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احلمد هلل رب العاملني وال�صالة وال�سالم على ر�سوله الأمني حممد بن عبداهلل وعلى �آله و�صحبه �أجمعني.
ي�أتي اجلزء الثالث من �سل�سلة �إ�صدارات « الكتاب العربي يف امل�س�ؤولية املجتمعية « بثوب جديد ،حيث يحمل هذا اجلزء �أ�سم
علم من �أعالم امل�س�ؤولية املجتمعية يف العامل العربي والدويل .وذلك بعد �أن قدم �سعادة الدكتور طالل �أبوغزالة ال�سفري الدويل
للم�س�ؤولية املجتمعية دعمه لإطالق برنامج عربي فكري يف جمال امل�س�ؤولية املجتمعية يتوج ب�أ�سمه .وتقوم فكرة الربنامج
على �إ�صدار كتب متخ�ص�صة يف جماالت امل�س�ؤولية املجتمعية باللغة العربية ،وذلك للعمل على تطوير الفكر التنموي امل�ستدام
للمجتمعات العربية ،بغر�ض امل�ساهمة يف حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة من خالل الربامج العلمية الفاعلة وامل�ؤثرة .وبناء
عليه ،فقد �أرت�أت ال�شبكة االقليمية للم�س�ؤولية االجتماعية �أن يكون هناك كتابا يت�ضمن مقاالت علمية ر�صينة ،تكون مرجعا
للباحثني ،و�أ�صحاب العالقة من القطاعات احلكومية واخلا�صة واملجتمعية ،ويتم ت�أليفه بجهد جماعي من قبل �أع�ضاء «ال�شبكة
االقليمية للم�س�ؤولية االجتماعية»� ،إ�ضافة �إلى خرباء ومفو�ضي و�سفراء ال�شبكة االقليمية يف املنطقة العربية ،وغريهم من اخلرباء
واملتخ�ص�صني .وقد �أ�صدرت «ال�شبكة االقليمية للم�س�ؤولية االجتماعية» جزئني من قبل يف �إطار هذه املبادرة العلمية العربية
خالل عام 2019م،حيث �شارك يف ت�أليف اجلزء الأول ( )33متخ�ص�صا عربيا يف جماالت امل�س�ؤولية املجتمعية ،يف حني �شارك يف
ت�أليف اجلزء الثاين ( )32متخ�ص�صا .وجاءت مبادرة �سعادة الدكتور طالل �أبوغزالة رئي�س جمموعة طالل �أبوغزالة  -ال�سفري
الدويل للم�س�ؤولية املجتمعية  -لدعم هذا العمل العلمي بهدف ا�ستدامة هذا اجلهد الفكري العربي ،من خالل تقدمي جمموعته
منحة مالية �ست�ساهم ب�إذن اهلل ب�إ�صدار عدد من الإ�صدارات الف�صلية من هذه الإ�صدارات حتى نهاية عام .2020
الكتاب العربي في المسؤولية المجتمعية  -الجـزء الثالث
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ولقد حر�صنا يف هذا الكتاب العلمي� ،أن نقدم رموزا 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�ضافة �إلى التنمية امل�ستدامة ،والتطوع امل�ؤ�س�سي ،ونحو ذلك.
وختاما ،ن�س�أل اهلل �أن جتدوا يف هذا اجلهد العلمي التوعوي ماتتطلعون �إليه من خمرجات هادفة ،تنعك�س ب�إيجابية على م�سرية
املهتمني مبجاالت امل�س�ؤولية املجتمعية يف منطقتنا العربية .وال�شكر مو�صول �إلى رائد امل�س�ؤولية املجتمعية و�سفريها يف العامل
العربي �سعادة الدكتور طالل �أبوغزالة على رعايته لهذا الربنامج والتي �سينعك�س ب�إذن اهلل تعالى على ا�ستدامة هذا العمل
وتطوره.
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3

1
البنــاء المستــدام لمنظماتنــا
الخيريـــة والمجتمعيــة
بقلم :البروفيسور يوسف عبدالغفار

رئيس مجلس إدارة الشبكة االقليمية للمسؤولية االجتماعية

�إن التطور الذي حدث يف بيئاتنا التنظيمية املختلفة نتيجة للمتغريات ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�صادية
التي �شهدتها منطقتنا ،تركت �آثارا وا�ضحة على منظماتنا ذات ال�صلة مبجاالت العمل املجتمعي واخلريي ،فكان
ال بد �أن نعمل على �أن تطور هذه املنظمات جهودها ،وتعمل كذلك على نقل هذه املنظمات من منظمات تدار
بعقول فردية الى منظمات تدار وفق منهج م�ؤ�س�سي احرتايف ل�ضمان ا�ستدامة �أعمالها .ويف احلقيقة ،هناك
حاجة ما�سة لتدار هذه املنظمات وفق منهجيات م�ؤ�س�سية ،لأن ذلك ينقل العمل من الفردية الى اجلماعية،
ومن العفوية الإدارية �إلى التخطيط ،ومن الغمو�ض الى الو�ضوح .وكذلك ،ف�إن العمل امل�ؤ�س�سي للمنظمات
املجتمعية واخلريية ينقل عملها من حمدودية املوارد �إلى تعددية املوارد ،ومن الت�أثري املحدود �إلى الت�أثري
الوا�سع.
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�إ�ضافة �إلى ذلك ،ف�إنه ينقل العمل من الو�ضع العريف الى
الو�ضع ال�شرعي والقانوين .وللعمل امل�ؤ�س�سي فوائد عديدة يعود
�أثرها على املنظمات املجتمعية واخلريية ب�صورة مبا�شرة،
حيث ي�ضمن ثبات العمل وا�ستدامته ،ويحافظ على تراكم
اخلربات والتجارب واملعلومات .كما يحافظ على اال�ستقرار
االداري واملايل للمنظمة .وي�ضمن كذلك ،عدم تفرد القائد �أو
القيادة باتخاذ القرارات امل�صريية املتعلقة باملنظمة .وي�ضمن
�أن جميع العاملني فيها ملتزمون مبنظومة من القيم واملبادئ
يتمحور حولها �أدائهم و�سلوكهم وعالقاتهم املهنية والإن�سانية.
�إ�ضافة �إلى ذلك ،ي�ؤكد العمل امل�ؤ�س�سي على جاهزية املنظمة
يف تقدمي القيادة البديلة يف وقت ال�ضرورة والطوارئ .وي�ضمن
�أن الإدارة �ستجتهد الختيار �أف�ضل الأ�ساليب والنظريات
الإدارية التي حتقق �أعلى ن�سبة من االنتاجية والعائد ،وكذلك
�سوف تدعم منظومتها ب�أف�ضل املوارد الب�شرية من خالل اتباع
�سيا�سة متطورة يف االختيار والتوظيف والت�أهيل والتدريب.
وي�ستعر�ض الدكتور حممد �أكرم العدلوين اخلبري الإداري
املعروف «م�ستلزمات البناء امل�ؤ�س�سي للمنظمات املجتمعية
واخلريية» يف كتابه املو�سوم بعنوان «العمل امل�ؤ�س�سي» والتي
منها :انفراد فكرة وغر�ض املنظمة ،وامل�شروعية الر�سمية
والتي ت�شمل الرتاخي�ص الالزمة من جهات االخت�صا�ص،
وخربة القيادة وكفاءتها وتفرغها� ،إ�ضافة �إلى ح�سن الإدارة
املالية لأعمالها �سواء من ناحية قدرتها على تنمية مواردها
املالية �إ�ضافة �إلى ح�سن توظيف هذه املوارد ال�ستدامة �أعمالها
وحتقيق �أهدافها .و�أن تتوفر لدى املنظمة خطط لعملياتها
وبراجمها و�أن�شطتها �سواء الإ�سرتاتيجية منها والتنفيذية.
وكذلك من الأمور ال�ضرورية ،توفر دليل للوائح والإجراءات
الداخلية ،ودليل توجيهي و�آليات وا�ضحة الختيار و�إدارة املوارد
الب�شرية للمنظمة �سواء كانوا من العاملني �أو املتطوعني .كما
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�أنه توفر ال�سمعة اجليدة للمنظمة املجتمعية واخلريية �أمر
يف غاية الأهمية .وعليه ،يجب على املنظمات �أن متتلك دليال
�إر�شاديا وتنفيذيا لإدارة �سمعتها .كما �أن ،توفر مقر منا�سب
للمنظمة املجتمعية واخلريية يعزز من ممار�ساتها امل�ؤ�س�سية
امل�ؤدي �إلى ا�ستدامة �أعمالها وتعظيم �أثر �أن�شطتها� ،إ�ضافة �إلى
قدرة املنظمة على اتخاذ القرار وفق قواعد مرجعية وت�سل�سل
تنظيمي وا�ضح ومعتمد .وكذلك حتديد اجلمهور امل�ستهدف
لأعمال و�أن�شطة املنظمة املجتمعية �أمر يف غاية الأهمية لأن
اخلطط والربامج يتم توجيهها ب�شكل �صائب ،مما ي�ضمن
حتقيق العائد امل�أمول .و�أخريا وجود �أنظمة للرقابة واملتابعة
جلميع مراحل �أعمال املنظمة و�أن�شطتها وبراجمها يحقق
منظومة م�ؤ�س�سية لهذه الأعمال.
وي�ضيف الدكتور حممد العدلوين قائال :هناك �أركان �سبعة
للعمل امل�ؤ�س�سي يف املنظمات املجتمعية واخلريية منها :تبني
منظومة من القيم واملبادئ يتمحور حولها عمل املنظمة ،ووجود
ا�سرتاتيجية وا�ضحة وحمددة .وكذلك ،بناء هيكل تنظيمي
متني يتنا�سب مع طبيعة املنظمة وا�سرتاتيجيتها ،وتبني منط
�أو �أ�سلوب �إداري يتنا�سب مع ر�ؤية املنظمة ،وو�ضع �أنظمة عمل
دقيقة ومرنة ،والعمل على ا�ستقطاب كوادر ب�شرية ذات نوعية
متميزة تتنا�سب مع مهمة املنظمة ،وتنمية م�ستمرة للمهارات
لأداء عمل املنظمة.
وختاما� ،إن الدافع يل للكتابة يف هذا املو�ضوع ،هو ما �أ�شاهده
من العدد الكبري للمنظمات اخلريية واملجتمعية التي تعمل يف
منطقتنا الإ�سالمية والعربية لال�ستجابة للحاجات املجتمعية،
وامل�ساهمة يف تنمية جمتمعاتها �أو امل�ستهدفة من خدماتها
و�أن�شطتها ،وبالتايل ،التزامها مبنظومة العمل امل�ؤ�س�سي
�أ�صبح �شرطا ال ميكن اال�ستغناء عنه وفقا للت�شريعات الوطنية
واملمار�سات الدولية املعيارية. .
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2
تجربة المعهد العربي للتخطيط في
الممارسة والترويج ألهداف وأبعاد
أخالقيات األعمال والمسؤولية
المجتمعية
إعداد :الدكتور بدر عثمان مال الله
مدير عـام المعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت
السفيــر الدولــي للمسؤولية االجتماعية

 -1املقدمة
يدرك املعهد العربي للتخطيط ،كم�ؤ�س�سة عربية �إقليمية ُمتخ�ص�صة غري ربحية� ،أهمية ودور امل�س�ؤولية
املجتمعية وممار�سات �أخالقيات الأعمال يف الرقي مبكانة و�سمعة امل�ؤ�س�سات العربية وتناف�سيتها وقدرتها
على امل�ساهمة الفاعلة يف حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة .وقد متيز املعهد خالل ال�سنوات الثمان املا�ضية
من م�سريته العملية باهتمامه املتزايد بق�ضايا امل�س�ؤولية املجتمعية كونها متثل الإطار التنموي الأمثل.
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ويعتمد املعهد العربي للتخطيط مفهوما وا�سعا و�شامال
للم�س�ؤولية املجتمعية يقوم على ا�ستخدام املوارد الب�شرية
واملادية املتاحة ب�شكل �أمثل وبطريقة تعود بالفائدة على
املجتمعات العربية و�أ�صحاب امل�صلحة وب�شكل يتوافق مع
الفكر التنموي التطبيقي الهادف ملواجهة التحديات التنموية
للدول العربية .ويتوافق هذا التعريف مع ما نادت به العديد
من املنظمات الدولية على ر�أ�سها الأمم املتحدة ومنظمة العمل
الدولية وهيئة الأعمال العاملية للتنمية امل�ستدامة ومنظمة
التعاون االقت�صادي والتنمية .ويعمل املعهد مبقت�ضى هذا
املفهوم على توجيه كل جهوده وموارده �صوب جت�سيد هذا
املفهوم على كافة امل�ستويات والن�شاطات على النحو الذي يرقي
ب�سمعة املعهد ونوعية العمل التنموي يف املنطقة العربية ،وهو
ما يعك�س مقاربة جديدة �أ�صبحت مبوجبها امل�س�ؤولية املجتمعية
عن�صر ًا حيوي ًا يف تناف�سية املعهد �إقليميا ودوليا.
وقد قام املعهد مبوجب هذا التعريف برتكيز ممار�ساته
للم�س�ؤولية املجتمعية يف جمالني �أ�سا�سني هما )1( :ثقافة العمل
والبيئة التنظيمية املحفزة و( )2تطوير منوذج العمل واالنفتاح
على �أ�صحاب امل�صلحة وعلى التحديات التنموية املتجددة.
تهدف هذه الورقة للتعريف بتجربة املعهد العربي للتخطيط يف
توظيف وتفعيل �أبعاد وممار�سات �أخالقيات الأعمال وامل�س�ؤولية
املجتمعية يف جهوده الإمنائية باال�ضافة الى الت�أكيد على �أهمية
حتفيز املنظمات وامل�ؤ�س�سات العربية العامة واخلا�صة لتبني
ممار�سات �أكرث م�س�ؤولية.
� -2أخالقيات الأعمال وامل�س�ؤولية املجتمعية  -ركن
�أ�سا�سي للتنمية امل�ستدامة
قبل التطرق �إلى جتربة املعهد العربي للتخطيط يف تعزيز
ممار�سات وتطبيقات �أخالقيات الأعمال وامل�س�ؤولية املجتمعية،
ال بد من الإ�شارة� ،إلى �أن امل�س�ؤولية املجتمعية هي �إطار عمل
�أخالقي تلتزم مبوجبه املنظمات وم�ؤ�س�سات االعمال بالعمل
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لتحقيق ال�صالح العام .وبالرغم من جتلي امل�س�ؤولية املجتمعية
تقليديا يف العمل اخلريي والتطوعي والإن�ساين ،ف�إن امل�ستجدات
التنموية احلديثة والتحديات التي تواجهها الدول تتطلب ت�ضافر
جهود احلكومات والقطاع اخلا�ص من خالل تفعيل امل�س�ؤولية
املجتمعية لل�شركات واملنظمات للم�ساهمة يف حتقيق �أهداف
التنمية امل�ستدامة التي �أقرها املجتمع الدويل .وقد بد أ� هذا
النهج بالتبلور مع بداية الألفية الثالثة مدفوع ًا 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 عام � ٢٠١٥إلى الت�أكيد
على �أهمية امل�س�ؤولية املجتمعية يف �إطار خطط وا�سرتاتيجيات
التنمية على م�ستوى الدول وامل�ؤ�س�سات ،حيث التزمت الدول
باعتماد مناذج تنموية تراعي البعد الإن�ساين واالحتياجات
الب�شرية ومتطلبات حماية البيئة والإدارة الر�شيدة .ونتيجة
لذلك ،با�شرت العديد من الدول ،مبا فيها العديد من الدول
العربية� ،سل�سلة من الإ�صالحات االقت�صادية واملجتمعية واملالية
لدعم جهود التنمية امل�ستدامة والتي تعترب امل�س�ؤولية املجتمعية
ل�شركاء التنمية  -احلكومة والقطاع اخلا�ص وم�ؤ�س�سات النفع
العام واملواطنني -واحدة من �أدواتها الرئي�سية.
تعرف التنمية امل�ستدامة االقت�صادية واملجتمعية والبيئية بعملية
تطوير االقت�صادات واملجتمعات واملدن ال�شباع حاجات االجيال
احلالية دون امل�سا�س بقدرة الأجيال امل�ستقبلية على تلبية
احتياجاتهم ومتطلباتهم .باملقابل تعني امل�س�ؤولية املجتمعية التزام
املنظمات وم�ؤ�س�سات االعمال اخلا�صة والعامة بالعمل مل�صلحة
املجتمع ،جنب ًا �إلى جنب ،مع �أن�شطتها االقت�صادية الربحية.
يف هذا االطار جتدر الإ�شارة الى �أن مبادئ امل�س�ؤولية املجتمعية
تتواءم مع �أغلب �أهداف التنمية امل�ستدامة .فعلى �سبيل املثال،
فان حتقيق الهدف الثامن اخلا�ص ب ـ «تعزيز النمو االقت�صادي
امل�ستدام وتوفري العمل الالئق للجميع» يتطلب ت�أمني فر�ص عمل
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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 �أن ت�ساهم يف تر�شيد ا�ستهالك املوارد الطبيعية
النا�ضبة والطاقة ،و حت�سني جودة البيئة التنظيمية للعمل.
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 التي حتول دون انت�شار هذا املفهوم على نطاق
�أو�سع .وميكن �إيجاز �أهم هذه املعوقات بالآتي:
• عدم ا�ستكمال البنية التحتية والتنظيمية الداخلية
واخلارجية للم�ؤ�س�سات لكي تقوم بدورها يف جمال امل�س�ؤولية
املجتمعية على �أكمل وجه.
• عدم كفاية البيانات واملعلومات التي ت�سمح ب�صياغة
�سيا�سات وا�سرتاتيجيات قائمة على فهم عميق للواقع
املجتمعي ومتطلباته.
• اقت�صار مفهوم امل�س�ؤولية املجتمعية عموما على العمل
اخلريي ،ما يدل على �ضعف وعي بع�ض امل�ؤ�س�سات مبفهوم
و�أهمية و�أبعاد امل�س�ؤولية املجتمعية.
• حمدودية 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 بطرح املبادرات اجلديدة
و�إعداد التقارير واملتابعة و�إعداد م�ؤ�شرات الر�صد واملتابعة.
• عدم القدرة على توفري املوارد املالية الالزمة لتمويل برامج
امل�س�ؤولية املجتمعية.
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�إذن تربز امل�س�ؤولية املجتمعية اليوم كمفهوم تدمج مبوجبه
املنظمات وامل�ؤ�س�سات اخلا�صة والعامة ال�شواغل املجتمعية
والبيئية يف عملياتها الإنتاجية والتجارية .ويو�ضح هذا التعريف
�أن امل�س�ؤولية املجتمعية غري منف�صلة عن ا�سرتاتيجية الأعمال
بل تقع يف �صلب العملية الإنتاجية والتجارية .ويو�ضح كذلك
هذا التعريف الطابع التطوعي للم�س�ؤولية املجتمعية يف تفاعل
املنظمات وامل�ؤ�س�سات مع �أ�صحاب امل�صلحة من م�ساهمني
وم�ستخدمني وموظفني وموردين بالإ�ضافة �إلى املحيط اخلارجي
املحلي والبيئي .من ثم يعك�س هذا التعريف مقاربة جديدة
ت�صبح مبوجبها امل�س�ؤولية املجتمعية عن�صر ًا حيوي ًا يف تناف�سية
م�س�ؤولة تعمل على حتقيق تنمية �شاملة متوازنة تعظم لل�شركات
ربحيتها وت�ضمن لها وللبيئة املحيطة بها اال�ستدامة والرفاه.
 -3دور املعهد يف املمار�سة والرتويج للم�س�ؤولية املجتمعية
متيزت م�سرية املعهد العربي للتخطيط ،منذ ن�ش�أته كم�ؤ�س�سة
عربية ُمتخ�ص�صة بالتخطيط والتنمية ،مبحطات عدة قدم
خاللها العديد من الأن�شطة والفعاليات التي تهدف �إلى دعم
جهود التنمية يف الدول العربية .وقد ان�صب اهتمام املعهد خالل
ال�سنوات االخرية على م�س�ؤوليته املجتمعية �سواء كان ذلك على
م�ستوى بيئته وبنيته الداخلية �أو �آثاره وتفاعله مع احلكومات
العربية و�أ�صحاب امل�صلحة املختلفني .و�أخذ هذا االهتمام كذلك،
بعد ًا مهم ًا جت�سد يف ر�ؤيته ور�سالته ومهامه الأ�سا�سية التي يقوم
بها واملتمثلة يف بناء القدرات العربية يف جماالت التخطيط
والتنمية ،وتقدمي اال�ست�شارات التطبيقية يف خمتلف املجاالت
التنموية والبحوث والدرا�سات والتقارير الدورية ،وكذلك تنظيمه
للم�ؤمترات وور�ش العمل الهادفة �إلى تبادل الآراء ومناق�شة احللول
الكفيلة مبواجهة التحديات ودفع عجلة التنمية .كما ي�سعى املعهد
�إلى بناء ر�أ�س املال الب�شري واملعريف من خالل ن�شر الوعي التنموي
ون�شر ثقافة جمتمع املعرفة وريادة الأعمال وتنوير متخذي القرار.
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وعلى هذا الأ�سا�س� ،شهدت ا�سرتاتيجية املعهد للفرتة (- ٢٠١٥
 ،)٢٠٢٠تفاع ًال وا�ضح ًا يف جت�سيد مفهوم امل�س�ؤولية املجتمعية
ك�أداة لتحقيق �أهداف املعهد العربي للتخطيط مبا ي�ساعد
الدول العربية على حتقيق التنمية امل�ستدامة يف جماالت بناء
القدرات والدعم امل�ؤ�س�سي واال�ست�شارات والبحوث والدرا�سات
كلها ت�صب نحو حتقيق خدمة املجتمع العربي ب�شكل مبا�شر
من خالل بناء ر�أ�س مال ب�شري متطور و�صقل مهارات العاملني
يف احلكومات العربية وتطوير قدراتهم العملية يف خمتلف
املجاالت التنموية خا�صة يف جماالت الدرا�سات اال�ست�شارية
ودعم اتخاذ القرار.
ويو�ضح ما يلي �إجنازات املعهد يف خمتلف �أن�شطته الأ�سا�سية.
 3.1ثقافة العمل والبيئة التنظيمية املحفزة
�إميان ًا من �إدارة املعهد �أن تو�سيع نطاق �أثره ليغطي �أكرب عدد
من امل�ستفيدين من خمتلف الدول العربية ،قام املعهد بتنفيذ
خطة �شاملة لتطوير بنيته التحتية والتنظيمية بهدف خلق بيئة
عمل مالئمة وحمفزة لكوادره من خالل حتديث كافة مرافقه،
و�إعادة ت�أهيل وتو�سعة القاعات التدريبية وتزويدها بكافة
املتطلبات والأدوات التدريبية الالزمة ،كما مت حتويل املكتبة �إلى
مكتبة رقمية واطالق مركز امل�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة.
وقد مت يف هذا االطار ان�شاء قاعدة بيانات رقمية ت�ضم كافة
وثائق املعهد الناجتة عن خمتلف الأن�شطة الإمنائية التي ينفذها
املعهد ،وهي قاعدة �صممت لال�ستخدام الداخلي ،وذلك لتقليل
الزمن املطلوب لكل العمليات الإدارية وبالتايل رفع �إنتاجية
موظفي املعهد مبا ي�سمح لهم برفع قدرتهم على الإجناز.
ومت يف نف�س ال�سياق �إن�شاء قاعدة بيانات اخلرباء العرب والتي
ت�شمل بيانات اخلرباء واملتخ�ص�صني العرب يف خمتلف جماالت
التنمية االقت�صادية واملجتمعية بهدف زيادة التفاعل بني
املخت�صني وتقليل تكلفة ا�ستخدام املوارد الب�شرية املتخ�ص�صة.
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ويوا�صل املعهد جهوده ال�ستكمال االنتقال نحو املكتبة الرقمية
باعتبارها �أحد املكتبات املتخ�ص�صة يف الوطن العربي بالتخطيط
الإمنائي وق�ضايا ومو�ضوعات التنمية امل�ستدامة وق�ضايا امل�س�ؤولية
املجتمعية ،حيث يتم العمل على حتويل �إ�صدارات املعهد الورقية
�إلى ن�سخ �إلكرتونية وا�ضافتها الى مكتبته الرقمية .ويتم العمل
حالي ًا على �إ�ضافة خا�صية البحث الذكي داخل الإ�صدارات.
وعمد املعهد الى التعريف بهذه القاعدة البيانية ودعوة
اجلهات العربية املتخ�ص�صة من �إدارات عامة وجامعات
ومراكز �أبحاث و�صناديق تنموية للم�شاركة واال�ستفادة من
هذه القاعدة البيانية ،باال�ضافة الى �إتاحة �إمكانات مركز
املعلومات لطلبة و�أ�ساتذة اجلامعات لدعم الأن�شطة الدرا�سية
والبحثية يف جماالت التنمية االقت�صادية واملجتمعية .وي�سعى
املعهد �إلى زيادة تواجده يف معار�ض الكتب واملعار�ض اجلامعية
وتوفري ن�سخ ورقية جمانية من �إ�صداراته للمهتمني.
وي�ستمر املعهد من جهة اخرى يف تطوير موقعه على �شبكة
االنرتنت مبا يتالءم مع املتطلبات التقنية احلديثة ،ويوفر
موقع املعهد العديد من اخلدمات التي من �ش�أنها ت�سهيل
توا�صل اجلهات والأفراد مع املعهد بالإ�ضافة �إلى عر�ض �أهم
الأخبار اخلا�صة باملعهد ،والإعالن عن الن�شاطات امل�ستقبلية،
كما يتيح املوقع �إمكانية التقدم بطلب تر�شيح لدورة تدريبية
عرب املوقع ،والت�سجيل يف قائمة اخلرباء العرب .وقد مت
�أي�ض ًا تفعيل ح�سابات املعهد على مواقع التوا�صل االجتماعي
املختلفة ،حيث يتم عر�ض الإ�صدارات واخبار املعهد .وي�سعى
املعهد لال�ستمرار بتطوير وحت�سني املعلومات الواردة على
موقعه على �شبكة االنرتنت ،بالإ�ضافة �إلى حت�سني اخلدمات
التي يوفرها املوقع مل�ستخدميه .وقد مت و�ضع وتنفيذ خطة
جديدة تق�ضي بزيادة نوعية امل�شاركات عرب مواقع التوا�صل
االجتماعي اخلا�صة باملعهد ،حيث تتم م�شاركة مقتطفات من
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�أبرز �إ�صدارات املعهد ،مع �إمكانية حتميل الإ�صدارات عرب
رابط يعيد امل�ستخدم الى موقع املعهد.
 3.2تطوير منوذج العمل واالنفتاح على �أ�صحاب
امل�صلحة وعلى التحديات التنموية املتجددة
من العوامل التي تقف وراء جناح املعهد العربي للتخطيط هي
قدرته على حتديد ومراجعة �أولوياته و�أهدافه وربطها مب�س�ؤوليته
املجتمعية .وقد ظل هذا ال�سجل ،قبل عام  ،1102منح�صر ًا يف
تنفيذ برامج تدريبية �ضمن خطته العامة للدول العربية� ،إال �أنه
حت ّول بعد هذه الفرتة �إلى برامج و�أن�شطة وفعاليات متعددة تلبي
احتياجات خمتلف م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص وكذلك م�ؤ�س�سات
النفع العام يف الدول العربية ،وخا�صة تلك املوجهة �إلى قطاع املر�أة
وال�شباب وامل�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة وذوي االحتياجات
اخلا�صة واملتقاعدين واجلمعيات اخلريية واملجتمعية والبيئية.
وينبع هذا التوجه من قبل املعهد من �إح�سا�سه مب�س�ؤوليته
املجتمعية جتاه جمتمعه املحيط به يف دولة املقر وحميطه
االقليمي يف بقية الدول العربية ،حيث نظم املعهد العديد من
الربامج التدريبية واخلدمات اال�ست�شارية و�ساهم يف العديد
من الفعاليات و�أطلق عدد ًا من املبادرات الريادية الهادفة .ومن
بني �أهم ممار�سات امل�س�ؤولية املجتمعية للمعهد ،نوجز الآتي:
 3.2.1يف جمال التدريب
ُيقدم املعهد من خالل خطة ن�شاطه ال�سنوي عدد كبري من
الربامج التدريبية التي يتم تطويرها �سنوي ًا مبا يتنا�سب مع
�آخر امل�ستجدات التنموية الدولية ،وبحيث تركز على املهارات
والقدرات �ضمن �إطار التنمية امل�ستدامة .وقد مت تقدمي عدد ًا
من الربامج التدريبية ،ومنها على �سبيل املثال ال احل�صر:
• برنامج «�سيا�سات و�أهداف التنمية امل�ستدامة وتقييم الأثر
البيئي».
• برنامج «�سيا�سات و�أهداف التنمية امل�ستدامة».
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• برنامج «البيئة والتنمية امل�ستدامة».
• برنامج «امل�س�ؤولية املجتمعية والتنمية امل�ستدامة».
وارتفع عدد الربامج التدريبية التخ�ص�صية من ( )٤٠براجم ًا
�أ�سبوعي ًا خالل الفرتة من (� )٢٠١٥-٢٠١٠إلى ( )65برناجم ًا
خالل الفرتة ( ،)٢٠١٨-٢٠١٥و�أدى ذلك �إلى زيادة عدد
امل�شاركني من الدول العربية يف خمتلف الأن�شطة التدريبية
التي نفذها املعهد خالل اخلم�س �سنوات املا�ضية �إلى حوايل
( )٢١،٠٠٠م�شارك ًا ،موزعني على عدد من الربامج التدريبية
املتخ�ص�صة التي نفذها املعهد يف مقره .بالإ�ضافة �إلى تلك
املنفذة خارج مقر املعهد ل�صالح الدول العربية.
 3.2.2يف جمال اال�ست�شارات
تركز خدمات املعهد اال�ست�شارية على تطوير الأدوات
واملنهجيات التي ت�سمح با�ستقطاب اال�ست�شارات التي تندرج
�ضمن امليزة الن�سبية واخت�صا�صات املعهد يف جمال التخطيط
والتنمية و�صياغة ال�سيا�سات االقت�صادية واملجتمعية ،ون�شر
ثقافة الريادة وامل�س�ؤولية املجتمعية يف �إطار �أهداف التنمية
امل�ستدامة .وقدم املعهد خالل الفرتة ()٢٠١٨ - ٢٠١٤
حوايل ( )54درا�سة ا�ست�شارية لوزارات وم�ؤ�س�سات عربية
متعددة ،ت�ضمنت طيفا وا�سعا من الق�ضايا التنموية.
ويقوم املعهد يف هذا االطار ب�إعداد التقارير الوطنية والإقليمية
املتعلقة ب�أهداف التنمية امل�ستدامة ،وا�ستك�شاف ال�سيا�سات
والربامج التي من �ش�أنها االرتقاء مبقدرة الدول على حتقيق مثل
هذه الأهداف .ومن �ضمن هذه التقارير ،على �سبيل املثال� ،إعداد
«التقرير الوطني الطوعي الأول لأهداف التنمية امل�ستدامة ٢٠٣٠
ل�سلطنة ُعمان» ل�صالح املجل�س الأعلى للتخطيط يف �سلطنة ُعمان.
 3.2.3يف جمال البحوث
ينفذ املعهد من خالل خربائه وبالتعاون مع خرباء من خارج
املعهد ،بحوث ًا ودرا�سات يف جماالت اقت�صادية وتنموية خمتلفة
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تهم الدول العربية ب�شكل مبا�شر ،ويتم �إ�صدار تلك البحوث عن
طريق ن�شرها على �شكل مطبوعات مثل:
• ج�سر التنمية.
• �سل�سلة درا�سات تنموية.
• �سل�سلة �أوراق عمل.
• تقرير التناف�سية العربية.
• تقرير التنمية العربية ،والذي تناول املو�ضوعات التالية:
« .1نحو منهج هيكلي للإ�صالح االقت�صادي» (اال�صدار
االول.)4102 ،
« .2الإدارة االقت�صادية واملجتمعية للنمو ال�شامل الت�شغيلي»
(الإ�صدار الثاين.)٢٠١٦ ،
�« .3سيا�سات احلديثة للتنويع االقت�صادي :مدخل ت�صويب
امل�سار التنموي و�إر�ساء اال�ستدامة يف االقت�صادات
العربية» (الإ�صدار الثالث.)٢٠١٧ ،
« .4امل�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة يف االقت�صادات
العربية  -دور جديد لتعزيز التنمية امل�ستدامة»
(الإ�صدار الرابع.)٢٠١٩ ،
 3.2.4يف جمال اللقاءات التنموية:
نظم املعهد الدعم وامل�ساندة حوايل ( )03فعالية ل�صالح
خمتلف الدول العربية خالل الفرتة (،)٢٠١٨ - ٢٠١٥
ت�ضمنت لقاءات تنموية من م�ؤمترات �أو ور�ش عمل قدم املعهد
من خاللها الدعم املايل وامل�شاركة يف التنظيم وتقدمي الدعم
اللوج�ستي ،وكذلك امل�شاركة يف �أوراق عمل منا�سبة ،وفيما يلي
ملخ�ص ًا لأبرز هذه اللقاءات التنموية التي �شارك فيها املعهد:
• عقد ور�شة العمل حول «�سيا�سات ت�شجيع اال�ستثمار
وال�صادرات يف دولة الإمارات العربية املتحدة « ل�صالح
وزارة االقت�صاد يف دولة الإمارات العربية املتحدة.
• عقد م�ؤمتر «التكامل االقت�صادي العربي» بتنظيم م�شرتك
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•
•

•

•
•
•

بني املعهد ومركز جامعة الدول العربية بتون�س يف مقر
املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم يف مدينة تون�س.
�شارك املعهد يف �أن�شطة وفعاليات امللتقى الإعالمي العربي
لل�شباب ال�سابع ،الذي نظمه امللتقى الإعالمي العربي يف
مدينة القاهرة بجمهورية م�صر العربية.
عقد امللتقى البلدي الأول للبلديات حول «دور البلديات
يف جمال ال�سالمة والأمن الغذائي» بتنظيم م�شرتك
بني املعهد العربي للتخطيط وكل من امل�ؤ�س�سة اللبنانية
للت�أهيل والتطوير واجلمعية اللبنانية للتنمية العلمية،
وبدعم م�شرتك من ال�صندوق العربي للإمناء االقت�صادي
واالجتماعي وبلدية بريوت وبلدية الكويت ،وذلك يف مدينة
بريوت باجلمهورية اللبنانية.
عقد م�ؤمتر متكني �شركاء اال�ستدامة يف تطوير املدن
«مدينتنا م�س�ؤوليتنا» ،بتنظيم م�شرتك بني املعهد الراعي
الرئي�سي وال�شريك اال�سرتاتيجي ،بالتعاون مع بلدية ظفار
وم�ؤ�س�سة الرعاية الأولى لتنظيم امل�ؤمترات ،يف مدينة
�صاللة ب�سلطنة ُعمان.
�شارك املعهد يف «امللتقى الأممي املتقدم الحرتاف ممار�سات
امل�س�ؤولية املجتمعية» ،والذي نظمته ال�شبكة الإقليمية
للم�س�ؤولية املجتمعية يف مدينة املنامة مبملكة البحرين.
�شارك املعهد يف ور�شة «الفقر متعدد الأبعاد يف الدول
العربية» ،والتي نظمها قطاع ال�ش�ؤون املجتمعية بجامعة الدول
العربية يف مدينة �شرم ال�شيخ بجمهورية م�صر العربية.
�شارك املعهد يف امل�ؤمتر الوزاري العربي «�إدماج الأبعاد
املجتمعية خلطة التنمية امل�ستدامة  ٢٠٣٠يف ال�سيا�سات
املجتمعية يف الدول العربية» ،والذي نظمته �إدارة التنمية
وال�سيا�سات املجتمعية بالتن�سيق والتعاون مع وزارة ال�ش�ؤون
املجتمعية يف اجلمهورية التون�سية يف اجلمهورية التون�سية.
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• �شارك املعهد يف امل�ؤمتر العربي الرابع للإ�صالح الإداري
بعنوان «الإدارية بني القطاعني احلكومي واخلا�ص :نحو
التميز امل�ؤ�س�سي» ،الذي نظمته املنظمة العربية للتنمية
الإدارية يف مدينة �أبو ظبي بدولة الإمارات العربية املتحدة.
• �شارك املعهد يف م�ؤمتر «�أهداف التنمية امل�ستدامة يف
مواجهة الأو�ضاع العربية بعد  :٢٠١١فر�ص النمو وحتديات
العدالة املجتمعية يف �ضوء تعرث جتربة التعاون االقت�صادي
العربي» ،والذي نظمته اجلمعية العربية للبحوث االقت�صادية
يف مدينة القاهرة بجمهورية م�صر العربية.
 3.2.5يف جمال دعم �صناعة القرار
كما ي�سهم املعهد يف تقدمي دعم �صناعة القرار عن طريق
تقدمي الدعم الفني املبا�شر ومن خالل �إيفاد خرباء املعهد
للعمل يف امل�ؤ�س�سات العربية يف �إطار م�شاريع وبرامج حمددة،
وكذلك م�ساهمة خرباء املعهد يف عمل اللجان الفنية التي
ت�أ�س�سها خمتلف الدوائر احلكومية لإيجاد احللول للإ�شكاليات
التنموية التي تواجهها ،وامل�ساهمة يف �إعداد التقارير الفنية
املتخ�ص�صة و�إجراء الدرا�سات والتحليالت االقت�صادية
الالزمة لدعم ُمتخذ القرار التنموي باملعلومات املنا�سبة.
 3.2.6يف جمال ال�شراكات الإقليمية والدولية
عزز املعهد ال�شراكات مع امل�ؤ�س�سات الدولية والإقليمية والوطنية
املعنية بق�ضايا التنمية امل�ستدامة وذلك على النحو التايل:
• امل�شاركة يف ع�ضوية املجال�س الأممية labolG sGDS
 slicnuoCاملعنية ب�أهداف التنمية امل�ستدامة ،وذلك بح�ضور
االجتماع ال�سنوي الذي يعقد يف مدينة دبي على هام�ش
اجتماعات «القمة احلكومية» .timmuS tnemnrevoG dlroW
• ال�شراكة مع البنك الدويل وذلك بتوقيع اتفاقية يف منت�صف
العام املا�ضي للتعاون يف عدد من املجاالت التنموية ومن
�ضمنها تنفيذ ور�ش عمل حول التنمية امل�ستدامة ،حيث مت تنفيذ
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ور�شة العمل الأولى بعنوان «تنفيذ �أهداف التنمية امل�ستدامة
يف العامل العربي» يف منت�صف العام احلايل يف القاهرة.
وتهدف الور�شة �إلى تبادل اخلربات وتزويد امل�شاركني ب�أحدث
املعارف و�أف�ضل املمار�سات الدولية يف جمال تنفيذ �أهداف
التنمية امل�ستدامة .و�شارك يف الور�شة جمموعة منتقاة من
كبار امل�سئولني يف الدول العربية من القائمني على تنفيذ
�أجندة التنمية امل�ستدامة على امل�ستويني الوطني واملحلي.
• ال�شراكة مع جامعة الدول العربية يف جمهورية م�صر العربية
لإعداد وثيقة «الإطار اال�سرتاتيجي العربي للق�ضاء على الفقر
متعدد الأبعاد  ،»٢٠٣٠ - ٢٠٢٠والتي كانت نتاج عمل د�ؤوب
من فريق من اخلرباء ،و�إدارة التنمية وال�سيا�سات املجتمعية
بالأمانة العامة جلامعة الدول العربية ،ومت مناق�شتها و�إثرا�ؤها
خالل عدد من االجتماعات وور�ش العمل على م�ستوى كبار
امل�س�ؤولني واملتخ�ص�صني من الدول الأع�ضاء ،مب�ساهمات
مقدّرة من وكاالت الأمم املتحدة املتخ�ص�صة ،االقت�صادية
واملجتمعية .و ُت ّوج هذا العمل باعتماد القادة العرب له ،يف القمة
العربية التنموية التي عقدت يف العا�صمة اللبنانية بريوت يف
يناير .9102و�سيقوم املعهد با�ستكمال دوره بدعم هذه الوثيقة
وترجمتها �إلى خطط وبرامج عمل تت ّباها احلكومات العربية،
تنعك�س �إيجاب ًا على م�ستوى معي�شة املواطن العربي ،وعلى
كافة م�ؤ�شرات و�أهداف التنمية امل�ستدامة يف املنطقة.
• ال�شراكة مع اللجنة االقت�صادية واملجتمعية لغربي �آ�سيا
(اال�سكوا) يف جمال الفقر متعدد الأبعاد :ي�شمل ذلك الق�ضايا
املتعلقة بقيا�س الفقر على ال�صعيدين الإقليمي والوطني وبناء
القدرات لتقييم ت�أثري تدخالت ال�سيا�سة العامة مثل برامج
التحويالت النقدية امل�شروطة وغري امل�شروطة.
• امل�شاركة يف خمتلف الفعاليات التي تنظمها اجلهات
احلكومية والبحثية وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين واملتعلقة
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بالتنمية امل�ستدامة ،ومنها على �سبيل املثال ال احل�صر:
 .1امل�ؤمتر الإقليمي الأول للقيادة التنموية يف ظل العامل
الرقمي «قيادة ..تكنولوجيا ..تنمية م�ستدامة» وذلك
بتقدمي ورقة بعنوان «ر�ؤية لإعداد قيادات تنموية
م�ستدامة حتقق التميز والتفوق امل�ؤ�س�سي» ،خالل الفرتة
 ٢٧ - ٢٥مار�س  ٢٠١٩والذي نظمه املركز الإقليمي
لتطوير الربجميات التعليمية بدولة الكويت.
 .2منتدى القطاع اخلا�ص العربي التح�ضريي لقمة بريوت:
«الثورة ال�صناعية الرابعة ،التنمية امل�ستدامة :اقت�صاد
عربي �أكرث احتوائية» وذلك يوم  ١٦يناير  ،٢٠١٩الذي
نظمه احتاد الغرف العربية يف اجلمهورية اللبنانية.
 .3م�ؤمتر «متكني �شركاء اال�ستدامة يف تطوير املدن:
مدينتنا م�س�ؤوليتنا» ،عقد يف �سلطنة ُعمان خالل الفرتة
� ١٣ - ١٢سبتمرب  ،٢٠١٨بالتعاون مع بلدية ظفار
وم�ؤ�س�سة الرعاية الأولى لتنظيم امل�ؤمترات.
« .4امللتقى الدويل الثالث املتخ�ص�ص يف الرتويج لأهداف
الأمم املتحدة للتنمية امل�ستدامة  0302وتطبيقاتها» بتقدمي
ور�شة عمل حول «املجتمع الأخ�ضر و�أدواته لتطبيق �أهداف
التنمية امل�ستدامة  »٢٠٣٠وذلك يوم  ١٠مايو .٢٠١٩
« .5امللتقى الأممي املتقدم الحرتاف ممار�سات امل�س�ؤولية
املجتمعية» ،خالل الفرتة  3 - 1فرباير  ،٢٠١٩ال�شبكة
الإقليمية للم�س�ؤولية املجتمعية يف مملكة البحرين.
 .6ملتقى ُ�ص ّناع القرار حول «�آفاق التنمية امل�ستدامة
والنمو االقت�صادي» ،عقد مبقر املعهد العربي للتخطيط
بتاريخ  11يناير .٢٠١٨
 .7االجتماع ال�ساد�س ع�شر ملديري معاهد ومدار�س الإدارة
يف الوطن العربي حتت عنوان «تفعيل دور املوارد
الب�شرية يف التنمية امل�ستدامة :دور معاهد الإدارة
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والتنمية الإدارية يف حتقيق ذلك» ،عقد مبقر املعهد
العربي للتخطيط خالل الفرتة  ١٦ - ١٥نوفمرب ،٢٠١٦
بالتعاون مع املنظمة العربية للتنمية الإدارية.
 .8م�ؤمتر «�أهداف التنمية امل�ستدامة يف مواجهة الأو�ضاع
العربية بعد  :٢٠١١فر�ص النمو وحتديات العدالة
املجتمعية يف �ضوء تعرث جتربة التعاون االقت�صادي
العربي» ،خالل الفرتة  ١٢ - 11نوفمرب  ،٢٠١٧اجلمعية
العربية للبحوث االقت�صادية يف جمهورية م�صر العربية.
 .9امل�ؤمتر ال�سنوي الثاين للحوكمة حول «حوكمة القطاعني
العام واخلا�ص والتنمية امل�ستدامة والإ�صالحات
املالية واالقت�صادية» ،خالل الفرتة  ٢١ - ٢٠مار�س
 ،٢٠١٧عقد بالتعاون مع م�ؤ�س�سة التنمية والتطوير
لال�ست�شارات الإدارية.
 -4اخلال�صة
ما متت الإ�شارة �إليه من مناذج متعددة ملمار�سات امل�س�ؤولية
املجتمعية للمعهد العربي للتخطيط خالل م�سرية عمله يف
�سياق هذا العر�ض املوجز ،ما هو �إال غي�ض من في�ض ،فاملتابع
لأن�شطة املعهد وخدماته وفعالياته يلم�س بو�ضوح� ،أن املعهد
�شهد خالل العقد الأخري قفزة نوعية نحو التطور واالنت�شار
والريادة ،ما �أك�سبه �سمعة مرموقة ومكانة بارزة من بني
امل�ؤ�س�سات العربية الإمنائية ،ما يدل على �أن املعهد ما�ض يف
حتقيق ر�ؤيته منطلق ًا من �إميانه العميق بنبل ر�سالته الإمنائية
وم�س�ؤوليته املجتمعية جتاه املجتمعات العربية.
وقد بد أ� املعهد اليوم يف و�ضع �إطار م�ؤ�س�سي لإعداد
ا�سرتاتيجيته القادمة ( )٢٠٢٥-٢٠٢٠التي �ست�شهد مرحلة
جديدة من العمل يف �إطار مفهوم �أو�سع للم�س�ؤولية املجتمعية
تهدف �إلى حتديد املجاالت ذات الأولوية يف خمتلف �أن�شطته
الإمنائية ويف �آليات عمله لدعم جهود التنمية العربية.
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البيئة والتنمية المستدامة
في قطر :اإلنجازات والتحديات
بقلم :الدكتور محمد بن سيف الكواري

السفير الدولي للمسؤولية المجتمعية
المفوض األممي للترويج ألهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة

قدمت دولة قطر ممثلة بوزارة التخطيط التنموي والإح�صاء اال�ستعرا�ض الوطني الطوعي الثاين للدولة،
�إلى املنتدى ال�سيا�سي الرفيع امل�ستوى الذي انعقد يف مدينة نيويورك خالل الفرتة  18-9يوليو  /متوز عام
 ،2018ب�ش�أن التقدم املحرز يف تنفيذ �أهداف �أجندة التنمية امل�ستدامة  2030لعام  .2018وي�أتي �إعداد هذا
اال�ستعرا�ض ودولة قطر حترز تقدم ًا كبري ًا يف حتقيق العديد من الأهداف والغايات ،وذلك يف ظل العمل
اجلاد بغية حتقيق ر�ؤية قطر الوطنية  2030التي اعتمدتها الدولة يف يوليو /متوز عام � .2008إذ �سمت
ر�ؤية قطر الوطنية  2030ت�صور ًا ملجتمع حيوي ،ت�سوده العدالة االقت�صادية واالجتماعية ،ويحفظ التوازن
بني البيئة والإن�سان ،وي�ؤمن العي�ش الكرمي لل�سكان جي ًال بعد جيل.
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ومن بني هذا اال�ستعرا�ض الذي قدمته دولة قطر التقدم املحرز
للهدف  15واملعني « باحلياة يف ال ّرب« :حماية النظم الإيكولوجية
الربية وترميمها وتعزيز ا�ستخدامها على نحو م�ستدام ،و�إدارة
الغابات على نحو م�ستدام ،ومكافحة الت�صحر ،ووقف تدهور
الأرا�ضي وعك�س م�ساره ،ووقف فقدان التنوع البيولوجي» ،حيث
ي ُعد التنوع احليوي جزء ًا مهم ًا من البيئة القطرية ومن تراث دولة
قطر ،والذي يعد �أي�ض ًا مكون ًا من �أجل احلفاظ على الهوية الوطنية
والثقافية والأمن الغذائي والتنمية املحلية ،ولتوفري �أ�س�س البحث
العلمي والطبي وغريها من املنافع� .إن خ�سارة التنوع احليوي ال
ميكن تعوي�ضها ب�سهولة خا�صة يف بيئة قا�سية كبيئتنا املحلية ،لذا
يجب العمل على حفظ و�صون تلك املوارد الهامة.
تهدف املناطق الربية والبحرية املحمية �إلى حماية الأنظمة
البيئية ال�صحراوية احل�سا�سة من ال�صيد والرعي اجلائر
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والتنمية والت�صحر .ومع ذلك ،ال يكفل ذلك حتديد مناطق
حممية وحده بدون �إدارة �سليمة حلماية الأنظمة البيئية
الطبيعية داخل حدودها.
كما تتميز البيئة البحرية بامتداد �سواحلها وتنوع مواردها
البحرية لت�شمل مواطن لل�شعاب املرجانية والأع�شاب البحرية
و�أ�شجار القرم ومناطق توالد الأ�سماك والق�شريات ،بالإ�ضافة
�إلى مواطن توالد وتع�شي�ش وتغذية ال�سالحف البحرية و�أبقار
البحر .ويف �ضوء التطور ال�صناعي والعمراين املت�سارع
بالدولة تظهر احلاجة امللحة للحفاظ على �سالمة ونوعية
املياه ،و�ضرورة �إعداد خطة �شاملة ملراقبة البيئة البحرية،
والتي تهدف لتقييم الو�ضع الراهن والتنب�ؤ بالتغريات
امل�ستقبلية ،والتو�صل لتو�صيات و�آليات للحفاظ على البيئة
البحرية و�ضمان ا�ستدامة مواردها.
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وتعمل دولة قطر على احلد من التلوث و�صون وحماية البيئة
واحلفاظ على التنوع احليوي ،وذلك من خالل �إ�صدار العديد
من القوانني والت�شريعات التي حتافظ على البيئية وحتقق
التنمية امل�ستدامة� ،إ�ضافة �إلى ذلك قامت الدولة بت�شجيع
البحوث العلمية الرامية �إلى احلفاظ على البيئة وتقدمي احللول
العلمية النموذجية التي تتفق مع النظم الدولية ال�صادرة يف
هذا ال�ش�أن .كما عززت الدولة التزامها باالتفاقيات واملعاهدات
الدولية التي تعمل على املحافظة على البيئة وتنميتها وتعزيزها،
و�أن�ش�أت عدة مراكز ومعاهد مهمة ذات عالقة بالبيئة.
�أو ًال :مواءمة �أهداف ا�سرتاتيجية التنمية الوطنية
الثانية لدولة قطر ( )2018-2022مع الهدف
اخلام�س ع�شر من �أهداف التنمية امل�ستدامة
ت�ضمنت ا�سرتاتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر
( )2018-2022الأهداف التالية التي تعمل على حتقيق
النظم الإيكولوجية الربية ومكافحة الت�صحر ووقف فقدان
التنوع البيولوجي:
• تخفي�ض تركيز مكونات الهواء وفق ًا للمعاير القطرية
لنوعية الهواء املحيط.
• حت�سني جودة املياه ال�ساحلية والبحرية لتتوافق مع املعايري
القطرية املعتمدة.
• تثبيت معدل توليد املخلفات املنزلية حتت  1.6كغم /فرد
/يوم خالل الفرتة .2022-2018
• �إعادة تدوير  %15من املخلفات ال�صلبة املتولدة.
• �إن�شاء حزام �أخ�ضر حول مدينة الدوحة و�ضواحيها.
• رفع امل�ستوى املعريف عن الو�ضع احلايل وامل�ستقبلي للتنوع
احليوي و�إن�شاء وت�شغيل قاعدة بيانات التنوع احليوي.
• حتقيق الإدارة امل�ستدامة للمحميات الطبيعية والنظم
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البيئية.
• توفري بيانات ومعلومات عن البيئة القطرية الالزمة
لتعزيز وحت�سني الإدارة البيئية.
• بناء جمتمع لديه وعي بيئي وداعم لال�ستدامة البيئية.
ثاني ًا :الإجنازات
حققت دولة قطر الإجنازات التالية يف جمال حماية النظم
الإيكولوجية وتعزيز ا�ستخدامها امل�ستدام ،ووقف فقدان
التنوع البيولوجي ومكافحة الت�صحر:
يف جمال التنفيذ
قامت دولة قطر ممثلة بوزارة البلدية والبيئة وبع�ض اجلهات
املعنية بتنفيذ بع�ض الأن�شطة املتعلقة بالبيئة بهدف الق�ضاء على
حاالت زيادة م�ستويات الأوزون من خالل حت�سني �إدارة جودة
الهواء منها� :إن�شاء برنامج متطور لر�صد جودة الهواء ،وزيادة
م�ساحة غابات �أ�شجار املاجنروف (�أ�شجار القرم) من نحو
 7.31كم 2عام � 2010إلى  9.3كم 2كم�ساحة ماجنروف كثيفة
يف عام  ،2015بينما و�صلت م�ساحة املاجنروف الإجمالية �إلى
 21.26كم ،2وزيادة امل�سطحات اخل�ضراء (�إن�شاء  40حديقة
متكاملة يف خمتلف املناطق لي�صبح عددها  87حديقة) وزراعة
� 37ألف �شجرة �سدر ونباتات حملية ،كما حققت دولة قطر
الرتتيب  32دولي ًا عام  2018من بني  180دولة يف م�ؤ�شر الأداء
البيئي ال�صادر عن جامعة ييل بالتعاون مع املنتدى االقت�صادي
الدويل من خالل  24م�ؤ�شر .كما مت �إطالق م�شروع ت�أهيل الرب
القطري بهدف املحافظة على الغطاء النباتي والعمل على
ت�أهيل الرو�ض وا�ستزراع الرب بالنباتات املحلية املت�أقلمة.
كما مت �إجناز م�شروع ح�صر وجتميع وتو�صيف وحفظ النباتات
الربية يف الفرتة  ،2016 - 2012و�إن�شاء م�شروع البنك الوراثي
احلقلي بهدف حفظ الأنواع املحلية الهامة والنادرة واملهددة
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باالنقرا�ض ،حيث مت به حفظ بع�ض الأ�شجار وال�شجريات،
وزيادة م�ساحة املناطق الربية املحمية من � %11إلى %23.6
من امل�ساحة الكلية لدولة قطر ومب�ساحة قدرها  2744كم،2
وامل�ساحة املائية �إلى  %6.2وقدرها  720كم ،2وبذلك فقد
�أ�صبح �إجمايل امل�ساحة املحمية الكلية (برية +مائية) 3464
كم 2مبا ميثل نحو  %30من امل�ساحة الربية الكلية لدولة قطر،
وهي من �أعلى الن�سب يف العامل.
يف جمال احلوكمة
اتخذت الدولة �إجراءات عاجلة لوقف ال�صيد غري امل�شروع للأنواع
املحمية من النباتات واحليوانات والإجتار بها ،وكذلك اتخاذ
�إجراءات عاجلة وهامة للحد من تدهور املوائل الطبيعية ووقف
فقدان التنوع البيولوجي وحماية الأنواع املهددة ومنع انقرا�ضها.
كما مت �إجناز درا�سة التنوع احليوي للطيور الربية الذي ر�صد وجود
 322نوع ًا من الطيور ،وم�شروع التنوع احليوي يف ال�سحايل الذي
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ر�صد وجود  21نوع ًا من ال�سحايل ،وم�شروع ح�صر وتو�صيف املوارد
الوراثية احليوانية حليوانات الغذاء والزراعة ،حيث مت االنتهاء من
ح�صر وتو�صيف الإبل ،وبرنامج الإكثار يف الأ�سر و�إعادة التوطني
(تربية و�إكثار احليوانات املهددة باالنقرا�ض يف الأ�سر ال�سيما
املها العربي وغزال الرمي والنعام واحلبارى) ،وم�شروع ت�أهيل
الرب القطري ،وم�شروع ح�صر وجتميع وتو�صيف وحفظ النباتات
الربية ،وم�شروع �إن�شاء البنك الوراثي احلقلي ،وكذلك قيام وزارة
البيئة (�سابق ًا) عام  2015ب�إعداد اال�سرتاتيجية الوطنية للتنوع
البيولوجي يف قطر وخطوات العمل .2025 - 2015
ثالث ًا :التحديات
�إن �أهم التحديات املتعلقة بحماية النظم الإيكولوجية
الربية ومكافحة الت�صحر ووقف تدهور الأرا�ضي وفقدان
التنوع البيولوجي هي تغري املناخ وندرة املياه واللذان ميثالن
تهديدات كبرية للتنوع احليوي.
ٍ
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4
دور المجتمع األكاديمي في تحقيق
التنمية المستدامة بالمنطقة العربية
في ضوء مسؤولياته االجتماعية
بقلم :الدكتور خليل الخطيب

أستاذ إدارة التعليم العالي المساعد – جامعة صنعاء
مدير عام الدراسات والبحوث – وزارة التعليم العالي – اليمن

تعرف الإدارة ب�أنها« :ح�سن ا�ستغالل املوارد واالمكانات املتاحة لتحقيق الأهداف املرجوة» ،وت�أتي املوارد
الب�شرية يف املقدمة ،كونها؛ هي من تدير بقية املوارد ،وتتحكم فيها ،كاملوارد املالية واملادية والتقنية وغريها،
وهي من ت�سن الت�شريعات ،وت�ضع اال�سرتاتيجيات ،وبرامج تنفيذها ،مما يتطلب �إيالء املوارد الب�شرية �أهمية
بالغة يف خمتلف القطاعات ،وهذه اخلطوة متثل «بداية البدايات».
وميثل املجتمع الأكادميي �أهم املوارد الب�شرية ،باعتباره م�صدر املعرفة ،ومنبع االبداع الفكري ،وهو املعني
قبل غريه ،من الفئات الأخرى ،يف تنمية الوعي املجتمعي ،وغر�س مفاهيم الفكر التنموي امل�ستدام ،داخل
امل�ؤ�س�سات اجلامعية وخارجها ،وتزخر اجلامعات العربية بالعديد من الكوادر العلمية امل�ؤهلة ت�أهي ًال عالي ًا،
يف خمتلف التخ�ص�صات ،باعتبارها متثل ثروة قومية لكل قطر عربي على حده ،وللأمة العربية قاطبة� ،إذا
ما مت ح�سن ا�ستغاللها ،ومتكينها من القيام ب�أدوارها املنوطة بها جتاه �أوطانها وجمتمعاتها ،وخا�صة يف ظل
املتغريات املعا�صرة ،والتطورات والأزمات املتالحقة واملت�سارعة.
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وت�أتي �أهداف التنمية امل�ستدامة الواردة يف ر�ؤية الأمم
املتحدة  ،2030يف مقدمة الأهداف التي يتوجب على املجتمع
الأكادميي العربي االهتمام بها ،والعمل على حتقيقها ،خالل
الفرتة الزمنية املحددة لها ،وهذا يتطلب ح�شد الطاقات
الفكرية والعلمية �أو ًال ،وتهيئة الظروف املالئمة لها ،كي تتمكن
من القيام ب�أدوارها وواجباتها ب�شكل علمي منظم ،بال�شراكة
مع مثلث التنمية ،والذي يتكون ،من( :القطاع احلكومي،
والقطاع اخلا�ص ،ومنظمات املجتمع) ،كل فيما يخ�صه،
ويقع املجتمع الأكادميي �ضمن هذه الثالثة الأ�ضالع التنموية،
وبن�سب متفاوتة ،مع غلبة وجوده وت�أثريه وت�أثره بالقطاعني
احلكومي واملجتمعي غالب ًا ،وي�ستطيع القيام بعدد من الأدوار
يف كافة القطاعات ،وبن�سب متفاوتة �أي�ض ًا.
ويف هذا املقال الق�صري� ،سيتم الرتكيز على دور واحد فقط
من �أدوار املجتمع الأكادميي ،لإثراء الفكرة ،وتعميم الفائدة،
ويتمثل يف« :ت�أ�سي�س اجلمعيات العلمية العربية املتخ�ص�صة»،
بهدف توطني العلم ،وتوظيف نتائج البحوث والدرا�سات،
وحتقيق التنمية ال�شاملة وامل�ستدامة ،وميكن تنفيذ هذا الدور
الهام وفق ًا للخطوات التالية:
 -1قيام وزارة الرتبية والتعليم العايل با�ستحداث �إدارة
عامة �ضمن هياكلها التنظيمية ،ت�سمى« :الإدارة
العامة للجمعيات العلمية» ،ويتم ت�أطريها �أي�ض ًا �ضمن
الهياكل التنظيمية للجامعات ،وحتديد مهامها ،يديرها
كادر �أكادميي م�ؤهل ،وذو دراية واطالع وا�سع ب�أعمال
اجلمعيات ،و�أهداف التنمية امل�ستدامة.
 -2و�ضع نظام من قبل الإدارة املقرتحة لت�أ�سي�س عدد من
اجلمعيات العلمية املتخ�ص�صة ،على امل�ستوى الوطني،
وعلى م�ستوى كل جامعة ،وكل قطاع ،ومنها :ال�صحة،
والتعليم ،والزراعة ،والأمن الغذائي ،وال�صناعة والتجارة،
واملياه ،والبيئة ،وال�سكان ،والنوع االجتماعي ،وامل�ساواة
الكتاب العربي في المسؤولية المجتمعية  -الجـزء الثالث

والعدالة االجتماعية وغريها ،بحيث ي�صبح لكل تخ�ص�ص
علمي جمعية علمية ،ويقابل كل جمعية هدف من �أهداف
التنمية امل�ستدامة ،ويكون لها نظام �أ�سا�سي ،ولوائح
تنظيمية ،و�أهداف حمددة ،تلتقي وتتكامل مع بع�ضها،
لتحقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة ،مث ًال :يتم �إن�شاء
اجلمعية العلمية الزراعية من حملة امل�ؤهالت ذات العالقة
بالزراعة ،كالغذاء والنبات والطب البيطري واحليوان،
والنحل ،والبذور ،وغريه ،وح�شد الطاقات الفكرية لهذه
النخبة الأكادميية ،وا�ستثمار �أفكارها و�أعمالها البحثية،
لتحقيق الهدف العاملي الثاين ،والذي يتعلق بالق�ضاء على
اجلوع وتوفري الأمن الغذائي والتغذية املح�سنة وتعزيز
الزراعة امل�ستدامة ،وهكذا بالن�سبة لبقية التخ�ص�صات
الأكادميية ،والأهداف العاملية.
 -3تعمل الوزارة واجلامعات على توفري الدعم املايل لهذه
اجلمعيات ،وت�سهيل مهامها ،بالتن�سيق مع القطاع
اخلا�ص وامل�ؤ�س�سات االنتاجية ،ومنظمات املجتمع املدين،
والبلديات ،وغريها.
 -4تقوم اجلمعيات بت�شجيع وحتفيز املجتمع الأكادميي على
تنظيم وح�ضور امل�ؤمترات والندوات وحلقات النقا�ش،
واعداد امل�شروعات البحثية امل�شرتكة ،مع باحثني حمليني
ودوليني ،بالتن�سيق مع املنظمات الدولية ذات العالقة،
وا�صدار املطبوعات واملن�شورات العلمية ،والرتكيز على
تقدمي مبادرات و�آليات فعالة لتحقيق �أهداف التنمية
امل�ستدامة.
 -5ت�ساند و�سائل االعالم املختلفة ،اجلمعيات العلمية يف
تنفيذ �أهدافها ،وبراجمها املختلفة.
 -6التن�سيق والتج�سري بني اجلمعيات العلمية وبني املنظمات
الإقليمية والدولية ذات العالقة ،فمث ًال :يتم التن�سيق
والتعاون بني اجلمعية العلمية الزراعية ومنظمة الفاو
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التابعة للأمم املتحدة ،وبني اجلمعية العلمية الرتبوية ،مع
منظمة اليون�سكو ،وهكذا.
 -7ت�أطري مفاهيم امل�س�ؤولية االجتماعية والتنمية امل�ستدامة
والفكر التنموي امل�ستدام �ضمن املناهج واملقررات
الدرا�سية بامل�ؤ�س�سات التعليمية املختلفة.
 -8ا�ستحداث برامج التعليم امل�ستمر ،والتنمية امل�ستدامة
�ضمن برامج الدرا�سات العليا( ،دبلوم عايل ،ماج�ستري،
دكتوراه) ،يف اجلامعات والكليات واملعاهد العليا،
وا�ستحداث كرا�سي علمية خا�صة ،لت�شجيع الطلبة على
االلتحاق بها.
 -9تنمية امل�س�ؤولية االجتماعية ،وتعزيز ال�شراكة بني
القطاعات احلكومية واخلا�صة واملنظمات ،ملا من �شانه
تنمية الفكر التنموي امل�ستدام ،وتنفيذ برامج وم�شروعات
تنموية وتدريبية يف املدن والأرياف ،و�إ�شراك املر�أة
وال�شباب يف تلك امل�شروعات.
� -10إن�شاء �صناديق وجوائز علمية لأف�ضل امل�شروعات البحثية
واخلدمية والتدريبية والتنموية التي تقدمها اجلمعيات
العلمية.
 -11ا�ستخال�ص التجارب الإقليمية والدولية الناجحة،
وتعميمها ،واال�ستفادة منها.
 -12عقد م�ؤمتر علمي �سنوي على م�ستوى كل دولة عربية،
يت�ضمن تقييم �أداء امل�ؤ�س�سات احلكومية واخلا�صة
واملنظمات جتاه ،فيما يتعلق بتحقيق �أهداف التنمية
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امل�ستدامة ،يتبعه م�ؤمتر عربي �شامل ،حتت رعاية و�إ�شراف
ال�شبكة الإقليمية للم�س�ؤولية االجتماعية ،لتبادل اخلربات،
والت�شبيك بني اجلمعيات العلمية العربية ،واال�ستفادة من
الأفكار والبحوث املقدمة ،ونتائج وتو�صيات امل�ؤمترات
ال�سابقة ،يتم اختيار مكان انعقاده ،من قبل �إدارة ال�شبكة،
بالتن�سيق مع اجلمعيات العلمية يف بلدانها.
وا�ستخال�ص ًا لكل ما �سبق؛
ف�إن دور املجتمع الأكادميي العربي ال يقت�صر على تقدمي
املحا�ضرات النمطية يف القاعات الدرا�سية ،ون�شر ب�ضعة
�أبحاث ،بل �إن دوره يتعدى �أ�سوار اجلامعات ،لي�صل �إلى
كافة امل�ستويات الر�سمية وال�شعبية ،ويتجاوز حدود الأوطان
اجلغرافية ،فالأهداف مل تعد حملية ،بل �صارت �أممية عاملية،
وحدة التناف�س تزداد يوم ًا بعد يوم بني احلكومات وال�شعوب،
مما ي�ستوجب على املجتمع الأكادميي العربي التفكري ،بطريقة
متعددة الأبعاد ،وت�أ�سي�س جمعيات علمية متخ�ص�صة ،لتقوم
بعدد من املهام ،كالبحث امل�ؤ�س�سي والتدريب واال�ست�شارات
وتقدمي الر�ؤى ومقرتحات التطوير ل�صناع القرار ،وتنفيذ
امل�شروعات على �أر�ض الواقع ،ومتابعتها ،وقيا�س �أثرها،
و�إعداد القيادات ال�شابة امل�س�ؤولة اجتماعي ًا من اجلن�سني،
من منطلق« :القادة القدامى يعلمون القادة اجلدد» ،وا�ستناد ًا
الى مبادئ امل�س�ؤولية املجتمعية ،املناطة باملجتمع الأكادميي
العربي ،و�صو ًال �إلى حتقيق التنمية ال�شاملة وامل�ستدامة،
وحت�سني احلياة العامة ،من اخلليج �إلى املحيط.
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5
اإلعالم المسؤول والتحديات
اإلقتصادية نحو استدامته
بقلم  :أ .د علي عبدالله آل إبراهيم

رئيس التحرير المسؤول للكتاب العربي في المسؤولية المجتمعية

املتفح�ص للواقع الإعالمي يف الوطن العربي ،يجده �أنه يف مواجهة حتديات اقت�صادية عديدة  ،الزمته التعامل
معها ،وو�ضعته يف فوهة م�شكلتني �أ�سا�سيتني هما  :ال�ضوابط الأخالقية واملهنية  ،الواجب الإلتزام بها ،والتي
جتعل منه اعالما حرا وم�س�ؤوال ،وكذلك ممار�سات غري م�س�ؤولة تلزمه �أن يتعامل مها �أحيانا ،من جراء �ضغوط
املعلنني ،واملمولني �أ�صحاب الأجندات امل�شبوهة ،والعطاءات امل�شروطة واملرتبطة مب�صالح خا�صة ،قد تخالف
املعيارية واملرجعية الأخالقية يف املمار�سات املهنية .واليوم ،ا�صبحت ال�ساحة الإعالمية وا�ضحة و�ضوح بني ال
لب�س فيه .ونرى كيف تتبدل جلود الكثري من الإعالميني ،وامل�ؤ�س�سات الإعالمية ،بني ليلة و�ضحاها  ،وتنتقل من
اليمني �إلى الي�سار دون اي احراج .وبالتايل ،ا�صبح �ضروريا �أن يكون للإعالم وممار�ساته ،معيارا مرجعيا �أخالقيا.
لقد بد�أ تدوين �أخالقيات العمل الإعالمي ومواثيق ال�شرف ،وقواعد ال�سلوك املهنية للمرة الأولى ،يف بداية
الع�شرينات من القرن املا�ضي ،وهناك الآن عدد قليل من الدول من بني املائتي دولة يف العامل ،لديها نظم متطورة
يف االت�صال اجلماهريي ذات مواثيق لأخالقيات املهنة ت�ؤثر ب�شكل فعال على القائمني باالت�صال� ،أو حتمي
التدفق احلر الإعالمي .فالإعالم كمهنة تقوم على �أ�س�س من الأخالق  ،واجب التحلي بها لكل فرد ميتهنها.
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وتتلخ�ص اخالقيات الإعالم امل�س�ؤول كما عرفها
علماء الإعالم يف �أدبياتهم فيما يلي:
 -1ال�صدق :هو الدافع لأدبيات التعامل مع (املادة)
الإعالمية ،فاحلقيقة هي املحور املحرك للإعالمي،
والو�صول �إليها لي�س عن الطرق امللتوية وال الق�صرية
امل�شوبة ،مبا يخد�ش دقتها و�صدقها و واقعيتها ،بل ميكن
الو�صول �إليها عن طرق �صعبة ولكن �سليمة تكون مدعاة
ال�سرور وجلب االطمئنان �إلى التميز ومقارنة العمل من
�شخ�ص �إلى �آخر يف جمال امل�صدر �صحيفة كانت �أو �إذاعة
�أو تلفازا ،ذلك لأن الو�سائل الإعالمية ت�سعى �إلى الو�صول
�إلى احلقائق عند النا�س �أو يف واقع الوقائع �ضمن بيئتها
وزمانها ،ولأن احلقائق لي�ست دوما يف متناول من يريدها
فالبد من الو�صول �إلى م�صدرها ب�شتى الطرق ويف ذلك
جهد وم�شقة.
 -2احرتام الكرامة الإن�سانية :مما يقت�ضب عر�ض الأخبار
وال�صور مبا ال مي�س هذه الكرامة جماعية كانت (فئة �أو
ثقافة �أو دين) �أو فردية (مثل عر�ض �صورة �شخ�ص دون
�إذنه)� .إن هذا يقت�ضي ا�ستعمال و�سائل قانونية �سليمة
للح�صول على املعلومات ،بحيث ال يجوز ا�ستعمال �أ�ساليب
اخلداع �أو التوريط �أو االبتزاز �أو التالعب بالأ�شخا�ص
(مثل الت�سجيل �أو الت�صوير الغري قانوين).
 -3النزاهة :وتعني تقدمي اخلرب وال�صور بنوع من احلياد،
وجتنب اخللط بني الأمور مثل اخللط بني اخلرب والتعليق
�أو الإ�شهار وبني ال�صالح العام وال�صالح اخلا�ص
(االعتبارات الذاتية) ،كما تفيد النزاهة التجرد من
الهوى واال�ستقاللية يف العمل وعدم اخل�ضوع لأي ت�أثري
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�أو رقابة داخلية(املن�شاة) كانت �أم خارجية (اجلمهور)
وال�ضغوط ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية
بجميع �أ�شكالها.
 -4امل�س�ؤولية� :أي �أنه يجب على الإعالمي �أن يتحمل م�س�ؤولية
ال�صحة من �أخباره مبعنى انه ال يجوز نقل �أي خرب دون
التحقق منه والتحري ب�ش�أنه والتزام الدقة يف معاجلته
واحلذر يف ن�شره.
 -5العدالة :وتفيد ب�أن املواطنني مت�ساوون يف احلقوق
والواجبات كما هم مت�ساوون �أمام و�سائل الإعالم  ،ومن
هنا ت�أتي �ضرورة احلر�ص على �أن تكون هذه الو�سائل
تعبريا عن فئة �أو ثقافة �أو جهة دون �أخرى ،و�أن العدالة
تقت�ضي توخي احلكمة يف عر�ض الأخبار وال�صور واالبتعاد
ما �أمكن عن �أ�ساليب املبالغة والتهويل والإثارة الرخي�صة.
يقول الباحث فهد ال�شمريي يف كتابه «الرتبية الإعالمية»،
�إن املواثيق الإعالمية ت�ساهم يف حتقيق عدد من الأهداف
منها :حت�سني نوعية امل�ضمون الذي تقدمه و�سائل الإعالم،
ومواجهة �أزمة امل�صداقية ،وجتنب �إ�صدار قوانني ت�ؤثر على
حرية الإعالم ،وحت�سني �صورة و�سائل الإعالم �أمام اجلمهور.
وختاما� ،إننا نتفهم حجم ال�ضغوط والتحديات الإقت�صادية
التي تتعر�ض لها و�سائل الإعالم العربية ال�ستدامة �أعمالها
و�أن�شطتها ،الأمر الذي يجعلها يف كثري من الأحيان تنحني
وتبتعد عن التزامها مبيثاق �شرف املهنة الإعالمي .وقد
ي�ؤدي ذلك �إلى حتقيقها مكا�سب يف املدى الق�صري ،ولكنها
بالت�أكيد اخل�سارة لها �أعظم على املدى البعيد .حيث التقت�صر
خ�سارتها على البعد االقت�صادي فح�سب ،بل يتجاوز ذلك �إلى
تبعات �أخالقية يبقى �أثرها م�ستدام على املجتمع.
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المسؤولية المجتمعية كجزء
من منظومة بناء المستقبل
إعداد :الدكتور صالح سليم الحموري
السفير الدولي للمسؤولية المجتمعية

عندما نتحدث عن بناء امل�ستقبل �أو �صناعته  ،فال بد من الإ�شارة �إلى �أهمية تطبيق امل�ؤ�س�سات احلكومية
للم�س�ؤولية املجتمعية حتى حتافظ على الأر�ض للأجيال القادمة .وحتى يكون املجتمع �سعيد ًا فالبد للم�ؤ�س�سات
�سواء كانت حكومية �أو من القطاع اخلا�ص �أن تتحمل م�س�ؤوليتها جتاه تلك املجتمعات ،وتتخذ كافة
العاملة
ً
املبادرات الالزمة لتحقيق العدالة واملحافظة على بيئة �صاحلة للحياة وحتقيق الرخاء االقت�صادي و�إ�شباع
احتياجات �أفراد املجتمع.
برز مفهوم امل�س�ؤولية املجتمعية للم�ؤ�س�سات يف العقود االخرية من القرن املا�ضي وتعزز ذلك املفهوم ومت جتذيره
كجزء ال يتجز�أ من ا�سرتاتيجية امل�ؤ�س�سات يف كافة القطاعات ،وقد �أ�صدرت امل�ؤ�س�سة الدولية للمقايي�س عام 2011
�آيزو  26000واخلا�ص بامل�س�ؤولية املجتمعية للم�ؤ�س�سات ،حيث مت تعريفها ب�أنها الأفعال التي تقوم بها امل�ؤ�س�سة،
لتحمل م�س�ؤولية �آثار �أن�شطتها ،على املجتمع والبيئة ،حيث تكون هذه الأفعال متما�شية مع م�صالح املجتمع والتنمية
امل�ستدامة ،وتكون قائمة على ال�سلوك الأخالقي ،واالمتثال للقانون املطبق واجلهات العاملة فيما بني احلكومات.
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امل�ؤ�س�سات امل�س�ؤولة والتي ترغب بتفعيل دورها يف حتقيق
�سعادة املجتمع ،عليها االلتزام مبا يلي:
 -1االن�صياع للقوانني والت�شريعات.
 -2االهتمام باملوظفني ورعايتهم.
 -3توظيف �إمكاناتها يف حل م�شكالت حملية و�أن يكون
تفكريها عاملي.
 -4الت�صرف بحكمة وتعقل حيال جهودها اخلريية خلدمة
املجتمع و�أن يكون عطا�ؤها ذكي ًا.
 -5االهتمام بالكوكب و�إزالة �آثار البيئة الناجتة عن منتجات
وخدمات امل�ؤ�س�سة ،وااللتزام بقوانني وت�شريعات البيئة.
 -6التوا�صل ب�شكل نزيه و�صريح مع جميع املنتفعني بتو�ضيح
ت�أثري امل�ؤ�س�سة على البيئة.
 -7تقليل ال�ضرر البيئي الناجم عن �أعمال امل�ؤ�س�سة.
 -8اتخاذ خطوات حقيقية حلل امل�شكالت البيئية.
 -9توخي احلر�ص عند ت�صميم منتجات جديدة كي ال ت�ضر
البيئة.
�إن حت�سني �أية م�ؤ�س�سة ملمار�ساتها املجتمعية ومنها البيئية
هو �أمر مهم للغاية لتجنب تعر�ض العامل ب�أ�سره ملجموعة
من الكوارث ومنها املناخية .فالتهديدات طويلة الأجل
التي ت�شكلها ظاهرة االحتبا�س احلراري ت�ؤثر على ماليني
الأ�شخا�ص الذين يواجهون الفي�ضانات ال�ساحلية كل عام ،مع
ارتفاع معدالت الوفيات الناجمة عن موجات احلر واجلفاف،
بالإ�ضافة �إلى زيادة احتمالية انقرا�ض حوايل  %30من
الكائنات احلية .بالطبع ال ميكن للم�ؤ�س�سات وحدها �أن تواجه
م�شكلة االحتبا�س احلراري والنتائج املروعة التي قد ترتتب
عليها .لكنها مع ذلك تلعب دور ًا رئي�سي ًا يف ت�شكيل م�ستقبل
البيئة الق�صري ،لتخدم دائرة �أ�صحاب امل�صلحة فح�سب� .إن
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م�س�ألة املطالبة يف �إيجاد م�ؤ�س�سات �إيجابيه �صاحلة تعمل
على خدمة املوظفني وترعى م�صاحلهم كما تعمل على توفري
متطلبات و�إ�سعاد املتعاملني و�أن تلعب امل�ؤ�س�سات دور مهم يف
ر�ضى و�سعادة املجتمع فهو خري دليل على م�ؤ�س�سات و�شركات
وجدت لتبقى وتت�صرف كمواطن �صالح.
يف دي�سمرب � ،2016أعلن �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن
زايد �آل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل ،العام  2017عام ًا
للخري ،باال�ستناد �إلى ثالثة حماور �أ�سا�سية هي :امل�س�ؤولية
االجتماعية ،والتطوع ،وخدمة الوطن .وي�أتي هذا االختيار
ترجم ًة فعلي ًة لثقافة اخلري والعطاء التي قامت عليها ر�ؤية
الدولة ،امل�ستندة �إلى هويتها العربية والإ�سالمية ،و�إلى النهج
الذي �أر�ساه م�ؤ�س�س الدولة املغفور له ب�إذن اهلل �سمو ال�شيخ
زايد بن �سلطان �آل نهيان.
كما �أفادت الدرا�سات العملية �أن حت ّمل امل�ؤ�س�سات لهذه
امل�س�ؤولية يجعل املوظفني العاملني لديها ،وعمالءها احلاليني،
وامل�ساهمني ،و�أع�ضاء جمل�س الإدارة يحظون مب�شاعر �أف�ضل.
لقد تو�صل خرباء الأعمال �إلى الكثري من الأدلة التي ت�ؤكد �أن
م�شاركة امل�ؤ�س�سات يف حتمل هذه امل�س�ؤولية ال يفيد املجتمع
فح�سب ،بل يفيد �أي�ض ًا عالماتها التجارية ومنتجاتها .بل
ولقد ذهب بع�ضهم �إلى اجلزم ب�أن امل�ؤ�س�سات التي ت�شتهر
بامل�شاركة يف حل م�شكالت املجتمع وحتمل م�س�ؤوليته تنجح
وت�صمد لفرتة �أطول يف ال�سوق مقارنة بامل�ؤ�س�سات الأخرى.
لقد الحظت هذه امل�ؤ�س�سات بالفعل حت�سن ًا يف املح�صلة العامة
لأدائها بعد حتملها م�س�ؤولياتها االجتماعية ،ومن �أوجه هذا
التح�سن زيادة االيرادات و�إنتاجية� ،سعادة املوظفني� ،سعادة
املتعاملني ،وتعزيز ال�سمعة التناف�سية ،واملحافظة على والء
املوظفني واملتعاملني.
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المسؤولية المجتمعية
وعالقتها بالتنمية المستدامة
إعداد :الدكتور عماد سعد

استشاري استدامة ومسؤولية مجتمعية ،اإلمارات

التنمية امل�ستدامة هي مفهوم متفق عليه على نطاق وا�سع وهو هدف �إر�شادي حاز على مزيد من االعرتاف الدويل
بعد �إ�صدار التقرير اخلا�ص باللجنة العاملية املعنية بالبيئة والتنمية  1987بعنوان «م�ستقبلنا امل�شرتك».
وتهدف التنمية امل�ستدامة �إلى تلبية احتياجات املجتمع من خالل العي�ش يف احلدود البيئية للكوكب دون امل�سا�س
باحتياجات الأجيال امل�ستقبلية وتلبيتها .وللتنمية امل�ستدامة ثالثة �أبعاد «اقت�صادية واجتماعية وبيئية»
التي تربطهم ببع�ضهم عالقات متبادلة ،على �سبيل املثال :يتطلب احلد من الفقر ك ًال من حماية البيئة والعدالة
االجتماعية ،ولقد �أكدت العديد من املنتديات الدولية على �أهمية هذه الأهداف منذ عام  1987وذلك مثل م�ؤمتر
الأمم املتحدة حول البيئة والتنمية يف عام  1992والقمة العاملية حول التنمية امل�ستدامة يف عام . 2002
يف حني امل�س�ؤولية املجتمعية تركز على املن�ش�آت (املنظمات) وتهتم مب�س�ؤوليات املن�ش�أة جتاه املجتمع والبيئة ،وهي
ترتبط ب�شكل وثيق بالتنمية امل�ستدامة .ولأن التنمية امل�ستدامة تتناول الأهداف االقت�صادية واالجتماعية
والبيئية امل�شرتكة .بني كل النا�س ف�إنه ميكن ا�ستخدامها كو�سيلة الخت�صار التوقعات الأكرب للمجتمع التي حتتاج
لأخذها يف االعتبار من قبل املن�ش�آت التي ت�سعى للقيام بعملها بطريقة م�س�ؤولة.
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وعلى ذلك ف�إنه من الأهداف الرئي�سية مل�س�ؤولية املن�ش�أة
اجتماعي ًا هو امل�ساهمة يف التنمية امل�ستدامة .وت�شكل املبادئ
واملمار�سات واملوا�ضيع اجلوهرية املذكورة يف املواد اخلا�صة
باملوا�صفة الأ�سا�س اخلا�ص بالتطبيق العملي للم�س�ؤولية
املجتمعية للمن�ش�أة وم�ساهمتها يف التنمية امل�ستدامة.
فالقرارات والأن�شطة التي تقوم بها من�ش�أة م�س�ؤولة جمتمعي ًا
ميكن �أن ت�ساهم ب�شكل مثمر يف التنمية امل�ستدامة.
باخت�صار التنمية امل�ستدامة هي منهج �إداري يلبي حاجة
الأجيال احلا�ضرة دون املخاطرة بقدرة الأجيال القادمة على
تلبية حاجاتها �آخذين بعني االعتبار اقت�صاد قوي يراعي البيئة
ويحقق �سعادة الإن�سان .وامل�س�ؤولية املجتمعية �أي�ض ًا هي منهج
�إداري م�س�ؤول يت�سم بال�شفافية ،يعرب عن ا�سرتاتيجية امل�ؤ�س�سة
وي�أخذ بعني االعتبار توقعات الأطراف ذات العالقة ويتحمل
م�س�ؤولية قرارته من الناحية االقت�صادية واالجتماعية والبيئية.
فعلى الرغم من �أن العديد من الأ�شخا�ص ي�ستعملون كل
من م�صطلح امل�س�ؤولية املجتمعية وم�صطلح اال�ستدامة على
نحو تباديل وعلى الرغم من �أن هناك عالقة وثيقة بني
امل�صطلحني� ،إال �أن لكل منهما مفهوم حمدد ويكمل الآخر،
بالتايل ميكن القول بكل ثقة �أن امل�س�ؤولية املجتمعية هي الذراع
التنفيذي لتحقيق اال�ستدامة.
وتهدف التنمية امل�ستدامة �إلى حتقيق اال�ستدامة للمجتمع
ككل وكوكب الأر�ض وهي ال تهتم با�ستدامة �أو قابلية �أي من�ش�أة
معينة للتطبيق ب�صفة م�ستمرة .فا�ستدامة املن�ش�أة الفردية قد
تتوافق �أو ال تتوافق مع ا�ستدامة املجتمع ككل حيث �أن هذه
اال�ستدامة تنتج عن تناول ال�سمات املجتمعية واالقت�صادية
والبيئية على نحو متكامل ،فاال�ستهالك امل�ستدام وا�ستخدام
املوارد امل�ستدامة وم�صادر الك�سب واملعي�شة امل�ستدامة تتعلق
جميعها با�ستدامة املجتمع ككل.

كما يالحظ املتتبع ل�سلوك امل�ؤ�س�سات �أن الوعي بامل�س�ؤولية قد
زاد كثري ًا بني النا�س يف الفرتة الأخرية ،ويظهر هذا جلي ًا يف
منو اال�ستثمارات االجتماعية والأخالقية واملعايري االجتماعية
التطوعية لإدارة امل�ؤ�س�سات والتقارير الذاتية عن املمار�سات
والأن�شطة االجتماعية والبيئية .وهناك مدر�ستان فكريتان
حمددتان ب�صورة وا�ضحة:
الأولى� ،أعطت الأهمية �إلى تعظيم قيمة امل�ساهمني ك�سبب من
�أ�سباب الوجود ،وكخط �إر�شادي رئي�سي لإدارة ال�شركة ،والثانية،
تعمل على �أف�ضل ا�ستغالل وحت�سني لقيمة «اجلهات امل�ستفيدة»،
�أي �أن فكرة وجود ال�شركة قائمة على تلبية م�صالح ومطامح
كل من ي�ساهم يف جناحها ،خا�صة �أولئك الذين يت�أثرون
بقوة بن�شاطاتها �سوا ًء كانوا من م�ستثمريها� ،أو موظفيها� ،أو
مزوديها� ،أو زبائنها� ،أو جمتمعاتها املحلية .ومن خالل هذه
الر�ؤية ،ف�إنّ م�س�ؤولية ال�شركة هي �أكرب من توليد املال فح�سب؛
فعليها توليد القيم وتوزيعها بطريقة تر�ضي م�صالح وتوقعات
جميع امل�ساهمني الرئي�سيني يف عملية �إيجاد القيم.
ويظهر اهتمام النا�س العميق بهذا املو�ضوع عاملي ًا يف حركات
املقاطعة �أو املظاهرات �ضد منتجات �أو �شركات معينة تقوم
مبمار�سات ت�ضر بالبيئة مث ًال �أو ت�سبب ال�ضرر لبع�ض فئات
املجتمع ،كما يظهر �أي�ض ًا يف الزيادة الكبرية يف عدد امل�ؤ�س�سات
التي تراقب وتتابع الأداء االجتماعي والبيئي لل�شركات.
«�إن الر�أ�سمالية هي اخليار الأمثل ولكن ينبغي العمل على
�إجناحها وي�ستوجب يف هذه املرحلة الرتكيز على جانب
امل�س�ؤولية املجتمعية فيها ومراعاة م�صلحة �أفراد املجتمع من
ناحية تطوير التعليم وتطوير التعاون بني القطاعني العام
واخلا�ص لال�ستثمار يف البنية التحتية وت�شجيع امل�شاريع
اجلديدة و�ضمان �شفافية الآليات التنظيمية» .م�ؤمتر دافو�س
.٢٠١٠

8
تعزيز التأثير الملموس ألخالقيات
األعمال على تدعيم وتمكين
المجتمع المدني
إعداد النائب فؤاد مخزومي
رئيس مجلس إدارة مؤسسة المخزومي

يف ظل �أهمية امل�س�ؤولية املجتمعية وعالقتها ب�أخالقيات العمل التي تتحرك نحوها معظم امل�ؤ�س�سات واملنظمات
الأجنبية والعربية يف العامل ،تكمن �أهمية متابعة و�إدارة تطبيق هذا املفهوم .الهدف من ذلك هو تعزيز
الت�أثري امللمو�س على املجتمعات امل�ستهدفة وعلى تدعيم ومتكني املجتمع املدين.
تربز �أهمية هذ املقال من �أهمية مو�ضوعها ،وهو تعريف مفهوم �أخالقيات العمل وعالقتها بامل�س�ؤولية
الإجتماعية ودوره يف حت�صني الأعمال وتو�سيع اخلطط العملية .وتقدمي مناذج ح ّية من جتربتنا يف جمموعة
خمزومي بكافة م�ؤ�س�ساتنا .وكذلك تقدمي تو�صيات من املمكن تطبيقها.

الكتاب العربي في المسؤولية المجتمعية  -الجـزء الثالث

)(33

�أهداف املقال
تتلخ�ص �أهداف هذه الورقة بالتايل:
�أو ًال :تقدمي مفاهيم �أ�سا�سية متعلقة مبفهوم �أخالقيات
العمل وامل�س�ؤولية املجتمعية.
ثاني ًا :عر�ض �أهداف و�أهمية �أخالقيات العمل وامل�س�ؤولية
املجتمعية وفاعليته يف تطوير �أعمال امل�ؤ�س�سات
ومنظمات املجتمع املدين.
الفئة امل�ستهدفة من املقال
امل�ؤ�س�سات اخلا�صة واحلكومية ،املنظمات غري احلكومية
ومنظمات املجتمع املدين التي تقوم بتنفيذ الربامج وامل�شاريع.
مفهوم �أخالقيات العمل وامل�س�ؤولية املجتمعية
�إن التطور احلا�صل يف العامل على امل�ستوى االقت�صادي،
التعليمي ،ال�صحي والثقايف وغريه من جماالت ،يرافقه عدد
كبري من التحديات خ�صو�ص ًا على امل�ستوى الأخالقي .وي�أتي
هنا دور املنظمات غري احلكومية وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين
واجلمعيات الأهلية وال�شركات .فرنى امل�س�ؤولني ي�سعون بال
كلل لي�ساهموا يف حتقيق ال�سالم والعدالة والتقدم امل�ستدام
على جميع الأ�صعدة من �أجل ال�صالح العام .ونالحظ عند
التعمق بالعالقة بني �أخالقيات العمل وامل�س�ؤولية االجتماعية
�ضرورة و�أهمية دمج التنمية الذاتية للم�ؤ�س�سات والأفراد
وخدمة املجتمع مع ًا ،لأن ذلك الدمج يقود الطريق نحو
حتقيق التوازن بني الفرد واالهتمامات العامة ،والرتكيز على
م�ستويات �أعلى و�أو�سع و�أكرث عامة من اخلدمة نف�سها.
�إن مفهومي �أخالقيات العمل وامل�س�ؤولية املجتمعية هما
مفهومان حديثان جد ًا ،خ�صو�ص ًا يف جمتمعاتنا العربية .وقد
�أ�صبحا من �أهم عالمات تقدم الأفراد واملجتمعات ،حيث
تقا�س قيمة الفرد يف جمتمعه مبدى حتمله امل�س�ؤولية جتاه
نف�سه وجتاه الآخرين.
وترتبط امل�س�ؤولية املجتمعية مبا�شرة ب�أخالقيات الأعمال
وهي تبد�أ عند الأ�شخا�ص ومتتد �إلى املجموعات وثم تتو�سع
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لت�صل �إلى املجتمعات .واكت�سب مو�ضوع �أخالقيات العمل
يف ال�سنوات الأخرية �أهمية بالغة ب�سبب تراجع م�ستوى �أداء
املوظف ،وتف�شي الف�ساد الإداري يف معظم الأنظمة .فكان ال
بد من �إيجاد طرق وا�ضحة لتحدي هذه الآفة .فرنى بو�ضوح
بداية حتديث �أخالقيات العمل يف املنظمات والتي تتم ّثل يف
ال�سلوكيات ،التوجهات ،املعتقدات ،عادات العمل ،الأداء،
وغريها .وكلها ترتكز على الأمانة والكفاءة يف �إجناز العمل
املُراد ال ِقيام به.
جمموعة خمزومي وامل�س�ؤولية املجتمعية
�إن امل�س�ؤولية املجتمعية �شكلت جزء ًا �أ�سا�سي ًا من �سلوكي
احلياتي �سواء يف ال�شق املتعلق ب�أعمايل �أم ذاك املتعلق بن�شاطي
الإن�ساين .وهكذا �سعيت منذ عودتي �إلى لبنان يف � 1992إلى
و�ضع خرباتي وم�ؤ�س�ساتي يف خدمة اللبنانيني .فمن العمل
ال�صناعي يف �شركة امل�ستقبل ل�صناعة الأنابيب ،املنت�شرة يف
العامل ،والتي تعترب امل�س�ؤولية االجتماعية �أ�سا�س ًا يف العالقة
مع عمالنا وموظفينا وجمتمعنا ،انطلقت لأ�ؤ�س�س جمموعة
م�ؤ�س�سات هدفها الرئي�س متكني الأفراد وخدمة املجتمع.
وتتم ّيز �شركة امل�ستقبل ل�صناعة الأنابيب باحرتامها
والتزامها بامل�س�ؤولية االجتماعية ،فالأمانة واجلودة والنزاهة
هي مبادئ �أ�سا�سية وحيوية لل�شركة .ونحن مل نغفل يوم ًا
عن االلتفات �إلى حاجات واحتياجات العاملني يف ال�شركة
وكافة الذين يتعاملون ويتفاعلون معها يف حميطيها ال�ضيق
والأو�سع .وقد نالت امل�ستقبل للأنابيب م�ؤخر ًا جائزة الن�سر
العربي للتم ّيز االقت�صادي التي تهدف �إلى ت�شجيع ال�شركات
وامل�ؤ�س�سات للحفاظ على جناحها واال�ستمرار يف رفع م�ستوى
�أدائها ،مبا ي�ضمن جودة منتجاتها وتعزيز التناف�سية وحتقيق
النمو االقت�صادي امل�ستدام.
تعترب م�ؤ�س�سة خمزومي نا�شطة جد ًا يف تطبيق �أ�س�س
�أخالقيات العمل بالتزامن مع خدماتها للم�س�ؤولية املجتمعية.
وكما ذكرنا �سابق ًا ،لقد و�ضع املعنيون منذ �أربعة �أعوام
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تقريب ًا ،مدونة قواعد �سلوك للموظفني واملتدربني واملتطوعني
وال�شركاء يف امل�ؤ�س�سة وذلك بهدف حماية املعايري وال�سلوك.
ونحن نرى �أن الإلتزام ب�أخالقيات العمل ي�ؤدي الى زيادة
الرتابط بني املوظفني وال�شركاء ،ويزيد تفاعلهم مع ًا وبالتايل
ي�ؤدي الى �إقامة وتنفيذ م�شاريع وبرامج ناجحة .ويعك�س هذا
النجاح �صورة �إيجابية عن امل�ؤ�س�سة كك ّل .مما ي�ؤدي �إلى
ب�شكل �أف�ضل.
للعمل ٍ
حتفيز العاملني يف امل�ؤ�س�سة ِ
يتفق اجلميع على �أهمية االلتزام ب�أخالقيات العمل مما ي�ؤدي
�إلى زيادة الإنتاجية يف م�ؤ�س�سة خمزومي نتيجة وجود الأمانة
يف �إدارة الوقت واجلهد وال�سلوك .ون�ستخدم يف م�ؤ�س�سة
خمزومي طرق متعددة للم�ساعدة على تر�سيخ �أخالقيات العمل
وامل�س�ؤولية االجتماعية .من �أهم الطرق امل�ستخدمة هي ت�شجيع
الرقابة الذاتية ،تخفيف خوف املوظف من امل�س�ؤولني ،ت�شجيع
امل�س�ؤولني على �أن يكونوا قدوة ب�أخالقهم و�أعمالهم ،وحما�سبة
حد �سواء دون �أي متييز .هذه الطرق ت�ستخدمها
املخطئني على ٍ
�أي�ض ًا املنظمات الأخرى ،بغ�ض النظر عن درجات التطبيق.
�أما م�صادر �أخالقيات العمل بح�سب مدونة ال�سلوك مل�ؤ�س�سة
خمزومي فهي تت�ضمن حماية �سمعة امل�ؤ�س�سة ،قواعد ال�صحة
وال�سالمة خالل العمل ،التنمية امل�ستدامة ،امل�ساءلة وال�شفافية،
الت�شبيك بال حدود واحلفاظ على حقوق االن�سان والكرامة.
نحن يف جميع م�ؤ�س�ساتنا ال نقدم امل�ساعدات واخلدمات
والدعم ملن هم �أقل ي�سر ًا فح�سب ،بل نعمل جاهدين على
متكينهم لكي يتحملوا بدورهم م�س�ؤوليتهم االجتماعية جتاه
الآخرين .ونحن يف جمموعتنا نهتم � ّأيا اهتمام بالتعليم،
فقد �أ�س�ست يف اجلامعة الأمريكية -كر�سي رامي خمزومي
حلوكمة ال�شركات  -منذ �سنة  2011لن�شر املعرفة حول مفعوم
احلوكمة والأخالقيات يف العمل ،و�أن�ش�أت �أي�ضا �سنة  2018يف
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اجلامعة اللبنانية الأمريكية «مركز ف�ؤاد خمزومي لالبتكار»
لتت�شجيع وتطوير الإبتكار يف التعليم ملواكبة الع�صر.
وبالتوازي مع �أخالقيات العمل التي نتبعها يف جمموعتنا،
�أعمل من موقعي يف جمل�س النواب للدفع باجتاه �إقرار قوانني
تدعم ال�شفافية واحلوكمة الر�شيدة.
التو�صيات
من خالل ا�ستعرا�ض هذ املقال ،وبعد هذه املعاجلة ال�سريعة
ملو�ضوع العالقة بني �أخالقيات العمل وامل�س�ؤولية االجتماعية
ودورها يف تقدم املجتمعات ن�أمل �أن نكون قد وفقنا يف تقدمي
معلومات ميكن ترجمتها يف الواقع.
و�أقدم لكم عدد من التو�صيات التي �آمل �أن جتد طريق للتنفيذ
يف قطاع وا�سع من جمتمعاتنا
�أو ًال :تفعيل الإجتاه نحو �أخالقيات العمل وامل�س�ؤولية
االجتماعية �ضمن املنظمات.
ثاني ًا :ت�شجيع مبد أ� �أخالقيات العمل وحث املنظمات على
حت�سينه ومتابعة �أعمالها و�إدارة براجمها وم�شاريعها
من خالله.
ثالث ًا :تكوين جلان خا�صة ت�سمى جلان �أخالقيات العمل
وامل�س�ؤولية االجتماعية مل�ساعدة امل�ؤ�س�سات على تطبيق
هذه املنهجية لتح�صني �أعمالها و�أعمال اجلهات املانحة.
رابع ًا� :إعداد برامج تخ�ص تدريب العاملني على معرفة
خمتلف اجلوانب الأخالقية املجتمعية بهدف دمج
املعايري الأخالقية العالية يف ال�سلوك والت�صرفات.
�أعتقد �أن و�صفة النجاح تكمن يف اجلمع بني العطاء ب�إن�سانيته
واحلوكمة بوعيها وفعاليتها ..هذا هو املفهوم املعا�صر الذي
مينحنا جناح ًا يف �أدائنا الإن�ساين للإ�سهام يف �إ�سعاد النا�س
وتعزيز فر�صهم يف حياة �أف�ضل.
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9
مفاهيم أخالقيات األعمال
والمسؤولية المجتمعية ومجاالت
تطبيقهما في المملكة العربية
السعودية
بقلم :الدكتورة انتصار أحمد فلمبان

رئيسة لجنة المرأة واألسرة بالمنظمة العربية للسالمة المرورية

ُتعد �أخالقيات العمل اليوم من الأمور املهمة ل�شغل الوظائف يف من�ش�آت الأعمال �أو ممار�سات كافة الأعمال
والأن�شطة املهنية ؛ لأنها تعد مبثابة الرقابة الذاتية للفرد وامل�ؤ�س�سات .وقد اهتمت اململكة العربية
ال�سعودية وعرب م�ؤ�س�ساتها الر�سمية بو�ضع ت�شريعات وقوانني تنظم هذه املمار�سات الأخالقية يف بيئات
الأعمال املختلفة  .كذلك با�شرت امل�ؤ�س�سات الر�سمية باململكة العربية ال�سعودية ب�إلزام القطاعات احلكومية
واخلا�صة ومنظمات املجتمع املدين بااللتزام باملعايري الأخالقية يف �أعمالها و�أن�شطتها وقراراتها ،وانعك�س
ذلك ب�صورة وا�ضحة على الكفاءة االنتاجية وكذلك على ت�صنيف اململكة العربية ال�سعودية عامليا يف
م�ؤ�شرات االلتزام ب�أخالقيات الأعمال ،حيث و�ضعت كربى املنظمات الأممية اململكة العربية ال�سعودية يف
م�صاف الدول املتقدمة امللتزمة بهذه املعايري الأخالقية.
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وتتماثل �أخالقيات العمل مع امل�س�ؤولية املجتمعية وتتكامالن؛
لأنه من مبادئ امل�س�ؤولية املجتمعية وفقا للموا�صفة القيا�سية
الدولية «�أخالقيات العمل» ،حيث يرى �أقطاب الإدارة �أن
�أخالقيات العمل هي الإطار ال�شامل الذي يحكم الت�صرفات
والأفعال جتاه �شيء ما ،وتو�ضح ما هو مقبول �أو �صحيح وما
هو مرفو�ض �أو خاطئ ب�شكل ن�سبي يف �ضوء املعايري ال�سائدة
يف املجتمع بحكم ال ُعرف والقانون ،الذي تلعب الثقافة والقيم
و�أنظمة املن�ش�أة و�أ�صحاب امل�صالح دور ًا �أ�سا�سي ًا يف حتديده.
وتظهر امل�س�ؤولية املجتمعية و�أخالقيات الأعمال يف �إطار
�أن�شطة املن�ش�آت من خالل وظائفها الإدارية كالإنتاج
والعمليات والت�سويق واملوارد الب�شرية والإدارة املالية
واملحا�سبة والعالقات العامة والبحث والتطوير واملوارد
املعلوماتية واملعرفية ف�ض ًال عن التخطيط والتنظيم والرقابة
والتوجيه والإدارة اال�سرتاتيجية.
والعالقة التي تربط بني امل�س�ؤولية املجتمعية و�أخالقيات
الأعمال عالقة تداخل وترابط حيث �إن احلديث عن �إحداهما
يرتبط ب�شكل كبري و�ضمني باحلديث عن الأخرى ،ف�أدبيات
الإدارة احلديثة ا�شتملت على ف�صل منطي يحمل عنوان ًا
م�شرتك ًا هو :امل�س�ؤولية املجتمعية و�أخالقيات الأعمال ،الأمر
الذي ي�ؤكد العالقة بينهما والتطابق الكبري الذي يدخل
امل�س�ؤولية املجتمعية لأي من�ش�أة �ضمن �أخالقيات العمل
وبالعك�س لتتحول �إلى عالقة تكامل.
وت�ؤكد بع�ض الدرا�سات �أن  %90من املن�ش�آت العاملية لديها
قيم �أخالقية مدونة ،الأمر الذي ي�شري �إلى �أهمية هذا املفهوم
وتناميه خالل العقود الأخرية ،فاهتمام املن�ش�آت ب�أخالقيات
الأعمال وممار�ستها مل�س�ؤوليتها املجتمعية باتت ظاهرة
وا�ضحة مت ترجمتها �إلى قوانني وت�شريعات ومدونات �سلوك.
فامل�س�ؤولية املجتمعية منت وتطورت كنتيجة طبيعية لإخفاق
الأعمال يف اال�ستجابة الحتياجات بيئتها االجتماعية ومل�صلحة
الأطراف الأخرى فيها ،ويعتربها البع�ض �أنها نتاج امل�شكالت
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الكثرية حيث ارتبطت الأزمات العديدة بحرية الأعمال
ونظرتها ال�ضيقة مل�صلحتها الذاتية على ح�ساب املجتمع الذي
تعمل فيه ،ومل يكن ممكن ًا ا�ستمرار حرية الأعمال خا�صة
بعد �أن واجهت ال�شركات وامل�ؤ�س�سات ظروف ًا جديدة ووعي ًا
اجتماعي ًا وبيئي ًا ومفاهيم تقوم على امل�س�ؤولية املجتمعية
و�أخالقيات الأعمال من �أجل مراعاة م�صلحة الأطراف
الأخرى وم�صلحة املجتمع ككل.
ومع انت�شار مفهوم امل�س�ؤولية املجتمعية �أ�صبح من ال�صعب
على من�ش�آت الأعمال التغا�ضي عن دورها التنموي و�إح�سا�سها
بامل�س�ؤولية داخل املجتمع والتزامها مبمار�سات �أعمالها وفق
مرجعيات �أخالقية ،و�أهمية امل�شاركة االجتماعية التي تتجاوز
ال�شعور بامل�س�ؤولية لتتبنى ك�سب تعاطف املجتمع واحرتامه
و�ضمان النجاح والتميز.
�إن �أخالقيات الأعمال �أبعد عن احل�سابات االقت�صادية؛ لأنها
تقرتن بالنزوع الأخالقي للإن�سان �سواء كان م�س�ؤوال �أو غري
ذلك ،ويعتربها االقت�صاديون هي الأولى حتى لو ت�ضاربت
مع امل�صالح الأ�سا�سية التقليدية للمن�ش�أة ذاتها ،وامل�س�ؤولية
املجتمعية هي �سعي املن�ش�آت لتحقيق امل�صالح والأطراف ذات
العالقة باملن�ش�أة ،وبالتايل جند �أن الأخالقيات يف ال�سلوك
العام للأفراد يف املجتمع تعمل على دعم امل�س�ؤولية املجتمعية
لأي من�ش�أة ومتثل �أ�سا�س ًا قوي ًا للتطور نحو مفاهيم جديدة
لأخالقيات الأعمال التي تطورت وما تزال تتطور وتنمو.
وهناك عديد من العنا�صر التي تدعم الأ�ساليب املختلفة
للحفاظ على معايري �أخالقية عالية يف �أي مكان �أو بيئة عمل
من �أبرزها التدريب الأخالقي ،وم�ساعدة النا�س على فهم
�أف�ضل لالعتبارات الأخالقية التخاذ القرار ولإدماج معايري
�أخالقية عالية يف �سلوكهم اليومي ،وحماية من يك�شف ال�سلوك
غري الأخالقي ،ودعم الإدارة العليا لدعم النتائج الإيجابية
يف جمال ال�سلوك الأخالقي يف العمل ،و�إعداد د�ستور�أو
مدونات لل�سلوك الأخالقي يحدد من خالله/خاللها املعايري
)(37

الأخالقية والقيم التى ي�سرت�شد بها فى �سلوك العاملني
باملن�ش�أة ،وي�سرت�شد بها فى املواقف املختلفة ،وال �سيما تلك
املواقف التي متثل مع�ضلة �أخالقية خا�صة فى بع�ض املهن مثل
الهند�سة والطب والقانون واملحا�سبة.
الفهم ال�صحيح للم�س�ؤولية املجتمعية يلزم املن�ش�آت باال�ستثمار
اجليد يف العن�صر الب�شري وترتبط ب�أخالقيات العمل يف
من�ش�آت الأعمال التي ترتبط بالأداء االجتماعي الذي بدوره
يعطي م�ؤ�شر ًا مهما عن مدى ا�ستجابة املن�ش�آت اجتماعي ًا وما
تنجزه من �أعمال ذات م�س�ؤولية جمتمعية.
وختاما  ،لقد خطت اململكة العربية ال�سعودية وبتوجيهات �سيدي
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خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود،
وويل عهده الأمني �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان
بن عبدالعزيز �آل �سعود خطوات را�سخة نحو تعزيز ممار�سات
�أخالقيات الأعمال يف بيئات العمل املختلفة �سواء احلكومية
منها �أو اخلا�صة �أو املجتمعية ،ا�ستكماال للمنهج الذي و�ضعه
امللك امل�ؤ�س�س يرحمه اهلل  ،وملوك اململكة العربية ال�سعودية
الذين خلفوه يف حمل الأمانة .فالإهتمام مبمار�سات �أخالقيات
الأعمال يف اململكة العربية ال�سعودية ي�أتي ا�سرت�شادا بال�شريعة
اال�سالمية املرجعية الرئي�سية لكافة الأعمال والأن�شطة  ،وكذلك
االلتزام مبعايري ال�سلوك العاملية الع�صرية واملتقدمة.
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تعزيز ممارسات وتطبيقات
أخالقيات األعمال على المستوى
ً
ً
دوليا
وطنيا أو
المؤسساتي
بقلم :األستاذ جمال بن عبيد البح
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مقدمة:
تنادي الأمم املتحدة الى �أهمية بناء �شراكات وتطوير العالقات بني احلكومات والقطاع اخلا�ص ومنظمات
املجتمع املدين وبالن�سبة للحكومات والقطاع اخلا�ص ف�إن هناك تطوير حا�صل على م�ستوى العامل وقفزات
متميزة قفزتها هذه العالقة الت�شاركية بني القطاعات الثالث «حكومي  -منظمات جمتمع مدين  -خا�ص»،
ومن �أجل �أن تزداد هذه ال�شراكة ر�سوخ ًا البد من تقوية هياكل منظمات املجتمع املدين وتنظيمها من حيث
الإدارة والكادر وو�ضع ميزانيات لها لت�سيري �أعمالها بحيث تنه�ض يف جمال عملها وتخ�ص�صها وتكون �شريكة
حقيقية يف املجتمع لكن الذي يح�صل للأ�سف �أن هناك العديد من التجاوزات واملمار�سات الغري �صائبة بل
والتعديات على الأموال التي يتم التربع بها ل�صالح العمل اخلريي �أو امل�شاريع اخلريية ،لذا ال بد من �إعادة
النظر يف منظمات املجتمع املدين ودعمها بقيامها مب�س�ؤولياتها الإجتماعية والت�أكيد على دورها التنموي
لتكون �أحد روافد التنمية امل�ستدامة للمجتمع ولن يتم ذلك �إال باحلوكمة وال�شفافية.
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احلوكمة يف جمال منظمات املجتمع املدين :
من املهم مبكان �أن تبذل اجلهود يف و�ضع تنظيمات ملنظمات
املجتمع املدين وفق املعايري الدولية وتراعي كافة اجلوانب
التنظيمية والهيكلية والقانونية واللوائح التنفيذية املنظمة
للعمل والتي توجه البو�صلة �إلى العمل احلقيقي ملنظمات
املجتمع املدين فكثري من املنظمات تفتقد �إلى البو�صلة التي
تدلها �إلى الدخول يف �أهدافها مبا�شرة لذلك جتد هناك
تباين وخلبطة وتعدي على حقوق هذه املنظمات واجلمعيات
اخلريية ويتعاقب جمال الإدارة وكل جمل�س ُيورث امل�شاكل
القدمية ويورث ق�ضايا قانونية وم�شاكل �إدارية وحقوق موظفني
وغريها من اجلوانب التي تدل على عدم وجود دراية ور�ؤية
واخال�ص ولوائح قانونية ي�ستند عليها العاملون يف هذا القطاع
مما يجعل هناك �سخط من عمل هذه امل�ؤ�س�سات وتطفو على
ال�سطح امل�شكالت وت�صل الأمور �إلى املحاكم يف منازعات
وق�ضايا تعديات وم�شاكل بني �أع�ضائها �إلى �أن تبد�أ اجلهات
الر�سمية �إلى التدخل من حيث ت�شكيل جمل�س الإدارة والعاملني
يف هذه املنظمات ،وتعد هذه من �أبرز اال�شكاليات التي تواجه
منظمات املجتمع املدين �إذ تنتهي والية الرئي�س بكومات من
الأخطاء املالية والإدارية وتورث �إلى الرئي�س اجلديد  ،من �أجل
ذلك البد من مراعاة �أخالقيات العمل وامل�س�ؤولية املجتمعية
التي يتحتم على القائمني على هذه املنظمات مراعاتها.
احلوكمة الر�شيدة يف املنظمات غري الربحية:
بادئ ذي بدء البد �أن يعي القائمون على املنظمات الغري
ربحية �أن عملهم هو تطوع لوجه اهلل م�صداق ًا لقوله َت َعا َلى:
( َو َمن َت َط َّو َع َخ ْ ًيا َف�إِ َّن َ
اهلل َ�ش ِاك ٌر َع ِلي ٌم) �سورة البقرة�،أية ،158
و�أن هذا التطوع �سوف يخدم به �شريحة من النا�س �أو فئات
من املجتمع �أو يخدم قطاع كبري من اجلمهور ب�شكل تطوعي
بالإ�ضافة �إلى �أنه ي�سمح للمتخ�ص�صني يف جمال عمل املنظمة
�أن يعملوا ويظهروا خرباتهم العملية وتخ�ص�صاتهم االكادميية
يف هذه املنظمة وهذه امل�س�ؤولية الأخالقية هي يجب �أن تكون
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ن�صب عني العاملني يف هذه املنظمات فعملهم ينعك�س على
املجتمع بااليجاب ويعطي �ساعات عمل بدون �أجر مما يدعم
القطاع احلكومي ويدعم املجتمع وهذه الغايات ال�سامية
و�أخالقيات نبيلة وتفاين يف خدمة �أفراد املجتمع لذلك البد من
احلوكمة وال�شفافية من خالل �إدارة املنظمة وامل�ؤ�س�سة اخلريية
واجلمعية ذات الطابع املدين ،وميكن �أن تظهر هذه ال�شفافية
ب�شكل �أكرث من خالل تنظيم اجلوانب املالية واملوارد املتاحة
وت�سخري الطاقات للمتطوعني �إلى �أهداف حمددة وتبيان
دور الداعمني للربامج وامل�شروعات ب�شفافية يف هذا املجال
واحلوكمة الر�شيدة �إمنا تزيد ثقة املجتمع واجلهات املانحة
بهذا العمل التطوعي وتزيد من قيمته فمن �أ�سا�سيات احلوكمة
هي ال�شفافية والو�ضوح والتنظيم الإداري واملايل بالإ�ضافة �إلى
الت�شارك يف �إدارة املنظمة فال يجب �أن يكون �إدارة فردية ُتري
املنظمة ُوتري �أهدافها �إلى خدمة م�صالح �ضيقة �أو �شخ�صية،
ومن اجلوانب الرئي�سة يف حوكمة امل�ؤ�س�سات هي املحا�سبة
وذلك من خالل الدوائر القانونية امل�شرفة والقائمة على تلك
املنظمات بحيث �أي �إنحراف عن امل�سرية يجب �أن ي�صحح
بالطرق القانونية ووفق املعايري املرعية يف كل قطر على حدة.
للأ�سف �أن كثري من منظماتنا يف العامل العربي تفتقد �إلى
مبد�أ احلوكمة الر�شيدة وال�شفافية املالية والإدارية يف كثري
من ممار�ساتها و�أن�شطتها مما يجعل الكثري منها خارج نطاق
التغطية �أي ا�سم على ورق ب�سبب حجم التجاوزات وعدم الثقة
مبثل هذه املنظمات.
احلوكمة من خالل التقنية احلديثة:
مبد أ� ال�شفافية الذي تكلمنا عنه يجب �أن ت�ستطيع تلك
املنظمات �أن تن�شر براجمها و�أفكارها وكافة �أن�شطتها على
املال خا�صة يف ع�صرنا احلايل من خالل �شبكات التوا�صل
الإجتماعي لعر�ض خططها امل�ستقبلية وبراجمها احلالية
واجلمهور امل�ستهدف الذي �سوف ي�ستفيد من هذه الغايات
والأهداف النبيلة التي تطمح لها هذه املنظمات ،ومن املهم
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�أن ت�ستمع �إلى �آراء اجلمهور الإيجابية منها وال�سلبية لكي
ت�ستطيع �أن تتالفى ال�سلبيات م�ستقب ًال وتهمل الآراء التي
تنتقد �أو ت�شكك �أو غري مقتنعة �إطالق ًا بعمل هذه املنظمات �أو
بجدوى الربامج املنفذة لهذه املنظمات.
املنظمات املتخ�ص�صة هي التي ت�ستطيع �أن ترفد املجتمع
واجلهات ذات العالقة �أي التي تت�شابه يف جوهر عملها مثل
امل�ؤ�س�سات احلكومية �أو اخلا�صة ميكنها �أن تكون لها دور
ا�ست�شاري تقدم املعلومة والتو�صية و�أن تقوم �أي�ضا بدرا�سات
علمية لهذه امل�ؤ�س�سات و�أن ت�ستفيد مادي ًا بهذا العمل وذلك
بغية دميومية عمل هذه امل�ؤ�س�سات حتى ومل مل تكن ربحية
ولكن مطلوب يف بع�ض االحيان ان تكون لديها موارد مادية
لتغطية نفقات امل�صروفات االدارية واملاء والكهرباء والإيجار
وغريها من م�صروفات والتي حتتاج �إلى موارد مادية ،هذا
الإ�سهام لهذه امل�ؤ�س�سات الغري ربحية �سوف ُيجذر عملها
ويزيد من نفعها وثقة احلكومات واملجتمع والقطاع اخلا�ص.
�أخالقيات امل�شاركات اخلارجية:
ت�سعى الكثري من املنظمات �إلى �أن ت�ستطيع امل�شاركة يف
م�ؤمترات وحلقات علمية دولية واجتماعات ر�سمية خارجية
ذات ال�صلة مبجال تخ�ص�صها فالبد من مراعاة القيم
والأخالق وامل�شاركات التي تدل وتبني على قيمة النا�س
املتطوعني �إذ يجب مراعاة التايل:
 )1ح�سن املظهر من حيث الإلتزام بالقواعد املنظمة لهذه
امل�ؤمترات والبعد عن امل�صالح ال�ضيقة و تغليب النزعة
الفردية على ح�ساب امل�صلحة العامة والنظر ب�شكل �ضيق
�إلى اال�ستفادة من املوجودين من م�س�ؤولني رفيعي امل�ستوى
من كبار امل�س�ؤولني الأمر الذي يجعل �أ�صحاب بع�ض
املنظمات ك�أنهم ي�ستجدون لدوافع �شخ�صية.
 )2الإعداد اجليد لهذا احلدث باعتبار �أن هذه املنظمة
متخ�ص�صة لذا عند امل�شاركات الر�سمية �سوف يكون
ملالحظاتها و�آرائها الأثر اجليد يف ت�صحيح الكثري من
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املفاهيم والأفكار املطروحة يف هذا امل�ؤمتر باعتبارها
منظمة م�ستقلة.
 )3يجب �أن ال تكون هناك دوافع �شخ�صية �أو ا�ستقطاب
�سيا�سي لهذه املنظمات �أو �إمالءات حارجية حتدد لها
�سري عملها وت�ضع لها �أجندات بحيث ي�صبح دورها �سلبي
وال تعطي النتائج املرجوة.
 )4يجب على املنظمات �أن ال تقبل م�ساعدات من جهات
�أجنبية بحيث ت�صاحب هذه امل�ساعدات �إمالءات معينة
وبالتايل تعترب بع�ض هذه املنظمات هي طابور خام�س ت�ضر
مب�صالح بلدها ووطنها النها تقبل امل�ساعدات اخلارجية
والكثري من الأجهزة الأمنية يف العامل العربي بد�أت تنظر
�إلى ق�ضية الدعم وم�صادر املال لتلك امل�ؤ�س�سات.
 )5يجب النظر يف مو�ضوع الهدايا التي يح�صل عليها فريق
العمل �سواء بالداخل �أو اخلارج هل هي ذات طابع
�شخ�صي �أم هي ذات طابع ر�سمي بحيث تو�ضع هذه
امل�سوقات والهدايا والدروع يف تلك امل�ؤ�س�سة وال يجوز
�أن تعترب ملكية خا�صة للأفراد العاملني بتلك املنظمات
؟ فهذه الدروع عبارة عن توثيق وتاريخ لتلك املنظمات
ودليل ملن ي�أتي بعدهم على العمل لهذه املنظمة وتاريخها
من حيث الن�شاط وامل�شاركات.
مبد�أ العدالة� :أحد �أبرز �أخالقيات العمل.
تتحقق العدالة يف املنظمات من خالل مراعاة العديد من
اجلوانب الأخالقية والقيمية والقانونية منها معاملة الأفراد
املتعاونني واملتطوعني من خالل العدالة الأخالقية من التعامل
وتوزيع املهام وامل�ساواة بني اجلميع فال يجب التمييز بني الرجل
واملر�أة وفق معايري اجلن�س ويجب �أن تكون امل�سافة بني الإدارة
وبني جميع العاملني واملتطوعني بنف�س امل�سافة ويجب مراعاة
مبد�أ �إعطاء الفر�ص للجميع وفتح املجال �أكرث للكفاءات
واملوهوبني وعدم قمع الكفاءات بالدرجة الأولى لإ�ستخراج
طاقاتها خا�صة تلك امل�ؤ�س�سات التي تتعامل مع ال�شباب �أو
)(41

الأطفال فهنا يجب مراعاة العدالة يف �إعطاء الفر�ص وو�ضع
منرب لهم للحديث بكل حرية وتوفري البيئة املنا�سبة لقيامهم
بعملهم على �أكمل وجه ومن العدالة مبكان مراعاة و�إظهار
احرتامهم وت�شجيعهم و�إتاحة الفر�صة لهم وتقدمي الن�صح
لهم وذلك يتطلب قدر كبري من النزاهة واحليادية.
�أمور و�أخالقيات يجب مراعاتها:
من �أبرز �أخالقيات العمل هو كما �أ�سلفنا:
�أو ًال :بيئة العمل-:
عدم امل�سا�س بكرامة العاملني يف تلك امل�ؤ�س�سات وعدم
الدخول يف عالقات جانبية خا�صة بني اجلن�سني بالإ�ضافة �إلى
عدم الإعتداء �أو التحر�ش اجلن�سي والذي قد يح�صل يف بع�ض
امل�ؤ�س�سات �أو ا�ستغالل العاملني يف �أمور غري تطوعية �أو ابتزاز
العاملني للح�صول على منافع �شخ�صية وت�ضارب امل�صالح يف
بع�ض املنظمات يقو�ض عملها ويولد لها �سمعة �سيئة.
ثاني ًا :بيئة املجتمع والأن�شطة:
ال بد للمنظمات �أن ت�سعى دائم ًا لك�سب ال�شارع من خالل
الربامج والأن�شطة التي تقوم بها والبد �أي�ضا لتلك املنظمات �أن
تتعاون مع كل اجلهات ذات العالقة وخا�صة الر�سمية والقطاع
اخلا�ص لكي تنجح هذه الفعالية فكلما زادت ال�شراكات وكانت
مظلة احلكومة موجودة عندها ي�ستفيد املجتمع ويتعزز دور
املنظمات لكن هناك بع�ض االمور التي يجب مراعاتها فبع�ض
العاملني للأ�سف يف التعامل مع احلكومات ف�أنه يغلب امل�صالح
اخلا�صة على امل�صالح العامة و ُينظر لل�شراكات مع بع�ض
اجلهات احلكومية مبنظور �شخ�صي وا�ستفادة �شخ�صية مما
يجعل بع�ض امل�س�ؤولني يحجمون عن التعامل مع هذه املنظمات
ن�سبة لأن القائمني عليها مل يح�سنوا الت�صرف .
ثالث ًا� :إختيار �أف�ضل العنا�صر للتطوع:
بع�ض املنظمات ت�ستعني يف الفعاليات وتعمل ال�شراكات لكنها
يف �أر�ض الواقع تتفاج أ� ب�أن بع�ض املتطوعني الذين ي�شاركون يف
التنظيم قد يكون وجودهم فيه �ضرر بالغ على �سمعة امل�ؤ�س�سة
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وعلى العمل يف حد ذاته فتهيئت الكوادر التي تعمل يف امليدان
وبالذات املتطوعني واجللو�س معهم وتزويدهم باملهارات
الالزمة المت�صا�ص وحل امل�شكالت التي تعرت�ضهم يف امليدان
وبع�ض املتطوعني وخا�صة ال�شباب قد ال يح�سن الت�صرف مع
اجلمهور وقد يت�سبب مب�شاكل يف ميدان العمل �أثناء الفعالية
مما يجعل هناك �إ�ستياء من العمل ب�شكل عام �أو الن�شاط
ب�شكل عام ف�إنتقاء الأفراد يجب �أن يكون مو�ضع عناية من
تلك املنظمات واجللو�س مع املتطوعني قبل الن�شاط له �أهمية
تنعك�س على ح�سن �أداء �سري العمل.
تهيئة الظروف وت�سخري املوارد و�إعداد الكوادر:
 )1قد يكون لأي ن�شاط �إيجابياته و�سلبياته لكننا نريد �أن
نعظم االيجابيات ونتالفى ال�سلبيات فمن �أجل هذه الغاية
البد من اختيار جهات متطوعة ذات قدرة تنظيمية عالية
ومدربة فمن خالل جتربة �شخ�صية بد�أنا ن�ستعني بفرق
الك�شافة يف التنظيم و�أظهروا �إن�ضباط ًا رائع ًا وح�سن
ت�صرف وقدموا اقرتاحات يف العديد من االن�شطة غي
�ضبط اجلمهور وتنظيم العمل ،فاال�ستعانة مبثل هذه
الفرق جتعل لديك فريق مدرب .
 )2ال بد من �أجل الو�صول �إلى التنظيم الأمثل عمل جلان
للعمل ومناذج لتلك اللجان �أمثلة للجان تنظيمية ملنظمة
اال�سرة العربية فهذه اللجان منوط بها التنظيم والتنفيذ
االبتكار والتطوير واملبادرة:
ال بد ملنظمات املجتمع املدين �أن تكون مبتكرة ومبادرة ورائدة
يف الأعمال التطوعية فالبد لها من اخلروج خارج ال�صندوق
وتل ُم�س �أفكار �إبداعية ور�ؤى تطويرية وتقدمي مقرتحات من واقع
�أع�ضائها املتميزين واملتخ�ص�صني لكي تكون ملنظمتهم �ش�أن
لي�س فقط �إقليمي و�إمنا عاملي والعديد من املنظمات يتقوقع
على نف�سه بحجة عدم وجود �أو قلة الإمكانيات يف حني �أن �سعيه
وعمله ميكن �أن يحقق له �شهرة وثقة من املجتمع مما يجعلهم
يحظون بدعم من العديد من القطاعات احلكومية واخلا�صة.
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إعادة تدوير مصادر الخبرات
البشرية
بقلم :الدكتور عواطف عبدالرحمن القطان

ماجستير إدارة أعمال  -مدير عام شركة الكويت التقدمية لإلستشارات اإلدارية

(�إعادة التدوير) قد يتبادر �إلى الأذهان عند قراءة هذه الكلمة �أو تداولها فيما بيننا مفهوم «�إعادة تدوير
النفايات واملخلفات النتاج منتجات اخرى للحفاظ على البيئة» ،ولكن يف مو�ضوعنا هذا �سيكون التدوير مبفهوم
�آخريختلف عن ما قد يرد يف �أذهان الكثريين منا ،حيث �أننا �سنتناول املفهوم من خالل «�إعادة تدوير م�صادر
خربات املوارد الب�شرية» والتى تعرف مبجمومة الأفراد الذين ي�شكلون القوى العامله يف النظام احلكومي �أو
القطاع اخلا�ص.
عرف علماء االقت�صاد والإدارة مفهوم املوارد الب�شرية بقولهم �إنها (امل�صدر الأ�سا�سي يف التنمية و�أن
وقد ّ
الإن�سان هو املحور والركيزة الأ�سا�سية يف جميع املجاالت لهذا امل�صدر) ،ولكن الفكرة امل�ستحدثة يف هذا املقال
والتي ت�ضاف �إلى ذلك املفهوم هي �إعادة تدوير م�صادر اخلربات الب�شرية للإن�سان الذي �أعتربه العلماء حمور ًا
وركيز ًة �أ�سا�سية يف تعريفهم ال�سابق.
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ومن املمكن اخت�صار وتلخي�ص التطبيق العملي للإ�ضافة
امل�ستحدثة على املفهوم من خالل (تكاتف جهود جميع
الأجيال من الأكرب �سن ًا وحتى �أ�صغرهم ليتم �إعادة تدوير
اخلربات الب�شرية بنظام نقل اخلربات ب�شكل تلقائي مابني
املوظف  -القيادي  -املتقاعد) بطريقة تكييف م�صاد التدوير
لتقليل الفجوة بني «الأجيال ال�سابقة التي تركت املن�صب
القيادي والالحقة التي حلت يف مكانها» عن طريق تبادل
الآراء و�إعادة تدوير املعرفة والثقافة بني اجليلني حتى نتمكن
من �إحداث ا�ستدامة التنمية املجتمعية والتغيري.
�إن فكرة التدوير للمعلومات واخلربات �ستتم من خالل قنوات
تبادليه بني الأجيال (ولي�س من طرف واحد) حيث �سي�ساهم
�إعادة تدوير امل�صادر الب�شرية �إلى خلق جيل ي�شارك يف اتخاذ
القرارات التنموية ال�صحيحة من خالل نقل (املعرفة «الثقافة
العلمية») ال�شبابية اجلديدة �إلى من له (خربات «تراكمية»)
�سابقة من اجليل الأكرب وبالعك�س.
وعليه ،ف�إن من الطبيعي �إذا مل نطبق نظريتنا اجلديدة يف
�إعادة تدوير م�صادر املوارد الب�شرية ف�إن العمل �سي�ستمر يف
دائرته الروتينية املعتادة التي تبد�أ دائم ًا من نقطة ال�صفر
كلما حل جيل مكان اجليل الذي قبله من جمع البيانات
وتفريغها وت�صنيف املعلومات ور�صد النتائج ،وكل ذلك فيه
�إهدار للوقت وا�ستنزاف للطاقات ،لكن متى ما مت �إعادة تدوير
امل�صادر الب�شريه التى تتمتع بخربات طويله ولديها معلومات
مرتاكمة من خالل نقلها للجيل الذي تالها ميكن بعد ذلك
�أن يتم توفري الوقت والتكاليف املالية وكذلك احلفاظ على
الطاقات الب�شرية مما ي�ؤدي �إلى عدم الإحتياج �إلى جلب
م�ست�شارين من اخلارج.
الناجت يف كل ما �سبق هو خلق �شراكة مابني الأجيال ال�سابقة
والالحقة لتدوير الثقافة واملعرفة واخلربات فيما بينهم ،و�أن
�أهم مقومات ال�شراكة هي جناح العالقات بني �أفراد املجتمع
 ،وهذا ما يتوافر يف من لدية خربات مرتاكمة (من خالل
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م�شاركاته الفاعلة عرب �سنني عمله املتمثلة يف ت�شعب ات�صاالته
وعالقاته املتعدده للو�صول �إلى الأ�شخا�ص املنا�سبني يف ذلك
املجتمع ،جنب ًا �إلى جنب مع اخلربات املكت�سبة يف املمار�سة
العملية التي ق�ضاها يف دائرته الوظيفية و�أك�سبته تراكم
معريف الي�ستهان به) حيث يقدمها للجيل الذي يليه والذي
يقدم له يف املقابل (املعرفة العلمية والثقافة اجلديدة التي
�إكت�سبها �أثناء فرتة تعليمه للمواد العلمية التي بطبيعة احلال
تطورت مع تطور الزمن ومل يطلع عليها اجليل ال�سابق).
ولكن هذا كله الميكن حتقيقه �إال �إذا �أحطنا اجليلني مبفهوم
«ال�شراكه املجتمعيه» �أو مبعنى �شراكة الأجيال يف نقل وتبادل
خرباتهم القدمية ومعارفهم اجلديدة وهو ما يعترب �إطار ًا
لإعادة تدوير امل�صادر الب�شرية التي حتتاج �إلى ثقافة توعوية
خا�صة تعتمد على «الإقناع واالقتناع».
عرف الدكتور هاري ميلز يف كتابه «فن الإقناع» كيف ت�سرتعي
انتباه الآخرين وتغري �آرائهم وت�ؤثر عليهم� ،أما االقتناع فعرفه
بالقبول واالطمئنان �إلى ال�شيء (مبعنى َق ِبل الفكرة واطم�أن
�إليها) ،ولكن كيف �سيتم االقتناع بال�شراكة �أو مبعنى �أدق
«�إعادة تدوير م�صادر اخلربات الب�شرية» وهو مو�ضوع هذا
املقال �إذا مل يكن هناك قناعة للمجتمع يف �أهميتها؟
ي�أتي هنا دور امل�سئولني عن تنفيذ التنمية امل�ستدامة يف كل
دولة وذلك من خالل ن�شر الفكر والوعي والثقافة يف جمتمع
متباين ال�شرائح والثقافات لتقبل الأفكار التنموية اجلديدة
لإقناع كافة �شرائح املجتمع امل�ستهدفة ب�أهمية الفكرة التي
�ست�شكل �أحد الركائز الأ�سا�سية يف الإ�ستدامة من خالل
املوارد الب�شرية التي تعترب الداعم الأ�سا�سى للتنمية امل�ستدامة
املن�شودة.
ف�إذا مل تكن املوارد الب�شرية التى �أعدنا تدويرها من اجليل
القدمي ودجمها مع اجليل اجلديد قادرة على �أن حتمل هذه
امل�سئوليه ،فلن ت�ستطع ن�شر الوعي والثقافة يف ذلك املجتمع
الذي �ستتخلى عنه .وعليه يجب تعزيز ال�شراكة يف املجتمع
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املدنى ،والقطاعني احلكومي واخلا�ص حتى نتمكن من
ا�ستثمار تلك اخلربات املرتاكمة يف نقل املعارف والثقافات
لدعم �إ�ستدامة التنمية املجتمعية=.
عندما يتم تطبيق (�إعادة تدوير م�صادر اخلربات) �سي�ؤدي
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ذلك �إلى خدمات م�ؤ�س�سية �أف�ضل وخلق فر�ص تنموية �أكرب،
والتي �ست�ساهم يف تقوية الروابط بني �أجيال املجتمع ب�شكل
عام وبني �أفراد املجتمع ب�شكل خا�ص ليتم حتقيق �أهداف
التنمية امل�ستدامة .2030
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القيادات المصرفية ودورها في
تعزيز المسؤولية المجتمعية:
تجارب ودروس مستفادة
بقلم :الدكتور وليد عبد مواله

مستشار في الجهاز الفني في المعهد العربي للتخطيط

 .1مقدمة
قد تعترب بع�ض امل�صارف �أن تو�سيع جماالت عمل املواطنني يف جماالت عملها املتعددة هو جزء من م�س�ؤوليتها
املجتمعية .كما تظن بع�ض امل�صارف �أن تنمية �أ�صولها وحمافظتها على م�ؤ�شرات ال�سالمة املالية هو كذلك جزء
من م�س�ؤولياتها املجتمعية .يف حني ينظر العديد �إلى �أن هذه امل�سائل هي متعلقة ب�سالمة ن�شاط القطاع امل�صريف
و�شرط ًا �أ�سا�سي ًا ال�ستدامته وعلى القطاع امل�صريف �أن يو�سع ممار�ساته املجتمعية نحو جماالت الرعاية ال�صحية
والتعليم والتدريب ودعم امل�شروعات املنتجة وامل�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة واملحافظة على البيئة ،حيث
تعترب امل�س�ؤولية املجتمعية من املوا�ضيع الهامة اليوم ملا لها من �آثار اقت�صادية واجتماعية وبيئية .فالبعد
الأخالقي يف �إدارة امل�ؤ�س�سات عموم ًا ،والقطاع امل�صريف على وجه اخل�صو�ص ،يتطلب االنتقال من املفهوم ال�ضيق
للم�س�ؤولية املجتمعية كمجرد عمل خريي تطوعي �إلى مفهوم �أو�سع يعتمد على منهج متكامل يت�ضمن املحافظة
على املوارد الطبيعية والب�شرية واملالية ّ
ويعظمها.
)(46
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وجتدر الإ�شارة يف هذا الإطار �إلى �أهمية م�سارعة امل�ؤ�س�سات
امل�صرفية يف املنطقة العربية ،الإ�سالمية والتقليدية على حد
ال�سواء� ،إلى ت�ضمني امل�س�ؤولية املجتمعية يف ن�شاطاتها نظرا
لل�صورة الذهنية ال�سلبية لدى املواطنني جتاه امل�صارف خا�صة
لدى ال�شباب الذين ير ّدون جانبا من م�صاعبهم التمويلية �إلى
امل�صارف وبالنظر �إلى ما حتققه من �أرباح �سنوية �ضخمة.
وتع ّرف منظمات دولية على ر�أ�سها الأمم املتحدة ومنظمة
العمل الدولية وهيئة الأعمال العاملية للتنمية امل�ستدامة ومنظمة
التعاون االقت�صادي والتنمية امل�س�ؤولية املجتمعية با�ستخدام
موارد ال�شركات ب�شكل منا�سب وبطريقة تعود بالفائدة على
املجتمعات و�أ�صحاب امل�صلحة دون االقت�صار على ال�سعي وراء
الربح من �أجل حتقيق الأهداف التنموية املختلفة .وبالرغم من
تعدّد تعريفات امل�س�ؤولية املجتمعية �إلى �أنها تتفق على �ضرورة
توفري الدعم وامل�ساندة يف طرق �إدارة امل�ؤ�س�سة وو�ضعها �ضمن
�أولويات التخطيط اال�سرتاتيجي للم�ؤ�س�سة (عبد مواله.)2013 ،
وتكت�سي هذه االعتبارات �أهمية ق�صوى بالن�سبة للقطاع
امل�صريف ملا له من دور حموري يف دعم االقت�صاد الوطني يف
تعبئة املدخرات وتوفري ال�سيولة ومتويل امل�شاريع ب�أنواعها .وتربز
القيادة امل�صرفية املعززة والدافعة للم�س�ؤولية املجتمعية ك�أحد
�أهم العنا�صر الدافعة والداعمة ملبادرات امل�س�ؤولية املجتمعية.
نعر�ض يف الق�سم الثاين نتائج درا�سة  ))Rangan et al., 2015عن
حقيقة ممار�سات امل�س�ؤولية املجتمعية .ونعر�ض يف الق�سم الثالث،
بع�ض مبادرات امل�س�ؤولية املجتمعية الناجحة دوليا وعربيا ،يف
حني يخ�ص�ص الق�سم الأخري الى اخلامتة والتو�صيات.
.2احلقيقة عن امل�س�ؤولية املجتمعية
لفهم كيفية ابتكار ال�شركات وتنفيذها للم�س�ؤولية املجتمعية
على مدار العقد املا�ضي ،مت اجراء مقابالت معمقة مع
ع�شرات امل�س�ؤولني التنفيذيني ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر عن
ا�سرتاتيجيات امل�س�ؤولية املجتمعية لل�شركات اخلا�صة بهم،
ومتت درا�سة �أكرث من اثنتي ع�شرة حالة حول املو�ضوع (Rangan
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 .)et al., 2015كذلك مت ا�ستطالع  142مدير ًا ح�ضروا برنامج
 CSRالتنفيذي يف كلية �إدارة الأعمال بجامعة هارفارد خالل
ال�سنوات الأربع املا�ضية .وكانت النتائج مت�سقة ب�شكل ملحوظ.
على الرغم من االعتقاد بال�سعي وراء «القيمة امل�شرتكة» من
قبل ال�شركات واملتمثلة يف خلق القيمة االقت�صادية بطرق
ت�ؤدي � ً
أي�ضا �إلى خلق قيمة للمجتمع ،ي�شري البحث �إلى �أن هذا
لي�س هو املعيار .بد ًال من ذلك ،متار�س معظم ال�شركات ن�سخا
متعددة الأوجه من امل�س�ؤولية املجتمعية التي تنتقل من الأعمال
اخلريية اخلال�صة الى اال�ستدامة البيئية �أو ال�سعي خللق القيمة
امل�شرتكة .وتبدو ال�شركات املدارة ب�شكل جيد �أقل اهتما ًما بدمج
امل�س�ؤولية املجتمعية يف ا�سرتاتيجياتها و�أهدافها التجارية.
من جانب �آخر ،وبالرغم من اعتناق العديد من ال�شركات
لهذه الر�ؤية الوا�سعة للم�س�ؤولية املجتمعية ،هناك عراقيل
ب�سبب �ضعف التن�سيق وعدم وجود منطق يربط برامج
امل�س�ؤولية املجتمعية املختلفة.
وعلى الرغم من �أن العديد من الدرا�سات اال�ستق�صائية
�أ�شارت �إلى زيادة م�شاركة الر�ؤ�ساء التنفيذيني يف امل�س�ؤولية
املجتمعية لل�شركات ،وجدت الدرا�سة �أن برامج امل�س�ؤولية
املجتمعية غالبا ما يتم �إطالقها وت�شغيلها بطريقة غري من�سقة
من قبل جمموعة متنوعة من املديرين ،يف كثري من الأحيان
دون م�شاركة ن�شطة من الرئي�س التنفيذي.
هذه النتائج تدل على �أن ال�شركات وامل�صارف ال�ساعية لتعظيم
ت�أثريها الإيجابي على النظم املجتمعية والبيئية التي تعمل فيها،
يجب �أن تطور ا�سرتاتيجيات متكاملة للم�س�ؤولية املجتمعية.
ويجب �أن يكون ذلك جز ًءا �أ�سا�س ًيا من مهمة كل رئي�س تنفيذي.
و ُيظهر البحث كذلك �أن �أن�شطة امل�س�ؤولية املجتمعية لل�شركات
وامل�صارف تنق�سم عمليا �إلى ثالث جماالت ،على النحو التايل:
املجال الأول :الرتكيز على العمل اخلريي
الربامج يف هذا املجال لي�ست م�صممة لتحقيق �أرباح �أو
حت�سني �أداء العمل مبا�شرة .ومن الأمثلة على ذلك التربعات
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من املال �أو املعدات للمنظمات املدنية ،وامل�شاركة مع املبادرات
املجتمعية ،ودعم تط ّوع املوظفني.
املجال الثاين :حت�سني الفعال ّية الت�شغيلية
تعمل الربامج يف هذا املجال �ضمن مناذج الأعمال القائمة
لتقدمي منافع اجتماعية �أو بيئية بطرق تدعم عمليات ال�شركة
عرب �سل�سلة القيمة ،وغال ًبا ما تتح�سن الكفاءة والفعالية.
قد ت�سهم هذه الربامج ،ولي�س دائما ،يف زيادة الإيرادات �أو
تقليل التكاليف �أو كليهما .ومن الأمثلة على ذلك مبادرات
اال�ستدامة التي تقلل من ا�ستخدام املوارد� ،أو النفايات� ،أو
االنبعاثات ،والتي بدورها قد تخف�ض التكاليف ،واال�ستثمارات
يف ظروف عمل املوظف �أو الرعاية ال�صحية �أو التعليم ،مما
قد يعزز الإنتاجية ويعزز �سمعة ال�شركة.
املجال الثالث :حتويل منوذج العمل
تخلق الربامج واملبادرات يف هذا املجال � ً
أ�شكال جديدة
من الأعمال وال�سلع واخلدمات خا�صة ملواجهة التحديات
املجتمعية �أو البيئية .ويعتمد حت�سني �أداء الأعمال  -وهو
�أحد متطلبات املبادرات يف هذا املجال  -على حتقيق نتائج
اجتماعية �أو بيئية ملمو�سة.
على �سبيل املثال ،يقدم م�شروع التمكني ل�شركة Unilever’s
 Project Shaktiمثا ًال جيدًا .بد ًال من ا�ستخدام منوذج التوزيع
املعتاد من تاجر اجلملة �إلى التجزئة للو�صول �إلى القرى
النائية يف الهند ،تقوم ال�شركة بتجنيد ن�ساء القرية ،وتو ّفر لهن
�إمكانية الو�صول �إلى قرو�ض التمويل الأ�صغر ،وتد ّربهن على بيع
ال�صابون واملنظفات وغريها من املنتجات من الباب �إلى الباب.
ت�شارك الآن �أكرث من � 65000سيدة �أعمال يف هذا الربنامج،
وهو ما �سمح مب�ضاعفة مداخيلهن ،يف املتو�سط ،مع زيادة فر�ص
ح�صول الأ�سر الريفية على منتجات النظافة وبالتايل امل�ساهمة
يف ال�صحة العامة .مت حتقيق هذه املكا�سب املجتمعية من خالل
املكا�سب التجارية لل�شركة ،حيث ح ّقق امل�شروع منذ 100 ،2012
مليون دوالر من املبيعات .وقاد جناح �شركة � Unileverإلى طرح
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برامج مماثلة يف �أجزاء �أخرى من العامل.
 .3جتارب ودرو�س م�ستفادة
 1.3جتارب دولية
يعر�ض هذا الق�سم جتربتني لبنوك دولية متح�صلة على اجلائزة
الدولية لل�شركات الأكرث �أخالقية وم�س�ؤولية للعام  .2019وهي
جائزة ت�صدر �سنويا عن جمموعة اثي�سفار  .Ethisphereوقد
�صنفت � 128شركة ك�أف�ضل ال�شركات امل�س�ؤولة والأخالقية
لعام  ،2019منها خم�سة يف قطاع امل�صارف.
USbank 1.1.3
يقول �أندي �سي�سري وهو رئي�س جمل�س الإدارة ومديره التنفيذي
«كان التزامنا بامل�س�ؤولية املجتمعية ثابتًا منذ �أجيال .من
خالل برناجمنا للعطاء وامل�شاركة ،نر ّكز على �سد الفجوة بني
النا�س والإمكانية يف جماالت العمل واملنزل .كواحدة من �أكرب
امل�ؤ�س�سات املالية يف البالد ،نحن نتفهم م�س�ؤوليتنا يف �إعادة
�إحياء الأحياء وتوفري الوعي املايل وخلق فر�ص العمل ودعم
الأعمال التجارية ال�صغرية وتطوير امل�ساكن ب�أ�سعار معقولة
واحت�ضان التنوع والإدماج وغري ذلك .نقوم بذلك من خالل
اجلمع بني الأعمال اخلريية مع املنتجات امل�س�ؤولة واملبتكرة
واحل�سا�سة للبيئة .نحن نعمل با�ستمرار للبناء على ثقافتنا
الأخالقية والنزاهة لتعزيز التزامنا بامل�س�ؤولية املجتمعية عرب
م�ؤ�س�ستنا ب�أكملها .نحن فخورون بالعمل الرائع الذي �أجنزناه
يف ال�سنوات الأخرية ونتطلع �إلى خدمة جمتمعاتنا دائما».
وميكن ح�صر جماالت امل�س�ؤولية االجتماعية لدى هذا البنك
فيما يلي:
• �إن�شاء منتجات وخدمات تخدم جميع �أفراد املجتمع
منتجا جديدً ا
يف عام � ،2018أطلق بنك الواليات املتحدة ً
للقرو�ض اال�ستهالكية بقيمة �صغرية ي�سمى قر�ض البنك
الأمريكي الب�سيط .مت ت�صميم هذا املنتج مل�ساعدة العمالء
على التعامل مع االحتياجات النقدية غري املتوقعة �أو ق�صرية
الأجل من خالل قر�ض تق�سيط �شفاف ي�سهل فهمه.
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• خدمة اخلارجني عن اخلدمات البنكية underbanked

من خالل ان�شاء ح�ساب املدين الآمن وهو منتج يفي مبعايري
احل�ساب امل�صريف الوطني التي و�ضعها �صندوق متكني املدن.
وحتدد هذه اخلدمة ميزات املنتجات التي �ستكون «�آمنة»
للم�ستهلكني الذين كانوا تاريخي ًا خارج نطاق اخلدمات
امل�صرفية التقليدية.
مت �إطالق املنتج يف عام  ،2016ولكن يف العام � 2018شارك
البنك يف برنامج جتريبي يديره االحتياطي الفيدرايل
يف �سانت لوي�س الختبار طريقة �شائعة جلمع البيانات يف
جميع �أنحاء البالد لقيا�س الأثر يف بناء التمكني املايل يف
جمتمعاتهم.
• حماية البيانات واملعلومات
يقوم البنك باال�ستثمار يف الأ�شخا�ص املنا�سبني والتكنولوجيا
والقدرات املتطورة ،وال�شراكة مع نظرائهم يف ال�صناعة
امل�صرفية ،والقيام بالتوا�صل والتن�سيق مع احلكومة وغريها
من املوارد واملوردين بهدف حت�سني دفاعات البنك با�ستمرار.
حيث يتوقع البنك التهديدات النا�شئة من خالل اال�سرتاتيجيات
القائمة على املخاطر واملوجهة نحو اال�ستخبارات والتنب�ؤ.
ويقوم البنك بحماية معلومات و�أ�صول بنك الواليات املتحدة من
خالل حت�سينات الأمان التكيفية ومع مركز الأمن ال�سيرباين
ون�شاط مراقبة الفريق على مدار ال�ساعة طوال �أيام الأ�سبوع.
• تهيئة القوى العاملة الكف�ؤة
يقوم البنك باال�ستثمار يف القوى العاملة امل�ستقبلية من خالل
برنامج املنح الدرا�سية للأمن ال�سيرباين التابع لبنك الواليات
املتحدة .ويدعم امل�ستفيدين من جامعة �شمال كنتاكي وجامعة
وا�شنطن وكلية واتكوم وجامعة مي�سوري �سانت لوي�س .ويتعاون
البنك مع كلية الهند�سة يف جامعة نيويورك يف برنامج الأمن
ال�سيرباين للخريجني عرب الإنرتنت.
ويتعاون البنك كذلك مع مراكز التميز الأكادميي يف تعليم
الدفاع ال�سيرباين ،وهو برنامج برعاية م�شرتكة من وكالة الأمن
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القومي ووزارة الأمن الداخلي ،بالإ�ضافة الى تنظيم وقيادة
�أول جلنة لتطوير القوى العاملة يف جمال الأمن ال�سيرباين
متعدد القطاعات خالل منتدى القيادة التنفيذية لعام .2018
وي�شارك البنك مع وكالة الأمن القومي وبرنامج الدفاع
ال�سيرباين التكيفي املتكامل ( )IACDالتابع جلامعة جونز
هوبكنز لتي�سري اال�ستجابة الآلية للهجوم الإلكرتوين).
بالإ�ضافة �إلى ذلك� ،أقام البنك �شراكات جمتمعية مع Girls
 Who Codeو  Technovationو  Girl Scoutsللم�ساعدة يف
تعزيز املهارات التكنولوجية بني ال�شباب يف املجتمع.
• الق�ضايا البيئية واملجتمعية واحلوكمة
قام البنك ب�إجراء مقابالت مع �أ�صحاب امل�صلحة الداخليني
واخلارجيني لفهم ماهية الق�ضايا البيئية واملجتمعية واحلوكمة
الأكرث �أهمية للبنك ،حيث يعمل البنك بجد لإحراز تقدم ب�ش�أن
ما تعلمه من التقييم وموا�صلة اال�ستماع والتعلم من �أ�صحاب
امل�صلحة الذين ي�شاركون البنك وجهة نظره حول �أهمية
احلوار البناء واالحرتام ملعاجلة جماالت الفر�ص املهمة.
• الإف�صاح وال�شفافية
يعمل البنك على حت�سني فهمه لكيفية دعم التو�صيات املقدمة
من فرق العمل املعنية بالإ�صالحات املالية ذات ال�صلة
بامل�س�ؤولية املجتمعية وطرق مواءمتها مع �أهداف الأمم
املتحدة للتنمية امل�ستدامة من خالل:
• دعم اال�ستثمار يف م�شاريع الطاقة املتجددة وتخفي�ض
انبعاثات غازات الدفيئة (الهدف و.)7 13
• دعم العمل الالئق والنمو االقت�صادي (الهدف .)8
• دعم ا�ستقرار الأ�سواق املالية وتقليل التفاوتات (الهدف
.)10
• توجيه ا�ستثماراتنا يف الإ�سكان املي�سر واملدن واملجتمعات
امل�ستدامة (الهدف .) 11
BMO Financial Group Canada 2.1.3
يقول داريل وايت وهو املدير التنفيذي للبنك« :هل ميكن �أن
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يكون البنك قوة للتغيري الإيجابي؟ هل ميكن �أن ندفع احلدود؟
ال ميكن �أن ن�ؤثر ب�شكل �إيجابي فقط على عمالئنا ولكن يجب
�أن ن�ؤثر �أي�ضا على جمتمعاتهم؟ نعتقد ذلك .من خالل الثقة
عاما يف جمال الأعمال واملعايري
املكت�سبة على مدى ً 201
الأخالقية التي مت االعرتاف بها يف جميع �أنحاء العامل وثقافة
العمل وااللتزام بالإدماج االقت�صادي ،ف�إننا نخلق القيمة
امل�شرتكة التي تتجاوز العوائد التي نقدمها للم�ستثمرين.
خللق التغيري ،ن�ستمع بعناية بهدف فهم �أكرث ما يهم �أ�صحاب
امل�صلحة لدينا .ن�أتي بنظرائنا و�شركاء املجتمع �إلى طاولة
املفاو�ضات ،ونتعاون لتقدمي الدعم ،وحل التحديات ،والت�أثري
على القوى التي ت�شكل ظروفنا االقت�صادية ،بد ًال من جمرد
الرد عليها .هذا يعني النظر يف نتائج كل قرار نتخذه ،يف كل
مكان منار�س فيه �أعمالنا .وهذا يعني � ً
أي�ضا رد اجلميل  -لي�س
فقط من خالل مواردنا املالية ،ولكن � ً
أي�ضا يف الدور املهم
الذي نلعبه يف جمع الأ�شخا�ص حول الق�ضايا املهمة ،والعمل
كمحفز .بالن�سبة لنا ،لي�ست اال�ستدامة وظيفة �إ�ضافية� .إنه
جزء ال يتجز�أ من كيفية عملنا و�إدارة املخاطر ودفع النمو على
املدى الطويل .طاملا �أن العامل يتغري� ،سنتطور ونتكيف».
وميكن ح�صر جماالت امل�س�ؤولية االجتماعية لدى
هذا البنك فيما يلي:
• تقليل الت�أثري البيئي
يف �أغ�سط�س  ،2010حقق البنك احلياد الكربوين على
م�ستوى امل�ؤ�س�سة بالن�سبة ال�ستهالكه للطاقة من خالل املباين
وانبعاثات النقل ،وحافظ عليها منذ ذلك احلني .وت�شتمل
�إ�سرتاتيجية البنك على نهج ثالثي اجلوانب:
• تقليل االنبعاثات الناجتة عن النقل وا�ستخدام الطاقة
• اال�ستثمار يف الطاقة املتجددة
• �شراء �أر�صدة الكربون الطوعية عالية اجلودة ل�سد الفجوة
املتبقية
وتوفر ا�سرتاتيجية حياد الكربون �إطا ًرا لتطوير ممار�سات
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جديدة وقيا�س النجاح ور�سم التقدم  وتعزيز ال�شفافية
وحتديد الفر�ص وت�شجيع املوردين وال�شر ك اء العامليني على
�أن يكونوا مبتكرين و�إيجاد طرق جديدة حلماية امل�ستقبل ال
�سيما من خالل ال�شراكات مع املنظمات البيئية.
• العطاء للموظفني
ت�أ�س�ست ثقافة البنك على االلتزام باالهتمام باملجتمعات
املحلية ،حيث ي�شارك موظفو  BMOهذا االميان يف �إحداث
تغيري �إيجابي م�ستدام من خالل م�شاركتهم اخلا�صة يف
احلمالت والتطوع يف احلمالت ال�سنوية والعمل التطوعي يف
منظمات املجتمع املختلفة وامل�شاركة يف فرق جلمع الأموال.
• العطاء للمجتمع املحلي
من خالل الرتكيز على التعاون والتعلم واالبتكار ،يعمل البنك
مع �شركائه يف املجتمع لتحقيق حلول م�ستدامة وت�شكيل
امل�ستقبل ،ال �سيما من خالل �إعادة ت�صميم �أن�شطة البنك
وعملياته وعالقاته للعمل ب�شكل �أكرث ا�سرتاتيجية وف ًقا ملعايري
حمددة ،وو�ضع �أهداف جديدة وال�شروع يف جماالت تركيز
جديدة وامل�ساعدة يف توجيه م�ساهمات البنك وموارده �إلى
املنظمات الأكرث فعالية.
 2.3جتارب عربية
يعر�ض هذا الق�سم بع�ض التجارب العربية يف جمال امل�س�ؤولية
املجتمعية يف م�صر والأردن وال�سعودية .وجتدر الإ�شارة الى
�أن ُمبادرات االف�صاح عن املمار�سات امل�س�ؤولية املجتمعية
بد�أت ت�أخذ جمراها يف بع�ض الدول العربية.
 1.2.3جتربة البنك امل�صري لتنمية ال�صادرات:
ر ّكز البنك جهوده احلقيقية يف القطاعات الأكرث احتياج ًا
يف م�صر وهي التعليم وال�صحة حيث قام بتقدمي دعم مايل
لت�شغيل خم�س مدار�س جمتمعية مبركز �إ�سنا مبحافظة
الأق�صر مع تغطية كافة امل�صروفات الدرا�سية لطلب تلك
املدار�س .من ناحية �أخرى عمل البنك على تبني �إن�شاء
وت�أ�سي�س وجتهيز غرفة �إقامة مزودة �شاملة املعدات مب�ست�شفى
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احلوادث واحلروق التابعة مل�ؤ�س�سة �أهل م�صر للتنمية .كما
قام البنك بتبني تكاليف عالج مر�ضى �سرطان الثدي يف
�إطار بروتوكول مع امل�ؤ�س�سة .هذا بالإ�ضافة �إلى الدعم املايل
الذي قدمه البنك مل�ست�شفيات جامعة �أ�سيوط لتطوير وجتهيز
عدة �أق�سام بامل�ست�شفى.
وقد تبنى البنك هذا العام ُمبادرة جديدة مل�ساندة قطاع
الزراعة يف ظل تراجع دعم البنوك الأخرى على القطاع ،وقد
مت �إطالق هذه املبادرة بالتعاون مع م�صر اخلري منها جزء
يغطى متويل املزارعني لتنفيذ  50م�شروع على م�ساحة 50
فدان مبحافظة الأق�صر.
ويف �إطار �سعي البنك لتنمية الوعي املايل لدى خمتلف �شرائح
املجتمع عمد البنك �إلى رعاية العديد من الفعاليات يف
اجلامعات والنوادي بهدف رعاية النموذج امل�صريف امل�صري
وم�شاريع التخرج بالتعاون مع جامعة القاهرة.
ويف هذا الإطار كذلك مت تنظيم «الأ�سبوع العاملي املايل» من خالل
التعاون مع وزارة الرتبية والتعليم ووزارة التعليم العايل وبع�ض
املدار�س واجلامعات مما �سمح بزيارة العديد من ال�شباب لفروع
البنك وعقد ور�شتي عمل للتعريف بالقطاع امل�صريف واخلدمات
املختلفة واملنتجات البنكية وفر�ص العمل املتوافرة.
ومن ناحية �أخرى ي�سهم البنك بقوة يف دعم جمتمع الأعمال
حيث ي�ستمر يف دعم �أن�شطة الغرف التجارية وال�صناعية
وبع�ض املراكز املتخ�ص�صة يف تنمية العالقات مع رجال
الأعمال ورواد الأعمال بالإ�ضافة �إلى ن�شاطه الأ�سا�سي يف دعم
ال�صادرات امل�صرية نحو الأ�سواق العاملية من خالل امل�شاركة
الفاعلة يف املعار�ض الدولية والبعثات التجارية لطرح احللول
لت�سهيل ال�صادرات نحو تلك الأ�سواق.
ُ 2.2.3مبادرات امل�س�ؤولية احلقيقية يف الأردن:
ت�سهم البنوك الأردنية يف م�ضمار امل�س�ؤولية املجتمعية يف �شكلني
رئي�سني .يتمثل ال�شكل الأول يف بعث م�شاريع م�شرتكة للبنوك
وهي م�شاريع تقوم بها البنوك ب�شكل م�شرتك مع بع�ضها البع�ض،
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على غرار �صندوق احل�سني للإبداع والتفوق والذي يتم متويله
من قبل اجلهاز امل�صريف كم�ساهمة لتطوير البنية االبداعية
يف اجلامعات الأردنية .ويتمثل ال�شكل الثاين يف م�شاريع فردية
للبنوك وفق ًا لتوجهات كل بنك يف جماالت التعليم وال�صحة
والرتاث والبيئة والثقافة والعمل االجتماعي والتنمية الب�شرية.
ويعترب الإف�صاح املايل وال�شفافية املالية �أحد ركائز امل�س�ؤولية
املجتمعية مقارنة بالقطاعات االقت�صادية الأخرى مما ي�سهم
يف التعريف بجهودها املجتمعية واحلكم عليها.
 3.2.3بنك �سامبا يف اململكة العربية ال�سعودية:
ا�ستهدفت مبادرة بنك �سامبا توزيع  500وحدة �سكنية يف
خمتلف مناطق اململكة يف �إطار التعاون بني البنك ووزارة
الإ�سكان ،حيث تتولى الوزارة اختيار الأ�سر الأكرث احتياجا
ويتولى البنك التربع باملنازل امل�شيدة على م�ساحة 400م
واملتكونة من طابقني.
 .4اخلامتة :دور القيادة يف تعزيز امل�س�ؤولية املجتمعية
يف كثري من الأحيان ،يعترب امل�س�ؤولون التنفيذيون امل�س�ؤولية
املجتمعية كمجرد م�صدر �آخر لل�ضغط �أو بدعة عابرة .ولكن
نظ ًرا لأن العمالء واملوظفني واملوردين واملجتمعات �أ�صبحوا
يولون �أهمية متزايدة للم�س�ؤولية املجتمعية ،املت�سقة مع �أهداف
التنمية امل�ستدامة ،فقد بد�أ بع�ضهم ينظر �إليها على �أنها
فر�صة خالقة لتعزيز �أعمالهم ب�شكل غري م�سبوق مع امل�ساهمة
يف تنمية املجتمع يف نف�س الوقت ،بحيث �أ�صبحوا ينظرون
�إلى امل�س�ؤولية املجتمعية باعتبارها �أ�سا�سية ال�سرتاتيجياتهم
ال�شاملة ،مما ي�ساعدهم على معاجلة الق�ضايا التجارية
الرئي�سية ب�شكل خالق (.)Hohnen, 2007, Keys et al., 2007
يكمن التحدي الكبري �أمام املديرين التنفيذيني يف كيفية
تطوير نهج ميكن �أن يحقق بالفعل هذه الطموحات ال�سامية
 وحتى الآن ،مل يجد �سوى القليل منهم الطريق .ومع ذلك،مت ّكنت بع�ض ال�شركات وامل�صارف املبتكرة من التغلب على
هذه العقبة ،مع ظهور مبد�أ ال�شراكة الذكية كطريقة خللق
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قيمة لكل من الأعمال واملجتمع يف وقت واحد .تر ّكز ال�شراكة
الذكية على جماالت الت�أثري الرئي�سية بني الأعمال واملجتمع
وتطور ً
حلول �إبداعية تعتمد على القدرات التكميلية لكل منهما
ملواجهة التحديات الرئي�سية التي ت�ؤثر على كل �شريك.
ان فر�ص خلق القيمة امل�شرتكة كبرية وتعتمد على ال�شراكة
الذكية .يف مثل هذه احلالة تتجاوز امل�س�ؤولية املجتمعية ق�ضايا
جتنب املخاطر �أو تعزيز ال�سمعة نحو حت�سني قدرته الأ�سا�سية
على خلق القيمة من خالل معاجلة الق�ضايا �أو التحديات
اال�سرتاتيجية الرئي�سية.
بالن�سبة للمجتمع ،ينتقل الرتكيز من احلفاظ على احلد
الأدنى من املعايري �أو البحث عن التمويل �إلى حت�سني فر�ص
العمل واجلودة ال�شاملة للحياة وم�ستويات املعي�شة .املفتاح
هو �أن ي�ستفيد كل طرف من موارد وخربات الطرف الآخر،
لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات املجتمعية والتجارية احلرجة.
�إن تطبيق هذه املبادئ على اختيار الفر�ص املنا�سبة للم�س�ؤولية
املجتمعية لل�شركات وامل�صارف يطرح �أ�سئلة �إ�ضافية :ما هي
املجاالت احلا�سمة يف �أعمالنا التي تتفاعل مع املجتمع ون�ؤثر فيها
�أكرث؟ ما هي االحتياجات الأ�سا�سية طويلة الأجل لنا وللمجتمع
والتي ميكن معاجلتها وكيف؟ ما هي املوارد �أو القدرات التي
نحتاجها ،وما الذي يجب �أن نقدمه لتحقيق الفر�ص؟
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�إن اتباع نهج تدريجي واتباع املبادئ املو�ضحة هنا يوفر
للمديرين التنفيذيني وم�ساعديهم و�سيلة لتحديد وخلق
القيمة امل�شرتكة املتبادلة .لكن ذلك �سيتطلب ً
حتول يف املنهج
والتفكري ،وال�شراكة الذكية لي�ست ل�ضعاف القلوب .حيث
والتزاما طويل املدى
يتطلب الأمر مزيدً ا من الرتكيز والعمل
ً
مقارنة بالعديد من الأن�شطة اخلريية ،وحمالت الدعاية،
ولكن قد تكون املكاف�آت �أكرب بكثري للجانبني.
 .5املراجع
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أخـالقـيـات األعـمـال
والـمـسـؤولـيـة الـمـجـتـمـعـيـة
بقلم :الدكتور يوسف بن عثمان الحزيم
األمين العام لمؤسسة العنود الخيرية
الرئيس التنفيذي لمؤسسة العنود لالستثمار

املقدمة :
• امل�س�ؤولية االجتماعية و�أخالق املهنة مو�ضوعان ذا �أبعاد متعددة تعود بامل�صطلحني �إلى مفهوم التنمية
ال�شاملة عندما تتظافر جهود القطاعات الثالثة  :العام واخلا�ص واملجتمع املدين �أو جمتمع اخلري العام .
• امل�س�ؤولية االجتماعية هي ذراع القطاع اخلا�ص للتعبري عن �صدق �شراكته املجتمعية �سواء لعميله الداخلي
ابتداء مبحيطه الأهلي وانتهاء بالبيئة والكون.
(املوظفني) �أو عميله اخلارجي
ً
•	�أخالق املهنة هي البنية ال�ضمريية يف �إميان موظف وقائد يعمل يف القطاع اخلا�ص فرتفعه لاللتزام
يعب عن �ضمري النا�س .
وال�شفافية وال�صدق والإف�صاح وروح العطاء بال�شراكة مع املجتمع املدين الذي ّ
• �أن ورقة العمل هذه �سوف تناق�ش تلك املفاهيم وت�ستعر�ض املو�ضوع علمي ًا للو�صول للعالقات النظرية
والوظيفية بينها مع ر�صد التجارب امليدانية .
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مفهوم التنمية :
 .1تعريف التنمية :
• ارتبط مفهوم التنمية بالدولة من جانب واالقت�صاد من
جانب �آخر فعرفت بذلك على �أنها « :عملية حت�سني نوعي
ودائم لالقت�صاد» .
• «عملية اخلروج من التخلف انطالق ًا من النمو ويكون ذلك
ببذل اجلهد الكايف يف جمال اال�ستثمار» .
 .2التنمية االقت�صادية :
• « تقدم املجتمع عن طريق ا�ستنباط �أ�ساليب �إنتاجية
جديدة �أف�ضل ورفع م�ستويات الإنتاج من خالل �إمناء
املهارات والطاقات الب�شرية وخلق تنظيمات �أف�ضل ,ف�ض ًال
عن زيادة ر�أ�سمال املرتاكم يف املجتمع على مر الزمن» .
• كما تع ّرف التنمية االقت�صادية كمحور �إ�ضافة �إلى العدالة
االجتماعية وحماية البيئة« :زيادة دخل املجتمع �إلى
�أق�صى حد والق�ضاء على الفقر من خالل ا�ستغالل املوارد
الطبيعية على النحو الأمثل وبكفاءة» .
 .3التنمية الب�شرية :
• �صدر �أول تقرير حول التنمية الب�شرية عام 1990م ،اهتم
بتعريفها مع ر�ؤية �شاملة جتعل العامل الب�شري يف قلب كل
اجلهود التنموية وحمور اهتمامها.
• التنمية الب�شرية :هي عملية تو�سيع « زيادة » خيارات النا�س
«احلريات والقدرات» حيث �أن عنا�صر التنمية الب�شرية:
ال�صحة وطول العمر  -املعرفة  -فر�ص احل�صول على
املوارد لعي�ش الئق.
• وللتنمية �أبعاد �أخرى« :عملية متعددة »  :احلرية ال�سيا�سية,
احلريات االجتماعية والثقافية ,الإبداع والإنتاجية,
البيئة ,امل�شاركة يف احلياة االجتماعية ,ثقافة وفنون «وقت
الفراغ» ,الأمن وال�سالم.
• هناك ثالثة ركائز للتنمية الب�شرية :الإن�صاف  ,الكفاءة/
الفعالية الإنتاجية ,امل�شاركة والتمكني.
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•	�إن التنمية الب�شرية تركز على الإن�سان كما قلنا وت�سعى �إلى
بناء قدراته �أو تطويرها� ،إن تطوير القدرات يت�ضمن ثالثة
مفاهيم  :فعالية الأداء ,القدرة  ,املتابعة والتقييم.
• حدد مارتا نو�سباوم قدرات الإن�سان الأ�سا�سية :احلياة ,ال�صحة
اجليدة ,.احلوا�س ،اخليال ،الفكر ,العواطف (احلب ،الغ�ضب),
�أ�سباب عملية (القدرة على ت�شكيل ت�صور ملا هو جيد ،وامل�شاركة
يف التفكري املتعدي حول التخطيط للحياة) ,االنتماء (التفاعل
الإيجابي والكرامة) ,الأنواع الأخرى من الكائنات (احليوانات
والنباتات وعامل الطبيعة) ,اللعب (�أوقات الرتفيه عن النف�س),
ح�سن تدبري ومراقبة املحيط (�شئون ال�سيا�سة واملال) .

 .4التنمية امل�ستدامة :
و�ضع جملة من الأهداف يتم من خاللها الرتكيز على الأمد
البعيد بد ًال عن الأمد الق�صري وعلى الأجيال املقبلة بدل الأجيال
احلالية وعلى كوكب الأر�ض بكاملة بدل من دول و�أقاليم
منق�سمة وعلى تلبية احلاجيات الأ�سا�سية وكذلك على الأفراد
واملناطق وال�شعوب املنعدمة املوارد والتي تعاين من التهمي�ش».
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 .4التنمية امل�ستدامة :
• عرفتها اللجنة العاملية للبيئة والتنمية ب�أنها « :التنمية التي
تق�ضي بتلبية احلاجات الأ�سا�سية للجميع وتو�سيع الفر�صة
�أمام املجتمع لإر�ضاء طموحاتهم �إلى حياة �أف�ضل ون�شر
القيم التي ت�شجع �أمناط ا�ستهالكية �ضمن حدود الإمكانات
البيئية التي يتطلع املجتمع �إلى حتقيقها ب�شكل معقول».
البعد االقت�صادي

البعد االجتماعي

البعد البيئي

النمو االقت�صادي
امل�ستدام كفاءة ر�أ�س املال
�إ�شباع احلاجات
الأ�سا�سية
العدالة االقت�صادية

امل�ساواة يف التوزيع
احلراك االجتماعي
امل�شاركة ال�شعبية
التنويع الثقايف
ا�ستدامة امل�ؤ�س�سات

النظم الإيكلوجية
الطاقة
التنوع البيوجلي
االنتاجية البيوجلية
القدرة على التكيف

 .5التنمية امل�ستدامة والتنمية االقت�صادية :
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رابع ًا  :املجتمع املدين :
 .1تعريف املجتمع املدين :
• يعود �إلى عام 1594م يف �إ�شارته �إلى �أ�شخا�ص يقطنون يف
جمتمع حملي ،ثم �أ�صبح ي�ستخدم مبعنيني :
• املفهوم الأول  :ح�سب النظرية اال�سكتلندية فيعني «املجتمع
املتح�ضر» والدولة غري اال�ستبدادية ذات ال�سلوك امل�س�ؤول.
• املفهوم الثاين « :هيجل»  ،و�صف املجتمع املدين ب�أنه جزء
من «احلياة الأخالقية» ،التي تت�ألف من (الأ�سرة  -املجتمع
املدين  -الدولة) حيث يعترب املجتمع املدين و�سيط ًا بني
الأ�سرة وبني املنظور العام للدولة (احلياة االجتماعية).
 .2ملاذا املجتمع املدين :
• مراقبة �أداء القطاع احلكومي والقطاع اخلا�ص ف�إما يكون
بديال عن ال�سلطة الت�شريعية (برملان �أو جمل�س �شورى) �أو
معزز ًا لها .
• تعبئة طاقات املجتمع عرب دافعية النخوة والعطاء
والت�ضحية دون مقابل مادي .
• رفع معدالت الناجت الوطني .
• تعبئة طاقات املجتمع عرب دافعية النخوة والعطاء
والت�ضحية دون مقابل مادي .
• رفع معدالت الناجت الوطني .
• تفجري �إبداعات املجتمع وحتمل خماطر نتائج الأفكار التي
ال ي�سمح �أو يتعاون معها القطاع احلكومي.
• تعزيز الوحدة الوطنية وال�شعور بالأخوة و�إذابة الثقافات
الفرعية البينية.
خام�س ًا :الأخالق:
• ا ُ
خللق« :ال�سبحية ,والطبع  ,واملروءة ,والدين» .القامو�س
املحيط.
• وعرفها اجلرجاين بقوله  « :عبارة عن هيئة للنف�س را�سخة
ت�صدر عنها الأفعال ب�سهولة وي�سر من غري حاجة �إلى فكر
وروية ،ف�إن كانت الهيئة ت�صدر عنها الأفعال اجلميلة عق ًال
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و�شرع ًا ب�سهولة �سميت ُ :خلق ًا ح�سن ًا .
• و�إن كانت ال�صادر منها �أفعال قبيحة �سميت الهيئةُ :خلق ًا
�سيئ ًا  ،و�إمنا قلنا هيئة را�سخة ؛ لأن من ي�صدر منه بذل
املال على الندور بحالة عار�ضة ال يقال ُ :خلقه ال�سخاء ،
وكذلك من تك ّلف ال�سكون عند الغ�ضب بجهد �أو روية ال
يقال  :خلقه احللم ولي�س اخللق عبارة عن الفعل  ،فرب
�شخ�ص خلقه ال�سخاء  ،وال يبذل �إما لفقد مال �أو ملانع
ورمبا يكون خلقه البخل ،وهو يبذل لباعث �أو رياء « .
• ويعرف ابن م�سكويه ا ُ
خللق« :حال للنف�س راعية لها �إلى
�أفعالها من غري فكر وال روية وهذه احلال تنق�سم �إلى
ق�سمني :منها ما يكون طبيع ًا من �أ�صل املزاج كالإن�سان
الذي يحركه �أدنى �شيء نحو غ�ضب ومنها ما يكون
م�ستفاد ًا بالعادة والتدريب ورمبا يكون مبد�ؤه بالروية
والفكر وت�سميته عليه �أو ًال ف�أول حتى ي�صري ملكة وخلق ًا .
• الأخالق� :صفة م�ستقرة يف النف�س فطرية �أو مكت�سبة ذات
�آثار يف ال�سلوك حممودة �أو مذمومة.
• يعرف قامو�س ( )Ethics Lonmanب�أنها :مبادئ ال�سلوك
والآداب التي حتكم الفرد �أو اجلماعة .
• تعريف �أخالقيات العمل :هي املبادئ واملعايري التي تعد
مرجع ًا لل�سلوك املطلوب لأفراد املهنة الواحدة والتي يعتمد
عليها املجتمع يف تق�سيم �آبائهم �إيجاب ًا �أو �سلب ًا.
• ومن �أخالقيات العمل« :ال�صدق ،عدم �إف�شاء الأ�سرار،
عدم الإ�ضرار بالبيئة ،عدم قبول الر�شوة ،العدالة يف ....
املوظفني ومعاملتهم ،منع الغ�ش واخلداع».
•	�أخالقيات الإدارة :اجتهت الإدارة احلديثة �إلى تطوير
منظومتها الأخالقية عرب ما ي�سمى :امليثاق الأخالقي
 Code of Ethicsحيث يلتزم به جميع العاملني وت�ؤثر
�أخالقيات الإدارة على كافة �أركان العملية الإدارية:
تخطيط ،وتنظيم ،وتوجيه ،ورقابة.
• الفل�سفة الغربية الر�أ�سمالية تذكر �أن لي�س هناك حاجة
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لأخالقيات الإدارة ،يقول �آدم �سميث� :إن املنظمات وهي
ت�سعى لتحقيق م�صاحلها «الأرباح» ف�إنها حتقق بال�ضرورة
م�صالح املجتمع وي�ؤكد هذا مدليتون فريدمان بقوله � :إن
منظمات الأعمال يجب �أن نعمل وفق تعظيم �أرباحها ولي�س
وفق امل�س�ؤولية االجتماعية .
• يدعو �أ .د .عبداهلل الربيدي ال�ستيالد م�صطلح Ethical
 Profitsبد ًال عن  Absolute Profitالأرباح املطلقة.
�ساد�سا :امل�س�ؤولية االجتماعية:
• تعريف امل�س�ؤولية االجتماعية ب�أنها�« :ساهمة من�ش�آت
القطاع اخلا�ص يف حتقيق رفاهية حياة موظفيها وحتقيق
�أهداف التنمية امل�ستدامة للمجتمع الذي تعمل به مع
التعرف مب�س�ؤولية بدوافع دينية و�أخالقية ولتعزيز مكانتها
التناف�سية يف جمال ن�شاطها» .
ا�ستطالع قامت به الغرفة التجارية بالريا�ض حول
مفهوم امل�س�ؤولية االجتماعية لل�شركات :
لقد �أدى االرتباط الوثيق بني البيئة والتنمية �إلى ظهور مفهوم
التنمية امل�ستدامة  ،Sustainable Developmentفامل�شكالت
البيئية تتفاوت ح�سب مفهوم التنمية الذي يتبناه املجتمع
ومنوه االقت�صادي و�سيا�ساته الإدارية جتاه البيئة  ,والتنمية
امل�ستدامة تهدف �إلى الرتكيز على النوع ولي�س الكم فقط،
مثل :حت�سني توزيع الدخل بني �أفراد املجتمع ،وتوفري فر�ص
العمل ،والرعاية ال�صحية ،والرتبية ،والإ�سكان ،وكلها �أهداف
تتعلق بالتنمية البيئية ويكمل بع�ضها بع�ض ًا ,وقد اكت�سب
تعريف هيئة «براند تالند « للتنمية امل�ستدامة �شهرة دولية
يف الو�سط االقت�صادي منذ تناول هذا املفهوم؛ حيث �أو�ضح
تقرير هذه الهيئة تعريف ًا للتنمية امل�ستدامة بكونها عملية
الت�أكد من �أن قدراتنا لتلبية احتياجاتنا يف احلا�ضر ال ت�ؤثر
�سلبي ًا يف قدرات �أجيال امل�ستقبل لتلبية احتياجاتهم ,ويتفق
هذا التعريف مع ما �أو�ضحته «املو�سوعة احلرة» باعتبار �أن هذا
امل�صطلح ي�شري �إلى عملية تطوير الأر�ض واملدن واملجتمعات،
الكتاب العربي في المسؤولية المجتمعية  -الجـزء الثالث

وكذلك الأعمال التجارية ،ب�شرط �أن تلبي احتياجات احلا�ضر
بدون امل�سا�س بقدرة الأجيال القادمة على تلبية حاجاتها.
ويجري هذا النوع من التنمية يف ثالث حماور رئي�سة هي:
جماالت النمو االقت�صادي ،وحفظ املوارد الطبيعية والبيئية،
والتنمية االجتماعية ,هذا ما يدفع البع�ض �إلى اعتبار التنمية
امل�ستدامة نوع ًا من التنمية التي تراعي حق الأجيال القادمة
يف الرثوات الطبيعية؛ حيث ت�ضع االحتياجات الأ�سا�سية
للإن�سان يف املقام الأول .ف�أولوياتها هي تلبية احتياجات املرء
من الغذاء ومل�سكن وامللب�س ،وحق العمل والتعليم ،واحل�صول
على اخلدمات ال�صحية ،وكل ما يت�صل بتح�سني نوعية
حياته املادية واالجتماعية ,لذا ؛ ف�إن اال�ستدامة تقا�س مبدى
الرتابط بني جمموعة من العالقات ،والتي ت�شمل االقت�صاد
والطاقة ،والعوامل البيئية واالجتماعية يف هيكل م�ستدمي
طويل املدى ،ولقيا�س الكفاءة والتال�ؤم بني خمتلف الأنظمة،
ف�إن امل�ؤ�شرات اخلا�صة باال�ستدامة ت�شمل العديد من اجلوانب
الوا�سعة ومنها :
• االقت�صاد (توزيع الفر�ص الوظيفية ،عدالة توزيع الدخل
والتدريب).
• البيئة .
• ثقافة وح�ضارة املجتمع (العناية بالأطفال ،حجم املنا�شط
التطوعية) .
• ا�ستدام املوارد (ا�ستهالك الطاقة ،ا�ستعمال املواد اخلطرة
وا�ستخدام املياه).
• التعليم ..ال�صحة ..اجلودة ومعايريها ..ال�سكن� ..أعداد
ال�سكان ..الرفاهية ..املوا�صالت .
�سابع ًا  :تـاريـخ نـ�شـ�أة مـفـهـوم امل�س�ؤولية االجتماعية:
• املرحلة الأولى :الثورة ال�صناعية حيث ظهرت النظرية
الكال�سيكية يف االقت�صاد و�سيادة مبد�أ احلرية االقت�صادية
وعلمائها� :آدم �سميث  Adam Smithودافيد ريكادو David
 Ricardoوب�ضرورة �أن حتتفي الدولة عن تدخلها لتنظيم
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االقت�صاد و�أن متنح لرجال الأعمال تنظيم �أنف�سهم .
• املرحلة الثانية :الك�ساد العظيم يف �أوروبا يف ثالثينيات
القرن الع�شرين ظهرت املدر�سة النيوكال�سيك ومن
علمائها :اللورد جون كينز  John Keynsيف معار�ضة مبد�أ
احلرية االقت�صادية املطلقة ،و�أكد على �ضرورة ت�شجع
احلكومة و�سيا�ساتها االقت�صادية يف �إعادة توزيع الدخل
من �أجل زيادة حجم اال�ستهالك وعليه �إجراء ذلك عن
طريق فر�ضي فرائده عاملية على الطبقات الغنية .
• املرحلة الثالثة :العوملة حيث �أخذت امل�س�ؤولية االجتماعية
موقعها على �صعيد االهتمام الدويل بعقد م�ؤمتر القمة
العاملي للتنمية االجتماعية يف كوبنهاجن عام 1995م,
كما �صدرت يف عام 1997م معايري امل�س�ؤولية االجتماعية
للم�ؤ�س�سات برقم  SA8000وهي �أول معايري دولية طوعية
ب�ش�أن �أخالقيات امل�ؤ�س�سة وت�شمل هذه املعايري على ثالثة
جماالت :حقوق الإن�سان ،وحقوق العاملني ،وحماية البيئة,
وتلتها املبادرة الدولية لتعزيز مبادئ امل�س�ؤولية االجتماعية
والذي �أطلقها الأمني العام كويف �أنان و�أطلق املرحلة
التنفيذية عام 2000م يف نيويورك .
• ي�سعى االتفاق العاملي من خالل قوة العمل اجلماعي �إلى
تعزيز مواطنة ال�شراكات امل�س�ؤولة بحيث ميكن لقطاع
الأعمال �أن ي�صبح جزء ًا من احلل يف مواجهة حتديات
العوملة وبهذه الطريقة ميكن �أن ي�ساهم بال�شراكة مع
�أطراف اجتماعية �أخرى يف قيام اقت�صاد عاملي �أكرث
ا�ستدامة و�شمولية .
ثامن ًا� :أهداف برامج امل�س�ؤولية االجتماعية ودوافعها:
• مرتكزات عمل امل�س�ؤولية االجتماعية :ولكي حتقق املن�ش�أة
عالقة جيدة من خالل براجمها للم�س�ؤولية االجتماعية
يجب �أن تلتزم بعدة �أ�س�س هي :
• الأ�سا�س الأول� :ضرورة �إميان املن�ش�أة ب�أهمية �إقامة
العالقات مع املجتمع املحلي املحيط بها ،حيث ال ميكن
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�أن تكون هذه العالقة جيدة ووطيدة يف حال عدم اقتناع
املن�ش�أة بجدوى �إقامة مثل هذه العالقة .ومن ثم ف�إن
اخلطوة الأولى التي تكفل لهذه العالقة البقاء واال�ستمرار
هي اقتناع املن�ش�أة ب�أهميتها وفاعليتها  ،على �أن هذا املوقف
يعتمد على طبيعة عمل املن�ش�أة و�إمكانياتها وامل�شكالت
التي تتعر�ض لها .
• الأ�سا�س الثاين :عند اقتناع املن�ش�أة ب�أهمية قيام عالقة
وطيدة مبجتمعها املحيط؛ ف�إنها البد �أن ترتجم هذه
العالقة �إلى �سيا�سة ملمو�سة حتدد ما يجب وما ال يجب
عمله يف �سبيل �إقامة هذه العالقة وعلى �أن تكون هذه
ال�سيا�سة متما�سكة وثابتة  ،وت�أخذ يف احل�سبان كافة
التغريات والتطورات التي من �ش�أنها الت�أثري يف عالقة
املن�ش�أة باملجتمع املحيط ،مع �ضمان و�ضع ت�صور للأثر
االجتماعي للمنظمة االقت�صادية .
• ووفق ًا لذلك؛ علينا �أن نت�صور العالقة املتبادلة بني املن�ش�أة
واملجتمع املحيط مبكوناته  ،وذلك وفق ًا لل�شكل الآتي :
• النطاق الوظيفي مل�شروعات املنظمات االقت�صادية وبيان
م�س�ؤوليتها االجتماعية :

• 	�أو�ضح «� »Alboneseأن امل�شروعات التي تقدم من خالل
من�ش�آت املجتمعات االقت�صادية ال �سبيل �أمامها �سوى القبول
والت�سليم بتو�سيع نظامها الوظيفي ،الحتواء املنا�شط ذات
امل�ضمون االجتماعي فاهتمت باملخرجات االجتماعية عند
ا�ستخدامها للموارد املتاحة ،فال�شركات م�س�ؤولة عن ال�ش�ؤون
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احل�ضرية ،وال�ش�ؤون اخلا�صة باملنتج ،و�ش�ؤون احلماية من
التلوث ،ومل تعد امل�صطلحات االقت�صادية اخلا�صة هي
املحدِّ د الوحيد لنطاق امل�شروع االقت�صادي الوظيفي .
تا�سع ًا� :أولويات برامج امل�س�ؤوليـة االجتماعيـة
لل�شـركات:

• امل�س�ؤوليات االقت�صادية  :حتقيق الربحية التي تنطلق منها
بقية امل�س�ؤوليات :
• تعظيم العوائد الربحية للم�ساهمني.
• االلتزام قدر الإمكان بدعم التوجهات الربحية لل�شركة .
• االلتزام بتحقيق الكفاءة الت�شغيلية لل�شركة.
• امل�س�ؤوليات القانونية :االلتزام احلريف بالنظم والت�شريعات:
• العمل وفق ًا للتنظيم والت�شريعات املعمول بها يف مناطق
العمل.
• االلتزام بكافة النظم واللوائح مبا تقت�ضيه املواطنة .
• تقدمي ال�سلع واخلدمات مبا يتوافق مع امل�صلحة ومبا
يتوافق مع اللوائح والأنظمة املعمول بها .
• االلتزام ب�أخالقيات املجتمع وقيمه .
• االمتناع عن كافة املمار�سات غري الأخالقية التي قد
تتعار�ض مع املمار�سات العملية لل�شركة .
• املمار�سة الأخالقية ملا هو �أبعد مما هو من�صو�ص عليه
قانوني ًا وت�شريعي ًا .
• امل�س�ؤوليات االن�سانية :حتقيق مبد�أ املواطنة ال�صاحلة
(�أخالقي ًا وديني ًا) :
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• العمل وفق التوقعات اخلريية والإن�سانية للمجتمع .
• ت�شجيع املوظفني لالنخراط يف برامج تطوعية ل�صالح
املجتمع.
• دعم امل�شاريع التنموية واالجتماعية التي ت�سهم يف حتقيق
رفاهية املجتمع .
• مع مراعاة �أن تطوير برامج امل�س�ؤولية االجتماعية للمجتمع
يجب �أن تنطلق من طبيعة من�شط ال�شركة الأ�صلي  .وي�ستعر�ض
اجلدول الآتي بع�ض الأمثلة التي تو�ضح طبيعة الربامج املوجهة
للمجتمع وفق ًا لطبيعة املن�شط االقت�صادي لل�شركة :
القطاعات
مايل ا�ستثماري

�صناعي وزراعي
القطاعات
عقاري

خدمات

طبيعة الربامج
 برامج دعم امل�شاريع ال�صغرية ومتويلها . برامج القرو�ض احل�سنة . ت�أ�سي�س �شركات ذات طبيعة جمتمعية . ت�أ�سي�س خطوط �إنتاج ملنتجات منخف�ضةالتكلفة ت�ستهدف �سكان القرى والهِ جر .
ت�أ�سي�س م�شروعات �صناعية لإنتاج بع�ضاملواد الأولية �أو الو�سيطة .
طبيعة الربامج
 م�شروع تطوير مناطق حلا�ضنات الأعمال . برامج لدعم الإ�سكان اخلريي . برمج ملناطق ور�ش �صناعية متخ�ص�صة . برامج للإن�شاء والبناء . م�شروع لت�سويق املنتجات م�شروعات لتوزيع املنتجات . -م�شروعات وبرامج للتدريب والت�أهيل

عا�شر ًا  :عـالقـة الأخـالق بامل�س�ؤولية االجتماعية:
• ات�ضح لنا من ا�ستعرا�ض مفهوم الأخالق و�أخالقيات املهنة
�أن امل�س�ؤولية نابعة �إلى حد كبري منها كفل�سفة تطال الأفراد
والقيادات وامل�ؤ�س�سات وقوة دفعها الرئي�س هو املجتمع املدين
�أو املجتمع الأخالقي .
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احلادي ع�شر :املمار�سة التطبيقية للم�س�ؤولية
االجتماعية:
�أظهرت نتائج الدرا�سة امليدانية موافقة غالبية مفردات العينة
امل�ستق�صاة حول توافر هذه القواعد  .وقد جاءت قاعدة �أو مبد أ�
«التزام ال�شركة باملوا�صفات التي ال ت�ضر بالبيئة» يف مقدمة
هذه القواعد واملبادئ حيث ي�ؤيد نحو  %882من مفردات العينة
امل�ستق�صاة ,وهو ما يو�ضح مدى اهتمام هذه ال�شركات بالبيئة
املحيطة بها .ما تبني لنا �أن  %77من هذه ال�شركات تن�ص ر�سالتها
على م�س�ؤوليتها جتاه جمتمعه و  % 59من هذه ال�شركات لديها
دليل لقواعد احلوكمة  ،وذلك كما هو مبني يف اجلدول الآتي :
ن�سبة ال�شركات
البيان
التي يتوافر لديها
التزام ال�شركة باملوا�صفات التي ال ت�ضر بالبيئة والإن�سان
%82
%77
ن�ص ر�سالة ال�شركة على امل�س�ؤولية االجتماعية
%67
الئحة لأخالقيات العمل
%59
دليل لقواعد احلوكمة
التزام ال�شركة ملورديها بتطبيق امل�س�ؤولية
%51
االجتماعية عند تقدمي خدماتها
%53
توزيع دليل قواعد �أخالقيات العمل على املوظفني

• ويف درا�سة تطبيقية على عينة قوامها (� )211شركة من
الدرجة املمتازة باململكة يف ثالث مناطق هي الو�سطى
وال�شرقية والغربية ا�ستطلعت اراء  11رئي�س جمل�س �إدارة ،و
 13نائب رئي�س جمل�س �إدارة ،و  26تنفيذي 62 ،مدير ًا عام ًا و
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 47رئي�س ق�سم ،م�شرفان عامان ،م�ساعدا مدير 12 ،عالقات
عامة ،وواحد ع�ضو م�سئولية اجتماعية ،نتجت ملا يلي:
•  %38من ال�شركات ال�سعودية مل تخ�ص�ص �إدارات
للم�سئولية االجتماعية .
•  %25ت�سند مهمة امل�سئولية االجتماعية لإدارة العالقات
العامة .
•  %18يقوم بها جمل�س الإدارة .
•  %11من ال�شركات ت�سند املهمة �إلى �إدارة �أو ق�سم امل�سئولية
االجتماعية .
•  %7يقوم باملهمة املدير التنفيذي.
•  %33من ال�شركات تعتمد على �أ�سلوب الدعم املايل فقط
للم�سئولية االجتماعية.
•  %28من ال�شركات مل ت�شارك �أ�ص ًال حتى الآن.
•  %13ت�شارك مع القطاع الثالث.
الثالث ع�شر  :اخلال�صة :
• �أن مفهوم امل�س�ؤولية االجتماعية ال يزال غري وا�ضح
لل�شركات.
• برامج امل�س�ؤولية االجتماعية جتاه العاملني ترتكز حول
الرعاية ال�صحية.
• ال يوجد وعي بدور املنظمات جتاه املجتمع من خالل
امل�س�ؤولية االجتماعية .
• ال يوجد وعي بدور املنظمات جتاه املجتمع من خالل
امل�س�ؤولية االجتماعية.
•	�أن �أغلب برامج امل�س�ؤولية االجتماعية املقدمة من منظمات
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القطاع اخلا�ص هي مبادرات فردية تعتمد على دوافع
دينية� ،أو دوافع تتما�شى مع القانون املفرو�ض من اجلهات
احلكومية لتحقيق عوائد لها.
• قلة وجود برامج للم�س�ؤولية االجتماعية داخل املنظمات
مرتبطة بن�شاطها وفق �أولويات واحتياجات املجتمع.
الرابع ع�شر :التو�صيات:
 )1غر�س (التن�شئة) القيم الأخالقية يف الطفولة (نظام
التعليم العام  +املنزل ) و�أبرزها قيمة العطاء والإمناء.
 )2اعتماد املواثيق واملبادئ الأخالقية �سيما املرتبطة
بحقوق الإن�سان يف بيئة الأعمال والتدريب عليها .
 )3ت�أ�سي�س جمال�س امل�س�ؤولية االجتماعية يف كل مدينة
كربى على �أن متول من قبل ال�شركات مع ت�شجيعها
بحوافز رعوية �أو �ضريبية من قبل احلكومة .
�	)4إقرار الت�شريعات على جعل امل�س�ؤولية االجتماعية حمور
من حماور حوكمة ال�شركات .
 )5تعزيز ال�شراكات والت�شبيك بني منظمات الأعمال
وامل�ؤ�س�سات غري الربحية ال �سيما يف املنطقة اجلغرافية
التي تعمل بها ال�شركة .
 )6ت�صحيح الت�صورات املغلوطة عن مفهوم امل�س�ؤولية
االجتماعية وزيادة الوعي به وقيادته من قبل كوادر
حمرتفة .وعلى �أنه قوى �أ�سا�سية يف املجتمع املدين .
 )7التعاون الدويل و�إ�صدار تقارير دورية وطنية و�إقليمية
ودولية ملزيد من الإف�صاح وعقد امل�ؤ�شرات لتبادل
اخلربات وا�ستلهام �أف�ضل التجارب .
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14
التقنيات الحديثة في تدريس
أهداف التنمية المستدامة
بقلم :األستاذة مرام عبدالمجيد القاسمي

معلمة لغة عربية  -مختصة في تدريس أهداف التنمية المستدامة

التغيات والقرارات اجلديدة التي ت�سعى لتحقيق التقدم يف التعليم ،ويف ظل ن�شر الوعي ب�أهداف
يف ظل
ّ
التنمية امل�ستدامة وا�ستخدام ا�سرتاتيجيات القرن الواحد والع�شرين يف التدري�س �سنجد �أن عماد جميع
ما ُذ ِكر �سيكون جيل اليوم الذي يقبع داخل �أ�سوار املدار�س ،لذا فيتوجب علينا �أن نعمل على جودة تعليمنا
وت�ضمني �أهداف التنمية امل�ستدامة يف خطط درو�سنا وتوظيف ا�سرتاتيجيات التعليم احلديثة التي جتعل
الطالب حمو ًرا للعملية التعليمية ،ويكون املعلم مر�شدً ا وموج ًها للطالب فقط ،فكل معلم يدخل لل�صف يجب �أن
يحقق ولو هد ًفا واحدً ا من الأهداف يف اليوم.
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(د ّر�س �أهداف التنمية امل�ستدامة  )Teach SDGsهو م�شروع
ابتدعته لتدري�س التنمية امل�ستدامة يف املدار�س بطرق حديثة
وذلك من خالل:
 -1وقت القراءة بقراءة ق�صة وربطها بهدف من �أهداف
التنمية امل�ستدامة.
ال�صباحي والف�سحة بفعاليات ترتبط
-2تفعيل الطابور
ّ
بالأهداف مثل التوعية من �أخطار ال�سمنة.
اليومي للدر�س بهدف �أو هدفني من �أهداف
 -3ربط التح�ضري
ّ
التنمية امل�ستدامة.
 -4ور�ش عمل للتالميذ حول �أهداف التنمية امل�ستدامة
تقوم على التعلم عن طريق اللعب وحل امل�شكالت بطرق
�إبداع ّية.
 -5امل�سابقات كـم�سابقة �أف�ضل عمل تط ّوعي يرتبط بهدف
ب�شرط �أن يكون العمل من وحي �أفكار التالميذ.
بيئي يرتبط بهدف
-6م�سابقـة ِ
اخلطابة البيئية بكتابة ِخطاب ّ
من الأهداف.
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� -7سينما التنمية امل�ستدامة الوثائقية.
 -8تفعيل ح�ص�ص الن�شاط بجعلها جلا ًنا للتنمية امل�ستدامة
حيث متثل كل جلنة هد ًفا من �أهداف التنمية امل�ستدامة
مثل (مت ّثل ح�ص�ص اللجان مبدر�سة �آمنة بنت وهب
االبتدائية للبنات جترب ًة ناجح ًة).
 -9جم ّلة التنمية امل�ستدامة احلائط ّية وتكون مب ّوب ًة ح�سب
الأهداف. .
ابتدعت هذا امل�شروع لأغر�س �أهداف التنمية امل�ستدامة يف
نفو�س تالميذي بطريقة جديدة وممتعة ف�أنا �أطمح لتخريج
طالب يتف ّكر يف ت�صرفاته قبل فعلها ،كتفكريه مئة مرة قبل
رمي الأو�ساخ يف مياه البحر ،وقبل �أن يده�س على الوردة
اجلميلة ،وقبل �أن ي�سرف يف ا�ستخدام املاء والكهرباء ،وقبل
�أن ي�ستهلك �أي مواد دون �أن يفكر يف الإنتاج ،ف�إذا متك ّنا
من غر�س التنمية امل�ستدامة يف نف�س كل طالب وجعلناه
يتف ّكر ويت�أمل ت�صرفاته حينها فقط �سنطمئن على م�ستقبل
البحرين.
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أهداف التنمية المستدامة:
 2015-2030لخدمة األشخاص
ذوي اإلعاقة
بقلم :الدكتورة هال السعيد
أكاديمية وباحثة في مجال شؤون اإلعاقة

يف �أيلول�/سبتمرب  2015اعتمدت الدول الأع�ضاء يف الأمم املتحدة ر�سمي ًا يف نيويورك ،خالل م�ؤمترها املعني
بالتنمية امل�ستدامة ،خطة التنمية امل�ستدامة لعام  .2030وت�شتمل هذه اخلطة على  17هدف ًا  ,ودورها يف
بناء عامل �أكرث �شمو ًال و�إن�صاف ًا للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة .وو�ضع حجر الأ�سا�س مل�ستقبل ي�شمل فيه الأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة ب�صورة �أكرب .تعهدت خطة عام ( 2030بعدم ترك �أحد يتخلف عن الركب) ..وللأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة حق كبري بهذه الأهداف ال�سبعة ع�شر  ،بو�صفهم م�ستفيدين وفاعلني على ال�سواء� ،أن ي�ستفيدوا
من �سرعة حتقيق التنمية ال�شاملة وامل�ستدامة ،و�أن ي�شحنوا عملية بناء املجتمعات القادرة على ا�ستيعاب
اجلميع وال�صمود بوجه العوائق ،مبا يف ذلك �سياق احلد من خماطر الكوارث وتعزيز العمل الإن�ساين والتنمية
احل�ضرية .ويتعني على احلكومات والداعمني للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة واملنظمات املمثلة لهم وامل�ؤ�س�سات
الأكادميية والقطاع اخلا�ص �أن يعملوا كفريق واحد بهدف حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة.
الكتاب العربي في المسؤولية المجتمعية  -الجـزء الثالث
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حقائق و�أرقام :
عدد �سكان الأر�ض 7 :مليار ن�سمة ,يعاين مليار �شخ�ص من
�سكان العامل ( 1من كل � 7أ�شخا�ص) من نوع ما من الإعاقة,
�أي ما يزيد عن  100مليون �شخ�ص معاق هم من الأطفال,
وحيث يتعر�ض الأطفال الذين يعانون من الإعاقة للعنف
بن�سبة �أربع �أ�ضعاف ما ميكن �أن يتعر�ضه الأطفال غري ذوي
االعاقة ,ويالحظ �أنه يعي�ش  % 80من ذوي االعاقة يف الدول
النامية ,وال ي�ستطيع  50يف املائة من املعاقني حتمل نفقات
الرعاية ال�صحية ,وقد وقع  153بلد ًا على اتفاقية حقوق
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة عام .2006
�أهداف التنمية امل�ستدامة ال�سبعة ع�شر:

ولتحقيق �أهداف الأمم املتحدة بالتنمية امل�ستدامة للخدمات
التي تقدم لذوي الإعاقة وجدنا �أن من الأهداف ال�سبعة
ع�شر يوجد �سبعة �أهداف �أكرث ات�ساق ًا و�إحلاح ًا لواقع وق�ضايا
الإعاقة ،يف حماولة ال�ست�سقاء املفاهيم اخلا�صة بق�ضايا
الإعاقة ،ولتكري�سها يف ر�سم ر�ؤية وا�ضحة للمنظومات اخلريية
املوازية لر�ؤية قطر  ،٢٠٣٠بالإ�ضافة �إلى تقيي�س وجتويد
املعايري الرامية �إلى حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة.
حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة للأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة.تتلخ�ص بالأهداف ال�سبعة التالية:
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الهدف االول:

ال�صحة اجليدة والرفاه:
يتلخ�ص الهدف االول بالهدف الثالث من �أهداف التنمية
امل�ستدامة �ضمان متتع اجلميع ب�أمناط عي�ش �صحية وبالرفاهية
يف جميع الأعمار .و�إن �ضمان احلياة ال�صحية وت�شجيع الرفاه
للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة بات عن�صر ًا ال بد منه يف التنمية
امل�ستدامة .وحتقق تقدم جوهري يف زيادة �إمكانية احل�صول
على رعاية �صحية مالئمة..
وهنا ظهرت احلاجة �إلى بذل كثري من اجلهود للق�ضاء على
الأمرا�ض لتلبية متطلبات الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ال�صحية،
وتعزيز اجلوانب الوقائية ،ومالزمة العالج الت�أهيلي والوظيفي
لتحفيز مناطق الإح�سا�س وتعزيز قدرتهم على الإجناب.
لذلك ال بد من االهتمام بالأمور التالية:
• و�ضع نهاية للأوبئة والأمرا�ض املنت�شرة يف �أو�ساط الأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة بحلول عام . 2030
• العمل على التوعية بالوقاية للأ�سرة حتى ال ت�سبب عجز
ومنه تظهر االعاقة.
• �ضمان ح�صول الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة على خدمات رعاية
ال�صحة املنا�سبة حلاالتهم واالهتمام باجلوانب اجلن�سية
والزواج والإجناب ،مبا يف ذلك خدمات ومعلومات تنظيم
الأ�سرة والتوعية اخلا�صة بهم ،و�إدماج ال�صحة الإجنابية
يف اال�سرتاتيجيات والربامج الوطنية بحلول عام .2030
• حتقيق التغطية ال�صحية ال�شاملة ،و�إمكانية احل�صول
على خدمات الرعاية ال�صحية الأ�سا�سية اجليدة و�إمكانية
ح�صول الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة على الأدوية واللقاحات
اجل ّيدة والفعالة واملي�سورة التكلفة.
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الهدف الثاين:

العمل الالئق ومنو االقت�صاد:
يتلخ�ص الهدف الثاين بالهدف الثامن من �أهداف التنمية
امل�ستدامة تعزيز النمو االقت�صادي املطرد وال�شامل للجميع
وامل�ستدام ،والعمالة الكاملة واملنتجة ،وتوفري العمل الالئق
للجميع حيث ي�ؤدي التقدم البطيء وغري املتكافئ يف �إتاحة
فر�ص العمل للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة �إلى معاودة التفكري فيما
ننتهجه من �سيا�سات اقت�صادية واجتماعية �إزاء توفري العمل
الالئق للجميع ،مع اال�ستعانة ب�أدوات جديدة يف هذا امل�ضمار.
�إن ا�ستمرار انعدام فر�ص العمل الالئق ،وعدم كفاية
اال�ستثمارات ،وقلة اال�ستهالك يف�ضي �إلى ت�ضا�ؤل العقد
االجتماعي الأ�سا�سي الذي ترتكز عليه املجتمعات املتح�ضرة
وهو :اقت�ضاء م�شاركة اجلميع يف التقدم .و�ستظل تهيئة فر�ص
العمل اجليد حتدي ًا من التحديات الرئي�سة التي �ستواجهها
االقت�صادات العاملية جميعا تقريبا فيما بعد عام .2015
لذلك ال بد من االهتمام بالأمور التالية:
يقت�ضي النمو االقت�صادي امل�ستدام �أن تعمل املجتمعات على
تهيئة الظروف التي تتيح للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة احل�صول
على فر�ص عمل جيد حتفز االقت�صاد يف ظل ظروف الئقة منها:
• تعزيز ال�سيا�سات املوجهة نحو التنمية التي تدعم الأن�شطة
الإنتاجية ،وفر�ص العمل الالئق للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة،
ومبا�شرة الأعمال احلرة ،والقدرة على الإبداع واالبتكار،
وت�شجع على �إ�ضفاء الطابع الر�سمي على امل�شاريع املتناهية
ال�صغر وال�صغرية واملتو�سطة احلجم ،ومنوها.
• حتقيق العمالة الكاملة واملنتجة وتوفري العمل الالئق
لأ�شخا�ص ذوي الإعاقة من اجلن�سني وتكاف�ؤ الأجر لقاء
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العمل املتكافئ القيمة ،بحلول عام 2030
•	�إحلاق ال�شباب غري امللتحقني من ذوي الإعاقة بالربامج
الت�أهيلية �سواء من خالل التعليم �أو التدريب بحلول عام 2020
• حماية حقوق العمل وتعزيز بيئة عمل �ساملة و�آمنة
ومهي�أة للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،واحلمد من الوظائف
غري امل�ستقرة
• تعزيز قدرة امل�ؤ�س�سات املالية املحلية على ت�شجيع �إمكانية
احل�صول على اخلدمات امل�صرفية والت�أمني واخلدمات
املالية للجميع ،وتو�سيع نطاقها.
• ت�أمني م�شاركة اال�شخا�ص ذوي االعاقة يف �صنع القرار.
• ت�أمني ح�صول اال�شخا�ص ذوي االعاقة على فر�ص العمل
التي تنا�سب �أو�ضاعهم.
الهدف الثالث:

ال�صناعة واالبتكار والهياكل الأ�سا�سية:
يتلخ�ص الهدف الثالث بالهدف التا�سع من �أهداف التنمية
امل�ستدامة �إقامة بنية حتتية قادرة على ال�صمود ،وحتفيز
الت�صنيع ال�شامل للجميع وامل�ستدام ،وت�شجيع االبتكار.
وحيث ما زال اال�ستثمار يف البنية الأ�سا�سية النقل ،والري،
والطاقة ،وتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ،ومتكني الأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة منها ال يرتقي �إلى امل�ستول امل�أمول.
لذلك ال بد من االهتمام بالأمور التالية:
�إن اال�ستثمار يف البنية الأ�سا�سية مبا يخدم الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة بات عن�صر ًا حيوي ًا من عنا�صر حتقيق التنمية
امل�ستدامة والتمكني ،وهناك �إقرار منذ زمن بعيد ب�أن النمو
يف الإنتاجية والدخل وحت�سني النتائج ال�صحية والتعليمية
يقت�ضيان اال�ستثمار يف البنية الأ�سا�سية ,ومنها:
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•	�إقامة بنى حتتية جيدة النوعية وموثوقة وم�ستدامة وقادرة
على ال�صمود ،لدعم التنمية االقت�صادية ورفاه الأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة ،مع الرتكيز على تي�سري ُ�س ُبل و�صول �شامل
�إليها بتكلفة مي�سورة وعلى قدم امل�ساواة.
• زيادة فر�ص ح�صول امل�شاريع ال�صناعية ال�صغرية احلجم
و�سائر امل�شاريع التي يقيمها الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة على
الت�شجيع والدعم املايل.
• دعم تطوير التكنولوجيا املحلية والبحث واالبتكار مبا
يخدم الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
• زيادة فر�ص احل�صول على تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت،
وال�سعي �إلى توفري فر�ص الو�صول ال�شامل واملي�سور �إلى �شبكة
الإنرتنت بحلول عام (. )2030
الهدف الرابع:

احلد من �أوجه عدم امل�ساواة:
يتلخ�ص الهدف الرابع بالهدف العا�شر من �أهداف التنمية
امل�ستدامة احلد من انعدام امل�ساواة حيث خطى املجتمع الدويل
خطوات وا�سعة �صوب احلد من انعدام امل�ساواة بني الأ�شخا�ص
العاديني والأ�شخا�ص ذوي الإعاقة .بيد �أن التباين ال يزال
متوا�صال ،حيث هناك تباينات وا�سعة يف �إمكانية احل�صول على
اخلدمات التعليمية والوظيفية وغري ذلك من الأ�صول الإنتاجية.
لذلك ال بد من االهتمام بالأمور التالية:
�سعي ًا �إلى خف�ض التباين ،مت التو�صية باتباع �سيا�سات
�شاملة من حيث املبد�أ ،على �أن تويل االهتمام يف الوقت
ذاته باحتياجات الفئات امل�ست�ضعفة واملهم�شة مبا يف ذلك
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ,ومنها:
• متكني وتعزيز الإدماج االجتماعي واالقت�صادي وال�سيا�سي
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للجميع ،مبا يف ذلك الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة بحلول عام 2030
• �ضمان تكاف�ؤ الفر�ص واحلد من �أوجه انعدام امل�ساواة يف
النتائج ،من خالل �إزالة القوانني وال�سيا�سات واملمار�سات
التمييزية ،وتعزيز الت�شريعات وال�سيا�سات والإجراءات
املالئمة يف هذا ال�صدد.
• �ضمان تكاف�ؤ الفر�ص للجميع مبا فيهم الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة.
الهدف اخلام�س:

مدن وجمتمعات حملية م�ستدامة:
يتلخ�ص الهدف اخلام�س بالهدف احلادي ع�شر من �أهداف
التنمية امل�ستدامة جعل املدن وامل�ستوطنات الب�شرية �شاملة
للجميع و�آمنة وقادرة على ال�صمود وم�ستدامة.
�إن املدن هي مراكز الأفكار والتجارة والثقافة والعلم والإنتاجية
والتنمية االجتماعية وما هو �أكرث منذلك بكثري .فاملدن مكنت
النا�س يف �أف�ضل حاالتها من التقدم اجتماعي ًا واقت�صادي ًا.
بيد �أن ثمة حتديات كثرية تقف يف طريق �صيانة املدن على
نحو ي�ستمر معه �إيجاد فر�ص عمل وحتقيق الرخاء مع عدم
�إجهاد الأر�ض واملوارد .وت�شمل التحديات امل�شرتكة املتعلقة
باملدن عدم حتقيق الو�صول ال�شامل وتهيئة البيئة العمرانية
للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،وعدم توافر �أمواللتقدمي اخلدمات
الأ�سا�سية لهم ،وم�شاريع البنية التحتية امللحة.
لذلك ال بد من االهتمام بالأمور التالية:
من املمكن التغلب على التحديات التي يواجهها الأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة جتاه املدن بطرائق تتيح لتلك املدن موا�صلة
االنتعا�ش والنمو ،مع حت�سينها يف الوقت ذاته ويتاح فيها
للجميع الو�صول واحل�صول على اخلدمات الأ�سا�سية والطاقة
الكتاب العربي في المسؤولية المجتمعية  -الجـزء الثالث

والإ�سكان والنقل وما هو �أكرث منذلك.
ويالحظ ان دولة قطر قامت ب�إن�شاء مراكز ثقافية ُمتخ�ص�صة،
منها على �سبيل املثال مركز قطر الثقايف واالجتماعي
للمكفوفني ،ومركز قطر الثقايف واالجتماعي لل�صم.
�أما على ال�صعيد الريا�ضي ،فقد ّمت �إن�شاء االحتاد الريا�ضي
القطري لذوي الإعاقة منذ فرتة طويلة ،حيث بات يلعب دور ًا هام ًا
يف ت�أهيل الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ودجمهم ريا�ضي ًا يف املجتمع.
و�أو�ضح �أنّ اللجنة ال ُعليا للم�شاريع والإرث� ،أخذت يف احل�سبان
االحتياجات اخلا�صة للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة من حيث
احل�صول على الت�سهيالت الالزمة لال�ستمتاع بفعاليات ك�أ�س
العامل لكرة القدم الذي �ستحت�ضنه قطر يف عام .2022
والحظ التقدم بدولة قطر باالهتمام بجميع الت�سهيالت لذوي
االعاقة بت�أمني بيئة �آمنه �سواء بامل�سكن �أو الأماكن العامة
واملتنزهات واملطاعم والفنادق ،وتخ�صي�ص �أماكن ترفيهية
يف احلدائق العامة للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،ووفرت بع�ض
الألعاب التي ميكن �أن ي�ستخدمها الأطفال دون التعر�ض
للخطر ،كما نظمت دورات تدريبية �إلزامية للموظفني يف الهيئة
العامة لل�سياحة والعاملني يف املطارات حول �سهولة الو�صول.
ولتحقيق اال�ستدامة لهدف جعل املدن وامل�ستوطنات الب�شرية
�شاملة للجميع و�آمنة وقادرة على ال�صمود وم�ستدامة باتباع التايل:
• �ضمان ح�صول الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة على خدمات املدن
الأ�سا�سية املالئمة والآمنة واملي�سورة التكلفة ،ورفع م�ستوى
اخلدمة ،بحلول عام . 2030
• توفري �إمكانية و�صول اجلميع �إلى نظم نقل مهي�أة و�آمنة
ومي�سورة التكلفة ي�سهل الو�صول �إليها وم�ستدامة ،وحت�سني
ال�سالمة على الطرق ،وال �سيما من خالل تو�سيع نطاق
النقل العام ،مع �إيالء اهتمام خا�ص الحتياجات الأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة وكبار ال�سن ،بحلول عام . 2030
• تعزيز التو�سع احل�ضري ال�شامل للجميع مبا فيهم الأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة ،و�إ�شراكهم يف تخطيط و�إدارة املدن على نحو
الكتاب العربي في المسؤولية المجتمعية  -الجـزء الثالث

قائم على التكامل واال�ستدامة بحلول عام (.)2030
• توفري �سبل ا�ستفادة اجلميع مبا فيهم الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة من م�ساحات خ�ضراء و�أماكن عامة مهي�أة و�آمنة
و�شاملة للجميع ميكن الو�صول �إليها بحلول عام (.)2030
الهدف ال�ساد�س:

عقد ال�شراكات لتحقيق الأهداف:
يتلخ�ص الهدف ال�ساد�س بالهدف ال�سابع ع�شر من �أهداف
التنمية امل�ستدامة تعزيز و�سائل التنفيذ وتن�شيط ال�شراكة
العاملية من �أجل التنمية امل�ستدامة.
وحيث يتطلب حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة عقد ال�شراكات
املتعددة بني م�ؤ�س�سات املجتمع املدين على اختالفها ،والكفيلة
ب�ضمان �آلية التنفيذ واال�ستدامة ،كما يتطلب جدول تنمية
م�ستدامة قائم على �شراكات بني احلكومة والقطاع اخلا�ص
واملجتمع املدين .وهذه ال�شراكات ال�شاملة ُتبنى على قواعد
وقيم ور�ؤية م�شرتكة و�أهداف م�شرتكة ت�ضع الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة يف قلب من هذه اجلهود.
لذلك ال بد من االهتمام بالأمور التالية:
• دعم اخلطط الوطنية الرامية �إلى تنفيذ �أهداف التنمية
امل�ستدامة.
• ت�شجيع وتعزيز ال�شراكات العامة بني القطاع العام والقطاع
اخلا�ص و�شراكات املجتمع املدين الفعالة ،باال�ستفادة من
اخلربات املكت�سبة من ال�شراكات ومن ا�سرتاتيجياتها
لتعبئة املوارد مبا يخدم الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
• اال�ستفادة من البيانات يف عملية الر�صد واملتابعة وامل�ساءلة،
اال�ستفادة من املبادرات القائمة لو�ضع مقايي�س للتقدم
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املحرز يف حتقيق التنمية امل�ستدامة.
• تعزيز ات�ساق ال�سيا�سات والقوانني والأنظمة مبا ين�سجم مع
حتقيق التنمية امل�ستدامة التي يتطلع �إليها الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة.
الهدف ال�سابع:

التعليم اجليد:
يتلخ�ص الهدف ال�سابع بالهدف الرابع من �أهداف التنمية
امل�ستدامة �ضمان التعليم اجليد املن�صف وال�شامل للجميع وتعزيز
فر�ص التعلم مدى احلياة للجميع .والهدف الرابع من �أهداف
التنمية امل�ستدامة الهامة هو لي�س هدف ًا ملهم ًا فح�سب ،بل هو
جزء ال يتجز�أ من رفاهية جمتمعاتنا واقت�صادنا ،ومن نوعية حياة
جميع الأفراد ،ويعد هدف ًا هام ًا وعاملي ًا جديد ًا يف جمال التعليم.
وقد �أتى حتديد هذا الهدف نتيجة لعملية ت�شاورية مكثفة
�أجرتها الدول الأع�ضاء ،مع امل�شاركة الوا�سعة من املجتمع
املدين واملعلمني والنقابات والوكاالت الثنائية واملنظمات
الإقليمية واملنظمات الدولية والقطاع اخلا�ص ومعاهد
البحوث وم�ؤ�س�ساته.
ومع الإح�صائيات احلالية ي�صل عدد الأطفال غري امللتحقني
بالدرا�سة وهم يف �سن االلتحاق باملدار�س االبتدائية ما يقارب
 65مليون طفل ،ن�صفهم تقريب ًا من ذوي الإعاقة .حتى
الأطفال ذوي الإعاقة الذين يلتحقون باملدار�س يقل احتمال
ا�ستكمال درا�ستهم ب�شكل كبري مقارنة ب�أقرانهم ب�سبب بع�ض
التحديات التي يواجهونها .وت�شري بع�ض التقديرات �إلى �أن
ن�سبة تخرج الأطفال ذوي الإعاقة تقل عن  . ٪ 5ونتيجة لذلك،
باتت ن�سبة البالغني من ذوي الإعاقة امللمني بالقراءة والكتابة
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  ٪ 3فقط يف العامل� ،أما ن�سبة الن�ساء ذوات الإعاقة امللمات
بالقراءة والكتابة فهي ن�سبة �صادمة �إذ ال تتجاوز . ٪ 1
ويتفاقم تهمي�ش الأطفال ذوي الإعاقات ،ب�سبب املفهوم
ال�سائد للإعاقة على �أنه �شكل من �أ�شكال ال�ضعف ،وافرتا�ض
�أن املدر�سة ما هي �إال �سبيل للتن�شئة االجتماعية للطالب ذوي
الإعاقة ولي�س للتعلم ،فحرمان الأطفال ذوي الإعاقة من
احلق يف التعليم يعزز املواقف واالفرتا�ضات ال�شائعة بت�ضا�ؤل
قدرتهم ،ما ي�ضعهم يف �أو�ضاع غري مواتية ب�شكل �أكرب.
وحيث ي�شكل احل�صول على تعليم جيد الأ�سا�س الذي يرتكز
عليه حت�سني حياة الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة وبه تتحقق التنمية
امل�ستدامة .وقد �أُحرز تقدم ًا جوهري ًا �صوب زيادة �إمكانية
احل�صول على التعليم اجليد املنا�سب بكل مراحله ،وزيادة
االهتمام بالربامج التي تراعي الفروق الفردية والتي تتنا�سب
مع كل حالة  ,وزيادة معدالت االلتحاق بالدرا�سة مدار�س التعليم
العام بعملية الدمج وخ�صو�ص ًا بالن�سبة للن�ساء والفتيات الذين
يواجهون التميز ب�صفتهن �أو ًال عن�صر �أنثوي وثاني ًا �صاحبة
اعاقة ،لذلك ال بد من بذل جهود �أكرث لكي تكون كفيلة بتحقيق
قفزات يف �إجناز الأهداف العاملية املحددة للتعليم .
لذلك ال بد من االهتمام بالأمور التالية:
ميكننا عمل الأف�ضل من �ش�أن حت�سني خطط و�سيا�سات التعليم
اخلروج من دائرة التهمي�ش ،في�ستطيع املعلمون الذين تلقوا
تدريب ًا على التعرف على الأطفال ذوي الإعاقة وم�ساعدتهم
على التعلم مبا يتنا�سب مع نوع الإعاقة ودرجتها مع مراعاة
الفروق الفردية فيما بينهم حيث يكون لها �أثر �إيجابي
باكت�ساب ذوي الإعاقة للمعلومات املختلفة وهذا له ف�ضل
يف �إحداث �أثر �إيجابي باال�ستدامة� ،إ�ضافة �إلى وجود �أدوات
و�أجهزة م�ساعدة رخي�صة الثمن  ،كالنظارات الطبية التي
ميكن توفريها لطفل يجد �صعوبة يف قراءة �سبورة الف�صل,
ومعينات �سمعية ملن يعانون من �ضعف بال�سمع  ,واجهزة FM
 .....وغريها من الأجهزة التعوي�ضية امل�ساعدة ،فال�سيا�سات
الكتاب العربي في المسؤولية المجتمعية  -الجـزء الثالث

التعليمية اجليدة تراعي ب�شكل خا�ص طبيعة الرتابط بني
الإعاقة والربامج التي تقدم لهم.
ويف دولتنا قطر يالحظ التزامهم التزام ًا كام ًال بالتعليم
ال�شامل لذوي الإعاقة ،وتطبق الدولة ب�شكل متزايد منظور
االحتواء االجتماعي على التعليم ،ما ي�سمح بتكوين ر�ؤية �شاملة
للإعاقة والتنمية .وين�صب تركيزهم على املعلمني ،وو�ضع يف
هذا ال�صدد حزم ًا تدريبية من �أجل (املدربني الرئي�سني)،
ليتولوا بعد ذلك تدريب املعلمني على دعم الأطفال امل�صابني
بالتوحد و�ضعف ال�سمع وال�شلل الدماغي وال�صم واملكفوفني.
وقد تعاطت دوله قطر واجلهات املهتمة بذوي الإعاقة �سواء
وزارة التعليم ووزارة ال�صحة
ووزارة التنمية االجتماعية مع املنظمات املعنية بذوي الإعاقة
واملجتمعات املحلية ،بت�صميم مناهج مبتكرة لإحلاق ه�ؤالء
الأطفال بال�صف الدرا�سي بالتعليم العام بطريقة الدمج
ال�شامل ،مع االهتمام ببناء قدرات املوظفني واملعلمني ،و�إعداد
�سيا�سات تعليمية �شاملة ،وتهيئة فيزيقية ملكان دجمهم.
�أي�ض ًا اهتمت قطر ب�أ�ساليب مبتكرة لتكنولوجيا املعلومات
واالت�صال يف التعليم ،وتقييمها ،وو�ضع ا�سرتاتيجية تف�صيلية
�شاملة لذوي الإعاقة ،مبا يتنا�سب مع نوع الإعاقة ،فمث ًال لتعليم
فئه ال�صم يف مرحلة ما قبل املدر�سة ،مت تدريب �أو ًال معلمي
الرتبية اخلا�صة ومعلمني التعليم العام على لغة الإ�شارة ومن
ثم العمل على �إ�صالح املناهج الدرا�سية لتتنا�سب القدرات
اال�ستيعابية لذوي الإعاقة ،وو�ضع م�ؤ�شرات وا�ضحة للمتابعة.
وبذلك ينبغي �أال يقت�صر التعليم على فئة دون �أخرى ،الأمر
الذي يدعو �إلى �أهمية �أن يحظى الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
بتعليم جيد �أو ًال ت�أهيلية بربامج متنوعة ومتعددة ت�ساعدهم
على اتاحة فر�ص تعليمية تتيح لهم ا�ستكمال مراحلهم
الدرا�سية مبا يف ذلك اجلامعية مع وجود الو�سائل التعليمية
امل�ساعدة وامل�ساندة للربامج التي تنا�سب كل اعاقة وممكن
حت�سني التعلم وا�ستدامته باتباع النقاط التالية:
الكتاب العربي في المسؤولية المجتمعية  -الجـزء الثالث

• �ضمان �أن يتمتع الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة بتعليم من�صف
وجيد ،مما ي�ؤدي �إلى حتقيق نتائج تعليمية مالئمة وفعالة
بحلول عام .2030
• �ضمان �أن تتاح للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة فر�ص احل�صول
على نوعية جيدة من النماء والرعاية يف مرحلة الطفولة
املبكرة والتعليم قبل االبتدائي حتى يكونوا جاهزين
للتعليم بحلول عام . 2030
• �ضمان تكاف�ؤ فر�ص الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف احل�صول
على التعليم املهني والتعليم العايل اجليد واملي�سور التكلفة،
مبا يف ذلك التعليم اجلامعي ،بحلول عام . 2030
• �ضمان تكاف�ؤ فر�ص جميع الن�ساء والرجال من ذوي االعاقة
يف احل�صول على التعليم التقني واملهني والتعليم العايل
اجليد واملي�سور التكلفة ،مبا يف ذلك التعليم اجلامعي،
بحلول عام 2030
• �ضمان متتع الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة باملهارات التقنية
واملهنية ،للعمل و�شغل وظائف الئقة وملبا�شرة الأعمال
احلرة بحلول عام . 2030
• االرتقاء بال�سيا�سات والقوانني الوطنية لدعم التكنولوجيا
امل�ساعدة للم�صابني باي نوع من االعاقات.
• �إظهار �أهمية توفري منتجات التكنولوجيا امل�ساعدة و�ضمان
تهيئة بيئات خالية من احلواجز.
• �ضرورة حتفيز البحث العلمي وتطوير التكنولوجيا امل�ساعدة
يف هذا املجال.
• بناء املرافق التعليمية التي تراعي الو�صول للأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة ،ورفع م�ستوى املرافق التعليمية القائمة وتهيئة
بيئة تعليمية فعالة و�آمنة.
• الق�ضاء على التفاوت بني اجلن�سني يف التعليم و�ضمان تكاف�ؤ
فر�ص الو�صول �إلى جميع م�ستويات التعليم والتدريب
املهني للفئات ال�ضعيفة ،مبا يف ذلك للأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة وال�شعوب الأ�صلية والأطفال الذين يعي�شون يف ظل
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�أو�ضاع ه�شة ،بحلول عام 2030
• �ضمان �أن يلم جميع ال�شباب ون�سبة كبرية من الكبار،
رجا ًال ون�سا ًء من ذوي االعاقة على حد �سواء ،بالقراءة
والكتابة والريا�ضيات مبا يتنا�سب قدراتهم بحلول عام
.2030
• بناء قاعدة معرفية قوية للمبادرات الناجحة ،مع م�ساعدة
البلدان �أي�ض ًا على و�ضع ا�سرتاتيجيات للتعليم ال�شامل
وتنفيذها.
• بناء املرافق التعليمية التي تراعي الفروق بني اجلن�سني،
والإعاقة ،والأطفال ،ورفع م�ستوى املرافق التعليمية
القائمة وتهيئة بيئة تعليمية فعالة وم�أمونة وخالية من
العنف للجميع.
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• الزيادة بن�سبة كبرية يف عدد املعلمني امل�ؤهلني للتعامل
مع ذوي االعاقة ،مبا يف ذلك من خالل التعاون الدويل
لتدريب املعلمني يف البلدان النامية ،وبخا�صة يف �أقل
البلدان منو ًا والدول اجلزرية ال�صغرية النامية ،بحلول
عام 2030
•	�إدماج الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف احلياة الثقافية و�أن�شطة
الرتفيه والت�سلية الريا�ضية.
• زيادة ن�سبة عدد املنح الدرا�سية املتاحة للأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة لاللتحاق بالتعليم العايل ،مبا يف ذلك
منح التدريب املهني وتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت،
والربامج التقنية والهند�سية والعلمية بحلول عام .2020
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16
المسؤولية االجتماعية للشركات
االقتصادية كشريك لتحقيق
أهداف التنمية المستدامة 2030
اعداد  :األستاذة شامة عوض الكريم عبدالسالم عثمان

محاضر بجامعة النيلين قسم علم االجتماع واألنثروبولوجيا والخدمة االجتماعية

�إن الفكرة الأ�سا�سية التي تنطوي عليها امل�س�ؤولية االجتماعية لل�شركات؛ هو حتقيق ال�شراكة الفعالة بينها
وبني الدولة ،من �أجل و�ضع ال�سيا�سات والربامج التي حتقق الفائدة للمجتمع ،للو�صول به حلالة الرفاه
االجتماعي امل�ستدام ،من خالل البحث عن املعاجلات التي من املمكن �أن ت�ساهم يف �صد خمتلف امل�شكالت والعقبات
التي من املمكن �أن تواجه املجتمع ،وحتول دون و�صوله للتنمية امل�ستدامة .وت�صبح امل�س�ؤولية االجتماعية
لل�شركات بهذا املعنى واحدة من �أهم متطلبات حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة للعام  .2030وهذا ما نحاول
�أن نتطرق �إليه من خالل هذا املقال ،بتو�ضيح كيف �أن الأبعاد التي ت�ستند عليها فكرة امل�س�ؤولية االجتماعية
لل�شركات ،تخدم ب�شكل �أ�سا�سي �أهداف التنمية امل�ستدامة للعام .2030
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�أبعاد امل�س�ؤولية االجتماعية:
يعرف البنك الدويل امل�س�ؤولية االجتماعية ب�أنها التزام قطاع
الأعمال بالإ�سهام يف التنمية االقت�صادية امل�ستدامة وبالعمل
مع املوظفني و�أ�سرهم واملجتمع املحلي واملجتمع عامة من �أجل
حت�سني نوعية حياتهم ب�أ�ساليب تفيد قطاع الأعمال والتنمية
على حد �سواء .وامل�س�ؤولية االجتماعية على ح�سب جمل�س
الأعمال العاملي للتنمية امل�ستدامة االلتزام امل�ستمر من قبل
امل�ؤ�س�سات بالت�صرف �أخالقي ًا وامل�ساهمة يف حتقيق التنمية
االقت�صادية والعمل على حت�سني نوعية الظروف املعي�شية
للقوى العاملة وعائالتهم واملجتمع املحلي واملجتمع ككل .1ومن
التعريفات ال�سالفة الذكر ف�إن امل�س�ؤولية االجتماعية لقطاع
الأعمال تنطوي على �أبعاد �أخرى غري البعد االقت�صادي الذي
يهدف �إلى تعظيم الربح وحتقيق املنفعة لأ�صحاب امل�صلحة
(حملة الأ�سهم ،املقر�ضون ،املوردون ،الزبائن واحلكومة)،
فتلك التعريفات تعك�س ب�شكل مبا�شر �أن امل�س�ؤولية االجتماعية
التي تتحملها امل�ؤ�س�سة االقت�صادية ال ت�شمل فقط حميطها
الداخلي بل متتد م�س�ؤوليتها للمجتمع اخلارجي فيما يتعلق
بظروفه االقت�صادية واملعي�شية والبيئة وغريها واجلدول
التايل يو�ضح ذلك:
امل�صدر� :أعده الباحث ،ا�ستناد ًا �إلى :امل�شرف عبداللطيف
امل�شرف ،امل�س�ؤولية االجتماعية درا�سة يف الإدارات احلكومية
والعمل الطوعي ،مرجع �سابق �ص167
ال�شركات االقت�صادية ك�شريك يف حتقيق �أهداف التنمية
امل�ستدامة 2030م:
�إن الأبعاد ال�سالفة الذكر ،ت�شتبك ب�شكل �أو ب�آخر مع واحدة من
�أهداف التنمية امل�ستدامة ،فالبعد الأول من �أبعاد امل�س�ؤولية
 1نوال �ضيايف ،امل�س�ؤولية االجتماعية للم�ؤ�س�سة واملوارد الب�شرية (اجلزائر ،جملة التنظيم
والعمل ،العدد � )5ص 4
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االجتماعية هو البعد االجتماعي ،الذي يعني بتحقيق م�شاريع
اجتماعية ذات �أهداف �إن�سانية تخدم ب�شكل �أ�سا�سي املجتمع
دون حت�صيل عائد �أو ربح مادي ،وهذا البعد يلتقي مع الهدف
الأول من �أهداف التنمية امل�ستدامة وهو الق�ضاء على الفقر،
والهدف الثاين هو الق�ضاء على اجلوع ،والهدف الثالث هو
حتقيق ال�صحة اجليدة ،والهدف الرابع هو التعليم اجليد،
والهدف الثامن العمل الالئق ومنو االقت�صاد ،والهدف التا�سع
هو ال�صناعة واالبتكار والهياكل الأ�سا�سية.
�أما البعد الثاين من �أبعاد امل�س�ؤولية االجتماعية فهو البعد
الأخالقي ويفرت�ض هذا البعد �أن على امل�ؤ�س�سة االقت�صادية �أن
ت�ستوعب اجلوانب القيمية والأخالقية وال�سلوكية واملعتقدات
يف املجتمعات الذي تعمل فيه ،وهذا البعد يلتقي مع الهدف
اخلام�س من �أهداف التنمية امل�ستدامة وهو حتقيق امل�ساواة
بني اجلن�سني ،والهدف العا�شر هو احلد من �أوجه عدم
امل�ساواة ،والهدف ال�ساد�س ع�شر هو حتقيق ال�سالم والعدل
وامل�ؤ�س�سات القوية ،واملالحظ �أن الأبعاد التي تنطوي عليها
امل�س�ؤولية االجتماعية ترجمت يف بع�ض الدول على �شكل
ت�شريعات وقوانني حاكمة لعمل امل�ؤ�س�سات االقت�صادية ،ففي
ال�سودان قد ترجم البعد الأخالقي مبجموعة من القوانني
وهو قانون العمل ال�صادر عام  1997الذي ينظم العالقة بني
امل�ؤ�س�سات االقت�صادية يف ال�سودان والعاملني فيها .وي�ضمن
حقوق ًا خمتلفة ومتنوعة ل�صالح العاملني يتحقق من خاللها
مبد أ� امل�س�ؤولية االجتماعية ملن�شئات الأعمال جتاه العاملني
فيها ،وقانون الطفل ال�صادر يف العام  2001ويهتم هذا
القانون ب�شكل �أ�سا�سي مبعاجلة وتنظيم ق�ضايا حماية ورعاية
الأطفال يف ال�سودان .وذلك فيما يتعلق ب�صحتهم ،والق�ضايا
التي تتعلق بعمالة الأطفال.
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والبعد الثالث من �أبعاد امل�س�ؤولية االجتماعية هو امل�س�ؤولية
جتاه حماية امل�ستهلك ويتعلق ب�إنتاج ال�سلع واخلدمات ذات
القيمة للمجتمع بتكلفة معقولة ونوعيات جيدة .ويلتقي هذا
البعد من الهدف الثاين ع�شر من �أهداف التنمية امل�ستدامة
اال�ستهالك والإنتاج امل�س�ؤوالن ،والهدف ال�سابع ع�شر وهو عقد
ال�شراكات لتحقيق الأهداف .وحتاول احلكومة ال�سودانية
تقييد هذا البعد من �أبعاد امل�س�ؤولية االجتماعية للم�ؤ�س�سات
االقت�صادية مبجموعة من القوانني �أهمها قانون املوا�صفات
واملقايي�س للعام 2008م .وقانون تنظيم التجارة وحماية
امل�ستهلك للعام 2012م.
والبعد الأخري وهو امل�س�ؤولية جتاه حماية البيئة وهو يلتقي
مع الهدف ال�ساد�س من �أهداف التنمية امل�ستدامة وهو املياه
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النظيفة والنظافة ال�صحية ،والهدف ال�سابع وهو طاقة نظيفة
وب�أ�سعار معقولة ،والهدف احلادي ع�شر مدن وجمتمعات
حملية م�ستدامة ،والهدف الثالث ع�شر وهو العمل املناخي،
والهدف الرابع ع�شر احلياة حتت املياه ،والهدف اخلام�س
ع�شر احلياة يف الرب .وتقيد ال�شركات االقت�صادية من قبل
احلكومة ال�سودانية مبوجب م�س�ؤوليتها جتاه البيئة بقانون
حماية البيئة للعام .2001
ان املحاولة ال�سابقة بتو�ضيح اال�شتباك بني �أبعاد امل�س�ؤولية
االجتماعية والأهداف اخلا�صة بالتنمية امل�ستدامة للعام
 ،2030ما هو �إال تو�ضيح �أن حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة
 2030يكون نتاج تظافر جهود الدولة واحلكومة والقطاع
اخلا�ص ومنظمات املجتمع املدين.
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17
دور المسؤولية االجتماعية
للصحافة في تحقيق أهداف
التنمية المستدامة
بقلم :األستاذ عصام بابكر كوكو

رئيس مركز الخرطوم للمسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة

االت�صال كغريه من العلوم الإن�سانية تبلورت حوله نظريات عديدة عربت عن منطلقات وفل�سفات الأمم وال�شعوب
ومناهجها احلياتية ،فعرفت الإن�سانية النظرية ال�سلطوية والنظرية ال�شيوعية والنظرية الليربالية،
ومن �ضمنها نظرية امل�س�ؤولية االجتماعية التي تدعم ب�شكل رئي�سي التوجه الرامي النزال �أهداف التنمية
امل�ستدامة �إلى �أر�ض الواقع ،وحينما يقال امل�س�ؤولية االجتماعية لل�صحافة يعنى بها جميع و�سائل االت�صال،
لذا يقال ال�صحافة املقروءة وامل�سموعة واملرئية ،ثم حلقت بها و�سائل الإعالم اجلديد التي قلبت النظريات
الإعالمية ومكنت اجلميع من دخول �ساحاته ب�شكل فعال ومبا�شر ،وهي تتفوق يف �سرعة النقل والتفاعل على
الإعالم التقليدي.
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جاءت نظرية امل�س�ؤولية االجتماعية لإر�ساء قيم نبيلة ل�صحافة
حرة وم�س�ؤولة و نزيهة ،لتتما�شى مع حركة العودة للأخالق
والقيم الفا�ضلة و�ضبط حركة امل�ؤ�س�سات مع م�صالح املجتمع،
ولعل من �أهم �أ�سباب ن�شوء هذه النظرية قوة امل�ؤ�س�سات
االقت�صادية وا�ستخدامها للإعالم ب�شكل غري �أخالقي �ساهم
يف ا�ستمالة الر�أي العام وخداعه يف بع�ض الأحيان ،بالرغم من
االنتقادات التي وجهت لهذه النظرية �إال �أنها دعمت التوجه
العام يف امل�س�ؤولية االجتماعية والتي �أكدت على م�س�ؤوليات
امل�ؤ�س�سات الأخالقية جتاه ت�أثري منا�شطها وقراراتها على
العاملني وا�سرهم واملجتمع املحلي واملجتمع والبيئة ،ب�شكل
يخدم �أهداف التجارة والتنمية امل�ستدامة ،واح�سب من
ال�ضرورة مبكان �أن تراعى ال�صحافة مبفهومها ال�شاملة دعم
هذه التوجهات يف حركتها اليومية وهي تقود �إلى احلياة
الف�ضلى للمجتمعات ،بد ًال من اخلو�ض يف �صراعات تعمق
جراح املجتمع وتق�ضي على قيمه الفا�ضلة و�أخالقه النبيلة .
ومن الأدوار املهمة التي ينبغي �أن تقوم بها ال�صحافة هي دعم
وتعزيز �أهداف التنمية امل�ستدامة التي �أعلنتها الأمم املتحدة
يف قمة التنمية العاملية مب�شاركة نحو  150رئي�س دولة و30
وزير ًا ،كبديل لأهداف الألفية التي انتهت يف العامل 2015م،
وقد خل�صت �أهداف التنمية امل�ستدامة والتي �ستنتهي بحلول
عام  ،2030املخاطر التي يواجهها �سكان الكرة الأر�ضية
وهي تت�ضمن �سبعة ع�شر هدف ًا ركز على الق�ضاء على الفقر
وحتقيق العدالة االجتماعية ومعاجلة التغيري املناخي.
ويقع على عاتق ال�صحافة قيادة احلوار الهادف حول �أهداف
التنمية امل�ستدامة بني �أ�صحاب امل�صلحة والذين يتج�سدوا
ب�شكل �أويل يف امل�ؤ�س�سات احلكومية واخلا�صة ومنظمات
املجتمع املدين ،ثم يتفرع �أ�صحاب امل�صلحة وفق ًا للربامج
وامل�شروعات التي ت�صب حول �أهداف التنمية امل�ستدامة
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وطبيعة امل�ؤ�س�سات التي تقوم بها ،فالتطور الهائل يف و�سائل
االت�صال وتقانة املعلومات فتح �آفاق ًا جديدة لل�صحافة لتقوم
ب�أدوار �أكرث م�س�ؤولية وفاعلية ،وقدرة على الت�أثري من خالل
االبداع واالبتكار اخلالق الذي جعلته هذه الو�سائل ممكن ًا،
غدت هذه الو�سائل جامعات مفتوحة للتعلم واملثاقفة ون�شر
الوعي والتبادل املعريف ونقل التجارب من مكان �إلى �آخر،
وهي عني ما يحتاجه العامل لدعم هذه احلملة غري امل�سبوقة
يف التاريخ الإن�ساين.
كما �أن ال�صحافة ميكن �أن تلعب دور ًا كبري ًا يف تعزيز قيم
وثقافة امل�س�ؤولية املجتمعية التي متثل الأداة اجلوهرية لتحقيق
اال�ستدامة يف امل�ؤ�س�سات ب�أبعادها البيئية واالقت�صادية
واالجتماعية ،بجانب ت�شجيعها للممار�سات امل�س�ؤولة جمتمعي ًا
و�سط امل�ؤ�س�سات وال�شركات من خالل الن�شر الإيجابي،
وتبني مبادرات ت�صب يف م�صلحة املجتمع وعمل امل�سابقات
املتخ�ص�صة وت�شجيع الكتاب واملفكرين للم�ضي قدم ًا يف
هذا امل�ضمار ،وت�شجيع ال�شراكات الذكية التي جتري خربات
وقدرات امل�ؤ�س�سات لتنفيذ م�شروعات م�شرتكة عظيمة الأثر
والفائدة للنوع الإن�ساين والكائنات الأخرى التي ت�شاركه
احلياة على ظهر هذا الكوكب.
اهتمت جامعة الدول العربية بدور الإعالم يف حتقيق �أهداف
التنمية امل�ستدامة ،عقدت ور�شة بهذا اخل�صو�ص يف �إبريل
2019م ،هدفت �إلى ت�سليط ال�ضوء على دور الإعالم يف تعزيز
الوعي ودعم حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة ،من خالل
طاولة م�ستديرة (ع�صف فكري) لتقدمي ر�ؤية وا�ضحة حول
و�سائل و�آليات النهو�ض بالإعالم يف املجال التنموي �شملت
املخت�صني يف املجاالت ذات ال�صلة ،ناق�شت الور�شة �أربعة
حماور �أ�سا�سية حيث تناول املحور الأول مفاهيم وم�صطلحات
عامة حول الإعالم التنموي ،والعالقة بني الإعالم والتنمية
)(75

امل�ستدامة ،وم�س�ؤولية و�سائل الإعالم التنموي جتاه عملية
التنمية امل�ستدامة ،والنظرية املف�سرة لدور الإعالم يف
حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة� ،أما املحور الثاين تناول
دور الإعالم يف حتقيق التنمية امل�ستدامة ،بينما يت�ضمن
املحور الثالث عر�ض التجارب الناجحة يف حتقيق �أهداف
التنمية امل�ستدامة ،وت�ضمن املحور الرابع مناق�شات مفتوحة
حول متطلبات حتقيق اخلريطة الإعالمية العربية للتنمية
امل�ستدامة  ،2030مل �أمتكن من احل�صول على تو�صيات
الور�شة املهمة والتي يف ظني متثل خارطة طريق لدور �إيجابي
لل�صحافة يف حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة ،وتبدى يل
ذلك من خالل املحاور املهمة التي ناق�شتها الور�شة.

•
•
•
•
)(76

وخال�صة القول �أن لل�صحافة دور رئي�سي وحموري وجوهري
يف حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة ولكن يبقى التحدي
الكبري ،هو كيفية توظيفها ب�شكل م�س�ؤول وخالق و�أخالقي
يراعي خ�صو�صية املجتمعات وبنائها الفكري والثقايف،
وكذلك يبقي التحدي �أي�ض ًا كيف نحول خمرجات الور�ش
وامل�ؤمترات العلمية ،مثل التي عقدتها جامعة الدول العربية
�إلى واقع معا�ش بني النا�س ،نحتاج �إلى مزيد من اجلدية
والكثري من التن�سيق املحكم بني �شركاء التنمية امل�ستدامة
لتنفيذ اخلطة التحويلية للعامل التي ت�ضمنت معاجلات جادة
لق�ضايا وم�شاكل وحتديات يوجهها العامل وجمتمعاتنا على
وجه اخل�صو�ص واهلل املوفق.

حممد ح�سام الدين ،امل�س�ؤولية االجتماعية لل�صحافة ،القاهرة ،الدار امل�صرية اللبنانية.2003 ،
https://ar.wikipedia.org/wiki
2048=http://www.lasportal.org/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID
https://www.unescwa.org
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دور اإلعالم في نشر الوعِ ي
ُ
المستدامة
بقضايا التنمية ُ
إعداد :األستاذة خولة مرتضوي
أكاديمية -جامعة قطر
إعالمية وباحِ ثة
َّ
َّ

�إنَّ التنمية املُ�ستدامة  Sustainable Developmentتعني« :التنمية التي تفي وتل ِّبي احتياجات احلا�ضر
دون املجازفة واملَ�سا�س ب ُقدرة الأجيال املقبلة على تلبية احتياجاتها»� ،1إذن فالتنمية تدُ ُّل على امتالك
لت�سخري كا َّفة املنجزات احلديثة والقيم ال ُعليا :االجتماع َّية
املجتمع النا ِمي للأدوات والكفاءات الالزمة
ِ
والأخالق َّية واجلماع َّية؛ وذلك يف �سبيل حتقيق �أعلى معدَّ الت الإنتاج والنه�ضة والبناء التي من �ش�أ ِنها �ضمان
احلياة الإن�سان َّية الكرمية والآمنة لكا َّفة �شرا ِئح املجتمع .هذه العملية اال�سرتاتيج َّية ال ُكربى ذات املدخالت
الوعي الكامل -وهو من العوامل
واملُخرجات الكثرية
حتتاج قبل التخطيط لها �إلى التوع َية ،فمتى ما ن�ش�أ ِ
ُ
الذات َّية -نحو �أهم َّية ا�ستنها�ض كا َّفة القوى واجلهود لتحقيق هدف التنمية املُ�ستدامة الكبري؛ كان حتقيق
ب�شكل مبا�شر �إلى تكييف ُجزئ َّيات التنمية
و�سهولة ،وذلك على اعتبار �أنَّ الوعي ي�ؤ ِّدي
ٍ
هذه الغاية �أكرث ُي ُ�سر ًا ُ
وحت�سني ُم�ستويات ووتا ِئر الإنتاج َّية والرت�شيد وزيادة الدخل القومي.2
مع املوارد الب�شر َّية واملاد َّية
ِ
Sustainable Development, the International Institute for Sustainable Development (IISD), Date of published: noun, https://cutt.us/eXPXb, Date of .1
.website visit: 5 November 2019
 .2فريال مهنا ،الإذاعة والتنمية االجتماع َّية ،املجلة العلمية لبحوث الإعالم ،العدد الرابع ،القاهرة� ،1998 ،ص.140
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ب�شكل كب ٍري �إذا ما َّمت تفعيل دور
مطلب ِ
الوعي هذا يتح َّقق ٍ
ُ
و�سا ِئل الإعالم قاطبة ،الكال�سيك َّية ِمنها واجلديدة و�إدراج
�أهداف التنمية املُ�ستدامة يف �أجندا ِتها االت�صال َّية املختلفة
لت�صل �إلى خمتلف �شرائح اجلماهري وتو ِقظ ،بالتايل ،لديهم
ِ
هذ ِه الأهداف التنمو َّية املختلفة،
الوعي واالنتباه نحو دورهم يف ِ
ِ
إن�سان العري�ض.
ُك ٌل بح�سب موق ِعه ومكانته يف هذا املجتمع ال ِ
وعليه ُيكن القول �أنَّ �إتاحة ُخطط التنمية املُ�ستدامة �أمام
�شرا ِئح اجلماهري مهمة من املهام اجلديدة لو�سا ِئل الإعالم
املختلفة ،خا�صة يف هذا الع�صر الذي �أ�صبحت فيه هذه
أهم ِ�سما ِته ومرتكزاته .ومن هذا املُنطلق ،فعلى
الو�سائل من � ِّ
كا َّفة ا ُ
خلطط الإنتاجية :الرباجمية منها والدرام َّية والدعائ َّية
راعي �أن ُ
ت�ض َّم ما ُيح ِّقق وجه ًا من ُوجوه �أهداف التنمية
�أن ُت ِ
املُ�ستدامة.
�إنَّ دور املخططني اال�سرتاتيجيني يف حقل الإعالم العري�ض
يتم َّثل يف حتقيق هدف �أن ُتدرك اجلماهري و َت ِعي احلاجات
ال�س ُ
لوك احلايل وال حتى العادات القائمة
التي ال ي�ستطيع ُ
ب�شكل �أو ب�آخر ،من اخرتاع
احلالية من �إ�شباعها ،لتتم َّكنٍ ،
�سلوك جديد ُيق ِّر ُبها من مواجهة و�إ�شباع حاجا ِتها
�أو اقتبا�س ٍ
هذه بط ُر ٍق �أكرث جدارة .وهذا الهدف يحتاج �إلى �أن تتكامل
ِ
ُخطط التنمية امل�ستدامة التي تو�ضع من الأعلى� ،أي :من
ِقبل املخططني اال�سرتاتيجيني ورا�سمي ال�سيا�سات العامة،
التفاعل
و�أن ُتتاح وتت�شارك و ُي�ست�شار فيها كا َّفة اجلهات ذات
ُ
احلي ،وبر�أيي �أنَّ و�سا ِئل الإعالم هي �أبرز اجلهات التي
تخدم هذا اجلانب .وعليه ف�إنَّ التكا ُمل مه ٌم
ُيكنها �أن ِ
جدً ا ،فمه َّمة حتقيق هدف التنمية املُ�ستدامة �ستُل َّبى ب�أ�سرع
الط ُرق و�أجنع الأ�ساليب ،فمتى ما َّمت �إيقاد الوعي التام لدى
اجلماهري املُرت ِّب�صة لتغذية الر�سا ِئل الإعالم َّية؛ �ست َُذ َّلل
وال�صعوبات التي تواجه مطمح التنمية املُ�ستدامة.
العقبات ُ
)(78

وبح�سب عامل االت�صال الأمريكي ولرب �شرام Wilbur
 Schrammالذي أ� َّل َف كتاب حول و�سائل الإعالم والتنمية
القوم َّية ،١ Mass Media and National Development
ف�إنَّ و�سا ِئل االت�صال اجلماهري َّية تلعب �أدوا ًرا خمتلفة لتحقيق
هدف التنمية املُ�ستدامة ،وهيً � :أول دور املراقبة الذي يتم َّثل يف
ُقدر ِتها على اكت�شاف الآفاق و�إعداد تقارير الر�صد والتحليل
املعن َّية ب ُفر�ص النجاح املمكنة وكذلك بالأخطار والتحديات
والتهديدات التي تواجه املجتمع .ثاني ًا دو ُرها ال�سيا�سي الذي
يتم َّثل يف توفريها للمعلومات والأخبار التي ُتتيح َ�سنّ القوانني
واتخاذ القرارات املتع ِّلقة ب�إ�صدار الت�شريعات �أو القرارات
احلكوم َّية /القيادية .ثالث ًا و�أخري ًا دور التن�شئة الذي يتم َّثل يف
تعليمها وتوعيتها لأفراد املجتمع مبختلف املهارات واملعتقدات
والعادات التي ُيقدِّ ُرها املجتمع.٢
إعالم� ،إذا ما انتهج نهج ًا
ووفق ًا لهذه الأدوار املختلفة ،فال ُ
�سليم ًا يف عك�س ال�صورة ال�صحيحة للواقع املعا�ش وو�ضع هدف
امل�شاركة يف حتقيق هدف التنمية املُ�ستدامة ،ف�إ َّنه �س ُيقدِّ م
ا�ص ُره
للمواطن واملقيم على ٍ
حد �سواء مادة �إعالم َّية د�سمة ُت ِ
ِ
يف خمتلف منافذ الإعالم الكال�سيك َّية واجلديدة ل ُتخرب ُه
بالتايلُ :ت�س�سه بتق ُّدم �أو تخلُّف واقعه املعا�ش وبالتايل ُتع ِّرف ُه
على مدى حاج ِته للتنمية ...للتغيري...للتح�سني ...للتطلُّع نحو
وارف للجميع ،وهذه الآمال والتطلعات الثور َّية التي �ستن�ش�أ
ٍ
غد ٍ
لدى الطرف املُ�ستقبل من اجلمهور (مواطنني /مقيمني)
�ستدف ُع ُه للم�شاركة يف ُخطط التنمية املُ�ستدامة وتفعيل دوره يف
كافة �أوجهها قدر ا�ستطاعته .كما �أنَّ و�سا ِئل الإعالم من خالل
تب ِّنيها لهذه اال�سرتاتيج َّية التنمو َّية �ستقوم باقتالع ُ
جذور
وال�سلوك َّيات والعادات املع ِّوقة لعمل َّية التنمية
ال ِق َيم واالجتاهات ُ
قيم
املُ�ستدامة وذلك ٍ
يقوم ب� ِ
ب�شكل تدريجي ،وبالتايل ُ
إحالل ٍ
واجتاهات جديدة ،فتكون مبثابة عملية مكثفة لبناء
وعادات
ٍ
ٍ
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الإن�سان من جديد ليتح َّمل امل�س�ؤول َّيات املنوطة به .٣
م�س�ألة ت�أثري و�سائل الإعالم يف التنمية املُ�ستدامة هي م�س�ألة
غري حم�سو َبة مبقيا�س �أو معيار دقيق ،فهذه الو�سا ِئل تختلف
يف درجات ت�أثريها من و�سيل ٍة لأخرى ،ويف هذا يقول عامل
االت�صال الأمريكي جوزيف توما�س كالبر Joseph Thomas
�« :Klapperإنَّ و�سائل الإعالم تعمل كو�سائل للتدعيم �أكرث منه
تتجه الر�سالة الإعالم َّية �إلى تنمية اخل�صائ�ص
للتغيري ،حيثُ ِ
ال�شخ�ص َّية املوجودة من قبل� ،إال �أنَّ هذا ال ينفي ُقدرة و�سائل
الإعالم على خلق الآراء َ
حول ُ
املو�ضوعات والق�ضايا ،خا�ص ًة
أدوات
تلك التي مل يت�ش َّكل ر� ٌأي حولها ،كما ال ين ِفي �أهميتها ك� ٍ

تقوم بدورها من ِخالل اال�ستعداد النف�سي ،خا�صة
للإقناع ُ
�إذا كانت الر�سالة �شديدة ال�شفاف َّية فيما تقدِّ ُمه من حقائق
مقن َعة» .٤
لي�س
وبنا ًء عليهُ ،يكن القول �أنَّ ت�أثري الإعالم على اجلماهري َ
ل ُه متظه ٌر واحد �أو حتى �صيغ ٌة ثابت ٌة مع َّينة ،ورغم ذلك ف�إنِّ
قيا�س ِه
هذه الو�سائل تقوم بدور كبري (و�إن مل ن ُكن قادرين على ِ
ب�شكل َّ
مقن ودقيق) يف حتقيق �أهداف التنمية املُ�ستدامة،
كمل اجلهود املبذولة يف هذا الإطار و ُي�س ِّرع يف حتقيق
ب�شكل ُي ِ
ٍ
الأهداف والتطلُّعات يف كا َّفة فروع التنمية اجتماع َّية كانت �أو
اقت�صاد َّية �أو �سيا�س َّية وغريها.

 .١ولرب �شرام� ،أجهزة الإعالم والتنمية القوم َّية -دور الإعالم يف البلدان النامية ،الهيئة امل�صر َّية العامة للت�أليف والن�شر ،القاهرة� ،1970 ،ص.31
 .٢ح�سن عماد مكاوي ،ليلى ح�سني ال�سيد ،االت�صال ونظرياته املعا�صرة ،الدار امل�صر َّية اللبنان َّية ،القاهرة� ،2003 ،ص.74
 .٣الاليف �إدري�س عبدالقادر ،التنمية عن طريق ال�شا�شة ،جملة البحوث الإعالم َّية ،العدد ،24-23:ال�سنة التا�سعة ،طرابل�س� ،2001 ،ص.12
 .٤الاليف �إدري�س عبدالقادر ،التنمية عن طريق ال�شا�شة ،مرجع �سابق� ،ص.13
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19
حوكمة ممارسات أهداف
التنمية المستدامة 2030
اعداد  :األستاذ خالد مفتاح
باحث أكاديمي

تعد التنمية امل�ستدامة �ضرورة �إن�سانية وواجب �أخالقي وفري�ضة وطنية ملحة؛ ومن خاللها تتداخل �شبكة
من العالقات البينية ت�صبو لتحقيق مقا�صد تنموية عرب و�سائل متعددة وو�سائط تخلق يف رحم املجتمع وتلبي
حاجاته ال�ضرورية وتعالج حتدياته احلالية وامل�ستقبلية.
وباتت التنمية امل�ستدامة جزء ًا �أ�صي ًال من الفكر القيادي يف الكيانات من منطلق تقدمي الواجب وترتيب
الأولويات .وتعميق هذه التجربة القيادية؛ يف ظل ت�سارع وترية تطور الع�صر احلديث تربز حتديات عاملية
تفر�ض ا�ستجابات وطنية حتت مظلة �أممية؛ وهذا ما �أفرز �أهداف التنمية امل�ستدامة  2030وبد�أت تظهر
العديد من الأدوات لتحقيق ذلك ومن �أهمها امل�س�ؤولية املجتمعية وهي  -بحد نظر الباحث  -التزام �أخالقي
من الأ�شخا�ص الطبيعيني �أو االعتبارين جتاه املجتمع مبا يحقق التنمية امل�ستدامة.
ومل تكن الدول مبن�أى عن مفهوم امل�س�ؤولية املجتمعية حيث �إن عاملنا ي�شهد تطور ًا �سريع ًا يف جماالت عدة؛ ميا
يفر�ض على منظمات الأعمال مواكبة هذه التطورات وا�ستثمارها يف خمتلف �أعمالها الأمر الذي يحتم عليها
�ضرورة الت�شارك باملعرفة وتبادل اخلربات ل�ضمان ا�ستمراريتها وجناحها.
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وتعترب امل�س�ؤولية املجتمعية �إحدى املمار�سات املطروحة بقوة
يف دنيا� :إدارة الأعمال ،واالقت�صاد ،والعالقات العامة،
والت�شريعات ،واحلراك االجتماعي ،وال�سيا�سة وهي بالتايل
�أمنوذج من الدرا�سات البينية التي تتحرك بني هذه املجاالت،
ولعل هذه الفل�سفة تنطلق من املقدمات التالية:
الأولى :جدلية العالقة القائمة بني املواطن وال�سلطة احلاكمة
وكالهما من عن�صري الدولة ،حيث �أ�صبحت م�ساحة العن�صر
الأول متتد وتزداد على ح�ساب م�ساحة ال�سلطة وذلك لت�شابك
اجلدلية القائمة ب�أن امل�س�ؤولية داخل الوطن هي ت�ضامنية
بني املواطن ك�شخ�صية طبيعية وال�سلطة احلاكمة باعتبارها
�شخ�صية اعتبارية ،والعالقة تكاملية ولي�ست تفا�ضلية.
الثانية :تتمثل يف البحث عن ممار�سات �أخالقية يف املجاالت
املذكورة �آنف ًا وممار�سات فا�ضلة ،خ�صو�ص ًا يف تعاظم التطرف
الإيديولوجي .وبتنا نعي�ش يف حقبة ما بعد الإيديولوجيات ،وما
بعد احلداثة ،مما �أدى �إلى ظهور حوكمة ال�شركات وال�شركات
الأخالقية.
الثالثة :ق�ضايا التنمية امل�ستدامة حتتاج �إلى �أجندات مهنية
و�أيديولوجيا معيارية .وهنا تتجلى العالقة بني احلوكمة
وامل�س�ؤولية املجتمعية يف العديد من املبادئ واملرتكزات ونوعية
هذه العالقة تكاملية من حيث الهدف حيث ال ميكن ت�صور
التنمية امل�ستدامة دون الق�ضاء على م�سالك الف�ساد وب�ؤره.
ومن وجهة نظر الباحث �أن العالقة بني احلوكمة وامل�س�ؤولية
املجتمعية عالقة �شرطية  ١كما يف ال�سياق الأ�صويل مبعنى
�أن احلوكمة وهي �ضد الف�ساد يلزم من عدمها عدم التنمية
امل�ستدامة ،كما ال يلزم من وجودها وجود التنمية امل�ستدامة

�إال �أنه قد توجد حماربة الف�ساد ولكن لأ�سباب وظروف �أخرى
ال تتحقق التنمية امل�ستدامة.
بينما يف املقابل يرتاءى للباحث �إن العالقة بني امل�س�ؤولية
االجتماعية واحلوكمة �سببية ،٢كما يف ال�سياق ا أًل�صويل مبعنى
�أن التنمية امل�ستدامة �سبب لوجود احلوكمة �ضد الف�ساد وال
يت�صور تنمية م�ستدامة �إال مبحاربة الف�ساد .
الرابعة :مما تقدم وطن احلديث على القيمة امل�ضافة CSV
داخل عمليات وممار�سات امل�س�ؤولية املجتمعية و�أ�صبحت
جزء ًا �أ�صي ًال من ذلك حيث ال ينظر �إلى القيمة يف حد ذاتها،
كونها زيادة مادية بقدر ما هي �أي�ض ًا زيادة معنوية تتعلق
بالإبداع �أو العالقة مع العميل �أو قيمة العالمة التجارية �أو
قدرات وكفاءات الإدارة واجلوانب االجتماعية والبيئية.
ومن هذه املقدمات ن�ستطيع اخللو�ص �إلى النتائج التالية:
�أو ًال :انهيار نظريات علم االقت�صاد الكال�سيكي الر�أ�سمايل
واال�شرتاكي ،وظهور نظريات تقوم على مبد أ� التوازن بني النزعات
الفردية واجلماعية ،وتغليب املنفعة على الأجرة ،واالعتدال يف
النظر �إلى اجلانب املادي واملعنوي يف العالقات الإن�سانية.
ثاني ًا :ف�إن الباحث املتفح�ص من حيث النظر االبي�ستيمولوجي ف�إن
هذه الأيقونات واملفاهيم ما زالت يف حاجة �إلى �ضبطها معرفي ًا،
وت�أ�صيل قواعدها ،و�صياغة مناهجها ،وهذا ال يت�أتى �إال بتجديد
الفهم واملداومة على التطبيق واملمار�سة؛ فم�سائل العلم تراكمية.
و�أخري ًا ال منا�ص من حقيقة وهدف وغاية ومق�صد وهي
حتقيق اال�ستدامة بالتكامل بني املجاالت الأربع والعالقات
بينها تتج�سد يف عالقة املواطن وال�سلطة احلاكمة وطبيعة
تلك العالقة هي الأخالقية واحلكم الر�شيد.

( )١ال�شرط  :ما يلزم من عدمه العدم ،وال يلزم من وجوده وجود وال عدم لذاته.
( )٢ال�سبب  :ما يلزم من وجوده الوجود ،ومن عدمه العدم لذاته.
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المسئولية االجتماعية التثقيفية
في القانون
إعداد :المحامي عبدالله ضعيان العنزي

رئيس لجنة التنمية المستدامة في جمعية المحامين الكويتية

بالنظر للمفهوم الوا�سع للم�س�ؤولية املجتمعية ،جند �أنها تتنوع بح�سب الهدف املراد الو�صول �إليه ،ولكنها �أي
امل�س�ؤولية املجتمعية بالرغم من تنوعها وتعدد �أ�شكالها �إال �أنها تتناغم مبختلف �صورها لت�صب يف امل�صلحة
العليا �أو امل�صلحة الأممية �سواء عادت بالفائدة للفرد �أو عظمت من الدور االقت�صادي مع مراعاة االعتبار
البيئي .فامل�س�ؤولية املجتمعية �أو�سع و�أ�شمل من �أن يتم اقت�صارها على �صورة �أو نوع واحد �أو حتى عدة �أنواع
حمدودة فهي م�س�ؤولية �أ�صيلة مال�صقة للحياة وجو ًدا وعد ًما ملن ي�ستوعب معناها ويفهمها وي�سعى لتطبيق
ولو جزء ي�سري منها ،و�أنواع امل�س�ؤولية قد تتزايد وتتطور بح�سب تطور احلياة و�أ�شكالها ،نذكر منها على �سبيل
املثال ولي�س احل�صر  :امل�س�ؤولية االجتماعية من حيث االلتزام الديني ،وامل�س�ؤولية االجتماعية من حيث
االلتزام االخالقي ،وامل�س�ؤولية االجتماعية من حيث االلتزام االجتماعي ،وامل�س�ؤولية االجتماعية من حيث
التعليمي ،وامل�س�ؤولية االجتماعية من حيث القانوين ،،،الخ.
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ففي املجال القانوين فقط نرى �أنها �أي�ضا تتعدد وتت�شعب
بح�سب الفكرة املراد حتقيقيها ،ولكن اجلانب امل�شرتك يف
امل�س�ؤولية االجتماعية القانونية ينح�صر يف التوعية والتثقيف
والإعالم والتعريف بالقانون لوجود مبد�أ قانوين عام يف
كل القوانني الو�ضعية ويعترب هو الفي�صل يف تطبيق قانون
العقوبات على كل من يثبت يف حقه ارتكابه �إثما �أو خمالفة،
وذلك املبد أ� القانوين له �أ�صله يف الدين اال�سالمي بالن�ص
القر�آين الكرمي يف قوله تعالىَ ( :و َما ُك َّنا ُم َع ِّذ ِب َني َحتَّى َن ْب َعثَ
َر ُ�سو ًال).
وذلك �إن اهلل ج ّل وعال ال يعذب �أحد ًا من خلقه ال يف الدنيا وال
يف الآخرة ،حتى يبعث �إليه ر�سو ًال ينذره ويحذره ،فيع�صي ذلك
الر�سول ،وي�ستم ّر على الكفر واملع�صية بعد الإنذار والإعذار.
و�أما يف القانون الو�ضعي فال ي�سري القانون مبواجهة مقرتف
اخلطيئة �إال بعد ن�شر القانون ويكون الن�شر يف الو�سيلة التي
حتددها ال�سلطة التي تعمل على تطبيق القانون ،ومثال
ذلك يف الدول العربية ين�شر القانون بعد امل�صادقة عليه يف
اجلريدة الر�سمية ومن ثم يتم العمل به يف مواجهة الكافة.
ويعترب ذلك قرينة على الكافة ب�أنهم قد قر�أوا وعلموا القانون
وال يجوز لهم االحتجاج بعدم معرفة القانون ا�ستنادا ملبد�أ
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قانوين �أ�صيل تعتمد عليه كافة املحاكم مبختلف �أنواعها
ودرجاتها «عدم جواز االعتذار باجلهل بالقانون»
ومع الفارق ودون الت�شبيه بني املبد�أين و�شتان بني الو�سيلة
والغاية لكل منهما� ،إال �أن اال�ستنتاج م�شرتك وهو �ضرورة
العلم واملعرفة مبا هو جائز وما هو غري جائز لتفادي الوقوع
يف املحظور ومن ثم التعر�ض للعقاب ،فالأ�صل يف الأ�شياء
�أو يف الأفعال الإباحة ،ولكن بوجود القيود التي حتظرها
ي�صبح الفعل حمظورا يعر�ض فاعله للجزاء ،فن�شدد هنا
على �ضرورة الثقافة القانونية ولو بجزء ي�سري حتى يحتمي
بها املكلف بالقانون من اجلزاء القانوين .فهذه امل�س�ؤولية
القانونية التثقيفية لعامة ال�شعب تقع على عاتق اجلهة املناط
بها تطبيق القانون يف املرتبة الأولى ومن ثم تتوا�صل تلك
امل�س�ؤولية لتكون على عاتق كل من ي�شتغل بالقانون وكذلك
جميع اجلهات واملنظمات التي تتعامل مع خمتلف الأ�شخا�ص
املتعاملني والعاملني معها �أو لديها ،ولي�س �أدل من ذلك تعليق
وو�ضع قرارات التنظيم ولوائح اجلزاء يف مكان بارز ووا�ضح
ليكون ب�إمكان اجلميع االطالع عليها ،فاحلاجة للثقافة
القانونية جزء ال يتجز�أ من امل�س�ؤولية املجتمعية.
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التغيرات المناخية وتأثيرها
على الفقراء
إعداد :األستاذ محمد إبراهيم خاطر
كاتب ومدرب ،المشرف على موقع تعارفوا

التغريات املناخية �ألقت بظاللها القامتة على جميع مناحي احلياة ،وفقراء العامل اليوم هم الفئة الأكرث
ت�ضرر ًا نتيجة لهذه التغريات التي حدثت خالل الفرتة املا�ضية والتي من املتوقع �أن يزداد ت�أثريها �سوء ًا على
�أو�ضاع الفقراء يف مناطق خمتلفة من العامل.
والتلوث البيئي الذي يعاين منه كوكب الأر�ض �صاحبه تغريات مناخية مثل اجلفاف والت�صحر الذي �أ�صاب
بع�ض املناطق ،وحرائق الغابات ،والفي�ضانات والأعا�صري التي �أ�صابت مناطق �أخرى من العامل ،وكل ذلك �أدى
�إلى ارتفاع �أ�سعار ال�سلع الغذائية.
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والتغريات املناخية �أدت �إلى زيادة معاناة الفقراء يف العامل،
واملاليني منهم ُحرموا من الغذاء ومن املياه ال�صاحلة
لل�شرب ،والدول ال�صناعية الكربى التي كانت �سبب ًا رئي�سي ًا يف
التغريات املناخية مل تقم حتى الآن بواجبها جتاه الفقراء يف
العامل ،ومل تعمل بجد لتقليل الآثار الناجتة عن التلوث البيئي
الذي ت�سببت فيه.
وعلى الرغم من اجلهود املبذولة للق�ضاء على الفقر يف العامل
يوجد ما يقرب من مليار ن�سمة من �سكان الأر�ض يعانون
اجلوع ومن متالزمة الفقر واملر�ض ،فالفقر ي�ؤدي �إلى املر�ض
واملر�ض ي�ؤدي �إلى الفقر.
واملجتمع الدويل يف عام 2015م و�ضع  17هدف ًا �ضمن خطة
التنمية امل�ستدامة لعام 2030م ،ومن هذه الأهداف :الق�ضاء
على الفقر ،والق�ضاء التام على اجلوع ،واملياه النظيفة،
والعمل املناخي ،واحلياة يف الرب ،وكلها مرتبطة بالتغريات
املناخية وتت�أثر بها �سلب ًا �أو �إيجاب ًا.
واهتمام الأمم املتحدة بق�ضية املناخ بد�أ منذ ت�سعينيات القرن
املا�ضي ،ففي عام 1992م ومن خالل «قمة الأر�ض»� ،صدرت
اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية ب�ش�أن تغري املناخ كخطوة
�أولى يف الت�صدي مل�شكلة تغري املناخ ،و�صدقت عليها 197
دولة ،والهدف الأ�سا�سي لالتفاقية هو منع التدخل الب�شري
«اخلطري» يف النظام املناخي.
واعتمد بروتوكول كيوتو يف عام 1997م ،ويلزم الأطراف من
البلدان املتقدمة ب�أهداف خف�ض االنبعاثات ،ويوجد الآن 192
طرف ًا يف هذا الربوتوكول.
ومبنا�سبة يوم الأر�ض يف � 22أبريل  ،2016وقع  175زعيم ًا من
قادة العامل اتفاقية باري�س يف مقر الأمم املتحدة يف نيويورك،
وهناك الآن  184دولة من�ضمة التفاقية باري�س ،والهدف من
االتفاق هو الو�صول لتثبيت تركيزات الغازات الدفيئة يف الغالف
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اجلوي عند م�ستوى ي�سمح للنظام البيئي ب�أن يتكيف ب�صورة
طبيعية مع تغري املناخ ،وبالتايل حماية الإن�سان من خطر
نق�ص الغذاء واملاء ،وال�سماح بامل�ضي قدم ًا يف �إيجاد وخلق
�سبل للتنمية االقت�صادية على النحو امل�ستدام.
ويف �شهر �سبتمرب 2019مُ ،عقد م�ؤمتر «قمة املناخ» لتوحيد
قادة العامل من �أجل دعم وزيادة وت�سريع العمل والطموح
املناخي ،و�سيقدم قادة العامل عندما يجتمعون يف عام 2020
يف م�ؤمتر الأمم املتحدة تقارير عما يقومون به وما الذي
يعتزمون فعله ب�ش�أن املناخ .١
الج»
ومن تو�صيات بحث «ال ُب ْع ُد ال ِبي ِئ ُّيَ :ك َ�س َب ٍب لل َف ْق ِر ِ
وع ٍ
للدكتور ح�سن حممد الرفاعي :٢
• تفعيل مراقبة مع ّدالت التلوث يف كافة مناحي احلياة
البيئية.
• ال�سعي الدائم ملراقبة درجة التلوث يف املياه� ،سوا ًء �أكانت
للري.
لل�شرب �أو ّ
• تفعيل مراقبة الأ�صناف الزراعية داخل الأ�سواق للت�أكد
من مقدار ن�سب التلوث.
• مراقبة �أنواع املبيدات الزراعية امل�ستوردة من اخلارج.
•	�إلزام القطاع ال�صناعي با�ستعمال التكنولوجيا امل�ؤدية
للحد من تلوث البيئة.
• ا�ستعمال املحروقات اخلالية من املواد امللوثة للبيئة.
• �ضرورة الت�صدي مل�شكلة التلوث من خالل �إ�صدار القوانني
التي حت ّذر من تلويث البيئة وتدعو �إلى املحافظة عليها.
• �ضرورة ت�ش ّدد الإدارات احلكومية يف البالد النامية
واملتط ّورة يف تنفيذ القوانني امل�ؤدية �إلى املحافظة على
البيئة ،للحد من ات�ساع نطاق الفقر ،وت�أمني غذاء �سليم
لل�شعوب».
ومعاجلة م�شكلة التغريات املناخية وت�أثرياتها ال�سلبية على
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�سكان الأر�ض وعلى الفقراء ب�صفة خا�صة بحاجة �إلى جهد
جماعي حتى ال يتحمل الفقراء وحدهم اجلزء الأكرب من
املعاناة والأ�ضرار الناجمة عنها.
والإ�سهام يف تخفيف حدة ت�أثري التغريات املناخية على
الفقراء يتم على �أربعة م�ستويات:
�أو ًال :الأفراد العاديني لهم دور مهم يف التخفيف من معاناة
الفقراء نتيجة التغيريات املناخية ،ويتمثل هذا الدور يف
تر�شيد ا�ستهالك املوارد الطبيعية ويف مقدمتها املاء ،واحلد
من ا�ستخدام املواد التي تت�سبب يف زيادة وتعقيد م�شكلة
االحتبا�س احلراري.
ثاني ًا :دور املنظمات غري احلكومية ومنظمات املجتمع املدين
واملنظمات املعنية ب�ش�ؤون البيئة ،ويتمثل يف توعية اجلماهري

مبخاطر التلوث البيئي واالحتبا�س احلراري ،وف�ضح
املمار�سات وال�سيا�سات التي تنتهجها الدول وامل�ؤ�س�سات
وال�شركات العاملية التي تلوث البيئة وال تلتزم بتعهداتها
الدولية يف احلد من انبعاث الغازات الدفيئة.
ثالث ًا :دور احلكومات ويتمثل يف �إ�صدار الت�شريعات البيئية،
والرقابة على م�صادر التلوث البيئي واحلد منها ،وال�سيطرة
على انبعاثات الغازات الدفيئة التي ت�ؤثر �سلب ًا على طبقة
الأوزون وعلى املناخ.
رابع ًا :دور املنظمات الدولية ،ويتمثل يف تفعيل االتفاقيات
الدولية ب�ش�أن التغريات املناخية والرقابة على تنفيذها،
وتقدمي امل�ساعدة للدول الفقرية التي تعاين من الآثار البيئية
التي خلفتها بع�ض ال�صناعات يف الدول املتقدمة.

<?>https://www.un.org/ar/sections/issues-depth/climate-change/index.html ٠١
 .٢بحث مقدّم �إلى امللتقى الدويل الثالث»:حماية البيئة والفقر يف الدول النامية  -حالة اجلزائر» ،معهد العلوم االقت�صادية وعلوم الت�سيري1431 :هـ2010/م.
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المسؤولية االجتماعية ..تنمية
مستدامة ومنافع عديدة
للقطاع الخاص
إعداد  :الدكتور يعقوب محمد بني هذيل

األمين العام للمنظمة الدولية للمسؤولية المجتمعية – امريكيا – االردن

حظيت العالقة بني التنمية امل�ستدامة وامل�س�ؤولية االجتماعية لل�شركات باالهتمام ب�شكل متزايد �أخري ًا،
و�أ�صبح القائمون على تلك ال�شركات ي�سعون �إلى الرتكيز يف �أعمالهم على الأغنياء مبجتمعهم من خالل
ا�سرتاتيجيات حمددة تعمل على دعم الأعمال والأن�شطة االجتماعية والإنتاجية اخلريية يف البالد ،بهدف
امل�ساهمة يف التنمية االقت�صادية من جانب ،وك�سب والء وثقة العمالء وتعظيم الأرباح من جانب �آخر.
وت�شري درا�سات متعددة �إلى �أن امل�س�ؤولية االجتماعية هي وليدة متطلبات التنمية امل�ستدامة ،وال�شراكة يف
التنمية االقت�صادية بني الدولة والقطاع اخلا�ص لبناء م�ستقبل �أف�ضل للأجيال القادمة ،من خالل �إيجاد
ودعم برامج اجتماعية واقت�صادية وثقافية م�ستدامة م�ستقاة من االحتياجات والأولويات الوطنية.
واعترب اخلرباء من خالل تلك الدرا�سات �أن هذا املفهوم يقوم على 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 يف البالد عرب دعم
الأعمال وامل�شاريع التي تعود بالنفع للمجتمع وتعمل على تكري�س هذا املفهوم بهدف تعزيز تكاتف املجتمع
ور�ضا �أفراده عن �أداء تلك الن�شاطات االقت�صادية.
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كما يرى املتخ�ص�صون �أن عدد ًا كبري ًا من ال�شركات العاملية
التي طبقت مفهوم امل�س�ؤولية االجتماعية يف بيئتها العملية،
ون�شاطاتها اخلارجية ت�أثرت �أرباحها و�شعبيتها ب�شكل
�إيجابي ،وزاد والء اجلمهور لها ،الأمر الذي دعم تناف�سيتها
االقت�صادية ،و�أ�سهم يف حتقيق التنمية االقت�صادية امل�ستدامة
يف الدول ،وا�ستعرا�ض �أبرز ن�شاطات ال�شركات وامل�ؤ�س�سات
يف جمال امل�س�ؤولية االجتماعية ،و�سرب �أغوار هذا املفهوم
وعوائده الإيجابية على تلك ال�شركات ،واالقت�صاد املحلي
امل�س�ؤولية واملجتمع..
مفاهيم جديدة يحدد خرباء مفهوم امل�س�ؤولية االجتماعية
ب�أنها التزام م�ستمر من قبل �شركات الأعمال بالت�صرف
�أخالقي ًا وامل�ساهمة يف حتقيق التنمية االقت�صادية والعمل على
حت�سني نوعية الظروف املعي�شية للقوى العاملة وعائالتهم
واملجتمع املحلي واملجتمع ككل .وعرفت الأمم املتحدة والبنك
الدويل امل�س�ؤولية االجتماعية ب�أنها:
«التزام طوعي ملن�ش�آت القطاع اخلا�ص والعمل مع موظفيها
واملجتمع ككل بتح�سني معي�شة النا�س ب�أ�سلوب يخدم التجارة
واملجتمع يف �آن واحد».
ويعني ذلك �أن تلتزم ال�شركات بتقدمي برامج للمجتمع مع
مراعاة اعتبارات اجتماعية و�أخالقية ،يف الوقت الذي ي�شري
فيه خمت�صون �إلى �أن برامج خدمة املجتمع يف ال�شركات
لي�ست تطوعية بل هي واجب وفر�ض ميليه االنتماء �إلى
الوطن ،مطالبني ب�ضرورة �أن تكون جزء ًا من ثقافة املجتمع
وم�ؤ�س�ساته للو�صول �إلى الأهداف املرجوة.
كما ي�شري خرباء �إلى �أن امل�س�ؤولية االجتماعية للقطاع اخلا�ص،
هي كل ما تقوم به ال�شركات� ،أي ًا كان حجمها �أو جمال عملها،
طواعي ًة من �أجل تعظيم قيمتها امل�ضافة للمجتمع ككل ،و�أنها
م�س�ؤولية كل �شخ�ص يف ال�شركة ولي�ست م�س�ؤولية �إدارة واحدة،
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�أو مدير واحد ،وتبد�أ من التزام ال�شركات بالقوانني املختلفة
خا�ص ًة ما يتعلق بحقوق العاملني ،واحلفاظ على البيئة� ،إلى
�أن ت�صل �إلى تنمية املجتمع .ويعترب رجال �أعمال �أن امل�س�ؤولية
االجتماعية للم�ؤ�س�سات مفهوم متغري ومتطور ،يرتبط ب�شكل
ع�ضوي بالتنمية امل�ستدامة ،يوجب على ال�شركات بجانب
البحث عن الربح ،االهتمام بالبيئة ،وامل�شاركة يف التنمية
االقت�صادية واالجتماعية .وبح�سب املهتمني ف�إنه« :مل يعد
تقييم �شركات القطاع اخلا�ص يعتمد على ربحيتها فح�سب،
ومل تعد تلك ال�شركات تعتمد يف بناء �سمعتها على مراكزها
املالية فقط ،بل ظهرت مفاهيم حديثة ت�ساعد على �إيجاد بيئة
عمل قادرة على التعامل مع التطورات املت�سارعة يف اجلوانب
االقت�صادية والتكنولوجية والإدارية عرب �أنحاء العامل ،وكان
من �أبرز هذه املفاهيم مفهوم امل�س�ؤولية االجتماعية لل�شركات».
و�أكد باحثون من خالل عدد من امللتقيات وامل�ؤمترات التي
عقدت يف عدد من املدن العاملية �أن دور م�ؤ�س�سات القطاع
اخلا�ص حموري ًا يف عملية التنمية ،و�أن ذلك �أثبتته النجاحات
التي حققتها االقت�صادات املتقدمة ،بعدما �أدركت م�ؤ�س�سات
القطاع اخلا�ص �أنها غري معزولة عن املجتمع ،وتنبهت �إلى
�ضرورة تو�سيع ن�شاطاتها لت�شمل ما هو �أكرث من الن�شاطات
الإنتاجية ،ب�إيالء هموم املجتمع والبيئة اهتمام ًا كافي ًا،
والأخذ يف عني االعتبار ثالثية �أ�ضالع التنمية امل�ستدامة وهي
النمو االقت�صادي والتقدم االجتماعي وحماية البيئة .و�أ�شار
الباحثون �إلى �أن هناك �أدلة متزايدة على �أن �أن�شطة امل�س�ؤولية
االجتماعية لل�شركات ت�شكل و�سيلة م�شروعة ومقنعة الجتذاب
وا�ستبقاء املوظفني� ،إلى جانب جذب املواهب واالحتفاظ
بها ،حيث لفتوا �إلى �أن �أبرز ال�شركات العاملية يف هذا املجال
هي« :هوم ديبوت» ،و«دلتا �إير الينز» ،و�أن هناك عدد ًا من
ال�شركات الكبرية وال�صغرية ،مبا يف ذلك �شركة «�سي�سكو
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�سي�ستمز» ،و«جرنال �إلكرتيك» و«�آي بي �إم» ،ت�سهم يف ت�شجيع
املوظفني على امل�شاركة يف امل�س�ؤولية االجتماعية لل�شركات
باعتبارها «�ضرورة ا�سرتاتيجية» .ال�سمعة احل�سنة والأن�شطة
االجتماعية �أظهرت خربات دول كثرية مثل �أملانيا واليابان
�أن �أجنح ال�شركات هي التي ال تقت�صر �أهدافها فقط على
جني الأرباح ،بل �أي�ض ًا على قيامها ب�أن�شطة اجتماعية مواكبة
تبني لها �سمعة ح�سنة يف �أو�ساط الر�أي العام وت�ساعدها يف
احل�صول على الكوادر ال�شابة اخلالقة واملبدعة الالزمة
ال�ستمرارها وتطورها .ويعترب باحثون �أن بدايات امل�س�ؤولية
كانت عرب ال�شركات الكبرية عابرة القارات ،و�أنها التزمت
بذلك العتبارين :البيئة الداخلية للعمل ،ووجود خماطر يف
ال�شركات ال�صناعية والبرتولية ،وبالتايل حر�صت على مكاف�أة
موظفيها و�أفراد �أ�سرهم حينما يتعر�ضون ملخاطر العمل ،عن
طريق الت�أمني ال�صحي ،والت�أمني ب�شكل عام ،وحت�سني بيئة
العمل .و�أ�ضافوا �أن اجلانب الآخر هو �أن ال�شركات الكربى
رمبا تكون لها �أ�ضرار جتاه البيئة خا�صة �شركات ال�صناعات
الكربى ،و�أن من خالل ذلك انطلق مفهوم امل�س�ؤولية
االجتماعية �إلى �أن التزمت بع�ض ال�شركات وامل�ؤ�س�سات
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الكربى بربامج بعيدة عن ن�شاطها كال�صحة ،والفقر،
والتعليم ،والتدريب والت�أهيل ،اعتربوا امل�س�ؤولية االجتماعية
لل�شركة عام ًال مهم ًا يف قراراتهم املهنية ،خا�صة �إذا �أخذنا يف
االعتبار �أن تلك امل�س�ؤولية لها �أثر بالغ يف بناء ال�سمعة احل�سنة
التي اعتربتها عينة الدرا�سة مفتاح ًا �أ�سا�س ًا لتلك القرارات
يف م�ستقبل الأيام .وي�شري باحثون �إلى �أن كل ذلك الرتابط
لي�س مب�ستغرب �إذا مت العلم ب�أن �آالف ال�شركات تعر�ضت لأزمة
فقدان ال�سمعة نتيجة �إهمالها مل�س�ؤوليتها االجتماعية ،الفتني
�إلى �أن تطبيق ال�شركات ملبد�أ امل�س�ؤولية االجتماعية وحر�صها
على القيام به من خالل م�شروعات منوذجية حتقق مق�صودها
بنفع جمتمعاتها هو عطاء �إيجابي مثمر ،وهذا الإ�سهام بقدر
نفعه للغري ف�إن نفعه عائد عليها من خالل �صناعته ل�صورة
ذهنية متميزة وبنائه ل�سمعة ح�سنة تعتربان يف عامل املال
وقطاعاته ميزة تناف�سية جتتذب بها املواهب ،وحتفظ بها
القدرات الب�شرية املتواجدة يف ميدان العمل ،كما �أنه �إ�سهام
مبا�شر منها يف حتقيق التكامل بني قطاعات التنمية الرئي�سية
(القطاع احلكومي ،واخلريي ،واخلا�ص) .حتى جزء من
ال�شركات الكبرية تبني �أن هذا املفهوم ال يزال غائب ًا.
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أخالقيات العمل في المجال
اإلعالمي التقليدي والحديث
إعداد  :المستشار بدر محسن المطيري

مستشار في اإلعالم والتنمية وخبير في المسؤولية المجتمعية

متهيد :
ت�شكل و�سائل االت�صال اجلماهريية �أحد الأركان الأ�سا�سية لتطور املجتمعات ومقيا�س ًا للتقدم واحل�ضارة فيها ،ويفرت�ض
بهذه الو�سائل �أو امل�ؤ�س�سات الإعالمية اجلادة والر�صينة �أن حتافظ على �أ�صالة املجتمع وثقافته و�أخالقياته.
وقد �أهتم املتخ�ص�صون بالعلوم الإن�سانية املختلفة ب�إعطاء �أهمية كبرية للأخالقيات املهنية على �أ�سا�س �أن
لكل مهنة �أخالقياتها ،وت�أتي يف مقدمة هذه املهن مهنة الإعالم وم�س�ؤوليتها املجتمعية.
لذلك فقد و�ضعت النظم ال�سيا�سية املختلفة يف العامل �سيا�سات �إعالمية متنوعة تن�سجم مع �أهدافها وتوجهاتها
وتطلعاتها� ،إدراك ًا منها لأهمية الإعالم وما ي�ؤديه من وظائف كبرية وخطرية يف املجتمع ،ووعيا منها ب�ضرورة
�إحاطته بكل ال�ضمانات التي توفر له احلرية املقرونة بامل�س�ؤولية.
و�سواء �أكانت تلك ال�سيا�سات الإعالمية مو�ضوعة من الدولة ليكون الإعالم موجه ًا �أم مل تتدخل الدولة �أو
احلكومات يف و�ضعها ،فان واقع احلال ي�ؤكد وجودها �أ�ص ًال يف احلالني وح�سب نوعية املجتمعات ليربالية كانت
�أم ا�شرتاكية �أم غري ذلك.
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و�أخالقيات العمل يف املجال الإعالمي هي جمموعة القيم
واملعايري ،التي يعتمدها �أفراد املهنة  ،للتمييز بني ما هو
جيد وما هو �سيء ،وبني ما هو �صواب وما هو خاطيء ،وبني
ما هو مقبول �أو غري مقبول من قبل القوانني املعمول بها يف
الدول ،فهي متثل مفهوم ال�صواب واخلط أ� يف ال�سلوك املهني،
ولتحقيق ذلك يتم و�ضع ميثاق ،يبني هذه القيم واملعايري
واملبادئ وقواعد ال�سلوك واملمار�سة.
ويغفـل بعـ�ض الإعالميـني وال�صـحفيني �أخالقيـات العمـل
الإعالمـي ،مـن امل�صداقية واحليادية� ،إ�ضافة �إلى اعتمـادهم
علـى الإثـارة واجلـذب فـي بـ ــراجمهم التلفزيونيـ ــة
وكتابـ ــاتهم ال�صـ ــحفية دون تبنــى بـ ــرامج التوعية التي
حتتاجها ال�شعوب.
ويعــد التفكيــر الأخالقي �أول مبــادئ العمــل ال�صــحفي،
فقبــل كتابــة اخلرب �أو ن�شر ال�صورة البد �أن يفكر الإعالمي
�أو ال�صحفي  -حمررا كان �أم م�صور يف جميع امل�شكالت التي
تثريها تلك الأخبار �أوال�صور بعـد الن�شر ..فالبد لل�صحفي من
درا�سة كل اخليارات لديه :وتعتب ــر املواثيـق الأخالقي ــة م ــن
املبـادئ الت ــي يج ــب �أن يتبعهــا ال�صحفي ،ف ـ بع�ض ال�صــحف
الورقيـة و�أي�ضا بعــ�ض املواقــع الإعالميــة الإلكرتونيـة العامليـة
علـى �شـبكة الإنرتنـت و�ضـع لنف�سـها مواثيـق �أخالقيــة حتكــم
�ســلوك العــاملني فيهــا وت�شــمل �سيا�ســات تتعلــق بقبول الهدايا
�أو تكليفات خارج العمـل الر�سـمي  ..وهنـاك حـاالت ُطـرد
فيها مرا�سلون لأنهم �أقاموا عالقات مع امل�صدر �أو ا�ستغلوا
معلومـات لتحقيق منفعة ذاتية .
تعريف �أخالقيات العمل ال�صحفي
بـد�أ تدوين �أخالقيــات العمـل الإعالمــي ومواثيق ال�شـرف
وقواعــد ال�ســلوك املهنيــة للمرة الأولى فـي بدايـة الع�شـرينات
مـن القـرن املا�ضـي وهنـاك الآن اقـل مـن  ٥٠دولـة فقط من
بني  ٢٠٠دولة يف العامل لديها نظم متطـورة فـي االت�صـال
الكتاب العربي في المسؤولية المجتمعية  -الجـزء الثالث

اجلمـاهريي ذات مواثيــق لأخالقيــات املهنــة ت ـ�ؤثر ب�شــكل فعــال
علــى القــائمني باالت�صــال �،أو حتمــي التدفق احلر الإعالمي.
فــان الفــرد ك ــائن حــي عقالن ــي و�أخالقــي وان �أخالقياتــه
حت ــدد لــه م ــا يجــب علي ــه املحافظـة عليـه وفـق القـانون ،فلكـل
مهنـة �أخالقياتهـا التـي البـد مـن االلتـزام بهـا ،فالإعالم كمهنة
تقوم على �أ�س�س من الأخالق واجب التحلي بها لكل فرد ميتهنها،
فقبل �أن نتطرق �إلى �أخالقيات املهنة يجب �أن نتعـرف �أوال علـى
الق�ضـايا التـي متـ�س الإعالم والتي يجب يتم�سك الإعالمي �أخالق
مهنته اجتاهها مثـل  :ال�سـلطة والواجـب ،احلرية وامل�س�ؤولية
واحلقيقة  ،والتعددية  ،االختالف ،ال�صـالح العـام ،واحتــرام
ا آلخـر وهـي مفــاهيم فل�سـفية ،مـن ال�صــعب جتاوزهـا حــني
نتطرق �إلى ق�ضايا الإعالم ،لكونها ت�ساعدنا على �إدراك «املعنى»
ملـاذا؟ ملـاذا نقـوم بهذا العمل وال نقوم بـذاك؟ مـا املحـددات
الكبـرى لأفكارنـا و�سـلوكنا ؟ مـا هـي نـوع القيم �أو امل�س�ؤولية �أو
ا ألخـالق الواجـب االلتـزام بهـا فـي ممار�سـة الإعـالم؟ ومـن
الـذي يحــددها؟ أ�يــن تبــد�أ و�أيــن تقــف حريــة التعبيــر؟ كيــف
ن�ضــمن التعدديــة واالخــتالف والعدالة وال�صحة.
تبــرز �أهميــة ال�صــحافة فــي تلــك الر�ســالة التنويريــة
والتثقيفيــة التــي تنمــي وعــي الإن�ســان مبجريــات الأمــور
فــي ع�صــره وحتــافظ علــى فكــره مــن الت�شــتت وال�ضــياع
والتحج ــر ،ور�س ــالة رفيع ــة م ــن ه ــذا الط ــراز الب ــد �أن
تك ــون له ــا م ــن املوا�ص ــفات واخل�صائ�ص ما يجعلها حتافظ
على هذه الرفعة .فال�صـحايف يعمـل علـى تثقيـف اجلمهـور،
وهذا ح�سب رغبتـه واحتياجاتـه ولكـي تكـون هـذه املهنـة تتميـز
باجلودة وبامل�س�ؤولية املجتمعية و�ضـعت ثوابت تتعلق باملبادئ
الأخالقية ملمار�سة املهنة ال�صحفية.
املبـادىء التي يجب �أن يتحلى بها العمل الإعالمي:
 -١امل�س�ؤولية :وتعنــي التــزام امل�صــداقية واملو�ضــوعية
واحليــاد فيمــا تكتــب لتك�ســب ثقــة الــر�أي العام.
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 -٢حرية الإعالم وال�صحافة :وذلـك بالـدفاع عنهـا (فـال
نقلل مـن �شـ�أن املهنة ،وال ن�صـفها بال�سـوء من خالل
�سلوكيات بع�ض الأفراد ممن يعملون بها).
 -٣اال�ستقاللية :باملحافظة على الكرامة وكـذلك الأمانة
فالإعالمي وال�صـحفي يحمـل ر�سـالة خالــدة ،ويقــوم
بــدور تنــويري وتثقيفــي للمجتمع ولي�س مــتطف ًال �أو �أداة
لتلميــع الآخرين.
-٤امل�صداقية وال�صدق والدقة :حترى ذلك يف كل املقاالت
لك�سب ثقة القارىء.
- ٥عدم االنحياز :الكتابة مبو�ضوعية والف�صل بني الر�أي
ال�شخ�صي والعاطفة من جهـة ومـا يكتب مـن جهـة
�أخـرى حيث يكون ناقل للخرب ولي�س م�صلح ًا اجتماعي ًا
�أو طبيبا نف�سيا.
 -٦املحافظة على حقوق الآخرين :نحــافظ علــى حقــوق
ا آلخــرين وال نتعــدى �أو نتجــاوز حريــاتهم ونك�شــف
�أ�ســرار بيـوتهم مـا مل تكـن ق�ضــية تعنـي املجتمـع كـ
اجلرائم ،و�أي�ض ـ�آ حتـرى كتابـة اخلرب ب�إن�صاف بحيث
يتم ذكر �أقوال و�إفادات جميع الأطراف وبحيادية تامة
ولل�صحفي احلق فـي �إبـداء وجهــة نظــره اخلا�صــة ور�أيــه
ال�شخ�صــي مــع �إي�ضــاح أ�نــه ر�أي �شخ�صــي وخــا�ص بـه
وال ميثل ر�أي اجلريدة �أو املوقع الذي تتبع له.
ي�صح احلديث عن �أخالقيات مهن ّية يف �إعالم جديد
لكن هل ّ
تتداخل فيه احلرفة مع الهواية ،ال�صناعة مع التجربة وال�ضوابط
مع االنفالت واملهنة مع الت�سلية وال�صحفي املهني مع املواطن
ال�صحايف ،حيث هناك اليوم حوايل «ثالثة مليارات وثالثمائة
مليون مواطن م�ستخدم للإنرتنت» لديهم فر�صة �أن يكتبوا
وين�شروا �أخبارا و�أفكارا و�آراء وتقارير و�أن ي�صوروا ويتالعبون
بال�صورة يف املجتمع الذي نعي�ش فيه اليوم والذي يطلق عليه
البع�ض ا�سم جمتمع املعلومات والبع�ض الآخر جمتمع الإعالم.
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فكيف �إذن ميكننا يف بيئة كهذه �أن نط ّبق الأخالقيات املهنية
التي تعني :جمموعة القيم واملعايري التي يعتمدها �أفراد مهنة
ما ،للتمييز بني ما هو ج ّيد وما هو �سيئ ،وبني ما هو مقبول �أو
غري مقبول ،والتي تعني �إعالميا املعايري الأخالقية وال�ضوابط
التي يلتزم بها ال�صحايف �أثناء عمله مدركا ال�صواب واخلط�أ
يف ال�سلوك املهني والتي ت�ؤكدها املواثيق الإعالمية وا�ضعة
قواعد العمل واملمار�سة وال�سلوك وتطبيق الرقابة الذاتية على
ما يكتبه �أو ين�شره.
وهذه املواثيق املتعلقة بالعمل الإعالمي وكيفية التعامل بني
زمالء املهنة ،ي�صوغها يف معظم الأحيان الإعالميون �أنف�سهم
من خالل جتمعاتهم املهنية املختلفة حماية للمهنة وحفاظا
على م�ستواها وحت�سينا ل�صورة الو�سائل الإعالمية يف نظر
اجلمهور ،ومع ذلك هناك من يراها حرب على ورق.
�أخالقيات العمل بالإعالم اجلديد
ونق�صد بالإعالم اجلديد هو جمموعة تكنولوجيات االت�صال
التي تولدت من الزاوج بني الكمبيوتر والو�سائل التقليدية
للإعالم ،الطباعة والت�صوير الفوتوغرايف وال�صوت والفيديو.
وهو �أي�ضا يف تعريف �آخر االعالم الرقمي الذي يقوم على
التكنولوجيا الرقمية وخا�صية التفاعلية طاملا �أنه يوفر العطاء
واال�ستجابة بني امل�ستخدمني ل�شبكة االنرتنت.
وعلى هذا فان الإعالم اجلديد هو الإعالم الرقمي -
التفاعلي ،وهو �إعالم ي�شمل ال�صحافة االلكرتونية (الإعالم
الإلكرتوين) ،التدوين ،الت�صوير ال�صحايف الرقمي� ،صحافة
املواطن وامليديا االجتماعية �أو �شبكات التوا�صل االجتماعي
(.)Social Media
وبقدر ما �أ�سهمت تكنولوجيا املعلومات واالت�صال يف تو�سيع حرية
التعبري فيه بقدر ما فتحت الباب على م�صراعيه �أمام �أمناط
جديدة من االنتهاكات الأخالقية .وبقدر ما يفرت�ض �أن تزيد
من م�س�ؤولية ال�صحايف املهني للتمايز ومعرفة كيفية ا�ستخدام
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هذا الإعالم اجلديد للبحث والن�شر ّ
والبث ،وكيفية ا�ستخدام
الن�صو�ص وال�صور الآتية من املواطنني يف عمله ،وكيفية �إطاللته
�إعالميا من املن�صات املختلفة لهذا الإعالم اجلديد.
وما ق�صدناه بالأخالقيات املهنية يف الإعالم اجلديد :هي
�أخالقيات ال�صحايف يف تعامله مع مادته الإعالمية على
االنرتنت �أكانت من �أجل ن�شرها يف موقع م�ؤ�س�سته الإعالمية
من موقعه املهني� ،أو على �صفحته اخلا�صة يف الفا ي�سبوك �أو
يف ح�سابه على تويرت او ان�ستغرام �أو �أي من مواقع التوا�صل
االجتماعي الأخرى من موقعه االجتماعي كقائد ر�أي عام.
ما ي�ستتبع طرح ال�س�ؤال الآتي :هل ما زالت املواثيق الأخالقية
الإعالمية التي و�ضعت قبل انت�شار خدمات االنرتنت �صاحلة
لليوم والتي من بني مو�ضوعاتها الكثرية الرتكيز على النزاهة
يف العمل ال�صحايف ،ودقة املعلومات و�صدق ّيتها ،الأمانة
وعدم ت�شويه املعلومات ،املو�ضوعية يف نقل الأخبار ،حت�سني
نوعية امل�ضمون ،عدم اخلداع يف ا�ستخدام العناوين وال�صور،
الت�صحيح وهو غري حق الرد ،احرتام الكرامة الإن�سانية
للفرد ،عدم االنتحال (انتحال الأفكار والأ�شخا�ص) وعدم
االقتبا�س بدون طلب �إذن ،و�أخريا عدم التعر�ض للزمالء.
ولكن اجلواب على بديهية تطبيق الأخالقيات املهنية التقليدية
على الإعالم اجلديد لي�س بالأمر ال�سهل كما بدا للوهلة
الأولى� .صحيح �أن ال�صحافيني هم نف�سهم ولكن الو�سيط
خمتلف كل االختالف وهو �أحدث مبجرد وجوده وباخلدمات
التي ق ّدمها ويق ّدمها من خالل التط ّورات املت�سارعة فيه ،ثورة
على �صعيد وظيفة ال�صحافة كحار�س للبوابة الإعالمية ،من
حيث �أن «مفهوم حرا�سة البوابة يعني :ال�سيطرة على مكان
ا�سرتاتيجي يف �سل�سلة االت�صال بحيث ي�صبح حلار�س البوابة
�سلطة اتخاذ القرار يف ما �سيم ّر من خالل بوابته ،وكيف
�سيم ّر حتى ي�صل يف النهاية �إلى اجلمهور امل�ستهدف».
ف�أدوات الن�شر هي اليوم ب�أيدي املواطنني الذين ي�ستفيدون من
الكتاب العربي في المسؤولية المجتمعية  -الجـزء الثالث

خ�صائ�ص الآنية والتفاعلية لأدوات االت�صال ،ومن الو�سيط الذي
م ّكنهم من املعلومة ومن املعرفة .وتبدو البيئة الإعالمية حاليا
يف حالة من «الفو�ضى» �إذا جاز التعبري مب�شاركة ال�صحافيني
املهنيني املجال الإعالمي مع املغ ّردين واملدونني واملواطنني
ال�صحافيني وم�ستخدمي مواقع التوا�صل االجتماعي.
و�أ�صبحت الأخالقيات املهنية على املحك �أي�ضا من جراء
امل�ستجدات املتنوعة التي حملها معه جمتمع الإعالم بوجه
املهنة الإعالمية يف حد ذاتها وبوجه احلقل الذي تفعل فيه
ذات املهنة� ،أو تتفاعل معه حا�ضرا وم�ستقبال ،هذه امل�ستجدات
ا�ستوجبت وت�ستوجب ال�سرعة يف جمع املعلومة ون�شرها بطريقة
�آنية ،يف ظل �سيل جارف من املعلومات.و كرثة املعلومات هنا
تقتل املعلومة ،ال بل وتخلق الت�شوي�ش ،ثم الن�سيان يف �آخر
املطاف ،بالن�سبة للمتلقي .والإعالمي بدوره ال ي�ستطيع املجاراة،
حيث حتت �ضغط ال�سرعة والآنية ،ف�إنه ي�ضطر �إلى جتاهل مبد أ�
التحقق والتثبت من املعلومة ،وال يعري كبري اعتبار ملبد�أ تقدمي
املعلومات وفق �أولويتها �أو �أهميتها �أو قيمتها عند املتلقي .
خال�صة وتو�صيات
لتحقيق �أخالقيات العمل يف املجال الإعالمي و�ضمان �إلتزامه
بامل�س�ؤولية املجتمعية التي تقع على عاتقه �أ�صبح اليوم اجلميع مدعو
�أن ي�شارك يف و�ضع �أخالقيات �إعالمية عامة انطالقا من مفهوم
امل�س�ؤولية االجتماعية ،وو�ضع ميثاق �شرف �إعالمي جديد خا�ص
ببيئة العمل اجلديدة احرتاما ملهنتهم وارتقاء مب�ستواها وك�شرط
�أ�سا�س ل�ضمان احلرية الإعالمية تنظيما و�سلوكا وممار�سة ،مع
الت�شديد على تدري�س �أخالقيات العمل الإعالمي يف معاهد وكليات
الإعالم ،و �إدخال مادتي الرتبية الإعالمية و�أخالقيات الإعالم
يف مناهج التعليم يف املدار�س طاملا �أدوات الن�شر والبث �أ�صبحت
متاحة ويف متناول طلبة املدار�س ب�شكل مبكر ،ومن حقهم ومن
واجبهم التعرف على كيفية التعامل مع هذه الأدوات مب�س�ؤولية
في�صبح ذلك جزءا من ثقافة املجتمع ككل.
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الخبير والمدرب الدولى المعتمد فى المسؤولية االجتماعية

اق َر�أْ َو َر ُّب َك ْ أَ
الن َْ�سانَ ِم ْن َع َل ٍق (ْ )2
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم « ْ
ال ْك َر ُم ()3
ا�س ِم َر ِّب َك ا َّل ِذي َخ َل َق (َ )1خ َل َق ِْ إ
اق َر أْ� ِب ْ
الن َْ�سانَ َما َ ْ
ل َي ْع َل ْم» �صدق اهلل العظيم.
ا َّل ِذي َع َّل َم ِبا ْل َق َل ِم (َ )4ع َّل َم ْ إِ
�إن امل�س�ؤولية االجتماعية هي نظرية �أخالقية  ،ب�أن �أي كيان� ،سواء كان منظمة �أو فرد ًا ،يقع على عاتقه
العمل مل�صلحة املجتمع ككل .و�أي�ض ًا هي �أمر يجب على كل منظمة �أو فرد القيام به للحفاظ على التوازن ما بني
االقت�صاد والنظام االجتماعي .
وامل�س�ؤولية االجتماعية لي�ست وليدة اليوم بل هي ثقافة �أ�صيلة يف الإ�سالم  ،وحث عليها نبينا حممد �صل اهلل
عليه و�سلم بقوله (كلكم را ٍع وكلكم م�س�ؤول عن رعيته).
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وامل�س�ؤولية يف الإ�سالم  ،تعني �أن امل�سلم املكلف م�س�ؤول عن كل
�شيء جعل ال�شرع له �سلطا ًنا عليه �أو قدرة على الت�صرف فيه
ب�أي وجه من الوجوه � ،سواء كانت م�س�ؤولية �شخ�صية فردية �أم
م�س�ؤولية متعددة جماعية.
وامل�س�ؤولية االجتماعية من خالل ارتباطها باملواطنة :ب�أنها
«الأ�سا�س الأخالقي الذي ت�ستند �إلية املواطنة ،وهى التي تدفع
املواطنني �إلى تبنى مفاهبم �إيجابية ،و�إلى ممار�سات �سلوكية
تت�صف باالندماج يف احلياة االجتماعية وال�سيا�سية ،والوعي
ب�أهمية هذا االندماج.
وتتحدد م�سئوليات الأفراد واجلماعات وفق ًا للأدوار التي
يقومون بها ،والتي حتددها التوقعات املتبادلة املرتبطة
بقيم املجتمع ومعايريه و�أي�ض ًا «امل�س�ؤولية االجتماعية Social
 Responsibilityهي وعي وممار�سة االفراد واملجتمعات
والقطاعات احلكومية واخلا�صة بالواجبات الإن�سانية
والبيئية واال�ستمرار يف الدور الذي ي�ؤديه ويقوم به جتاه
املجتمع وال�صالح العام ويتحمل نتائجها ،لتعود عليه يف
�صورة حقوق ي�ستفاد منها هذا اجليل واحلفاظ على حق
االجيال القادمة».
كما تعترب ثقافة الت�سويق �أحد العناوين املهمة يف جمال ن�شر
ثقافة �أخالقيات ريادة �إدارة الأعمال و امل�س�ؤولية الإجتماعية،
كجانب يحتاج لتدريب وتطوير املهارات ،و حيث �أن الطريق
الوحيد لتحقيق مبد�أ الأخالقيات لإدارة الأعمال يحب �أن
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يكون مرتبط ب�أخالقيات ال�صدق فى الت�سويق والتعريف
باملطلوب �إداءه.
فالعمل التعريفى والت�سويقى لتقدمي الإهداف هو فن قائم
بذاته يتطلب رغبة حقيقية و�إرادة �صادقة من قبل ال�شخ�ص
ليكلل عمله بالنجاح ،وهو عبارة عن جمموعة من الإجراءات
�سواء �أكانت اجتماعية �أو تكتيكية لتبادل اخلربات �أو املنتجات
�أو اخلدمات بني الأفراد واملجموعات من �أجل الربح �أو
بالأعمال الغري ربحية لتحقيق القيمة الإجتماعية امل�ضافة
لهذه ال�شركات وامل�ؤ�س�سات وزيادة م�صداقيتها و�أ�سهمها بني
باقي املن�ش�آت وبني العمالء لهذه ال�شركات،
ي�أتى هذا فى �إطار الإعداد اجليد للخطة الإدارية والت�سويقية
بكافة �أنواع الإن�شطة ،ويعد الت�سويق من �أهم الأ�ساليب
الأ�سا�سية املتخ�ص�صة للتعريف باملنتج املراد تعريفة  ،لذا
يعتمد هذا العمل على �أ�سا�سيات وعنا�صر هامة لإجناحه
وتعد امل�صداقية فى الت�سويق هى الأهم بينهم ،فعند ال�شعور
بامل�صداقية جتاه هذا العمل الإجتماعى املميز من قبل العميل
تعد ال�صفقة قد متت ،والبد من امل�صداقية فى العر�ض
والتعامل وحتى �إنهاء العمل الذى حتقق الإهداف الت�شاركية
املجتمعية ،و�صو َال للم�س�ؤولية الإجتماعية حيث يعترب هذا
امل�ؤمتر مبثابة �أداة ت�سويقية للفكرة ،وجذب كل الداعمني
ودعم �أعمالها التى ت�صب فى النهاية فى دعم املجتمع بكافة
جماالته و �إحتياجاته.
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25
المسؤولية المجتمعية لدى المصارف
اإلسالمية في مملكة البحرين
ً
أنموذجا )
( السكن االجتماعي

إعداد الباحث  :األستاذ محمد حمزة علي عبدالرحمن فالمرزي
باحث في مرحلة الدكتوراة لتخصص الفقه وأصوله

املقدمة:
وجه يتحقق فيها كل معاين االنتفاع
لقد خلق اهلل تعالى الأر�ض حني خلقها م َّقدر ًا فيها خرياتها ومواردها على ٍ
اء
يف هذه احلياة ،يقول �سبحانهَ } :و َج َع َل ِفي َها َر َو ِ
ا�س َي ِمن َف ْو ِق َها َو َبا َر َك ِفي َها َو َقدَّ َر ِفي َها أَ� ْق َوا َت َها ِف أَ� ْر َب َع ِة �أَ َّي ٍام َ�س َو ً
وجه ُم َّتزن ال ت�ضيق مواردها
ل�سا ِئ ِلنيَ{ ف�صلت ،١٠:و�أعلمنا �سبحانه �أنه هذه املوارد أُ�ودعت يف الأر�ض على ٍ
ِّل َّ
بتحقيق الكفاية ملن يعي�ش عليها ،يقول �سبحانهَ } :و َْالأ ْر َ
ا�س َي َو َ�أن َب ْت َنا ِفي َها ِمن ُك ِّل
�ض َمدَ ْد َناهَ ا َو�أَ ْل َق ْي َنا ِفي َها َر َو ِ
ون{ احلجر ،١٩ :و�أوكل �إلى بني �آدم م�س�ؤولية املحافظة على هذا االتزان ،وذلك ب�صيانة مقدراتها
َ�ش ْيءٍ َّم ْو ُز ٍ
من جهة الوجود با�ستثمار هذه املوارد على وجه ُيحقق النفع للب�شرية ،كما يف قوله �سبحانه } :هُ َو أَ� ْن َ�ش أَ� ُك ْم ِمنَ
ْ أَ
ا�س َت ْع َم َر ُك ْم ِفي َها{ هود � ،٦١:أي �أمركم بعمارتها وتطويرها على وجه ي�ستقيم مع دورة الإن�سان يف هذه
ال ْر ِ
�ض َو ْ
احلياة ،ويتحقق مق�صود ال�شرع احلكيم واملحافظة عليها من جهة العدم بتوفري كافة الإمكانيات يف �سبيل رعايتها
�ض َب ْعدَ �إِ ْ�ص َل ِح َها{ الأعراف ،٥٦:
و�صيانتها من العبث والإف�ساد  ،كما يف قوله تعالى َ } :و َل ُتف ِْ�سدُ وا ِف ْ أ
الَ ْر ِ
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وعليه ن�ش أ� مفهوم امل�س�ؤولية يف �إطاره العام ،الذي يتخذ من
امل�صالح العامة بو�صل ًة له ،بعيد ًا عن الأنانية والفردية املقيتة
ما
الل َو َر ُ�سو ِل ِه َو�أَن ِف ُقوا ِ َّ
 ،ويف ذلك يقول اهلل تعالى ِ �} :آم ُنوا ِب َّ ِ
َج َع َل ُكم ُّم ْ�س َت ْخ َل ِف َني ِفي ِه{ احلديد  ،٦:ففي الآية الكرمية �إ�شارة
�إلى �أن املال �أمانة ،و�أن الإن�سان م�س�ؤول عنه من جهة ك�سبه و�أخذه
بالطرق امل�شروعة  ،وكذلك من جهة بذله و�إنفاقه ،ففي احلديث
ال�صحيح عنه �صلى اهلل عليه و�سلم } :ال تزول قدما عبد يوم
القيامة حتى ي�س�أل عن عمره فيم �أفناه؟ وعن علمه فيم فعل
فيه؟ وعن ماله من �أين اكت�سبه؟ وفيم �أنفقه؟ وعن ج�سمه فيم
�أباله؟{ اخرجه الرتمذي  :رقم  ، 2416فهذه امل�س�ؤولية ن�ش�أت
منذ �أن َ�ص ّي اهلل تعالى الأر�ض م�ستقر ًا للإن�سان  ،يقول �سبحانه
َ } :و َل ُك ْم ِف ْالأَ ْر ِ�ض ُم ْ�س َت َق ٌّر َو َم َتا ٌع �ِإ َلى ِح ٍني{ الأعراف  ،٢٤:فكان
الباعث على ال�شعور بهذه امل�س�ؤولية �أن اهلل تعالى جعل ت�صرفات
الإن�سان على هذه الأر�ض بعد �أن ا�ست ّقر فيها حتت طائلة الثواب
�إن �أح�سن والعقوبة �إن هو �أ�ساء  ،يقول �سبحانه ُ } :ق ْل َنا اهْ ِب ُطوا
ِم ْن َها َج ِمي ًعا َف ِإ� َّما َي�أْ ِت َي َّن ُكم ِّم ِّني هُ دًى َف َمن َت ِب َع هُ دَ ايَ َف َل َخ ْو ٌف
َع َل ْي ِه ْم َو َل هُ ْم َي ْح َز ُنونَ (َ )38وا َّل ِذينَ َك َف ُروا َو َك َّذ ُبوا ِب�آ َيا ِت َنا �أُو َل ِئك
اب ال َّنا ِر هُ ْم ِفي َها َخا ِلدُونَ ( {)39البقرة .٣٨،٣٩ :
�أَ ْ�ص َح ُ
وامل�س�ؤولية على �أنواع  ،منها:
 .1امل�س�ؤولية الفردية :وهي مايقع على عاتق الفرد
مراعاته على �صفة الإلزام غالب ًا ،وتعود عليه َت ِبعة التق�صري
يف مراعاتها والقيام بها ،و�إليها الإ�شارة يف قوله �سبحانه َو ُك َّل
ن�س ٍان َ�أ ْلزَ ْم َنا ُه َطا ِئ َر ُه ِف ُع ُن ِق ِه َو ُن ْخ ِر ُج َل ُه َي ْو َم ا ْل ِق َي َام ِة ِكتَا ًبا
ِإ� َ
َي ْل َقا ُه َم ُ
ن�شو ًرا ( )13ا ْق َر ْ�أ ِكتَا َب َك َك َفى ِب َن ْف ِ�س َك ا ْل َي ْو َم َع َل ْي َك
َح ِ�سي ًبا ( {)14الإ�سراء ،١٣،١٤ :ويف احلديث ال�صحيح:
ُكلُّ ُك ْم َر ٍاع َو ُكلُّ ُك ْم َم ْ�س�ؤول َعنْ َر ِع َّي ِت ِه{ متفق عليه .
 .2امل�س�ؤولية املجتمعية :هي التي تقع على عاتق جن�س
الإن�سان مبقت�ضى القيم الأخالقية ،واملعاين الإن�سانية
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املت�أ�صلة يف املجتمع و انطالق ًا من روح امل�ساهمة واملبادرة،
واعتبار ًا بثقافة البذل والعطاء  ،وي�شهد لها باالعتبار ماحكاه
القر�آن الكرمي يف موقف النملة جتاه جمتمع النمل حينما
�أدركت اخلطر القادم من قبل نبي اهلل �سليمان عليه ال�صالة
}حتَّى �ِإ َذا �أَ َت ْوا َع َلى َوا ِد ال َّن ْم ِل َقا َل ْت َ ْن َل ٌة
وال�سالم وجنوده َ :
َيا أَ� ُّي َها ال َّن ْم ُل ا ْد ُخ ُلوا َم َ�س ِاك َن ُك ْم َل َي ْح ِط َم َّن ُك ْم ُ�س َل ْي َمانُ َو ُج ُنو ُد ُه
َوهُ ْم َل َي ْ�ش ُع ُرونَ { النمل ،١٨ :فلم ُتدد الآية الكرمية جن�س
النملة وال لونها وال نوعها ،جتردت من كل و�صف ُي�ضفي عليها
�صبغة امل�س�ؤولية الفردية ،فلم يبق من تف�سري فعلها �إال ال�شعور
مب�س�ؤوليتها جتاه جمتمعها لتحذرهم اخلطر .ومثله حديث
}م َث ُل ال َقا ِئم يف ُحدو ِد َّ
الل ،وا ْل َوا ِق ِع
ال�سفينة يف ال�صحيحَ :
ِ
ا�س َت َه ُموا َع َلى �سفين ٍة ،ف�صا َر ُ
أعالها،
بع�ضهم � َ
ِفي َها َك َم َث ِل َق ٍوم ْ
ُ
ا�س َت َق ْوا ِمنَ املا ِء
وبع�ضهم �أ�سف َلها ،وكانَ الذينَ يف �أَ ْ�س َف ِل َها �إِ َذا ْ
َم ُّروا َع َلى َمنْ َف ْو َق ُه ْمَ ،ف َقا ُلواَ :ل ْو �أَ َّنا َخ َر ْق َنا يف َن�صي ِبنا َخ ْر ًقا
َو َ ْل ُن�ؤْ ِذ َمنْ َف ْو َق َناَ .ف�إِنْ َت َر ُكوهُ ْم َو َما �أَرادُوا َهل ُكوا َج ِمي ًعا ،و�إِنْ
ن ْوا َ َ
أَ� َخ ُذوا َع َلى �أَ ْي ِد ِيهم َ َ
ون ْوا َج ِمي ًعا{ �أخرجه البخاري:
رقم  ،2493وال�س�ؤال :هل للم�س�ؤولية االجتماعية �صفة الإلزام؟
واجلواب� :أنها ت�أخذ اجتاهني ،فمن قائل ب�ضرورة و�ضع
�ضوابط تنظيمية من قبل الدولة ت�صاغ على هيئة ت�شريعات
تلزم امل�ؤ�س�سات املالية بالتزامها ،ومن قائل ب�أنها على �أ�صلها
من َّ
الطوعية ،واليبعد �أن قلت ب�أنها ذات �صبغة طوعية يف
الغالب مع �إمكانية القول بالإلزام يف بع�ض �صورها و�أ�شكالها،
واهلل �أعلم .ينظر :بحث /امل�س�ؤولية االجتماعية لقطاع
الأعمال ،د .ر�سالن خ�ضور � ،ص. ٦
وحيث �إن للم�صارف وامل�ؤ�س�سات املالية ال�شخ�صية االعتبارية،
ف�إنها واحلالة هذه ال تخرج عن طائلة امل�س�ؤولية املجتمعية
على �أقل تقدير يف �إطار ميدان املعامالت املالية.
فقد ت�أ�س�ست امل�صارف احلديثة خالل النه�ضة الأوروبية يف
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مدينة البندقية يف �إيطاليا عام ١٣٩٦م حتت عنوان (بانكو
ريالتو ) وهي كلمة ي ُق�صد بها الطاولة التي كان يجل�س عليها
ال�صيارفة ،والذين كانوا يقبلون �إيداعات كبار الأثرياء
والتجار ليحتفظوا بها على �سبيل الأمانة على �أن يقوموا بردها
لهم عند طلبها ،وكانوا يح�صلون مقابل ذلك على عموالت،
وذلك بغر�ض وقاية هذه الأموال من ال�سرقة.
ويف عام ١٦١٩م ت�أ�س�س يف �إيطاليا �أي�ض ًا م�صرف �آخر يدعى
(بانكو دي جريو) �أي م�صرف احلوالة ،وا�ستحدث هذا
امل�صرف طريقة خا�صة لت�سهيل املعامالت ،ف�أ�صدر �إي�صاالت
مقابل نقود الذهب �أو الف�ضة املودعة �إليه ،و�صارت هذه
الإي�صاالت تتداول يف الأ�سواق وك�أنها �أوراق نقدية.
وعلى ِّمر الأجيال تعددت امل�صارف ،وتعددت مهامها� ،إال �أنها
غالب ًا ما تعتمد على العوائد الربوية امل�ستفادة من القر�ض
وغريه ،وحتى جاءت فكرة �إن�شاء امل�صارف الإ�سالمية
فا�ستعا�ضت عن التعامل الربوي ب�أ�سلوب ادخار املال على
�أ�سا�س امل�ضاربة وامل�شاركة لت�شغيل املال امل َّدخر من قبل
امل�صرف على �أ�سا�س الربح واخل�سارة ،ثم �أخذت هذه الفكرة
بالتطور يف �إطار الن�شاط امل�صريف �آخذة بعني االعتبار
�ضرورة توافقها مع قواعد ال�شريعة الإ�سالمية العامة ،وعدم
تعار�ضها مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية اخلا�صة  ،حتى انتهت
اخلدمات امل�صرفية �إلى ق�سمني رئي�سيني :
 .1خدمات م�صرفية ائتمانية  :والتي يتم تنفيذها كعمليات
ا�ستثمارية ،وهي بديلة عن اخلدمات االئتمانية املح�سوبة
بالعائد الربوي يف امل�صارف التقليدية ،وت�شمل على
ال�سلم اال�ست�صناع
�سبيل املثال( :املرابحة الإجارة بيع َّ
امل�ضاربة) وغريها.
 .2خدمات م�صرفية الت�شمل عمليات ائتمانية  :وهي التي
يتم تنفيذها كخدمة م�صرفية يتم �أخذ عمولة ( �أجر )
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مقابل تقدمي اخلدمة ،وهي على �سبيل املثال( :احل�سابات
اجلارية الودائع لأجل االعتمادات امل�ستندية خطابات
ال�ضمان الأوراق املالية احلواالت) وغريها.
وجدي ٌر بالذكر �أن أُ�لفت �إلى �أن تطور خدمات ال�صريفة
الإ�سالمية �إمنا ترجع �إلى تطور يف �سلوك امل�سلم يف جمتمعه
بالعموم ،والذي يعك�س على ن�شاطه املايل باخل�صو�ص ،فتط ُّور
�سلوكه يف الواقع �أفرز عنده جملة من احلاجات والرغبات
كانت حمل نظر واعتبار لدى امل�صارف الإ�سالمية ،ففكرة
ال�صرفة الإ�سالمية هي يف احلقيقة من �إ�سهامات
التطور يف ِ
املجتمع يف م�ضمونها الفكري العميق ،وهذا املفهوم من �ش�أنه
�أن ي�ؤ�س�س ملعنى ال�شراكة املجتمعية بني امل�صارف الإ�سالمية
وبني املجتمعات باعتبار الأخرية م�صدر �إلهامها الأول يف
تطوير �أعمالها وخدماتها امل�صرفية ،وهذا املعنى كفيل ب�أن
يقدح فتيل ال�شعور بامل�س�ؤولية من قبل امل�صارف الإ�سالمية
جتاه املجتمعات لتحقيق ال�صالح العام.
وعليه ف�إن امل�س�ؤولية املجتمعية للم�صارف الإ�سالمية تعني �أن
ينعك�س النمو االقت�صادي على �أفراد املجتمع بتح�سني نوعية
وم�ستوى وظروف احلياة لأفراد املجتمع ،فهي ا�ستثمار يف
املجتمع �أكرث من كونها عمل خريي.
ومن امل�شاريع التطبيقية الرائدة يف جمال امل�س�ؤولية املجتمعية
للم�صارف الإ�سالمية يف مملكة البحرين ،م�شروع (مزايا)
والذي ُي�سهم فيه القطاع العام واملتمثل يف (وزارة الإ�سكان)
مع القطاع اخلا�ص واملتمثل يف (امل�صارف الإ�سالمية)،
وذلك ب�شكل مبا�شر لتو�سيع اخليارات املطروحة للخدمات
الإ�سكانية على وجه يخدم امللف الإ�سكاين ،ويحقق للمواطن
البحريني من ذوي الدخل املحدود ال�سكن املالئم.
لقد �أطلقت وزارة الإ�سكان هذا امل�شروع ب�شكل جتريبي يف
�شهر �أكتوبر من العام ٢٠١٣م ،ثم حظي على �إقبال م�شهود من
الكتاب العربي في المسؤولية المجتمعية  -الجـزء الثالث

امل�صارف الإ�سالمية و�شركات التطوير العقاري ،كما حظي
�إقبا ًال ملحوظ ًا من قبل املواطنني �أ�صحاب الطلبات الإ�سكانية،
مادفع احلكومة �إلى تطوير هذا الربنامج واعتماده يف �سبتمرب
٢٠١٥م كخدمة �إ�سكانية �أ�سا�سية ،حيث ميكن للمواطن من
خالل التقدم بطلب احل�صول على متويل من �أحد امل�صارف
امل�شاركة يف الربنامج �شراء ومتلك امل�سكن املنا�سب.
وحا�صل هذا امل�شروع :
� .1أن يتقدم املنتفع بطلب االنتفاع بامل�شروع مع �إمتام
الإجراءات وفق ًا للأنظمة املتبعة يف وزارة الإ�سكان.
 .2يتقدم بطلب متويل م�صريف من البنك امل�شارك لبنك
الإ�سكان لغر�ض �شراء م�سكن .ويف امل�صارف الإ�سالمية
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يكون التمويل بطريق املرابحة الإ�سالمية.
 .3في�س َّدد املنتفع للم�صرف املُ َّمول مان�سبته ( )٪٢٥من دخله
كق�سط �شهري .
 .4وتلتزم احلكومة (وزارة الإ�سكان) بتوفري الدعم املايل
احلكومي الذي ُيغطي باقي قيمة الإق�ساط ال�شهرية لدى
البنك املُ َّمول .موقع وزارة الإ�سكان مبملكة البحرين .
هذا وميكن اال�ستفادة من هذه التجربة الفريدة بتفعيل �أدوات
التمويل امل�صريف نحو االبتكار يف �إطار امل�س�ؤولية املجتمعية،
وذلك عن طريق امل�ساهمات التنموية للنهو�ض بحاجات
املجتمعات يف جميع منا�شط احلياة ،وذلك بالتعاون مع
القطاع العام ،واهلل ويل التوفيق.
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26
دور التميز المؤسسي
في تحقيق أهداف التنمية
المستدامة
إعداد :الدكتور شهاب أحمد العثمان

المدير العام لمعهد االنجاز المتفوق للتدريب واالستشارات اإلدارية
واالقتصادية والمالية

يويل العامل اليوم اهتماما متزايدا بربامج وجوائز اجلودة والتميز امل�ؤ�س�سي ،انطالقا من �أهميتها ودورها
امللمو�س يف حت�سني الأداء واالرتقاء مب�ستوى اخلدمات واملنتجات املحلية ومتكينها من املناف�سة الإقليمية
والعاملية ،وغدت احلاجة ملحة لقيام املورد الب�شري ب�سرعة الإيفاء باالحتياجات البيئية واالقت�صادية
واالجتماعية ،للتوفيق بني متطلباته واحلفاظ على موارده� ،ضمن م�ستقبل تنموي م�ستدام.
وتزامنا مع ال�سعي الد�ؤوب لتميز الأعمال ،فقد ظل العامل يتطلع �إلى تعزيز �أهم مقومات وجوده ،وخرجت
�أهداف التنمية امل�ستدامة بتلك ال�صيغة ،التي متثل كل من بيئته التي يعي�ش فيها وجمتمعه الذي ميثله
واقت�صاده الذي يعمل من خالله وي�شبع حاجاته ،فاال�ستدامة ميكن �أن تعني �أ�شياء خمتلفة ،لالقت�صاديني،
و�أن�صار البيئة ،واملحامني ،والفال�سفة.
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وبالرغم من احلاجة املا�سة �إلى الأهداف الطموحة للتنمية
امل�ستدامة (� ،)SDGsإال �أنها تواجه الكثري من التحديات،
وال ميكن لتلك الـفجوة �أن ُتغلق بوا�سطة امل�ساعدة الإمنائية
الر�سمية فقط ،والتي تبلغ حوايل  132مليار دوالر �سنوي ًا ،بل
�سيكون مل�ساهمة ال�شركات العاملية وال�شراكات املحلية دورا
هاما يف تعزيز التقدم على املدى الطويل لتحقيق �أهداف
()1
التنمية امل�ستدامة.
وب�أخذ جتربة دولة الإمارات العربية املتحدة يف تطبيق
معايري منوذج التميز يف القطاعني العام واخلا�ص ،والتي
�أحدثت حتوالت وا�سعة النطاق خالل العقد املا�ضي� ،أدت �إلى
ت�صنيفها من بني �أف�ضل احلكومات �أداء على م�ستوى العامل،
فقد طبقت هيكل الأداء احلكومي املتميز واملرن ،بد ًءا من
�صياغة ال�سيا�سات �إلى تقدمي اخلدمات ،لتحقيق التقدم يف
تنفيذ �أولوياتها الإمنائية و�ضمان كفاءتها وريادتها يف �إدارة
القطاع العام ،وفق اجلدول الآتي:
ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

�أهداف التنمية
اجلهة
امل�ستدامة ذات ال�صلة
نائب رئي�س اللجنة
الهيئة الإحتادية للتناف�سية والإح�صاء
الوطنية و�أمينها
الهدفان  1و 10
وزارة تنمية املجتمع
الأهداف  2و  12و 13و
وزارة التغري املناخي والبيئة
 14و 15
الهدف 3
وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع
الهدف 4
وزارة الرتبية والتعليم
جمل�س الإمارات للتوازن بني اجلن�سني الهدف 5
الهدفان  6و 7
وزارة الطاقة وال�صناعة
الهدف 8
وزارة املوارد الب�شرية والتوطني
الهدف 9
وزارة االقت�صاد
الهدف 11
وزارة تطوير البنية التحتية
وزارة اخلارجية والتعاون الدويل الهدف 17
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وقد متثلت �أولويات اللجنة الوطنية يف حتديد غايات �أهداف
التنمية امل�ستدامة و�أولوياتها يف خطط التنمية املحلية ،كما
�أدرجت تلك الغايات ح�سب الأولوية �ضمن عمليات �صنع
القرار ،واحتياجات �أ�صحاب امل�صلحة يف احلكومة الإحتادية
واملحلية والقطاع العام والأو�ساط الأكادميية ومنظمات
املجتمع املدين ،وباملراجعة والتقييم الدوري ملعايري النموذج
من خالل تطبيق منهجيات التقييم الذاتي وجوائز التميز،
حققت الإمارات خطوات ملحوظة يف ت�سريع حتقيق �أبعاد
()2
التنمية امل�ستدامة املن�شودة.
ويف دولة الكويت ،ترتبط الر�ؤية الإ�سرتاتيجية الإمنائية
( )2035ارتباطا وثيقا ب�أهداف التنمية امل�ستدامة ،حيث
متثل الإ�سرتاتيجية املعيار الثاين والأهم من منوذج التميز
()4
امل�ؤ�س�سي
ويف هذا الإطار ،نفذ املجل�س الأعلى للتخطيط والتنمية بدولة
الكويت ،من خالل اللجنة الوطنية للتنمية امل�ستدامة13 ،
ور�شة عمل و�سيمنار �شاركت فيها  66م�ؤ�س�سة حكومية وغري
حكومية وخا�صة ،و�أطلق جائزة الكويت للتنمية امل�ستدامة
 KSDAبال�شراكة مع القطاع اخلا�ص ،كما يتابع املجل�س
م�ؤ�شرات �أداء �أهداف التنمية امل�ستدامة على امل�ستوى
()5
الوطني.
وقد مكنت اجلهود التي بذلتها دولة الكويت يف ا�سرتاتيجيتها
من �أن حتتل املركز  105من بني  165دولة عام ،2018
بتحقيقها ن�سبة  %61.6من �أهداف التنمية امل�ستدامة على
امل�ستوى العاملي ،و %62.1على امل�ستوى الإقليمي ،واجلدول
الآتي يو�ضح الربامج واملنهجيات التي و�ضعتها دولة الكويت
لتعزيز �أهداف التنمية امل�ستدامة (-:)6
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ت
1
2
3
4
5
6
7
8

الربنامج  /املنهجية
برنامج �إ�صالح التعليم  -جامعة �صباح
ال�سامل
برنامج �إنتاج  %15من حاجة الكهرباء
من الطاقة املتجددة بحلول 2030
برنامج حا�ضنات امل�شروعات ال�صغرية
واملتو�سطة
برنامج ت�شجيع اال�ستثمار
برنامج الإعانات الإجتماعية  /قرو�ض
الإ�سكان  /املرونة يف �أجواء العمل /
االهتمام بذوي االحتياجات اخلا�صة
برنامج ر�صد التلوث
برنامج حماربة الف�ساد
برنامج تقدمي الدعم لأهداف التنمية
امل�ستدامة ODA

�أهداف التنمية
امل�ستدامة ذات ال�صلة
()4
()7
()8
()8

وت�أتي هذه الربامج �ضمن منهجيات يتطلبها تطبيق منوذج
التميز امل�ؤ�س�سي والتي ال بد من �إيجاد نتائج �إيجابية لها،
ت�سعى دولة الكويت لتحقيقها يف ر�ؤيتها .2035
�إن قيام الدول وامل�ؤ�س�سات بتبني مناذج التميز ،ميكنها من
�إحراز نتائج وم�ؤ�شرات وا�ضحة يف حتقيق �أهدافها على
امل�ستوى اخلا�ص ،وحتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة على
امل�ستوى العام.

()10
()13
()16
()17

املراجع-:

 .1القطاع اخلا�ص و�أهداف التنمية امل�ستدامة  -جريدة البيان
https://www.albayan.ae/knowledge/2017-02-08-1.2851391
 ( .2تقرير دولة الإمارات العربية املتحدة و�أجندة  2030للتنمية امل�ستدامة  -املراجعة الوطنية التطوعية  -منتدى الأمم املتحدة ال�سيا�سي رفيع
امل�ستوى 2018م ).
 ( .3تقرير نحو تنمية م�ستدامة للملكة العربية ال�سعودية  -اال�ستعرا�ض الطوعي الأول 2018م  -ر�ؤية .) 2030
� .4أهداف التنمية امل�ستدامة من منظور اخلطة الإمنائية الثانية لدولة الكويت.
.23384Kuwait_VNR_FINAL .5
. _ VNR_presentation_2019_ALL_v03_1 Kuwait_2448000 .6
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27
المسؤولية االجتماعية أيقونة
الشراكة بين الدولة وقطاع األعمال
لتحقيق التنمية المستدامة
إعداد :األستاذ ابراهيم ناصر المعطش

الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للمسؤولية االجتماعية

ظلت دول العامل تواجه خطر التدهور البيئي ،و�شح املوارد وتقلبات املناخ ،وت�أثري ذلك على حياة الب�شر وعلى
كثري من الكائنات التي ت�شكل عن�صر ًا مهم ًا للحياة والبيئة واال�سهام يف بناء اقت�صادات تلك الدول ،ويخطو
العامل خطوات مت�سارعة لو�ضع االحتياطات املنا�سبة لأي مهددات من هذا النوع ،وي�سابق الزمن اليجاد حلول
ا�ستباقية لكثري من امل�شكالت التي ت�ؤرق الب�شرية.
وخالل العقود الأخرية برز ن�شاط امل�س�ؤولية االجتماعية كممار�سة وو�سيلة و�آلية متتزج فيها جهود احلكومات
وال�شعوب وقطاعات الأعمال لتعمل مع ًا للحد من خطر التدهور البيئي و�إيجاد بدائل من خالل ال�سعي لتحقيق
تنمية م�ستدامة تلبي متطلبات املجتمع احلا�ضر دون امل�سا�س بقدرة الأجيال القادمة على حتقيق احتياجاتها
ومتطلباتها.
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وما زال رهان الدول وال�شعوب معقود ًا على حتقيق �أهداف التنمية
امل�ستدامة  2030التي �أقرت �أيف القمة التاريخية لقادة العامل
املنعقدة مبقر الأمم املتحدة بنيويورك خالل الفرتة من 27-25
�سبتمري 2015م ،والتي انطلقت فعلي ًا يف يناير 2016م  ،والتي
متخ�ضت عنها حزمة خمرجات و�أهداف ت�سعى دول العامل �إلى
ترجمتها �إلى واقع ملمو�س بحلول العام  2030ومن �أبرز تلك
الأهداف التي يراد جت�سيدها عرب ممار�سة امل�س�ؤولية االجتماعية:
• العمل على حما�صرة الفقر ب�شتى الو�سائل من خالل تفعيل
الربامج التنموية وبرامج خدمة املجتمع التي ترتقي بواقع
املواطنني املعا�شي ،وتوفر لهم الكثري من املعينات يف
تقريب االحتياجات ،باالعتماد على تطوير الكادر الب�شري
وت�أهيله وتوظيفه و�إتاحة جماالت االبداع ودعم الفئات
ذات القدرات اخلا�صة مبختلف �شرائحها.
• تطويق البطالة من خالل التن�سيق بني امل�ؤ�س�سات العلمية
وجهات التدريب ومنظمات العمل لتتنا�سب املخرجات مع
احتياجات �سوق العمل ،وكذلك قيام قطاعات الأعمال
مب�سئوليتها جتاه املجتمع �إعداد ًا وت�أهي ًال وتوظيف ًا ،وفتح
امل�شاريع التي تنا�سب ذوي امل�ؤهالت الو�سيطة والأدنى.
• تعزيز قدرات االقت�صاد الوطني ،من خالل تنويع املوارد،
وتطوير االنتاج واالرتقاء ب�إمكانيات الكوادر الب�شرية
ملواكبة لغة الع�صر ،ف�ض ًال عن دعم املواهب واملبتكرين
والدرا�سات والبحوث وحتويلها �إلى م�شاريع منتجة ذات
فائدة تعود على املجتمع والدولة.
• االرتقاء باخلدمات ال�صحية ،والتعليمية ،واخلدمات
االجتماعية الأخرى التي ت�صب يف حتقيق الرفاهية
واحلياة الكرمية ،وذلك من خالل تعاون اجلهات احلكومية
ومبادرات القطاع اخلا�ص وامل�ؤ�س�سات واملنظمات ذات
الن�شاط الفاعل يف جمال امل�س�ؤولية االجتماعية.
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• احل�صول على التقنية احلديثة وو�سائل املعرفة وا�ستخدامها
يف تطوير التنمية والبناء وتوفري البنيات التحتية القادرة
على ا�ستيعاب خطط التطوير والتنمية.
• ت�شجيع وحتفيز العمل على حماية البيئة وو�ضع اخلطط
والتحوطات حت�سب ًا لتغريات املناخ وما ينتج عنها من �آثار
�سلبية ،واحلر�ص على ا�ستخدام املوارد املائية واحليوانية
والغطاء النباتي بال�شكل الذي يحمي البيئة ويحافظ على
الدميومة واال�ستمرارية.
• ال�سعي للو�صول �إلى املجتمع املعلوماتي واقت�صاد املعرفة
واحلياة الآمنة الكرمية امل�ستقرة اخلالية من املهددات
والقلق وال�شح يف املوارد الطبيعية .
وتعترب امل�س�ؤولية االجتماعية هي �أيقونة ال�شراكة بني الدولة
وقطاع الأعمال والأفراد لإيجاد م�ستقبل �أف�ضل للأجيال
القادمة بنا ًء على االحتياجات والأولويات ،كون امل�س�ؤولية
االجتماعية هي م�سئولية الأفراد واملنظمات يف العمل على جعل
البعد االجتماعي والأخالقي يف موازاة البعد االقت�صادي،
والتزام القطاع اخلا�ص مبتطلبات التنمية االجتماعية والعمل
على حت�سني نوعية وم�ستوى وظروف احلياة لأفراد املجتمع يف
البيئة التي ميار�س فيها ن�شاطه ،والت�أثري االيجابي على البيئة
واملجتمع املحلي واملجتمع ككل ،مبا يعني اال�ستثمار يف املجتمع
والعمل على تنميته ،وت�شكل امل�س�ؤولية االجتماعية الو�سائل
والآليات التي ت�سهم يف اجلهد الر�سمي لتحويل اخلطط
اال�سرتاتيجية �إلى تنمية م�ستدامة باعتبارها دعوة عاملية
للعمل من �أجل الق�ضاء على الفقر وحماية البيئة وحتقيق
ال�سالم واال�ستقرار والعي�ش الكرمي.
وت�سعى دول العامل �إلى جتنب املخاطر واملهددات املحتملة
من خالل حتقيق التنمية امل�ستدامة التي تتمثل يف ا�ستغالل
الطاقات الب�شرية واملادية واملعرفية لال�ستفادة من جتارب
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املا�ضي ،وا�ستيعاب حقائق احلا�ضر ،والتخطيط اجليد
للم�ستقبل بهدف حت�سني ظروف الواقع باجلهد اجلماعي
الفكري ،وا�ستمرار اكت�ساب املعارف واخلربات ،اليجاد تنمية
حقيقية يف املجاالت كافة مبا يحقق حت�سني معي�شة الأفراد،
و�ضمان م�ستوى �أف�ضل للأجيال القادمة� ،أي مبعنى الإدارة
الأمثل للموارد وتوجيهها نحو التغيري االيجابي ل�صالح
املواطن وبناء االقت�صاد مبا يحقق اال�ستمرارية واحلفاظ على
عنا�صر املحيط احليوي ومركباته الأ�سا�سية ،و�إحداث توازن
بني �سلبيات ا�ستخدام املوارد ،واجتاهات اال�ستثمارات.
ولكي نحقق �أهداف التنية امل�ستدامة  ،2030البد من رفع وترية
االهتمام بالبيئة واملجتمع �أكرث مما هو عليه ،ولكي يتحقق
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ذلك ال بد من تفعيل اجلانب االعالمي ،حيث يعترب االعالم
الالعب الأبرز يف تر�سيخ املفاهيم وت�صحيحها ،ويتطلب الأمر
تكثيف عقد الندوات التوعوية وور�ش العمل ،من �أجل تر�سيخ
مفاهيم امل�س�ؤولية االجتماعية يف �أو�سع نطاق ،وا�ستخدام
اجلوائز للتحفيز على ممار�سة امل�س�ؤولية وتكري�س مفاهيمها،
وكذلك التن�سيق بني ال�شركات يف براجمها املجتمعية لزيادة
فاعلية اجلهود يف �إطار ر�ؤية �شاملة وحتقيق مردود �أعلى،
وتكثيف امللتقيات والأبحاث والدرا�سات ،وتطوير اللوائح
والأنظمة ،وو�ضع معايري و�آليات ملمار�سة امل�س�ؤولية تواكب
املتطلبات ،وتوفري وا�ستخدام البيانات واملعلومات الالزمة
وحتديثها وربطها باجلهات ذات العالقة.
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28
الطاقة النظيفة من أجل تنمية
مستدامة أفضل
إعداد :الدكتور محمد عبدالله الشياب
اكاديمي وخبير في مجال التنميه والتحطيط البيئي

ظلت دول العامل تواجه خطر التدهور البيئي ،و�شح املوارد وتقلبات املناخ ،وت�أثري ذلك على حياة الب�شر وعلى
كثري من الكائنات التي ت�شكل عن�صر ًا مهم ًا للحياة والبيئة واال�سهام يف بناء اقت�صادات تلك الدول ،ويخطو
العامل خطوات مت�سارعة لو�ضع االحتياطات املنا�سبة لأي مهددات من هذا النوع ،وي�سابق الزمن اليجاد حلول
ا�ستباقية لكثري من امل�شكالت التي ت�ؤرق الب�شرية.
وخالل العقود الأخرية برز ن�شاط امل�سئولية االجتماعية كممار�سة وو�سيلة و�آلية متتزج فيها جهود احلكومات
وال�شعوب وقطاعات الأعمال لتعمل مع ًا للحد من خطر التدهور البيئي و�إيجاد بدائل من خالل ال�سعي لتحقيق
تنمية م�ستدامة تلبي متطلبات املجتمع احلا�ضر دون امل�سا�س بقدرة الأجيال القادمة على حتقيق احتياجاتها
ومتطلباتها.
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�أحد التحديات الكربى التي تواجه العامل اليوم هو تلبية
متطلبات الطاقة املتزايدة و�ضمان توفري الطاقة احلديثة
ب�أ�سعار معقولة وموثوقة وم�ستدامة وحديثة جلميع النا�س .لقد
جتاوز ا�ستهالك الكهرباء يف العامل للفرد �أكرث من ال�ضعف
منذ �سبعينيات القرن املا�ضي « »1ومن املتوقع �أن يرتفع الطلب
العاملي على الطاقة بن�سبة  ٪ 35-20بحلول عام  .»2« 2030على
امل�ستوى العاملي ،يهيمن الوقود الأحفوري على توليد الطاقة
الذي يحتوي على العديد من العيوب مبا يف ذلك الطبيعة غري
املتجددة ،والتباين يف التواجد بني البلدان ،وزيادة الأ�سعار،
والأهم من ذلك انبعاثات غازات ثاين �أك�سيد الكربون الذي
ي�سبب تغري املناخ وما يرتتب عليه من �آثار �ضارة للبيئة.
ووف ًقا لربنامج الأمم املتحدة البيئي فان هناك بع�ض احلقائق التي
ت�شري الى حجم التحدي يف جمال الطاقه والتي والتي اهمها ان
حوايل  3مليارات �شخ�ص يعتمدون على اخل�شب �أو الفحم �أو نفايات
احليوانات لأغرا�ض الطهي والتدفئة ،ثانيا �أن توليد الطاقة هو
امل�ساهم الرئي�سي يف تغري املناخ ،الذي ميثل حوايل  60يف املائة
من �إجمايل انبعاثات غازات الدفيئة العاملية و ثالثا انه منذ عام
 ،1990زادت االنبعاثات العاملية لثاين �أك�سيد الكربون ب�أكرث من 46
يف املائة .لذلك جاء �أحد �أهداف التنمية امل�ستدامة التي حددتها
اجلمعية العامة للأمم املتحدة الهدف ال�سابع والذي يهدف الى
توفري الطاقة النظيفة التي ميكن حتمل كلفتها واحل�صول عليها
ب�أ�سعار معقولة وموثوقة وم�ستدامة وحديثة للجميع.
ب�شكل عام لتحقيق تنمية م�ستدامة �أف�ضل ،يجب حتقيق �ستة
�أركان رئي�سية مبا يف ذلك كفاءة �أف�ضل ،تامني االحتياجات
بتكاليف �أقل ،وا�ستخدام �أف�ضل للموارد ،ت�صميم وحتليل
�أف�ضل�،أمن �أف�ضل للطاقة وبيئة �أف�ضل .وعلى �ضوء ذالك
ياتي االهتمام بالطاقه النظيفه كحل واعد لتحقيق ا�ستدامه
اف�ضل والذي نحلل جوانبه تاليا.
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م�صادر الطاقه
تق�سم موارد الطاقة الى نوعني :موارد الطاقة املتجددة حيث ان
معظمها بيولوجي بطبيعته وي�شمل امل�صادر الزراعية واحليوانية،
الطاقة ال�شم�سية ،الرياح ،املياه� ،إلخ والنوع الثاين هو موارد
الطاقة غري املتجددة وهي املوارد املادية مثل الوقود الأحفوري
(الفحم والنفط والغاز الطبيعي) والطاقة النووية «»3
ال�شكل النو�ضيحي التايل يلخ�ص منظومه موارد الطاقه.

ما هي الطاقة النظيفة
هناك عدة تعريفات للطاقة النظيفة ؛ تعرف وكالة حماية البيئة
 EPAالطاقة النظيفة ب�أنها �أي مورد يلبي الطلب على الطاقة
بتلوث �أقل من املورد التقليدي للوقود الأحفوري مبا يف ذلك
الفحم والنفط والغاز .بنا ًء على هذا التعريف  ،ت�شمل موارد
الطاقة النظيفة ما يلي )1( :كفاءة ا�ستخدام الطاقة لأنها ت�شري
�إلى ا�ستخدام طاقة �أقل لتوفري نف�س م�ستوى اخلدمة �أو حت�سينه
للم�ستهلكني )2( ،الطاقة املتجددة وهي الطاقه امل�ستمده
من املوارد الطبيعيه والتي تتجدد ب�شكل طبيعي وال تنفذ مثل
الرياح والطاقة ال�شم�سية والطاقة املائية والطاقه احلرارية
الأر�ضية والوقود احليوي وخاليا الوقود )3(.اال�ستفاده من
احلراره املفقودة من توليد الكهرباء لإنتاج الطاقة احلرارية
 )4( )Combined heat and power (CHP[.نظام انتاج
الطاقه النظيفه الالمركزي ((CDG [Clean Distributed
 Generationوالذي يعني انتاج الطاقه واال�ستفاده من احلراره
املفقوده)  ( CHPيف مكان اال�ستهالك .
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ميكن �أن توفر �أنظمة الطاقة النظيفة العديد من الفوائد البيئية
واالجتماعية واالقت�صادية مبا يف ذلك خف�ض االنبعاثات،
وانخفا�ض متطلبات مدخالت الطاقة ،وزيادة كفاءة نظام
انتاج الطاقه من خالل تو�سيع النواجت املفيده
غايات الهدف ال�سابع (طاقه نظيفة وب�أ�سعار معقوله)
من اهداف التنمية امل�ستدامة
حددت االمم املتحده  17االجنده العامليه 2030ب  17هدفا
متثل �أهداف التنمية امل�ستدامة ،وهي ر�ؤية ودعوة عاملية للعمل
من �أجل الق�ضاء على الفقر وحماية كوكب الأر�ض و�ضمان
متتع جميع ال�شعوب بال�سالم واالزدهار بحلول عام2030
وحددت لكل هدف غايات لتحقيقه ويبلغ عددها  169غايه
وحددت م�ؤ�شرات لقيا�س التقدم املخرز يف كل غايه ويبلغ
عددها  .244اما غايات الهدف ال�سابع املتعلق بالطاقة النظيفة
وب�أ�سعارمعقوله فهي ت�شمل خم�س غايات نوجزها كما يلي:
• �ضمان ح�صول اجلميع على خدمات الطاقة احلديثة
املوثوقة بتكلفة مي�سورة بحلول عام 2030
• حتقيق زيادة كبرية يف ح�صة الطاقة املتجددة يف جمموعة
م�صادر الطاقة العاملية بحلول عام 2030
• م�ضاعفة املعدل العاملي لتح�سني كفاءة ا�ستخدام الطاقة
بحلول عام 2030
• تعزيز التعاون الدويل من �أجل تي�سري الو�صول �إلى بحوث
وتكنولوجيا الطاقة النظيفة ،مبا يف ذلك تلك املتع ّلقة
بالطاقة املتجددة ،والكفاءة يف ا�ستخدام الطاقة
وتكنولوجيا الوقود الأحفوري املتقدمة والأنظف ،وت�شجيع
اال�ستثمار يف البنى التحتية للطاقة وتكنولوجيا الطاقة
النظيفة ،بحلول عام 2030

تو�سيع نطاق ال ُبنى التحتية وحت�سني م�ستوى التكنولوجيا من
�أجل تقدمي خدمات الطاقة احلديثة وامل�ستدامة للجميع يف
البلدان النامية ،وبخا�صة يف �أقل البلدان منوا والدول اجلزرية
ال�صغرية النامية ،والبلدان النامية غري ال�ساحلية ،وفقا
لربامج الدعم اخلا�صة بكل منها على حدة ،بحلول عام .2030
ترابط الطاقة النظيفة ب�أهداف التنمية امل�ستدامة الأخرى
هذا ويتقاطع هدف الطاقة النظيفة مع اهداف وغايات
التنمية امل�ستدامة االخرى حيث ان حتقيقها يعتمد ب�شكل
مبا�شر او غري مبا�شر على توفري الطاقة النظيفة وب�أ�سعار
معقوله نو�ضحها كاالتي:
ال ميكن حتقيق الق�ضاء على الفقر والذي ين�ص عليه الهدف
االول من دون تامني و�صول الفقراء واالقل ح�ضا الى م�صادر
الطاقة النظيفة وب�أ�سعار معقوله .
للحد من �أوجه عدم امل�ساواة والذي ين�ص عليه الهدف العا�شر
وللو�صول الى االدماج االجتماعي واالقت�صادي وال�سيا�سي فال
بد من متكني الفقراء احل�صول على الطاقه ب�شكل مت�ساوي
مع االخرين.
اال�ستهالك والإنتاج امل�س�ؤول والذي ين�ص عليه الهدف الثاين
ع�شر حيث ي�شمل احلاجة �إلى تر�شيد ا�ستهالك الطاقة بحيث
نحقق منوا اقت�صاديا بدون الت�سبب يف التدهور البيئي.
الت�صدي لتغري املناخ واالحرتاز العاملي والذي ين�ص عليه الهدف
 13حيث ان هناك عالقه وثيقه بني الطاقة النظيفة وتقليل انبعاثات
الغازات الدفيئة والت ت�سبب االحرتاز العاملي وتغري املناخ.
وبناء على ما تقدم فان خيار الطاقة النظيفة هو خيار ال بد
منه ملا له من ت�أثري واعد على حتقيق ا�ستدامه اف�ضل تلبي
احتياجات احلا�ضر وت�ضمن م�ستقبل اف�ضل للأجيال القادمة
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تسويق القيم عبر برامج
المسؤولية االجتماعية
إعداد :الدكتور زهير منصور المزيدي
مدير عام مؤسسة االعالميون العرب
مدير المؤسسة العربية للقيم المجتمعية

قد يعجب القارئ من عنوان (ت�سويق القيم) فيت�ساءل فهل للقيم �أ�سواق؟ �أو رمبا يقول وهل (القيم) منتجات
كي يتم الت�سويق لها؟ ونحن نقول ،ت�سا�ؤالت كهذه م�شروعه ،ولكن يف ع�صر ي�شهد الت�سويق فيه فنونا من االعالن
والرتويج لل�سلع التجارية  ،ي�صبح الأمر احلتمي هو يف �أن نعتمد نظاما مغايرا عن «غر�س القيم» كي ي�صبح
النظام «ت�سويق القيم» ،ذلك �أن ال�شاب �أو ال�شابة عندما يق�صدان «املول» للت�سوق ،جندهما �أحيانا ي�شرتيان
ما ال ينم عن حاجه ،بل ما �إ�شرتياه كان مدفوعا ب�صورة متخيله تطمح �أو يطمح هو �إليها ،ذلك الذي �إ�شرتياه
من �سلعة تابعة لعالمة جتارية كانت لها قدرة لأ�ستثار م�شاعر الرغبة فيهما بل وعزز تلك الرغبة ب�شيئ من
املنطق الذي برر له �إقتنائة ،ذلك الذي تعر�ضا �إليه هو جو من الت�أثري يجب �أن يطوع ل�صالح (القيم) مثلما
هو مطوع للعالمات التجارية ،يف مثل قيم امل�س�ؤولية وقيم املحبة وقيم التعاي�ش وقيم الرتاحم وقيم العطاء
وغريها قيم كثرية الح�صر لها.
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فنون الت�سويق تلك لها �أ�سرار ودروب� ،إنربت لعن�صر من
عنا�صرها جامعة هارفارد االمريكية عرب درا�سة (الدوافع)،
دوافع التب�ضع ،فح�صرتها يف ع�شر دوافع وهي ما جتعل ال�شباب
واالطفال وحتى الكبار ي�شرتون ما ال يحتاجون اليه ،و�أطلق
عن�صر �آخر منها اال�سرتايل مارتن لند�سرتوم عرب نتائج م�سح
ميداين �شمل كافة �شعوب العامل عندما دعى لتعزيز احلوا�س
اخلم�س وتفعيلها يف الت�سويق لل�سلع.كما �أ�شارت اليه عالمات
جتارية كربى مثل لوي فيتون و�شوبارد حيال تفعيل امل�شاعر،
ويبقى ال�س�ؤال ،كيف ن�سوق للقيم عرب هذا كله؟ فنقول� ،أن
العالمات التجارية الرائدة عامليا تت�سابق يف ت�سويق �سلعها
عرب تفعيل حوا�س �شرائحها امل�ستهدفة ،ف�إذا علمت �أن �أثر
حا�سة ال�سمع ي�صل �إلى  %41يف ت�أمني �صورة �إيجابية للعالمة
التجارية يف ذهن العمالء ،و�أن يف تفعيل حا�سة اللم�س ثمة
تعزيز لل�صورة االيجابية بن�سبة � ، %25أما مع حا�سة ال�شم ف�إن
الن�سبة ت�صل �إلى  %45كما �إن حا�سة الب�صر ت�صل �إلى ،%58
�أدركت حينها كيف و�صلت عالمة �شركة طريان ال�سنغفوريه
�إلى املرتبة االولى يف تفعيل احلوا�س حيث حققت  %97بينما
حققت �أبل  ، %95ون�أتي جمددا لنتناول العنوان «ت�سويق القيم»
فهو ي�شري �إلى �صناعة من نوع جديد قد بد�أت ت�شهد منحا
غري م�سبوق ،جتاوز «الغر�س» �ضمن م�سار نحو «الت�سويق»
م�ستفيد ًا من كافة تلك النتائج والأبحاث العلمية ،كما ا�ستفاد
من م�سار (القيم) حني د�شن ب�أ�سلوب علمي (للم�س�ؤولية
املجتمعية) ،ما جعل ال�شركات وعلى نطاق عاملي تتناف�س يف
التعبري عن م�س�ؤوليتها املجتمعية عرب رعاية للأن�شطة تارة �أو
تبني ق�ضايا حمل اهتمام املجتمعات ،وقد ن�شطت يف ذلك بان
ا�ستحدثت منا�صب عليا يف ال�شركات لالهتمام بذلك حني
ت�أكد لديها العائد على اال�ستثمار يف ذلك ،ففي رعاية القيم
عرب برامج امل�س�ؤولية االجتماعية ما يعزز للعوائد اال�ستثمارية
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لل�شركات الراعية حيث ت�شري الدرا�سات التي �أكدتها النتائج
ال�سنوية لل�شركات املدرجة وفق معايري علمية لدى ال�شركات
اال�ستثمارية الكربى عامليا ب�أن ن�سبة العائد على اال�ستثمار
تت�ضاعف لدى ال�شركات التي تتمتع بامل�ساهمات املجتمعية
واال�ستثمار يف املنا�شط املجتمعية لت�صل �إلى  % 52زيادة
ل�صالح هذه ال�شركات �إذا ما قورنت بتلك التي متر�س �أعمالها
التجارية بالأ�سلوب التقليدي.
وعرب برناجم ًا ادرناه يف دولة الكويت مت اختبار العائد على
ا�ستذكار ا�سم امل�ؤ�س�سة الراعية لربنامج امل�س�ؤولية املجتمعية
(احلد من انت�شار املخدرات) وقد جاء حتت عنوان (غرا�س)،
حيث تبني عرب م�سح ميداين �أن العائد على اال�ستذكار ا �ضمن
برامج م�ساهمات ال�شركة وامل�ؤ�س�سات الراعية على �صورتها
يف الأذهان  ) )Awarenessما يلي:
 %81اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات.
 % 72الأمانة العامة للأوقاف.
% 44احتاد اجلمعيات التعاونية.
 %49بيت التمويل الكويت.

اعالن جمتمعي للحد من �آفة املخدرات يبني ال�شركات
وامل�ؤ�س�سات الراعية له
الكتاب العربي في المسؤولية المجتمعية  -الجـزء الثالث

اعالن جمتمعي (غرا�س)
ومن �أبرز النتائج التًي حققها الربنامج جمتمعيا ب�شكل عام:
ارتفاع ن�سبة التقارب اال�سرى من  %35الى %55
االميان ب�أهمية امل�س�ؤولية اجلماعية يف احلد من �آفة املخدرات
 %65الى .%82
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ووجدت ال�شركات عامليا �أن عنا�صر تفعيل الأ�صول غري
امللمو�سة تتم عرب مزيج من الأدوات ت�ضمنت:
 -1زيادة حجم امليزانيات الإعالنية والت�سويقية.
 -2زيادة حجم امل�ساهمات املجتمعيةSocial contributions .
 -3تعزيز حجم اال�ستح�ضار الذهني لعالمة ال�شركة التجارية
يف عقول العمالء .) )Awareness
لذا وجدنا على �سبيل املثال �شركة جون�سون وجون�سون االمريكية
تن�شط لرتعى برناجم ًا للم�س�ؤولية املجتمعية حلماية الأطفال
بعنوان (� Safe Kidsأطفال �آمنون) ،ذلك �أن معظم الأطفال
يلقون حتفهم نتيجة للحوادث كاملرور والغرق واحلريق والت�سمم
�أو ال�سقوط ،فاحلوادث تقتل �سنويا مليون طفل حول العامل،
وت�ؤدى الى �إعاقة الكثريون ،ومن املمكن حتا�شى معظم هذه
احلوادث ،فقد متكن الربنامج يف الواليات املتحدة الأمريكية
تقل�ص احلوادث بن�سبة  ،%45وفى كندا و�صلت الن�سبة الى
 ،%37وفى النم�سا  ،%80بينما يف �أملانيا و�صلت �إلى .%75
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30
مبادرة تعزيز مفاهيم أهداف
األمم المتحدة للتنمية
المستدامة 2030
بين منسوبي الجامعة والمجتمع
إعداد :فيصل بن فرج المطيري

أستاذ التعليم المستمر والتنمية البشرية المشارك بجامعة المجمعة
المشرف على مرصد المسؤولية االجتماعية

مقدمة:
�أطلقت الأمم املتحدة �أهداف التنمية امل�ستدامة  2030يف بداية العام 2016م ،وعدتها مبثابة اخلطة الأممية
لتح�سني و�ضع العامل من حيث التنمية مبكوناتها املختلفة و�أ�سمتها «حتويل عاملنا» ،حيث تغطي هذه الأهداف
جمموعة ملحة من ق�ضايا التنمية االجتماعية واالقت�صادية والبيئية ،على م�ستوى العامل ،وقد اكدت الدول
الأع�ضاء يف الأمم املتحدة على عزمها ا�ستكمال اجلهود لتحقيق هذه الأهداف التنموية.
ولأهمية الدور التي تتبناه اجلامعات يف جماالت التنمية املختلفة ،ول�ضعف العمل امل�ؤ�س�سي للجامعات يف جمال
�أهداف الأمم املتحدة للتنمية امل�ستدامة ،مت �إطالق مبادرة « تعزيز مفاهيم �أهداف الأمم املتحدة للتنمية امل�ستدامة
 2030بني من�سوبي اجلامعة واملجتمع» وذلك بهدف دفع اجلامعات لتتولى دور ًا �أكرث فاعلية يف جمال حتقيق متطلبات
الأهداف الأممية ،الأمر الذي ي�ؤمل منه �أن ينعك�س �إيجاب ًا على م�شاركة اجلامعات يف جماالت التنمية املختلفة.
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ون�شري فيما يلي �إلى ملخ�ص هذه املبادرة :
تعريف املبادرة:
هي مبادرة ت�سعى �إلى �إتاحة املجال �أمام اجلامعات واجلهات
ذات العالقة للم�ساهمة يف دعم جهود الدولة لتحقيق متطلبات
�أهداف الأمم املتحدة للتنمية امل�ستدامة  ،2030وذلك ب�شكل
م�ؤ�س�سي ي�ضمن لها اال�ستدامة.
هدف املبادرة:
حتديد الإجراءات التنفيذية للدور املطلوب من اجلامعات
واجلهات ذات العالقة للم�ساهمة يف جهود الدول لتحقيق
الأهداف الأممية للتنمية امل�ستدامة.
�أهمية املبادرة:
تدعم هذه املبادرة تفاعل اجلامعات واجلهات ذات العالقة مع
الأهداف الأممية للتنمية امل�ستدامة ،من خالل جانبني رئي�سني:
•	�إ�سهام اجلامعات يف حتقيق الأهداف الأممية .
•	�إ�سهام الأهداف الأممية يف جناح برامج التطوير التي
تقدمها اجلامعات دعم ًا للتنمية .
مكونات املبادرة:
تتكون هذه املبادرة من حمورين رئي�سيني على النحو التايل:
املحور الأول :بناء ا�سرتاتيجية ا�سرت�شادية « لتعزيز مفاهيم
�أهداف الأمم املتحدة للتنمية امل�ستدامة  2030بني من�سوبي
اجلامعة واملجتمع»
وتت�ضمن اال�سرتاتيجية ما يلي:
• حتديد املالمح العامة للتنمية امل�ستدامة و�أهدافها يف
برنامج الأمم املتحدة للتنمية امل�ستدامة2030م.
• حتديد �إطار �أدوار اجلامعات فيما يتعلق بالأهداف
الأممية (�أكادميي  -بحثي  -جمتمعي ).
• بناء اال�سرتاتيجية املق�صودة وفق املدخالت ال�سابقة.
• بناء خطط العمل يف اال�سرتاتيجية ،وتتكون من:
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(الت�أهيلية ،التنفيذية ،التقوميية)
• حتديد �آليات العمل لكل خطة من هذه اخلطط.
املحور الثاين :بناء برنامج تدريبي منبثق من اال�سرتاتيجية
حتت عنوان« :تطبيقات �أهداف الأمم املتحدة للتنمية
امل�ستدامة .»2030
ويناق�ش هذا الربنامج التدريبي املو�ضوعات الرئي�سة التالية:
• التعرف على دالالت مفهوم التنمية امل�ستدامة.
• التعرف على دالالت مفهوم �أهداف الأمم املتحدة للتنمية
امل�ستدامة.
• كيفية ت�صميم املبادرات يف �ضوء �أهداف الأمم املتحدة
للتنمية امل�ستدامة.
• كيفية بناء تقارير امل�شاريع التنموية.
• العالقة بني �أهداف الأمم املتحدة للتنمية امل�ستدامة ور�ؤية
اململكة (.)2030
•	�إجنازات اململكة العربية ال�سعودية يف جمال حتقيق
�أهداف الأمم املتحدة للتنمية امل�ستدامة.
خمرجات املبادرة املتوقعة:
هذه املبادرة �أطلقت لتنجز ما يلي:
 -1بناء قاعدة خرباء يف جمال تطبيقات �أهداف الأمم
املتحدة للتنمية امل�ستدامة.
وذلك بهدف اال�ستفادة من هذه القاعدة يف ن�شر مفاهيم
الأهداف الأممية يف املجتمع الداخلي واخلارجي للجامعة،
حيث ي�شرتط للدخول لهذه القاعدة �إجناز املتطلبات التالية:
 -2اجتياز الربنامج التدريبي» تطبيقات �أهداف الأمم للتنمية
امل�ستدامة»
وهو برنامج تدريبي ي�ؤهل املتدرب المتالك املعارف واملهارات
التي تتيح له بناء وتنفيذ مبادرات التنمية امل�ستدامةُ ،وينح
املتدرب الذي يجتاز اختبار الربنامج �شهادة يف جمال
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تطبيقات الأهداف الأممية �أهداف التنمية امل�ستدامة.
 -3اجتياز الربنامج التدريبي « �إعداد مدرب معتمد يف
تطبيقات اال�ستدامة»
ي�ؤهل هذا الربنامج املتدرب المتالك املعارف واملهارات التي
تتيح له تدريب غريه يف جمال تطبيقات �أهداف الأمم للتنمية
امل�ستدامةُ ،وينح املتدرب الذي يجتاز الربنامج �شهادة
مدرب يف جمال تطبيقات اال�ستدامة
 -4اجتياز الربنامج التدريبي يف �إدارة امل�شاريع التنموية
.PMD
ي�ؤهل هذا الربنامج املتدرب المتالك املعارف واملهارات التي
تتيح �إدارة امل�شاريع التنمويةُ ،وينح املتدرب الذي يجتاز
االختبار الدويل املعتمد �شهادة حمرتف �إدارة امل�شاريع التنموية.
 -5تطوير مبادرات تنموية انطالق ًا من الأهداف الأممية.
بحيث يقوم املتدرب بتقدمي مبادرة تنموية انطالق ًا من �أهداف
الأمم املتحدة للتنمية امل�ستدامة ،ويقدم خطة حتويلها �إلى
م�شروع تنموي وفق الأ�س�س التي تعلمها يف بناء امل�شاريع التنموية.
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 -6العمل على ن�شر �أهداف الأمم املتحدة للتنمية امل�ستدامة
 2030بني املكونات املجتمعية املختلفة.
وذلك من خالل تنفيذ املتدرب لدورات تدريبية ت�شتمل على
حماور حمددة وتهدف �إلى التعريف بالأهداف الأممية ب�شكل
عام وبيان وارتباطها و�آلية العمل بها وتقدم هذه الدورات
جلميع املكونات املجتمعية.
 -7العمل على بناء برامج تركز على كل هدف من �أهداف
الأمم املتحدة للتنمية امل�ستدامة ب�شكل تف�صيلي.
حيث تكون هذه الدورات التدريبية مف�صلة ت�شرح كل هدف
من الأهداف الأممية على حدة و�آلية العمل به ،وتقدم هذه
الدورات للمتخ�ص�صني يف مو�ضوع كل هدف على حدة.
� -8إدارة املبادرات التنموية املنطلقة من هذه الأهداف.
وذلك من خالل العمل على بناء املبادرات وحتويلها �إلى
م�شاريع تنموية حيث تعمل هذه الدورات على �شرح دورة حياة
املبادرة وكيفية �إدارتها ب�شكل فعال وتهيئة �سبل النجاح لها،
لتتحول �إلى م�شروع تنموي.
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31
معايير وضوابط تحقيق التنمية
المستدامة
إعداد :خلود الشايع

متخصصة في مجال المسؤولية المجتمعية

منذ بد�أ ر�سم ًيا  ،يف الأول من يناير 2016م� ،سريان �أهداف التنمية امل�ستدامة الـ ( )17خلطة التنمية
امل�ستدامة لعام 2030م ،التي اعتمدها قادة العامل يف القمة الأممية التاريخية ،التي ُعقدت يف �سبتمرب
ً
ملحوظا ،تفعي ًال مل�شاريع امل�س�ؤولية االجتماعية على امل�ستويات املحلية
2015م؛ �شهد العامل حرا ًكا تنمو ًيا
والإقليمية والعاملية فيما يخ�ص اال�ستدامة ،وم�س�ؤوليات �شركاتها ورعاتها جتاه جمتمعاتها؛ كما ت�سابقت
الدول ون�شطت فعالياتها للم�شاركة يف حتقيق �أهداف هذه اخلطة التنموية ،خالل اخلم�سة ع�شر �سنة املقبلة،
�ساعية بكل ما �أوتيت من قوة للم�ساهمة يف عالج ق�ضايا حيوية من �صلب �أهداف اخلطة التنموية العاملية:
مثل(:تغي املناخ) وحقوق ًيا ،مثل( :مكافحة الكراهية
اجتماع ًيا ،مثل( :الفقر بجميع �أ�شكاله)؛ وبيئ ًيا،
ُّ
وعدم امل�ساواة) و�إغاث ًيا ،و�إن�سان ًيا ،حال ح�صول كوارث طبيعية متنوعة.
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فعلى �أثر الإعالن العاملي لهذه اخلطة التنموية امل�ستدامة،
وغاياتها الـ()169؛ �سرعان ما فر�ضت ال�شركات العاملية
ً
حفاظا على
توجهاتها املتنوعة لدعم هذه الق�ضايا �أعاله
ح�ص�صها ال�سوقية ،بعدما �شعر ج ُّل امل�ستهلكني؛ مب�س�ؤولية
هذه الكيانات االقت�صادية العاملية الكربى ،و�ضرورة تطوير
�أفكارها مبا يجعلها يف الأخري م�ساهمة بدور ن�شط ،وفاعل
يف قيادة ومعاجلة التغريات االجتماعية والبيئية والإن�سانية،
دوما على �ضرورة مراعاة ر�ؤاها للأبعاد الثالثة
والت�أكيد ً
للتنمية امل�ستدامة :اقت�صاد ًيا واجتماع ًيا وبيئ ًيا؛ ما يتطلب
منها �أن تكون على م�ستوى احلدث ،ولديها اال�ستعداد الأمثل
لربط ا�سرتاتيجياتها وخمططاتها وم�شاريعها املتع ِّلقة
باال�ستدامة وم�س�ؤولية ال�شركات االجتماعية ودجمها بهذه
الأهداف العاملية ،عرب معاجلة حكيمة ل�سل�سلة من احلاجيات
االجتماعية مبا فيها توفري فر�ص العمل؛ وذلك من خالل
التح ّول النوعي من الفهم ال�ضيق لأطر م�شاركاتها يف ق�ضايا
املجتمع والبيئة �إلى االنفتاح الوا�سع والكبري على تغيري جذري
يف �إدارة �أعمالها للم�س�ؤولية االجتماعية يوم ًيا واملقاربة
اجتماع ًيا وبيئ ًيا ال�سرتاتيجيات �أعمالها ،جن ًبا �إلى جنب مع
الوعي التام �أن الواجب االقت�صادي والوطني والإقليمي والعاملي
مل يعد تقومي �أدائه معتمدً ا على الربحية يف املقام الأول ،وكذا
مل تعد هذه ال�شركات والكيانات االقت�صادية الكربى تعتمد يف
بناء ُ�سمعتها على مراكزها املالية وحدها؛ بعد ظهور مفاهيم
نوعية حديثة ت�سهم يف ابتكار بيئة عمل قادرة على التعامل
مع التطورات املتالحقة يف اجلوانب االقت�صادية والإدارية
واملت�سارعة �سيما املجاالت التقنية يف خمتلف �أنحاء العامل،
من �أبرزها :امل�س�ؤولية االجتماعية لقطاع الأعمال ودمج �أدواره
حمور ًيا يف عملية التنمية امل�ستدامة ،وهو ما �أثبتته الأيام،
و�أكدته النجاحات التي ح ّققتها االقت�صاديات املتقدمة؛ لذلك
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�أدرك قطاع الأعمال �أنه غري معزول عن حميط جمتمعه
وبيئتهً � ،
آخذا بعني االعتبار ما �أو�صى به جمل�س الأعمال
العاملي من ركائز للتنمية امل�ستدامة يف اجلانب االقت�صادي
والتقدم االجتماعي وحماية البيئة �ضمن �سياق وا�ضح ي�ؤ ّكد
�أن امل�س�ؤولية االجتماعية ،هي االلتزام �أخالق ًيا من قبل هذا
القطاع للم�ساهمة يف حتقيق التنمية االقت�صادية وحت�سني
نوعية الظروف املعي�شية للمجتمع ب�أ�سره.
مفهوما كــ(اال�ستدامه) �أو (امل�س�ؤولية االجتماعية)
غري �أن
ً
لل�شركات ،قد ال يتو َّقف على ال�ش�أن االقت�صادي والبيئي
واالجتماعي فح�سب� ،إمنا ب�إ�ضافة �ضوابط �أكرث �صرامة،
مثل :مكافحة الف�ساد بكل �أ�شكاله و�ألوانه ،ك�أمر رئي�س،
وموازٍ ملعاجلاتها ال�سابقة يف مفهوم م�س�ؤولية قطاع الأعمال
االجتماعية :اقت�صاد ًيا و�إعالم ًيا واجتماع ًيا و�أخالق ًيا،
وف�سادًا ملنظمات املجتمع غري الهادفة للربح بالإ�ضافة �إلى
ف�ساد ال�شركات وف�ساد ال�سطو على جهود الآخرين املبدعني
و�سرقة �أحالمهم ،بالإ�ضافة �إلى ف�ساد الت�سويق للحفاظ على
البيئة لال�ستثمار مب�شاريع تدمر البيئة وتلوث ال�شواطئ ،وكذا
ف�ساد ا�ستغالل املنا�صب�..إلخ .جن ًبا �إلى جنب مع التزام هذه
الكيانات االقت�صادية الكربى ،باملعايري العاملية للم�س�ؤولية
االجتماعية ؛ و�أن تتح َّمل يف هذا اخل�صو�ص جز ًءا من
امل�س�ؤولية يف حماربة الف�ساد ك�أولوية رئي�سة ومطلقه �ضمن
براجمها يف هذا اخل�صو�ص.
ومن ال�ضوابط اجلوهرية التي ترتبط بهذا النهج فيما يخ�ص
املوارد الب�شرية العاملة يف �إدارات امل�س�ؤولية االجتماعية لدى
هذه ال�شركات ،وهي ق�ضية االحرتافية يف انتخاب وانتقاء
قيادات وحدات امل�س�ؤولية االجتماعية بدقة متناهية؛ �إذ لي�س
أ�شخا�ص غري م�ؤهلني
هي ًنا� ،أن يدير وحدات وم�ؤ�س�سات تطوعية �
ٌ
يف التخطيط التنموي ،وغري متخ�ص�صني يف منهجية �إدارة
الكتاب العربي في المسؤولية المجتمعية  -الجـزء الثالث

امل�شاريع القائمة على �أف�ضل املمار�سات اخلا�ضعة للتجربة
والتقومي كمعيار مهم يف جودة امل�شروعات التنموية؛ لأن
مقيا�س عمل وحدات امل�س�ؤولية االجتماعية ،يبقى مرهو ًنا
باملخطط التنموي ،ومدى جناحه يف �صناعة فر�ص تنموية
م�ستدامة .فكلما كانت �صناعة الفر�صة التطوعية ب�سيطة؛
كانت خمرجاتها ب�سيطة ودون امل�ستوى ،والعك�س �صحيح.
ونظ ًرا حلاجة هذه الكيانات االقت�صادية الكربى الآن �أكرث
من �أي وقت م�ضى� ،إلى املزيد من املبادرات الفاعلة لتفعيل
براجمها للم�شاركة يف حتقيق التنمية امل�ستدامة ،يظل عليها
العمل من �أجل �إيجاد تن�سيق وتعاون وتناغم بني جهودها
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وبرامج ت�شكل ج�سو ًرا مع املنظمات غري الربحية؛ و�أن
تكون حري�صة على تر�سيخ قيمها يف التحفيز؛ وت�أطريها يف
ُ�صلب ا�سرتاتيجيتها ،بعيدً ا عن املظهرية ،وبرامج الت�سويق
والعالقات العامة وامل�شاركة؛ والإبداع؛ والإجناز ،بر�سالة
�صادقة ،وخدمة �إن�سانية �سامية؛ لأن ال�شعور بامل�س�ؤولية
االجتماعية يجدر به �أن يبقى يف �إطار النوايا الإن�سانية
ويعب
احل�سنة ،النابعة من الدوافع الإن�سانية والأخالقيةّ ،
يف الوقت نف�سه عن الأداء اجليد لهذه امل�ؤ�س�سات وال�شركات
يف عالقاتها امل�ستدامة مع جمتمعاتها ،مبا يحقق يف الأخري
�أهداف التنمية امل�ستدامة.
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32
نحو مسكن صحي ومدن
مستدامة
بقلم :الدكتور زكريا عبد القادر خنجي

مستشار وخبير تدريب في علم اإلدارة والتنمية البشرية

مبدئ ًيا هكذا بكل ب�ساطة ومن غري مواربة ف�إن ال�سكن وامل�سكن واحد من حقوق الإن�سان ،فقد �أقره اهلل
�سبحانه وتعالى وكذلك �أقره ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم يف عديد من الأحاديث النبوية ،منها قوله �صلى
اهلل عليه و�سلمَ « :ل ْي َ�س ال ْبن آ� َد َم َحقٌّ يف ِ�سوى هَ ِذ ِه اخل َِ�صالَ :ب ْي ٌت َي ْ�س ُكنُهُ َ ،و َث ْو ٌب ُي َوا ِري َع ْو َر َتهُ َو ِج ْل ُف ُ
اخلبز،
َواملَاءِ » .رواه الرتمذي وقال :حديث �صحيح ،ثم �أتت بعد ذلك كل امل�ؤ�س�سات احلقوقية لت�ؤكد هذا احلق.
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�ضمان ح�صول اجلميع على م�ساكن وخدمات �أ�سا�سية مالئمة
و�آمنة ومي�سورة الكلفة ،ورفع م�ستوى الأحياء الفقرية ،بحلول
عام .2030
احلد من الأثر البيئي ال�سلبي الفردي للمدن ،مبا يف ذلك
عن طريق �إيالء اهتمام خا�ص لنوعية الهواء و�إدارة نفايات
البلديات وغريها ،بحلول عام .2030
توفري �سبل ا�ستفادة اجلميع من م�ساحات خ�ضراء و�أماكن
عامة� ،آمنة و�شاملة للجميع وميكن الو�صول �إليها ،وال �سيما
بالن�سبة �إلى الن�ساء والأطفال وكبار ال�سن والأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة ،بحلول عام .2030
�أفكار و�أهداف �سامية من �أجل �إن�شاء مدن م�ستدامة ،ولكن
احلقيقة وامل�ؤ�شرات تقول �إنه ال توجد حتى الآن �صورة وا�ضحة
�أو حتى تعريف نظري وا�ضح للمدن امل�ستدامة ،فقد وجدنا �أن
هناك العديد من الآراء املتباينة يف عديد من املراجع ،و�إن كانت
معظم تلك الآراء والأفكار ت�شري �إلى �أنه عندما ت�ؤخذ املعايري
البيئية يف االعتبار ف�إنه ميكن �أن يطلق على تلك املدن مدن
م�ستدامة ،لذلك اختلط مفهوم هذه املدن باملدن اخل�ضراء
واملدن البيئية التي ذكرت لأول مرة يف عام  1987يف كتاب
املدن البيئية ،والتي تعني بناء املدن من �أجل م�ستقبل �صحي،
ولتقليل املدخالت املطلوبة من �إنتاج الطاقة واملياه واملواد
الغذائية ،والنفايات من �أجل توليد الطاقة ،وتلوث الهواء بغاز
ثاين �أك�سيد الكربون وامليثان ،وتلوث املياه ،وما �إلى ذلك.
وحتى لو �أخذنا الفكرة من التعريف العام ملفهوم التنمية
امل�ستدامة والتي تعني �أن نلبي احتياجات احلا�ضر من
دون الت�ضحية �أو امل�سا�س بقدرة الأجيال املقبلة على تلبية
احتياجاتها اخلا�صة ،ف�إن هذا التعريف رمبا ال يقرتب كث ًريا
من مفهوم املدن امل�ستدامة ،لذلك ف�إن هذا يزيد من الغمو�ض
ً
غمو�ضا� ،إذن كيف ميكن تنفيذ املدن لت�صبح م�ستدامة ؟
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وكيف ميكن �أن تتحول منازلنا �إلى منازل ميكن �أن يطلق
عليها منازل م�ستدامة ؟
وحتى نفهم املعنى العام للمدن امل�ستدامة ،ف�إننا �سنحاول �أن نبد أ�
مقالنا هذه املرة باملقلوب ،لذلك �سنبد أ� من النهاية ولنتحدث
عن املدن ال�سبع  -بح�سب منظمة «وورلد وات�ش» املهتمة ب�أبحاث
التنمية امل�ستدامة  -التي قطعت � ً
أ�شواطا كبرية يف هذا املجال،
ومن خالل ا�ستعرا�ض تلك املدن  -رمبا  -ميكننا �أن ن�صل �إلى
املفهوم العام للمدن امل�ستدامة ،من هذه املدن:
مدينة ملبورن (�أ�سرتاليا) :ا�ستطاعت مدينة ملبورن
الأ�سرتالية احلفاظ على مناطق خ�ضراء �شا�سعة يف املدينة
تبلغ م�ساحتها  480هكتا ًرا ،وهي عبارة عن متنزهات ي�ستفيد
منها �سكان املدينة .وجنحت �إدارة املدينة � ً
أي�ضا يف حتويل 46
هكتا ًرا من ال�شوارع ومواقف ال�سيارات �إلى مناطق خ�ضراء
بهدف حت�سني النوعية البيئية للمدينة .وتطمح ملبورن �إلى
الزيادة يف م�ساحات املناطق اخل�ضراء لت�صبح مب�ستوى 20
مرتًا مرب ًعا لكل مواطن يف املدينة.
مدينة �شنغهاي (ال�صني) :يف م�سارها ال�سريع وتطورها
االقت�صادي وال�سكاين حتتاج مدينة �شنغهاي ال�صينية �إلى
بدائل يف �إنتاج الطاقة ،خا�صة �أن ال�صني ت�شكل امل�ستهلك
الأكرب للطاقة يف العامل وهو امل�سبب النبعاثات ثاين �أك�سيد
الكربون .وقد و�ضعت �شنغهاي خطة طموحة لزيادة االعتماد
على الطاقة البديلة لت�صل �إلى نحو  %12من جمموع الطاقة
امل�ستخدمة فيها ،ويوجد يف �شنغهاي بالإ�ضافة �إلى ذلك �أول
جممع يف ال�صني لإنتاج الطاقة بالرياح.
مدينة فرايبورغ (�أملانيا) :تتميز املدينة اجلامعية فرايبورغ
ب�شبكة موا�صالت قريبة من ال�سكان .وال يحتاج الطلبة و�سكان
املدينة فيها �إلى �أكرث من  300مرت ليجدوا موقف حافالت �أو
حمطة قطار �أو الرتام لالنتقال بني ال�شوارع ومناطق املدينة.
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مدينة فانكوفر (كندا) :توفر مدينة فانكوفر فر�ص عمل
كثرية يف جمال الطاقة البديلة ،كما ت�أخذ مبانيها وناطحات
�سحابها عن�صر البيئة بعني االعتبار .وتدعم املدينة امل�شاريع
الغذائية املحلية للنق�ص من حركة نقل املواد الغذائية
باملدينة .وو�ضعت املدينة خطة جلعل فانكوفر املدينة الأكرث
حماية للبيئة يف العامل بحلول عام  .2020وتت�ضمن اخلطة
دعم امل�شاريع املحافظة على البيئة يف املدينة.
�سنغافورة :تعد �سنغافورة البلد الأول يف العامل بالنظر �إلى
م�شاريع حتلية املياه وهو ما يجعل املياه يف و�سط اهتماماتها
يف جمال التنمية امل�ستدامة� .أغلب مياه الأمطار يف �سنغافورة
ُتمع و ُتخزن وت�صبح قابلة لل�شرب بعد حتليتها و�إعدادها،
بالإ�ضافة �إلى ذلك تفر�ض �سنغافورة نظام رقابة �صارما على
نوعية املياه وعلى �أنظمة مراقبة التلوث املائي.
مدينة بونة (الهند) :تعد بونة واحدة من �أ�سرع املدن من ًوا يف
العامل ،وكانت املدينة تعاين من �أزمة يف نظام املوا�صالت.
وبعد تطبيق نظام نقل الركاب ال�سريع باحلافالت� ،أ�صبحت
املدينة رائدة يف جمال النقل املنظم .تنت�شر خطوط النقل
اجلديدة على م�سافة  30كيلومرتًا وتنقل �أكرث من � 100ألف
�شخ�ص يوميا.
مدينة بر�شلونة (�إ�سبانيا) :ت�سعى بر�شلونة �إلى حت�سني عالقة
�سكان املدينة بالطبيعة وجعلها �أكرث ات�سا ًقا .املدينة هي
� ً
نوعا من
أي�ضا موطن لأكرث من  2000نوع من النباتات وً 28
نوعا من الطيور ،بالإ�ضافة �إلى العديد من
الثدييات وً 184
الزواحف والأ�سماك.
ميكن �أن نالحظ من خالل ا�ستعرا�ض هذه املدن ال�سبع التي
اعتربت مد ًنا م�ستدامة الأمور التالية:
هناك مدن فقرية ومدن غنية من بني تلك املدن ،فمدينة مثل
بونة ال ُتعد من املدن الغنية مقارنة مبدنية فانكوفر الكندية،
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�إذن ميكن القول �إن اجلانب االقت�صادي لي�س ذا قيمة حينما
نريد �أن ن�صبح �ضمن الدول �أو املدن امل�ستدامة.
مل تذهب املدن �إلى التفكري يف التنمية امل�ستدامة ب�شموليتها،
بل �أخذت جان ًبا واحدً ا وحاولت �أن ت�ستفيد منه وتطوره،
لتدخل �ضمن املدن امل�ستدامة.
معظم تلك امل�شاريع واملبادرات ا�ستفادت من االعتبارات
البيئية ،فتم الأخذ بها يف املقام الأول ،ثم �أخذت اجلوانب
الأخرى االجتماعية واالقت�صادية يف احل�سبان .فيمكن
�أن نالحظ �أن هذه املدن اهتمت مث ًال :بالطبيعة واملناطق
اخل�ضراء ،وتوليد الطاقة وخا�صة الطاقة البديلة ،وب�شبكة
املوا�صالت داخل املدينة� ،أنظمة �صارمة على املياه واال�ستفادة
من مياه الأمطار ،وتوفري فر�ص عمل ،واالهتمام بامل�شاريع
الغذائية املحلية ،ومن املالحظ � ً
أي�ضا �أن كل املدن والعديد من
الدول ميكنها �أن تهتم مبثل هذه الأمور الب�سيطة ولكنها مل
تهتم؛ لذلك خرجت من قائمة الدول �أو املدن امل�ستدامة.
هذه مدن قدمية �أخذت على عاتقها �أن تتحول �إلى مدن
م�ستدامة ،ومل مينعها قدمها �أو امل�شاكل التي تعاين منها من
قدما نحو هذا الهدف ،وعندما �سعت للو�صول �إلى
ال�سري ً
اال�ستدامة ف�إنها تخل�صت  -يف املقام الأول  -من م�شكلة كانت
تعاين منها ،ومن ناحية �أخرى ا�ستطاعت �أن ت�ضمن لها مقعدً ا
يف املدن امل�ستدامة .فمن الطبيعي �أن املدن احلديثة التي تبنى
يف هذه الدول �سرتاعي كل االعتبارات حتى تتخل�ص من جل
امل�شاكل التي تعاين منها مدن العامل الأخرى.
فلماذا عجزنا نحن �أن نكون �ضمن هذه املدن �أو الدول ؟
�إذن ،بب�ساطة ميكننا �أن نخرج بتعريف مب�سط للمدن
امل�ستدامة� ،أنها «هي تلك املدن التي تبنى على مبد أ� الأبعاد
الثالثة �أو الأربعة للتنمية امل�ستدامة ،وهي :ال ُبعد البيئي،
وال ُبعد االقت�صادي ،وال ُبعد االجتماعي ،بالإ�ضافة �إلى ال ُبعد
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امل�ؤ�س�سي والتكنولوجي ،بحيث يجب �أال يطغي جانب على
�آخر ،وت�سري الأبعاد كلها جنبا �إلى جنب».
نوعا ما �إلى بع�ض التفا�سري ،خا�صة
و�أعتقد �أن هذا التعريف يحتاج ً
�إن رغبنا فع ًال يف بناء املدن امل�ستدامة ،والتخل�ص من العديد من
امل�شاكل التي نعاين منها وخا�صة يف مو�ضوع ال�سكن وامل�ساكن التي
تقوم الدولة ب�إن�شائها وت�أجريها للمواطنني .لذلك ف�إننا نعتقد �أن
�أ�س�س التفكري يف اال�ستدامة ب�أبعادها الثالثة تكون كالتايل:
اال�ستدامة البيئية :تتحقق عندما يتم احلفاظ على �إنتاجية
املوارد الطبيعية الداعمة للمعي�شة �أو تعزيزها ،وتقليل
الب�صمة البيئية �أو ما تعرف بالب�صمة الكربونية ب�أكرب قدر
ممكن ،و�إنتاج �أقل كمية ممكنة من امللوثات ،وا�ستخدام
الأرا�ضي بكفاءة ،و�إعادة تدويرها �أو حتويل النفايات �إلى
طاقة ،بالإ�ضافة �إلى ا�ستخدام الأنواع البديلة للطاقة ومن ثم
ف�إن �إ�سهام املدينة يف التغري املناخي �سيكون يف حده الأدنى.
اال�ستدامة االجتماعية :تتحقق عندما يتحقق احلد الأدنى
من الإق�صاء االجتماعي واحلد الأعلى من العدالة ،لي�س ذلك
فح�سب بل هو ن�شاط متوا�صل يهدف �إلى االرتقاء بنوعية
حياة جميع فئات املجتمع يف احلا�ضر وامل�ستقبل .هذا الن�شاط
روح اجلماعة والرعاية التعاونية ال�شاملة من قبل الأفراد
وامل�ؤ�س�سات يف املجتمع مل�صلحة الدولة واملجتمع ب�أ�سره.
تتطلب اال�ستدامة االجتماعية �أن ي�صل �أفراد املجتمع ككل
�إلى مرحلة يتقبلون فيها �أوجه االختالف والنظر �إليها على
�أنها مو�ضع التميز والقوة التي حترك النمو والرفاه للجميع.
كما �أنها عملية ت�ستهدف تو�سيع خيارات الإن�سان ،وتتجاوز
الدخل والنمو االقت�صادي ،لتعمل على االزدهار والتفتح
الكامل لقدراته .وت�ضع احتياجات الإن�سان وطموحاته يف
�صلب االهتمامات والأن�شطة التي تركز على الرجال والن�ساء
حد �سواء ،وكذلك على الأجيال احلالية وامل�ستقبلية .كما
على ٍ
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ي�شمل هذا النهج موا�ضيع مثل :العدالة االجتماعية ،والعي�ش،
والإن�صاف يف جمال ال�صحة ،والتنمية املجتمعية ،ور�أ�س املال
االجتماعي ،والدعم االجتماعي ،وحقوق الإن�سان ،وحقوق
العمال ،و�صنع املواليد ،وامل�س�ؤولية االجتماعية ،والعدالة
االجتماعية ،والقدرة على ال�صمود ،والتكيف الب�شري.
اال�ستدامة االقت�صادية :تتحقق عندما يتم احلفاظ على
م�ستوى ثابت من الإنفاق مقارنة باال�ستهالك مبرور الزمن،
والتحول �إلى �أمناط �إنتاج وا�ستهالك م�ستدامة ،بالإ�ضافة �إلى
توليد فر�ص للتنمية وتوفري الأعمال للأفراد واجلماعات �إذ
�إننا نتحدث عن قدرة تلك املدن على �إطعام نف�سها بنف�سها
مع اعتماد �ضئيل على املناطق املحيطة بها ،وتقوي نف�سها
مع م�صادر الطاقة املتجددة .مع مراعاة �أن ي�ؤخذ اجلانب
االقت�صادي ل�سكان املنطقة بحيث ال ت�ستخدم يف منازل هذه
املدينة املوارد الغالية الثمن ويف املقابل ال تباع لهم �أو ت�ست�أجر
لهم ب�أ�سعار باهظة ،و�إمنا تكون املنازل اجتماعية يف م�ستوى
يتنا�سب مع م�ستوى الدخل العام لأفراد املجتمع.
اال�ستدامة امل�ؤ�س�سية :وتتحقق عندما تتوافر امل�ؤ�شرات التي
ميكن من خاللها قيا�س منو الأبعاد الثالثة يف تلك املدن
ب�صورة مت�ساوية متوازية ،فتتوافر املنازل لكل حمتاج �إلى
�سكن ب�سعر ال يثقل كاهله ،وكذلك توفري بع�ض امل�ؤ�شرات التي
تدل على �أن تلك املنازل تتوافر فيها كل املعايري التي ت�سهم
يف رفاه املواطن وحتافظ على �صحته ،بحيث ال تكون �ضيقة
وجمرد منزل فقط ،بل منزل مريح �صحي.
هذه �صورة عامة للمدن امل�ستدامة ،ولكن ما زلنا مل نتعرف
كيف تبنى املدينة امل�ستدامة ؟
كيف تبنى املدن امل�ستدامة ؟
ال ن�ستطيع يف هذا املقال �أن نتحدث يف كل تلك الأمور ب�إ�سهاب،
و�إمنا هذا ال مينع �أن نتطرق �إلى مالمح لبع�ض الأفكار التي
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وجدناها يف العديد من املراجع ،مثل:
اختيار املوقع؛ دائ ًما و�أبدً ا ف�إنه يجب �أن نفكر يف موقع املدينة،
وذلك من �أجل التفكري امل�ستقبلي ،فال نبني مدينة يف منطقة
�ضيقة ،وبالتايل نبني املنازل �ضيقة ،وال�شوارع �ضيقة،
واملن�ش�آت �ضيقة وكل ذلك ب�سبب �أننا مل نخرت املوقع املنا�سب،
لي�س ذلك فح�سب ،و�إمنا يجب �أن نفكر يف الزيادة والكثافة
ال�سكانية امل�ستقبلية ويجب �أن ن�ضعها يف االعتبار ،و�إال فكيف
�ستكون املدن م�ستدامة ؟
املواد اخلام؛ فاملدن امل�ستدامة يجب �أن تبنى من مواد خا�صة
�صديقة للبيئة ،قليلة الكلفة ،ومن مواد ي�سهل الو�صول �إليها
ويف�ضل �أن تكون من املواد اخلام املوجودة يف البالد نف�سها.
�أنظمة العزل احلراري؛ يجب �أن تبنى تلك املدن من مواد
خام ت�ساعد ب�صورة كبرية على حفظ الطاقة احلرارية يف
ال�شتاء ،وتقوم بالتربيد يف ال�صيف ،وخا�صة يف مناطقنا
ال�صحراوية احلارة ،فخالف ذلك ف�إن املواطن �سوف ي�ضطر
�إلى ا�ستهالك كميات كبرية من الطاقة من �أجل التربيد.
الت�شجري؛ ومن ال�ضروريات املهمة وجود �سياج كبري من الأ�شجار
حول املدينة ،وذلك للتخفيف من وهج ال�شم�س وكذلك �صد
الغبار ،والتخفيف من درجة حرارة املدينة ،وهذه الأ�شجار �ستوفر
بيئات جميلة و�أرا�ضي خ�صبة ،ويف�ضل �أن ُتخلط تلك الأ�شجار
التي ت�ستخدم للظل وم�صدات للغبار مع �أ�شجار مثمرة ،وخا�صة
الأ�شجار املحلية والنخيل وما �شابه ذلك ،عندئذ فهي تعطي
العديد من الفوائد ،بد ًال من االكتفاء بفوائد قليلة حم�صورة.
اخلدمات والت�سهيالت؛ يف�ضل �أن تنجز اخلدمات العامة
والت�سهيالت كلها مع بناء امل�ساكن والطرق وال�شوارع ،فلي�س
من املعقول �أن بعد ر�صف ال�شوارع وبناء البيوت نتذكر �أننا مل
نعمل �شبكة �صرف �صحي يف املدينة ،لذلك ن�ضطر الى تك�سري
ال�شوارع من جديد� ،أو جند �أنف�سنا �أن تلك ال�شوارع الرائعة
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اجلمال ال ت�صرف مياه الأمطار حتى �إن كانت قليلة ،فهل
هذه ُتعد مدنا م�ستدامة ؟ لذلك جند �أنه من احلكمة �أن تعمل
ال�شوارع وتر�صف يف �صورتها النهائية مع املدينة نف�سها ولي�س
بعدها �أو قبلها ،ف�إن ذلك قد ي�سبب عناء لل�ساكنني ،وخا�صة
�إذا ُر�صفت ال�شوارع بعد نزول ال�سكان ،ف�إن ذلك يعني �أن
املواطنني �سوف يعانون الأمرين من عدم وجود �شوارع وطرق،
فت�صور مدينة مثل هذا كيف ميكن �أن يعي�ش فيها النا�س ؟
الطاقة؛ يف املدن امل�ستدامة من الأف�ضل �أن نفكر يف كيفية
ونوعية الطاقة امل�ستخدمة ،فهل نولد الكهرباء من ال�شم�س
والطاقات البديلة املتجددة �أم من حرق الغاز والبرتول ؟ ورمبا
ميكن �أن نحرق النفايات التي تنتجها املدينة لتوليد الكهرباء،
ولكن يجب �أن نحذر ف�إن احلرق يجب �أن يتم يف بيئات حمكمة.
وب�صورة عامة ف�إن ذلك يعني النظر يف مو�ضوع الطاقة وال�سعي
للطاقة البديلة املتجددة وعدم الركون �إلى الطاقة التقليدية.
وهكذا يجب �أن نفكر يف الكثري من الأمور ،فبالإ�ضافة �إلى تلك
الأمور التي ذكرناها ،ف�إنه يجب �أن نعيد التفكري يف مو�ضوع
�إعادة ا�ستخدام وتدوير النفايات ،والق�ضايا املتعلقة بال�صرف
ال�صحي ،بناء احلدائق كمتنف�سات ل�سكان املدينة ،جتنب
ال�ضو�ضاء واالزدحام ،ويجب التفكري يف معدالت اخل�صوبة
والكثافة ال�سكانية امل�ستقبلية ،االهتمام بذوي االحتياجات
اخلا�صة ،والكثري من تلك الأمور التي ت�ؤدي �إلى ت�سهيل احلياة
يف هذه املدينة ولي�س �إلى معاناة وم�شاكل وما �إلى ذلك.
�إال �أن هذا ال يعني �أبدًا �أن تخلو املدينة من الكراجات وور�ش العمل
واملقاهي وما �إلى ذلك من مرافق� ،إال �أن هذه املن�ش�آت يجب �أال
تتداخل وتخلط مع املنازل ال�سكنية ،فيمكن �أن يكون لها �أمكنة
خم�ص�صة ،حيث ميكن للمواطن زيارتها يف حالة احلاجة �إليها.
املباين واملنازل امل�ستدامة
نعتقد �أنه من املهم عند التفكري يف املدن امل�ستدامة �أن نفكر
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يف املنازل وكيفية بنائها ،فلي�س من احلكمة �أن نفكر يف �شوارع
املدينة ومن�ش�آتها ونهمل املباين والعمارات التي �سوف ي�سكن
فيها الإن�سان ،ف�أ�سا�س التنمية هو الإن�سان ،ونحن نقوم ببناء
املدن من �أجل الإن�سان ،لذلك يجب �أن نفكر يف هذه امل�ساكن
و�أن نعيد التفكري فيها بطريقة م�ستدامة ،ولكن كيف ؟
�إن الذي �سيفكر يف بناء املدينة امل�ستدامة نح�سب �أنه �سوف
يفكر يف العديد من الأمور املادية التي تهم بناء امل�ساكن
امل�ستدامة ،فهو �سوف ي�أخذ يف االعتبار جميع الأمور البيئية
واحل�سية مثل كيفية تهوية املنازل وكيفية ت�سرب �أ�شعة ال�شم�س
وبناء �شبكة جماري وما �إلى ذلك� ،إال �أنه من املهم �أن نفكر
يف �أمرين �آخرين ،فالكثري من العاملني يف هند�سة املباين -
رمبا  -ال يفكرون فيها على اعتبار �أنهما غري مهمني ،وهما:
اجلانب املتعلق بال�صحة اجل�سدية واجلانب املتعلق بال�صحة
النف�سية ،فكيف ن�أخذ هذين املو�ضوعني يف االعتبار ؟
العمارة النف�سية
ي�شري املوقع الإلكرتوين (الباحثون امل�صريون) �إلى �أنه يف
ال�ستينيات من القرن املا�ضي برز مفهوم (العمارة النف�سية)
وخا�ص ًة يف بريطانيا ،وهو مفهوم يعرب عن التعاون امل�شرتك بني
علماء النف�س واملهند�سني املعماريني �أثناء ت�صميم املباين مبختلف
ا�ستخداماتها لتحقيق االحتياجات النف�سية للم�ستخدمني.
وميكن تفكيك م�صطلح العمارة النف�سية �إلى عن�صريه
الأ�سا�سيني وهما علم النف�س والعمارة ،حيث �إنها املنطقة
امل�شرتكة بني علم النف�س كعلم نظري والعمارة كعلم تطبيقي،
�إذ ان كل منهما من العلوم الإن�سانية التي تتعامل مع ال�سلوك
الإن�ساين ب�شكل مبا�شر ،وترتبط العمارة النف�سية بعدة
م�صطلحات �أهمها (علم فل�سفة اجلمال) و(الإدراك)؛ حيث
�إن �إدراك امل�ستخدمني للعنا�صر املعمارية هو ما ي�ؤثر �سل ًبا �أو
�إيجا ًبا على احلالة النف�سية لهم بل يتحكم يف منط تفكريهم
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فرتات قد تطول لت�ؤثر على �أ�سلوب حياتهم ب�شكل كبري.
ويف حماولة لتطبيق �أ�س�س البحث العلمي واحل�صول على
نتائج حم�سو�سة قام العلماء ب�إجراء العديد من التجارب يف
هذا ال�سياق نذكر منها:
يف حوايل عام  2008اكت�شفت جمموعة من الباحثني
الربيطانيني وجود عالقة بني الت�صميمات املعمارية والنا�س،
�إذ الحظوا ازدياد الأعرا�ض الذهنية لدى مر�ضاهم بعد
ق�ضائهم  10دقائق يف ال�سري يف مدينة لندن ،وتن َّب�أوا بنتائج
�أ�سو�أ �إذا كان ال�سري يف والية فلوريدا ً
مثل خالل �ساعة الذروة.
وال ي�ؤ ِّثر ت�صميم املدن فقط يف عدد الكيلومرتات التي من�شيها
�أو الوقت الذي نق�ضيه يف ال�سيارة ،فهي ُتدث � ً
أي�ضا تغيريات
يف نظامنا الغذائي الذي يعترب عمودًا �أ�سا�س ًيا يف العادات
الفارقة يف الوقاية من الأمرا�ض.
واليوم ُت�ستخدم النظريات املعمارية يف ت�صميم الفنادق
واملتنزَّهات واملحالت التجارية؛ �إذ ي�ؤثر ت�صميمها على �سلوك
امل�شرتين ،وقد� أو�ضح الباحث باوند�ستون من خالل جتربة
أُ�جريت يف الواليات املتحدة لتحليل �سلوكيات النا�س يف املحالت
الكربى ،وا�ستنتج من خالل مراقبة عدد كبري من امل�ستهلكني
�أنهم يف حالة التج ُّول بالعربة من جهة اليمني �إلى الي�سار كانوا
ممن يقومون
ينفقون مبع َّد ٍل �أكرب بنحو دوالرين عن غريهم َّ
ببدء اجلولة من الي�سار �إلى اليمني ،ولهذا مت ت�صميم �أغلب
املحالت التجارية ليكون مدخلها �إلى اليمني ليبد أ� امل�ستهلك
ربحا �أكرب.
التجار ً
جولته مع عقارب ال�ساعة ،ويحقق َّ
ويف خمت ٍرب مظلم يف بيرت�سبورج كان جونا�س �إدوارد �سولك يعمل
لإيجاد عالج ل�شلل الأطفال ،ظل تقدمه بطي ًئا جدًا �إلى �أن انتقل
دير �إيطا ّ
يل يف �أ�سيزي ،حيث �سادت �أ�شكا ٌل م�ستديرة خ�ضراء.
�إلى ٍ
تو�صل الى ر�ؤي ٍة وا�ضحة ي�ص ُل
مي�ض وقتٌ طويل حتى كان قد َّ
ومل ِ
وتغي
بها �إلى لقاح �شلل الأطفال ،وكان �سالك مقتن ًعا ب�أنَّ «الإنارة» ُّ
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البيئة والهيكل املعماري هو ما جنح يف حتفيز �إبداعه.
ويف درا�سة ت�أثري ارتفاع ال�سقف على معاجلة الدماغ
للمعلومات ،ا�ستنتج مايرز ليفي الأ�ستاذ يف جامعة ميني�سوتا
من خالل جتربة �أجراها عام � 2007أن ال�سقف املرتفع يعزز
التفكري احلر والأكرث مرونة مع االجتاه نحو التجريد ،بينما
ي�ساعد انخفا�ض ال�سقف يف التفكري املحدد الأكرث �صالبة
وملمو�سا .ووف ًقا ملايرز ،ف�إنَّ القيود املادية التي ميكن �أن
ً
ي�س ِّببها ال�سقف املنخف�ض جتعل النا�س �أكرث دقة و�أكرث ميال
�إلى وجهة نظر واقعية .وما يتعلق بال�سقف ميكن �أن يتعلق
بالغرف ال�ضيقة ،فالكثري من تلك الدرا�سات ي�شري بو�ضوح
�إلى �أن �سعة الغرف واملنازل والتهوية ودخول ال�شم�س كلها
ذات ت�أثري �إيجابي �أو �سلبي على احلالة النف�سية واجل�سدية
للإن�سان ،فهل نفكر يف �إن�شاء مدن ونعتقد �أنها م�ستدامة ويف
الوقت نف�سه نبني منازل تلك املدن وغرفها بطريقة �ضيقة
ميكن �أن ت�ؤدي �إلى اختناق الإن�سان ال�ساكن فيها ،حيث �إن
تلك الغرف وتلك املنازل ي�صعب �أن ت�ستوعب الأثاث والب�شر
يف �آن واحد ،ثم نقول نحن ن�سري نحو املدن امل�ستدامة ؟
ويف اخلتام
يقول الباحث عبدالرزاق �سالم يف بحثه الذي بعنوان (�آفاق
التنمية الإ�سكانية امل�ستدامة يف الدول العربية)« :فامل�سكن
ي�أتي يف الدرجة الثانية من �أولويات احلياة بعد الغذاء ،ويعترب
من الق�ضايا احل�سا�سة التي ت�ستدعي االهتمام والعناية ،فال
ميكن لإن�سان بدون �سكن مريح �أن يكون م�ستق ًرا فيزيولوج ًيا
منتجا
�أو نف�س ًيا� ،أو اجتماع ًيا ،وال �أن يكون ً
مبدعا �أو مفك ًرا �أو ً
بال�شكل الذي يكون عليه فيما لو ت�أمن له ال�سكن املريح ،و�أن
الذي ال ميلك �سقف �سكن يعي�ش حتته بهدوء يعترب نف�سه وك�أنه
بدون وطن وتكون عالقته بوطنه �ضعيفة طاملا لي�س له فيه ما
ي�أويه ب�شكل �إن�ساين ،يقول املثل الرو�سي «البيت قلعة الإن�سان»،
)(124

وبالتايل كلما كرثت القالع يف الوطن كان �أكرث قوة وح�صانة،
وبالتايل يعترب امل�سكن املحرك الرئي�سي لالقت�صاد الوطني،
وميثل الدعامة الأ�سا�سية لل�سري احل�سن جلميع القطاعات
الأخرى ولو بطريقة غري مبا�شرة ،وانعدام امل�سكن لدى الأفراد
يولد �إ�شكاليات �سكنية تهدد م�ستقبل جميع القطاعات».
هذا الكالم عام وفيه الكثري من املطاطية� ،إال �أنه يف جممله
�صحيح ،وخا�صة عندما نتحدث يف مو�ضوع املدن امل�ستدامة
التي حتى الآن مل تظهر ومل تب ُد معاملها بال�صورة التي نرغب
يف الوطن العربي ،و�إن كانت العديد من الدرا�سات طرحت
الإطار العام ملثل هذه املدن �إال �أنها ما زالت  -كما نعتقد -
نحتاج �إلى املزيد من التو�ضيح .و�إن كنا هنا ال نتحدث عن
املفهوم ال�ضيق للمدينة امل�ستدامة والتي ميكن �أن ت�شمل
امل�سكن والبناء املادي وكيفية احلياة يف تلك امل�ساكن فح�سب،
و�إمنا نود �أن تكون نظرتنا �إلى املو�ضوع تغطي العديد من
اجلوانب حتى يكون مفهومنا للمدينة امل�ستدامة تتحدث عن
امل�سكن بجميع �أبعاده ،واخلدمات امل�ساعدة للعي�ش يف هذه
املدينة برفاه ،والت�سهيالت املقدمة �سواء يف ال�شوارع �أو حتى
يف امل�سكن نف�سه ،وكل �سبل الراحة وكل ما يحتاج �إليه الإن�سان
ليعي�ش معي�شة تكفل راحته و�صحته اجل�سدية والنف�سية.
وبح�سب هذا املنظور الذي ن�صبو �إليه ،ف�إننا نعتقد �أن
املدينة امل�ستدامة تتكون كما تتكون كل املدن ،فهي تتكون
من :منازل �سكنية ،من�ش�آت مبختلف �أنواعها مثل املدار�س
واملالعب والأندية واملحالت التجارية ،وامل�صانع وامل�ساجد،
وكذلك املزارع وامل�صانع وحمطات توليد الطاقة ،بالإ�ضافة
�إلى ال�شوارع وكل حمتويات املدن العادية� ،إال �أن يف املدينة
امل�ستدامة نحتاج �إلى التفكري اجلدي يف الكثري من الأمور و�أخذ
العديد من االعتبارات والتفكري يف �أبعاد اال�ستدامة املختلفة
حتى ميكن �أن نطلق على هذه املدينة �أو تلك مدينة م�ستدامة.
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33
جوانب من المسؤولية في حياة
النبي صلى الله عليه وسلم
بقلم :الدكتور عادل أحمد المرزوقي

نائب رئيس الشبكة االقليمية للمسؤولية االجتماعية

�أن تبحث عن التميز يف حياة �إن�سان م�س�ؤول� ،أول ما يتبادر �إلى ذهنك هو حياة �سيد اخللق �صلى اهلل عليه
و�سلم ،ملاذا ؟ لأنه الإن�سان الكامل ،كر�س حياته للآخرين ،ف�أ�صبح منارة للم�سلم وغري امل�سلم ،فاملت�أمل يف �سرية
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم يرى �أن هذه ال�سرية العطرة مل تدع ت�شريعا� ،أو جماال �أو خلقا �أو تعامال �إال
وقد تطرقت لها ب�أجمل و�أح�سن معان ممكن �أن تطر أ� على بال �أي �إن�سان ،لذلك اكت�سب احلديث عن حياته
حالوة يذوقها القلب ،في�ستقي من هذا الإن�سان اخللق والتعامل والأحكام وامل�س�ؤولية ،من ذلك:
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�أنه ما خري ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم بني �أمرين �إال اختار
�أي�سرهما ما لكم يكن �إثما ،كما قالت ال�سيدة عائ�شة ر�ضي
اهلل عنها ،وهذا جانب عظيم من جوانب الرحمة يف �سريته
العطرة ،بها من معاين الإن�سانية امل�س�ؤولة ما فيها ،لذلك قال
�صلى اهلل عليه و�سلم :يف حديث �أن�س بن مالك ر�ضي اهلل
تع�سرواِّ ،
وب�شروا وال تنفروا) البخاري (/3
(ي�سروا وال ِّ
عنهِّ :
 ،)1104وم�سلم ( .)1359 /3وهذا فيه مبد�أ الي�سر وال�سهولة
الذي يتما�شى مع �إن�سانية امل�سلم ،وي�سر هذا الدين.
كذلك ح�سن حمياه �صلى اهلل عليه و�سلم ،عن �أبي ذ ٍّر ر�ضي
اهلل عنه ،قال :قال يل ال َّنبي �صلى اهلل عليه و�سلم( :ال حتقرنَّ
من املعروف �شي ًئا ،ولو �أن تلقى �أخاك بوجه َط ْلق) م�سلم
 .2626ف�سحر االبت�سامة يف الوجوه له ت�أثري على القلوب،
و�أقرب النا�س �إلى القلب �أكرثهم تب�سما ،يقول عبد اهلل بن
تب�سما من ر�سول
احلارث ر�ضي اهلل عنه( :ما ر�أيت �أحدا �أكرث ّ
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم) رواه الرتمذي و�صححه الألباين،
لذلك جند �أن اهلل فطر اخللق على حمبة �صاحب الوجه
امل�شرق املبت�سم.
ومن جوانب الرحمة امل�س�ؤولة عنده ما رواه �أبو هريرة ر�ضي
اهلل عنه� ،أن ً
رجل �أفطر يف �شهر رم�ضان ،ف�أمره ر�سول اهلل
�شهرين متتابع ِني،
بعتق رقب ٍة� ،أو �صيام
�صلى اهلل عليه و�سلم ِ
ِ
�أو �إطعام �ست َني م�سكي ًنا ،فقال� :إين ال �أجد ،ف�أُ ِتي َ
ر�سول اهلل
متر ،فقالُ :
(خذ هذا فت�ص َّدق
�صلى اهلل عليه و�سلم ِ
بعرق ٍ
ف�ضحك ر�سول
به) ،فقال :يا ر�سول اهلل ،ما �أحد �أحوج منيِ ،
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم حتى بدت ثناياه ،ثم قالُ ( :ك ْله).
�أخرجه م�سلم (.)1111
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ومن تلك اجلوانب اجلانب الأ�سري ،معاملته يف �أ�سرته ،كزوج
وك�أب وقدوة للنا�س كافة ،فقد �أظهر حبه و�إخال�صه لزوجاته،
فتجده عند ال�شرب والأكل يتح َّبب �إليهن و ُيظ ِهر حبه لهن،
في�شرب من مو�ض ِع فم �إحداهن ،وكان يخرج مع �إحداهن ً
ليل
للتن ُّزه واحلديث ،وكان ي�سامر زوجاته ويحادثهن وي�ضحك معهن
وي�سابقهن ،وكان يقوم ب�أمور البيت و�ش�ؤون املنزل ،عن الأ�سود
قال :قلت لعائ�شة :ما كان ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ي�صنع
ح�ضرت ال�صالة خرج
يف �أهله؟ قالت :كان يف مهن ِة �أهله ،ف�إذا
ِ
�إلى ال�صالة� .أخرجه البخاري ( ،)3576وم�سلم (.)1856
كذلك من هديه �صلى اهلل عليه و�سلم يف �سريته العطرة ،نقل
لنا �إن�سانيته مع احليوان يف توجيه وتعامل م�س�ؤول مل يعرف
التاريخ فعل �أحد مقارنة مبا فعله هذا النبي الإن�سان  ..فرغم
م�س�ؤولياته اجل�سام �إال �أـنه مل ت�شغله تلك امل�س�ؤوليات عن
االلتفات �إلى �إليها ،ورعايتها والإح�سان �إليها والو�صية بها،
فهذا الكائن الذي خلقه اهلل تعالى له روح ،ي�شعر باجلوع
والعط�ش واخلوف ومير�ض كما مير�ض الإن�سان ،فكان يقول:
(اتقوا اهلل يف هذه البهائم املعجمة ،فاركبوها �صاحل ًة و ُك ُلوها
�صاحل ًة) من حديث �سهل بن �سعد ،و�أخرجه �أحمد وغريه.
فهل هناك م�س�ؤولية �أكرب من هذه ،هل هناك �إن�سان جمع
كل هذه اخل�صال وا�ستطاع �أن يرتجمها لنا قول وعمال ،فهنا
تكمن العظمة ويكمن الكمال والرحمة والقيم التي ين�شدها
كل �إن�سان وكل جمتمع ،ويهتدي بهديه كل حمب للنبي �صلى
اهلل عليه و�سلم�( ،إمنا بعثت لأمتم مكارم الأخالق).
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