعية واخلريية مبادرات
وم�شروعات ترتجم هذه املبادئ الع�شرة وتعززها وفق ت�أ�صيل
وممار�سات م�ستمدة من �شريعتنا الإ�سالمية الغراء .كما
�أننا ،ن�شيد بجهود العديد من هذه امل�ؤ�س�سات يف العاملني

الكتاب العربي في المسؤولية المجتمعية  -الجـزء الثانـي

العربي والإ�سالمي لتبنيهم مبادرات وم�شروعات كانت يف
ال�سابق غري جاذبة للداعمني واملانحني واملتربعني ،وذلك
لأن مفهوم التربع �أو الدعم كان حم�صور ًا بق�ضايا �إغاثية
�صرفه �أو ذات بعد ديني مبا�شر وفق فهم حمدود لأدوار هذه
الق�ضايا وامل�شروعات كبناء امل�ساجد ونحوه .ولكن تغري احلال
ب�صورة ملفتة ومب�شرة .ويف نظرة �سريعة ملا يتم عر�ضه من
م�شروعات يف منطقتنا العربية والإ�سالمية من قبل منظماتنا
اخلريية على �سبيل املثال ،جند تنوعها ،وتوافقها مع املبادئ
العاملية ذات ال�صلة بحقوق الإن�سان� ،أو حقوق العمل� ،أو
الدعوة لرعاية البيئة ،وكذلك احلث على االلتزام مبمار�سات
�أخالقية يف بيئات العمل ويف املجتمع .و�إن كنت يف هذه
املنا�سبة� ،أتطلع من م�ؤ�س�ساتنا وجمعياتنا �أن يبادروا بتوثيق
هذه املبادرات وامل�شروعات وقيا�س �أثرها وفق الآليات والأطر
العاملية املعتمدة .كما �أحث م�ؤ�س�ساتنا وجمعياتنا كذلك �إلى
الإن�ضمام لهذه املبادرة الطوعية العاملية ،وتقدمي التقارير
لها حول مدى التزامها بهذه املبادئ الع�شرة التي �أطلقتها،
وبهذه حتقق م�ؤ�س�ساتنا وجمعياتنا ال�سبق يف ربط مبادراتهم
وم�شروعاتهم مبمار�سات عاملية ميكن ر�صدها من قبل
املعنيني ،وتنعك�س على الت�صنيف العاملي لها ب�صورة مبا�شرة،
وكذلك على الدولة التي تنتمي لها.
وختام ًا� ،إن ت�شجيعي لربط مبادراتنا وم�شروعاتنا مبعايري
وممار�سات ومرجعيات مهنية عاملية ،يعود �إلى �أن هذه
املرجعيات مت توظيفها من قبل دول متقدمة عديدة ،وانعك�س
ذلك ب�صورة وا�ضحة على الكفاءة الإنتاجية مل�ؤ�س�ساتها
وجمعياتها ،حتى �أ�صبحت تلك امل�ؤ�س�سات واجلمعيات عالمة
بارزة تقدم للعامل �أف�ضل املمار�سات يف جماالت تنمية
املجتمعات وازدهارها وفق منظومة �أخالقية مهنية.
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االتجاهات العالمية الكبرى في
االستدامة -خالل 2019
اعداد  :األستاذ عبدالسالم الخطيب
مستشار في مجال االستدامة

توطئـــة :من املرجح �أن �أول ا�ستخدام مو�سع ملفهوم اال�ستدامة جاء بعد ن�شر تقرير برونتالند ،والذي
ن�سب �إلى رئي�سة وزراء فنلندا ال�سابقة ورئي�سة اللجنة املخت�صة التي �شكلتها الأمم املتحدة لغر�ض درا�سة
البيئة والتنمية واملجتمع من منظور واحد ،فاللجنة �أ�صدرت التقرير يف 1987والذي ن�شر الحقا يف كتاب
حمل عنوان «م�ستقبلنا امل�شرتك» ،غري �أن عامل املال والأعمال احتاج حلوايل ع�شر �سنوات �أخرى للبدء بدمج
مفهوم اال�ستدامة يف منظومة الأعمال ،وكان العامل الأبرز �صدور كتاب « �آكلوا حلوم الب�شر املت�أنقون :املنظور
الثالثي للأعمال يف القرن احلادي والع�شرين ، »1حيث �شكل الكتاب منذ �صدوره يف  1997نقلة كبرية يف منظور
املدراء التنفيذين لكربيات ال�شركات حول العامل.
 1الرتجمة لكاتب ال�سطور ،العنوان باللغة الإجنليزية
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Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business

الكتاب العربي في المسؤولية المجتمعية  -الجـزء الثانـي

�صاحب الكتاب هو جون �إلكنغتون ،وهو مرجعية عاملية
يف جماله وم�ؤ�س�س �أبرز ال�شركات اال�ست�شارية املخت�صة
باال�ستدامة يف العامل وله حوايل  20كتابا � ،أغلبها كان ي�شكل
نقطة حتول بارزة عند �صدوره.
ت�صدر �شركته اال�ست�شارية �سنويا تقريرا بالغ الأهمية ير�صد
التوجهات الكربى لال�ستدامة ،ولعل هذه ال�سطور �أول حماولة
لنقل وتلخي�ص �أبرز النقاط للقارئ العربي ،حيث مل �أجد �أي
ترجمة معتربة لأي من تقاريرهم اال�ست�شرافية  ،على �أمل �أن
االجتاه
 .1تفاقم االزمات
املناخية:
اجلهود العاملية
للحد من االحرتار
العاملي التزال
غري كافية لتغيري
م�سارنا نحو
�سيناريو «درجتني
مئويتني» وبناء
اقت�صاديات
منخف�ضة الكربون.

�أجد من ح�ضرات القراء من ي�ساهم معي يف ترجمة التقارير
القادمة وتوفريها لقرائنا الكرام بلغتهم.
ا�ستعرا�ض لالجتاهات العاملية الكربى يف اال�ستدامة
ن�ستعر�ض �سريعا فيما يلي االجتاهات الكربى ،التي
ا�ستخل�صت من ا�ستقراء جمموعة من التقارير والدرا�سات
املخت�صة املتعلقة باال�ستدامة (انظر املراجع) ومت تلخي�صها
يف تقرير موحد ن�شرته واحد من �أكرب ال�شركات اال�ست�شارية
يف اال�ستدامة:

بع�ض من �أبرز امل�ؤ�شرات

ماذا يعني بالن�سبة لعامل االعمال

• ارتفاع معدل االنبعاثات العاملية بن�سبة  %2.7لل�سنة
الثانية على التوايل  ،وهو �أعلى معدل بعد فرتة من
اال�ستقرار الن�سبي ملعدالت االنبعاث العاملية منذ
.2008
• ارتفاع معدل االنبعاث يف �أكرب اقت�صاد عاملي (الواليات
املتحدة) لي�صل  %3.4وهو �أعلى معدل منذ .2010
بالتزامن مع عجز املانيا عن التحول بعيدا عن
االعتماد على الفحم احلجري.
• على الرغم من اال�ستثمارات الهائلة لل�صني والهند يف
الطاقة املتجددة ،اال ان معدالت االنبعاثات �ست�ستمر
يف االرتفاع لغاية  2030و  2033لكل منهما.
• ال يزال تلوث الهواء (ب�سبب االنبعاثات) مع�ضلة عاملية
ت�ؤثر على �أكرث من  3مليارات من الب�شر  ،كما ت�سبب
التلوث يف  7ماليني حالة وفاة عامليا  ،كما تذكر
 WHOمنظمة ال�صحة العاملية.
• وفق تقديرات الفاو  FAOفان موجات اجلفاف
النا�شئة ب�سبب التغري املناخي  ،كلفت االقت�صادات
الآ�سيوية ما يزيد عن  48مليار يف الفرتة -2005
2015

• توجه احلكومات القرار قوانني و�أنظمة جديدة،
فعلى �سبيل املثال اتفاق الدول يف دي�سمرب 2018
 يف م�ؤمتر  COP24ببولندا  -على الإف�صاحعن معدالت االنبعاث كل �سنتني ابتداء من عام
 .2024وهذا �سينعك�س على �إلزام ال�شركات
الكربى باالف�صاح عن انبعاثاتها والعمل للحد
منها.
• رفع �أولوية العمل للحد من االنبعاثات امل�سببة
لتلوث الهواء  ،لت�صبح �أولوية رئي�سية لل�شركات
خالل الفرتة القادمة خا�صة ال�شركات العاملة يف
جماالت الطاقة ،املالب�س ،الكيماويات ،االملنيوم.
• من املتوقع �أن ي�شهد عام  2019املزيد من ت�ضافر
اجلهود بني قطاع االعمال و منظمات املجتمع
املدين واحلكومات واملجتمع لتعزيز اجلهود
الرامية للتزحزح نحو اقت�صاد منخف�ض الكربون.
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 .1تعاظم قوة
املجتمع:
مع انت�شار social
 mediaوالتغيريات
الفكرية وال�سلوكية
للجيل اجلديد
(املعروف ب
جيل زد Gen
 ، )Zتتزايد
متطلبات املجتمع
من ال�شركات
واحلكومات وي�شتد
الرتكيز على مبادئ
احلوكمة الر�شيدة،
العدالة  ،احلفاظ
على البيئة والأثر
االجتماعي
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•
•
•

•

تو�سع حركة الع�صيان املدين واملقاطعات التجارية
من قبل املجتمع لل�شركات املنخرطة يف ممار�سات ال
جتد قبوال من املجتمع.
يف دي�سمرب املا�ضي متدد حركة ع�صيان مدين بد�أت
ب � 10أفراد على هام�ش اجتماع  COP24ببولندا
لت�صل الى  2مليون يف  3قارات.
حركة ال�سرتات ال�صفراء بفرن�سا ،م�سرية اخلم�س
ماليني امر�أة بالهند ،م�سرية �آالف الأطفال (-13
� 17سنة) عرب  20مدينة ا�سرتالية وغريها خالل
العامل املا�ضي فقط لتدل على التحوالت يف البنية
الفكرية وال�سلوكية للمجتمع واالجتاه نحو املزيد من
الت�شاركية.
احتجاج موظفي ال�شركات الكربى على �سيا�سات
�شركاتهم واملمار�سات التي ال جتد قبوال اجتماعيا،
�أ�صبح يف تزايد .من ذلك احتجاجات موظفي
�أمازون وغوغل على مبيعات وعقود مرتبطة
با�ستخدام الذكاء اال�صطناعي يف التقنية الع�سكرية
والأ�سلحة.

• تزايد �إحلاح املجتمع على املزيد من ال�شفافية من
قبل ال�شركات واحلكومات ،وتعاظم الرتكيز على
التقارير املوثقة من جهات ثالثة للإف�صاح عن
االنبعاثات والت�أثريات البيئية الأخرى والت�أثريات
االجتماعية.
• التوجه نحو جعل تقارير اال�ستدامة وتقارير الأثر
االجتماعي �إلزامية للم�شاريع الكربى (متاما
كما هي تقارير الت�أثري البيئي حاليا) وربط
املنح ووامل�ساعدات احلكومية ،واال�ستثمارات من
ال�صناديق اال�ستثمارية بهذه التقارير املوثقة.
• تعاظم تركيز ال�شركات على �إبراز �آثارها
االجتماعية و�إطالق التحالفات واملبادرات التي
تعزز �صورتها ك�شركات م�س�ؤولة اجتماعيا وبيئيا.
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 .1تزايد الرتكيز
على النظام البيئي:
تزايد التحديات
التي تواجه التنوع
البيئي  ،م�شكلة
تهديدات حقيقة
لعامل االعمال ،
ال�سيما القطاعات
التي تعتمد على
هذا النظام
البيئي كقطاعات
الزراعة ،الرثوة
البحرية وغريها
من ال�صناعات
املرتبطة ك�صناعة
املالب�س ،واالطعمة
وغريها

•

•

•

•

•

التناق�ص يف التنوع احليوي  -و�صل الى �ألف �ضعف
معدل التناق�ص الطبيعي  -مل ي�شهد العامل مثله
اال خالل فرتات االنقرا�ض التي مرت على الكرة
الأر�ضية  -كما �أكده تقرير WWF
ما يقارب  %75من الأرا�ضي تعاين حاليا من
االنحالل ،مما ي�ؤثر على حياة ما يزيد على 3
مليارات ان�سان  ،ويتوقع ان ي�ؤدي انحالل الرتبة الى
انخفا�ض الناجت الزراعي بحوايل %10
اال�ستهالك العاملي من البال�ستيك يف تزايد م�ستمر،
حيث ن�صنع عامليا حوايل  300مليون طن اكرث من
ن�صفها ي�ستخدم ملرة واحدة فقط .كما يلقى يف
املحيطات  8مليون من البال�ستيك �سنويا .ويتوقع �أن
يكون �إجمايل كتلة البال�ستيك امللقى يف املحيطات
�أكرب من �إجمالى كتلة الأ�سماك يف املحيطات مع
عام  2050اذا ا�ستمر الو�ضع كما هو عليه.
تعاظم جدية التعامل مع مع�ضلة البال�ستيك العاملية،
حيث �أ�صدرت ال�صني (وهي ت�ستورد حوايل ثلثي
النفايات البال�ستيكية عامليا) قانونا مينع ا�ستريادها
ثم تلتها الهند.
�أطلقت منظمة الأمم املتحدة املن�صة العاملية
للبال�ستيك لقيادة املبادرات والتحالفات بني
املدن والدول ملواجهة هذا التحدي .كما �أن �إحدى
املبادرات الرائدة قد متكنت من احل�صول على
�إلتزام من � 290شركة عاملية للحد من البال�ستيك
امل�ستخدم يف التغليف ،هذه ال � 290شركة متثل
حوايل  %20من البال�ستيك املنتج عامليا,
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• تزايد اهتمام املجتمع ووعي امل�ستهلكني مبع�ضلة
البال�ستيك ،و�سن�شهد يف  2019وما يليه املزيد
من ال�ضغط احلكومي على ال�شركات باجتاهني:
الأول ال�شركات يف القطاعات امل�ستهلكة
للبال�ستيك (الأطعمة والتجزئة ..الخ) للتقليل
من البال�ستيك يف التغليف والتعبئة .واالجتاه
الثاين يف القطاعات امل�ساندة (التكنولوجيا،
البرتوكيماويات ..الخ) لتحفيزها لتقدمي حلول
�إبداعية لهذه الإ�شكالية.
• ارتفاع عدد ال�شركات التي ت�صنف  -التنوع
احليوي  -كواحدة من «الق�ضايا اجلوهرية»
التي ت�صمم اال�سرتاتيجيات وخطط العمل
وم�ؤ�شرات االداء للتعامل معها (مثل يونيليفر،
بروكرت�آندغامبل  ،ن�ستلة ..الخ) بحيث بد�أت
ال�شركات تدرك �أهمية ت�أثريها على التنوع
احليوي واعتمادها عليه ،والكف عن النظر الى
هذا املو�ضوع كق�ضية التزام قانوين او جماراة
املجتمع.
• توجه ال�شركات واحلكومات لالهتمام مبو�ضوع
االقت�صاد الدائري ،للتحول من النموذج اخلطي
(ا�ستخرج� ،ص ّنع ،وزع ،ا�ستهلك ،تخل�ص) الى
منوذج االقت�صاد الدائري (ا�ستخدم ما مت
التخل�ص منه� ،صنع بطريقة تقلل الفاقد ،وزع
ب�أ�سلوب يراعي اال�ستدامة ،قلل من اال�ستهالك،
اعد التدوير لنف�س القطاع او لقطاعات �أخرى).
ويالحظ انه يوجد ندرة يف املخت�صني واخلرباء
بهذا املو�ضوع ،مما يفتح املجال �أمام امل�ؤ�س�سات
التعليمية لتحديث براجمها
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 .1التطلع لنموذج
جديد يف القيادة:
امل�ؤ�س�سات
وال�شركات واملجتمع
يتطلعون لنموذج
جديد من القيادة
 ،مع تزايد تخبط
احلكومات يف كثري
من املناطق حول
العامل وتناق�ص
م�ستوى الثقة
وعجزها عن
اتخاذ قرارات
ملزمة خللق
م�ستقبل م�ستدام
للمجتمعات.
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يظهر «م�ؤ�شر �إديلمان للثقة» ان املتو�سط العاملي
للثقة باحلكومات ال يزال يراوح يف نطاق « عدم
الثقة» مبجموع  48نقطة من �أ�صل  ،100وحالة عدم
الثقة التزال هي امل�سيطرة على  20اقت�صادا عامليا
من �أ�صل  28مت درا�ستها كعينات ممثلة ملناطقها،
من امللفت يف تقرير � 2018أن اقت�صاديات الواليات
املتحدة و�أملانيا وال�سويد وفرن�سا وبريطانيا واليابان
مل ت�شهد حت�سنا يف م�ستويات الثقة وبقيت عند نقاط
()37,39,40,41,41,43
ي�شري تقرير «امل�سح العاملي :ا�ستقراء خلرباء
اال�ستدامة =  «2018ان �أداء احلكومات خميب
فيما يتعلق ب�أهداف التنمية امل�ستدامة .و�أن معظم
احلكومات حول العامل مل تلتزم بالأهداف التي
و�ضعتها (ب�سبب جملة من الأ�سباب لي�س هذا جمال
تف�صيلها)
بدء ظهور قيادات حملية على م�ستوى املدن
(واالقاليم �أحيانا) وتوجه ظاهر خللق حالة من
التعا�ضد عرب بناء �شبكات وحتالفات عابرة (وغري
عابئة) باحلدود ال�سيا�سية للدول .ك�شبكة �سي 40
وهي حتالف من املدن التي التزمت بالتحول الى -
انبعاثات� :صفر -يف جمال املوا�صالت العامة (مثال
الرتخي�ص فقط للبا�صات التي ال تعتمد على الوقود
االحفوري ابتداء من  ، 2025وخلق مناطق كاملة
يف املدن (تتو�سع با�ستمرار لت�صل املدن الى حالة -
انبعاثات� :صفر  -مع عام  ،)2030ومثلها حتالفات
متعلقة باملدن ال�صحية واملدن التي تدر بالطاقة
املتجددة بن�سبة  %100وغريها من التحالفات
العابرة للقارات.

• تعاظم اهتمام ال�شركات الكربى بظاهرة
التحالفات العابرة ،فقد قامت �أكرث من 500
�شركة عاملية بالتوافق على مبادرة ت�سمى
(�أهداف مرتكزة على العلم) وذلك لبناء
�أهدافها املرتبطة بتقليل االنبعاثات بطريقة
مرتكزة على �آخر ما يتو�صل له علم التغري
املناخي .ومن ذلك توافق �أكرث من � 160شركة
من �أكرث ال�شركات ت�أثريا يف العامل (ك�أبل � ،آيكيا،
�3إم ...الخ) على االعتماد على الطاقة املتجددة
بن�سبة  ، %100وحتالف �آخر مرتبط بالتحول
الكامل لأ�ساطيل نقل تعتمد مبد�أ «انبعاثات:
�صفر» ..وحتالفات �أخرى مرتبطة بق�ضايا
جوهرية �أخرى ك�شح املياه وا�ستخدام م�صادر
متجددة  ،وق�ضية االخ�شاب والغابات امل�ستدامة
وبال�ستيك املحيطات وال�صيد امل�ستدام وغريها
• من املتوقع �أن ت�شهد املرحلة القادمة ظهور
قيادات جمتمعية (على م�ستوى املدن واملناطق)
وقيادات من عامل االعمال لتعزيز التحول
نحو االقت�صاد الدائري واالقت�صاد منخف�ض
الكربون ،وت�شكل املزيد من التحالفات وال�شبكات
لتحل حمل احلكومات التي تفقد املزيد من ثقة
املجتمعات.
• �سيتزايد االهتمام مبو�ضوع الإف�صاح والتقارير
وال�شفافية واحلر�ص على تتبع �سال�سل القيمة
و�سال�سل التوريد لل�شركات الكربى ،و�ستقوم
املنظمات والفاعلون غري احلكوميني بدور رقابي
�أكرب من جمرد «دق الناقو�س»
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خال�صات
• التزال املكتبة العربية تعاين من النق�ص احلاد يف املواد
العلمية والدرا�سات والرتجمات اجلادة يف موا�ضيع اال�ستدامة
املتعددة كق�ضايا االقت�صاد منخف�ض الكربون ،االقت�صاد
الدائري والأثر االجتماعي وغريها ،ولعل مبادرة ال�شبكة
الإقليمية من �أبرز املبادرات امل�ؤ�س�سية التي نود �أن ت�ستمر،
و�أن تكون هذه ال�سطور نداء للمخت�صني واملهتمني بالتعا�ضد
وحماولة �سد الثغرة للقارئ العربي املهتم بهذه املوا�ضيع.
• ا�ستقراء االجتاهات الكربى يف اال�ستدامة ،ي�ستلزم
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االطالع املو�سع على التقارير والدرا�سات املتخ�ص�صة ولعل
التقرير امل�شار اليه يف هذا املقال من �أهم نقاط االنطالق
التي ميكن للباحث االعتماد عليها.
• يتوجب على ال�شركات واملنظمات يف منطقتنا ر�صد
االجتاهات الكربى والتحرك لي�س للتجاوب معها وامنا
للم�ساهمة بت�شكيلها والت�أثري الفاعل لال�ستفادة منها وفق
حاجة وظروف منطقتنا ولتبني ميزة تناف�سية مرتكزة
على الريادة يف جماالت مل تنتبه لها باقي ال�شركات ومل
تتحرك باجتاه التعاطي مع امل�ؤ�شرات املتزايدة نحوها.
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10
اإلعالم ودوره في تأهيل الشباب
لتحمل المسؤولية المجتمعية..
بقلم :األستاذة موزة محمد الكواري
اكـــاديميـــة وإعـالميـــة

ُتعد امل�س�ؤولية املجتمعية من �أهم الدعائم التي تر�سي احلياة الكرمية يف املجتمع وتبعث الت�ضامن والتكاتف
فيه لتكون و�سيلة من و�سائل تقدم املجتمعات ،حيث تقا�س قيمة الفرد يف جمتمعه مبدى حتمله امل�س�ؤولية
جتاه ذاته �أوال وجتاه الآخرين.
فما املق�صود بامل�س�ؤولية املجتمعية؟ وما الفرق بينها وبني امل�س�ؤولية االجتماعية؟ وماهي �آليات حتقيقها يف
املجتمع؟ وما هي اجلهات املنوط بها القيام بتلك امل�س�ؤولية؟ وما دور و�سائل الإعالم على اختالفها يف ن�شر هذه
الثقافة يف املجتمع والعمل على ت�أهيل قطاع ال�شباب ب�شكل خا�ص ليتحمل م�س�ؤوليته الأخالقية ويكون قادرا
لي�س فقط على التفاعل املجتمعي؛ بل يتنقل �إلى حالة الإبداع يف �إيجاد البدائل والآليات اجلديدة التي
ت�ساعده يف حتقيق غاياته املجتمعية ؟
نحاول خالل ال�سطور التالية �أن نقدم الأطر والأولويات العامة والآليات التي ت�ساعدنا يف بلوغ غايتنا ليكون
للإعالم دور فاعل يف دعم العطاء ال�شبابي وتعزيز �إميانه مبجتمعه.
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بيد �أن هناك فرقا بني م�صطلح امل�س�ؤولية املجتمعية والتي ترتبط
بالقطاع العام واخلا�ص ومدين يف �آن واحد �أي �شمولية املفهوم
وهو يت�ضمن نوع من الإلزام ،فامل�س�ؤولية املجتمعية هي ما يقدمه
�أي كيان �أو م�ؤ�س�سة حكومية �أو خا�صة �أو مدين للمجتمع يف �أي
جمال ،يف تطوير وتطبيق �أفكار مبتكرة تخدم امل�س�ؤولية املجتمعية.
وتعرب امل�س�ؤولية املجتمعية عن م�س�ؤولية �أي م�ؤ�س�سة عن ت�أثري
قراراتها و�أن�شطتها على املجتمع والبيئة؛ من خالل �سلوك
�أخالقي ميتاز بال�شفافية ،ويت�سم بالتوافق مع التنمية امل�ستدامة
ورفاهية املجتمع ،ولذلك فالأمر يحتاج �إلى ت�ضافر جهود خمتلف
امل�ؤ�س�سات �سواء االقت�صادية �أو االجتماعية وبالطبع تتحمل
()1
امل�ؤ�س�سات الإعالمية م�س�ؤوليتها االجتماعية جتاه جمتمعها.
�أما امل�س�ؤولية االجتماعية فرتتبط بالقطاع اخلا�ص وخا�صة
ال�شركات و�أحيانا العام لكن ب�شكل حمدود ،وما يعنينا هو
الأولى الرتباطها مبختلف القطاعات .
يف جمتمعنا القطري مل يكن امل�شرع القطري بعيدا عن �إقرار
وتفعيل امل�س�ؤولية املجتمعية وتعزيزها يف املجتمع ،فاملادة 18
من الد�ستور القطري تن�ص على �أن :يقوم املجتمع القطري
على دعامات العدل والإح�سان واحلرية وامل�ساواة ومكارم
الأخالق ،فيما تن�ص املادة  19على �أن ت�صون الدولة دعامات
املجتمع ،وتكفل الأمن واال�ستقرار وتكاف�ؤ الفر�ص ،كما تن�ص
املادة  20من الد�ستور على «تعمل الدولة على توطيد روح
الوحدة الوطنية ،والت�ضامن والإخاء بني املواطنني كافة» (.)2
حتمل كافة امل�ؤ�س�سات م�س�ؤولياتها يف حتقيق هذا الهدف وهو
التنمية املجتمعية وتعزيزها لدى املجتمع وخا�صة ال�شباب
ليكون م�ؤهال ب�أدوات جتعله جزءا فاعال يف املجتمع ،والقيام
باملهام املنوطة به ،و�إ�سهامه يف دفع عجلة التنمية يف املجتمع.
وال�س�ؤال الذي يتبادر �إلى الذهن ما دور و�سائل الإعالم يف
حتقيق هذه املعادلة؟ وهل تقوم و�سائل الإعالم يف املجتمع
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املحلي بهذا الدور بال�شكل الذي يحقق هذا الهدف؟
�إن اهتمام و�سائل الإعالم بتعزيز امل�س�ؤولية املجتمعية يف
املجتمع عامة ولدى ال�شباب خا�صة ي�أتي انطالقا من �أحد
�أهم وظائف الإعالم اجلوهرية يف طرح الق�ضايا االجتماعية
املتعلقة بق�ضايا الإن�سان وحماية القيم االجتماعية ،ون�شر
الأفكار اجلديدة والآراء امل�ستحدثة التي ت�ستهدف تطوير
املجتمع ،ف�ضال عن حماربة روح ال�سلبية والالمباالة والتقوقع
()3
والتقاع�س عن �أداء العمل والقيام بالواجب .
فهل �أدت و�سائل الإعالم دورها ووظيفتها يف هذا ال�ش�أن؟ على
اختالف �أنواعها وتوجهاتها؟.
املالحظ بنظرة عامة فاح�صة لآداء و�سائل الإعالم من
�صحافة و�إذاعة وتلفزيون يتبني له �أن هذه الو�سائل قامت
بدورها الإخباري يف نقل الأحداث والفعاليات واملبادرات التي
حتث على امل�س�ؤولية املجتمعية واملبادرات وكل ما يتعلق مبثل
هذه الأمور ،وهذا �أمر بالت�أكيد مهم ويحمد لها ،ولكن هل يكفي
لرتبية جيل جديد من ال�شباب على حتمل امل�س�ؤولية والتفكري
االيجابي اخلالق وا�ستحداث مبادرات جديدة تخدم جمتمعه؟.
مل تراع ال�صحافة القطرية يف تبويبها حتى الآن هذا اجلانب
فهي تنق�سم يف الغالب �إلى �أق�سام املحليات واالقت�صاد والثقافة
والريا�ضة ،فلم جند �صفحة متخ�ص�صة لهذه الق�ضايا على
�أهميتها ،بالطبع ال ننكر معاجلة �أق�ساما ملحليات يف ال�صحف
تلك الق�ضايا املجتمعية ،ولكنها ت�أتي على ا�ستحياء �أحيانا �أو
يف �صورة مادة �إعالنية رمبا ين�أى عنها القارئ.
وال يغيب عنا هنا �أن نثمن موقف جريدة العرب القطرية يف
تخ�صي�ص ملحق با�سم «امل�س�ؤولية املجتمعية» لإبراز املبادرات
اجلادة وتعني به م�ؤ�س�سة الفي�صل للم�س�ؤولية املجتمعية
ملعاجلة هذه الق�ضايا و�إن �أخذ عليه عدم انتظام �صدوره.
ومل يختلف الأمر كثريا يف معاجلات الإذاعة �أو التليفزيون �أو
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الدراما ب�أنواعها ،فلم جند برامج ومعاجلات خا�صة ملناق�شة �أفكار
ال�شباب واالهتمام بها مع اخلرباء خللق جيل جديد من ال�شباب
املتحم�س لأفكار غري تقليدية ت�ساعد على النهو�ض باملجتمع.
وال ميكن �أن نغفل ت�أثري و�سائل الإعالم اجلديد فلي�ست
امل�س�ؤولية على تلك الو�سائل القدمية من �صحافة و�إذاعة
وتليفزيون بل يجب االنتباه �إلى �أننا نعي�ش �أمام ثورة هائلة من
تدفق املعلومات عرب و�سائل حديثة.
وطبقا لإح�صائيات حديثة ف�إن �سكان الكرة الأر�ضية يناهز
 7.3مليارات ن�سمة ف�إن  3.17مليارات منهم مرتبطون ب�شبكة
االنرتنت �أي ما يقارب الن�صف ويبلغ عدد احل�سابات 5.54
ح�سابات على �شبكات التوا�صل االجتماعي ،و�أكرث من ذلك ف�إننا
ن�سجل يوميا مليون م�ستخدم جديد ل�شبكات التوا�صل االجتماعي
عرب الهاتف اجلوال ،من بني كل هذه الأرقام يرتبع موقع في�سبوك
على �سلم الرتتيب  1.71مليار ح�ساب يوتيوب مبليار� ،أما عدد
()4
م�ستخدمي وات�ساب فهم يف حدود  900مليون م�ستخدم «.
وهذه الو�سائل الأخرية يختلط فيها الغث بال�سمني فعلى
الرغم من �سرعة تداولها وانت�شارها يف املجتمع فهي �سالح
ذو حدين الأول يتمثل يف ن�شر القيم واملبادرات التي تعزز
الإيجابية وامل�شاركة لدى ال�شباب ويف نف�س الوقت فهي
حتمل �أحيانا كثرية �أخبارا غري دقيقة يتم نقلها ب�سرعة دون
حتر ل�صحة ما حتمله من �أخبار ولعل مبادرة املركز
تر ٍ ّو �أو ٍ ّ
الإعالمي لل�شباب الهادفة �إلى تدريب ن�شطاء الـ social
 mediaوم�ساعدتهم لتقدمي حمتوى يليق بهم �أوال ،ويقدم
مبهنية ت�شكل ر�صيدا معرفيا لهم ال�ستثماره يف طرح �أفكار

و�أطروحات غري تقليدية نتيجة الدورات والور�ش املتخ�ص�صة.
�إن على الإعالم على اختالف و�سائله م�س�ؤولية �أخالقية يف ت�أهيل
ال�شباب لتحمل امل�س�ؤولية املجتمعية ولذا فرمبا يحتاج الأمر �إلى
مراجعة الذات كم�ؤ�س�سات �إعالمية و�إعالميني �أي�ضا ونا�شطني يف
و�سائل التوا�صل االجتماعي ،فنحتاج �إلى االهتمام بتخ�صي�ص ـ �إن
مل يكن مالحق خا�صة ـ فعلى الأقل �صفحات �شبابية تقدم �أفكارا
تعزز امل�س�ؤولية املجتمعية ،ولي�س فقط معاجلات �إخبارية حمدودة.
كما �أننا يف حاجة لإعداد وتقدمي برامج �إذاعية وتلفزيونية،
ت�ساعد ال�شباب على �إبراز مواهبهم ومبادراتهم امللهمة يف
العمل الإن�ساين ورمبا تعتمد م�سابقات ملن يقدم �أفكارا تخدم
املجتمع وتثمن دوره عاليا.
وال ميكن �أن نغفل دور ال�سينما و�إن كان يف قطر اهتمام ب�صناعة
الأفالم الت�سجيلية والأفالم الق�صرية فهذا يكفي لل�سعي لإنتاج
�أفالم حول املبادرات ال�شبابية والنماذج التي ت�ستحق التتويج
من خالل م�سابقة تتبناها م�ؤ�س�سة الدوحة للأفالم .
كما �أن هناك �أهمية ق�صوى لتدريب ال�صحفيني والإعالميني
بهذا التخ�ص�ص لإعداد كوادر جديدة قادرة على تقدمي
مواد �إعالمية تلهم ال�شباب يف هذه الق�ضايا وت�ؤهله لتحمل
م�س�ؤوليته املجتمعية.
كما علينا جميعا اعتبار امل�س�ؤولية املجتمعية هدفا من �أهداف
الإعالم وت�شجيع امل�ؤ�س�سات التي تعمل على دعم امل�س�ؤولية
املجتمعية و�أهمية ال�شراكة بني م�ؤ�س�سات القطاع احلكومي
واخلا�ص واملدين يف العمل على تنمية امل�س�ؤولية املجتمعية
و�أهمية �إلتزام ال�شركات بتقدمي برامج جمتمعية.
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11
األمــــن الفكــــرى والشـــراكـــــة
المجـتــمــعـــيــــة
إعداد :الدكتور يعقوب محمد بني هذيل

االمين العام للمنظمة الدولية للمسؤولية المجتمعية  -أمريكا

ال �شك �أن مفهوم الأمن يحظى ب�أهمية بالغة ،وقد �شاع ا�ستخدامه حديثا يف علم ال�سيا�سة� ،إال �أنه كما ي�شري
البع�ض يت�سم بالغمو�ض �إذا ما ربط مب�صطلح الأمن الوطني امل�صطلح الأكرث تعقيدا وت�شعبا.
�إن ظهور م�صطلح الأمن ظهر جليا يف �أعقاب احلرب العاملية الثانية ،فقد برزت كثري من املدار�س الفكرية التي
تبحث يف ماهية الأمن الوطني وحتقيقه ،وكان الرتكيز والبحث يدوران حول كيفية �صيانة الأمن وجتنب
احلروب.
وللتعرف �أكرث على مفهوم الأمن ب�شكل عام من خالل املو�سوعات الفكرية املتخ�ص�صة ن�شري �إلى ما ورد يف
املو�سوعة الربيطانية للمعارف حيث عرفت هذا املفهوم ب�أنه(:حماية االمة من خطر القهر على يد قوة
�أجنبية).
ولعل �أكرب داللة على مفهوم الأمن ما جاء يف كتاب اهلل �سبحانه وتعالى« :فليعبدوا رب هذا البيت الذي
�أطعمهم من جوع و�آمنهم من خوف».
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ونتيجة لذلك ف�إن الأمن هو مواجهة اخلوف ،واملق�صود به
هنا ما يهدد املجتمع اقت�صاديا واجتماعيا و�سيا�سيا وفكريا..
وب�شكل عام ف�إن مفهوم الأمن هو الو�صول الى �أعلى درجات
االطمئنان وال�شعور بال�سالم.
وملا كان الأمن الوطني يف مفهومه ال�شامل يعني ت�أمني
الدولة واحلفاظ على م�صادر قوتها ال�سيا�سية والع�سكرية
واالقت�صادية واالجتماعية ،و�إيجاد اال�سرتاتيجيات واخلطط
ال�شاملة التي تكفل حتقيق ذلك ،يربز هنا البعد الفكري
واملعنوي للأمن الوطني الذي يهدف �إلى حفظ الفكر ال�سليم
واملعتقدات والقيم والتقاليد الكرمية.
هذا البعد من وجهة نظرنا ميثل بعدا ا�سرتاتيجيا للأمن
الوطني لأنه مرتبط بهوية االمة وا�ستقرار قيمها التي تدعو
�إلى �أمن الأفراد و�أمن الوطن والرتابط والتوا�صل االجتماعي،
ومواجهة كل ما يهدد تلك الهوية وتبني �أفكار هدامة تنعك�س
�سلبا على جميع مناحي احلياة ال�سيا�سية واالقت�صادية
واالجتماعية ،لأن الهوية متثل ثوابت الأمة من قيم ومعتقدات
وعادات ،وهذا ما يحر�ص الأعداء على مهاجمته لتحقيق
�أهدافهم العدوانية والرتويج لأفكارهم الهدامة وخا�صة بني
�شريحة ال�شباب ،والت�شوي�ش على �أفكارهم ودعوتهم للتطرف.
�إن الأمن الفكري يتعدى ذلك ليكون من ال�ضروريات الأمنية
حلماية املكت�سبات والوقوف بحزم �ضد كل ما ي�ؤدي الى
الإخالل بالأمن والذي �سينعك�س حتما على اجلوانب الأمنية
الأخرى خا�صة اجلنائية واالقت�صادية.
�إن الوقوف بقوة يف وجه م�صادر الغزو الفكري املنحرف
واملتطرف ميثل ركيزة ا�سا�سية لتحقيق الأمن الفكري .وميكن
�أن ميار�س هذا الغزو �أفراد �أو جماعات تروج للأكاذيب
واالدعاءات الباطلة للنيل من ثوابت الوطن ،وزعزعة الأمن
واال�ستقرار ،والإ�ضرار باالقت�صاد وامل�ؤ�س�سات االجتماعية.
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�إن الأمن الفكري م�س�ألة معقدة و�شائكة يف مقابل االبعاد الأمنية
االخرى حيث تتمتع بالو�ضوح ،فـ«الفكر املتطرف ال يكون وا�ضحا
لكل احد ،ويف كل وقت� ،إذ ال ميلك ذلك �إال امل�ؤهلون القادرون
على ذلك» كما �أ�شار الدكتور عبد الرحمن معال  ،ولذلك ف�إن
احلاجة للأمن الفكري تزداد وت�ستوجب االهتمام.
�إن «الأمن الفكري يعني احلفاظ على املكونات الثقافية
والأ�صلية يف مواجهة التيارات الثقافية الوافدة �أو الأجنبية
امل�شبوهة»  ،وهو بهذا يعني حماية و�صيانة الهوية الثقافية
من االخرتاق �أو االحتواء من اخلارج ،ويعني �أي�ضا �أن الأمن
الفكري هو احلفاظ على العقل من االحتواء اخلارجي و�صيانة
امل�ؤ�س�سات الثقافية يف الداخل من االنحراف ،والأمن الفكري
م�س�ألة يجب �أن حتظى باهتمام املجتمع مثلما تهم الدولة.
الأمن الفكري هو �إح�سا�س املجتمع ب�أن منظومته الفكرية
ونظامه الأخالقي الذي يرتب العالقات بني �أفراده داخل
املجتمع لي�سا يف مو�ضع تهديد من فكر متطرف وافد.
�إن م�صادر تهديد الأمن الفكري متعددة وت�أتي �أحيانا كثرية
من جماعات التطرف والت�شدد الفكري ،ومثريي الفنت ودعاة
الفرقة.
وملا كانت الرقابة الأمنية �أو ال�ضوابط والقيود على ما تقوم
بعر�ضه وبثه تلك اجلماعات من خالل البث الإعالمي
واالنرتنت وغريهما من الو�سائل من ال�صعوبة مبكان نظرا
ملا ي�سمى بالعوملة وع�صر تدفق املعلومات بكثافة ،فقد
�أ�صبح اللجوء �إلى ا�سرتاتيجية اجتماعية متكاملة �أمرا ملحا
للم�ساهمة يف احلفاظ على عقول ال�شباب وغريهم من الغزو
الفكري وحت�صينهم ثقافيا من خالل املعلومات ال�صحيحة
التي تزيد الوعي الأمني والثقايف وذلك لإبعادهم عن الوقوع
يف اجلرمية واخلروج على الأنظمة والقيم والعادات والتعاليم
الدينية ال�سليمة.
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�إن الأمن الفكري لي�س فقط م�س�ؤولية ال�سلطات املعنية بالأمن
الوطني �إمنا �أي�ضا امل�ؤ�س�سات االجتماعية بكل �أنواعها� ،سواء
التعليمية �أو الثقافية �أو الدينية التي �سيكون لها من امل�ؤكد
دور فعال وحيوي يف امل�ساهمة يف حتقيق �أعلى م�ستويات الأمن
الفكري.
وب�شكل �أدق ن�شري هنا �إلى دور الأ�سرة واملدر�سة واجلامعة
وامل�سجد ،ي�ضاف �إلى ذلك و�سائل الإعالم بكل �أنواعها والتي
تنطلق من املجتمع ،ويتمثل هذا الدور بالدرجة الأولى يف
ن�شر الوعي الأمني الفكري وتنمية العالقات بني رجال الأمن
واملواطنني ،ورفع معنويات رجال الأمن مما يعمق ال�شعور
باالنتماء لهذا الوطن ،وتب�صري اجلميع بالنتائج الوخيمة
للجرمية وخطرها على املجتمع.
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�إن العملية التعليمية والتوجيه الأُ�سري ،بالإ�ضافة �إلى دور
امل�سجد ،كل هذه العنا�صر ت�سري يف خط متواز لدفع الأفراد
�إلى اجتاهات فكرية �سليمة ور�شيدة و�صحية تنتج �سلوكا �سويا
ي�ؤدي �إلى �إقامة عالقات �إيجابية تعينهم على مواجهة الأفكار
الهدامة والعي�ش ب�أمان و�سالم.
�إن من اخلط�أ االعتقاد ب�أن دور امل�ؤ�س�سات التعليمية على �سبيل
املثال يتوقف فقط عند التعليم مبعناه التقليدي (القراءة
والكتابة) كما ي�شري البع�ض ،بل نحن مع من يقول �إن دورها
يزداد �أهمية يف كل املراحل خا�صة املتو�سطة والثانوية نظرا
للتطور العمري الذي مير به الطالب وحتديدا من مرحلة
الطفولة الى مرحلة ال�شباب .وهذه هي ال�شراكة املجتمعية
وامل�س�ؤولية املجتمعية جتاه الوطن والفرد.
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األنبيـــــاء والمسؤوليـــــة
المجتمعيــــة
اعداد  :األستاذ محمد خاطر

مستشار ومدرب في التنمية البشرية

عر�ض القر�آن الكرمي مناذج من الأعمال ال�صاحلة التي تنفع �أفراد املجتمع يف حياة الأنبياء عليهم ال�سالم،
اب
وذلك من �أجل الت�أ�سي بهم وال�سري على نهجهم ،يقول اهلل عز وجلَ }:ل َق ْد َكانَ ِف َق َ�ص ِ�ص ِه ْم ِع ْ َ
ول الأَ ْل َب ِ
ب ٌة لأُ ِ
ي َيدَ ْي ِه َو َتف ِْ�ص َ
َما َكانَ َح ِدي ًثا ُيف َ َ
ْتى َو َل ِك ْن َت ْ�ص ِد َ
يق ا َّل ِذي َب ْ َ
يل ُك ِّل َ�ش ْيءٍ َو ُهدً ى َو َر ْح َم ًة ِل َق ْو ٍم ُي ْ�ؤ ِم ُنونَ {� .سورة
يو�سف.111 :
واملت�أمل للنماذج التي عر�ضها القر�آن لأعمال الأنبياء يجد �أنها مل تقت�صر على الدعوة وتبليغ الر�سالة،
وامتدت لت�شمل الأعمال الدنيوية التي تنفع النا�س واملجتمع.
ومن الأمثلة على الأعمال ال�صاحلة عند الأنبياء والتي يعود نفعها على املجتمع :التوبة ،لأن التوبة تنفع
الإن�سان و تقيه من عذاب اهلل عز وجل ،وتفتح للإن�سان �صفحة جديدة مع اهلل ميل�ؤها الإن�سان بالعمل ال�صالح،
َ
وجل}:ق َال َر َّب َنا َظ َل ْم َنا
واال�ستغفار والإقالع عن الذنوب يحمي املجتمع من ال�شرور والآثام ،يقول اهلل عز
ل َت ْغ ِف ْر َل َنا َو َت ْر َح ْم َنا َل َن ُكو َن َّن مِنَ ْ َ
�أَ ُ
نف َ�س َنا َو�إِن َّ ْ
ا�س ِرينَ { �سورة الأعراف.23 :
ال ِ
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ومن الأعمال املجتمعية للأنبياء قيام نبي اهلل نوح عليه
ال�سالم ب�صنع ال�سفينة ،يقول اهلل عز وجلَ }:ف�أَ ْو َح ْي َنا �إِ َل ْي ِه
ا�ص َن ِع ا ْل ُف ْل َك ِب�أَ ْع ُي ِن َنا َو َو ْح ِي َنا َف�إِ َذا َجا َء �أَ ْم ُر َنا َو َفا َر ال َّت ُّنو ُر
�أَ ِن ْ
ا�س ُل ْك ِفي َها ِمنْ ُك ٍّل َز ْو َج ْ ِي ا ْث َن ْ ِي َو�أَ ْه َل َك ِ�إ َّل َمنْ َ�س َبقَ َع َل ْي ِه
َف ْ
ا ْل َق ْو ُل ِم ْن ُه ْم * َو َل ُت َخ ِاط ْب ِني ِف ا َّل ِذينَ َظ َل ُموا ِ�إ َّن ُه ْم ُم ْغ َر ُقونَ {
�سورة امل�ؤمنون.27 :
وحجم التجارة البحرية ميثل  %90من جتارة العامل ،وتبلغ
عائداتها ال�سنوية خم�سمائة مليار دوالر.
ومن الأعمال الدينية واملجتمعية لنبي اهلل �إبراهيم عليه
ال�سالم بناء البيت ،يقول اهلل عز وجلَ }:و ِ�إ ْذ َي ْر َف ُع ِ�إ ْب َر ِاه ُيم
ال�س ِمي ُع
ا ْل َق َو ِاع َد ِمنَ ا ْل َب ْي ِت َو ِ�إ ْ�س َم ِاع ُيل َر َّب َنا َت َق َّب ْل ِم َّنا ِ�إ َّن َك �أَ َ
نت َّ
ا ْل َع ِل ُيم{� .سورة البقرة.127 :
وحجم �أعمال البناء والعقارات العامل وف ًقا لتقرير �شركة
اخلدمات العقارية العاملية ،»Savills ،بلغ  280.6تريليون
دوالر يف 2018م.
ومن الأعمال املجتمعية التي ا�شتهر بها اخلليل عليه ال�سالم
�إكرام ال�ضيف ،يقول اهلل عز وجلَ }:و َل َق ْد َجا َء ْت ُر ُ�س ُل َنا
ِ�إ ْب َر ِاه َيم ِبا ْل ُب ْ�ش َرى َقا ُلوا َ�س َل ًما َق َال َ�س َل ٌم * َف َما َل ِبثَ َ�أن َجا َء
ِب ِع ْج ٍل َح ِن ٍيذ{ �سورة هود.69 :
ومن الأعمال التي تنفع �أفراد املجتمع عند نبي اهلل �إدري�س
عليه ال�سالم احلياكة ،والنا�س جميعهم �أغنيا�ؤهم وفقرا�ؤهم
ال ميكنهم اال�ستغناء عن املالب�س بجميع �أنواعها.
ومن الأعمال املجتمعية لنبي اهلل داوود عليه ال�سالم والتي حتمي
�أفراد املجتمع �صناعة الدروع وهي تعادل اليوم ال�صناعات
و�س َّل ُك ْم
الع�سكرية ،يقول اهلل عز وجلَ }:و َع َّل ْم َنا ُه َ�ص ْن َع َة َل ُب ٍ
ِل ُت ْح ِ�ص َن ُكم ِّمن َب�أْ ِ�س ُك ْم َف َه ْل َ�أن ُت ْم َ�شا ِك ُرونَ { �سورة الأنبياء.80 :
وحجم ال�صناعات الع�سكرية يقدر ب�آالف املليارات من
الدوالرات ،وميزانيات الدفاع للدول الع�شر الكربى يف الت�سليح
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تزيد عن  2000مليار دوالر.
ومن الأعمال املجتمعية لنبي اهلل �سليمان عليه ال�سالم والتي
حتقق العدل بني النا�س وتعطي احلقوق لأ�صحابها توظيف
امللك واحلكمة يف الف�صل بني النا�س.
ومن الأعمال املجتمعية لنبي اهلل مو�سى عليه ال�سالم والتي
تخدم الفئات ال�ضعيفة يف املجتمع كالن�ساء �سقي الغنم
والدواب لبنتي �شعيب ،يقول اهلل عز وجلَ }:ف َ�س َقى َل ُه َما ُث َّم
َت َو َّلى �إِ َلى ِّ
الظ ِّل َف َق َال َر ِّب �إِ ِّن لِ َا �أَنزَ ْل َت �إِ َ َّ
ري{
ل ِمنْ َخ ْ ٍي َف ِق ٌ
�سورة الق�ص�ص.24 :
ومن الأمور املجتمعية التي قام بها اخل�ضر عليه ال�سالم
احلفاظ على م�صدر رزق امل�ساكني بخرق ال�سفينة حتى ال
ي�أخذها امللك ،و�صيانة منزل الغالمني اليتيمني يقول اهلل عز
وجلَ }:ف َ
انط َل َقا َحتَّى �إِ َذا �أَ َت َيا �أَ َ
هل َقر َي ٍة ا�ستَط َع َما َ�أه َل َها َف�أَ َبو ْا
�أَن ُي َ�ض ِّي ُفوهُ َما َف َو َج َدا ِفي َها ِج َدارا ُي ِري ُد �أَن َين َق َّ�ض َف�أَ َق َام ُه َق َال
ئت َلت ََّخذتَ َع َلي ِه �أَجرا{� .سورة الكهف.77 :
َلو ِ�ش َ
ومن الأعمال املجتمعية لذي القرنني توفري احلماية لأفراد
املجتمع من االعتداءات اخلارجية وذلك ب�إن�شاء ال�سد وحماية
�أ�صحابه من ي�أجوج وم�أجوج ،وتعليمهم فنون ت�شكيل املعادن
كاحلديد والنحا�س.
ومن الأعمال املجتمعية للنبي عي�سى عليه ال�سالم معاجلة
املر�ضى ،والعاملون يف املجاالت الطبية اليوم يقومون بدور
كبري يف عالج الأمرا�ض املختلفة وي�سعون لتخفيف �آالم الب�شر.
ومن الأعمال املجتمعية التي ت�ؤثر على �أمن وا�ستقرار املجتمع
والتي عر�ضها القر�آن الكرمي املهنية الإعالمية وامل�صداقية
عند هدهد �سليمان عليه ال�سالم ،يقول اهلل عز وجلَ }:ف َم َكثَ
َغ ْ َي َب ِع ٍيد َف َق َال �أَ َح ُ
طت ِ َبا َ ْل ُ ِ
ت ْط ِب ِه َو ِج ْئت َُك ِمن َ�س َب�إٍ ِب َن َب�إٍ
َي ِق ٍني{� .سورة النمل.22 :
ور�سولنا الكرمي �صلى اهلل عليه و�سلم كانت له �أنواع من
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الأعمال املجتمعية قبل البعثة ،وهو ما �شهدت به ال�سيدة
خديجة ر�ضي اهلل عنها ،فعندما عاد النبي �صلى اهلل عليه
يج ُة،
و�سلم من غار حراء بعد نزول الوحي عليه ،قال«:يا َخ ِد َ
يت َع َلى نف�سي» فقا َل ْت
ما يل» و�أَ ْخ َ َبها اخل َرب ،وقال «:قد َخ ِ�ش ُ
فوالل ال ُي ْخزيك َّ ُ
الل �أبدً ا� ،إنك َلت َِ�ص ُل ال َّر ِح َم،
لهَ :ك َّل� ،أَ ْب ِ�ش ْرِ َّ ،
َوت َْ�صد ُُق احلديثَ َ ،و َ ْ
َ
ني َع َلى
ت ِم ُل ال َك َّلَ ،و َت ْقري
ال�ضيفَ ،و ُتع ُ

)(46

وائب َ
احل ِّق»� .صحيح البخاري.6982 :
َن ِ
واملت�أمل يف ال�سرية النبوية يجد �أن الأعمال التي يحبها اهلل
عز وجل وحث عليها النبي �صلى اهلل عليه و�سلم تتعلق جميعها
بخدمة �أفراد املجتمع وم�ساعدتهم والإح�سان �إليهم ،ويف
دعوة لنا جمي ًعا لكي ُي�سهم كل فرد منا يف خدمة املجتمع الذي
يعي�ش فيه من خالل الأمور التي يتقنها.
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الدبلوماسية الناعمة
« القيادات النسائية الدبلوماسية»
إعداد :األستاذة موضي البوعينين

باحثة وأكاديمية قطرية في مجال الشؤون الدولية

كان الت�صور ال�سائد تقليديا حتى وقت قريب ،هو كون الدبلوما�سية من وظيفة الرجل ،و�أن الدبلوما�سي
النموذجي يكون قبل �أي �شيء رجل ويف �سن متقدم حتى يكون لديه من اخلربة ومن ح�سن الت�صرف يف املواقف
ومن حيث �إدارة الأزمات �ش�أن ًا كبري ًا ،وقلما ي�سمح للمر�أة بلعب دور يف هذا املجال بالأخ�ص ،رغم �أن التاريخ
يحفل بالنماذج امل�شرفة من ال�سيا�سيات ال�شهريات مثل كليوباترا ،ايزابيال ،اليزابيث الأولى والكاهنة ،والالتي
لهن دور قوي وم�ؤثر جد ًا يف تاريخ العالقات الدبلوما�سية لبالدهن وب�صفة خا�صة وقت االزمات.
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�إن توزيع القوة العاملية يتطور ب�سرعة  ،مما يعجل ويعقد التغريات
االقت�صادية وال�سيا�سية بعيدة املدى التي ت�ؤثر على الدول بكل
�أحجامها ومكانتها ،فالقوة االقت�صادية وال�سيا�سية تتحول تدريجي ًا
من الغرب �إلى ال�شرق ما يلزم احلكومات �أن تك ّيف نهجها يف
ال�سيا�سة اخلارجية وفق ًا لذلك ،فالدبلوما�سية العامة والرقمية
والوقائية والتعاون وبناء املعايري الدولية هي �أكرث الأدوات فعالية
لدفع عجلة التغيري العاملي وحل امل�شكالت الدولية.
و تعد املر�أة عن�صر ًا فعا ًال مثالي ًا يف مواجهة التع�صب
والتطرف والعنف ،نظر ًا للدور الإيجابي الذي تلعبه يف غر�س
مبادئ مكافحة التطرف داخل الأ�سرة ب�شكل خا�ص ،واملجتمع
ب�شكل عام ،فهذه كلها مقومات فطرية �أهلتها لأن تلعب هذا
الدور يف املجتمع الدويل وتطور هذا الدور لتمثل دولتها يف
املجتمعات الدولية ،وتتحدث وتتفاو�ض وتتحاور با�سمه يف
الأوقات العادية ب�صفة عامة ليتعاظم هذا الدور على وجه
اخل�صو�ص يف �أوقات الأزمات.
يف هذا ال�سياق اجلديد واملتطور ف�إن القوة الناعمة (والتي
تعني القدرة على حتقيق الأهداف من خالل اجلذب،
االقناع ،التفاو�ض واحلوار) ،يف غاية الأهمية من �أي وقت
م�ضى ل�ضبط �سلوكيات وحتركات ال�سيا�سة اخلارجية
وت�شكيل الأحداث العاملية وحتقيق الأهداف اال�سرتاتيجية،
وبدا جليا دور املر�أة يف الو�ساطة ،يف حل الأزمات ،ويف
حماية الن�سيج االجتماعي للمجتمع اخلليجي ،وب�ش�أن وجود
خطط ملمو�سة يف العمل على ذلك� ،أولت دولة قطر اهتماما
كبري ًا مل�س�ألة متكني املر�أة وتعزيز قدراتها ،وكفالة متتعها
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بحقها يف العمل ،ومتكنها من امل�شاركة االقت�صادية ،وتعزيز
احلماية االجتماعية لها ،جتلت �صور هذا الدور يف مناذج
لن�ساء قطريات دبلوما�سيات �أثبنت جدارتهن وكفاءتهن
يف هذا املجال ،حيث �شاركت يف االنتخابات البلدية بن�سبة
 ٪٤٧بعد �إقرار حقي االنتخاب والرت�شح للمر�أة القطرية يف
خطاب �سمو الأمري يف الدورة االعتيادية ملجل�س ال�شورى عام
،١٩٩٧كما برزت قدرة املر�أة على حتمل الأدوار القيادية ،ومل
وح�سب بل امتدت للعمل الدبلوما�سي
تقت�صر م�شاركتها عليها ْ
حمققة الكثري من النجاحات والتميز املايل والإداري يف
العمل وتبو�أت املنا�صب العليا م�ؤكدة بذلك م�شروعية حقها
يف متثيل دولة قطر باخلارج ،حيث مت تعيني �سعادة ال�شيخة
عليا �أحمد بن �سيف �آل ثاين ك�أول �سفرية تعمل يف من�صب
املندوب الدائم لدى املقر الأوروبي للأمم املتحدة بجنيف ثم
�أ�صبحت املندوب الدائم لدولة قطر يف اجلمعية العامة للأمم
املتحدة بنيويورك كما مت تعيني �سعادة ل�ؤل�ؤة اخلاطر متحدثة
ر�سمية با�سم الوزارة لتكون بذلك �أول امر�أة قطرية تتقلد هذا
املن�صب.
ومل يكن كل هذا التطور الكبري يف الفرتة الوجيزة من فراغ
ولكن بف�ضل جهود احلكومة التي �أولت اهتماما لكافة اجلوانب
الهادفة مما �ساهم يف �إبراز دور املر�أة القطرية وحتفيزها
للنهو�ض باملجتمع وتنويع م�صادر املوارد الب�شرية كما رعت
امل�ؤمترات الن�سائية التي تهدف �إلى مناق�شة ق�ضايا املر�أة
وت�ضع احللول املقرتحة للم�شكالت والتحديات التي تواجهها
يف �سوق العمل.
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الشراكة المجتمعية (المدرسة
السعودية نموذجا)
إعداد :الدكتورة مريم سعود بوبشيت
أكاديمية وباحثة في مجال الشراكة المجتمعية

ال�شراكة املجتمعية يف امل�ؤ�س�سات الرتبوية التعليمية �أ�صبحت ا�سرتاتيجية متحققة يف عامل اليوم مرتجمة
عرب تظافر اجلهود ما بني املدر�سة و�أولياء الأمور واملجتمع املحلي ل�صالح الطالب حمور العملية الرتبوية
التعليمية.
ويت�ضمن ذلك الت�شاركية بني الأطراف املعنية لر�سم الأهداف واخلطط واتخاذ القرار والتنفيذ وفق نظم
و�إجراءات حمددة وموحدة يعززها التوا�صل والعالقات التبادلية و�صوال للتنمية امل�ستدامة واجلودة.
ومبا �أن الطالب/ـة هو حمور حتقيق الأهداف لزم م�شاركته امل�شاركة الفعلية الفعالة يف جميع ذلك ليتعلم �أن
يكون �شريكا مبدعا يف حت�سني معارفه وقدراته ومهاراته وتعزيز قيمه ،وليلم�س عن قرب قيمة كل ذلك يف
�صناعة م�ستقبله و�صقل �شخ�صيته وحتقيق ذاته وخدمة جمتمعه.
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وقد كان للعمل الرتبوي التعليمي يف املدار�س ال�سعودية...
ومن خالل جتربتي � -أكرث من نيف وثالثني عاما  -قفزات
متعددة من الت�أ�سي�س والبناء وتظافر اجلهود بقوة وحما�س
وعطاء منقطع النظري �إلى ممار�سة مهنية بطيئة مثقلة
بامل�س�ؤوليات والهموم.
وال غرو يف ذلك� ،إذا ما عرفنا الأ�سباب التي وقفت وراء
هذه الفجوة ،و لع ّل من �أبرزها :تعدد امل�شروعات التعليمية
التطويرية و تطبيقها يف وقت ماراثوين دون درا�سة تخ�ضعها
للتمحي�ص والبحث وتقييم النتائج و�صوال للتعميم ودون
مراعاة للكوادر املناط بها ذلك من حيث الطاقات والقدرات
والتخ�ص�صات و امل�س�ؤوليات �أ�ضف �إلى ذلك الهدر اخلرباتي
واملتغريات االجتماعية ال�سريعة التي ت�ؤثر ت�أثريا مبا�شرا على
العملية الرتبوية التعليمية.
كذلك عدم قيا�س مدى الر�ضا الوظيفي الذي يتمتع به
�أ�صحاب هذه املهنة وحت�سينها على �ضوء النتائج لتح�سني
الأداء وجودة املخرجات.
ورمبا يت�ساءل القارئ ..ما عالقة ذلك مبو�ضوع ال�شراكة
املجتمعية ؟؟ اجلواب  -عزيزي  -ي�أتي �ضم ًنا �إذ �أن ال�شراكة
املجتمعية كتوجه عاملي يهدف �إلى امل�شاركة التبادلية بني
م�ؤ�س�سات املجتمع املدين و املجتمع عامة لت�سهم يف تعديله و
حت�سينه و�إ�صالحه ...وو�صوال للتنمية امل�ستدامة.
ويف جمال العمل الرتبوي التعليمي ت�أتي املدر�سة الركيزة
الأ�سا�سية جلميع اخلطط واال�سرتاتيجيات والعمليات،
ونعرف جميعا ب�أن تطبيق ال�شراكة املجتمعية يف املدار�س
لي�س بوليد اللحظة ...فهي موجودة هنا وهناك ب�صفة
ر�سمية وغري ر�سمية عند من �أفاء اهلل عليهم بحمل الأمانة
واال�ستنارة ب�شرع اهلل ودروب ال�صاحلات من العمل ففتحوا
�أبوابها لأولياء الأمور والتجار ورجال الأعمال واملجتمع كي
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ي�سهموا معها ومع الإدارات وغريها يف خططهم وبراجمهم
وتنفيذها �ضمن الإجراءات والقنوات الر�سمية املتاحة.
ومن امل�شاركات املجتمعية  -على �سبيل املثال ال احل�صر -
الن�شاط املدر�سي ويت�ضمن يف خطته ال�سنوية عقد جمال�س
الآباء والأمهات ملرتني يف العام الدرا�سي الواحد ك�أقل تقدير
�إ�ضافة �إلى الندوات و املحا�ضرات والزيارات ،وهو �أقدم
منوذج منذ ت�أ�سي�س املدار�س ال�سعودية ،وقد خ�ضع للتعديل
والتطوير لكنه مل ي�ؤت ثماره بقدر ما يتوقع وي�ؤمل منه لعدة
�أ�سباب.
ت�أتي املعار�ض ال�سنوية منوذجا �آخر للم�شاركة املجتمعية وقد
طبق بجميع مدار�س البنات ال�سعودية على اختالف مراحل
التعليم العام واملعاهد يف فرتة مبكرة وملدد طويلة وقد حققت
النجاحات تلو النجاحات متيزا و�إجنازا ونق�شا م�ضيئا يف
الذاكرة ت�شارك فيها كال من الطالبات والهيئتني الإدارية
والتعليمية والقيادات و �أولياء الأمور ن�ساء و رجال واملجتمع
املحلي ..كانت كخلية النحل عمال و د ّويا و انتاجا ..و لها ت�أثري
باهر على �أهداف الرتبية و التعليم و حتققها حينذاك.
و هناك منوذ ٌج رائع ثالث ُط ِّبق لدى بع�ض املدار�س باملنطقة
ال�شرقية (الدمام � -سيهات) كتجربة حتت م�سمى (مدار�س
الأحياء) وقد �شرفت برئا�سة جمل�س �أحدها بني عامي
( )1416 -1414وكانت الفكرة الأ�سا�سية له :جمموعة
مدار�س احلي على اختالف مراحلها تكون جمموعة
لتت�شارك يف ر�سم خطة ال منهجية تقوم على تنفيذها طوال
العام الدرا�سي يف �أن�شطة خمتلفة بني املدار�س كالدرو�س
النموذجية واملحا�ضرات والندوات واملعار�ض وتبادل
الزيارات واخلربات بينها و بني جمال�س الأحياء الأخرى..
والتعاون مع بع�ض امل�ؤ�س�سات احلكومية و غريها من الأن�شطة
الت�شاركية ..وكان لكل جمل�س حي هيكله التنظيمي و خططه
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و�إجنازاته و تقاريره ...واحلقيقة �أنه منوذج معطاء بفيو�ض
العطاءات الرتبوية التعليمية والإن�سانية وله ت�أثريات قيمة
وجليلة ..ومع ذلك جنحت بع�ض املجال�س بتفوق وف�شل بع�ضها
ف�شال ذريعا ...كانت جتربة جديدة يف ف�ضاء العمل الرتبوي
التعليمي وا�ستمر لعدة �سنوات.
وت�أتي امل�شاركة املجتمعية مب�سماها ال�شرعي كتطبيق باملدار�س
يف الآونة الأخرية منذ عام  1438 /1437هجري وباطالعي
على دليل العمل الإجرائي(  (�http://tinyurl.com/y56k
 )2nxpالحظت التايل:
 -1مل يخرج املو�ضوع عن منوذج (الن�شاط) بالقدر الكايف
ليتوافق مع ال�شراكة املجتمعية �أهدافا وغايات ،قد جاء
ب�صورة تنظيمية حم�سنة ومتت الإ�شارة �إلى املجتمع املحلي
ك�شريك ،وكان ذلك مقت�ضبا دون تف�صيل و �شرح وايف.
 -2مل يعط َ مفهوم ال�شراكة املجتمعية الف�ضاء الرحب بعمقه
و�أبعاده لتحقيق الأهداف وا�ستثمار املجتمع املحلي لدعم
الطالب/ـة ولتعزيز التنمية امل�ستدامة.
 -3الإغراق يف الإجراءات و اللجان و النماذج و التنظيمات
مما ي�ؤثر حتما على التنفيذ و النتائج يف بيئة مثقلة باملهام
وامل�س�ؤوليات
 -4الطالب/ـة حمور العملية الرتبوية تنفيذيا لي�س بوا�ضح
�أنه املحور الرئي�سي لل�شراكة املجتمعية كما جاء يف الدليل.
 -5على فر�ض �أنه دليل ا�سرت�شادي لكنه بدا ثوبا �ضيقا فلم
يعط �صالحية اخلروج عليه مبا يتفق مع مفهوم ال�شراكة
ِ
املجتمعية والعبور �إلى بوابات املجتمع املحلي وجت�سري
العالقات بني املدر�سة و م�ؤ�س�ساته كامل�صانع و امل�ست�شفيات
والبنوك وامل�ؤ�س�سات الثقافية واالجتماعية والرتاث..
وغريها كثري.
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و قد قمت بتتبع تطبيقه يف املدار�س ب�س�ؤال امل�شرفات و القادة
و الطالبات و �أولياء الأمور فات�ضح يل التايل:
 .1العبء الذي تتحمله املدار�س من م�س�ؤوليات ومهام
وم�شاريع ت�ضعف الأداء ب�صورة عامة.
 .2اختالف مفهومية �أهداف امل�شروع و غاياته بني امل�س�ؤوالت
و القادة مما �أحدث اختالفا  ،واختالفا نوعيا يف الأداء
�أثر على مفهوم و م�شاركة ال�شركاء.
� .3ضعف الإيجابية وتفاعل ال�شركاء مع الربنامج واال�ستفادة
يف بع�ض املدار�س.
 .4بع�ض اجلهات ح�صرت امل�شروع يف التربعات و الأعمال
التطوعية لتح�سني بيئة املدر�سة.
 .5مازال امل�شروع يف خطواته الأولى متعرثا بني و�ضوح الر�ؤية
والنجاح يف التطبيق وهذا الأمر طبيعي يف ك ّل امل�شاريع
امل�ستجدة ناهيك عن جاهزية البيئة.
و�أعتقد �أنّ تفعيل امل�شروع �سي�أتي مع التطبيق والوقت
واال�ستفادة من اخلربات املحلية والعربية والعاملية يف هذا
املجال ..وكذلك اال�ستفادة من املراكز اال�ست�شارية الرتبوية
التعليمية التي تعيني باخلربات واال�ست�شارات والتدريب،
فاخلطوة الطموحة اجلادة تتبعها خطوات ....و�ستتمكن
الوزارة  -بحول اهلل  -من موا�صلة خطواتها يف مو�ضوع
ال�شراكة املجتمعية كا�سرتاتيجية هامة ي�ؤمل عليها يف بناء
جيل متمكن من معارفه و مهاراته و خرباته ..جيل م�ؤهل
ملواجهة حتديات القادم وامل�ستقبل بجدارة وكفاءة �إذا ما
تابعت تطبيق التجربة وتعهدتها بالدرا�سة والتقومي امل�ستمر
وا�ستثمار جميع ذوي العالقة واخلربات املنفذة واملطبقة لهذا
املنجز ...واهلل املوفق.
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العمل التطوعي مع األشخاص
ذوي اإلعاقة
إعداد  :الدكتورة هال السعيد

أكاديمية وباحثة في مجال شؤون اإلعاقة

تعريف العمل التطوعي:
يعرف العمل التط ّوعي على �أنّه عمل خري من �أجل م�ساعدة� ،أو م�ساندة� ،أو تنمية� ،أو نيل الثواب والأجر ،وهو
ال يهدف �إلى الربح ،وال ُينتظر منه �أي مردود مادي يف املقابل ،ويعد التطوع نوع ًا من �أنواع الدعم وامل�آزرة بني
الب�شر ،وهو نابع عن خلق عايل وعظيم ،ويعترب عم ًال �سامي ًا وجمي ًال.
التطوع هو:
• جهد نابع عن �إرادة ذاتية.
• جهد قائم على خربة ومهارة مكت�سبة ذاتي ًا.
• اجلهد املبذول ال يقابله جزاء مادي و�إن قابله فهو يقل عنه بحيث يكون اجلزاء املعنوي مثل �شهادة �شكر وغريه.
• ت�ضحية بوقت �أوجهد �أومال.
• لي�س هناك �شرط الأعداد العلمي امل�سبق للتطوع.
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املجتمع والعمل التطوعي
�إن العمل التطوعي يعك�س وعي املواطن و�إدراكه لدوره يف
املجتمع وبالتايل انتماءه لهذا املجتمع.
�إن العمل التطوعي هو اجلهد الذي يبذله املواطن من �أجل
جمتمعه �أو من �أجل جماعة معينة دون توقع جزاء مادي
مقابل جهوده �سواء كان هذا اجلهد مبذو ًال بالنف�س �أو املال.
�إن العمل التطوعي هو جهد �إرادي يقوم به الفرد �أو جماعة
من النا�س طواعية واختيارا بتقدمي خدماتهم للمجتمع �أو
لإحدى فئاته.
�إذ ميكن اال�ستنتاج ب�أن التطوع هو حركة اجتماعية تهدف �إلى
ت�أكيد التعاون و�إبراز الوجه الإن�ساين للعالقات االجتماعية
و�إبراز �أهمية التفاين يف البذل والعطاء عن طيب خاطر
يف �سبيل �سعادة الآخرين ولكن يجب �أن ال ينظر �إلى العمل
التطوعي مبنظور مثايل من حيث �أهداف ودوافع الأفراد
الذين ينخرطون بالعمل التطوعي  ،حيث قد تكون هناك
�أهداف غائية و�إن كانت غري مبا�شرة للأفراد والتي قد ت�ؤثر
على العمل التطوعي باالجتاه ال�سلبي �أحيان ًا.
جميل �أن ُيك ِّر�س الإن�سان جز ًءا من وقته مل�ساعدة الآخرين،
حيث يقوم بدور �إيجابي ودون مقابل مادي ابتغاء مر�ضاة اهلل
و َنيل ثوابه ،وهذا من �ش�أنه �أن يعطي للمتطوع ثق ًة بالنف�س
إح�سا�سا بامل�س�ؤولية وملئا لوقت فراغه مبا
وح ًّبا للآخرين و� ً
ينفع وال ي�ض ّر ،ولعل تقدمي العون وامل�ساعدة للفئات الأ�ش ّد
�ضع ًفا له الأج ُر الكب ُري عند اهلل.
وهنا ي�أتي �س�ؤال هام �أعر�ضه نظ ًرا لطبيعة عملي مع ذوي
الإعاقة ،فما �أهمية التطوع بالن�سبة للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
و�أ�سرهم؟ وكيف ميكن تقدمي العون وامل�ساندة للأم؟ وما
الفائدة التي تعود على املتطوع نف�سه؟
تغيت،
فتكون االجابة�....أن نظرة النا�س لذوي الإعاقة قد َّ
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وعي �أف�ضل بهذه الفئة حيث يقبل
فقد �أ�صبح لدى النا�س ٌ
النا�س على تعليم هذه الفئة حرف ًة معين ًة وحماولة �إيجاد
ُ
و�سائل ت�ؤهِّ لهم لل َعي�ش ب�صورة طبيعية كالأ�شخا�ص الأ�سوياء.
و�أن ال�شباب لديهم وقتُ فرا ٍغ كب ٌري خالل فرتة الإجازة ال�صيفية،
فلماذا ال ي�ستثمره يف عمل تطوعي مثل هذا؟! وهناك العديد من
دورات تدريبي ٍة يف تخ�ص�صات
الأ�شخا�ص الذين يح�صلون على ٍ
الإعاقة املختلفة ا�ستعدادًا منهم ورغب ًة يف العمل مع هذه الفئة.
وجدي ٌر بالذكر �أن هناك درا�س ًة ميداني ًة عن «التطوع يف العامل
العربي» قامت بها ال�شبكة العربية للمنظمات الأهلية �أظهرت
عاما هم �أقل فئة مهتمة
�أن ال�شباب من �سنّ  15حتى ً 30
بالتطوع ،برغم �إمكانات وقدرة ال�شباب يف هذا ال�سن للقيام
ب�أعمال تخدم املجتمع ب�صورة فائقة.
ويرجع �إحجام ال�شباب يف العامل العربي عن التطوع �إلى عدة
�أ�سباب منها:
 -1التن�شئة الأ�سرية التي �أ�صبحت تهتم فقط بالتعليم دون
زرع روح التطوع وبثّ االنتماء وم�ساعدة الآخرين.
 -2كما �أن مناهج و�أن�شطة املدار�س واجلامعات تكاد تكون
ي�شجع على العمل التطوعي.
خالي ًة من كل ما ِّ
 -3هذا �إلى جانب ال�ضغوط االقت�صادية التي يعاين منها
معظم ال�شباب من الأ�سباب التي تدفع البع�ض للبحث عن
كاف للتطوع.
عمل واالنخراط به ،وبالتايل عدم وجود ٍ
وقت ٍ
وقد ظهرت يف الفرتة الأخرية الكثري من املطالبات والدعوات
الر�سمية وغري الر�سمية من قبل م�ؤ�س�سات وجهات عدة
لإطالق فعاليات توعوية ت�شجع ال�شباب ملوا�صلة التطوع يف
جماالت تخدم املجتمع ،وتروج لأهميتها ،لكن تبقى �أغلب
اال�ستجابات املتاحة جمرد حماوالت ال ترتقي �إلى امل�شاركة
الفاعلة ،وال حتقق نتائج �إيجابية ملمو�سة ت�ؤثر ب�شكل ما يف
امل�ؤ�شر العام للتطوع خا�صة يف جمال الإعاقة.
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�أهداف العمل التطوعي مع ذوي الإعاقة:
ان من �أهم �أهداف العمل التطوعي تنمية روح االنتماء لدى
ال�شباب عن طريق �إح�سا�سهم ب�إدراك �أهميتهم ووالئهم
للمجتمع الذي ينتمون �إليه ،حيث يقدمون �إليه بر�ضى واقتناع
من جهدهم مقابل ما يح�صلون عليه من حقوق من هذا
املجتمع ،كما يثري دافع التطوع احلوافز الإيجابية التي تعمل
على رفع م�ستوى الأداء وال�سرعة يف الإجناز وزيادة معدل
�إنتاجية العمل ،وحتويل الطاقات العاجزة واملعطلة �إلى طاقات
عاملة ومنتجة ،و�شغل �أوقات الفراغ بطريقة �إيجابية تعود على
املتطوعني الكت�ساب اخلربات البناءة.
من ر�أيي �أن ذوي الإعاقة جزء ال يتجز�أ من املجتمع الإن�ساين،
ومراعاة ظروفهم وم�ساعدتهم واجب وطني و�إن�ساين ،كما �أن
احرتام القوانني اخلا�صة بهم دليل على رقي املجتمع وحت�ضره.
م�ؤ�س�سات تهتم بالأ�شخا�ص ذوي الإعاقة والعمل
التطوعي:
يوجد لدى العديد من اجلمعيات التي تهتم بالعمل التطوعي
ن�شاطات فاعلة من خالل ِف َرق خمتلفة ومتعددة مثال« :فريق
�سواعد لذوي الإعاقة» ،حيث كان �أفراد الفريق قبل تكوينهم
يجتمعون يومي االثنني والثالثاء ،ومع مرور الوقت فكرت
�إدارة اجلمعية يف اخلروج بفريق «ذوي الإعاقة �سواعد»،
لتحقيق عدة �أهداف �سامية منها :م�ساعدة هذه الفئة
العزيزة ,للخروج من قوقعة الإعاقة ،وم�ساعدة �أ�سرهم ،وقد
ح�صل الفريق على دعم العديد من رجال الأعمال..
النتائج الإيجابية للتطوع باملراكز التي تخدم
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة:
�إن التطوع يف مراكز ذوي الإعاقة لها نتائج ايجابية تظهر
يف تغيري النظرة نحو الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،ما ي�ؤدي �إلى
وعي �أف�ضل بهذه الفئة ،وحماولة �إيجاد و�سائل ت�ؤهِّ لهم لل َعي�ش
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ب�صورة طبيعية كالأ�شخا�ص الأ�سوياء ،مثل تعليم القراءة
والكتابة لذوي الإعاقة ،والتطوع يف الأن�شطة الريا�ضية
اخلا�صة بهم ،وحمل ونقل الأطفال ذوي الإعاقة على الكرا�سي
املتحركة وغريها من امل�ساهمات الب�سيطة.
ال�صفات الإن�سانية واالجتماعية للمتطوعني بالعمل
مع ذوي الإعاقة:
ت�ؤكد بع�ض الدرا�سات املعنية بالإعاقة� ،أن التطوع من �أ�صعب
املجاالت خا�صة يف الإعاقة ،لأ�سباب عدة منها �أن املتطوع
يجب �أن يتحلى ب�صفات �إن�سانية واجتماعية معينة �أهمها:
 ال�صرب والإح�سا�س ب�آالم الآخرين. �إ�ضافة �إلى خربات �أخرى متعلقة مبهاراته يف التعاملمع احتياجات ذوي الإعاقة الذهنية ،والتي تتطلب قدر ًا
معقو ًال من التخ�ص�ص واملعرفة.
 ف�ض ًال عن ال�صفات ال�شخ�صية :من قوة التحمل ،التفهم،الطيبة.
 ال�شغف للتعلم عن ذوي الإعاقة وكيفية التعامل معهم.و�أو�ضح �إن كثريا من الأ�شخا�ص واجلهات يتجنبون التعامل مع
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة  ،لي�س كرب ًا �أو غرور ًا ولكن خوف ًا من
جرحهم �أو اخلط�أ يف قول �شيء �أو كلمة �أو فعل من غري ق�صد,
�أوعمل �شيء قد ي�سبب لهم �ضيق ًا �أو �أمل ًا.
وبذلك يت�ضح �أن جمال العمل التطوعي هو جزء من الفطرة
الإن�سانية االيجابية التي ن�سعى لها جميعا من �أجل م�ساعدة
الآخرين وت�سخري ما وهبهم اهلل يف خدمة الإن�سانية والوطن
من دون �أي مقابل� ،أو طلب من الطرف الآخر ،و�أي�ض ًا يعترب
التطوع مهم ًا يف ت�سخري الطاقات واملواهب واكت�شاف الذات،
فالتطوع بحد ذاته ال حتده ديانة وال جن�س وال م�سافات ،لأنه
يعرب عن الطبيعية الإن�سانية التي فطرت من الأ�سا�س على
م�ساعدة الآخرين.
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والإعاقة لي�ست �إال �إعاقة �إرادة ،وهذا ما �أثبته العظماء من ذوي
الإعاقة ،ومازالوا يتزايدون يف �شتى املجاالت وبذلك يت�ضح �أحيان ًا
�أن التعامل مع الأ�شخا�ص ذي الإعاقة لي�س بال�صعب ،ولكنه يحتاج
�إلى بع�ض املهارات ،التي يجب �أن يكت�سبها املتطوع �إذا التحق بهذا
ال�سرب ،وال بد �أن ندرك �أن جماالت العمل التطوعي متعددة ،ولذا
ف�إنه ال بد للمتطوع �أن تكون لديه الرغبة يف التعلم ومعرفة كل ما
يتعلق بالفئة التي �سي�سخر وقته لأجلهم كي ال تكون نتيجة التطوع
�سلبية ،و�أهمها عدم الإملام بكيفية التعامل مع بع�ض الفئات.
حتديات ومهارات خا�صة
�إن العمل التطوعي مع فئة ذوي الإعاقة يحتاج الى (الإن�سانية -
التقرب منهم �أكرث -القراءة عنهم �أكرث  -فهم عاملهم �أكرث).
وقد �أثبت التاريخ عرب الع�صور واالزمنة ق�ص�ص جناح ذوي
الإعاقة يف جماالت خمتلفة كالريا�ضة والإعالم واالدب والفن،
�إ�ضافة �إلى بقية املجاالت الوظيفية الأخرى ،ولكن لن نغفل �أنه ما
زالت هناك بع�ض التحديات يف هذا املجال ،خا�صة حني تريد �أن
تثقف املجتمع ب�أن التعامل مع ذوي الإعاقة لي�س �صعب ًا كما يف�سره
البع�ض ،و�أنه يحتاج فقط �إلى مهارات خا�صة ،وعندما ميتلك
الإن�سان نية حب اخلري للجميع ،ور�سم الفرحة والبهجة لهم ،ال
�أظن �أنه �ست�صعب عليه تعلم� ،أو �صقل بع�ض ال�صفات كال�صرب،
وعدم ال�شعور بالنفور ،و�إعطائهم احلب و�أنه كلما تقربنا من هذه
الفئة �أ�صبحنا ندرك �أكرث �أنهم ال يحتاجون �إلى �شفقة �أو �إح�سان،
بل يحتاجون �إلى املحبة واالحرتام والتقدير ،و�أن التطوع مع ذوي
الإعاقة متعة روحية ال ت�ضاهيها �أي مهنة ،وخا�صة حني نراهم
يتوا�صلون معنا فرحني مبت�سمني ويعربون عن حبهم لنا من دون
�أي تردد ،فهم يتحدثون بالفطرة حول كل ما يجول يف خاطرهم.
وبذلك التطوع يف جمال الإعاقة يحتاج �إلى مهارات خمتلفة
ح�سب نوع الإعاقة ،فالتعامل مع ذوي الإعاقة ال�سمعية يختلف
عن التعامل مع ذوي الإعاقة الب�صرية واحلركية والذهنية.
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ال �شك �أن للتطوع قيمة كبرية يف كافة املجاالت ،وبالذات التطوع
خلدمة فئة بحاجة ملن ميد لها يد امل�ساعدة ويتابع احتياجاتها
النف�سية واحلياتية واالجتماعية ،وي�ساندها يف التواجد داخل
املجتمع وي�ستمع �إليها ،ويقدم لها اخلدمات الطبية والعالجية
والنف�سية� ،إ�ضافة �إلى م�ساعدة الأ�سرة يف كيفية التعامل مع
ابنها ذوي الإعاقة ،وتقدمي الدعم املعنوي الالزم لها.
النق�ص بعدد املتطوعني يف جمال خدمة الأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة:
من املالحظ �أن هناك نق�ص ًا يف عدد املتطوعني يف جمال
الإعاقة ،حيث نالحظ تواجد القليل منهم يف الفعاليات
واملنا�سبات االحتفالية اخلا�صة بالأ�شخا�ص ذوي الإعاقة،
وهم ي�شاركون ب�شكل عام يف التنظيم� ،أما امل�شاركة التطوعية
يف املجاالت اخلا�صة باحتياجاتهم املختلفة فهي قليلة ،لذلك
احلاجة تتطلب �ضرورة العمل على ت�شجيع التطوع يف املجاالت
املتخ�ص�صة املرتبطة باحتياجات ذوي الإعاقة ،من خالل
امللتقيات والفعاليات التوعوية� ،إ�ضافة �إلى �أهمية قيام رجال
الدين بالتوعية ب�أهمية وعظم �أجر من يخدم هذه الفئة،
جلذب وت�شجيع ال�شباب على التطوع.
�أهم ال�صعوبات با�ستقطاب متطوعني يف جمال ذوي
الإعاقة:
هناك �صعوبات عدة ال�ستقطاب متطوعني يف جمال الإعاقة ،منها
كون املتطوع غري م�ؤهل للتعامل مع طبيعة هذه الفئة ،و�أي�ضا هو
بعيد عن الظروف املحيطة بحياة ذوي الإعاقة وت�صرفاته و�أ�سلوب
تفكريه و�أي�ض ًا اال�ستعداد النف�سي ،فيجب �أن يكون عنده اال�ستعداد
النف�سي لل�صرب والتحمل وتفهم احتياجات ذوي الإعاقة.
لتفعيل العمل التطوعي مع ذوي الإعاقة:
�أوال :يجب �أن تكون م�ؤهالت املتطوع متعمقة واخت�صا�صية
حتى يعطى املردود الأف�ضل.
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ثانيا� :أن تكون هناك جمعية تطوعية خلدمة ذوي الإعاقة على
م�ستوى الدولة ،من خالل التوا�صل معهم بجميع الو�سائل املتوافرة،
لعمل امللتقيات الدورية والور�ش التدريبية والت�أهيلية لهم.
ثالثا� :ضرورة �إن�شاء �أكادميية علمية ،ويكون بها خمت�صون
بالدرا�سة والأبحاث امليدانية حول �أو�ضاع الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة يف كافة مناطق الدولة ،وو�ضع خطة �شاملة لتنميتهم
ورعايتهم ،ومواجهة الأ�سباب التي �أدت �إلى نق�ص الكوادر
املواطنة امل�ؤهلة يف هذا املجال.
رابعا :يجب �أن تتبنى اجلهات الر�سمية والعاملة يف جمال
رعاية الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة على تنفيذ برامج لت�أهيل
املتطوعني ،وخدمة فئة ذوي الإعاقة ب�شكل جيد من خالل
دورات خا�صة للتطوع يف خدمة ذوي الإعاقة.
خام�سا :و�أن يكون هناك تطوع �أي�ض ًا من قبل �أولياء �أمور
ذوي الإعاقة مل�ساعدة غريهم ممن هم �أقل خربه منهم يف
التعامل مع ذوي الإعاقة ،وت�شجيعهم على اال�ستمرار والتغلب
على امل�شاكل التي يواجهونها.
ار�ضاء الذات وار�ضاء اهلل:
�إن التطوع وب�شكل خا�ص يف جمال ذوي الإعاقة ال يحتاج منا
�سوى �شيء واحد هو الرغبة ،ف�إن رغبت يف �أن حتدث تغيري ًا
يف هذه الفئة ويف نف�سك �أي�ض ًا وتر�ضي بها ربك ،حينها �سيتجه
�سلوكك ال �إرادي ًا �إلى التعامل معهم بطريقة عفوية ،وذلك عن
طريق االطالع على احتياجاتهم ،والإملام بطريقة التعامل
معهم من خالل التوا�صل مع امل�ؤ�س�سات اخلا�صة برعاية ذوي
الإعاقة� ،إ�ضافة �إلى القراءة واالطالع عن هذه الفئة التي
�ستزيد من �شعورنا بالر�ضا الذاتي وال�سعادة التي �ست�صلك
من دون توقف من خالل هذا العمل.
التطوع عمل �إن مل ينبع من الداخل وبنية �صافية ،لن ي�صبح
تطوع ًا ،فاملتطوع عليه �أن يخلع رداء الأنانية ويبتعد عن
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ال�شخ�صنة ،و�أن يعمل بروح الفريق الواحد والهدف الواحد،
وهو االرتقاء بالعمل االجتماعي واخلريي والإن�ساين من دون
انتظار �أي مقابل �أو �إ�شادة.
دور وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية:
يقع على عاتق وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية �ضرورة توعية
املجتمع ب�أهمية العمل التطوعي يف ميدان ذوي الإعاقة
يف الدولة ,وحمو االجتاهات ال�سلبية عن الإعاقة ،وبناء
اجتاهات �إيجابية من �ش�أنها ت�شجيع التطوع يف هذه املراكز،
مع ال�ضرورة لقيام امل�ؤ�س�سات احلكومية واملحلية واخلا�صة
يف الدولة باالحتفال بيوم التطوع العاملي ،عن طريق ت�شجيع
املوظفني على القيام ب�أعمال تطوعية يف هذا اليوم ،ملختلف
فئات املجتمع ومن بينهم فئة الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
املتطلبات العامة لتنمية العمل التطوعي مع الأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة يف املجتمع:
 من ال�ضرورة تفعيل العمل التطوعي يف مراكز ت�أهيل الأ�شخا�صذوي الإعاقة يف الدولة ،بحيث يكون جزء ًا من �سيا�سة هذه
املراكز وتوجهاتها العامة ،بالإ�ضافة �إلى تقدمي ت�سهيالت
وت�شجيع للمتطوعني الذين يقدمون على العمل التطوعي يف
مراكز ذي الإعاقة وفتح املجال لهم خلو�ض هذه التجربة.
 �أهمية بناء قاعدة بيانات معلوماتية عن الأ�شخا�ص الذينلديهم ا�ستعداد للعمل التطوعي ،وا�ستفادة مراكز ذوي
الإعاقة من هذه القاعدة يف ا�ستقطاب وجلب املتطوعني.
 �أهمية تخ�صي�ص �ساعات درا�سية �إلزامية لطلبة اجلامعاتوالكليات ،تكون �ضمن متطلبات التخرج ،بحيث يقدِّ مون
فيها جهودهم التطوعية للمجتمع وفئاته اخلا�صة.
 �ضرورة عمل الدرا�سات التي ت�ساعد بالتعرف على م�ستوىاالحتياجات التطوعية ملراكز ت�أهيل املعاقني يف الدولة،
وموا�صفات املتطوعني الذين حتتاجهم ،و�أوقات التطوع
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املف�ضلة� ،إ�ضافة �إلى التعرف على الفروق يف االحتياجات
التطوعية بني مراكز ذوي الإعاقة يف الدولة ،وذلك تبع ًا
ملتغريات نوع املركز ونوع الإعاقة و�إمكانية اال�ستفادة من
نتائج الدرا�سات وتعميمها على مراكز تهتم بفئة ذوي
الإعاقة لتفعيل �سيا�سات العمل التطوعي فيها.
 غر�س مبادئ العمل التطوعي لدى الن�شء من خالل املناهجواملقررات الدرا�سية .و�إجراء زيارات ميدانية ملراكز ذوي
الإعاقة �ضمن الأن�شطة املدر�سية.
 �أهمية الإ�شارة لوجود حاجة ملتطوعني يف مراكز ت�أهيلاملعاقني يف الدولة ،خا�صة يف جماالت الأن�شطة العامة،
و�ضبط الطلبة والرقابة عليهم ،اخلدمات العالجية
امل�ساندة ،بالإ�ضافة �إلى املجاالت املرتبطة مبجال الت�أهيل
املهني والت�شغيل.
�أن �أكرث االحتياجات التطوعية يف مراكز ذوي الإعاقة هي
يف جمال الأن�شطة العامة ،وهناك الكثري من الأن�شطة التي
تنظمها مراكز ذوي الإعاقة ،كامل�سابقات الريا�ضية والفنية
والرحالت والزيارات اخلارجية ،تتطلب الإ�شراف على
الطلبة وم�ساعدتهم �أثناء الن�شاط ،حيث ال تكفي الكوادر
العاملة ل�ضبط ه�ؤالء الطلبة خالل �أجواء الن�شاط.
دور و�سائل الإعالم املختلفة بتوعية املجتمع للعمل
التطوعي مع فئة ذوي الإعاقة:
�أوال :و�سائل الإعالم التقليدية (املرئية ,املقروءة ,امل�سموعة)
يلزمها القيام بدورها االيجابي بتوعية املجتمع ب�أهمية العمل
التطوعي.
ثانيا :الو�سائل احلديثة (النت الفي�س بوك ,ال�سو�شيال
ميديا) �ضرورة العمل على و�سائل الإعالم الرقمي الإلكرتوين
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باجتذاب املتطوعني وتوفري عملية الت�سجيل الإلكرتوين للعمل
التطوعي.
الدور االيجابي لو�سائل الإعالم بتوعية املجتمع ب�أهمية
العمل التطوعي خلدمة الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة:
 الدور الإيجابي بالتوعية بالربامج التطوعية اخلا�صةبالأ�شخا�ص ذوي الإعاقة وتو�ضيح مدى �أهميتها على
ال�صعيد ال�شخ�صي وال�صعيد املجتمعي.
 الدور الإيجابي بتوعية املجتمع لأهمية العمل التطوعي معفئات ذوي الإعاقة ومردودها على املتطوع الدنيوية والدينية.
 الدور الإيجابي بتوجيه دور اجلمعيات ذات النفع العام يفالدولة نحو العمل التطوعي يف جمال رعاية وت�أهيل ذوي
الإعاقة امللتحقني يف املراكز ملا له من �أهمية يف تطوير
اخلدمات املقدمة لهذه الفئة.
 الدور الإيجابي ب�إبراز النماذج التطوعية الناجحة.وبذلك يظهر الدور املوجه لو�سائل الإعالم املختلفة نحو �إبراز
�أهمية العمل التطوعي و�أثره على الفرد واملجتمع ،وتوجيه
امل�ستهدفني للتطوع يف جمال ذوي الإعاقة.
التعزيز بالعمل التطوعي مع فئة ذوي الإعاقة:
كما يجب �أن ن�شجع العمل التطوعي للأ�شخا�ص الراغبني
بالعمل التطوعي مع ذوي الإعاقة بتخ�صي�ص جوائز للمتطوعني
املتميزين ،الذين يحملون ر�سالة التطوع ،وي�شاركون املجتمع
يف �أن�شطته املجتمعية.
ذوي الإعاقة والتطوع:
�ضرورة �إ�شراك الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف عملية التطوع،
واطالعهم على كل ما ميكن �أن يخدمون به ،واال�ستفادة من
�أفكارهم لدجمه باملجتمع.
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مبـــادرات مجتمعيـــة
بقلم :الدكتور عادل أحمد المرزوقي
نائب رئيس الشبكة االقليمية للمسؤولية االجتماعية

تت�سابق امل�ؤ�س�سات احلكومية واخلا�صة ،وكذلك اجلمعيات اخلريية واملجتمعية لتقدمي مبادرات جمتمعية
مبتكرة ،بهدف ح�شد اجلهود نحو تنمية موارد مالية من التربعات �أو نحو ذلك� ،أو الرتويج لأف�ضل املمار�سات
يف جماالت تخ�ص�صها� ،أو دعم تبني ق�ضايا جمتمعية �أو غري ذلك .ويف احلقيقة ت�صميم املبادرات املجتمعية
علم له �أ�صول وقواعد حتى حتقق هذه املبادرات املرجو منها .حيث يواجه �أ�صحاب القرار يف العديد من
امل�ؤ�س�سات �صعوبة يف حتديد الآلية الأف�ضل الختيار ق�ضية ما لتكون حمور ًا ملبادرة جمتمعية ما� ،أو اختيار
مبادرة لدعم وم�ساندة ق�ضية ما دون غريها.
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وا�ستناد ًا �إلى كتاب «امل�س�ؤولية االجتماعية لل�شركات» ،مل�ؤلفيه
فيليب كوتلر ونان�سي يل ،والذي �صدر عام  2005م ،ومتت
ترجمته �إلى اللغة العربية يف عام  2011م ،ي�ؤكدان فيه �أنه
يجب على �أ�صحاب القرار الإجابة على الأ�سئلة الآتية عند تبني
مبادرة ما :كيف تدعم املبادرة املجتمعية �أهداف امل�ؤ�س�سة
الإ�سرتاتيجية؟ و�إلى �أي مدى متثل الق�ضية التي �ستتبناها
املبادرة املجتمعية م�شكلة اجتماعية� ،أو بيئية� ،أو اقت�صادية؟
وماذا �سيكون ر�أي �أ�صحاب امل�صلحة حال امل�ضي قدم ًا يف هذه
املبادرة؟ وهل ق�ضية املبادرة املجتمعية ميكن �أن يتحم�س لها
موظفونا؟ وهل �سي�شجع قيامنا بتبني تلك املبادرة املجتمعية
الآخرين املهتمني بها على التوا�صل مع امل�ؤ�س�سة طلب ًا لتقدمي
التمويل؟ وكيف لنا �أن نعرف �أن ق�ضية املبادرة املجتمعية هي
ق�ضية ال�ساعة؟ كما يتحدثا يف كتابهما عن �أغرا�ض ت�صميم
مبادرات جمتمعية ،حيث ذكرا �ستة �أغرا�ض رئي�سة منها:
«الرتويج للق�ضايا» والذي تقوم امل�ؤ�س�سة من خالله بتقدمي
الأموال �أو امل�ساهمات العينية �أو موارد م�ؤ�س�سية �أخرى لزيادة
الوعي والإهتمام بق�ضية جمتمعية .وكذلك «الت�سويق املت�صل
بالق�ضايا» حيث تلتزم امل�ؤ�س�سة بتقدمي م�ساهمة �أو التربع
بن�سبة مئوية من الإيرادات لق�ضية حمددة بناء على مبيعات
املنتجات يف فرتة حمددة ل�صالح م�ؤ�س�سة غري ربحية �أو
ق�ضية جمتمعية� .إ�ضافة �إلى «الت�سويق االجتماعي امل�ؤ�س�سي»
وتقوم امل�ؤ�س�سة من خالله بدعم ت�صميم �أو تنفيذ حملة لتغيري
ال�سلوك �أو الدعوة لن�صرة ق�ضية ما .وكذلك «العطاء اخلريي
امل�ؤ�س�سي» وتقدم امل�ؤ�س�سة عربه م�ساهمة مبا�شرة �إلى م�ؤ�س�سة
خريية �أو ق�ضية ما ،ويكون ذلك يف �صورة هبات نقدية
�أو تربعات �أو خدمات .و«التطوع املجتمعي» والذي تدعم
امل�ؤ�س�سة املوظفني �أو ال�شركاء �أو احلا�صلني على امتيازها
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بالتطوع بوقتهم من �أجل م�ساندة املنظمات �أو املجتمع املحلي.
و�أخري ًا «ممار�سات الأعمال امل�س�ؤولة جمتمعي ًا» حيث تتبنى
امل�ؤ�س�سة وتنفذ ممار�سات �أعمال وا�ستثمارات اختيارية تدعم
ق�ضايا �إجتماعية تهدف �إلى زيادة رفاهية املجتمع وحماية
البيئة .و�أجريا فيليب كوتلر ونان�سي يل مقابالت مع  25مدير ًا
يعملون يف ال�شركات الأمريكية العمالقة مثل :مايكرو�سوفت،
وجون�سون �آند جون�سون ،و�آي بي ام ،لإلقاء ال�ضوء على �أف�ضل
الطرق والو�سائل التي متكن ال�شركات من تعظيم م�ساهماتها
امل�ؤ�س�سية يف الق�ضايا املجتمعية وقيا�س ت�أثريها ،حيث قدم
ه�ؤالء املديرون ن�صائح ثمينة حول �أف�ضل تلك املمار�سات عند
ت�صميم مبادرات جمتمعية منها :اختيار عدد ًا قلي ًال فقط من
الق�ضايا املجتمعية لدعمها ،واختيارالق�ضايا حمل اهتمام
يف املجتمعات التي تزاول بها �أعمال امل�ؤ�س�سة �أو ال�شركة.
وكذلك اختيار الق�ضايا املتوافقة مع ر�سالة امل�ؤ�س�سة وقيمها
ومنتجاتها وخدماتها� .إ�ضافة �إلى ذلك ،اختيار ق�ضايا حمل
اهتمام �أ�صحاب امل�صلحة .واختيار الق�ضايا التي ميكن
دعمها على املدى البعيد ،..اختيار مبادرات ترتبط بطبيعة
خربة امل�ؤ�س�سة �أو ال�شركة لت�سهيل تفعيلها بكفاءة وفاعلية.
ويف اخلتام ،قدما امل�ؤلفان ال�شهريان «فيليب كوتلر» و«نان�سي
يل» يف كتابهما ال�شهري «امل�س�ؤولية االجتماعية لل�شركات» بع�ض
املمار�سات الأف�ضل لت�صميم مبادرات جمتمعية فاعلة منها:
ت�شكيل فرق ًا داخلية للعمل من خمتلف الأق�سام والإدارات يف
امل�ؤ�س�سة لإثراء عملية و�ضع اخلطط ،و�إ�شراك كافة �أ�صحاب
امل�صلحة عند ت�صميم املبادرة ،وحتديد �أهداف وا�ضحة قابلة
للتحقيق والقيا�س ،وو�ضع خطة للتوا�صل الداخلي واخلارجي
ب�ش�أن املبادرة املجتمعية ،و�أخري ًا احل�صول على دعم الإدارة
العليا لغايات تفعيل هذه املبادرات املجتمعية.
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تطـويـــر الفكـــر التنمـــوي
المستدام للمجتمعات العربية
إعداد  :االستاذة اسيا مالك محى الدين سراج الدين
أمين عام مجلس المسؤولية المجتمعية -والية الخرطوم
وزارة التنمية االجتماعية -والية الخرطوم

مقدمـــة:
لقد وردت مرتادفات عديدة لتعريفات وم�سميات التنمية االجتماعية والب�شرية فقد جاء التقرير العاملى
للتنمية االجتماعية با�سم تقرير التنمية الب�شرية بينما �أخذ امل�سمى العربي تقرير التنمية الإن�سانية وفى
بع�ض الأروقة العلمية رمبا يربز م�سمى التنمية املجتمعية و�أ ًّيا كان امل�سمى ف�إنه من ال�ضروري االتفاق على
مفهوم التنمية املتعلقة �أو املنعك�سة على النا�س.
وقد تطور مفهوم التنمية االجتماعية منذ مرحلة احلرب العاملية الثانية وكانت تفهم مبقدار ما يح�صل عليه
الإن�سان من ال�سلع واخلدمات ثم دخلت امل�ؤ�شرات االجتماعية رويد رويدا ،ومفهوم الت�شاركية فظهر مفهوم
التنمية بالنا�س وللنا�س ومن �أجل النا�س ثم ن�شطت وثائق احلقوق يف الإطار التنموي فظهر مفهوم التنمية
املرتكزة على احلقوق Rights- based Development
والآن احلديث عن التنمية امل�ستدامة وغني عن القول �إن ما حدث من تطور له �سببان عموما الأول تطور
املمار�سة وظهور امل�شكالت والثاين حت�سن فهم النا�س للتنمية االجتماعية.
)(60

الكتاب العربي في المسؤولية المجتمعية  -الجـزء الثانـي

مفهوم التنمية امل�ستدامة:
ي�ؤمن مفهوم التنمية امل�ستدامة احلديث �أن التنمية يف
جوهرها تنمية ب�شر ولي�ست �إقامة مرافق وتطويرها و�أنها ال
تقت�صر على املفهوم املحدود لتنمية القوى العاملة بالتدريب
والتعليم و�إمنا تتجه لبناء الب�شر القادرين على النهو�ض
باملهام التنموية الأ�سا�سية.
و�أن التنمية يجب �أنْ تكون يف �صالح الفقراء والطبيعة وفر�ص
العمل و�أنها ت�شدد على النمو الذي يولد فر�ص عمل جديدة
ويحافظ على البيئة وهى تنمية تزيد من متكني النا�س وحتقيق
العدالة فيما بينهم  ،و�أن التنمية يجب ان ُتع َنى بالنمو والعدالة
والتمكني وامل�شاركة واال�ستدامة والت�صدي للفقر والبطالة من
خالل تكوين وتوظيف القدرات لتحقيق الرفاه وتوظيف ذلك
يف الن�شاط االقت�صادي واالجتماعي والإبداعي.
وكذلك يجب �أن ترتبط التنمية باحلقوق التي وردت يف
م�سودة احلقوق بالد�ستور القطري العربي الذى يجب �أن يعرب
عن التعاقد االجتماعي بني املكونات املجتمعية من ناحية وبني
الدولة واملجتمع من ناحية �أخرى.
ويجب اال�ستفادة من االطر العاملية للتطوير واملواكبة وتداول
املفاهيم بني ما هو حملي وعاملي والقيا�سات واحلوار بني
االجتماعي واالقت�صادي �أخذا يف االعتبار الأبعاد ال�سيا�سية
والثقافية كجزء ال يتجز�أ من التنمية ومفاهيمها.
فل�سفة التنمية امل�ستدامة:
ُتبنى فل�سفة التنمية امل�ستدامة يف املنطقة العربية على مفهوم
ميزان دقيق تعر�ض عليه
التنمية الب�شرية التي ترتكز على
ٍ
الأمور كي مييز ما بني املعقول واملرفو�ض لتحقيق الأهداف
املنهجية يف جميع مناحي احلياة دون �إفراط م�شحون
تفريط يهبط مبقام املراد كل ذلك
بالعواطف واخليال �أو
ٍ
مبني على قدرات الإن�سان العربي ومهاراته يف تطبيق العلوم
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وتناول الفل�سفة لي�س للت�سجيل �أو التدوين بل �إلى حتقيق
التطبيق املمكن واملتاح والريادي يف �إطار ت�أكيد مبد�أ الوطنية
واملواطنة والهوية العربية  ،ولكن من املهم �أنْ نخالط الأفكار
والتجارب والعلوم الإن�سانية العاملية و�أن يننتقي ما يجلب
املنافع والتطور واالرتقاء بحركة العمل املفيد واجلامع لل�صف
العربي واملوحد للكلمة.
يجب �أن تنبني الفل�سفة واملفهوم على اال�ستقراء ال�صحيح
واال�ستدالل ال�سليم واال�ستنباط العلمي الذي ي�أخذ يف االعتبار
فهم الواقع وا�ستخدام الدليل الر�صني ،كما يجب الأخذ يف
االعتبار خلق روح التدافع احل�سن الذي ال يحدث ت�ضادا �أو
تعار�ضا وامل�ؤ�س�س على الأ�سلوب املنا�سب والإمكانيات املتوافرة.
نقاط رئي�سة يف �إحداث التنمية امل�ستدامة:
ا -تو�ضيح الأدوار وامل�س�ؤوليات ملمثلي الدعم الرئي�سني و�إثارة
الق�ضايا امللحة وح�شد الر�أي الر�سمي وال�شعبي للوقوف
خلفها ومنا�صرتها.
ب� -إتاحة فر�صة �سانحة ملمار�سة حوار وطني بناء ي�سهم يف
حل كافة الق�ضايا من خالل املراجعة الدائمة واملتعمقة
للق�ضايا ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�صادية والثقافية
مب�شاركة �أف�ضل اخلربات لكافة الأطراف الوطنية
واحلكومية والقطاع اخلا�ص ومنظمات املجتمع املدين.
ج -امل�ساهمة يف �إعادة توزيع املوارد من خالل مناق�شة
وعر�ض الأولويات الوطنية واالتفاق عليها.
د -امل�ساهمة يف حتقيق االتفاق حول الق�ضايا والإجماع
الوطني بخلق املفاهيم والعالقات املتوازنة بني ال�شركاء
الوطنيني من خالل عر�ض البيانات واملعلومات ب�صورة
من�صفة وحمايدة.
قيا�س التنمية:
يجب �أن نقرر �أن مفهوم التنمية امل�ستدامة يف �إطار التنمية
)(61

الب�شرية قد �سار ب�صورة �أ�سرع من عملية القيا�س �إذ �أنَّ القيا�س
مل يواكب املفهوم بنف�س الوترية ورمبا كان هذا طبيعيا ...ولكن
يجب االجتهاد �أكرث يف عملية القيا�س ...وتطويرها واالرتقاء
بها ملتابعة التطورات يف امليدان ومعايرتها وتقييمها ..ومن
ناحية �أخرى ف�إن عملية قيا�س التنمية من امل�سائل ال�ضرورية
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لالتفاق حولها وهي مرتبطة بقاعدة البيانات الوطنية لإعداد
وتركيب امل�ؤ�شرات ويكمن التحدي الرئي�سي هنا لأن م�س�ألة
�إنتاج البيانات الدورية غري منتظم كما �أن حجم العينات
واختالفها ال ُي ّكن من املقارنة بني الدول العربية والدول
ال�شبيهة ب�صورة وا�ضحة ومفيدة.
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المسؤولية المجتمعية تجاه داء
السكري في دولة قطر
إعداد :األستاذة نواعم السادة

متخصصة وباحثة في مجال المسؤولية المجتمعية

َت َزا َيدَ اهتمام احلكومات والأفراد والقطاع اخلا�ص يف دول العامل كافة وخا�صة املتقدمة مبنظمات املجتمع
املدين التي ارتبطت مبفهوم امل�س�ؤولية املجتمعية ،حيث تت�صدر االهتمامات العامة وال�سيا�سية واالقت�صادية
و ال�صحية و التعليمية ،وتعترب هذه املنظمات من �أهم عوامل دعم و ا�ستقرار املجتمعات املتقدمة  ،فهي ت�شكل
القطاع الثالث للحياة احلديثة مع احلكومة والقطاع اخلا�ص و ت�ساهم يف تطوير ورفاهية املجتمعات وحتقيق
التنمية امل�ستدامة كما �أنها تعلب دور رئي�سي يف حت�سني الأو�ضاع االقت�صادية واالجتماعية والتعليمية ،ويف
�إطالق املبادرات التي من �ش�أنها تعزيز روح امل�شاركة وحتمل امل�س�ؤولية بني �أطراف املجتمع كافة ويف كافة
املجاالت كما �أنها تخفف جزءا من الأعباء عن الدولة ُ
وتمل املواطن جزءا من امل�س�ؤولية.
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ويف جمال ال�صحة الذي يلقى اهتمام بالغ من احلكومات
والقطاع اخلا�ص والأفراد على حد �سواء يحظى داء ال�سكري
باهتمام بالغ كونه من الأمرا�ض املزمنة ومن م�سببات الوفيات
ب�سبب م�ضاعفاته اخلطرية على �صحة امل�صابني ،ويعد
ال�سكري م�شكلة عاملية ازدادت ب�شكل ملحوظ يف الآونة الأخرية
وت�شري تقديرات منظمة ال�صحة العاملية �إلى �إ�صابة �أكرث من
 422مليون �شخ�ص بالغ بال�سكري على ال�صعيد العاملي.
وقد تعددت التجارب الدولية يف امل�س�ؤولية املجتمعية يف جمال
ال�صحة وخا�صة فيما يتعلق مبر�ض ال�سكري وهنا �سوف
ن�ستعر�ض جتربتني لكل من دولة الكويت و�سلطنة عمان،
وميكن �إيجازها فيما يلي:
• جند جتربة دولة الكويت التي ت�أ�س�ست فيها رابطة ال�سكر
الكويتية حتت مظلة اجلمعية الطبية الكويتية وت�ضم �أكرث
من  ٣١٠٠٠ع�ضو م�سجل وتعمل بالتعاون مع االحتاد
الدويل لل�سكري وهي منظمة ت�شمل �أكرث من  ٢٣٠منظمة
حملية لل�سكر يف �أكرث من  ١٧٠دولة و�إقليم ،تعمل رابطة
ال�سكر الكويتية على رفع الوعي مبر�ض ال�سكر وتوفري ور�ش
عمل للمجتمع الطبي وغري الطبي مل�شاركة �آخر التطورات
املتعلقة مبر�ض ال�سكر ،و تتنوع �أن�شطتها و خدماتها مثل
�إقامة ور�ش عمل ودورات تدريبية وتثقيفية للم�صابني
بال�سكري ،وتوفري م�ستلزمات العالج ب�أ�سعار رمزية،
�إ�صدار ن�شرات وجمالت دورية تت�ضمن كل ما هو جديد يف
جمال ال�سكر ،تنظيم امل�ؤمترات والندوات املحلية والعاملية
يف جمال ال�سكر وتدعيم العالقات واالت�صاالت مع الهيئات
اخلليجية والعربية والدولية املهتمة بعلوم ال�سكر ملواكبة
التقدم والتطور العلمي وغريها.
• ويف �سلطنة عمان ت�أ�س�ست اجلمعية العمانية ملر�ض ال�سكري
يف عام 2009م ،وتهدف �إلى ن�شر الوعي وتثقيف املجتمع
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حول مر�ض ال�سكري والتعاون مع اجلهات املختلفة للحد
من املر�ض وتقليل انت�شاره وم�ضاعفاته اخلطرية .وتعمل
اجلمعية على االرتقاء ورفع امل�ستوى العلمي واملهني
للعاملني يف حقل مر�ض ال�سكري مبختلف اخت�صا�صاتهم
من خالل عقد ورعاية املحا�ضرات والدورات والور�ش
التدريبية وامل�ؤمترات يف جمال رعاية مر�ضى ال�سكري
والعمل على ت�شجيع تبني منط حياتي �صحي يف املجتمع
ك�أ�سا�س للوقاية من مر�ض ال�سكري ،بالإ�ضافة �إلى ت�شجيع
ودعم البحوث العلمية يف خمتلف اجلوانب ذات العالقة
مبر�ض ال�سكري والعمل على بناء وتوطيد عالقات التعاون
وتبادل اخلربات بني اجلمعية وخمتلف اجلمعيات والهيئات
الإقليمية والدولية العاملة يف جمال مر�ض ال�سكري.
ويف دولة قطر ت�ستند ر�ؤية قطر الوطنية  2030على �أربع ركائز
�أ�سا�سية� ،إحداها هي «التنمية الب�شرية» والتي تعرب عن طموح
دولة قطر يف ن�شر ال�صحة اجليدة بني ال�سكان على امل�ستوى
البدين والنف�سي ،وتت�شابه اجلمعية القطرية لل�سكري التي �أن�شئت
يف عام 1985مع نظرياتها ال�سابق ذكرهم فنجد تطابق �أهداف
اجلمعية القطرية لل�سكري مع �أهدافهم ،كما تتنوع الأن�شطة التي
تقدمها اجلمعية وت�شرتك مع اجلمعيات العربية والدولية يف بع�ضها
وت�شارك اجلمعية القطرية لل�سكري يف �إقامة امل�ؤمترات داخلي ًا
وامل�شاركة يف امل�ؤمترات خارجي ًا والتي تقام يف الدول الأخرى
وتتبادل اجلمعية مع نظرياتها يف خمتلف دول العامل اخلربات
املختلفة وتعمل على تطوير براجمها والكوادر العاملة فيها.
ويلعب املتطوعون دور كبري وهام يف �أن�شطة وفعاليات
اجلمعيات املختلفة ،وكذلك ت�ساهم اجلمعية يف خف�ض نفقات
العالج من خالل حمالت التوعية املتنوعة وتتبنى ن�شر الوعي
بخطر داء ال�سكري لتحقيق دورها وفق ًا ال�سرتاتيجية ال�صحة
و�صو ًال لر�ؤية قطر٢٠٣٠
الكتاب العربي في المسؤولية المجتمعية  -الجـزء الثانـي

وبالرغم من اخلدمات ال�صحية املتميزة التي تقدمها
جمعيات ال�سكري يف جمال الوقاية والعالج من مر�ض
ال�سكر �إال �أن مر�ض ال�سكري يوا�صل انت�شاره ويزداد ب�شكل
كبري وي�شكل حتدي كبري لها ب�سبب التغيري امل�ستمر يف منط
احلياة الع�صرية الذي ت�سبب يف قلة حركة ون�شاط الأفراد،
ثم اال�ستخدام الوا�سع لو�سائل التكنولوجيا املختلفة التي
ت�سهل احلياة وتقلل من حركة الأفراد وكذلك تزايد �أن�شطة
ال�شركات وتنوع و�سائل الت�سويق ملنتجات غذائية ت�ؤثر على
ال�صحة مما يغري الأفراد وي�ؤثر يف نظامهم الغذائي.
والبد من مواجهة هذه التحديات من خالل :
• ا�ستمرار ت�ضافر اجلهود املجتمعية امل�شرتكة والعمل
املتوا�صل لتوعية �أفراد املجتمع بخطورة داء ال�سكري
• و�ضع اال�سرتاتيجيات وخطط العمل املنا�سبة التي تواكب
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التغيريات املت�سارعة يف العامل يف جمال الطب والأبحاث
ومنط احلياة.
• �صياغة ال�سيا�سات الالزمة للت�صدي حلمالت الرتويج
للمنتجات الغذائية التي قد ت�ضر بال�صحة.
• العمل على ا�ستغالل التطورات التكنولوجية لت�سهيل الو�صول
لل�شرائح امل�ستهدفة بهدف التوعية ون�شر ثقافة احلياة
ال�صحية.
• ا�ستمرار اجلهود البحثية والعمل مع مراكز البحوث العاملية
يف جمال عالج داء ال�سكري.
• ت�شجيع طالب املدار�س ممن يعانون من داء ال�سكري على
امل�شاركات التطوعية يف �أن�شطة اجلمعية و�إلزام ال�شركات
الغذائية واملطاعم بتقدمي �أطعمة خا�صة مبر�ضى ال�سكري
مع تو�ضيح مقدار مكوناتها وكمية ال�سعرات احلرارية.
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المسؤولية المجتمعية ومجاالتها
في الجمهورية الفرنسية
إعداد  :سعادة الدكتور محمد صديق

عميد كلية االقتصاد والتجارة جامعة سليمان الدولية (تركيا)
رئيس الجمعية الدولية لالغاثة والتنمية باريس  /فرنسا

متت اال�ستجابة يف االحتاد الأوروبي للجدل املثار حول امل�س�ؤولية املجتمعية للمنظمات يف �أوا�سط الت�سعينيات،
وذلك عندما طلبت اللجنة الأوروبية من املنظمات احرتام اجلوانب االجتماعية ،فقد �صدر قرار للربملان
الأوربي ل�سنة  1999دعا الى �إيجاد مدونة �سلوك ،تنظم اجلوانب املتعلقة باحرتام البيئة وحقوق العمل
وحقوق الإن�سان من طرف املنظمات الأوروبية ،من �أجل دعم مو�ضوع امل�س�ؤولية املجتمعية كعن�صر مهم يف
�أجندة ل�شبونة 1و�صدرت عام  2001الورقة اخل�ضراء للم�س�ؤولية املجتمعية من طرف اللجنة الأوربية ،وهو
ما جعل امل�س�ؤولية املجتمعية يف جدول �أعمال منظمات الأعمال الأوربية حيث تغطي هذه الورقة جمموعة
من املوا�ضيع مثل �إعادة هيكلة املنظمات من منظور امل�س�ؤولية املجتمعية ،و�إيجاد توازن بني العمل واحلياة
ال�شخ�صية  ،ومدونات قواعد ال�سلوك واحلقوق االجتماعية.2
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وتعترب اجلمهورية الفرن�سية من �أكرث البلدان ن�شاط ًا فيما
يتعلق بال�شق الت�شريعي للم�س�ؤولية املجتمعية ،حيث يتميز واقع
امل�س�ؤولية املجتمعية يف فرن�سا بوجود �أجهزة خمت�صة ومتوافقة
مع �آليات م�ؤ�س�سية ُتعزز الت�شاور واحلوار االجتماعي ،وذلك
بهدف تنظيم �إطار �شرعي وم�ؤ�س�سي للم�س�ؤولية املجتمعية
وميكن اال�ستدالل على ذلك من خالل قانون  15ماي� /آيار
 2001وذلك بخ�صو�ص التعديالت االقت�صادية اجلديدة
nouvelles régulations économiques2001 (loi
 .NRE)) (lesويلزم هذا القانون املنظمات التي مت قبول
�أوراقها املالية للتداول يف البور�صة ب�أن ت�أخذ بعني االعتبار يف
تقريرها الإداري االعتبارات البيئية واالجتماعية ،غري �أن هذا
اجلهاز لي�س لديه �أي �آلية �صارمة ملتابعة التنفيذ وعقاب من
يخالف بهذا االلتزام  ،ومت �إعداد م�شروع قانون يتعلق بااللتزام
الوطني جتاه البيئة مت عر�ضه يف �سنة  ,2009وهو يركز على
�أهمية �أن تك�شف املنظمات عن الآثار التي تت�سبب فيها ن�شاطاتها
بيئيا واجتماعيا .ويوجد حاليا م�ؤ�شرين مهمني يف فرن�سا هما
معيار( )SD21000الفرن�سي والذي اعلن عنه يف �سنة 2003
من طرف جمعية التوحيد القيا�سي l’association française
 de normalisation AFNORويدعو �إلى الإهتمام بالتنمية
امل�ستدامة .امل�ؤ�شر الثاين هو � L’AFAQ 100Rصادر عن
 AFNORيف �سنة  ، 2007وهو يعر�ض معايري لكيفية تطوير
١
�أداء املنظمة جتاه م�س�ؤوليتها املجتمعية
�سيا�سات امل�س�ؤولية املجتمعية يف فرن�سا
* الت�شريعات والقوانني
� )1إ�صالح قانون الأ�سواق العامة يف عام  2006يجعله ي�أخذ
بعني االعتبار ل�سيا�سات التنمية امل�ستدامة.
 )2قانون  15ماي� /آيار  ،2001بخ�صو�ص التنظيمات االقت�صادية
اجلديدة  Loi NREوالذي يدعو ال�شركاء الى مراعاة اجلوانب
االقت�صادية واالجتماعية عند �إعداد تقاريرها الإدارية.
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 )3قانون  2001/7/17والذي مت مبوجبه �إن�شاء ال�صندوق
االحتياطي للمتقاعدين ،ويلزم هذا القانون املجل�س
التنفيذي لهذا ال�صندوق مبراقبة ال�سيا�سة العامة لهذا
ال�صندوق بحيث تتجه �سيا�سة اال�ستثمار فيه نحو االهتمام
باجلوانب االجتماعية والبيئية والأخالقية.
* الأجهزة امل�ؤ�س�سية والعمومية لتعزيز ومراقبة
احرتام امل�س�ؤولية املجتمعية
 )1الهياكل العمومية لتعزيز امل�س�ؤولية املجتمعية.
 املجل�س الوطني للتنمية امل�ستدامة 2003 م�شروع اال�سرتاتيجيات الوطنية للتنمية امل�ستدامة من 2009وحتى 2012
 نادي التنمية امل�ستدامة للهيئات وامل�ؤ�س�سات العمومية.2006
 الوكالة احلكومية الفرن�سية للم�ساعدة على التنمية.2007
 )2هيئات عمومية مكلفة مبراقبة احرتام التزامات امل�س�ؤولية
املجتمعية
 نقطة االت�صال الوطنية املكلفة مبتابعة تطبيق مبادراتمنظمة التنمية والتعاون االقت�صادي.
 الهيئة العليا للم�ساواة ومكافحة التمييز والتي تعمل علىغر�س ال�سلوك االجتماعي.
* ال�شهادات واملعايري
 )1معيار امل�ساواة املهنية (.)2004
 )2الرتتيب  :Vigéoتقييم منظمات الأعمال التي تدمج
املعايري االجتماعية والبيئية .2002
* مبادرات املنظمات الغري حكومية.
 )1الدليل املنهجي  :21000SDدليل يو�ضح للمنظمات كيفية
دمج االهتمامات االجتماعية والبيئية يف ا�سرتاتيجية
و�إدارة ال�شركة .
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 )2مر�صد امل�س�ؤولية املجتمعية للمنظمات :ي�ضم  80منظمة
وهدفه جمع معلومات عن امل�س�ؤولية املجتمعية واال�ستثمار
امل�س�ؤول اجتماعيا.
 )3التزام اجلمعية الوطنية ملراجعي احل�سابات مبراجعة
احل�سابات املتعلقة بامل�س�ؤولية املجتمعية والبيئية ومعرفة
ما �إن كان لها �أثر على الأداء البيئي.
ويف احلقيقة ف�إن �أوروبا تقف يف طليعة الدول التي ت�سعى �إلى تعزيز
وتنفيذ امل�س�ؤولية املجتمعية وممار�ستها يف املجتمع الأوروبي ككل.
وتختلف جتارب الدول يف جمال امل�س�ؤولية املجتمعية من دولة
�أوروبية لأخرى ،ففرن�سا ال ت�ؤمن بدور املنظمات يف تفعيل
وممار�سة مفهوم امل�س�ؤولية املجتمعية بل قد جتد �ضرورة

يف تدخل ال�سلطات العمومية لفر�ض هذا املو�ضوع وتوجيهه
وتنظيمه وت�شارك فرن�سا يف ذلك كل من �أملانيا وبلجيكا �أما
دول �أخرى مثل ايرلندا وانكلرتا وهولندا ف�إنها تعطي دور
�أكرب للمنظمات يف ممار�سة امل�س�ؤولية املجتمعية وترى �أن لها
دور ًا بارزا ًيف �إجناح االلتزام االجتماعي من دون احلاجة �إلى
تدخل كبري من طرف ال�سلطات العمومية.
وعلى العموم ف�إن معظم الدول االوربية ت�شجع ممار�سات
امل�س�ؤولية املجتمعية �سواء من خالل القوانني �أو التوجيهات،
�أو من خالل ا�صدار ن�شرات وتقارير ومعايري لتقييم الأداء
االجتماعي .كما �أن�ش�أت العديد من الدول الأوروبية منظمات
ومعاهد بحث تعنى بربامج امل�س�ؤولية املجتمعية.

�1. Conseil des barreaux de l›Union Européenne(CCBE); la responsabilité des entreprises et le rôle de la profession Européens «guide à l›attention des avocats Eu
ropéens; Bruxelles; juin 2008;pp:6-7.
2. Le site SENAT, Promouvoir un cadre européen pour la responsabilité sociale des entreprises, (13/01/2011), www.senat.fr/ue/pac/E1776.html.
3. Christelle didier et Romain Huet; démarche stratégique pour une formation de décideurs responsables; Alliances
pour la responsabilité sociale et environnementale; version V2; 20 Avril 2006;p: 05. 3Floriane Bouyoud; op.cit; pp: 42-43
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الكـــاريــزمـــا وأركانهـــا الثالثـــة
إعداد :األستاذ عبدالله الحوطي
باحث في مجال المسؤولية المجتمعية

اتفقت �أغلب الدرا�سات من حيث التعريف ُل ً
غة على �أن الكاريزما هي اجلاذبية املُق ِنعة التي ُيكن �أن تلهم
التفاين لدى الآخرين ،والكاريزما كلمة يونانية الأ�صل وم�شتقة من كلمة (هبة)!
وا�صطالح ًا ف�إن الكاريزما هي ال�صفة املن�سوبة �إلى �أ�شخا�ص ب�سبب �صلتهم املُفرت�ضة بالقوى احليوية امل�ؤثرة
ال�سلطة ،والكاريزما ا�سم غري قابل للقيا�س �أو التعظيم والت�صغري فال ينبغي �أن
كالقادة وغريهم من �أ�صحاب ُّ
نقول �أن فالن لديه كاريزما قوية �أو �ضعيفة؛ كبرية كانت �أو �صغرية ،فالكاريزما �صفة ُتن�سب ل�صاحبها كما هي
وغالب ًا ما �أُ�ش ِّبه الكاريزما بال�شم�س التي مهما ُح ِجبت ب�سحابة �أو غابت يف مغربها �ستبقى �شم�س ًا ،فهي ال تغيب
مبزاياها وب�شكلها وبو�ضوحها ومبواعيد ظهورها الثابتة ،ولهذا فهي �صفة يجب �أن تكون مالزمة ل�صاحبها
يتمكن بها من الو�صول �إلى التكامل امل�أمول يف �شخ�صه ،وحتى يكون القدوة امل�ؤثرة والباعث للإيجابية يف
ح�ضوره وغيابه.
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وحيث �أن امل�س�ؤولية االجتماعية يف تعريفها هي عل ٌم يعنى
بالعالقات االجتماعية بني الأفراد وبني الفرد واملجتمع يف
الأمور املتعلقة باحلقوق والواجبات.
ومبا �أنها تقوم �أي امل�س�ؤولية االجتماعية على ثالثة واجبات �أو
عنا�صر رئي�سية �أولها (الفهم)� :أي فهم الإن�سان لذاته وفهمه
للآخرين ،والثاين( :االهتمام) ويعني االرتباط العاطفي
بني الفرد واجلماعة والقيم االجتماعية لل�سلوك والأفعال
التي ت�صدر من الطرفني� ،أما الأخري :فهو (امل�شاركة) �أو
اال�شرتاك للفرد مع الآخرين يف القيام ب�أعمال ذات اهتمام
م�شرتك لتحقيق الأهداف وا�ستدامتها.
ويقابل تلك الثالثة عنا�صر وبتمازج كبري ثالثة �أركان رئي�سة
لل�شخ�صية الكاريزمية وهي (احلب والتقدير واالحرتام)
ُت�ؤطر للم�س�ؤولية االجتماعية ب�شكل كبري يف جانب تبادل
القيم النبيلة والأخالق الفا�ضلة.
�أو ًال :التقدير
وهو منح العطاء �أو التكرمي للآخرين ويختلف يف �أنواعه،
فيق ّدم مادي ًا �أو معنوي ًا �أو كالهما مع ًا ،فاملادي قد يكون ما ًال
نقدي ًا �أو ِعبارة عن �إهداء ملمو�س ًا ويق�صد به الإهداء العيني
بنا ًء على املوقف الذي ا�ستدعى التقدير ،كما ميكن �أن يكون
ِح�س ّي ًا عن طريق ُ�شكر �أحدهم �شفهي ًا مقابل موقف �أو جمهود
قام به ،والتقدير املكتمل لل�شخ�ص املُق ّدر ينبغي �أن يكون يف
العلن و�أمام من�سوبي املنظمة �أو العائلة� ،أو حتى يف مواقع
التوا�صل االجتماعية املختلفة.
ثاني ًا :االحرتام
هو �أحد القيم احلميدة التي يتميز بها الإن�سان ،و ُي ِّعب عنه
جتاه كل من حوله �أو يتعامل معه بكل عناية والتزام.
وهناك قاعدة هامة مرتبطة بالتقدير واالحرتام وهي �أن -
�أي التقدير -مينح من الذات للآخرين �أما االحرتام فهو يبد�أ
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من الذات ،فمن غري املقبول �أن يقوم ال�شخ�ص بتقدير ذاته
قبل الآخرين فهو حكم على نف�سه بالنجاح قبل �أن يبد�أ وقبل
�أن ي�ستحقه كالذي يحتفل قبل تخرجه ر�سمي ًا من اجلامعة!
�أما االحرتام فيبد�أ باحرتام ال�شخ�ص لذاته ،فاالحرتام عادة
ال يقابل �إال باالحرتام .وعندما يختلف اثنان اختالف ًا حا ّد ًا
وجه من �أحدهما هي (احرتم
فغالب ًا ما تكون �أول عبارة ُت َ
نف�سك)! �أي ِالزم احلدود الأدبية لذاتك وهو �أمر فطري لأن
مناف للآداب والأعراف.
ما قام به �أحد طريف اخلالف ٍ
ثالث ًا :احلب
ُركن ثري جد ًا بالعاطفة وامل�شاعر التي ُت�ؤ ِلف بني الأنف�س،
ومن دونه َيفت ِقد الإن�سان للوئام مع الآخرين .وهو �أمر هام
للتوا�صل املثمر ومتهيد العالقات الإن�سانية وتعزيزها .كما �أن
احلب ركن يرتبط جذري ًا ِب َنظرييه االحرتام والتقدير ،حيث
وجلي لأن االحرتام لن يكتمل
�إنه يتداخل معهما ب�شكل وا�ضح ّ
�إال بالتقدير الذي ُينح بعد �أن ُيغ ّلف با ُ
حل ّب ال�صادق.
�أما عن الأمور اجلالبة للحب فهي متعددة ،فالإيثار يعترب
ركيزة يف ت�أ�سي�س احلب مع الآخرين ،ويكفي �أن ن�ستدل
بحديث خري الب�شر نبينا حممد عليه ال�صالة وال�سالم حينما
قال (ال ُي� ِؤمن �أحدكم حتى ُي ِحب لأخيه ما ُي ِحب لنف�سه) ،فقام
بربط الإيثار بالإميان كقاعدة حثّ عليها ديننا احلنيف كي
ُتب ِقي �أوا�صر املحبة قائمة بني امل�ؤمنني ،كما �أن هناك �أمر
�آخر ربط التقدير باحلب وهو الإهداء ذلك ال ُعرف اجلميل
واملورث للحب �أكده حممد عليه ال�صالة وال�سالم حينما قال:
(تهادوا حتا ّبوا) ّ
ليلخ�ص النبي الكرمي هذا املعنى العظيم
بكلمتني وجعلهما د�ستور ًا يف حياة الب�شر ،والهدية لي�ست
يف قيمتها املادية بل بوقعها املعنوي جتاه املُهدى �إليه َكتذ ُكر
منا�سبة عزيزة �أو �إجناز �أ ّمت ُه ليجعل للإهداء الب�سيط قيمة
عالية جد ًا وبكل ت�أكيد الكثري من احلب.
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�إذ ًا التقدير  /االحرتام  /احلب� ،أركان ال�شخ�صية الكاريزمية،
وحتى يكون �صاحب هذه ال�شخ�صية هو الإن�سان اجلاذب بروحه
العطرة لدى جمتمعه يجب �أن تكون هذه ال�شخ�صية احتوت على
هذه الأركان ومار�ستها بكل �صدق مع الآخرين .ومن يتمتع بهذه
امليزة الرائعة ُك ُ ٌث -بف�ضل اهلل -ولكني �أراها يف �شخ�ص النبي
الكرمي حممد �صلى اهلل عليه و�سلم �سيد الب�شرية و�أ�شرف خلق
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اهلل وامل�صطفى منهم ،فمنذ ُخلق وحتى تو َيف ال هَ ّم ل ُه �إ ّال �أُمته،
ال ُيذكر �أن �أحد ًا من الب�شر ق ّدم االحرتام ك�شخ�صه الكرمي،
وال منح التقدير كنف�سه الزكية ،وال �أعطى احلب كقل ِبه الكبري.
قال عليه ال�صالة وال�سالم (�إمنا ُبعِثتُ ِ ألُ ّمتم مكارم الأخالق)
ولهذا كانت للنبي �صلى اهلل عليه و�سلم منزلة كبرية لدى �أهله
و�أ�صحابه وهو بكل ت�أكيد من �صنع الكاريزما.

)(71

21
المواطنــــة والمسؤوليـــــة
االجتماعية ...الفريضة الغائبة
في التعليـــم العربـــي
إعداد  :سعادة الدكتور كمال مغيث
المركز القومي للبحوث التربوية  -مصر

املواطنة هي امل�ساواة الكاملة على امل�ستوى القانوين والواقعي بني جميع املواطنني الذين ينتمون لوطن واحد،
يف جميع احلقوق والواجبات كحقوق :التعليم والعمل والتنقل والتقا�ضي وحرية العبادة والتجنيد ودفع
ال�ضرائب وامل�شاركة ال�سيا�سية والعمل العام والتعبري واحلريات ال�شخ�صية واخلا�صة ،وغريها من حقوق
ي�ضمنها الد�ستور وتنظمها القوانني ،وتلك احلقوق ال ينبغي التميز فيها بني املواطنني على �أ�سا�س الدين
واملذهب والنوع والعرق والثقافة والقبيلة �أو الع�شرية والإقليم وغريها من تباينات متنوعة بني النا�س يف
داخل الوطن الواحد ،وال �شك �أن جميع البلدان العربية ت�ضم الع�شرات من تلك التمايزات بني مواطنيها مع
اختالف العنا�صر الب�شرية بني بلد و�أخرى.
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ويعترب الإعداد للمواطنة �أهم �أ�سباب وجود املدر�سة احلديثة يف
الع�صر احلديث ،فقد هيمن على عامل الع�صور الو�سطى نظام
الطوائفية ،حيث يتكون املجتمع من طوائف متنوعة وخمتلفة
على �أ�سا�س الدين واملذهب والثقافة واملهنة واحلي ال�سكني.
وكان لكل طائفة من تلك الطوائف ،ثقافتها وم�صطلحاتها
ونظام تعليمها اخلا�ص ومثلها الأخالقية وعاداتها املختلفة
ونظامها الداخلي اخلا�ص ،ومل تكن هناك �ضرورة مو�ضوعية
�أو وطنية ،لكي يربط بني تلك الطوائف رابط �أو يجمعها جامع
�أو م�شرتك.
وكان النظام ال�سيا�سي يتكون من �أ�سرات �إمرباطورية حاكمة
يف جانب ،ثم رعايا يف اجلانب الآخر ،ومل تكن للدولة
يف ظل تلك الرتكيبة االجتماعية ومنط الإنتاج الزراعي
والريعي الإقطاعي ال�سائد �سوى وظيفتني اثنتني ،وهما :جمع
ال�ضرائب ،والأمن ببعديه اخلارجي والداخلي.
كان هذا هو النظام ال�سائد يف جميع بقاع العامل �شرق ًا وغرب ًا
طوال الع�صور الو�سطى ومطلع الع�صور احلديثة مع اختالفات
حمدودة هنا وهناك.
غري �أن املدر�سة احلديثة كانت هي امل�ؤ�س�سة الأهم يف خلق
املواطنني وغر�س قيم املواطنة ودعمها .فما دام الأطفال
ينتمون �إلى �أ�سر تتنوع عقائدها وفئاته ًا ولهجاتها ومثلها
العليا وحظوظها من الغنى والفقر ،فالبد من جمعهم جميعا
يف مبنى واحد وحتت �سقف ف�صل درا�سي واحد ،لدرا�سة
مقررات درا�سية موحدة بلغة قومية واحدة ،ويقوم بالتدري�س
لهم معلمون �أعدوا �إعداد ًا موحد ًا ويخ�ضعون جميعهم لنظام
واحد ،ولأن هذا كله كان حتميا لت�أ�سي�س املواطنة ،فقد ظهرت
فكرة �إلزامية و�إجبارية التعليم  -يف املراحل الأ�سا�سية على
الأقل  -ولكى ال يحتج الفقراء بعدم القدرة املالية على تعليم
الكتاب العربي في المسؤولية المجتمعية  -الجـزء الثانـي

�أبنائهم يف تلك املدار�س ،فقد ظهرت فكرة جمانية التعليم،
وتبعها ظهور فكرة جترمي ومعاقبة �أولياء الأمور الذين
اليدفعون ب�أبنائهم �إلى املدار�س.
والبد �أن التالميذ �سيدر�سون يف تلك املدر�سة تاريخهم الوطني
وجهود وت�ضحيات الآباء والأجداد يف بناء احل�ضارة �أو مقاومة
اال�ستعمار واملثل العليا الوطنية ودور الأبطال التاريخيني يف
الن�ضال الوطني.
كما �سيدر�سون جغرافية وطنهم املوحد بحدوده التي متيزه
عن الأوطان الأخرى وقد اختفت منه احلدود الطائفية ،التي
كانت هي الأ�سا�س يف دول الع�صور الو�سطى ،كما �سيدر�سون
لغتهم الف�صحى بقواعدها ونحوها وم�صطلحاتها الوطنية
ومناذج من ن�صو�ص الآباء امل�ؤ�س�سني ،بدال من لهجاتهم
املحلية التي تتباين تباينا كبريا داخل الوطن الواحد
وهكذا ي�صبح الوالء للوطن هو الوالء الأول ،وتختفى تدريجيا،
التق�سيمات على �أ�سا�س الطائفة والعقيدة والقبيلة والنزاعات
التي ترتتب عليها وي�صبح االنتماء الوطني هو االنتماء الأول
والأ�سا�سي جلميع الطالب والطالبات وتتحول انتماءاتهم االخرى
للقبيلة �أو الدين او الطائفة �أو غريها �إلى والءات ثانوية وعاطفية
وعندها �سيعرف الطالب رموزهم و�أبطالهم الوطنيني
يف ال�سيا�سة وفى الفكر والفنون والريا�ضة وغريها من
املجاالت ،وتظهر الت�شكيالت االجتماعية الوطنية احلديثة
كالروابط وجمعيات املجتمع املدين وجماعات اليمني والي�سار
واملحافظني والليرباليني بديال عن اجلماعات التقليدية.
كان هذا هو الطريق الذى �سلكه التعليم يف العامل من الع�صور
الو�سطى �إلى الع�صر احلديث ،وكان هو نف�س الطريق الذى
�سلكته املدر�سة العربية منذ بداية التعليم احلديث ،حتى العقود
القليلة املا�ضية التي راحت لأ�سباب عديدة ت�شهد منوا لالجتاهات
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الطائفية والدينية املت�شددة والتي ت�سعى لرت�سيخ نفوذها الطائفي
�أو العرقي �أو الطبقي على ح�ساب املواطنة واالنتماء الوطني.
وبالت�أكيد ي�ستهدف تعزيز املواطنة واالنتماء الوطني �أبعاد
اخلربة الرتبوية :الوجدانية واملعرفية وال�سلوكية.
• البعد الوجداين ،مبا يعني االنتماء �إلى الوطن ،واال�ستعداد
للبذل والت�ضحية يف �سبيله واالحتفاء بتاريخه وتراثه
ورموزه ،وتقدير �أدبه وفنونه ومو�سيقاه ،وال�شعور بعمق
عاطفة الأُ ُخ ّوة الوطنية.
• البعد املعريف ،ويعني تكوين معارف منا�سبة عن الوطن
ونظامه ال�سيا�سي ،واليات عمله وم�ؤ�س�ساته ،والد�ستور
والقانون الذي يحكمه ،والأحزاب والتكوينات ال�سيا�سية
واجتاهاتها و�صحفها وقادتها ،وحقوق املواطنني وواجباتهم،
وتاريخ الوطن و�سكانه وثقافتهم وم�شكالت ه�ؤالء ال�سكان
• البعد ال�سلوكي ،ويعني اال�ستعداد لبذل اجلهد والتفاعل
االيجابي مع الق�ضايا الوطنية ،كالفقر والأمية والتلوث
وحاجات املهم�شني وامل�شاركة ال�سيا�سية بالإ�ضافة
�إلى تعزيز الرغبة يف الإ�سهام يف حل بع�ض امل�شكالت
االجتماعية والقدرة على البحث والإملام بتلك امل�شكالت
وتكوين جماعات الدعوة وال�ضغط االجتماعية.
وال�شك �أن خمتلف ال�شواهد والدرا�سات ت�ؤكد تردي حالة
املواطنة كهدف �أ�سا�سي للتعليم� ،سواء يف حمتوي التعليم �أو
يف ثقافة ِخريجيه.
كما ت�ؤكد يف الوقت نف�سه العالقة الوثيقة بني التعليم الراهن
والتطرف الديني .ولي�س �أدل على ذلك مما نراه حولنا من
انهيار العديد من الدول العربية ودخولها يف دائرة جهنمية
من احلروب واالقتتال الطائفي البغي�ض بعد عقود عديدة من
اال�ستقالل عرفت فيها نظما تعليمية وطنية.
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ومن هنا فالبد من �إعادة االعتبار للمواطنة وتعزيز االنتماء
الوطني كهدف �أول و�أكرب للتعليم احلديث ،تدور حول هذا
الهدف «املواطنة واالنتماء الوطني» خمتلف مفردات العملية
التعليمية :من قوانني ولوائح ومناهج و�أن�شطة و�إدارة ومناخ
مدر�سي ،على �أننا ينبغي �أن نتوقف طويال عند درا�سة جتربتنا
التعليمية املا�ضية والتي �شهدت العديد من املقررات حتت
م�سمى «الرتبية الوطنية» والتي كانت يف الغالب االعم جمرد
مقرر درا�سى هزيل اليتوقف الطالب عنده طويال فيكتفوا
بالنجاح يف االمتحان فيه دون �أن ترتك تلك املقررات �أثرا
يف وجدانهم ووعيهم ومهاراتهم ،ومن هنا فالبد �أن تنطلق
املواطنة من مفهوم الرتبية املدنية الذي يهدف ال �إلى حتقيق
املواطنة فح�سب بل حتقيق املواطنة الفعالة التي تنطلق من
تعظيم مفهوم امل�س�ؤولية االجتماعية.
وللرتبية املدنية عدة مبادئ تنطلق منها وهى:
• �إن الرتبية املدنية تقوم على ا�سا�س املواطنة الكاملة التي
تنظر الى املواطنني جميعا باعتبارهم مت�ساوون متاما يف
احلقوق والواجبات ،وال متييز بينهم ب�سبب الدين او النوع
او الرثوة او غريها من ا�شكال االختالف االجتماعى
• �إن هناك متييزا حمددا ووا�ضحا بني الرتبية املدنية واالنتماء
ال�سيا�سى �أو الإيديولوجى ،فالرتبية املدنية ت�ستهدف اعداد
الطالب لالهتمام مبجتمعهم وت�ستهدف حفزهم على ان
يكونوا مواطنني م�س�ؤولني ومتحم�سني يبذلون جهدهم
يف �سبيل مواطنيهم وجمتمعهم� ،أما انتمائهم ال�سيا�سي
واختيارهم االيديولوجى فهو �ش�أن خا�ص بهم يخرج ان
اهتمام االن�شطة املدنية.
• �إن الرتبية املدنية تعتمد كل قيم املجتمع املدين كامل�ساءلة
وال�شفافية والدميقراطية وتبادل االدوار والتطوع
الكتاب العربي في المسؤولية المجتمعية  -الجـزء الثانـي

• �إن الرتبية املدنية تعمل يف ظل الد�ستور والقانون القائم
يف الدولة وتعمل فى ظل ال�شرعية الد�ستورية واحلقوق
والواجبات التي كفلها الد�ستور للمواطنني ومن هنا فهي
ال ت�ؤمن مطلقا بالعمل خارج نطاق الد�ستور والقانون وال
ت�ؤمن بالتنظيمات التي تدعوا �إلى العنف �أو التي تن�ش�أ
خارج ال�شرعية القانونية والد�ستورية
�أما كيف ميكن حتقيق تلك املواطنة وامل�س�ؤولية االجتماعية،
من خالل التعليم واملدر�سة فينبغي �أن نطرح جانبا �أن تكون
تلك املواطنة مادة تعليمية �أو مقررا درا�سيا �إال يف جانبها
املعريف والذي يقدم مع الن�شاط كدليل تدريبي ،كما ينبغي
الت�أكيد على �أنها ن�شاط ي�شرتك فيه الطالب واملعلمون جميعا.
وفى بع�ض ال�شهادات الدولية ك�شهادة «البكالوريا االجنليزية»
يعترب عمل الطالب الذى ينطلق من قيمة املواطنة وامل�س�ؤولية
االجتماعية واحدا من اهم حماور تقييمهم وانتقالهم عرب
�صفوفهم الدرا�سية �إلى �صفوفهم الأعلى� ،إذ على الطالب �أن
يخرجوا خارج جدران املدر�سة ويت�صلو باملجتمع وجمعياته
االهلية ويعرفوا م�شكالت جمتمعهم املحلى وي�شرتكوا
متطوعني يف حل تلك امل�شكالت ،وفى جتربة �أخرى �شكلت
املدر�سة ناديا ي�سمى نادي املواطنة وامل�س�ؤولية االجتماعية
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يهدف �إلى فتح اال�سوار التى حتول بني املدر�سة وبني جمتمعها
املحيط فيقوم طالب ذلك النادي باختيار احدى م�شكالت
جمتمعهم ،ومنها على �سبيل املثال :الت�سرب من التعليم ،تلوث
املاء او الهواء ،وجود �أماكن للمخلفات متثل خطر على احلى،
وجود بع�ض امل�ؤ�س�سات اخلدمية التي توقفت عن العمل،
انت�شار املخدرات بني �شباب احلى ....وغريها.
ويت�ضمن الدليل التدريبي امل�صاحب للن�شاط �إر�شاد الطالب
�إلى كيفية درا�سة تلك امل�شكالت درا�سة علمية من خالل
امل�صادر املختلفة كما ير�شدهم �إلى امل�ؤ�س�سات التى ينبغى ان
تهتم بتلك امل�شكلة �سواء كانت م�ؤ�س�سات ت�شريعية �أو م�ؤ�س�سات
تنفيذية ،ويدعوهم �إلى �ضرورة االت�صال بهم ودعوتهم �إلى
املدر�سة مع بع�ض اخلرباء ذوي ال�صلة بامل�شكلة ،كما ينظم
لهم الدليل التدريبي كيفية ال�سعي حلل امل�شكلة بتكوين
جماعات الدعوة وباالت�صال باجلهات امل�س�ؤولة عنها ،وينتهى
الدليل بالإ�شارة �إلى كيفية تقومي ن�شاط الطالب لتعظيم
�إيجابيات جتربة حل م�شكلة اجتماعية وتفادى �سلبياتها.
هكذا ميكننا خلق جيل قدمي يتجاوز كل �أحقاد املا�ضي وي�سعى
بثقة وعلم واهتمام وم�س�ؤولية نحو امل�ستقبل.

)(75

22
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إعداد :الدكتور زيد بن علي الفضيل
باحث في مجال المسؤولية المجتمعية

ال �أخال �أن �أحدا �سيخالفني الر�أي بوجاهة املثل ال�شعبي القائل ب�أن«:اجلنة من غري نا�س ما تندا�س» ملا يحمل يف
معان دقيقة تهدف �إلى التنويه ب�أهمية فعل املمار�سة الإن�سانية يف احلياة املجتمعية ،حتى لو كان ذلك
طياته من ٍ
يف اجلنة التي وعد اهلل بها عباده املتقون؛ وال �أظن �أن فريقا �آخر �سريف�ض الإميان معي ب�أهمية حتقيق التكافل
النا�ص على �أن «النا�س بالنا�س والكل باهلل»؛ هذان املثالن
الب�شري الوا�ضح كنهه يف كلمات املثل ال�شعبي الدارج
ِّ
وغريهما قد اختزال ،ودون عنت يف القول ،وتع�سف يف الكلمات ،كثريا من قيم املجتمع الإن�ساين الواجب �إدراكها،
وعك�سا جملة من املفاهيم التكافلية الواجب �إ�شاعتها بني �أفراد املجتمع ،وهو ما �أراده ال�شارع جل وعال حني كون
بقدرته معامل هذه احلياة ،وقدر بحكمته �سننها وقوانينها ،ليحيى فيها الإن�سان حياة قائمة على املحبة واملودة
والتعاون والتكافل والأخذ والعطاء ،حياة ت�ستند يف �شرعيتها �إلى مقومات عدة ،ال تقت�صر على التزاوج بني
قطبيها امل�شكلني عمود ارتكاز �أ�سرتها ال�صغرية ،و�إمنا تتعدى �إلى ما يعرب عنه علماء االجتماع بالأ�سرة املمتدة
�أو الأ�سرة الكبرية ،و�صوال �إلى م�سميات املهتمني بعلم الأن�ساب كالعمارة والع�شرية والقبيلة� ،إلى �آخر ذلك.
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�إنها احلياة التي ي�شكل العمل اجلمعي قوام ارتكازها ،وميثل
ال�سلم االجتماعي بني �أفرادها و�شرائح �سحناتها عمود
كيانها ،حتى يت�سنى حتقيق ما تتطلبه جمتمعاتنا من م�صالح
م�شرتكة ،يكون م�ؤداها ما نرغب به من تنمية وتقدم ،ولن
يت�أتى ذلك �إال �إذا متكنت تلك املجتمعات ،وعرب �آلية وا�ضحة،
من حتقيق كثري من مبادئ العدل وامل�ساواة بني فئات املجتمع
الواحد ،لتنعك�س عديدا من جوانبه الإيجابية على خمتلف
حيثيات القرار املجتمعي ،وتربز �أثاره ب�شكل جلي على كثري
من فعالياته املجتمعية والإن�سانية ،عرب ما يت�شكل من جمعيات
مدنية ،وم�ؤ�س�سات �أهلية ،تعمل على تكري�س ثقافة العمل
اجلمعي ،وتفعيل قيم امل�س�ؤولية املجتمعية يف ذهن كل �إن�سان.
وهو ما حر�ص ال�شارع جل وعال على ت�أكيده يف كثري من �آياته
املحكمات ،النا�صة على وجوب التعاون و�أهمية التكافل لقوله
تعالى(:وتعاونوا على الرب والتقوى وال تعاونوا على الإثم
والعدوان) ،وحث على طيب الإنفاق بقوله(:يا �أيها الذين
�آمنوا �أنفقوا من طيبات ما ك�سبتم ومما �أخرجنا لكم من
الأر�ض) ،وقوله(:لن تنالوا الرب حتى تنفقوا مما حتبون).
لذلك وغريه فقد حر�صت ال�شريعة الغراء على تنمية عالئق
امل�س�ؤولية املعنوية واملادية للإن�سان جتاه جمتمعة وعامله،
باعتبار �أن الكل راع ،والكل م�س�ؤول ،كما اهتمت ال�شريعة
بتفعيل عالئق هذه امل�س�ؤولية بني �أفراد املجتمع عرب عديد
من الواجبات املادية كالزكاة وال�صدقة ،ومن خالل ت�أ�صيل
كثري من الفعاليات املجتمعية كقوله �صلى اهلل عليه و�آله
و�سلم( :تب�سمك يف وجه �أخيك �صدقة) ،وقوله عليه ال�صالة
وال�سالم( :ال يدخل اجلنة قاطع رحم)� ،إلى غري ذلك من
الن�صو�ص التي هدفت �إلى تكري�س عرى الروابط املجتمعية
وامل�س�ؤولية الإن�سانية بني �أفراد املجتمع الواحد.
وكان من جراء منو وترية هذه احلالة الإن�سانية يف �صفوف
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املجتمع الإ�سالمي �أن انبثقت عديد من ال�سبل ،وتكونت كثريا
من الو�سائل �ضمن �سياق املجتمع الفقهي والديني ،وكان نظام
الوقف بو�صفه �صدقة جارية لقيامه بـ«حب�س العني و�إجراء
املنفعة»� ،أحد تلك ال�سبل والو�سائل التي تفنن الفقهاء امل�سلمون
يف ت�شريع قوانينه ،وتو�سيع دائرته بال�صورة التي انعك�س �أثرها
الإيجابي على فئات املجتمع ب�شكل عام ،ومن خالل مقوماته
الإن�سانية املتنوعة ،وخدماته التعليمية والثقافية وال�صحية
واالقت�صادية والتنموية ،لي�صبح الوقف مرتكزا �أ�سا�سيا للتنمية
يف نظام جمتمعنا املدين خالل خمتلف الع�صور ال�سالفة،
وحاميا طبيعيا للطبقة الو�سطى العاملة على �صنع التوازن
املطلوب بني خمتلف الفئات املجتمعية ،ومكونا رئي�سا لبث
ثقافة روح العمل اجلمعي يف ذهنية الفرد ،والعقل اجلمعي يف
ذهنية ال�سلطة ،وباعثا جوهريا خلاليا املجتمع املدين الفاعلة
عرب خمتلف امل�ؤ�س�سات الثقافية واالجتماعية واالقت�صادية.
لقد �شكل العمل اجلمعي التطوعي يف كثري من الأحايني ،من
واقع ما �أ�سند �إلى م�ؤ�س�سة الوقف ب�آلياته وقوانينه ،الركيزة
الأ�سا�سية لبناء ونه�ضة الأمة الإ�سالمية خالل خمتلف
الع�صور ،حيث �شارك الوقف يف دعم الكثري من الأن�شطة
التعليمية ،واملن�ش�آت ال�صحية ،وتطوير املقدرات االقت�صادية،
عو�ضا عن دوره يف املحافظة على م�ستوى التوازن املجتمعي،
بتنمية خمتلف املهارات الفردية واملجتمعية ب�شكل عام،
وتعزيز روح التكافل بني �أفراده ،امل�ؤدي �إلى حتقيق خا�صية
ال�سلم الأهلي من جهة ،وت�أكيد م�شاعر االطمئنان بني �أفراده
من جهة �أخرى؛ ومل يقت�صر دوره على ذلك وح�سب ،بل تطرق
يف كثري من الأحايني �إلى مالحظة ورعاية عدد من الأغرا�ض
العامة ذات ال�شق الإن�ساين ال�صرف ،كالأوقاف املخ�ص�صة
لتجهيز الأعرا�س ،ورعاية الن�ساء الغا�ضبات ،واالهتمام
برعاية امل�ساجني ،بل بلغ الوقف حدا غريبا يف عمله لي�صل
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�إلى التكفل بتمويل عدد من املهرجني لإينا�س املر�ضى،
والرتفيه عن الغرباء ،وتكفل الوقف كذلك يف بع�ض م�صارفه
الإ�سالمية القدمية برعاية املر�ضى لي�س �صحيا وح�سب ،و�إمنا
نف�سيا �أي�ضا ،عرب ما يعرف بوقف خداع املري�ض ،وذلك بتوفري
الرجال ال�صاحلني الذين ميرون بجوار املري�ض متحدثني
بطريقة غري مبا�شرة عن عوامل التح�سن الوا�ضحة يف �صحته
بح�سب ما منى �إلى علمهم ،كما اهتم الوقف �أي�ضا مب�سائل
الرفق باحليوان ،كوقف رعاية الكالب واحليوانات ال�ضالة.
ومع منو املجتمع وت�شعب حاجاته ،تنامت حاجيات املجتمع
مبختلف �أطيافه االقت�صادية �إلى جتديد عالئق االت�صال مب�ؤ�س�سة
الوقف يف �صورته امل�ؤ�س�سية ،ليت�سنى له تلبية متطلبات هذا النمو
املت�سارع ،الذي لن تغنيه مظاهر الإح�سان الفردي ،كما لن يغطي
عجزه م�ساهمات التربع اخلريي ،ب�أي حال من الأحوال ،باعتبار
�أن اجلهد كبري ،والرقع عظيم ،ولهذا فقد �أ�صبح من املحتم
علينا ،العمل بجد على �إ�شاعة ثقافة االنتماء مل�ؤ�س�سات النفع
العام ،املنطلقة يف بنيتها من ثقافة نظام الوقف ،والإ�سهام يف
تنمية �آلياتها القانونية ،ومقدراتها االقت�صادية� ،ضمن قطاعاتنا
التجارية اخلا�صة ،لت�ساهم يف م�ساعدة م�ؤ�س�سات املجتمع املدين
على �أداء دورها يف خدمة املجتمع ،وت�ؤدي دورها املرجو يف تنمية
املراكز البحثية ،واجلمعيات اخلريية ،وتقوم برعاية التنمية
العلمية ،وتطوير تقنيات التعليم ،واالهتمام بتطوير جانب �صحة
املجتمع ،والعمل على حماية البيئة املدنية ،واحت�ضان خمتلف
الق�ضايا الثقافية والفكرية ،ورعاية اجلانب الأ�سري ،واالعتناء
بذوي االحتياجات اخلا�صة على خمتلف �أ�شكالهم ،وهو ما
�سيعود �أثره بالنفع العظيم على �أكرب قدر ممكن من �شرائح
املجتمع من جهة ،وعلى فاعلية م�شروع الدولة املدنية من جهة
�أخرى ،بح�سب ما �أ�ضحى مطبقا يف الوقت الراهن يف الكثري من
امل�ؤ�س�سات االقت�صادية الغربية مبختلف فئاتها ،و�ضمن نطاق
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�آليات وواجبات م�ؤ�س�سات املجتمع املدين لديهم ،التي انطلقت
يف ممار�سة م�س�ؤولياتها املجتمعية ،وعملت على تطوير �آليات
عملها التكافلي داخل �أروقة املجتمع املدين ،عرب ما يعرف بنظام
اقت�صاد الهبة وامل�ؤ�س�سات الغري ربحية.
ويف هذا ال�صدد تكمن �أهمية م�ؤ�س�سات الغرف التجارية
بوجه خا�ص التي يقع على كاهلها �أمر تبني �إ�شاعة ثقافة
امل�س�ؤولية املجتمعية بني ردهات جمتمعاتنا ،من واقع العمل
على �إيجاد ال�صيغة القانونية الكفيلة مب�ساندة خمتلف
م�ؤ�س�سات النفع العام ،وامل�ؤ�س�سات الطوعية (غري الربحية)
يف املجتمع ،ماديا ومعنويا ،عرب ت�أ�سي�س هيكل �إداري �ضمن
�أروقتها خلدمة ومتابعة امل�شاريع الوقفية امل�ؤ�س�سية ،عالوة
على دورها يف توجيه �شريحة رجال املال والأعمال املحليني
والدوليني ،للم�ساهمة يف تنمية م�شاريع الوقف اخلريي يف
خمتلف املجاالت الإمنائية وال�صحية واالجتماعية والثقافية
والإن�سانية ،واعتبار ذلك خ�صي�صة من خ�صائ�ص توجهاتها
اال�سرتاتيجية لتنمية م�ستدامة.
وال يقت�صر الأمر على م�ؤ�س�سة الغرف التجارية وح�سب ،بل
هو ممتد �إلى غريها من م�ؤ�س�سات املجتمع املدين ،ك�أمانة
البلديات ،وم�ؤ�س�سات الت�أمينات االجتماعية ،وم�ؤ�س�سة
م�صلحة املعا�شات والتقاعد ،عالوة على امل�ؤ�س�سات وال�شركات
الفردية والت�ضامنية وامل�ساهمة ،وقطاع البنوك ،وامل�ؤ�س�سات
املالية� ،إلى غريها .ويف حينه �سيت�سنى لنا ولوج عوامل الألفية
الثالثة ،ونحن يف �أف�ضل حال ،و�أقوى �شكيمة ،الأمر الذي
�سيعيننا على مقاومة ما ميكن �أن نواج َهه من �ضغوطات
اجتماعية واقت�صادية و�سيا�سية �أي�ضا يف امل�ستقبل املنظور.
لقد �ساهم امل�شروع الوقفي الذي كان انعكا�سا مبا�شرا لطبيعة
احلميمية املجتمعية ال�سائدة يف خمتلف احلقب ال�سالفة،
الوا�ضحة مالحمها يف �أمناط و�صور العالقات الإن�سانية،
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�سواءا �ضمن �أجواء ردهات املنزل الكبري� ،أو عرب �أزقة احلارة
الواحدة داخل املجتمع املديني على وجه اخل�صو�ص� ،ساهم يف
تنمية روح العمل التطوعي يف نفو�س الكثري من فئات املجتمع
خالل خمتلف احلقب ال�سالفة ،وهو ما خفتت �أثاره يف الآونة
الأخرية ،نتيجة ال�ضمحالل الإح�سا�س بامل�س�ؤولية املجتمعية
يف نف�س كل فرد منا ،جراء تغري �أمناط حياتنا ،وبالتايل �صور
عالقاتنا الإن�سانية ،بتغري �أو�ضاعنا االقت�صادية ،وت�ضخم
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مواردنا املالية ب�شكل ن�سبي ،التي مل يتم ا�ستغاللها يف الآونة
املا�ضية لتعزيز ثوابت العالقات الأ�سرية واملجتمعية ب�شكل
جيد� ،سواء باملحافظة على ثقافة البيت الكبري ولو يف �شكله
ومنظوره اجلديد ،بل مت ودون ق�صد �أو �إدراك تدمري قواعده،
وتبديل �آلياته ،يف منحى �أحادي انعزايل� ،شكل عائقا جوهريا
يف ت�أ�صيل حميمية اخلطاب بني خمتلف الأطياف وال�شرائح
املتنوعة داخل �أروقة جمتمعاتنا املختلفة ب�شكل عام.
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دور مجالس المسؤولية المجتمعية
فـــي تعزيـــز مفهــوم المسؤوليــــــة
المجتمعيـــة وممارساتهــــا
مجلـــس الريـــاض نموذجـــا.
اعداد :األستاذ عصام بابكر كوكو

رئيس مركز الخرطوم للمسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة

ظلت امل�س�ؤولية املجتمعية حا�ضرة بكثافة يف امل�شهد االقت�صادي وال�سيا�سي والعلمي العربي يف ال�سنوات
االخرية ،باعتبارها خمرج مهم ملجابهة التحديات التي تواجه ال�شعوب العربية ،وقد �صاعد ذلك من الدعوات
الرامية لإيجاد االليات التي ت�ساهم يف تعزيز املفهوم والرتويج للممار�سات اجليدة  ،و الت�أكيد على �أهمية بناء
الأج�سام الفاعلة التي حتكم التن�سيق بني �أ�ضالع امل�س�ؤولية الثالثة التى تتمثل يف منظمات املجتمع املدين
وامل�ؤ�س�سات احلكومية وم�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص  ،لذا جاء تفكري بع�ض الدول يف تكوين جمال�س امل�س�ؤولية
املجتمعية.
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�أحاول يف هذا املقال تناول جتربة جمل�س الريا�ض للم�س�ؤولية
االجتماعية باململكة العربية ال�سعودية ،و�أح�سب انه من �أوائل
املجال�س العربية هذا املجال ،قام بعمل علمي منوذجي ميكن
�أن ت�ستفيد منه خمتلف الدول العربية ذات الطبيعة املت�شابهة.
ح�ضرت قبل عدة �سنوات فعاليات امللتقى العربي الثالث للم�س�ؤولية
االجتماعية  ،وقد انعقد امللتقى بجمهورية م�صر العربية بالقاهرة
حيث خ�ص�ص امللتقى لدور ال�شركات يف التنمية � ،أقامته املنظمة
العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع جمل�س امل�س�ؤولية االجتماعية
بالريا�ض ،مب�شاركة خمت�صني من الأردن والإمارات وال�سعودية
وال�سودان وقطر والكويت و�سلطنة عمان ولبنان وم�صر وفل�سطني
والعراق واليمن واملغرب والبحرين  ،وقد خرج امللتقى حينها
بتو�صيات قيمة كان �أهمها �أن تتبنى املنظمة العربية للتنمية
الإدارية كيانا دائما يرعى برامج امل�س�ؤولية االجتماعية يف الوطن
العربي ،وجائزة �سنوية ،وقد �أتاح يل هذا امللتقى فر�صة للتعرف
على اجلهد الكبري الذي يقوم به جمل�س امل�س�ؤولية االجتماعية
بالريا�ض  ،فهذا املجل�س مل يكتف بالعمل علي تر�سيخ قيم وثقافة
امل�س�ؤولية االجتماعية يف اململكة بل تعداها �إلى الدول العربية وقد
تبدَّى ذلك من خالل رعايته للملتقى العربي الثاين  ،وكذلك من
خالل اجلهد الفكري املميز عرب الإ�صدارات املحكمة التي تعرب
عن ق�ضايا امل�س�ؤولية االجتماعية.
وقد �أ�س�سته الغرفة التجارية ال�صناعية بالريا�ض  ،ويو�ضح موقع
املجل�س االلكرتوين �أنه مبثابة املرجعية لأن�شطة وم�شروعات
امل�س�ؤولية االجتماعية التي تتبناها ال�شركات وامل�ؤ�س�سات لتنمية
املجتمع وتلبية احتياجاته ،وي�سعى �إلى ح�شد الدعم وامل�ساندة
لربامج التنمية امل�ستدامة يف منطقة الريا�ض خا�صة ومناطق
اململكة بوجه عام ،ويخت�ص املجل�س باقرتاح الأن�شطة والربامج
االجتماعية التي يتوالها القطاع اخلا�ص وو�ضع اخلطط
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امل�ؤدية لتحقيق �أهداف املجل�س ،وو�ضع برامج حتفيز امل�س�ؤولية
االجتماعية لدى القطاع اخلا�ص ،و�إيجاد معايري و�أنظمة حملية
لتطبيق تلك الربامج واملوافقة على تنظيم امللتقيات والندوات
التي تخدم ثقافة امل�س�ؤولية االجتماعية.
اطلعت على ثالث من �إ�صداراته والتي متثلت يف الدليل
الإر�شادي لل�سيا�سات والإجراءات ودليل برامج امل�س�ؤولية
االجتماعية وحترير مفهوم امل�س�ؤولية االجتماعية لل�شركات
وقد �صدرت حتت �سل�سلة تطوير امل�س�ؤولية لل�شركات ،وقد
حوت هذه الإ�صدارات معلومات قيمة وهي ت�صلح كقاعدة
ميكن �أن يبني عليها املخت�صون من خمتلف الدول العربية
لبناء ا�سرتاتيجيات يف هذا املجال ،وكذلك م�ساعدة ال�شركات
وامل�ؤ�س�سات ملمار�سة امل�س�ؤولية االجتماعية على �أحدث الأ�س�س
ووفقا للمعايري واملوا�صفات العاملية ،و�أح�سب �أن امل�س�ؤولية
االجتماعية ال ميكن �أن ت�صبح ثقافة وتوجه عام يف دولنا
العربية وعاملنا الإ�سالمي �إال مبثل هذه الأج�سام ،التي تقدم
الن�صح والإر�شاد وتر�سم املعامل لهذا الأمر وفق االجتهاد
اجلماعي الذي ي�ستوعب اجلميع بال ا�ستثناء ،وهي متثل
امل�ستودع الذي ت�صب فيه جهود الدول واحلكومات وامل�ؤ�س�سات
االقت�صادية وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين  ،وامل�س�ؤولية االجتماعية
تقوم �أ�سا�سا على ال�شراكات يف امل�ستويات املختلفة  ،وتتوفر
ملثل هذه الأج�سام خربة تراكمية جيدة من خالل املمار�سة
الواعية والر�ؤية الكلية للأمر من زوايا خمتلفة.
عربت هذه الإ�صدارات ب�شكل وا�ضح عن املنهج التطويري الذي
اختطه املجل�س لتنمية برامج امل�س�ؤولية االجتماعية لل�شركات
من خالل الوقوف على االحتياجات التنموية واالجتماعية من
خالل الدرا�سات امليدانية لقطاع امل�ستفيدين ،وحترير مفهوم
امل�س�ؤولية االجتماعية ون�ش�أته وتطبيقاته يف التاريخ الإ�سالمي،
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وتقييم الو�ضع احلايل لربامج امل�س�ؤولية االجتماعية لدي
عينة خمتارة من ال�شركات ،بجانب �إعداد دليل لتطوير
برامج امل�س�ؤولية االجتماعية وخطط تنفيذها ،و�آليات �إعداد
التقارير امل�س�ؤولية االجتماعية وفقا للمعايري العاملية و�إعداد
دليل لربامج امل�س�ؤولية االجتماعية ح�سب القطاعات التنموية
ومبا يتوافق مع جماالت القطاع اخلا�ص.
ويف اخلتام نرى �أن هذا النهج العلمي القومي الذي اختطه
جمل�س الريا�ض ميثل �أمنوذجا طيبا للم�ؤ�س�سات النظرية

التي ت�سعى �إلى بلورة مفهوم امل�س�ؤولية االجتماعية وحتويل
�أطروحاته �إلى واقع مي�شي بني النا�س ،وهو عمل متكامل
خطط له وفق ر�ؤية ا�ست�شرافية حمكمة وا�ضحة الأهداف
واملعامل ،تخت�صر الطريق ملن �أراد �أن يبحر يف هذا الطريق
امل�س�ؤول ،وال ي�سعنا �إال �أن نتقدم ب�أ�سمى �آيات ال�شكر والعرفان
للقائمني على �أمره وندعوهم �إلى تبني املزيد من الأن�شطة
على امل�ستوى الإقليمي بالتعاون مع امل�ؤ�س�سات ذات ال�صلة.

امل�صادر:

• مركز لال�ست�شارات الإدارية  ،الدليل الإر�شادي لل�سيا�سات والإجراءات (جمل�س امل�س�ؤولية الإجتماعية بالريا�ض�:سل�سلة تطوير امل�س�ؤولية الإجتماعية لل�شركات
1431هـ 2010-م)
• مركز لال�ست�شارات الإدارية ،حترير مفهوم امل�س�ؤولية الإجتماعية لل�شركات(جمل�س امل�س�ؤولية الإجتماعية بالريا�ض�:سل�سلة تطوير امل�س�ؤولية الإجتماعية لل�شركات
1431هـ 2010-م)
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التسويـــق االجتمـاعـــي
بقلم :الدكتور أسلــم بشيـــر
مستشار في مجال المسؤولية المجتمعية

ت�سعى مبادئ امل�س�ؤولية املجتمعية لتعزيز الإدماج االجتماعي ،والتنمية االقت�صادية ،وحماية البيئة .كما
تعمل على رعاية حقوق االن�سان ،وحقوق العمال ،واحلفاظ على البيئة ،ومكافحة الف�ساد .وقد ا�ستثمرت
امل�س�ؤولية املجتمعية العديد من الأدوات املهنية للرتويج ملبادئها وقيمها ،ومن �أ�شهر هذه الأدوات و�أكرثها
فاعلية هي �أداة «الت�سويق االجتماعي» .فالت�سويق االجتماعي هو علم قائم بحد ذاته واليختلف عن
الت�سويق التجاري الذي نتعامل به يومي ًا يف جمال الأعمال �إال ببع�ض الأمور التي تتعلق بهدف الت�سويق .
فالت�سويق ب�شكل عام يقوم على نوعني �أ�سا�سيني هما :الت�سويق التجاري والت�سويق االجتماعي.
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فالت�سويق االجتماعي هو الت�سويق الذي ترتجم �أهدافه
وعملياته وخططه العتناق مبد�أ �أو لتبني فكرة ما ،حيث
�أن الهدف دائم ًا من الت�سويق االجتماعي هو ن�شر املبادئ
الإيجابية والقيم الإيجابية يف املجتمع.
فهذا النوع من الت�سويق هو الأروع والأف�ضل من وجهة نظر
العاملني يف جمال الت�سويق ،لأنه ي�ساهم ببناء ال�صورة
الذهنية الإيجابية للم�ؤ�س�سات ،والتي بدورها تولد حمبة
العميل /امل�ستفيد لها ب�شكل غري مبا�شر.
وقد برز مفهوم «الت�سويق االجتماعي» يف عام 1970م،
وكان من �أبرز رواده عامل الت�سويق ال�شهري الدكتور فيليب
كوتلر .فالت�سويق االجتماعي هو ن�شاط ترويجي للأفكار
والقيم الإن�سانية الإيجابية ويهدف �إلى حت�سني الظروف
املعي�شية للأفراد من خالل الرتويج لأ�ساليب �إيجابية
يف احلياة ول�سلوكيات مهمة لإنقاذ الب�شر واملجتمع من
املادية اجلامدة .كما �أن الت�سويق االجتماعي �أداة مهمة
لنا لتحقيق ال�شراكة املجتمعية ،حيث ميكن من خالل هذه
الأداة حتقيق العديد من املكا�سب منها :منا�صرة ق�ضايا
املجتمع ،والتعريف ب�إحتياجاته و�إجنازاته ،والرتويج لأف�ضل
املمار�سات واملبادرات املجتمعية .ويعمل الت�سويق االجتماعي
كذلك على توظيف تقنيات الت�سويق التجاري كاحلمالت
الرتويجية والإعالنية والبيع املبا�شر وتوظيف امل�شاهري،
والرتويج عرب تقنيات الإعالم اجلديد وغريها من الأدوات
للت�أثري على الر�أي العام ،بهدف حثّ الأفراد على اكت�ساب
يح�سن نوعية حياتهم و�صحتهم،
ٍ
�سلوك جديد من �ش�أنه �أن ّ
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وبالتايل النهو�ض باملجتمع ككل.وقد �أ�صبح علم «الت�سويق
االجتماعي» ثورة مهمة يف عامل املال والأعمال لأنها حتقق
�أرباحا من خالل الرتويج للأ�سم التجاري للم�ؤ�س�سات وكذلك
ت�ساهم يف حتقيق �أرباح معنوية للمجتمع .ولهذا �أ�صبحت
العديد من امل�ؤ�س�سات تهتم بالت�سويق االجتماعي ،وحتر�ص
على خدمة املجتمع ليحرتم النا�س ا�سمها ويحرتم امل�ستهلك
�أو العميل العالمة التجارية التي تهتم بهم .وقد وظفت
اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات اخلريية واملجتمعية ،بالإ�ضافة �إلى
اجلهات احلكومية واخلا�صة «الت�سويق االجتماعي «للرتويج
مل�شروعاتها ومبادراتها املجتمعية ب�صورة جلية .حيث نالحظ
كيف �أن اجلمعيات اخلريية حينما تعلن عن م�شروعاتها تهدف
�إلى حتقيق العديد من الأمور منها :احل�صول على دعم مايل
لهذه امل�شروعات من امل�ستهدفني من حمالتها الت�سويقية،
وح�شد اجلهود املجتمعية نحو منا�صرة ق�ضية جمتمعية من
خالل التعريف باالحتياجات املجتمعية على امل�ستويني املحلي
واخلارجي والتي ت�شملها حمالتها الت�سويقية ،وكذلك التوعية
مبو�ضوع امل�شروع املجتمعي و�أهميته والذي تقوم بالرتويج له
يف حماولة لعر�ض العائد والأثر املتوقع حتقيقه� ،إ�ضافة �إلى
الدعوة �إلى حتقيق التكافل املجتمعي� .إن املفتاح الأ�سا�سي
الذي مي ّيز «الت�سويق االجتماعي» عن نظريه «التجاري» هو
الهدف من هذا الت�سويق والغايات املرج ّوة منه ،بحيث يكون
النفع املُراد حتقيقه ل�صالح الفرد واملجتمع �أكرث منه ل�صاحب
حملة الت�سويق �أو امل�ؤ�س�سة التي تنفذ احلملة �أو اجلهد
الت�سويقي .
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األثــر االجتماعــي واالقتصــادي
لغيــاب الـــزوج ...علــى المــــرأة
واألســرة وتنميــــة المجتمــع
إعداد :األستاذة نادية محمد أحمد البطحاني
السفير األممي للشراكة المجتمعية

للمر�أة دور كبري يف عملية التنمية بكافة جوانبها ونوعياتها اقت�صاديا واجتماعيا ومتثل التنمية جمموعة
من الو�سائل والطرق التي ت�ستخدم من �أجل حت�سني م�ستوى احلياة يف النواحي املختلفة بامل�شاركة الإيجابية،
وامل�شاركة الإيجابية ال تكتمل �إال ب�إدراك كل لدوره وبتكامل الأدوار تتحقق التنمية وقد �أ�صبحت املر�أة
م�شاركة يف اتخاذ كافة القرارات التي تتعلق باملجتمع وبذلك �أتيحت لها امل�شاركة الفاعلة يف التنمية بكافة
وجوهها و�أ�صبحت �أمام م�س�ؤولية اجتماعية جتعلها حاملة للواء التنمية وقد وجدت التحفيز واملرونة
والت�سهيالت التي حتفزها لأداء هذه الر�سالة بفاعلية وحيوية و�أ�صبحت ر�سالتها التنموية ر�سالة �صدق
وخدمة جمتمعية تهدف �إلى حت�سني حياة املجتمع من خالل امل�ساهمة يف تطوير وتنمية املجتمع يف كل
املجاالت.
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ومبا �أن �أهم �أنواع التنمية هي التنمية الب�شرية ب�إعدادها
وتثقيفها وحتفيزها على العطاء والإبداع وزيادة كفاءتها
وتطوير قدراتها وحت�سني �أو�ضاعها لتحقيق منهجية التنمية
التي تقوم على �أ�سا�س منهجية مدرو�سة لرفع م�ستوي احلياة
و�أحداث تغيري يف طرق التفكري والعمل ورفع م�ستوى الدخل
و�إعداد جيل للعمل واالجتهاد ،بذلك برزت الأهمية الق�صوى
واجلوهرية للدور الكبري الذي يقع على عاتق املر�أة يف عملية
�إدارة الأ�سرة وتنميتها التي ترتبط بخدمة الإن�سان و�أن�شطته
على هذه الأر�ض والذي تبد�أ املر�أة يف تعليمه منذ ن�ش�أته الأولى
بكافة وجوه و�أنواع التن�شئة.
و�إ�سهام املر�أة يف عملية الإدارة الر�شيدة للأ�سرة يبد�أ بدورها
يف التن�شئة واالقت�صاد املنزيل برت�شيد اال�ستهالك ويف �إيجاد
البدائل يف وقت الكوارث والأزمات التي تواجه الأ�سر يف ظل
متغريات خمتلفة كغياب الزوج �أو تدهور اقت�صادي �أو �أي
ظروف عار�ضة تواجه الأ�سرة وكذلك �إ�سهامها يف الإدارة
الر�شيدة لأ�سرتها حتى يف ظل ظروف عادية وذلك يف القيام
بدورها كزوجة و�شريكة حياة لزوجها مما ينعك�س بالت�أكيد
�إيجابا على ا�ستقرار زوجها ويزيد من عطائه وحما�سه
لآداء دوره وم�س�ؤوليته االجتماعية والر�سالية ويكون نتاج هذا
العطاء حتقيق للتنمية التي ت�سهم يف ا�ستقرار اال�سرة وترقية
املجتمع وجناح املجتمع يكمن ب�صفة �أ�سا�سية داخل الإن�سان
نف�سه ويف دوافعه ويف الطريقة التي ينظم بها عالقاته من
بني الإن�سان فال تتحقق الإدارة الر�شيدة للأ�سر �إذا �أهمل
تطوير الفرد الإن�ساين.
ومبا �أن التنمية هي عملية تغيري يف القيم االجتماعية واملادية حلياة
�أف�ضل فعلى املر�أة مواكبة التغيري لي�صبح دورها بارزا وعميقا يف
كافة �أوجه احلياة وغري قا�صر يف امل�شاركة يف �أن�شطة حمدودة.
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فدور املر�أة يف �إدارة الأ�سرة اقت�صاديا واجتماعيا دور متجدد
ومتطور و�أي تق�صري من جانبها �أو �إهمال تنعك�س عواقبه على
املجتمع انعكا�سات �سلبية ت�ؤثر يف ن�سيج الأ�سرة.
وللمر�أة دور كبري يف تخفيف الفقر والق�ضاء عليه ولها القدرة
على تلبية االحتياجات الروحية واملادية لأفراد �أ�سرتها مما
ي�سهم يف تفعيل دور املجتمع والنهو�ض به للو�صول لو�ضع
�أف�ضل وجعل احلياة �أكرث �إن�سانية مما يحقق �إحداث التغيري
الذي ي�صلح املجتمع ويدفع به �إلى الأمام.
ومبا �أن املر�أة هي املرتكز الأ�سا�سي ل�صالح الأ�سرة و�إدارتها
�إدارة ر�شيدة عليها �أن ت�ضع دائما ا�سرتاتيجية توظيف
امليزانية للأ�سرة وحتدد �أولوياتها وعلى عاتقها تهيئة البيئة
املنا�سبة لأفراد �أ�سرتها من �أبناء �أو �أزواج �أو �إخوان لالطالع
بدورهم ب�صورة �إيجابية وفاعلة وهذا لأهمية العن�صر الب�شري
الذي �أ�سا�سه املر�أة فهي التي تعمل علي تعليمه واحلفاظ على
�صحته وتنمية قدراته وتدريبه اجتماعيا واقت�صاديا خا�صة
يف الريف بد�أت كثري من الدول تويل املر�أة اهتماما متزايدا
ال�ضطالعها مب�س�ؤوليتها و�أو�ضحت كثري من الدرا�سات �أن
املر�أة لها الت�أثري الكبري يف �صنع وو�ضع القرارات وم�شاركة يف
التنفيذ ما ي�سهم يف اخلروج من دورها التقليدي الذي يحد
من �إجنازاتها التي ت�سهم يف تنمية وترقية املجتمع الذي يبد�أ
من �أ�سرتها ال�صغرية.
وجند املر�أة بارعة جدا يف �سد الفجوات الغذائية وو�ضع
البدائل لأفراد �أ�سرتها يف حاالت الندرة فتوفر الطعام والأمن
الغذائي الذي ي�ساعد على اال�ستقرار وا�ستقرار الأ�سرة يعني
ا�ستقرار املجتمع ومعلوم �أن املجتمع كلما كان م�ستقرا زاد
ترابطه ومتا�سكه وتكافله وكلما تفكك وت�شتت �أفراد �أ�سرته
�ضعفت الأ�سرة وهان �أمرها وبتوفر الأمن الغذائي يكون اجلو
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مهي�أ للتنمية لأن التنمية ال تتم �إال يف �أجواء �آمنه وم�ستقرة
وبتحقيق الأمن الغذائي الذي �أ�سهمت املر�أة فيه ب�شكل وا�ضح
�سواء ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة تتحقق رفاهية الأ�سرة.
بجانب كل ما ذكر من دور رائد وعتيق للمر�أة يف �إدارة الأ�سرة
وقيادتها �إال �أنها حتتاج �إيل �شريكها الرجل زوج و�أخ و�أب
ليتكامل الدور النموذجي والفطري الذي رتبه ال�شرع والدين
وت�ستقيم به عجلة احلياة دفعا وتنظيما وترتيبا .وقد ي�ؤثر
عدم وجوده بجانبها ب�أ�سباب متعددة ونتناول يف هذه ال�سانحة
�إن كان م�سجونا فهل ما ت�سبب يف �سجنه يت�ساوى مع ما �آل �إليه
حال الأ�سرة وتبعه من تبعات ؟؟؟ �أكيد الإجابة ال ومن الواقع
جند تعر�ض كثري من الأ�سر للتفكك والت�شرد ب�سبب غياب
الزوج خا�صة من تعر�ض لظروف �أدخلته ال�سجن وحالت
دونه ودون رعايته لأ�سرته فنتج عنها عدم ا�ستقرار �أبنائه يف
الدرا�سة ،تفكك �أ�سري و�إن اختلفت �أنواعه و�أ�صبح العبء على
الزوجة فوق طاقتها وحتملها فكثريا ما تفقد ال�سيطرة على
احلفاظ على التوازن الطبيعي يف ظل وجود الأب بجانبها و�إن
مت ت�أمني حاجتهم املادية ومت توفريها لهم لكنهم يحتاجونه
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للمتابعة والإر�شاد والإح�سا�س بالأمان املعنوي ولدوره القيمي
ومن هنا ننا�شد منظمات املجتمع املدين االهتمام ب�أبناء
ال�سجناء ورعايتهم ماديا ومعنويا وقيميا خا�صة يف املدينة
التي تفتقد الرتابط الذي يوجد يف الأرياف حيث الأ�سر
املمتدة ومرتابطة نوعا ما مقارنة باملدينة وعلى املنظمات �أن
ت�سعى وجتتهد يف حل ق�ضايا ال�سجناء ودرا�سة الق�ضية من
منظور يقارن بني ما اقرتف من ق�ضية ت�ستحق احلب�س وبني
ما يحدثه غيابه من �إفرازات اجتماعية واقت�صادية ت�ؤثر على
�أ�سرته وعلى املجتمع من حوله وعلينا �أن نبحث مع احلكومات
وجمال�سنا الت�شريعية عن �سبل ابتكار حلول لبع�ض الق�ضايا
لعقوبات ينح�صر �أثرها يف الفرد الواحد وال تتعدى �آثارها
ال�سلبية على �أ�سرته والتي بدورها ت�ؤثر علي منظومة املجتمع
الذي يعي�شون فيه مثال �أن تفر�ض عليه �أعمال �شاقة ويظل
يرعى �أ�سرته �أو �أن يدفع غرامات نقدية حتى ولو تق�سط له
مدى احلياة ويبقى بجانب �أ�سرته خا�صة �أن هنالك �أحكام
غريمنطقية ؛ �أذكر منها «يبقى حلني ال�سداد» فكيف له �أن
ي�سدد وهو حبي�س ؟؟.
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26
نحــــو منهـــج دراســـي يـــعــــــــزِّ ز
المسؤولية االجتماعيـــة لـــــدى
الطلبــــة
إعداد  :األستاذ الدكتور نعمان محمد صالح الموسوي
أستاذ القياس والتقويم التربوي ،كلية اآلداب ،جامعة البحرين

تلميحات عن الطريقة
«�إن الطفل هو �شاهد دائم اليقظة على �أخالق الكبار �أو على غيابها ،فهو يبحث عن
ٍ
آباء ومع ِّلمني ،نحو احلياة ،فنختار،
التي يجب �أن يت�صرف بها الأفراد ،ويجدها
ٍ
نتوجه نحنً � ،
بوفرة عندما ّ
ونقدم ،ب�أفعالنا� ،أدنى افرتا�ضاتنا ورغباتنا ،وقيمنا ،وبذلك ننقل له�ؤالء املراقبني اليافعني
ونخاطب النا�سِّ ،
مما قد نعتقد» (روبرت كولز)
�أكرث بكثري ّ
�شهد الن�صف الثاين من القرن الع�شرين جد ًال متواتر ًا بني الرتبويني وعلماء النف�س واالجتماع حول الوظيفة
جهة ،وم�سئول ّية املجتمع ،على
احلقيقية للرتبية ،والدور الذي يفرت�ض �أن ت�ؤ ِّديه الرتبية يف حياة املجتمع من ٍ
تقدمه
ال�صعيد الفردي وامل� ّؤ�س�سي ،جتاه الرتبية ،ومدى �إ�سهامه الفعلي يف حت�سني خمرجات التعليم الذي ِّ
جهة �أخرى.
املدر�سة لأبنائه ،ورفع م�ستوى جودته ،من ٍ
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وحيث �إن الرتبية ال توجد يف فراغ ،ف�إن ر�ؤيتنا لواقعنا الرتبوي لن
تكتمل ،ولن يكتمل فهمنا له ،دون النظر �إليه « يف �إطار ال�سياق
التاريخي واالجتماعي الكبري ،ودون �إدراك اللحمة الع�ضو ّية
بني التعليم و�أهدافه وم�ضامينه من جه ٍة ،وديناميات املجتمع
وحركته يف داخله ،و�أنظمته االقت�صادية و�أيديولوجياته ،من
جه ٍة �أخرى ،بل وعالقة ذلك بالنظام العاملي الكبري وتوجهاته».1
ومن هذا املنطلق ،ي�سعى هذا املقال �إلى ت�سليط ال�ضوء على
�إ�شكال ّية العالقة املتبادلة بني الرتبية واملجتمع ،وحتديد �أبرز
مظاهر امل�س�ؤولية االجتماعية جتاه التعليم ،و�أهم املو�ضوعات
الواجب �إدراجها يف منهج امل�س�ؤولية االجتماعية.
�إ�شكالية العالقة بني الرتبية واملجتمع:
حتى الثلث الأخري من القرن املا�ضي ،كانت العالقة بني الرتبية
واملجتمع تتج ّلى �إما يف الوظيفة املحا ِفظة للرتبية ،والتي
تَعترب الرتبية و�سيل ًة حمايد ًة تعمل على انتقاء �أفراد املجتمع
وت�صنيفهم وتوزيعهم على ُبنى الأدوار يف جمتمع الكبار
ح�سب قدراتهم و�إمكاناتهم� ،أو يف الوظيفة الراديكالية التي
ال ترى يف الرتبية �إ ّال �أدا ًة منحاز ًة ت�ستخدمها الفئات املُتنفذة
اقت�صادي ًا يف املجتمع يف �إعادة �إنتاج الواقع القائم مبا يخدم
م�صاحلها ِّ
ويعزز مظاهر الالم�ساواة بني �أفراد املجتمع� ،إ ّال
�أنه يف منت�صف العقد الأخري من القرن الع�شرين ،برزت
�أفكار «الرتبية النقدية» ،والتي تر ِّكز على حترير الإن�سان،
و�إذكاء وعيه ،وتفجري القدرات اخل ّالقة واملبدعة فيه ،وذلك
بهدف ا�ستغالل طاقات املتعلمني ،وت�سخريها من �أجل تغيري
املجتمع نحو الأف�ضل ،والق�ضاء على كافة �أ�شكال القهر
فحينئذ �سي�صبح التعليم ف�ضا ًء لن�شر قيم
وانعدام امل�ساواة،
ٍ
البذل والعطاء والإيثار حمل قيم الفردية والتناف�س ّية واجل�شع
والأنانية ،وحتقيق احلرية والدميوقراطية والعدالة التي
حتلم بها الب�شرية قاطب ًة ،لأن التعليم «عملية تغيري وحترير
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اجتماعي تنطلق من قدرة الإن�سان على تغيري العامل».2
امل�س�ؤولية االجتماعية جتاه التعليم:
لقد ظهر مفهوم «امل�س�ؤولية االجتماعية» يف �أعقاب عجز
ج ّل احلكومات ،على م�ستوى العامل ،عن حت ّمل نفقات تنمية
مما تط ّلب �ضرورة م�شاركة املنظمات
املجتمعات مبفردهاّ ،
املجتمعية الأخرى يف عملية التنمية ،وبالأخ�ص يف احلقل
التعليمي ،حيث تعاين اخلدمة التعليمية ّ
تعثا وكما هائال من
امل�شكالت البنيوية يف معظم الدول العربية.
ومن منطلق اهتمام ال�سيا�سات التعليمية بتحقيق ال�شراكة
بني م� ّؤ�س�سات التعليم وم� ّؤ�س�سات املجتمع (الأ�سرة ،جمال�س
الآباء ،اجلمع ّيات الأهلية ،الخ) ،برزت احلاجة �إلى حتديد
مدى م�س�ؤولية املجتمع عن التعليم ،وم�س�ؤولية التعليم عن
املجتمع كي يتم ّكن قطاع التعليم من الإ�سهام الفاعل يف
التنمية امل�ستدامة .فامل�س�ؤولية االجتماعية جتاه التعليم تعك�س
�إجما ًال مدى «التزام م� ّؤ�س�سات املجتمع املختلفة ب�إجناز
الأن�شطة التعليمية واملجتمعية من �أجل حتقيق �أهداف املجتمع
لتكوين املواطن ال�صالح ،وحتقيق املخرج التعليمي الذي يل ِّبي
احتياجات املجتمع ،على �أ�سا�س االلتزام مبعايريه وتقاليد».3
ويعب ال�شعور بامل�س�ؤولية االجتماعية عن م�ستوى الن�ضج النف�سي
ِّ
والوجداين للفرد الذي يتح ّمل امل�س�ؤولية ،ويكون على ا�ستعداد
لتغليب م�صلحة املجتمع على م�صلحته اخلا�صة ،والعمل على
امل�ساهمة يف تنمية املجتمع .وت�ستند فكرة تنمية املجتمع �إلى
م�ساهمة الأهايل �أنف�سهم يف اجلهود املبذولة لتح�سني م�ستوى
معي�شتهم ،وتوفري اخلدمات الالزمة لت�شجيع املبادرة الذاتية
وامل�ساعدة املتبادلة بني عنا�صر املجتمع .ويف جمال التعليم تظهر
�أهمية و�ضرورة امل�س�ؤولية االجتماعية يف رفع القوة امل� ّؤ�س�سية،
حيث �أن التزام املدر�سة بتنفيذ م�س�ؤولياتها االجتماعية يعترب
�أحد مظاهر القوة امل� ّؤ�س�سية لها داخل املجتمع ،وي�ساعدها
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يف بناء �سمعة طيبة لها ،ويرفع قدرتها على التع ّلم واالبتكار،
وي�ؤدِّي كذلك �إلى «بناء عالقات قوية بني املدر�سة وكافة �أطراف
مما يجعل املدر�سة عرب ًة �أخالقي ًة من خالل القيم
املجتمعّ ،
التي تعتمدها ،وتكون ُمبتكر ًة وريادية».4
وتتج ّلى امل�س�ؤولية االجتماعية جتاه التعليم يف اهتمام العاملني
يف امل� ّؤ�س�سات التعليمية باملدر�سة وباملجتمع ككل وق�ضاياه
وم�شكالته التعليمية؛ ووعيهم التام بظروف املدر�سة وتنظيمات
مما ي�ستدعي دعم ثقافة
املجتمع و�أهدافها واحتياجاتهاّ ،
املواطنة وت�ضمني امل�س�ؤولية االجتماعية يف املناهج الدرا�سية؛
وم�شاركة الآباء واملع ِّلمني يف اتخاذ القرار ،وهذا يتط ّلب
ا�ستخدامهم لر�أ�س املال االجتماعي املتمثل يف العالقات
االجتماعية بني امل�ؤ�س�سات التعليمية وتنظيمات املجتمع.
املنهج الدرا�سي وامل�س�ؤولية االجتماعية:
ميكن تعريف املنهج ب�أنه «جمموعة من اخلطط والن�شاطات
املُع ّدة ب�صورة م�سبقة وغري املُ ّ
خطط لها ،والتي تظهر �أثناء
ويهتم بها حتت
تنفيذ تلك اخلطط ،والتي ي�أخذها املتع ِّلم
ّ
توجيه و�إر�شاد املدر�سة».5

اهتم خمتلف الباحثني بتطوير املناهج الدرا�سية ملواجهة
وقد ّ
متط ّلبات جمتمع املعرفة ،6وتطبيق مدخل العلم والتكنولوجيا
واملجتمع والبيئة ،7غري �أننا مل ن�شهد بعد حماوالت لبناء
الطالب من الت�صدِّ ي ملتط ّلبات امل�س�ؤولية
مدر�سي ُي ِّكن
منهج
َ
ٍ
ٍ
االجتماعية ،لأن هذه املهمة تتطلب توظيف مداخل ع ّدة،
�إ�ضاف ًة للتعاون الوثيق بني املدر�سة ّ
ومنظمات املجتمع الأهلية.
منهج
وميكن اال�ستفادة من ميزات املنهج التكعيبي 8يف بناء ٍ
يعك�س ت� ّصور ًا ثالثي الأبعاد يربط بني مو�ضوعات امل�س�ؤولية
االجتماعية ،والق�ضايا االجتماعية امل�شرتكة ،واال�سرتاتيجيات
والأن�شطة التعليمية التي ميكن ا�ستخدامها لتنمية مهارات
امل�س�ؤولية االجتماعية لدى الطلبة ،بحيث تتكامل هذه
املرجوة ،مع الرتكيز على
الأبعاد �سوي ًة لتح ِّقق املُخرجات ّ
�أً�س�س ومبادئ امل�س�ؤولية االجتماعية يف املجتمع املح ِّلي ،ودور
املنظمات الأهلية وال�شبكات االجتماعية يف توفري فر�ص التع ّلم
للطلبة ،وكذلك العوامل االجتماعية والثقافية التي ت�ساهم يف
تعزيز امل�س�ؤولية االجتماعية.9
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اإلعالميـــة
التــربيــة
مناهــج
دور
َّ
َ
ُ
ِ
فــي دعـــم خُ طــط الـتـنــميـــــة
ستدامـــــة
الم
َ
ُ
بقلم :األستاذة خولة مرتضوي
إعالمية وباحثة أكاديمية -جامعة قطر

بد�أت الرتبية الإعالم َّية يف مطلع القرن الع�شرين ،وذلك عندما اقرتح  Levi Thomsonتعليم ال�شباب
بكيفية متييز الثقافتني ال ُعليا وال�شعبية خالل خم�سينات القرن املا�ضي يف بريطانيا ،ويف الواليات املتحدة
حينئذ مثل:
�صاحب الت�أثري الكبري واملتنامي لو�سائل الإعالم
الأمريكية ظهر مفهو ُم الرتبية الإعالم َّية ل ُي ِ
ٍ
ومناق�شات علم َّية يف �ستينات القرن
نظريات
�شكل
الراديو والتلفاز .وقد �أُ ِّطر مفهوم الرتبية الإعالمية يف ِ
ٍ
ٍ
املا�ضي� ،إذ هدفت هذه املناق�شات العلمية اجلا َّدة �إلى تنمية الوعي والثقافة الإعالم َّية كي تدعم وتتماهى مع
ُخطط التنمية امل�ستدامة .ت َلت تلك املرحلة انتقال هذه املناق�شات املحل َّية �إلى طو ٍر عاملي ،ف�أ�صبحت الرتبية
الإعالم َّية �ضمن مناهج التدري�س يف العديد من جامعات العامل وقد ناق�شت تلك املقررات الت�سا�ؤل العري�ض:
(ما الذي يتعلمه اجلماهري املختلفة من و�سائل الإعالم؟).
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لقد هدفت الرتبية الإعالم َّية ُ
منذ بدايتها �إلى نف�ض التبع َّية
العمياء واال�ستعباد والإدمان املر�ضي الذي ي�سيطر على
اجلماهري عند متابعتهم مل�ضامني و�سا ِئل الإعالم املختلفة،
وانطلقت الرتبية الإعالم َّية من هدف حتقيق التنمية
االجتماعية امل�ستدامة ع َرب ِحماية اجلماهري من الآثار ال�سلب َّية
طور
لهذه الو�سائل ولبع�ض امل�ضامني ال�سامة التي تقدمها ،وقد ت ّ
هذا الهدف عندما �أ�صبحت و�سا ِئل الإعالم جز ًءا �أ�سا�س ًيا
طورت الأهداف لت�شمل
وحمور ًيا من حياة الفرد اليوم َّية ،فت َّ
توعية اجلماهري ب�أ�شكال اال�ستهالك الإيجابي لهذه الو�سا ِئل
اجلماهري َّية وفهم دورها ووظائفها يف هذا الزمن� .إنَّ �أهداف
الرتبية الإعالم َّية متنوعة ومتعددة نظ ًرا لتن ُّوع النظريات
وارتباطها مبفاهيم �أُخرى
واملعايري املختلفة يف هذا املجال
ِ
مثل :الثقافة الإعالم َّية ،الوعي الإعالمي ،التنمية الإعالمية،
امل�ضامني الإعالم َّية ،و ُرغم هذه الأهداف املختلفة �إال �أ َّنها
تت ِفق يف �ضرورة �إك�ساب اجلماهري مهارات التحليل والنقد -
الن�شط� :أي يتح َّكم الفرد يف تف�سري امل�ضمون
(منوذج املتل ِّقي ِ
الإعالمي الذي يتع َّر ُ�ض له)  -والوعي واال�ستنتاج وانتقاء
امل�ضمون الهادف مبا ي ّت ِفق مع املبادئ واملعايري الأخالق َّية.
�إ َّننا ُ
ت�سودُها بيئ ٌة ُم�شب َع ٌة بالو�سائل
نعي�ش اليوم يف قري ٍة عامل َّية ُ
الإعالم َّية املختلفة التي ت ُبث م�ضامي ًنا م� َ
أدجلة و ُم�سي�سة ُت ِّقق
من ِخاللها �أهداف وا�سرتاتيجيات ور�ؤى وم�صا ِلح القائم
على االت�صال يف هذه الو�سا ِئل ،ومن هُ نا ت ُربز �أهم َّية الوعي
�سبيل
بالرتبية والثقافة وحمو الأُم َّية الإعالم َّية ،فهي �أجن ُع ٍ
لتفكيك الر�سالة الإعالم َّية والتع ُّرف على هدف ت�صنيعها
متب�صر وبالتايل فهم
ب�شكل
إعالمي
وب ِّثها وفهم املُنتَج ال ِ
ٍ
َّ
كيف َّية و�آل َّية ا�ستخدامها بال�شكل ال�صحيح النا ِفع ،وحتقيق
الهدف التنموي املن�شود.
أرخبيل
يتع َّر�ض الطلبة يف خمتلف املراحل التعليمية؛ ل ٍ
طري من امل�ضامني الإعالم َّية التي تَفدُهُ م من
كب ٍري وخ ٍ
لزاما على القائمني على و�ضع
ُك ِّل ٍ
حدب و�صوب ،لذا كان ً
)(92

املناهج التعليم َّية؛ تخ�صي�ص مناهج تعليم َّية ُتعنى بالرتبية
الإعالمية ،وتقوم بدور توجيه ال�شباب وتوعيتهم وتثقيفهم
�إعالم ًيا ليتم ّت ُعوا مبهارات التفكري النقدي والتحليلي
وحتميلهم م�س�ؤول َّية ما ُيق ِّر ُرون اال�ستفادة منه �أثناء تع ُّر�ضهم
مل�ضامني و�سائل الإعالم ،فمن خمرجات هذه املناهج رف�ض
متييع الق َيم وال�ضوا ِبط ،ونبذ الإمربيال َّية بكافة �أ�شكالها ،ويف
املقا ِبل تكري�س ق َيم التنمية امل�ستدامة والدميقراطية والتعا ُي�ش
ال�س ِلمي والت�سا ُمح الديني واحلوار احل�ضاري والديني.
ِ
�إ َّن ُه من املالحظ �أنَّ �شهية جمتمعاتنا وخا�صة �شبابنا �ضمن
املراحل التعليمية املختلفة (من املدر�سة �إلى اجلامعة)؛
مفتوحة القتناء املنتجات التكنولوجية اجلديدة واال�ستفادة
من برامج التوا�صل االجتماعي ،ولكن يف املقابل ال ُيوجد
يجب ،بتخ�صي�ص مناهج ُتعنى مبو�ضوع
اهتما ٌم
حقيقي ،كما ِ
ٌ
الرتبية لإعالمية �أو حمو الأم َّية الإعالم َّية �أو الثقافة الإعالم َّية
�أو التنمية الإعالم َّية وذلك يف غالبية الأقطار العربية منها
ب�شكل خا�ص.
ب�شكل عام واخلليجي ِة ٍ
ٍ
�إنَّ �أهداف واجتاهات وو�سائل ودوافع الرتبية الإعالم َّية كثرية
قاط التال َية:
و ُمتعدِّ َدةُ ،ويكن �إيجا ُزها يف ال ُن ِ
 -1حماية الطلبة من الأثر ال�سلبي مل�ضامني و�سا ِئل الإعالم
املختلفة خا�صة يف ع�صر ثورة االت�صال (الإنرتنت)
والف�ضاء املُ َ
عول.
 -2تنمية مهارات التفكري وامل�شاهدة الواعية والناقدة
واالنتقائ َّية.
 -3حتفري الطلبة وم�ساعدتهم على التعبري عن �آرائهم
املختلفة بحر َّي ٍة تا َّمة.
� -4إك�ساب الطلبة عدد من املبادئ الأ�سا�سية يف مهارات
التف�سري والنقد والتحليل ليتع َّرف على الأهداف العلن َّية
مل�ضامني و�سائل الإعالم املختلفة.
واملُبط َنة ِ
 -5دعم الهوية الدينية والثقافية والوطنية واملحافظة عليها
ب�شتَّى ُ
الط ُرق.
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فهم
� -6إمداد الطلبة باملعلومات الكافية التي تعينهم على ٍ
�أف�ضل لأجندة و�سائل الإعالم املختلفة التي ت�سعى �إلى
تنفيذها على �أر�ض الواقع من خالل امل�ضامني املتنوعة
ب�شكل يومي ودوري.
التي تقوم ببثها و�إنتاجها ٍ
 -7تزويد الطلبة بالثقافة الإعالم َّية ال�شاملة التي تهدف
�إلى و�ضع ُكل ما ُيعر�ض عليهم �إعالم ًيا على ميزان النقد
تب�صر ،وا ُ
حلكم على مدى �صالح َّية �أو ف�ساد هذه
الواعي املُ ِّ
امل�ضامني.
ومتم�سك باملرجع َّية الإ�سالم َّية
واع ومبدع
ِّ
 -8تكوين جيل ٍ
�سهم يف تنمية بالده والذود عنها وحتقيق
الر�صي َنة ،و ُي ِ
ِ
ا�سرتاتيجياتها ور�ؤاها املختلفة.
 -9مواجهة �سيل العادات الغربية الدخيلة والقيم ال�سلبية
بح َّجة
التي دخلت على جمتمعاتنا الإ�سالم َّية والعرب َّية ُ
حر َّية الإعالم والف�ضاء املعلوماتي املفتوح.
 -10تطوير املهارات التقن َّية والتكنولوج َّية لدى الطلبة
وتوجيههم ُ
لط ُرق �إنتاج املادة الإعالم َّية.
 -11دعم ُخطط التنمية املُ�ستدامة.
وعليه� ،أجد �أنَّ العناية مبناهج الرتبية الإعالم َّية �ستُعا ِلج
الكثري من الأمرا�ض الثقاف َّية واالجتماع َّية والنف�س َّية
عان منها جيل ال�شباب ،مثل م�شكلة الأُم َّية
والتنمو َّية التي ُي ِ
والتع�صب املح ِّلي ،التخلُّف الإعالمي التكنولوجي،
احل�ضار َّية
ُّ
م�شاكل احلوار مع الآخرين .ويف مقابل
الأُم َّية ال�سيا�س َّية،
ِ
ذلك �ستم ِّكن مناهج الرتبية الإعالم َّية من حتقيق �أهداف
تربو َّية وتنمو َّية عظيمة ،تك ُمن يف :تعبئة ال�شباب بال�شكل
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الإيجابي النا ِفع ملواجهة الأحداث اجلارية واملُحتم َلة والطار َئة
يف حميطه (فهم ما يجري وتقدير تب َعات ما يجري)،
والتفاعل
ا�ستيعاب ال�شباب لآل ّيات و ُمقت�ضيات ع�صر العو َملة
ُ
احليوي وال ِأ�صيل معها وم�ساعدتهم للت�صدِّ ي لأ�شكال الغزو
واال�ستعمار احل�ضار َّية والثقاف َّية اجلديدة ،حتقيق متطلبات
الوعي بالثقافة وا ُ
خل�صو�ص َّية
املواط َنة ال�صاحلة وتنمية ِ
وعالقتها باملتغريات اجلارية� ،إك�ساب
املجتمع َّية الأ�صي َلة ِ
ال�شباب مهارات االت�صال الف ّعالة التي ت�ساع ُد ُه يف النماء
اجتماع ًيا وثقاف ًيا ومت ِّك ُن ُه بالتايل من مواجهة التحدِّ يات التي
ب�شكل ف ّعال.
يواج ُهها ٍ
واجب احلكومات وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين وعلى
�إ َّن ُه من ِ
ر� ِأ�سها امل�ؤ�س�سات التعليمية �أن تعت ِني بن�شر الوعي والرتبية
وهاما
ن�ص ًرا حيو ًيا ً
والثقافة الإعالم َّية فهي ُتعترب اليوم ُع ُ
الواعي املُ�ست ِنري يف هذا الف�ضاء
املواطن ِ
عنا�صر تكوين ِ
من ِ
َ
املواطن واع ًيا بهويته وثقافته الأ�صي َلة
املعول ،فمتى ما كانَ
ِ
و ُمل ًما ُمبجريات ال�ساعة كان م� ً
ؤهل ال�ستخدام �أدوات الإعالم
واالت�صال بطريق ٍة ناجح ٍة وهادفة ،وبالتايل تزيد قدرته
وملتز ٍم
يف التعبري عن ِ
نف�س ِه ووط ِن ِه وهوي ِته ٍ
ب�شكل م�س� ٍؤول ِ
و�صحيح .ومن الثمار الإيجاب َّية التي ُتققها الرتبية الإعالم َّية
هي امل�شاركة الف ّعالة يف تنمية املجتمع ،فهي ُت ِّكن اجلماهري
من تقييم وتف�سري وحتليل امل�ضامني الإعالم َّية وتكوين �آراء
واجتاهات واعية نحوها ،كما مت ِّك ُن ُهم من �أن ينت ِق ُلوا من
ب�شكل
مرحلة ا�ستهالك امل�ضمون الإعالمي �إلى مرحلة �إنتاجه ٍ
وهادف و ُمتم ِّيز.
ف ّع ٍال
ٍ
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االبتكـــار االجتمــاعـــي
بقلم :الدكتورة منى عمير النعيمي

مستشار في مجال المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة

�أُتابع كغريي من املهتمني بالعمل اخلريي التطور الذي �شهده هذا القطاع يف املنطقة العربية يف ال�سنوات
الأخرية .وكان نتاج هذا التطور ،انعكا�س ذلك ب�صورة كبرية على تنمية موارد املنظمات اخلريية املالية
والب�شرية ،وجودة م�شروعاتها املنفذة ،وا�ستدامة الأثر االجتماعي لهذه امل�شروعات .ومن �أكرث املمار�سات
التي �أخذت �شهرة يف املنظمات اخلريية الدولية والعربية ،ما ي�سمى باالبتكار االجتماعي .وهو �أ�سلوب حديث
ميكنه �أن يحل الكثري من امل�شكالت االقت�صادية يف البلدان الفقرية �إذا توافر له الدعم املادي املنا�سب من
املنظمات املانحة الوطنية �أو الدولية .كما �أنه يقدم ا�سرتاتيجيات فريدة من نوعها ت�سهم بفعالية �أكرب يف
اال�ستفادة من الدعم املادي.
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وحظي يف الآونة الأخرية باالنت�شار والقبول و�أ�صبح يحفز
التجارة يف جميع القطاعات والبلدان حول العامل .هذا
ماو�صلت �إليه الدكتورة حياة �سندي اخلبرية يف جمال
االبتكار االجتماعي ،حيث ترى «�أن االبتكار االجتماعي يهدف
�إلى اال�ستفادة الق�صوى من القيم التي تتمتع بها جمتمعاتنا
وتقدمي الدعم لأولئك الذين ي�ساعدون املجتمعات على
االزدهار» .وتعترب �أوروبا واليابان وال�صني من �أكرث املناطق
حول العامل التي تطبق االبتكار االجتماعي بن�سبة كبرية يف
جمتمعاتها .وخ�ص�صت الواليات املتحدة و�أوروبا و�أ�سرتاليا
وغريها من الدول مثل الهند دعم ًا بقيمة خم�سة مليارات دوالر
�أمريكي لالبتكار االجتماعي .وتع ّرف الدكتورة حياة �سندي
االبتكار االجتماعي ب�أنه «ا�سرتاتيجيات و�أفكار ومفاهيم
و�أنظمة جديدة ت�سعى �إلى تعزيز عمل م�ؤ�س�سات املجتمع
املدين من خالل تلبية االحتياجات االجتماعية �أو ًال مثل تطوير
بيئة العمل واملجتمع وقطاعي التعليم وال�صحة» كما تقدم
خلفية تاريخية عن ظهور االبتكار االجتماعي فتقول «ظهرت
فكرة االبتكار االجتماعي لأول مرة يف الع�صور القدمية على
يد ثلة من الرواد االجتماعيني من �أمثال بنجامني فرانكلني
 Benjamin Franklinوروبرت �أوين .Robert Owenوكان
بيرت دراكر  Peter Drukerومايكل يوجن Michael Young
م�ؤ�س�سا اجلامعة املفتوحة ،وبع�ض املفكرين الفرن�سيني مثل
بيري ر�سونفالون  .Pierre Rosnvallonوظهرت مرة �أخرى
يف جامعات �أمريكية كثرية مثل جامعة هارفارد وجامعة كورنل
يف فرتة الت�سعينيات» .وتقول الكاتبة الكويتية �شريفة يحيى
اخلليفي عن االبتكار االجتماعي ب�أنه «تطوير �أفكار جديدة
وقابلة للتنفيذ والتطبيق ،ولي�س �ضروري ًا �أن يكون االبتكار
مادي ًا ،بل رمبا يكون خدمة متميزة �أو �أ�سلوب عمل جديد».
وت�ضيف كذلك ب�أن «االبتكار االجتماعي هو ا�سرتاتيجيات
و�أفكار و�أنظمة و�أ�ساليب تكمن قيمتها يف تلبية االحتياجات
الكتاب العربي في المسؤولية المجتمعية  -الجـزء الثانـي

االجتماعية يف امل�ؤ�س�سات احلكومية وغري احلكومية و�إيجاد
حلول م�ستدامة لتطوير القطاعات احليوية كالتعليم والعمل
وال�صحة .ويف الوقت احلايل الكثري من رواد الأعمال
وامل�ؤ�س�سات يتبنون هذا النوع من االبتكار من حيث تقدمي
مبادرة �أو فكرة حلل امل�شكالت االجتماعية كالفقر والتعليم،
واملثال على ذلك اجلمعيات اخلريية ،ومنها جمعية العون
املبا�شر والتي �أ�س�سها الدكتورعبدالرحمن ال�سميط يرحمه
اهلل ،وم�شروع اقر�أ ملحو الأمية وغري ذلك من االمثلة التي توفر
فر�ص عمل وتدعم امل�شاريع ال�صغرية كم�شروع «بنك غرامني»
للدكتورحممد يون�س يف بنغالد�ش» .ويقول الأ�ستاذ الدكتور
عوده اجليو�سي رئي�س ق�سم �إدارة االبتكار والتقنية بجامعة
اخلليج العربي م�شري ًا �إلى متطلبات و�أهمية توطني االبتكار
االجتماعي يف املنطقة العربية «ولتوطني ثقافة االبتكار
االجتماعي يف العامل العربي ،هناك جمموعة من املتطلبات
الأ�سا�سية ت�شمل حتفيز مبادرات االبتكار االجتماعي وتوفري
التمويل امل�ستدام ،وحا�ضنات الأعمال لالبتكار االجتماعي
وتعزيز ال�شراكات امل�ؤ�س�سية وتطوير منهجيات وطرق
االبتكار» .ويختم الدكتور اجليو�سي فيقول�« :إن تطوير قيا�س
معياري لدرا�سة �أثر االبتكار االجتماعي يف التنمية �أمر هام
من �أجل تطوير �سيا�سات عامة مبنية على معلومات م�ستمدة
من امل�ستخدمني بحيث تلبي حاجات املجتمع وحتدث �أثر ًا
ملمو�س ًا يف االقت�صاد واملجتمع والبيئة».
وختام ًا� ،إن التزام املنظمات اخلريية مبنهجيات االبتكار
االجتماعي يف ت�صميم امل�شروعات وتنفيذها وقيا�س �أثرها مل
تعد من الأمور الثانوية ،بل ا�صبحت �ضرورة تتطلبها املناف�سة
بني هذه املنظمات ،وحاجة املجتمعات املعقدة واملتزايدة .ولعل
مايب�شر باخلري ،ب�أن معظم ما يقدم يف احلمالت اخلريية يف
املنطقة العربية من م�شروعات لهذه املنظمات ت�ستجيب يف
جمملها لأ�س�س ومنهجيات «االبتكار االجتماعي».
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مساهمة مشاريع المسؤولية
المجتمعية في تحقيق األمن
الغذائي
بقلم :األستاذة مريم مبارك الدوسري
خبيرة بيئية ومستشارة في مجال إدارة المنح

يعترب الأمن الغذائي من الركائز الأ�سا�سية التي تعمل عليها احلكومات لإر�ساء قواعد الأمن واال�ستقرار يف
البالد .والأمن الغذائي يعني توفر الغذاء للأفراد دون �أي نق�ص ،ويعترب قد حتقق فع ًال عندما يكون الفرد ال
يخ�شى اجلوع �أو �أنه ال يتعر�ض له ،كما �أنه ي�ستخدم كمعيار ملنع حدوث نق�ص يف الغذاء م�ستقب ًال �أو انقطاعه
�إثر عدة عوامل تعترب خطرية ومنها احلروب واجلفاف والكوارث الطبيعية وغريها.
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وللأمن الغذائي �أربعة �أبعاد يقوم عليها ،هي:
 -1التوفر  :Availabilityبأن يتوفر بكميات تكفي لعدد
األفراد وأن يكون ذلك ضمن املخزون االسرتاتيجي.
 -2م�أمونية الغذاء  :Foodsafetyوهو �ضمان �صحة الغذاء
و�سالمته و�صالحيته لال�ستهالك الب�شري.
�	-3إمكانية احل�صول عليه  :Food accessibilityهو �أن تكون
�أ�سعار ال�سلع واملنتجات �ضمن متناول يد الأفراد.
 -4اال�ستقرار  :Stabilityيركز هذا البعد على �ضرورة
احلفاظ على �أو�ضاع الغذاء و�ضرورة توفر الأبعاد الثالثة
ال�سابقة مع بع�ضها البع�ض دون �أن يحدث عليها �أي تغري.
ومن هذا املنطلق ،وبعد امل�ستجدات الأخرية على دولة قطر
ومنطقة اخلليج العربي ،اتخذت دولة قطر بع�ض الإجراءات
والتدابري االحرتازية الالزمة لتحقيق �أعلى قدر ممكن من
ب�سنِّ العديد من الت�شريعات ،وت�سهيل احليازات
الأمن الغذائي َ
الزراعية ،وتقدمي الدعم الالزم للمزارع القطري ،وخلق
الربامج الت�سويقية التي ت�ضمن وجود املنتج املحلي يف الأ�سواق
املحلية .حتى باتت قطر اليوم الأولى عربي ًا يف م�ؤ�شر الأمن
الغذائي و  22عاملي ًا لعام  ،2018وترمي خططها الإ�سرتاتيجية
للأمن الغذائي �إلى توفري  %60من الطلب املحلي على الأغذية
بحلول عام  .2020وهنا يطرح ال�س�ؤال نف�سه :هل الأمن
الغذائي يقع فقط على كاهل الدولة �أم ميكن �أن يكون للأفراد
م�ساهمة فيه؟
يف جمتمعات الدول الزراعية؛ �أول منظومة زراعية �صغرية
هي املزرعة املنزلية التي ت�شكل اللبنة الأولى يف الأمن الغذائي
الأ�سري حيث تعمل على �سد احتياجات الأ�سرة من الغذاء
وحيوانات املزرعة من الأعالف.وحتتل الزراعات ال�صغرية
(املزارع املنزلية واملزارع العائلية)اليوم �أكرث من  %80من
الإنتاج الزراعي للدول غري النفطية ،حيث تقوم بدور مهم
يف جمال الأمن الغذائي والنمو االقت�صادي وتخفيف الفقر
وتلعب دور ًا يف الإدارة امل�ستدامة للموارد الطبيعية� ،أما يف
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الدول النفطية فتقل ن�سبة م�ساهمة احليازات ال�صغرية على
معدالت الإنتاج الزراعي ب�شكل عام.
يف قطر ،كانت ت�شكل الزراعة فيها ن�سبة من  % 0.5الدخل
املحلي وذلك حتى عام � ،2017أما يف عام � 2018أ�صبح هناك
ثورة زراعية زاد فيها الإنتاج �إلى  %400نتيجة اتباع �سيا�سات
وت�شريعات جديدة تعمل على زيادة ن�سب االكتفاء الذاتي
واالعتماد على املنتج املحلي وجعل املنتج امل�ستورد منتج ًا
تكميلي ًا .وتعزيز ًا لهذا التوجه ،وتكام ًال مع اجلهود احلكومية
�أ�صبح هناك حراك ًا زراعي ًا يف املجتمع القطري مواكب ًا حلركة
تطور الإنتاج الزراعي ،فظهرت بع�ض املبادرات املجتمعية
امل�ؤ�س�ساتية والأهلية لن�شر الوعي ب�أهمية الزراعة املنزلية
والزراعة الع�ضوية.
�أو ًال :مبادرات امل�ؤ�س�سات املانحة:
 -1برنامج الزراعة املنزلية  -بنك قطر للتنمية :QDB
يطرح بنك قطر للتنمية مبادرة البيوت املحمية املنزلية بهدف
ن�شر الثقافة الزراعية لدى املواطنني لتعزيز االكتفاء الذاتي
وجعل املنتج املحلي هو الأ�سا�سي واملنتج امل�ستورد تكميلي؛ وذلك
من خالل تقدمي التمويل الالزم لبناء بيوت حممية مربدة ت�ضمن
�إنتاج خ�ضار املائدة طوال العام ،وهناك بيوت حممية مو�سمية
غري مربدة مب�ساحات خمتلفة منا�سبة لبيوت املواطنني.
ميول البنك امل�ستفيد بـ  %100من مبلغ التمويل وبحد �أق�صى
70000ريال قطري ،وتبلغ ن�سبة الأرباح  %1بدون ر�سوم �إدارية
وفرتة �سداد حتى � 4سنوات.
 -2م�شروع ازرع وطنك – م�ؤ�س�سة الفي�صل بال حدود:
انطلق امل�شروع يف ن�سخته الأولى يف العام 2017م .وهو �أحد
م�شاريع امل�س�ؤولية املجتمعية مع املدار�س تنفذه م�ؤ�س�سة
الفي�صل بال حدود .تقدم م�ؤ�س�سة الفي�صل الدعم املادي
للم�شروع بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة التي تقدم الدعم
الفني بالإ�شراف على برنامج الزراعة.
يهدف م�شروع ازرع وطنك �إلى تعزيز قيمة الزراعة لدى
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ن�سب عالية من االكتفاء الذاتي من املزرعة املنزلية و�إبراز
دور املزارعة القطرية الفاعل يف املجتمع.
ونظر ًا لعدم وجود وحدة �إر�شاد زراعي ر�سمية موجهة �إلى
�سيدات املنازل ت�صدت مبادرة غر�سة ل�سد هذه احلاجة
لدى �سيدات املنازل بجهود فردية ،وبوجود بع�ض الدعم من
القطاع الزراعي بوزارة البلدية والبيئة.
تعقد مبادرة غر�سة العديد من احللقات التعليمية والور�ش
التدريبية والأن�شطة املجتمعية بكيفية الزراعة واالهتمام
والعناية باملزروعات وكيفية مكافحة الآفات الزراعية بالطرق
الع�ضوية ،و�أي�ض ًا متكني املر�آة يف جمال �إنتاج الع�سل وتربية
النحل .وت�أهيل مدربات زراعيات قطريات للم�شاركة يف
التدريب الأهلي للإقبال املتزايد على الربامج التدريبية.
وعلى �أثر هذه الأن�شطة ت�أثرت جودة الإنتاج للأف�ضل وزادت
ن�سب االكتفاء الذاتي من اخل�ضراوات والفواكه والأع�شاب
املزروعة لدى بع�ض مزارعات املنازل بن�سب متفاوتة.

طالب املدار�س واحلث على الزراعة التجميلية يف احلديقة
املنزلية واحلديقة املدر�سية لإنتاج الغذاء ال�صحي واحلر�ص
على تناول الأطعمة الع�ضوية ،ويف نهاية املو�سم يح�صد
الطالب اخل�ضراوات التي زرعوها ويبتكرون طريقة لت�سويقها
�أو حت�ضري الأطباق ال�صحية منها.
ا�ستفاد من امل�شروع منذ انطالقته �أكرث من  80مدر�سة
حكومية وخا�صة ،وما زال م�ستمر ًا بزيادة �سنوية يف عدد
املدار�س ،ومب�شاركة مراكز ذوي االحتياجات اخلا�صة.
ثاني ًا :املبادرات الأهلية:
 -1مبادرة غر�سة:
«غر�سة» هي مبادرة �أهلية تطوعية ت�أ�س�ست يف �أغ�سط�س 2018
 ،وتتكون من  140ع�ضوة ،تهدف �إلى ن�شر الثقافة الزراعية
بني الأو�ساط الن�سائية ،ومتكني املر�أة بتنمية مهاراتها
املعرفية يف الزراعة املنزلية وال�صناعات الغذائية ال�ستدامة
املوارد وتقليل ب�صمة الهدر الفردية .كما تهدف �إلى حتقيق

اجلداول �أدناه تو�ضح �أرقام ًا �أولية لن�سب االكتفاء الذاتي لدى مزارعات املنازل لبع�ض الأنواع املزروعة من اخل�ضر والفواكه.
النوع
ن�سبة االكتفاء
الذاتي
النوع
ن�سبة االكتفاء
الذاتي
االنوع
ن�سبة االكتفاء
الذاتي

طماطم باذجنان فلفل
رومي

فلفل �شمندر فجل
حار

ب�صل
أخ�ضر بامية ليمون
�

%70

%80

%100

%75

%56

%75

%40

%95

ملوخية خ�س بروكويل قرنبيط �شبت بقدون�س
%50

%100

%50

%50

%90

%75

%80

كو�سا بطاط�س
%50

%50

كزبرة

نعناع

ريحان

%96

%100

%100

ق�شطة

باباي

بوملي

تفاح مائي

التني

التوت

العنب الفراولة التمور

%70

%40

%70

%30

%70

%30

%100

%20

%70

*امل�صدر :من ا�ستبيان مت اجراءه على عينة ع�شوائية من ع�ضوات مبادرة غر�سة
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كيف ُتقر�أ الأرقام �أعاله؟
• ت�شري الأرقام �أعاله �إلى جناح الزراعة املنزلية بتحقيق
ن�سبة عالية من االكتفاء الذاتي من اخل�ضر الأ�سا�سية
والفواكه ،وبخا�صة الأع�شاب الورقية والتمور ذات القيمة
الغذائية العالية.
• �إنَّ جناح بع�ض الأ�صناف ال�صعب زراعتها يف مزارع
نظامية مك�شوفة يف قطر لكنه ناجح يف املنازل كالتفاح
املائي بالرغم من ق�سوة الظروف املناخية يدل على مهارة
املزارعة القطرية واهتمامها مبزرعتها املنزلية الأمر
الذي ي�شجع على دعم امل�شاريع املنزلية بنتائج م�ضمونة.
• تنوع الأ�صناف املزروعة ي�ضمن تنوع وجبات متكاملة القيمة
الغذائية على مائدة الأ�سرة ،يعني ي�ؤمن الأ�سرة من اجلوع
�أو من �سوء التغذية.
�إذا كانت �أبعاد الأمن الغذائي هي :التوفر -م�أمونية الغذاء-
�إمكانية احل�صول عليه واال�ستقرار فبذلك تكون الزراعة
املنزلية حققت ن�سبة جيدة جد ًا من الأمن الغذائي الأ�سري.
و�إذا ما مت دعم هذه املزارع املنزلية بالربامج التثقيفية
والتوعوية �سوف تزيد ن�سب االكتفاء الذاتي يف املزارع املنزلية
جمتمع ًة الأمر الذي قد ي�ؤدي �إلى زيادة �أرقام ن�سب االكتفاء
الذاتي الوطني رقم ًا �صحيح ًا ي�ؤخذ بعني االعتبار.
وعلى ما تقدم ،و�إجابة على ال�س�ؤال املطروح �أعاله ،نعم
ي�ستطيع الأفراد حتقيق الأمن الغذائي الأ�سري يف دولة غري
زراعية بدعم من اجلهات املانحة خللق م�شاريع م�س�ؤولية
جمتمعية تنموية تنقل جودة حياة الأ�سرة نقلة نوعية �صحي ًا
واجتماعي ًا با�ستثمار هذه املمار�سات الناجحة اقت�صادي ًا وبيئي ًا
بت�أثريها املبا�شر على تعزيز ال�صحة العامة لأفراد املجتمع.
ويهيئ لهذا اال�ستثمار احلراك املجتمعي نحو الزراعة
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الع�ضوية وتبني �أ�سلوب حياة �صحي مع �ضرورة التوجيه �إلى
تر�شيد املوارد الطبيعية وتقليل ا�ستنزافها .كما يهيئ لذلك
املزايا التي تتمتع بها منازل املواطنني والتي ت�شجع على
ممار�سة الزراعة املنزلية الإنتاجية ،حيث �أنها:
 -1ذات م�ساحات كبرية ترتاوح بني  1500-800م2
م�ساحات كثرية التي ميكن ا�ستغاللها يف الزراعة املنزلية
يف احلديقة �أو زراعة الأ�سطح �أو الزراعة يف بيوت املحمية
�أو داخل البيت بغرفة الزراعة املائية.
 -2جمانية املاء للمواطنني ،وهو العامل الرئي�سي يف الزراعة
فال ي�شكل ذلك عبء مادي على �صاحب املزرعة املنزلية،
ولكن يقت�ضي ا�ستخدام �شبكة ري حديثة للعمل على
توفري %60من مياه الري.
هذا ،ف�ض ًال عن املكت�سبات الأخرى التي حت�صل عليها
الن�ساء مزارعات املنازل حيث تعترب الزراعة �أحد الأن�شطة
االجتماعية التي متنح �صاحبها التقدير واالحرتام الذاتي،
وهذا ما حتققه ال�سيدات بامل�شاركة يف املبادرات الن�سائية
حيث �أن النجاح يف املو�سم الزراعي واحل�صول على حم�صول
جيد يعزز لديها باالجناز واحرتام الذات مما ينعك�س
بالإيجاب على �صحتها النف�سية وعلى كل �أفراد الأ�سرة،
وبالتايل يخلق جمتمع �صحي وقوي ومتما�سك.
حري �أن ن�ضع مقولة �سمو الأمري الوالد ال�شيخ حمد ن�صب
ّ
�أعيننا التي قالها يف �إحدى م�ؤمترات الأمن الغذائي يف
�أفريقيا « :من ي�ستورد خبزه ي�ص ّدر �إرادته “ فيمكن �أن تلعب
م�شاريع امل�س�ؤولية املجتمعية دور ًا رائد ًا يف دفع عجلة التنمية
الوطنية �إن حتققت فيها �أولويات الدعم واملنح بح�سب الأهمية
الإ�سرتاتيجية للم�شاريع حتى ي�ستطيع املجتمع املحلي ي�صدر
نفطه وينتج غذاءه بنف�سه.
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حوكمة أعمال القطاع الخيري
بقلم  :المستشار جابر صقر الرويعي

رئيس مركز االستشارات المسؤولة بالشبكة اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية.

ي�شتكي الكثري من قيادات املنظمات اخلريية بالقيود التي مت و�ضعها على عملياتهم و�أن�شطتهم وم�شروعاتهم
يف ال�سنوات الأخرية ،وخا�صة الأجزاء املتعلقة بجمع التربعات وامل�ساهمات املالية ،وحتديد �شركاء التنفيذ،
و�إلزامية تقدمي التقارير املالية ،ومتطلبات الإف�صاح وال�شفافية العالية يف الك�شف عن ممار�سات هذه املنظمات
وغريها من املتطلبات التي �أ�صبحت ملزمة وفق قوانني وت�شريعات وطنية وكذلك مبوجب اتفاقيات دولية،
حيث تر�صد العديد من املرا�صد احلكومية وغري احلكومية مدى التزام هذه املنظمات اخلريية بقوانينها
الوطنية واتفاقياتها الدولية.
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وبالتايل� ،أ�صبحت �أعمال هذه املنظمات اخلريية تخ�ضع ملعايري
الرقابة واحلوكمة ،و�أ�صبحت �إدارات احلوكمة واملخاطر من
الإدارات الأ�سا�سية يف املنظومة الهيكلية للمنظمات اخلريية
يف الكثري من الدول ،وذلك حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها
جتاه امل�ؤ�س�سات الر�سمية ،وكذلك امل�ستفيدين من خدماتها،
�إ�ضافة �إلى املتربعني وامل�ساهمني .وتتعلق حوكمة �أعمال
القطاع اخلريي بالطريقة التي يتم من خاللها �إدارة �أعمال
املنظمات اخلريية من النواحي الإدارية واملالية .حيث �أن
نظام احلوكمة ميثل جمموعة القواعد واملبادئ وال�سيا�سات
والإجراءات والبنى الإدارية التي تنظم عمل املنظمة ودورها.
وتقول الأ�ستاذة هدى امليداين يف مقال لها مت ن�شره يف موقع
مزن ال�شهري «�إن بناء نظام احلوكمة يف املنظمات اخلريية
هي من مهام جمل�س الإدارة والذي ي�شرف ب�شكل مبا�شر
على فريق �إداري وموظفني يقدمون اخلدمات للم�ستفيدين
وي�سهلون �إ�سهامات املتطوعني واملتربعني والداعمني لتعظيم
دورهم يف املنظمة مبا يعود على امل�ستفيدين واملجتمع ب�أف�ضل
النتائج» .وت�ضيف كذلك «تقوم مبادئ حوكمة �أعمال القطاع
اخلريي كما تراها على ثالثة مبادئ �أ�سا�سية هي:
ال�شفافية :حيث تتعلق ال�شفافية بالإف�صاح الإداري واملايل
�أمام املهتمني من عموم النا�س و�أمام املتطوعني واملتربعني
املحتملني و�أي�ض ًا امل�ستفيدين ،وكذلك �أمام اجلهات العامة
واخلا�صة.
امل�شاركة :هي م�شاركة الفئات �سابقة الذكر يف قيادة
املنظمة اخلريية و�إدارة �أعمالها مع االحتفاظ ب�شخ�صية
املنظمة ور�سالتها فتكون بذلك �أكرث ا�ستجابة حلاجات النا�س
وتطلعاتهم و�أكرث ح�سا�سية لتحفظاتهم وتف�ضيالتهم و�أكرث
قدرة على الت�أثري فيهم.
املحا�سبة :هي النتيجة الطبيعية لل�شفافية وامل�شاركة بحيث
ي�سمح القائمون على املنظمة اخلريية للنا�س مبحا�سبتهم
ونقدهم وت�صحيح م�سارهم �إن تطلب الأمر مرحبني بتبادل
الكتاب العربي في المسؤولية المجتمعية  -الجـزء الثانـي

النقا�شات واملعايري والر�ؤى ودرا�سة الأو�ضاع احلالية وطرق
العمل الأكرث فعالية.
�إن حوكمة �أعمال القطاع اخلريي تزيد من ثقة املجتمع ب�أعمال
املنظمات اخلريية ،وبالتايل تنعك�س �إيجاب ًا على عالقتها مع
امل�ؤ�س�سات الر�سمية ،واملتربعني ،والإعالم ،وكذلك املتطوعني،
�إ�ضافة �إلى املنظمات ال�شريكة �سواء املحلية منها �أو الوطنية.
وميثل نطاق حوكمة البنية القانونية للمنظمات اخلريية �أمر ًا
هام ًا ي�ستلزم قيام امل�ؤ�س�سات الر�سمية يف الدولة و�أجهزتها
الت�شريعية والرقابية ذات ال�صلة بالعمل اخلريي يف
دعمها ،وممار�سة حمتواها عند التعامل مع هذه املنظمات.
فامل�ؤ�س�سات الر�سمية هي التي تنظم العالقات وحتفظ حق
املجتمع ،وكذلك حتفظ حقوق املنظمات اخلريية لأداء
�أعمالها وفق احرتافية عالية ،وكفاءة �إنتاجية م�ستندة على
مرجعيات وممار�سات مهنية �صائبة .وبالتايل ،عدم التمييز
بني املنظمات اخلريية يف مراقبة تطبيق هذه املنظمات �أمر ًا
يف غاية الأهمية.
وختام ًا ،ف�إن التزام املنظمات اخلريية مبعايري احلوكمة
يف �أعمالها �أمر ال منا�ص منه ،وبالتايل يحقق لها ممار�سة
�أن�شطتها وفق مرجعية معيارية دولية� ،إ�ضافة �إلى �أنها حتقق
بهذا االلتزام كفاءة �إنتاجية عالية ،وحالة من الر�ضى املجتمعي
من قبل املتربعني والداعمني واملتطوعني ،وكذلك تبني ج�سور
من الثقة مع امل�ؤ�س�سات الر�سمية .وقد تكون املنا�سبات التي
تزداد فيها التربعات ب�صورة م�ضاعفة عن غريها من �أوقات
ال�سنة ك�شهر رم�ضان مث ًال ،وذلك خل�صو�صيتها يف نفو�س
امل�سلمني ،فر�صة ملمار�سات تطبيق مبادئ احلكومة و�أن تعلن
هذه املنظمات اخلريية عن التدفقات املالية التي و�صلت لها �أوال
ب�أول ،وم�صادر هذه التدفقات ،وماذا تعتزم �أن تنفذ بها من
م�شروعات .وبالتايل ،تعطي فر�صة للمجتمع و�أ�صحاب امل�صلحة
للم�سائلة املجتمعية الهادفة ،وتعزز من �شفافية �أعمالها امل�ؤدي
�إلى تطبيق ر�شيد ملبادئ احلوكمة لأعمالها و�أن�شطتها.
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استراتيجيـة المنافـع المتبادلـة
وشراكات التنمية المستدامة
اعداد :الباحث :الدكتور شهاب أحمد العثمان

معهد االنجاز المتفوق للتدريب واالستشارات اإلدارية واالقتصادية والمالية

يعتمد اال�ستقرار العاملي على مدى ما ميكن بنا�ؤه من عالقات �إيجابية ومثمرة بني الأفراد وامل�ؤ�س�سات على
امل�ستويات املحلية والإقليمية والدولية ،وتتطور هذه العالقات بالرتكيز على املنافع التي يتطلع �إليها جميع
الأطراف .وحتى تظل عالقة املنافع متينة بني �أ�صحاب امل�صلحة ،ف�إن كل طرف يجب �أن ي�ستفيد بنف�س
القدر من العالقة ،وعندما يح�صل �أحد طرفني على منافع �أكرب ،ف�إن بوادر اخلطر وانقطاع العالقة بني هذين
الطرفني �ستلوح يف الأفق)1(.
وما دمنا نتحدث عن التنمية امل�ستدامة وا�سرتاتيجياتها حتى عام  ،2030ف�إن ذلك يتطلب ت�أ�سي�س �شراكات
فعلية بني احلكومات والقطاع اخلا�ص واملجتمع املدين .وهذه ال�شراكات ال�شاملة ُتبنى على قواعد وقيم ور�ؤى
و�أهداف م�شرتكة ت�ضع النا�س وكوكب الأر�ض يف منظومة واحدة ال تتجز�أ .هذه ال�شراكات هي متطلبات
من�شودة ،ت�سعى �إليها الأطراف املهتمة ،يحفّزها على الدوام حقيقة املنافع التي تتطلع �إلى حتقيقها ،فال ميكن
النظر �إلى عملية التنمية يف املجتمع على �أنها عملية م�ستقلة بحد ذاتها ،بل هي جزء من خطة متكاملة
ت�ستهدف رفاهية جميع الأطراف امل�ستفيدة.
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وقد جنحت زين يف �أن ت�ضع نف�سها ك�شركة رائدة يف حتقيق
العديد من ا�سرتاتيجيات التنمية امل�ستدامة ،لي�س فقط من
خالل منتجاتها وخدماتها الأ�سا�سية املبتكرة� ،إمنا بانتهاج
زيادة فعالية م�ساهمتها االجتماعية واالقت�صادية والبيئية(.)2

ومنذ عام  2012واملجموعة ت�شارك �أ�صحاب امل�صالح  -يف
البالد التي تعمل فيها -الإجنازات وال�سيا�سات والأهداف،
ويف اجلدول الآتي مناذج مل�شاركات وتفاهمات زين على
امل�ستوى املحلي والإقليمي والعاملي.

(زين) مناذج «حقائق وم�ؤ�شرات» ( )2جت�سيد املنفعة املتبادلة «حمليا و�إقليميا ودوليا» للفرتة من 2012/1/1م
وحتى 2018/3/31م
ت اال�سرتاتيجية امل�ستهدفة
املجال االجتماعي
�أوال
1

( )9ال�صناعة واالبتكار

2
3

( )1الق�ضاء على الفقر
( )5امل�ساواة بني اجلن�سني

4

( )2الق�ضاء على اجلوع

املجال االقت�صادي
ثانيا
 )9( 1ال�صناعة واالبتكار
2

( )8العمل الالئق ومنو
االقت�صاد

3

( )2الق�ضاء على اجلوع

الت�أثريات البيئية
ثالثا
( )7طاقة نظيفة وب�أ�سعار
1
معقولة
( )11مدن وجمتمعات حملية
2
م�ستدامة
 )15( 3احلياة يف الرب

جمال امل�ساهمة

الفئة امل�ستهدفة الأعداد امل�ستفيدة

�إطالق االبتكارات
الكويت  -العراق  -لبنان  -ال�سعودية
الالجئني والنازحني
م�ساعدات �إن�سانية
املر�أة
تدريب املر�أة  -مركز تطوير الأرامل يف العراق
وجبات رم�ضان
املواطنون
البحرين  -الكويت  -ال�سودان
رواد الأعمال

دعم رواد الأعمال الطموحني
توفري وظائف يف
البحرين  -العراق  -الكويت  -الأردن -
ال�سعودية  -ال�سودان
خدمة زين كا�ش باال�شرتاك مع منظمة الأغذية
والزراعة (الفاو) التابعة للأمم املتحدة

6,863
261,272
2,095
� 148ألف وجبة

رواد الأعمال

80,973

املواطنون

 431,934وظيفة

العائالت النازحة

� 112ألف عائلة

نظام تربيد جماين

دول خمتلفة

 970نظام

�إعادة تدوير بال�ستيك

الكويت

 13.3طن

زراعة �شجر

ال�سودان

� 359ألف �شجرة
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ويف تقرير دولة فل�سطني �أمام املنتدى ال�سيا�سي رفيع امل�ستوى
املنعقد يف مقر الأمم املتحدة بنيويورك يف �سبتمرب 2015م،
فقد خل�ص �إلى �أهمية متكني ال�شعب الفل�سطيني ،وحتقيق
الأولويات الوطنية للتنمية امل�ستدامة ،يف ظل ظروف االحتالل
القا�سية ،واعترب التقرير دور املكتبات ب�أنواعها املختلفة
(العامة ،الأكادميية ،املتخ�ص�صة) دورا حموريا يف الو�صول
�إلى اال�ستقرار املن�شود ،فهي امل�صدر الثقايف والتعليمي
واملعلوماتي للمجتمع الى جانب دورها يف احلفاظ على الرتاث
الإن�ساين ،وبذلك ر�سم التقرير حقيقة املنافع التي ميكن �أن
تقدمها املكتبات والقائمني عليها كم�شارك �أ�سا�سي يف حتقيق
()3
التنمية امل�ستدامة للوطن واملواطن ،من خالل:
 -١متنح املكتبات الأفراد فر�ص ًا وتخدمهم بحكم تواجدها يف
�أماكن هامة عديدة مثل (اجلامعات ،املدار�س ،املحليات).
 -٢تتيح املكتبات املعرفة العاملية :تقدم املعلومات ب�إ�شكالها
املختلفة (املطبوعة وغري املطبوعة).
 -٣متكن املكتبات الأفراد من حتقيق تنميتهم الذاتية من
خالل التعلم واخللق واالبتكار.
 -٤يوفر املكتبيون اخلربة من خالل �إعطاء التدريب والدعم
ملرتادي املكتبات للح�صول على املعلومات من خمتلف م�صادر
املعلومات.
ولتطوير مفهوم املنفعة املتبادلة بني �أ�صحاب امل�صلحة ،ف�إن
�صاحب القرار �سيحتاج �إلى توظيف الو�سائل الآتية بال�شكل

ال�صحيح-:
 -١ا�ست�شارة الأهايل واملجموعات امل�ستهدفة من خالل
االجتماعـات،املقـابالت ،املـ�ؤمترات العامة.
 -٢ت�شجيع الالمركزيه الإداريه من خالل �إيجاد م�ؤ�س�سات
وهيئات من �أفراد ذوي كفاءة يف املجتمع املحلي ،يقومون
بالتخطيط على امل�سـتوى الإداري املحلي.
 -٣تنفيذ برامج متخ�ص�صة لتنمية املجتمع املحلي ،وخ�صو�ص ًا
فما يتعلق بربامج االعتماد على النف�س ،و�إدارة الهيئـات
التطوعية ،وتفعيل دور موظفي الإر�شاد الإجتماعي.
 -٤توظيف و�سائل الإعالم املختلفة املقروءة وامل�سموعة
واملرئية.
 -٥تنفيذ درا�سات وا�ستفتاءات تخ�ص�صية متنوعة من خالل
ا�ستبانات حمكمة ،وبفرق عمل متخ�ص�صة.
 -٦الإ�ستفادة من �أ�شخا�ص ذوي اخت�صا�ص بعينهم �سواء
بتكليف من جهات معينه �أو قبول تطوعهم الذاتي.
وحتى يبقى مفهوم امل�شاركة املجتمعية الذكية ح ًّيا وقائما على
تبادل املنافع بني الأطراف املهتمة فمن ال�ضروري احلر�ص
على توفري و�سائل االت�صال املنا�سبة وتوطني ال�سيا�سات
الكفيلة ب�إدارة املحليات ،وتوفري التدريب املنا�سب والت�سهيالت
للم�شاريع بالإ�ضافة �إلى البحوث والدرا�سات ،و�أن تت�ضافر
اجلهود الأهلية واحلكومية يف برامج تنموية تعك�س �أف�ضل
()5
�صور التعاون والتن�سيق.
()4

الـمراجـــع:

� -١إلوود �إن ت�شاميان ،النجاح يف العالقات الإن�سانية� ،سل�سلة التطوير الإداري ،دار املعرفة للتنمية الب�شرية� ،ص 126
https://zain.com/ar/press/zain-committed-to-the-uns-2030-sustainable-develop -٢
 – https://www.maannews.net -٣املكتبات الفل�سطينية ك�شريك يف حتقيق التنمية امل�ستدامة  -الكاتب عنان حمد .
 -٤غنيم ،عثمان ،التخطيط �أ�س�س ومبادئ ،دار ال�صفاء للن�شر والتوزيع ،عمان2001 ،
Bridlle, William, The Community Development, New York, 1985 -٥
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32
المسئولية المجتمعية بين
الشراكة المجتمعية والقانون
بقلم :المحامي عبدالله ضعيان العنزي

رئيس لجنة التنمية المستدامة في جمعية المحامين الكويتية  -دولة الكويت

�أن اللجوء ال�ستخدام الو�سائل املتنوعة يف تعزيز مفهوم وقيم امل�سئولية املجتمعية بني �أفراد املجتمع �ضرورة
وطنية لتحقيق الوعي بني اكرب �شريحة ممكنة من املجتمع .للحر�ص بداية علي تفعيل دور امل�سئولية
املجتمعية علي �أكمل وجه ،وكذلك لتفادي وقوع الأفراد باملحظورات القانونية جتاه �أي جزئية من جزئيات
امل�سئولية املجتمعية.
حيث �إن امل�سئولية املجتمعية تعني بتحقيق احلياة الأف�ضل جلميع من يعي�ش علي كوكب الأر�ض ،فكما حتقق
الرفاهية للإن�سان باعتبار �أن ذلك حق �أ�صيل من حقوقه امل�شروعة للعي�ش بكافة ال�سبل التي ت�ضمن احلياة
املثلي ،كذلك حتقق احلماية لكل الكائنات للبقاء علي قيد احلياة وا�ستمرارية العي�ش ،وامل�سئولية املجتمعية
ت�ضمن احلفاظ علي البيئة ب�أنواعها املختلفة لتكون بيئة �صاحلة و�صديقة للجميع ولي�س ذلك فح�سب بل اذا
تعمقنا اكرث مبفهوم امل�سئولية املجتمعية جندها كما تن�ص علي حماية الإن�سان واحليوان والنبات والبيئة
�أي�ضا امل�سئولية املجتمعية تتطرق للجماد ليكون مبوا�صفات قيا�سية معينة حماية متبادلة لكل الأطراف.
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�صحيح �أن امل�سئولية املجتمعية مبعناها الوا�سع ال تعترب
الزامية وال يوجد قانون ين�ص �أو ينظمها بكل �شموليتها،
ولكن باعتبارها تتوزع وتنق�سم �إيل عدة �أجزاء �أو مكونات
عديدة فنجد قوانني كثرية تعني ببع�ض تلك الف�صول املنبثقة
من امل�سئولية املجتمعية ،فالقوانني كثرية تلك التي تنظم
العالقة بني �أفراد املجتمع باعتبار �أن املجتمع الركيزة الأويل
للم�سئولية املجتمعية ،ويف اجلانب القانوين للركيزة الثانية
تتعدد القرارات واللوائح التي تنظم الن�شاط االقت�صادي،
وتتنوع الت�شريعات �سواء حملية علي م�ستوي كل بلد �أو �إقليمية
وحتي علي �شكل اتفاقيات دولية نتيجة م�ؤمترات ودورات
للمنظمات العاملية التي ت�ضفي احلماية للبيئة كونها الركيزة
الثالثة.
وال يت�أتى ذلك �إال من خالل املوازنة بني �أبعادها الثالثة
من خالل �صياغة الت�شريعات اجليدة التي تهدف لتحقيق
امل�صلحة العامة ونعني هنا بامل�صلحة العامة التي تكفل
حتقيق التوازن و�إ�ضفاء احلماية لعنا�صر امل�سئولية املجتمعية،
فالبد من �إعداد القوانني من جهات خمت�صة دومنا �أي هيمنه
من جهة علي ح�ساب �أخري مع الأخذ بعني االعتبار تفعيل
مبد�أ الف�صل بني ال�سلطات داخل الدولة ولكن بذات الوقت
تطبيق نظام درا�سة الأثر الت�شريعي قبل �سن القانون مبعني
تفعيل دور ال�شعب وهو الأعلم مب�صلحته يف جمال الت�شريع
بوا�سطة اجلمعيات والنقابات وكافة منظمات املجتمع املدين
التي �أ�سا�سا هي املكون الأ�سا�سي لل�شعب وذلك ب�إ�شراكها حني
التدخل ل�سد الفراغ الت�شريعي �أو التعديل والتطوير للقوانني
القائمة ،ومن ثم عر�ض القوانني قبل �إ�صدارها علي جهات
متخ�ص�صة للت�أكد من عدم خمالفتها للقواعد التي تعلوها،
وكذلك مراجعة الت�سل�سل الرقمي للت�شريعات لتفادي ظاهرة
القوانني املفقودة والت�أكد من عدم تعار�ض القوانني فيما بينها
وتداخل اخت�صا�ص اجلهات املعنية بتطبيق تلك القوانني ،هذا
علي �سبيل ملثال �إيجاز ب�سيط ل�صياغة القوانني الوطنية.
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ولكن �صنع القانون يف الوقت احلا�ضر قد جتاوز احلدود
الوطنية وانتقل خارج االطار احل�صري للدولة ،ليكون علي
�شكل قانون دويل نتيجة ملعاهدة تنظم �إليها الدولة الطرف
وبعد ذلك ت�صادق عليها عرب اجلهة املخت�صة التابعة
للدولة الطرف مثل الربملان �أي ال�سلطة الت�شريعية �أو من
خالل م�صادقة احلكومة �أي ال�سلطة التنفيذية ،ومن ثم
تقوم الدولة الطرف بن�شرها باي و�سيلة ن�شر معتمدة لن�شر
القوانني والغالب تكون اجلريدة الر�سمية لن�شر القوانني،
وبعد التاريخ املحدد لنفاذ املعاهدة تعترب تلك املعاهدة �أو
االتفاقية مبثابة قانون وطني �أو كما ي�سمي قانون داخلي ذو
�إلزامية علي املخاطبني به يف داخل الدولة �ش�أن تلك االتفاقية
بعد ن�شرها يف اجلريدة الر�سمية ك�أي قانون �آخر يتعر�ض من
يخالف ما ورد يف مواده للم�سائلة القانونية ،ف�أفراد املجتمع
ملزمني بتطبيق القانون الوطني والذي يف الأ�صل كان مبثابة
اتفاقية دولية ولكن بعد املرور باملراحل التي التطرق �إليها
ب�إيجاز التوقيع وامل�صادقة والن�شر ،و�أي�ضا يوجد علي الدولة
الطرف التزام مبجرد ان�ضمامها لالتفاقية فالبد من تطبيق
بنود املعاهدة وعدم خمالفتها.
ومن اهم التحديات التي تواجه املجتمعات املعا�صرة تطوير
�سيادة القانون يف �سياق �إدارة ال�شئون العامة لتحقيق
اال�ستدامة بغية الو�صول للم�سئولية املجتمعية والتي تتحقق
بتحقيق التنمية امل�ستدامة ،وباملنا�سبة فمن غري املعقول �أن
حتقق م�ؤ�س�سة ما� ،،،أهداف التنمية امل�ستدامة دومنا �أن يكون
لها دور يف امل�سئولية املجتمعية ،وكذلك احلال ال يت�صور �أن
تربز احدي امل�ؤ�س�سات يف امل�سئولية املجتمعية دون �أن ت�سعي
لتحقيق اال�ستدامة .ولذلك كثريا ما تكون امل�ؤ�س�سات القانونية
الوطنية غري جمهزة جتهيزا كافيا لال�ستجابة ب�شكل وقائي
وا�ستباقي لإقرار قواعد قانونية حتاكي الواقع الذي يعني
بتحقيق التنمية امل�ستدامة ،لي�س ق�صورا بتلك امل�ؤ�س�سات
ولكن للرتابط العابر للحدود بني القواعد املق�صود �إقرارها
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والظواهر املر�صودة وللحيلولة من ظهور وقائع تتجاوز حدود
اكرث من دولة كان ال بد للمجتمع الدويل �أن يقف حائال دون
ذلك من خالل تظافر جهود املعنيني ل�صياغة اتفاقات دولية
ومعاهدات حتقق الهدف املن�شود .وان دل ذلك علي �شيء �أمنا
يدل علي الإح�سا�س الدويل بامل�سئولية املجتمعية �أي �شعور
كل الدول ب�ضرورة التدخل للحفاظ علي املجتمع الأممي �أو
املجتمع الأم وال ينح�صر ذلك علي الأفراد فقط بل يتعداهم
لي�شمل البيئة و�أ�شكال االقت�صاد املختلفة ،ومن هنا تتداعي
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الدول جمتمعة حلماية املكون للمجتمع الأممي ،و�أكرر نعني
بها هنا الأبعاد الثالثة للم�سئولية املجتمعية ،وهو ما يعك�س
ال�شراكة املجتمعية لتفعيل ولال�ستفادة من مبد�أ امل�سئولية
املجتمعية فال�شراكة بني الدول والتظافر لتحقيق اعلي م�ستوي
من احلر�ص علي تطبيق امل�سئولية علي اجلميع من خالل
�سن القوانني وتبادل اخلربات الوقائية حلماية املجتمع الأم.
فال�ضرورة تكمن يف ال�شراكة املجتمعية يف اجلوانب القانونية
لإقرار دور امل�سئولية املجتمعية.
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المعهد العربي للتخطيط
دولــة الكويــت
املعهد العربي للتخطيط ،منظمة اقليمية حكومية عربية� ،أن�ش�أتها احلكومات العربية مبوجب اتفاقية خا�صة برعاية و�إ�شراف وزراء
التخطيط واالقت�صاد العرب ،ويقع مقره يف دولة الكويت .واملعهد م�ؤ�س�سة تنموية عربية ذات �شخ�صية م�ستقلة ،تهدف �إلى دعم جهود
و�إدارات التنمية االقت�صادية واالجتماعية يف الدول العربية ،من خالل �أن�شطته ومهامه التي ت�شمل بناء وتطوير القدرات الوطنية
الب�شرية ،وتقدمي اخلدمات اال�ست�شارية والدعم امل�ؤ�س�سي ،و�إعداد البحوث والدرا�سات العامة واملتخ�ص�صة ،والندوات وامل�ؤمترات
والأن�شطة الثقافية والتوعية التنموية ،و�إ�صدار التقارير املتخ�ص�صة والن�شرات والكتب املتخ�ص�صة يف ق�ضايا التنمية ،والتي ت�ستهدف
جميعها الإ�سهام يف حت�سني الأداء الإمنائي ،االقت�صادي واالجتماعي ،يف الدول العربية .بالإ�ضافة لذلك ،مت �إن�شاء مركز اخلدمات
اال�ست�شارية ،ومركز تنمية امل�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة يف �إطار الهيكل التنظيمي للمعهد وذلك ملا تكت�سبه �أهداف هذين املركزين
من �أهمية خا�صة.ويتوفر للمعهد يف جمال اخت�صا�صه خربة ت�صل �إلى �أربعني عام ًا يف جمال دعم التخطيط الإمنائي والتنمية
االقت�صادية العربية مما يجعله بيت خربة عربي م�ؤهل خلدمة التنمية العربية.
�أهداف املعهد-:
 -1دعم جهود التنمية العربية و�إعداد خطط التنمية االقت�صادية واالجتماعية.
 -2م�ساعدة �صناع القرار يف الدول العربية على �صياغة ا�سرتاتيجيات تنموية عامة وقطاعية تهدف �إلى �إيجاد حلول مبتكرة
للتحديات التنموية.
 -3االرتقاء مب�ستوى الكوادر الب�شرية الوطنية يف الدول العربية من خالل اك�سابهم مهارات متخ�ص�صة ت�سهم يف تنمية قدراتهم
يف �إدارة التنمية والتخطيط.
 -4توفري اخلربات العلمية والعملية التي ت�ساعد الدول العربية على مواكبة وتفهم �آخر التطورات يف جماالت التخطيط والتنمية
وال�سيا�سات االقت�صادية واالجتماعية.
 -5تي�سري عمليات البحث والتحليل االقت�صادي وحتليل املعلومات ل�صناعي القرار والباحثني العرب لال�ستنارة لها يف تر�شيد
قراراتهم واالرتقاء بنوعية البحوث والدرا�سات يف جماالت التنمية وال�سيا�سات االقت�صادية واالجتماعية والتخطيط.
 -6ان�شاء �شبكة من اخلرباء واملتخ�ص�صني العرب يف جماالت التنمية االقت�صادية واالجتماعية  ،وتي�سري عملية تبادل اخلربات
والتجارب العلمية والعملية بني الدول العربية يف هذه املجاالت.
 -7ن�شر املعرفة والتوعية بالق�ضايا ذات �صلة بالتنمية يف الدول العربية ،وتوفري قواعد البيانات واملعلومات يف خمتلف املجاالت
االقت�صادية واالجتماعية.
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