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احلمد هلل رب العاملني وال�شالة وال�شالم على ر�ش�له االأمني حممد بن عبداهلل وعلى اآله و�شحبه اأجمعني. 

 ياأتي اجلزء الثالث من �شل�شلة اإ�شدارات » الكتاب العربي يف امل�ش�ؤولية املجتمعية » بث�ب جديد، حيث يحمل هذا اجلزء اأ�شم 
علم من اأعالم امل�ش�ؤولية املجتمعية يف العامل العربي والدويل. وذلك بعد اأن قدم �شعادة الدكت�ر طالل اأب�غزالة ال�شفري الدويل 
الربنامج  فكرة  وتق�م  باأ�شمه.  يت�ج  املجتمعية  امل�ش�ؤولية  جمال  يف  فكري  عربي  برنامج  الإطالق  دعمه  املجتمعية  للم�ش�ؤولية 
على اإ�شدار كتب متخ�ش�شة يف جماالت امل�ش�ؤولية املجتمعية باللغة العربية، وذلك للعمل على تط�ير الفكر التنم�ي امل�شتدام 
للمجتمعات العربية، بغر�س امل�شاهمة يف حتقيق اأهداف التنمية امل�شتدامة من خالل الربامج العلمية الفاعلة وامل�ؤثرة. وبناء 
مرجعا  تك�ن  ر�شينة،  علمية  مقاالت  يت�شمن  كتابا  هناك  يك�ن  اأن  االجتماعية  للم�ش�ؤولية  االقليمية  ال�شبكة  اأرتاأت  فقد  عليه، 
للباحثني، واأ�شحاب العالقة من القطاعات احلك�مية واخلا�شة واملجتمعية، ويتم تاأليفه بجهد جماعي من قبل اأع�شاء »ال�شبكة 
االقليمية للم�ش�ؤولية االجتماعية«، اإ�شافة اإلى خرباء ومف��شي و�شفراء ال�شبكة االقليمية يف املنطقة العربية، وغريهم من اخلرباء 
العربية  العلمية  املبادرة  اإطار هذه  للم�ش�ؤولية االجتماعية« جزئني من قبل يف  »ال�شبكة االقليمية  اأ�شدرت  واملتخ�ش�شني. وقد 
خالل عام 2019م،حيث �شارك يف تاأليف اجلزء االأول )33( متخ�ش�شا عربيا يف جماالت امل�ش�ؤولية املجتمعية، يف حني �شارك يف 
تاأليف اجلزء الثاين )32( متخ�ش�شا. وجاءت مبادرة �شعادة الدكت�ر طالل اأب�غزالة رئي�س جمم�عة طالل اأب�غزالة - ال�شفري 
الدويل للم�ش�ؤولية املجتمعية - لدعم هذا العمل العلمي بهدف ا�شتدامة هذا اجلهد الفكري العربي، من خالل تقدمي جمم�عته 

منحة مالية �شت�شاهم باإذن اهلل باإ�شدار عدد من االإ�شدارات الف�شلية من هذه االإ�شدارات حتى نهاية عام 2020.

بــرنــامــج الـدكتــور طالل أبـوغزالـــة الفكري 
للمسؤوليــة المجتمعيــة

 تقديــــم

بقلم :هيئة التحرير
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ولقد حر�شنا يف هذا الكتاب العلمي، اأن نقدم رم�زا عربية متخ�ش�شة يف جماالت امل�ش�ؤولية املجتمعية ، اإ�شافة اإلى تخ�ش�شها 
يف جماالت مهنية وعلمية ذات �شلة مبمار�شات امل�ش�ؤولية املجتمعية، والتي ندرجها عرب اأبعاد عديدة منها: اخلدمة املجتمعية، 

واأخالقيات االأعمال، اإ�شافة اإلى التنمية امل�شتدامة، والتط�ع امل�ؤ�ش�شي، ونح� ذلك.

وختاما، ن�شاأل اهلل اأن جتدوا يف هذا اجلهد العلمي الت�ع�ي ماتتطلع�ن اإليه من خمرجات هادفة، تنعك�س باإيجابية على م�شرية 
اإلى رائد امل�ش�ؤولية املجتمعية و�شفريها يف العامل  املهتمني مبجاالت امل�ش�ؤولية املجتمعية يف منطقتنا العربية. وال�شكر م��ش�ل 
العمل  ا�شتدامة هذا  تعالى على  باإذن اهلل  �شينعك�س  والتي  الربنامج  لهذا  اأب�غزالة على رعايته  الدكت�ر طالل  �شعادة  العربي 

وتط�ره.
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1

اإن التطور الذي حدث يف بيئاتنا التنظيمية املختلفة نتيجة للمتغريات ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�سادية 
التي �سهدتها منطقتنا، تركت اآثارا وا�سحة على منظماتنا ذات ال�سلة مبجاالت العمل املجتمعي واخلريي، فكان 
ال بد اأن نعمل على اأن تطور هذه املنظمات جهودها، وتعمل  كذلك على نقل هذه املنظمات من منظمات تدار 
بعقول فردية الى منظمات تدار وفق منهج موؤ�س�سي احرتايف ل�سمان ا�ستدامة اأعمالها. ويف احلقيقة، هناك 
حاجة ما�سة لتدار هذه املنظمات وفق منهجيات موؤ�س�سية، الأن ذلك ينقل العمل من الفردية الى اجلماعية، 
للمنظمات  املوؤ�س�سي  العمل  فاإن  وكذلك،  الو�سوح.  الى  الغمو�ض  ومن  التخطيط،  اإلى  االإدارية  العفوية  ومن 
اإلى التاأثري  اإلى تعددية املوارد، ومن التاأثري املحدود  املجتمعية واخلريية ينقل عملها من حمدودية املوارد 

الوا�سع.

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

البنــاء المستــدام لمنظماتنــا 
الخيريـــة والمجتمعيــة
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الى  العريف  ال��شع  من  العمل  ينقل  فاإنه  ذلك،  اإلى  اإ�شافة 
ال��شع ال�شرعي والقان�ين. وللعمل امل�ؤ�ش�شي ف�ائد عديدة يع�د 
مبا�شرة،  ب�ش�رة  واخلريية  املجتمعية  املنظمات  على  اأثرها 
تراكم  على  ويحافظ  وا�شتدامته،  العمل  ثبات  ي�شمن  حيث 
اال�شتقرار  على  يحافظ  كما  واملعل�مات.  والتجارب  اخلربات 
االداري واملايل للمنظمة. وي�شمن كذلك، عدم تفرد القائد اأو 
القيادة باتخاذ القرارات امل�شريية املتعلقة باملنظمة. وي�شمن 
اأن جميع العاملني فيها ملتزم�ن مبنظ�مة من القيم واملبادئ 
يتمح�ر ح�لها اأدائهم و�شل�كهم وعالقاتهم املهنية واالإن�شانية. 
اإ�شافة اإلى ذلك، ي�ؤكد العمل امل�ؤ�ش�شي على جاهزية املنظمة 
يف تقدمي القيادة البديلة يف وقت ال�شرورة والط�ارئ. وي�شمن  
والنظريات  االأ�شاليب  اأف�شل  الختيار  �شتجتهد  االإدارة  اأن 
االإدارية التي حتقق اأعلى ن�شبة من االنتاجية والعائد، وكذلك 
�ش�ف تدعم منظ�متها باأف�شل امل�ارد الب�شرية من خالل اتباع 

�شيا�شة متط�رة يف االختيار والت�ظيف والتاأهيل والتدريب. 
االإداري  اخلبري  العدل�ين  اأكرم  حممد  الدكت�ر  وي�شتعر�س 
املجتمعية  للمنظمات  امل�ؤ�ش�شي  البناء  »م�شتلزمات  املعروف 
والتي  امل�ؤ�ش�شي«  »العمل  بعن�ان  امل��ش�م  كتابه  يف  واخلريية« 
الر�شمية  وامل�شروعية  املنظمة،  وغر�س  فكرة  انفراد  منها: 
االخت�شا�س،  جهات  من  الالزمة  الرتاخي�س  ت�شمل  والتي 
االإدارة  اإلى ح�شن  اإ�شافة  وتفرغها،  وكفاءتها  القيادة  وخربة 
م�اردها  تنمية  على  قدرتها  ناحية  �ش�اء من  الأعمالها  املالية 
املالية اإ�شافة اإلى ح�شن ت�ظيف هذه امل�ارد ال�شتدامة اأعمالها 
لعملياتها  خطط  املنظمة  لدى  تت�فر  واأن  اأهدافها.  وحتقيق 
والتنفيذية.  منها  االإ�شرتاتيجية  �ش�اء  واأن�شطتها  وبراجمها 
واالإجراءات  لل�ائح  دليل  ت�فر  ال�شرورية،  االأم�ر  وكذلك من 
الداخلية، ودليل ت�جيهي واآليات وا�شحة الختيار واإدارة امل�ارد 
الب�شرية للمنظمة �ش�اء كان�ا من العاملني اأو املتط�عني. كما 

اأمر  واخلريية  املجتمعية  للمنظمة  اجليدة  ال�شمعة  ت�فر  اأنه 
يف غاية االأهمية. وعليه، يجب على املنظمات اأن متتلك دليال 
اإر�شاديا وتنفيذيا الإدارة �شمعتها. كما اأن، ت�فر مقر منا�شب 
للمنظمة املجتمعية واخلريية يعزز من ممار�شاتها امل�ؤ�ش�شية 
امل�ؤدي اإلى ا�شتدامة اأعمالها وتعظيم اأثر اأن�شطتها، اإ�شافة اإلى 
قدرة املنظمة على اتخاذ القرار وفق ق�اعد مرجعية وت�شل�شل 
امل�شتهدف  اجلمه�ر  حتديد  وكذلك  ومعتمد.  وا�شح  تنظيمي 
الأن  االأهمية  اأمر يف غاية  املجتمعية  املنظمة  واأن�شطة  الأعمال 
ي�شمن  مما  �شائب،  ب�شكل  ت�جيهها  يتم  والربامج  اخلطط 
واملتابعة  للرقابة  اأنظمة  واأخريا وج�د  املاأم�ل.  العائد  حتقيق 
يحقق  وبراجمها  واأن�شطتها  املنظمة  اأعمال  مراحل  جلميع 

منظ�مة م�ؤ�ش�شية لهذه االأعمال.
اأركان �شبعة  العدل�ين قائال: هناك  الدكت�ر حممد   وي�شيف 
للعمل امل�ؤ�ش�شي يف املنظمات املجتمعية واخلريية منها: تبني 
منظ�مة من القيم واملبادئ يتمح�ر ح�لها عمل املنظمة، ووج�د 
تنظيمي  هيكل  بناء  وكذلك،  وحمددة.  وا�شحة  ا�شرتاتيجية 
متني يتنا�شب مع طبيعة املنظمة وا�شرتاتيجيتها،  وتبني منط 
اأو اأ�شل�ب اإداري يتنا�شب مع روؤية املنظمة، وو�شع اأنظمة عمل 
دقيقة ومرنة، والعمل على ا�شتقطاب ك�ادر ب�شرية ذات ن�عية 
متميزة تتنا�شب مع مهمة املنظمة، وتنمية م�شتمرة للمهارات 

الأداء عمل املنظمة.
وختاما، اإن الدافع يل للكتابة يف هذا امل��ش�ع، ه� ما اأ�شاهده 
من العدد الكبري للمنظمات اخلريية واملجتمعية التي تعمل يف 
منطقتنا االإ�شالمية والعربية لال�شتجابة للحاجات املجتمعية، 
خدماتها  من  امل�شتهدفة  اأو  جمتمعاتها  تنمية  يف  وامل�شاهمة 
امل�ؤ�ش�شي  العمل  مبنظ�مة  التزامها  وبالتايل،  واأن�شطتها، 
اأ�شبح �شرطا ال ميكن اال�شتغناء عنه وفقا للت�شريعات ال�طنية 

واملمار�شات الدولية املعيارية. .
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1- املقدمة
امل�سوؤولية  ودور  اأهمية  ربحية،  غري  ُمتخ�س�سة  اإقليمية  عربية  كموؤ�س�سة  للتخطيط،  العربي  املعهد  يدرك 
وقدرتها  وتناف�سيتها  العربية  املوؤ�س�سات  و�سمعة  مبكانة  الرقي  يف  االأعمال  اأخالقيات  وممار�سات  املجتمعية 
على امل�ساهمة الفاعلة يف حتقيق اأهداف التنمية امل�ستدامة. وقد متيز املعهد خالل ال�سنوات الثمان املا�سية 

من م�سريته العملية باهتمامه املتزايد بق�سايا امل�سوؤولية املجتمعية كونها متثل االإطار التنموي االأمثل.

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

السفيــر الدولــي للمسؤولية االجتماعية

تجربة المعهد العربي للتخطيط في 
الممارسة والترويج ألهداف وأبعاد 

أخالقيات األعمال والمسؤولية 
المجتمعية
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و�شامال  وا�شعا  مفه�ما  للتخطيط  العربي  املعهد  ويعتمد 
الب�شرية  امل�ارد  ا�شتخدام  على  يق�م  املجتمعية  للم�ش�ؤولية 
على  بالفائدة  تع�د  وبطريقة  اأمثل  ب�شكل  املتاحة  واملادية 
مع  يت�افق  وب�شكل  امل�شلحة  واأ�شحاب  العربية  املجتمعات 
الفكر التنم�ي التطبيقي الهادف مل�اجهة التحديات التنم�ية 
العديد  التعريف مع ما نادت به  العربية. ويت�افق هذا  للدول 
من املنظمات الدولية على راأ�شها االأمم املتحدة ومنظمة العمل 
ومنظمة  امل�شتدامة  للتنمية  العاملية  االأعمال  وهيئة  الدولية 
هذا  مبقت�شى  املعهد  ويعمل  والتنمية.  االقت�شادي  التعاون 
هذا  جت�شيد  �ش�ب  وم�ارده  جه�ده  كل  ت�جيه  على  املفه�م 
املفه�م على كافة امل�شت�يات والن�شاطات على النح� الذي يرقي 
ب�شمعة املعهد ون�عية العمل التنم�ي يف املنطقة العربية، وه� 
ما يعك�س مقاربة جديدة اأ�شبحت مب�جبها امل�ش�ؤولية املجتمعية 

عن�شرًا حي�يًا يف تناف�شية املعهد اإقليميا ودوليا.
ممار�شاته  برتكيز  التعريف  هذا  مب�جب  املعهد  قام  وقد 
للم�ش�ؤولية املجتمعية يف جمالني اأ�شا�شني هما: )1( ثقافة العمل 
والبيئة التنظيمية املحفزة و)2( تط�ير من�ذج العمل واالنفتاح 

على اأ�شحاب امل�شلحة وعلى التحديات التنم�ية املتجددة.
تهدف هذه ال�رقة للتعريف بتجربة املعهد العربي للتخطيط يف 
ت�ظيف وتفعيل اأبعاد وممار�شات اأخالقيات االأعمال وامل�ش�ؤولية 
املجتمعية يف جه�ده االإمنائية باال�شافة الى التاأكيد على اأهمية 
لتبني  واخلا�شة  العامة  العربية  وامل�ؤ�ش�شات  املنظمات  حتفيز 

ممار�شات اأكرث م�ش�ؤولية. 
2- اأخالقيات االأعمال وامل�سوؤولية املجتمعية - ركن 

اأ�سا�سي للتنمية امل�ستدامة
تعزيز  يف  للتخطيط  العربي  املعهد  جتربة  اإلى  التطرق  قبل 
ممار�شات وتطبيقات اأخالقيات االأعمال وامل�ش�ؤولية املجتمعية، 
اإطار عمل  اأن امل�ش�ؤولية املجتمعية هي  اإلى  ال بد من االإ�شارة، 
بالعمل  االعمال  وم�ؤ�ش�شات  املنظمات  مب�جبه  تلتزم  اأخالقي 

لتحقيق ال�شالح العام. وبالرغم من جتلي امل�ش�ؤولية املجتمعية 
تقليديا يف العمل اخلريي والتط�عي واالإن�شاين، فاإن امل�شتجدات 
التنم�ية احلديثة والتحديات التي ت�اجهها الدول تتطلب ت�شافر 
جه�د احلك�مات والقطاع اخلا�س من خالل تفعيل امل�ش�ؤولية 
اأهداف  حتقيق  يف  للم�شاهمة  واملنظمات  لل�شركات  املجتمعية 
هذا  بداأ  وقد  الدويل.  املجتمع  اأقرها  التي  امل�شتدامة  التنمية 
النهج بالتبل�ر مع بداية االألفية الثالثة مدف�عًا بارتفاع ال�عي 
االقت�شادية  االأزمات  وتفاقم  البيئية  املخاطر  ح�ل  الب�شري 
وجن�ح ال�شركات العمالقة لبناء �ش�رة اإيجابية وم�ش�ؤولة.  وقد 
اأدى اعتماد اأهداف التنمية امل�شتدامة عام 201٥ اإلى التاأكيد 
على اأهمية امل�ش�ؤولية املجتمعية يف اإطار خطط وا�شرتاتيجيات 
الدول  التزمت  حيث  وامل�ؤ�ش�شات،  الدول  م�شت�ى  على  التنمية 
واالحتياجات  االإن�شاين  البعد  تراعي  تنم�ية  مناذج  باعتماد 
ونتيجة  الر�شيدة.  واالإدارة  البيئة  حماية  ومتطلبات  الب�شرية 
لذلك، با�شرت العديد من الدول، مبا فيها العديد من الدول 
العربية، �شل�شلة من االإ�شالحات االقت�شادية واملجتمعية واملالية 
لدعم جه�د التنمية امل�شتدامة والتي تعترب امل�ش�ؤولية املجتمعية 
ل�شركاء التنمية - احلك�مة والقطاع اخلا�س وم�ؤ�ش�شات النفع 

العام وامل�اطنني- واحدة من اأدواتها الرئي�شية. 
تعرف التنمية امل�شتدامة االقت�شادية واملجتمعية والبيئية بعملية 
االجيال  ال�شباع حاجات  واملدن  واملجتمعات  االقت�شادات  تط�ير 
تلبية  على  امل�شتقبلية  االأجيال  بقدرة  امل�شا�س  دون  احلالية 
احتياجاتهم ومتطلباتهم.  باملقابل تعني امل�ش�ؤولية املجتمعية التزام 
مل�شلحة  بالعمل  والعامة  اخلا�شة  االعمال  وم�ؤ�ش�شات  املنظمات 

املجتمع، جنبًا اإلى جنب، مع اأن�شطتها االقت�شادية الربحية.
يف هذا االطار جتدر االإ�شارة الى اأن مبادئ امل�ش�ؤولية املجتمعية 
املثال،  �شبيل  فعلى  امل�شتدامة.  التنمية  اأهداف  اأغلب  مع  تت�اءم 
فان حتقيق الهدف الثامن اخلا�س بــ »تعزيز النم� االقت�شادي 
امل�شتدام وت�فري العمل الالئق للجميع« يتطلب تاأمني فر�س عمل 
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الئقة للجميع بحيث ت�شاعدهم يف حت�شني م�شت�ى املعي�شة وتلبية 
والت�شغيل  الت�ظيف  فاإن عملية  وبالتايل،  االأ�شا�شية.  متطلباتهم 
امل�ش�ؤولية  عنا�شر  اأهم  اأحد  االأ�شا�س،  يف  هي  املهني  والتدريب 
املجتمعية التي تقع على عاتق امل�ؤ�ش�شات حك�مية كانت اأم خا�شة. 
امل�شتدامة  التنمية  اأهداف  الثاين ع�شر من  بالن�شبة للهدف  اأما 
واخلا�س بـ »�شمان وج�د اأمناط ا�شتهالك واإنتاج م�شتدامة«، فاإنه 
ميكن للم�ؤ�ش�شات اأن ت�شاهم يف تر�شيد ا�شتهالك امل�ارد الطبيعية 

النا�شبة والطاقة، و حت�شني ج�دة البيئة التنظيمية للعمل. 
جمال  يف  الرائدة  التجارب  من  عدد  وج�د  من  الرغم  وعلى 
امل�ش�ؤولية املجتمعية يف امل�ؤ�ش�شات العربية، اإال اأن هناك جملة 
نطاق  املفه�م على  انت�شار هذا  دون  التي حت�ل  املع�قات  من 

اأو�شع. وميكن اإيجاز اأهم هذه املع�قات باالآتي:
الداخلية  والتنظيمية  التحتية  البنية  ا�شتكمال  عدم    •
واخلارجية للم�ؤ�ش�شات لكي تق�م بدورها يف جمال امل�ش�ؤولية 

املجتمعية على اأكمل وجه.
ب�شياغة  ت�شمح  التي  واملعل�مات  البيانات  كفاية  عدم    •
لل�اقع  عميق  فهم  على  قائمة  وا�شرتاتيجيات  �شيا�شات 

املجتمعي ومتطلباته.
العمل  على  عم�ما  املجتمعية   امل�ش�ؤولية  مفه�م  اقت�شار    •
اخلريي، ما يدل على �شعف وعي بع�س امل�ؤ�ش�شات مبفه�م 

واأهمية واأبعاد امل�ش�ؤولية املجتمعية.
التعليمية  امل�ؤ�ش�شات  بها  تق�م  التي  اجله�د  حمدودية    •

واأجهزة االإعالم يف جمال ن�شر ثقافة امل�ش�ؤولية املجتمعية.
امل�ش�ؤولية  جمال  يف  املتخ�ش�شة  الفنية  اخلربات  قلة    •
املجتمعية، ال �شيما تلك التي تتعلق بطرح املبادرات اجلديدة 
واإعداد التقارير واملتابعة واإعداد م�ؤ�شرات الر�شد واملتابعة.
عدم القدرة على ت�فري امل�ارد املالية الالزمة لتم�يل برامج    •

امل�ش�ؤولية املجتمعية.

مب�جبه  تدمج  كمفه�م  الي�م  املجتمعية  امل�ش�ؤولية  تربز  اإذن 
املجتمعية  ال�ش�اغل  والعامة  اخلا�شة  وامل�ؤ�ش�شات  املنظمات 
والبيئية يف عملياتها االإنتاجية والتجارية. وي��شح هذا التعريف 
اأن امل�ش�ؤولية املجتمعية غري منف�شلة عن ا�شرتاتيجية االأعمال 
كذلك  وي��شح  والتجارية.  االإنتاجية  العملية  �شلب  يف  تقع  بل 
هذا التعريف الطابع التط�عي للم�ش�ؤولية املجتمعية يف تفاعل 
م�شاهمني  من  امل�شلحة  اأ�شحاب  مع  وامل�ؤ�ش�شات  املنظمات 
وم�شتخدمني وم�ظفني وم�ردين باالإ�شافة اإلى املحيط اخلارجي 
جديدة  مقاربة  التعريف  هذا  يعك�س  ثم  من  والبيئي.  املحلي 
ت�شبح مب�جبها امل�ش�ؤولية املجتمعية عن�شرًا حي�يًا يف تناف�شية 
م�ش�ؤولة تعمل على حتقيق تنمية �شاملة مت�ازنة تعظم لل�شركات 

ربحيتها وت�شمن لها وللبيئة املحيطة بها اال�شتدامة والرفاه. 
3- دور املعهد يف املمار�سة والرتويج للم�سوؤولية املجتمعية
كم�ؤ�ش�شة  ن�شاأته  منذ  للتخطيط،  العربي  املعهد  م�شرية  متيزت 
قدم  عدة  مبحطات  والتنمية،  بالتخطيط  ُمتخ�ش�شة  عربية 
دعم  اإلى  تهدف  التي  والفعاليات  االأن�شطة  من  العديد  خاللها 
جه�د التنمية يف الدول العربية. وقد ان�شب اهتمام املعهد خالل 
ال�شن�ات االخرية على م�ش�ؤوليته املجتمعية �ش�اء كان ذلك على 
احلك�مات  مع  وتفاعله  اآثاره   اأو  الداخلية  وبنيته  بيئته  م�شت�ى 
العربية واأ�شحاب امل�شلحة املختلفني. واأخذ هذا االهتمام كذلك، 
بعدًا مهمًا جت�شد يف روؤيته ور�شالته ومهامه االأ�شا�شية التي يق�م 
التخطيط  جماالت  يف  العربية  القدرات  بناء  يف  واملتمثلة  بها 
املجاالت  خمتلف  يف  التطبيقية  اال�شت�شارات  وتقدمي  والتنمية، 
التنم�ية والبح�ث والدرا�شات والتقارير الدورية، وكذلك تنظيمه 
للم�ؤمترات وور�س العمل الهادفة اإلى تبادل االآراء ومناق�شة احلل�ل 
الكفيلة مب�اجهة التحديات ودفع عجلة التنمية. كما ي�شعى املعهد 
اإلى بناء راأ�س املال الب�شري واملعريف من خالل ن�شر ال�عي التنم�ي 
ون�شر ثقافة جمتمع املعرفة وريادة االأعمال وتن�ير متخذي القرار. 



(15)الكتاب العربي في المسؤولية المجتمعية - الجـزء الثالث

وعلى هذا االأ�شا�س، �شهدت ا�شرتاتيجية املعهد للفرتة )201٥ - 
2020(، تفاعاًل وا�شحًا يف جت�شيد مفه�م امل�ش�ؤولية املجتمعية 
ي�شاعد  مبا  للتخطيط  العربي  املعهد  اأهداف  لتحقيق  كاأداة 
الدول العربية على حتقيق التنمية امل�شتدامة يف جماالت بناء 
القدرات والدعم امل�ؤ�ش�شي واال�شت�شارات والبح�ث والدرا�شات 
ب�شكل مبا�شر  العربي  املجتمع  كلها ت�شب نح� حتقيق خدمة 
من خالل بناء راأ�س مال ب�شري متط�ر و�شقل مهارات العاملني 
خمتلف  يف  العملية  قدراتهم  وتط�ير  العربية  احلك�مات  يف 
اال�شت�شارية  الدرا�شات  جماالت  يف  خا�شة  التنم�ية  املجاالت 

ودعم اتخاذ القرار.
وي��شح ما يلي اإجنازات املعهد يف خمتلف اأن�شطته االأ�شا�شية.

3.1 ثقافة العمل والبيئة التنظيمية املحفزة
اإميانًا من اإدارة املعهد اأن ت��شيع نطاق اأثره ليغطي اأكرب عدد 
من امل�شتفيدين من خمتلف الدول العربية، قام املعهد بتنفيذ 
خطة �شاملة لتط�ير بنيته التحتية والتنظيمية بهدف خلق بيئة 
عمل مالئمة وحمفزة لك�ادره من خالل حتديث كافة مرافقه، 
بكافة  وتزويدها  التدريبية  القاعات  وت��شعة  تاأهيل  واإعادة 
املتطلبات واالأدوات التدريبية الالزمة، كما مت حت�يل املكتبة اإلى 
مكتبة رقمية واطالق مركز امل�شروعات ال�شغرية واملت��شطة.  

وقد مت يف هذا االطار ان�شاء قاعدة بيانات رقمية ت�شم كافة 
وثائق املعهد الناجتة عن خمتلف االأن�شطة االإمنائية التي ينفذها 
املعهد، وهي قاعدة �شممت لال�شتخدام الداخلي، وذلك لتقليل 
اإنتاجية  رفع  وبالتايل  االإدارية  العمليات  لكل  املطل�ب  الزمن 

م�ظفي املعهد مبا ي�شمح لهم برفع قدرتهم على االإجناز.
ومت يف نف�س ال�شياق اإن�شاء قاعدة بيانات اخلرباء العرب والتي 
ت�شمل بيانات اخلرباء واملتخ�ش�شني العرب يف خمتلف جماالت  
بني  التفاعل  زيادة  بهدف  واملجتمعية  االقت�شادية  التنمية 
املخت�شني وتقليل تكلفة ا�شتخدام امل�ارد الب�شرية املتخ�ش�شة.

الرقمية  املكتبة  نح�  االنتقال  ال�شتكمال  جه�ده  املعهد  وي�ا�شل 
باعتبارها اأحد املكتبات املتخ�ش�شة يف ال�طن العربي بالتخطيط 
االإمنائي وق�شايا وم��ش�عات التنمية امل�شتدامة وق�شايا امل�ش�ؤولية 
املجتمعية، حيث يتم العمل على حت�يل اإ�شدارات املعهد ال�رقية 
اإلى ن�شخ اإلكرتونية وا�شافتها الى مكتبته الرقمية. ويتم العمل 

حاليًا على اإ�شافة خا�شية البحث الذكي داخل االإ�شدارات.
ودع�ة  البيانية  القاعدة  بهذه  التعريف  الى  املعهد  وعمد 
وجامعات  عامة  اإدارات  من  املتخ�ش�شة  العربية  اجلهات 
من  واال�شتفادة  للم�شاركة  تنم�ية  و�شناديق  اأبحاث  ومراكز 
مركز  اإمكانات  اإتاحة  الى  باال�شافة  البيانية،  القاعدة  هذه 
املعل�مات لطلبة واأ�شاتذة اجلامعات لدعم االأن�شطة الدرا�شية 
والبحثية يف جماالت التنمية االقت�شادية واملجتمعية. وي�شعى 
املعهد اإلى زيادة ت�اجده يف معار�س الكتب واملعار�س اجلامعية 

وت�فري ن�شخ ورقية جمانية من اإ�شداراته للمهتمني.
�شبكة  على  م�قعه  تط�ير  يف  اخرى  جهة  من  املعهد  وي�شتمر 
وي�فر  احلديثة،  التقنية  املتطلبات  مع  يتالءم  مبا  االنرتنت 
ت�شهيل  �شاأنها  من  التي  اخلدمات  من  العديد  املعهد  م�قع 
ت�ا�شل اجلهات واالأفراد مع املعهد باالإ�شافة اإلى عر�س اأهم 
االأخبار اخلا�شة باملعهد، واالإعالن عن الن�شاطات امل�شتقبلية، 
التقدم بطلب تر�شيح لدورة تدريبية  اإمكانية  يتيح امل�قع  كما 
مت  وقد  العرب.  اخلرباء  قائمة  يف  والت�شجيل  امل�قع،  عرب 
الت�ا�شل االجتماعي  املعهد على م�اقع  اأي�شًا تفعيل ح�شابات 
املختلفة، حيث يتم عر�س االإ�شدارات واخبار املعهد. وي�شعى 
على  ال�اردة  املعل�مات  وحت�شني  بتط�ير  لال�شتمرار  املعهد 
اإلى حت�شني اخلدمات  م�قعه على �شبكة االنرتنت، باالإ�شافة 
خطة  وتنفيذ  و�شع  مت  وقد  مل�شتخدميه.  امل�قع  ي�فرها  التي 
الت�ا�شل  م�اقع  امل�شاركات عرب  ن�عية  بزيادة  تق�شي  جديدة 
االجتماعي اخلا�شة باملعهد، حيث تتم م�شاركة مقتطفات من 
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عرب  االإ�شدارات  حتميل  اإمكانية  مع  املعهد،  اإ�شدارات  اأبرز 
رابط يعيد امل�شتخدم الى م�قع املعهد. 

اأ�سحاب  على  واالنفتاح  العمل  منوذج  تطوير   3.2
امل�سلحة وعلى التحديات التنموية املتجددة

للتخطيط هي  العربي  التي تقف وراء جناح املعهد  الع�امل  من 
قدرته على حتديد ومراجعة اأول�ياته واأهدافه وربطها مب�ش�ؤوليته 
املجتمعية. وقد ظل هذا ال�شجل، قبل عام 1102، منح�شرًا يف 
تنفيذ برامج تدريبية �شمن خطته العامة للدول العربية، اإال اأنه 
حتّ�ل بعد هذه الفرتة اإلى برامج واأن�شطة وفعاليات متعددة تلبي 
احتياجات خمتلف م�ؤ�ش�شات القطاع اخلا�س وكذلك م�ؤ�ش�شات 
النفع العام يف الدول العربية، وخا�شة تلك امل�جهة اإلى قطاع املراأة 
االحتياجات  وذوي  واملت��شطة  ال�شغرية  وامل�شروعات  وال�شباب 

اخلا�شة واملتقاعدين واجلمعيات اخلريية واملجتمعية والبيئية.
مب�ش�ؤوليته  اإح�شا�شه  من  املعهد  قبل  من  الت�جه  هذا  وينبع 
وحميطه  املقر  دولة  يف  به  املحيط  جمتمعه  جتاه  املجتمعية 
االقليمي يف بقية الدول العربية، حيث نظم املعهد العديد من 
العديد  يف  و�شاهم  اال�شت�شارية  واخلدمات  التدريبية  الربامج 
من الفعاليات واأطلق عددًا من املبادرات الريادية الهادفة. ومن 

بني اأهم ممار�شات امل�ش�ؤولية املجتمعية للمعهد، ن�جز االآتي:
3.2.1 يف جمال التدريب

من  كبري  عدد  ال�شن�ي  ن�شاطه  خطة  خالل  من  املعهد  ُيقدم 
مع  يتنا�شب  �شن�يًا مبا  تط�يرها  يتم  التي  التدريبية  الربامج 
اآخر امل�شتجدات التنم�ية الدولية، وبحيث تركز على املهارات 
والقدرات �شمن اإطار التنمية امل�شتدامة. وقد مت تقدمي عددًا 

من الربامج التدريبية، ومنها على �شبيل املثال ال احل�شر: 
• برنامج »�شيا�شات واأهداف التنمية امل�شتدامة وتقييم االأثر 

البيئي«. 
• برنامج »�شيا�شات واأهداف التنمية امل�شتدامة«. 

• برنامج »البيئة والتنمية امل�شتدامة«. 
• برنامج »امل�ش�ؤولية املجتمعية والتنمية امل�شتدامة«.

وارتفع عدد الربامج التدريبية التخ�ش�شية من )٤0( براجمًا 
اأ�شب�عيًا خالل الفرتة من )2010-201٥( اإلى )6٥( برناجمًا 
عدد  زيادة  اإلى  ذلك  واأدى   ،)201٨-201٥( الفرتة  خالل 
التدريبية  االأن�شطة  خمتلف  يف  العربية  الدول  من  امل�شاركني 
التي نفذها املعهد خالل اخلم�س �شن�ات املا�شية اإلى ح�ايل 
)21،000( م�شاركًا، م�زعني على عدد من الربامج التدريبية 
تلك  اإلى  باالإ�شافة  املعهد يف مقره.  التي نفذها  املتخ�ش�شة 

املنفذة خارج مقر املعهد ل�شالح الدول العربية. 
3.2.2 يف جمال اال�ست�سارات

االأدوات  تط�ير  على  اال�شت�شارية  املعهد  خدمات  تركز 
التي تندرج  با�شتقطاب اال�شت�شارات  ت�شمح  التي  واملنهجيات 
�شمن امليزة الن�شبية واخت�شا�شات املعهد يف جمال التخطيط 
ون�شر  واملجتمعية،  االقت�شادية  ال�شيا�شات  و�شياغة  والتنمية 
التنمية  اأهداف  اإطار  املجتمعية يف  وامل�ش�ؤولية  الريادة  ثقافة 
 )201٨  -  201٤( الفرتة  خالل  املعهد  وقدم  امل�شتدامة. 
عربية  وم�ؤ�ش�شات  ل�زارات  ا�شت�شارية  درا�شة   )٥٤( ح�ايل 

متعددة، ت�شمنت طيفا وا�شعا من الق�شايا التنم�ية.
ويق�م املعهد يف هذا االطار باإعداد التقارير ال�طنية واالإقليمية 
ال�شيا�شات  وا�شتك�شاف  امل�شتدامة،  التنمية  باأهداف  املتعلقة 
والربامج التي من �شاأنها االرتقاء مبقدرة الدول على حتقيق مثل 
هذه االأهداف. ومن �شمن هذه التقارير، على �شبيل املثال، اإعداد 
»التقرير ال�طني الط�عي االأول الأهداف التنمية امل�شتدامة 2030 
ل�شلطنة ُعمان« ل�شالح املجل�س االأعلى للتخطيط يف �شلطنة ُعمان.

3.2.3 يف جمال البحوث
ينفذ املعهد من خالل خربائه وبالتعاون مع خرباء من خارج 
املعهد، بح�ثًا ودرا�شات يف جماالت اقت�شادية وتنم�ية خمتلفة 
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تهم الدول العربية ب�شكل مبا�شر، ويتم اإ�شدار تلك البح�ث عن 
طريق ن�شرها على �شكل مطب�عات مثل: 

• ج�شر التنمية. 
• �شل�شلة درا�شات تنم�ية. 

• �شل�شلة اأوراق عمل.
• تقرير التناف�شية العربية. 

• تقرير التنمية العربية، والذي تناول امل��ش�عات  التالية:  
)اال�شدار  االقت�شادي«  لالإ�شالح  هيكلي  منهج  »نح�   .1

االول، ٤102(. 
2. »االإدارة االقت�شادية واملجتمعية للنم� ال�شامل الت�شغيلي« 

)االإ�شدار الثاين، 2016(. 
3. »�شيا�شات احلديثة للتن�يع االقت�شادي: مدخل ت�ش�يب 
االقت�شادات  يف  اال�شتدامة  واإر�شاء  التنم�ي  امل�شار 

العربية« )االإ�شدار الثالث، 201٧(. 
االقت�شادات  يف  واملت��شطة  ال�شغرية  »امل�شروعات   .٤
امل�شتدامة«  التنمية  لتعزيز  جديد  دور   - العربية 

)االإ�شدار الرابع، 2019(. 
3.2.4 يف جمال اللقاءات التنموية:

ل�شالح  فعالية   )03( ح�ايل  وامل�شاندة  الدعم  املعهد  نظم 
 ،)201٨  -  201٥( الفرتة  خالل  العربية  الدول  خمتلف 
ت�شمنت لقاءات تنم�ية من م�ؤمترات اأو ور�س عمل قدم املعهد 
من خاللها الدعم املايل وامل�شاركة يف التنظيم وتقدمي الدعم 
الل�ج�شتي، وكذلك امل�شاركة يف اأوراق عمل منا�شبة، وفيما يلي 

ملخ�شًا الأبرز هذه اللقاءات التنم�ية التي �شارك فيها املعهد:
اال�شتثمار  ت�شجيع  »�شيا�شات  ح�ل  العمل  ور�شة  عقد    •
ل�شالح   « املتحدة  العربية  االإمارات  دولة  يف  وال�شادرات 

وزارة االقت�شاد يف دولة االإمارات العربية املتحدة.
عقد م�ؤمتر »التكامل االقت�شادي العربي« بتنظيم م�شرتك    •

مقر  يف  بت�ن�س  العربية  الدول  جامعة  ومركز  املعهد  بني 
املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعل�م يف مدينة ت�ن�س.

�شارك املعهد يف اأن�شطة وفعاليات امللتقى االإعالمي العربي    •
لل�شباب ال�شابع، الذي نظمه امللتقى االإعالمي العربي يف 

مدينة القاهرة بجمه�رية م�شر العربية.
البلديات  »دور  ح�ل  للبلديات  االأول  البلدي  امللتقى  عقد    •
م�شرتك  بتنظيم  الغذائي«  واالأمن  ال�شالمة  جمال  يف 
اللبنانية  امل�ؤ�ش�شة  من  وكل  للتخطيط  العربي  املعهد  بني 
العلمية،  للتنمية  اللبنانية  واجلمعية  والتط�ير  للتاأهيل 
وبدعم م�شرتك من ال�شندوق العربي لالإمناء االقت�شادي 
واالجتماعي وبلدية بريوت وبلدية الك�يت، وذلك يف مدينة 

بريوت باجلمه�رية اللبنانية.
املدن  تط�ير  يف  اال�شتدامة  �شركاء  متكني  م�ؤمتر  عقد    •
»مدينتنا م�ش�ؤوليتنا«، بتنظيم م�شرتك بني املعهد الراعي 
الرئي�شي وال�شريك اال�شرتاتيجي، بالتعاون مع بلدية ظفار 
مدينة  يف  امل�ؤمترات،  لتنظيم  االأولى  الرعاية  وم�ؤ�ش�شة 

�شاللة ب�شلطنة ُعمان.
�شارك املعهد يف »امللتقى االأممي املتقدم الحرتاف ممار�شات    •
االإقليمية  ال�شبكة  نظمته  والذي  املجتمعية«،  امل�ش�ؤولية 

للم�ش�ؤولية املجتمعية يف مدينة املنامة مبملكة البحرين.
الدول  يف  االأبعاد  متعدد  »الفقر  ور�شة  يف  املعهد  �شارك    •
العربية«، والتي نظمها قطاع ال�ش�ؤون املجتمعية بجامعة الدول 

العربية يف مدينة �شرم ال�شيخ بجمه�رية م�شر العربية.
االأبعاد  »اإدماج  العربي  ال�زاري  امل�ؤمتر  يف  املعهد  �شارك    •
ال�شيا�شات  يف   2030 امل�شتدامة  التنمية  خلطة  املجتمعية 
التنمية  اإدارة  العربية«، والذي نظمته  املجتمعية يف الدول 
وال�شيا�شات املجتمعية بالتن�شيق والتعاون مع وزارة ال�ش�ؤون 
املجتمعية يف اجلمه�رية الت�ن�شية يف اجلمه�رية الت�ن�شية.
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االإداري  الرابع لالإ�شالح  العربي  امل�ؤمتر  املعهد يف  �شارك    •
نح�  واخلا�س:  احلك�مي  القطاعني  بني  »االإدارية  بعن�ان 
للتنمية  العربية  املنظمة  نظمته  الذي  امل�ؤ�ش�شي«،  التميز 
االإدارية يف مدينة اأب� ظبي بدولة االإمارات العربية املتحدة.
يف  امل�شتدامة  التنمية  »اأهداف  م�ؤمتر  يف  املعهد  �شارك    •
م�اجهة االأو�شاع العربية بعد 2011: فر�س النم� وحتديات 
العدالة املجتمعية يف �ش�ء تعرث جتربة التعاون االقت�شادي 
العربي«، والذي نظمته اجلمعية العربية للبح�ث االقت�شادية 

يف مدينة القاهرة بجمه�رية م�شر العربية.
3.2.5 يف جمال دعم �سناعة القرار

طريق  عن  القرار  �شناعة  دعم  تقدمي  يف  املعهد  ي�شهم  كما 
املعهد  خرباء  اإيفاد  خالل  ومن  املبا�شر  الفني  الدعم  تقدمي 
للعمل يف امل�ؤ�ش�شات العربية يف اإطار م�شاريع وبرامج حمددة، 
التي  الفنية  اللجان  عمل  يف  املعهد  خرباء  م�شاهمة  وكذلك 
تاأ�ش�شها خمتلف الدوائر احلك�مية الإيجاد احلل�ل لالإ�شكاليات 
الفنية  التقارير  اإعداد  وامل�شاهمة يف  ت�اجهها،  التي  التنم�ية 
االقت�شادية  والتحليالت  الدرا�شات  واإجراء  املتخ�ش�شة 

الالزمة لدعم ُمتخذ القرار التنم�ي باملعل�مات املنا�شبة.  
3.2.6 يف جمال ال�سراكات االإقليمية والدولية

عزز املعهد ال�شراكات مع امل�ؤ�ش�شات الدولية واالإقليمية وال�طنية 
املعنية بق�شايا التنمية امل�شتدامة وذلك على النح� التايل: 

 labolG  sGDS االأممية  املجال�س  ع�ش�ية  يف  امل�شاركة    •
slicnuoC املعنية باأهداف التنمية امل�شتدامة، وذلك بح�ش�ر 

هام�س  على  دبي  مدينة  يف  يعقد  الذي  ال�شن�ي  االجتماع 
.timmuS tnemnrevoG dlroW »اجتماعات »القمة احلك�مية
ال�شراكة مع البنك الدويل وذلك بت�قيع اتفاقية يف منت�شف    •
ومن  التنم�ية  املجاالت  من  عدد  يف  للتعاون  املا�شي  العام 
�شمنها تنفيذ ور�س عمل ح�ل التنمية امل�شتدامة، حيث مت تنفيذ 

ور�شة العمل االأولى بعن�ان »تنفيذ اأهداف التنمية امل�شتدامة 
القاهرة.  يف  احلايل  العام  منت�شف  يف  العربي«  العامل  يف 
وتهدف ال�ر�شة اإلى تبادل اخلربات وتزويد امل�شاركني باأحدث 
اأهداف  تنفيذ  الدولية يف جمال  املمار�شات  واأف�شل  املعارف 
من  منتقاة  ال�ر�شة جمم�عة  و�شارك يف  امل�شتدامة.  التنمية 
تنفيذ  على  من القائمني  العربية  الدول  يف  امل�شئ�لني  كبار 

اأجندة التنمية امل�شتدامة على امل�شت�يني ال�طني واملحلي. 
ال�شراكة مع جامعة الدول العربية يف جمه�رية م�شر العربية    •
الإعداد وثيقة »االإطار اال�شرتاتيجي العربي للق�شاء على الفقر 
متعدد االأبعاد 2020 - 2030«، والتي كانت نتاج عمل دوؤوب 
من فريق من اخلرباء، واإدارة التنمية وال�شيا�شات املجتمعية 
باالأمانة العامة جلامعة الدول العربية، ومت مناق�شتها واإثراوؤها 
العمل على م�شت�ى كبار  وور�س  خالل عدد من االجتماعات 
مب�شاهمات  االأع�شاء،  الدول  من  واملتخ�ش�شني  امل�ش�ؤولني 
االقت�شادية  املتخ�ش�شة،  املتحدة  االأمم  وكاالت  من  مقّدرة 
واملجتمعية. وُتّ�ج هذا العمل باعتماد القادة العرب له، يف القمة 
العربية التنم�ية التي عقدت يف العا�شمة اللبنانية بريوت يف 
يناير9102. و�شيق�م املعهد با�شتكمال دوره بدعم هذه ال�ثيقة 
وترجمتها اإلى خطط وبرامج عمل تتّباها احلك�مات العربية، 
وعلى  العربي،  امل�اطن  معي�شة  م�شت�ى  على  اإيجابًا  تنعك�س 

كافة م�ؤ�شرات واأهداف التنمية امل�شتدامة يف املنطقة.
اآ�شيا  لغربي  واملجتمعية  االقت�شادية  اللجنة  مع  ال�شراكة    •
)اال�شك�ا( يف جمال الفقر متعدد االأبعاد: ي�شمل ذلك الق�شايا 
املتعلقة بقيا�س الفقر على ال�شعيدين االإقليمي وال�طني وبناء 
القدرات لتقييم تاأثري تدخالت ال�شيا�شة العامة مثل برامج 

التح�يالت النقدية امل�شروطة وغري امل�شروطة.
اجلهات  تنظمها  التي  الفعاليات  خمتلف  يف  امل�شاركة   •
واملتعلقة  املدين  املجتمع  وم�ؤ�ش�شات  والبحثية  احلك�مية 
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بالتنمية امل�شتدامة، ومنها على �شبيل املثال ال احل�شر: 
العامل  ظل  يف  التنم�ية  للقيادة  االأول  االإقليمي  امل�ؤمتر   .1
وذلك  م�شتدامة«  تنمية  تكن�ل�جيا..  »قيادة..  الرقمي 
تنم�ية  قيادات  الإعداد  »روؤية  بعن�ان  ورقة  بتقدمي 
م�شتدامة حتقق التميز والتف�ق امل�ؤ�ش�شي«، خالل الفرتة 
االإقليمي  املركز  نظمه  والذي   2019 مار�س   2٧  -  2٥

لتط�ير الربجميات التعليمية بدولة الك�يت.
2. منتدى القطاع اخلا�س العربي التح�شريي لقمة بريوت: 
»الث�رة ال�شناعية الرابعة، التنمية امل�شتدامة: اقت�شاد 
عربي اأكرث احت�ائية« وذلك ي�م 16 يناير 2019، الذي 

نظمه احتاد الغرف العربية يف اجلمه�رية اللبنانية. 
املدن:  تط�ير  يف  اال�شتدامة  �شركاء  »متكني  م�ؤمتر   .3
مدينتنا م�ش�ؤوليتنا«، عقد يف �شلطنة ُعمان خالل الفرتة 
ظفار  بلدية  مع  بالتعاون   ،201٨ �شبتمرب   13  -  12

وم�ؤ�ش�شة الرعاية االأولى لتنظيم امل�ؤمترات. 
الأهداف  الرتويج  يف  املتخ�ش�س  الثالث  الدويل  »امللتقى   .٤
االأمم املتحدة للتنمية امل�شتدامة 0302 وتطبيقاتها« بتقدمي 
ور�شة عمل ح�ل »املجتمع االأخ�شر واأدواته لتطبيق اأهداف 

التنمية امل�شتدامة 2030« وذلك ي�م 10 ماي� 2019. 
٥. »امللتقى االأممي املتقدم الحرتاف ممار�شات امل�ش�ؤولية 
املجتمعية«، خالل الفرتة 1 - 3 فرباير 2019، ال�شبكة 

االإقليمية للم�ش�ؤولية املجتمعية يف مملكة البحرين. 
امل�شتدامة  التنمية  »اآفاق  ح�ل  القرار  ّناع  �شُ ملتقى   .6
والنم� االقت�شادي«، عقد مبقر املعهد العربي للتخطيط 

بتاريخ 11 يناير 201٨. 
٧. االجتماع ال�شاد�س ع�شر ملديري معاهد ومدار�س االإدارة 
امل�ارد  دور  »تفعيل  عن�ان  حتت  العربي  ال�طن  يف 
االإدارة  معاهد  دور  امل�شتدامة:  التنمية  يف  الب�شرية 

املعهد  مبقر  عقد  ذلك«،  حتقيق  يف  االإدارية  والتنمية 
العربي للتخطيط خالل الفرتة 1٥ - 16 ن�فمرب 2016، 

بالتعاون مع املنظمة العربية للتنمية االإدارية.
٨. م�ؤمتر »اأهداف التنمية امل�شتدامة يف م�اجهة االأو�شاع 
العدالة  وحتديات  النم�  فر�س   :2011 بعد  العربية 
االقت�شادي  التعاون  جتربة  تعرث  �ش�ء  يف  املجتمعية 
العربي«، خالل الفرتة 11 - 12 ن�فمرب 201٧، اجلمعية 
العربية للبح�ث االقت�شادية يف جمه�رية م�شر العربية. 
9. امل�ؤمتر ال�شن�ي الثاين للح�كمة ح�ل »ح�كمة القطاعني 
واالإ�شالحات  امل�شتدامة  والتنمية  واخلا�س  العام 
مار�س   21  -  20 الفرتة  خالل  واالقت�شادية«،  املالية 
والتط�ير  التنمية  م�ؤ�ش�شة  مع  بالتعاون  عقد   ،201٧

لال�شت�شارات االإدارية. 
4- اخلال�سة

ما متت االإ�شارة اإليه من مناذج متعددة ملمار�شات امل�ش�ؤولية 
يف  عمله  م�شرية  خالل  للتخطيط  العربي  للمعهد  املجتمعية 
�شياق هذا العر�س امل�جز، ما ه� اإال غي�س من في�س، فاملتابع 
املعهد  اأن  ب��ش�ح،  يلم�س  وفعالياته  املعهد وخدماته  الأن�شطة 
التط�ر واالنت�شار  العقد االأخري قفزة ن�عية نح�  �شهد خالل 
بني  من  بارزة  ومكانة  مرم�قة  �شمعة  اأك�شبه  ما  والريادة، 
امل�ؤ�ش�شات العربية االإمنائية، ما يدل على اأن املعهد ما�س يف 
حتقيق روؤيته منطلقًا من اإميانه العميق بنبل ر�شالته االإمنائية 

وم�ش�ؤوليته املجتمعية جتاه املجتمعات العربية.
الإعداد  م�ؤ�ش�شي  اإطار  و�شع  يف  الي�م  املعهد  بداأ  وقد 
مرحلة  �شت�شهد  التي   )202٥-2020( القادمة  ا�شرتاتيجيته 
جديدة من العمل يف اإطار مفه�م اأو�شع للم�ش�ؤولية املجتمعية 
تهدف اإلى حتديد املجاالت ذات االأول�ية يف خمتلف اأن�شطته 

االإمنائية ويف اآليات عمله لدعم جه�د التنمية العربية.
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بقلم: الدكتور محمد بن سيف الكواري
السفير الدولي للمسؤولية المجتمعية

المفوض األممي للترويج ألهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة

  البيئة والتنمية المستدامة 
في قطر: اإلنجازات والتحديات

قدمت دولة قطر ممثلة بوزارة التخطيط التنموي واالإح�ساء اال�ستعرا�ض الوطني الطوعي الثاين للدولة، 
اإلى املنتدى ال�سيا�سي الرفيع امل�ستوى الذي انعقد يف مدينة نيويورك خالل الفرتة 9-18 يوليو / متوز عام 
2018، ب�ساأن التقدم املحرز يف تنفيذ اأهداف اأجندة التنمية امل�ستدامة 2030 لعام 2018. وياأتي اإعداد هذا 
العمل  ظل  يف  وذلك  والغايات،  االأهداف  من  العديد  حتقيق  يف  كبريًا  تقدمًا  حترز  قطر  ودولة  اال�ستعرا�ض 
اإذ �سمت  اجلاد بغية حتقيق روؤية قطر الوطنية 2030 التي اعتمدتها الدولة يف يوليو/ متوز عام 2008. 
روؤية قطر الوطنية 2030 ت�سورًا ملجتمع حيوي، ت�سوده العدالة االقت�سادية واالجتماعية، ويحفظ التوازن 

بني البيئة واالإن�سان، ويوؤمن العي�ض الكرمي لل�سكان جياًل بعد جيل.
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ومن بني هذا اال�شتعرا�س الذي قدمته دولة قطر التقدم املحرز 
للهدف 1٥ واملعني » باحلياة يف الرّب: »حماية النظم االإيك�ل�جية 
واإدارة  م�شتدام،  نح�  على  ا�شتخدامها  وتعزيز  وترميمها  الربية 
تده�ر  ووقف  الت�شحر،  ومكافحة  م�شتدام،  نح�  على  الغابات 
البي�ل�جي«، حيث  التن�ع  االأرا�شي وعك�س م�شاره، ووقف فقدان 
يُعد التن�ع احلي�ي جزءًا مهمًا من البيئة القطرية ومن تراث دولة 
قطر، والذي يعد اأي�شًا مك�نًا من اأجل احلفاظ على اله�ية ال�طنية 
والثقافية واالأمن الغذائي والتنمية املحلية، ولت�فري اأ�ش�س البحث 
العلمي والطبي وغريها من املنافع. اإن خ�شارة التن�ع احلي�ي ال 
ميكن تع�ي�شها ب�شه�لة خا�شة يف بيئة قا�شية كبيئتنا املحلية، لذا 

يجب العمل على حفظ و�ش�ن تلك امل�ارد الهامة.
االأنظمة  اإلى حماية  والبحرية املحمية  الربية  املناطق  تهدف 
اجلائر  والرعي  ال�شيد  من  احل�شا�شة  ال�شحراوية  البيئية 

يكفل ذلك حتديد مناطق  والت�شحر. ومع ذلك، ال  والتنمية 
البيئية  االأنظمة  حلماية  �شليمة  اإدارة  بدون  وحده  حممية 

الطبيعية داخل حدودها. 
م�اردها  وتن�ع  �ش�احلها  بامتداد  البحرية  البيئة  تتميز  كما 
البحرية لت�شمل م�اطن لل�شعاب املرجانية واالأع�شاب البحرية 
واأ�شجار القرم ومناطق ت�الد االأ�شماك والق�شريات، باالإ�شافة 
اإلى م�اطن ت�الد وتع�شي�س وتغذية ال�شالحف البحرية واأبقار 
املت�شارع  والعمراين  ال�شناعي  التط�ر  �ش�ء  ويف  البحر. 
ون�عية  �شالمة  على  للحفاظ  امللحة  احلاجة  تظهر  بالدولة 
البحرية،  البيئة  ملراقبة  �شاملة  خطة  اإعداد  و�شرورة  املياه، 
بالتغريات  والتنب�ؤ  الراهن  ال��شع  لتقييم  تهدف  والتي 
البيئة  على  للحفاظ  واآليات  لت��شيات  والت��شل  امل�شتقبلية، 

البحرية و�شمان ا�شتدامة م�اردها.
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البيئة  و�ش�ن وحماية  التل�ث  دولة قطر على احلد من  وتعمل 
واحلفاظ على التن�ع احلي�ي، وذلك من خالل اإ�شدار العديد 
وحتقق  البيئية  على  حتافظ  التي  والت�شريعات  الق�انني  من 
بت�شجيع  الدولة  قامت  ذلك  اإلى  اإ�شافة  امل�شتدامة،  التنمية 
البح�ث العلمية الرامية اإلى احلفاظ على البيئة وتقدمي احلل�ل 
ال�شادرة يف  الدولية  النظم  تتفق مع  التي  النم�ذجية  العلمية 
هذا ال�شاأن. كما عززت الدولة التزامها باالتفاقيات واملعاهدات 
الدولية التي تعمل على املحافظة على البيئة وتنميتها وتعزيزها، 

واأن�شاأت عدة مراكز ومعاهد مهمة ذات عالقة بالبيئة.
اأواًل: مواءمة اأهداف ا�سرتاتيجية التنمية الوطنية 
الهدف  مع   )2018-2022( قطر  لدولة  الثانية 

اخلام�ض ع�سر من اأهداف التنمية امل�ستدامة
قطر  لدولة  الثانية  ال�طنية  التنمية  ا�شرتاتيجية  ت�شمنت 
حتقيق  على  تعمل  التي  التالية  االأهداف   )201٨-2022(
فقدان  ووقف  الت�شحر  ومكافحة  الربية  االإيك�ل�جية  النظم 

التن�ع البي�ل�جي:
القطرية  للمعاير  وفقًا  اله�اء  مك�نات  تركيز  تخفي�س    •

لن�عية اله�اء املحيط. 
حت�شني ج�دة املياه ال�شاحلية والبحرية لتت�افق مع املعايري    •

القطرية املعتمدة. 
تثبيت معدل ت�ليد املخلفات املنزلية حتت 1.6 كغم/ فرد    •

/ي�م خالل الفرتة 2022-201٨.
اإعادة تدوير 1٥% من املخلفات ال�شلبة املت�لدة.    •

اإن�شاء حزام اأخ�شر ح�ل مدينة الدوحة و�ش�احيها.    •

رفع امل�شت�ى املعريف عن ال��شع احلايل وامل�شتقبلي للتن�ع    •

احلي�ي واإن�شاء وت�شغيل قاعدة بيانات التن�ع احلي�ي. 
والنظم  الطبيعية  للمحميات  امل�شتدامة  االإدارة  حتقيق   •

البيئية. 
الالزمة  القطرية  البيئة  عن  ومعل�مات  بيانات  ت�فري    •

لتعزيز وحت�شني االإدارة البيئية. 
بناء جمتمع لديه وعي بيئي وداعم لال�شتدامة البيئية.   •

ثانيًا: االإجنازات
النظم  التالية يف جمال حماية  حققت دولة قطر االإجنازات 
فقدان  ووقف  امل�شتدام،  ا�شتخدامها  وتعزيز  االإيك�ل�جية 

التن�ع البي�ل�جي ومكافحة الت�شحر:
يف جمال التنفيذ

والبيئة وبع�س اجلهات  البلدية  ب�زارة  قامت دولة قطر ممثلة 
املعنية بتنفيذ بع�س االأن�شطة املتعلقة بالبيئة بهدف الق�شاء على 
اإدارة ج�دة  حاالت زيادة م�شت�يات االأوزون من خالل حت�شني 
اله�اء منها: اإن�شاء برنامج متط�ر لر�شد ج�دة اله�اء، وزيادة 
نح�  من  القرم(  )اأ�شجار  املاجنروف  اأ�شجار  غابات  م�شاحة 
٧.31 كم2 عام 2010 اإلى 9.3 كم2 كم�شاحة ماجنروف كثيفة 
يف عام 201٥، بينما و�شلت م�شاحة املاجنروف االإجمالية اإلى 
21.26 كم2، وزيادة امل�شطحات اخل�شراء )اإن�شاء ٤0 حديقة 
متكاملة يف خمتلف املناطق لي�شبح عددها ٨٧ حديقة( وزراعة 
قطر  دولة  حققت  كما  حملية،  ونباتات  �شدر  �شجرة  األف   3٧
الرتتيب 32 دوليًا عام 201٨ من بني 1٨0 دولة يف م�ؤ�شر االأداء 
البيئي ال�شادر عن جامعة ييل بالتعاون مع املنتدى االقت�شادي 
الدويل من خالل 2٤ م�ؤ�شر. كما مت اإطالق م�شروع تاأهيل الرب 
على  والعمل  النباتي  الغطاء  على  املحافظة  بهدف  القطري 

تاأهيل الرو�س وا�شتزراع الرب بالنباتات املحلية املتاأقلمة.
كما مت اإجناز م�شروع ح�شر وجتميع وت��شيف وحفظ النباتات 
الربية يف الفرتة 2012 - 2016، واإن�شاء م�شروع البنك ال�راثي 
احلقلي بهدف حفظ االأن�اع املحلية الهامة والنادرة واملهددة 
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وال�شجريات،  االأ�شجار  بع�س  حفظ  به  مت  حيث  باالنقرا�س، 
وزيادة م�شاحة املناطق الربية املحمية من 11% اإلى %23.6 
من امل�شاحة الكلية لدولة قطر ومب�شاحة قدرها 2٧٤٤ كم2، 
فقد  وبذلك  كم2،   ٧20 وقدرها   %6.2 اإلى  املائية  وامل�شاحة 
اأ�شبح اإجمايل امل�شاحة املحمية الكلية )برية+ مائية( 3٤6٤ 
كم2 مبا ميثل نح� 30% من امل�شاحة الربية الكلية لدولة قطر، 

وهي من اأعلى الن�شب يف العامل.
يف جمال احلوكمة

اتخذت الدولة اإجراءات عاجلة ل�قف ال�شيد غري امل�شروع لالأن�اع 
اتخاذ  وكذلك  بها،  واالإجتار  واحلي�انات  النباتات  من  املحمية 
اإجراءات عاجلة وهامة للحد من تده�ر امل�ائل الطبيعية ووقف 
فقدان التن�ع البي�ل�جي وحماية االأن�اع املهددة ومنع انقرا�شها. 
كما مت اإجناز درا�شة التن�ع احلي�ي للطي�ر الربية الذي ر�شد وج�د 
322 ن�عًا من الطي�ر، وم�شروع التن�ع احلي�ي يف ال�شحايل الذي 

ر�شد وج�د 21 ن�عًا من ال�شحايل، وم�شروع ح�شر وت��شيف امل�ارد 
ال�راثية احلي�انية حلي�انات الغذاء والزراعة، حيث مت االنتهاء من 
ح�شر وت��شيف االإبل، وبرنامج االإكثار يف االأ�شر واإعادة الت�طني 
ال�شيما  االأ�شر  يف  باالنقرا�س  املهددة  احلي�انات  واإكثار  )تربية 
تاأهيل  وم�شروع  واحلبارى(،  والنعام  الرمي  وغزال  العربي  املها 
الرب القطري، وم�شروع ح�شر وجتميع وت��شيف وحفظ النباتات 
الربية، وم�شروع اإن�شاء البنك ال�راثي احلقلي، وكذلك قيام وزارة 
البيئة )�شابقًا( عام 201٥ باإعداد اال�شرتاتيجية ال�طنية للتن�ع 

البي�ل�جي يف قطر وخط�ات العمل 201٥ - 202٥.
ثالثًا: التحديات 

االإيك�ل�جية  النظم  بحماية  املتعلقة  التحديات  اأهم  اإن   
وفقدان  االأرا�شي  تده�ر  ووقف  الت�شحر  ومكافحة  الربية 
التن�ع البي�ل�جي هي تغري املناخ وندرة املياه واللذان ميثالن 

تهديداٍت كبرية للتن�ع احلي�ي.
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املوارد  وتاأتي  املرجوة«،  االأهداف  لتحقيق  املتاحة  واالمكانات  املوارد  ا�ستغالل  »ح�سن  باأنها:  االإدارة  تعرف 
الب�سرية يف املقدمة، كونها؛ هي من تدير بقية املوارد، وتتحكم فيها، كاملوارد املالية واملادية والتقنية وغريها، 
وهي من ت�سن الت�سريعات، وت�سع اال�سرتاتيجيات، وبرامج تنفيذها، مما يتطلب اإيالء املوارد الب�سرية اأهمية 

بالغة يف خمتلف القطاعات، وهذه اخلطوة متثل »بداية البدايات«.

   وميثل املجتمع االأكادميي اأهم املوارد الب�سرية، باعتباره م�سدر املعرفة، ومنبع االبداع الفكري، وهو املعني 
امل�ستدام، داخل  التنموي  الفكر  املجتمعي، وغر�ض مفاهيم  الوعي  االأخرى، يف تنمية  الفئات  قبل غريه، من 
املوؤ�س�سات اجلامعية وخارجها، وتزخر اجلامعات العربية بالعديد من الكوادر العلمية املوؤهلة تاأهياًل عاليًا، 
يف خمتلف التخ�س�سات، باعتبارها متثل ثروة قومية  لكل قطر عربي على حده، ولالأمة العربية قاطبة، اإذا 
ما مت ح�سن ا�ستغاللها، ومتكينها من القيام باأدوارها املنوطة بها جتاه اأوطانها وجمتمعاتها، وخا�سة يف ظل 

املتغريات املعا�سرة، والتطورات واالأزمات املتالحقة واملت�سارعة.

بقلم: الدكتور خليل الخطيب
أستاذ إدارة التعليم العالي المساعد – جامعة صنعاء

مدير عام الدراسات والبحوث – وزارة التعليم العالي – اليمن

دور المجتمع األكاديمي في تحقيق 
التنمية المستدامة بالمنطقة العربية  

في ضوء مسؤولياته االجتماعية
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االأمم  روؤية  يف  ال�اردة  امل�شتدامة  التنمية  اأهداف  وتاأتي 
املتحدة 2030، يف مقدمة االأهداف التي يت�جب على املجتمع 
االأكادميي العربي االهتمام بها، والعمل على حتقيقها، خالل 
الطاقات  ح�شد  يتطلب  وهذا  لها،  املحددة  الزمنية  الفرتة 
الفكرية والعلمية اأواًل، وتهيئة الظروف املالئمة لها، كي تتمكن 
من القيام باأدوارها وواجباتها ب�شكل علمي منظم، بال�شراكة 
احلك�مي،  )القطاع  من:  يتك�ن،  والذي  التنمية،  مثلث  مع 
يخ�شه،  فيما  كل  املجتمع(،  ومنظمات  اخلا�س،  والقطاع 
ويقع املجتمع االأكادميي �شمن هذه الثالثة االأ�شالع التنم�ية، 
بالقطاعني  وتاأثره  وتاأثريه  وج�ده  غلبة  مع  متفاوتة،  وبن�شب 
احلك�مي واملجتمعي غالبًا، وي�شتطيع القيام بعدد من االأدوار 

يف كافة القطاعات، وبن�شب متفاوتة اأي�شًا.
ويف هذا املقال الق�شري، �شيتم الرتكيز على دور واحد فقط 
من اأدوار املجتمع االأكادميي، الإثراء الفكرة، وتعميم الفائدة، 
ويتمثل يف: »تاأ�شي�س اجلمعيات العلمية العربية املتخ�ش�شة«، 
والدرا�شات،  البح�ث  نتائج  وت�ظيف  العلم،  ت�طني  بهدف 
وحتقيق التنمية ال�شاملة وامل�شتدامة، وميكن تنفيذ هذا الدور 

الهام وفقًا للخط�ات التالية:  
اإدارة  با�شتحداث  العايل  والتعليم  الرتبية  وزارة  قيام   -1
»االإدارة  ت�شمى:  التنظيمية،  هياكلها  �شمن  عامة 
�شمن  اأي�شًا  تاأطريها  ويتم  العلمية«،  للجمعيات  العامة 
يديرها  مهامها،  وحتديد  للجامعات،  التنظيمية  الهياكل 
باأعمال  وا�شع  واطالع  دراية  وذو  م�ؤهل،  اأكادميي  كادر 

اجلمعيات، واأهداف التنمية امل�شتدامة.
من  عدد  لتاأ�شي�س  املقرتحة  االإدارة  قبل  من  نظام  و�شع   -2
ال�طني،  امل�شت�ى  على  املتخ�ش�شة،  العلمية  اجلمعيات 
ال�شحة،  ومنها:  قطاع،  وكل  جامعة،  كل  م�شت�ى  وعلى 
والتعليم، والزراعة، واالأمن الغذائي، وال�شناعة والتجارة، 
وامل�شاواة  االجتماعي،  والن�ع  وال�شكان،  والبيئة،  واملياه، 

والعدالة االجتماعية وغريها، بحيث ي�شبح لكل تخ�ش�س 
علمي جمعية علمية، ويقابل كل جمعية هدف من اأهداف 
ول�ائح  اأ�شا�شي،  نظام  لها  ويك�ن  امل�شتدامة،  التنمية 
بع�شها،  مع  وتتكامل  تلتقي  حمددة،  واأهداف  تنظيمية، 
اإن�شاء  يتم  مثاًل:  امل�شتدامة،  التنمية  اأهداف  لتحقيق 
اجلمعية العلمية الزراعية من حملة امل�ؤهالت ذات العالقة 
واحلي�ان،  البيطري  والطب  والنبات  كالغذاء  بالزراعة، 
لهذه  الفكرية  الطاقات  وح�شد  وغريه،  والبذور،  والنحل، 
البحثية،  واأعمالها  اأفكارها  وا�شتثمار  االأكادميية،  النخبة 
لتحقيق الهدف العاملي الثاين، والذي يتعلق بالق�شاء على 
وتعزيز  املح�شنة  والتغذية  الغذائي  االأمن  وت�فري  اجل�ع 
التخ�ش�شات  لبقية  بالن�شبة  وهكذا  امل�شتدامة،  الزراعة 

االأكادميية، واالأهداف العاملية.
لهذه  املايل  الدعم  ت�فري  على  واجلامعات  ال�زارة  تعمل   -3
القطاع  مع  بالتن�شيق  مهامها،  وت�شهيل  اجلمعيات، 
اخلا�س وامل�ؤ�ش�شات االنتاجية، ومنظمات املجتمع املدين، 

والبلديات، وغريها.
٤- تق�م اجلمعيات بت�شجيع وحتفيز املجتمع االأكادميي على 
النقا�س،  وحلقات  والندوات  امل�ؤمترات  وح�ش�ر  تنظيم 
واعداد امل�شروعات البحثية امل�شرتكة، مع باحثني حمليني 
العالقة،  ذات  الدولية  املنظمات  مع  بالتن�شيق  ودوليني، 
على  والرتكيز  العلمية،  واملن�ش�رات  املطب�عات  وا�شدار 
التنمية  اأهداف  لتحقيق  فعالة  واآليات  مبادرات  تقدمي 

امل�شتدامة.
يف  العلمية  اجلمعيات  املختلفة،  االعالم  و�شائل  ت�شاند   -٥

تنفيذ اأهدافها، وبراجمها املختلفة.
6- التن�شيق والتج�شري بني اجلمعيات العلمية وبني املنظمات 
التن�شيق  يتم  فمثاًل:  العالقة،  ذات  والدولية  االإقليمية 
الفاو  ومنظمة  الزراعية  العلمية  اجلمعية  بني  والتعاون 
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التابعة لالأمم املتحدة، وبني اجلمعية العلمية الرتب�ية، مع 
منظمة الي�ن�شك�، وهكذا.

امل�شتدامة  والتنمية  امل�ش�ؤولية االجتماعية  تاأطري مفاهيم   -٧
واملقررات  املناهج  �شمن  امل�شتدام  التنم�ي  والفكر 

الدرا�شية بامل�ؤ�ش�شات التعليمية املختلفة. 
امل�شتدامة  والتنمية  امل�شتمر،  التعليم  برامج  ا�شتحداث   -٨
�شمن برامج الدرا�شات العليا، )دبل�م عايل، ماج�شتري، 
العليا،  واملعاهد  والكليات  اجلامعات  يف  دكت�راه(، 
على  الطلبة  لت�شجيع  خا�شة،  علمية  كرا�شي  وا�شتحداث 

االلتحاق بها.
بني  ال�شراكة  وتعزيز  االجتماعية،  امل�ش�ؤولية  تنمية   -9
�شانه  من  ملا  واملنظمات،  واخلا�شة  احلك�مية  القطاعات 
تنمية الفكر التنم�ي امل�شتدام، وتنفيذ برامج وم�شروعات 
املراأة  واإ�شراك  واالأرياف،  املدن  يف  وتدريبية  تنم�ية 

وال�شباب يف تلك امل�شروعات.  
10- اإن�شاء �شناديق وج�ائز علمية الأف�شل امل�شروعات البحثية 
اجلمعيات  تقدمها  التي  والتنم�ية  والتدريبية  واخلدمية 

العلمية.
الناجحة،  والدولية  االإقليمية  التجارب  ا�شتخال�س   -11

وتعميمها، واال�شتفادة منها.
دولة عربية،  كل  م�شت�ى  على  �شن�ي  علمي  م�ؤمتر  12- عقد 
واخلا�شة  احلك�مية  امل�ؤ�ش�شات  اأداء  تقييم  يت�شمن 
التنمية  اأهداف  بتحقيق  يتعلق  فيما  جتاه،  واملنظمات 

امل�شتدامة، يتبعه م�ؤمتر عربي �شامل، حتت رعاية واإ�شراف 
ال�شبكة االإقليمية للم�ش�ؤولية االجتماعية، لتبادل اخلربات، 
والت�شبيك بني اجلمعيات العلمية العربية، واال�شتفادة من 
امل�ؤمترات  وت��شيات  ونتائج  املقدمة،  والبح�ث  االأفكار 
ال�شابقة، يتم اختيار مكان انعقاده، من قبل اإدارة ال�شبكة، 

بالتن�شيق مع اجلمعيات العلمية يف بلدانها. 
وا�شتخال�شًا لكل ما �شبق؛ 

     فاإن دور املجتمع االأكادميي العربي ال يقت�شر على تقدمي 
ب�شعة  ون�شر  الدرا�شية،  القاعات  يف  النمطية  املحا�شرات 
اإلى  لي�شل  اجلامعات،  اأ�ش�ار  يتعدى  دوره  اإن  بل  اأبحاث، 
االأوطان  حدود  ويتجاوز  وال�شعبية،  الر�شمية  امل�شت�يات  كافة 
اجلغرافية، فاالأهداف مل تعد حملية، بل �شارت اأممية عاملية، 
وحدة التناف�س تزداد ي�مًا بعد ي�م بني احلك�مات وال�شع�ب، 
مما ي�شت�جب على املجتمع االأكادميي العربي التفكري، بطريقة 
متعددة االأبعاد، وتاأ�شي�س جمعيات علمية متخ�ش�شة، لتق�م 
واال�شت�شارات  والتدريب  امل�ؤ�ش�شي  كالبحث  املهام،  من  بعدد 
وتنفيذ  القرار،  ل�شناع  التط�ير  ومقرتحات  الروؤى  وتقدمي 
اأثرها،  وقيا�س  ومتابعتها،  ال�اقع،  اأر�س  على  امل�شروعات 
اجلن�شني،  من  اجتماعيًا  امل�ش�ؤولة  ال�شابة  القيادات  واإعداد 
من منطلق: »القادة القدامى يعلم�ن القادة اجلدد«، وا�شتنادًا 
االأكادميي  باملجتمع  املناطة  املجتمعية،  امل�ش�ؤولية  مبادئ  الى 
وامل�شتدامة،  ال�شاملة  التنمية  حتقيق  اإلى  و�ش�اًل  العربي، 

وحت�شني احلياة العامة، من اخلليج اإلى املحيط. 
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بقلم : أ. د علي عبدالله آل إبراهيم
رئيس التحرير المسؤول للكتاب العربي في المسؤولية المجتمعية

اإلعالم المسؤول والتحديات 
اإلقتصادية نحو استدامته

املتفح�ض للواقع االإعالمي يف الوطن العربي، يجده اأنه يف مواجهة حتديات اقت�سادية عديدة ، الزمته التعامل 
بها، والتي  االإلتزام  الواجب   ، ال�سوابط االأخالقية واملهنية   : اأ�سا�سيتني هما  معها، وو�سعته يف فوهة م�سكلتني 
جتعل منه اعالما حرا وم�سوؤوال، وكذلك ممار�سات غري م�سوؤولة تلزمه اأن يتعامل مها اأحيانا، من جراء �سغوط 
تخالف  قد  خا�سة،  مب�سالح  واملرتبطة  امل�سروطة  ،والعطاءات  امل�سبوهة  االأجندات  اأ�سحاب  واملمولني  املعلنني، 
املعيارية واملرجعية االأخالقية يف املمار�سات املهنية. واليوم، ا�سبحت ال�ساحة االإعالمية وا�سحة و�سوح بني ال 
لب�ض فيه. ونرى كيف تتبدل جلود الكثري من االإعالميني، واملوؤ�س�سات االإعالمية، بني ليلة و�سحاها ، وتنتقل من 
اليمني اإلى الي�سار دون اي احراج. وبالتايل، ا�سبح �سروريا اأن يكون لالإعالم وممار�ساته، معيارا مرجعيا اأخالقيا.
لقد بداأ تدوين اأخالقيات العمل االإعالمي ومواثيق ال�سرف، وقواعد ال�سلوك املهنية للمرة االأولى، يف بداية 
الع�سرينات من القرن املا�سي، وهناك االآن عدد قليل من الدول من بني املائتي دولة يف العامل، لديها نظم متطورة 
اأو حتمي  القائمني باالت�سال،  املهنة توؤثر ب�سكل فعال على  يف االت�سال اجلماهريي ذات مواثيق الأخالقيات 

التدفق احلر االإعالمي. فاالإعالم كمهنة تقوم على اأ�س�ض من االأخالق ، واجب التحلي بها لكل فرد ميتهنها.
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عرفها  كما  امل�سوؤول  االإعالم  اخالقيات  وتتلخ�ض 
علماء االإعالم يف اأدبياتهم فيما يلي:

)املادة(  مع  التعامل  الأدبيات  الدافع  ه�  ال�شدق:   -1
لالإعالمي،  املحرك  املح�ر  هي  فاحلقيقة  االإعالمية، 
الق�شرية  وال  امللت�ية  الطرق  عن  لي�س  اإليها  وال��ش�ل 
امل�ش�بة، مبا يخد�س دقتها و�شدقها و واقعيتها، بل ميكن 
تك�ن مدعاة  �شليمة  ولكن  اإليها عن طرق �شعبة  ال��ش�ل 
من  العمل  ومقارنة  التميز  اإلى  االطمئنان  وجلب  ال�شرور 
�شخ�س اإلى اآخر يف جمال امل�شدر �شحيفة كانت اأو اإذاعة 
اأو تلفازا، ذلك الأن ال��شائل االإعالمية ت�شعى اإلى ال��ش�ل 
اأو يف واقع ال�قائع �شمن بيئتها  اإلى احلقائق عند النا�س 
وزمانها، والأن احلقائق لي�شت دوما يف متناول من يريدها 
اإلى م�شدرها ب�شتى الطرق ويف ذلك  فالبد من ال��ش�ل 

جهد وم�شقة.
2-  احرتام الكرامة االإن�شانية: مما يقت�شب عر�س االأخبار 
اأو  وال�ش�ر مبا ال مي�س هذه الكرامة جماعية كانت )فئة 
ثقافة اأو دين( اأو فردية )مثل عر�س �ش�رة �شخ�س دون 
�شليمة  قان�نية  و�شائل  ا�شتعمال  يقت�شي  هذا  اإن  اإذنه(. 
للح�ش�ل على املعل�مات، بحيث ال يج�ز ا�شتعمال اأ�شاليب 
باالأ�شخا�س  التالعب  اأو  االبتزاز  اأو  الت�ريط  اأو  اخلداع 

)مثل الت�شجيل اأو الت�ش�ير الغري قان�ين(.
3-  النزاهة: وتعني تقدمي اخلرب وال�ش�ر بن�ع من احلياد، 
وجتنب اخللط بني االأم�ر مثل اخللط بني اخلرب والتعليق 
اخلا�س  وال�شالح  العام  ال�شالح  وبني  االإ�شهار  اأو 
من  التجرد  النزاهة  تفيد  كما  الذاتية(،  )االعتبارات 
تاأثري  الأي  اخل�ش�ع  وعدم  العمل  يف  واال�شتقاللية  اله�ى 

)اجلمه�ر(  خارجية  اأم  كانت  داخلية)املن�شاة(  رقابة  اأو 
وال�شغ�ط ال�شيا�شية واالقت�شادية واالجتماعية والثقافية 

بجميع اأ�شكالها.
٤- امل�ش�ؤولية: اأي اأنه يجب على االإعالمي اأن يتحمل م�ش�ؤولية 
اأي خرب دون  انه ال يج�ز نقل  اأخباره مبعنى  ال�شحة من 
معاجلته  يف  الدقة  والتزام  ب�شاأنه  والتحري  منه  التحقق 

واحلذر يف ن�شره.
احلق�ق  يف  مت�شاوون  امل�اطنني  باأن  وتفيد  العدالة:   -٥
وال�اجبات كما هم مت�شاوون اأمام و�شائل االإعالم ، ومن 
ال��شائل  هذه  تك�ن  اأن  على  احلر�س  �شرورة  تاأتي  هنا 
العدالة  واأن  اأخرى،  اأو جهة دون  اأو ثقافة  تعبريا عن فئة 
تقت�شي ت�خي احلكمة يف عر�س االأخبار وال�ش�ر واالبتعاد 
ما اأمكن عن اأ�شاليب املبالغة والته�يل واالإثارة الرخي�شة.
االإعالمية«،  »الرتبية  كتابه  يف  ال�شمريي  فهد  الباحث  يق�ل 
االأهداف  من  عدد  حتقيق  يف  ت�شاهم  االإعالمية  امل�اثيق  اإن 
االإعالم،  و�شائل  تقدمه  الذي  امل�شم�ن  ن�عية  حت�شني  منها: 
على  ت�ؤثر  ق�انني  اإ�شدار  وجتنب  امل�شداقية،  اأزمة  وم�اجهة 
حرية االإعالم، وحت�شني �ش�رة و�شائل االإعالم اأمام اجلمه�ر.
االإقت�شادية  والتحديات  ال�شغ�ط  حجم  نتفهم  اإننا  وختاما، 
اأعمالها  ال�شتدامة  العربية  االإعالم  و�شائل  لها  تتعر�س  التي 
تنحني  االأحيان  من  كثري  يف  يجعلها  الذي  االأمر  واأن�شطتها، 
وقد  االإعالمي.   املهنة  �شرف  مبيثاق  التزامها  عن  وتبتعد 
ولكنها  الق�شري،  املدى  يف  مكا�شب  حتقيقها  اإلى  ذلك  ي�ؤدي 
بالتاأكيد اخل�شارة لها اأعظم على املدى البعيد. حيث التقت�شر 
خ�شارتها على البعد االقت�شادي فح�شب، بل يتجاوز ذلك اإلى 

تبعات اأخالقية يبقى اأثرها م�شتدام على املجتمع.
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إعداد: الدكتور صالح سليم الحموري
السفير الدولي للمسؤولية المجتمعية 

المسؤولية المجتمعية كجزء 
من منظومة بناء المستقبل

احلكومية  املوؤ�س�سات  تطبيق  اأهمية  اإلى  االإ�سارة  من  بد  فال   ، �سناعته  اأو  امل�ستقبل  بناء  عن  نتحدث  عندما 
للم�سوؤولية املجتمعية حتى حتافظ على االأر�ض لالأجيال القادمة. وحتى يكون املجتمع �سعيدًا فالبد للموؤ�س�سات 
العاملة �سواًء كانت حكومية اأو من القطاع اخلا�ض اأن تتحمل م�سوؤوليتها جتاه تلك املجتمعات، وتتخذ كافة 
املبادرات الالزمة لتحقيق العدالة واملحافظة على بيئة �ساحلة للحياة وحتقيق الرخاء االقت�سادي واإ�سباع 

احتياجات اأفراد املجتمع.
للموؤ�س�سات يف العقود االخرية من القرن املا�سي وتعزز ذلك املفهوم ومت جتذيره  امل�سوؤولية املجتمعية  برز مفهوم 
كجزء ال يتجزاأ من ا�سرتاتيجية املوؤ�س�سات يف كافة القطاعات، وقد اأ�سدرت املوؤ�س�سة الدولية للمقايي�ض عام 2011 
اآيزو 26000 واخلا�ض بامل�سوؤولية املجتمعية للموؤ�س�سات، حيث مت تعريفها باأنها االأفعال التي تقوم بها املوؤ�س�سة، 
لتحمل م�سوؤولية اآثار اأن�سطتها، على املجتمع والبيئة، حيث تكون هذه االأفعال متما�سية مع م�سالح املجتمع والتنمية 

امل�ستدامة، وتكون قائمة على ال�سلوك االأخالقي، واالمتثال للقانون املطبق واجلهات العاملة فيما بني احلكومات.
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حتقيق  يف  دورها  بتفعيل  ترغب  والتي  امل�ش�ؤولة  امل�ؤ�ش�شات 
�شعادة املجتمع، عليها االلتزام مبا يلي: 

1- االن�شياع للق�انني والت�شريعات.
2- االهتمام بامل�ظفني ورعايتهم.

يك�ن  واأن  حملية  م�شكالت  حل  يف  اإمكاناتها  ت�ظيف   -3
تفكريها عاملي.

وتعقل حيال جه�دها اخلريية خلدمة  الت�شرف بحكمة   -٤
املجتمع واأن يك�ن عطاوؤها ذكيًا.

٥-  االهتمام بالك�كب واإزالة اآثار البيئة الناجتة عن منتجات 
وخدمات امل�ؤ�ش�شة، وااللتزام بق�انني وت�شريعات البيئة.

6- الت�ا�شل ب�شكل نزيه و�شريح مع جميع املنتفعني بت��شيح 
تاأثري امل�ؤ�ش�شة على البيئة.

٧- تقليل ال�شرر البيئي الناجم عن اأعمال امل�ؤ�ش�شة.
٨- اتخاذ خط�ات حقيقية حلل امل�شكالت البيئية.

9- ت�خي احلر�س عند ت�شميم منتجات جديدة كي ال ت�شر 
البيئة.

البيئية  ومنها  املجتمعية  ملمار�شاتها  م�ؤ�ش�شة  اأية  حت�شني  اإن 
ملجم�عة  باأ�شره  العامل  تعر�س  لتجنب  للغاية  مهم  اأمر  ه� 
االأجل  ط�يلة  فالتهديدات  املناخية.  ومنها  الك�ارث  من 
ماليني  على  ت�ؤثر  احلراري  االحتبا�س  ظاهرة  ت�شكلها  التي 
االأ�شخا�س الذين ي�اجه�ن الفي�شانات ال�شاحلية كل عام، مع 
ارتفاع معدالت ال�فيات الناجمة عن م�جات احلر واجلفاف، 
من   %30 ح�ايل  انقرا�س  احتمالية  زيادة  اإلى  باالإ�شافة 
الكائنات احلية. بالطبع ال ميكن للم�ؤ�ش�شات وحدها اأن ت�اجه 
م�شكلة االحتبا�س احلراري والنتائج املروعة التي قد ترتتب 
عليها. لكنها مع ذلك تلعب دورًا رئي�شيًا يف ت�شكيل م�شتقبل 
البيئة الق�شري، لتخدم دائرة اأ�شحاب امل�شلحة فح�شب. اإن 

تعمل  �شاحلة  اإيجابيه  م�ؤ�ش�شات  اإيجاد  يف  املطالبة  م�شاألة 
على خدمة امل�ظفني وترعى م�شاحلهم كما تعمل على ت�فري 
متطلبات واإ�شعاد املتعاملني واأن تلعب امل�ؤ�ش�شات دور مهم يف 
ر�شى و�شعادة املجتمع فه� خري دليل على م�ؤ�ش�شات و�شركات 

وجدت لتبقى وتت�شرف كم�اطن �شالح.
بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  اأعلن   ،2016 دي�شمرب  يف 
عامًا  العام 201٧  اهلل،  الدولة حفظه  رئي�س  نهيان  اآل  زايد 
امل�ش�ؤولية  هي:  اأ�شا�شية  حماور  ثالثة  اإلى  باال�شتناد  للخري، 
االختيار  هذا  وياأتي  ال�طن.  وخدمة  والتط�ع،  االجتماعية، 
روؤية  عليها  قامت  التي  والعطاء  اخلري  لثقافة  فعليًة  ترجمًة 
الدولة، امل�شتندة اإلى ه�يتها العربية واالإ�شالمية، واإلى النهج 
الذي اأر�شاه م�ؤ�ش�س الدولة املغف�ر له باإذن اهلل �شم� ال�شيخ 

زايد بن �شلطان اآل نهيان. 
لهذه  امل�ؤ�ش�شات  حتّمل  اأن  العملية  الدرا�شات  اأفادت  كما 
امل�ش�ؤولية يجعل امل�ظفني العاملني لديها، وعمالءها احلاليني، 
وامل�شاهمني، واأع�شاء جمل�س االإدارة يحظ�ن مب�شاعر اأف�شل. 
لقد ت��شل خرباء االأعمال اإلى الكثري من االأدلة التي ت�ؤكد اأن 
م�شاركة امل�ؤ�ش�شات يف حتمل هذه امل�ش�ؤولية ال يفيد املجتمع 
بل  ومنتجاتها.  التجارية  عالماتها  اأي�شًا  يفيد  بل  فح�شب، 
ت�شتهر  التي  امل�ؤ�ش�شات  باأن  اجلزم  اإلى  بع�شهم  ذهب  ولقد 
تنجح  م�ش�ؤوليته  املجتمع وحتمل  بامل�شاركة يف حل م�شكالت 
وت�شمد لفرتة اأط�ل يف ال�ش�ق مقارنة بامل�ؤ�ش�شات االأخرى. 
لقد الحظت هذه امل�ؤ�ش�شات بالفعل حت�شنًا يف املح�شلة العامة 
الأدائها بعد حتملها م�ش�ؤولياتها االجتماعية، ومن اأوجه هذا 
التح�شن زيادة االيرادات واإنتاجية، �شعادة امل�ظفني، �شعادة 
والء  على  واملحافظة  التناف�شية،  ال�شمعة  وتعزيز  املتعاملني، 

امل�ظفني واملتعاملني.
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التنمية امل�ستدامة هي مفهوم متفق عليه على نطاق وا�سع وهو هدف اإر�سادي حاز على مزيد من االعرتاف الدويل 
بعد اإ�سدار التقرير اخلا�ض باللجنة العاملية املعنية بالبيئة والتنمية 1987 بعنوان »م�ستقبلنا امل�سرتك«. 

وتهدف التنمية امل�ستدامة اإلى تلبية احتياجات املجتمع من خالل العي�ض يف احلدود البيئية للكوكب دون امل�سا�ض 
وبيئية«  واجتماعية  »اقت�سادية  اأبعاد  ثالثة  امل�ستدامة  وللتنمية  وتلبيتها.  امل�ستقبلية  االأجيال  باحتياجات 
التي تربطهم ببع�سهم عالقات متبادلة، على �سبيل املثال: يتطلب احلد من الفقر كاًل من حماية البيئة والعدالة 
االجتماعية، ولقد اأكدت العديد من املنتديات الدولية على اأهمية هذه االأهداف منذ عام 1987 وذلك مثل موؤمتر 

االأمم املتحدة حول البيئة والتنمية يف عام 1992 والقمة العاملية حول التنمية امل�ستدامة يف عام 2002 .

يف حني امل�سوؤولية املجتمعية تركز على املن�ساآت )املنظمات( وتهتم مب�سوؤوليات املن�ساأة جتاه املجتمع والبيئة، وهي 
واالجتماعية  االقت�سادية  االأهداف  تتناول  امل�ستدامة  التنمية  والأن  امل�ستدامة.  بالتنمية  وثيق  ب�سكل  ترتبط 
والبيئية امل�سرتكة. بني كل النا�ض فاإنه ميكن ا�ستخدامها كو�سيلة الخت�سار التوقعات االأكرب للمجتمع التي حتتاج 

الأخذها يف االعتبار من قبل املن�ساآت التي ت�سعى للقيام بعملها بطريقة م�سوؤولة.

إعداد: الدكتور عماد سعد
استشاري استدامة ومسؤولية مجتمعية، اإلمارات

المسؤولية المجتمعية  
وعالقتها بالتنمية المستدامة



املن�شاأة  مل�ش�ؤولية  الرئي�شية  االأهداف  من  فاإنه  ذلك  وعلى 
اجتماعيًا ه� امل�شاهمة يف التنمية امل�شتدامة. وت�شكل املبادئ 
واملمار�شات وامل�ا�شيع اجل�هرية املذك�رة يف امل�اد اخلا�شة 
للم�ش�ؤولية  العملي  بالتطبيق  اخلا�س  االأ�شا�س  بامل�ا�شفة 
امل�شتدامة.  التنمية  يف  وم�شاهمتها  للمن�شاأة  املجتمعية 
فالقرارات واالأن�شطة التي تق�م بها من�شاأة م�ش�ؤولة جمتمعيًا 

ميكن اأن ت�شاهم ب�شكل مثمر يف التنمية امل�شتدامة.
حاجة  يلبي  اإداري  منهج  هي  امل�شتدامة  التنمية  باخت�شار 
االأجيال احلا�شرة دون املخاطرة بقدرة االأجيال القادمة على 
تلبية حاجاتها اآخذين بعني االعتبار اقت�شاد ق�ي يراعي البيئة 
اأي�شًا هي منهج  ويحقق �شعادة االإن�شان. وامل�ش�ؤولية املجتمعية 
اإداري م�ش�ؤول يت�شم بال�شفافية، يعرب عن ا�شرتاتيجية امل�ؤ�ش�شة 
ويتحمل  العالقة  ذات  االأطراف  ت�قعات  االعتبار  بعني  وياأخذ 
م�ش�ؤولية قرارته من الناحية االقت�شادية واالجتماعية والبيئية. 
كل  ي�شتعمل�ن  االأ�شخا�س  من  العديد  اأن  من  الرغم  فعلى 
على  اال�شتدامة  وم�شطلح  املجتمعية  امل�ش�ؤولية  م�شطلح  من 
بني  وثيقة  عالقة  هناك  اأن  من  الرغم  وعلى  تباديل  نح� 
االآخر،  ويكمل  لكل منهما مفه�م حمدد  اأن  اإال  امل�شطلحني، 
بالتايل ميكن الق�ل بكل ثقة اأن امل�ش�ؤولية املجتمعية هي الذراع 

التنفيذي لتحقيق اال�شتدامة.
للمجتمع  اال�شتدامة  حتقيق  اإلى  امل�شتدامة  التنمية  وتهدف 
ككل وك�كب االأر�س وهي ال تهتم با�شتدامة اأو قابلية اأي من�شاأة 
معينة للتطبيق ب�شفة م�شتمرة. فا�شتدامة املن�شاأة الفردية قد 
هذه  اأن  ككل حيث  املجتمع  ا�شتدامة  مع  تت�افق  ال  اأو  تت�افق 
واالقت�شادية  املجتمعية  ال�شمات  تناول  عن  تنتج  اال�شتدامة 
والبيئية على نح� متكامل، فاال�شتهالك امل�شتدام وا�شتخدام 
امل�ارد امل�شتدامة وم�شادر الك�شب واملعي�شة امل�شتدامة تتعلق 

جميعها با�شتدامة املجتمع ككل.

كما يالحظ املتتبع ل�شل�ك امل�ؤ�ش�شات اأن ال�عي بامل�ش�ؤولية قد 
زاد كثريًا بني النا�س يف الفرتة االأخرية، ويظهر هذا جليًا يف 
من� اال�شتثمارات االجتماعية واالأخالقية واملعايري االجتماعية 
التط�عية الإدارة امل�ؤ�ش�شات والتقارير الذاتية عن املمار�شات 
فكريتان  مدر�شتان  وهناك  والبيئية.  االجتماعية  واالأن�شطة 

حمددتان ب�ش�رة وا�شحة: 
االأولى، اأعطت االأهمية اإلى تعظيم قيمة امل�شاهمني ك�شبب من 
اأ�شباب ال�ج�د، وكخط اإر�شادي رئي�شي الإدارة ال�شركة، والثانية، 
تعمل على اأف�شل ا�شتغالل وحت�شني لقيمة »اجلهات امل�شتفيدة«، 
ومطامح  تلبية م�شالح  على  قائمة  ال�شركة  وج�د  فكرة  اأن  اأي 
يتاأثرون  الذين  اأولئك  خا�شة  جناحها،  يف  ي�شاهم  من  كل 
اأو  م�ظفيها،  اأو  م�شتثمريها،  من  كان�ا  �ش�اًء  بن�شاطاتها  بق�ة 
هذه  خالل  ومن  املحلية.  جمتمعاتها  اأو  زبائنها،  اأو  مزوديها، 
الروؤية، فاإّن م�ش�ؤولية ال�شركة هي اأكرب من ت�ليد املال فح�شب؛ 
وت�قعات  وت�زيعها بطريقة تر�شي م�شالح  القيم  ت�ليد  فعليها 

جميع امل�شاهمني الرئي�شيني يف عملية اإيجاد القيم. 
ويظهر اهتمام النا�س العميق بهذا امل��ش�ع عامليًا يف حركات 
اأو �شركات معينة تق�م  اأو املظاهرات �شد منتجات  املقاطعة 
فئات  لبع�س  ال�شرر  ت�شبب  اأو  مثاًل  بالبيئة  ت�شر  مبمار�شات 
املجتمع، كما يظهر اأي�شًا يف الزيادة الكبرية يف عدد امل�ؤ�ش�شات 

التي تراقب وتتابع االأداء االجتماعي والبيئي لل�شركات.
على  العمل  ينبغي  ولكن  االأمثل  اخليار  هي  الراأ�شمالية  »اإن 
جانب  على  الرتكيز  املرحلة  هذه  يف  وي�شت�جب  اإجناحها 
امل�ش�ؤولية املجتمعية فيها ومراعاة م�شلحة اأفراد املجتمع من 
العام  القطاعني  بني  التعاون  وتط�ير  التعليم  تط�ير  ناحية 
امل�شاريع  وت�شجيع  التحتية  البنية  يف  لال�شتثمار  واخلا�س 
اجلديدة و�شمان �شفافية االآليات التنظيمية«.  م�ؤمتر داف��س 

.2010



(33)الكتاب العربي في المسؤولية المجتمعية - الجـزء الثالث

8

إعداد النائب فؤاد مخزومي
رئيس مجلس إدارة مؤسسة المخزومي

تعزيز التأثير الملموس ألخالقيات 
األعمال على تدعيم وتمكين 

المجتمع المدني

يف ظل اأهمية امل�سوؤولية املجتمعية وعالقتها باأخالقيات العمل التي تتحرك نحوها معظم املوؤ�س�سات واملنظمات 
تعزيز  هو  ذلك  من  الهدف  املفهوم.  هذا  تطبيق  واإدارة  متابعة  اأهمية  تكمن  العامل،  يف  والعربية  االأجنبية 

التاأثري امللمو�ض على املجتمعات امل�ستهدفة وعلى تدعيم ومتكني املجتمع املدين.
بامل�سوؤولية  وعالقتها  العمل  اأخالقيات  مفهوم  تعريف  وهو  مو�سوعها،  اأهمية  من  املقال  هذ  اأهمية  تربز 
االإجتماعية ودوره يف حت�سني االأعمال وتو�سيع اخلطط العملية. وتقدمي مناذج حّية من جتربتنا يف جمموعة 

خمزومي بكافة موؤ�س�ساتنا. وكذلك تقدمي تو�سيات من املمكن تطبيقها.
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اأهداف املقال
تتلخ�س اأهداف هذه ال�رقة بالتايل:

اأخالقيات  مبفه�م  متعلقة  اأ�شا�شية  مفاهيم  تقدمي  اأواًل:  
العمل وامل�ش�ؤولية املجتمعية.

وامل�ش�ؤولية  العمل  اأخالقيات  واأهمية  اأهداف  عر�س  ثانيًا: 
امل�ؤ�ش�شات  اأعمال  تط�ير  يف  وفاعليته  املجتمعية 

ومنظمات املجتمع املدين.
الفئة امل�ستهدفة من املقال

احلك�مية  غري  املنظمات  واحلك�مية،  اخلا�شة  امل�ؤ�ش�شات 
ومنظمات املجتمع املدين التي تق�م بتنفيذ الربامج وامل�شاريع.

مفه�م اأخالقيات العمل وامل�ش�ؤولية املجتمعية
االقت�شادي،  امل�شت�ى  على  العامل  يف  احلا�شل  التط�ر  اإن 
التعليمي، ال�شحي والثقايف وغريه من جماالت، يرافقه عدد 
كبري من التحديات خ�ش��شًا على امل�شت�ى االأخالقي. وياأتي 
املنظمات غري احلك�مية وم�ؤ�ش�شات املجتمع املدين  هنا دور 
بال  ي�شع�ن  امل�ش�ؤولني  فرنى  وال�شركات.  االأهلية  واجلمعيات 
امل�شتدام  والتقدم  والعدالة  ال�شالم  لي�شاهم�ا يف حتقيق  كلل 
عند  ونالحظ  العام.  ال�شالح  اأجل  من  االأ�شعدة  جميع  على 
التعمق بالعالقة بني اأخالقيات العمل وامل�ش�ؤولية االجتماعية 
واالأفراد  للم�ؤ�ش�شات  الذاتية  التنمية  دمج  واأهمية  �شرورة 
نح�  الطريق  يق�د  الدمج  ذلك  الأن  معًا،  املجتمع  وخدمة 
حتقيق الت�ازن بني الفرد واالهتمامات العامة، والرتكيز على 

م�شت�يات اأعلى واأو�شع واأكرث عامة من اخلدمة نف�شها.
هما  املجتمعية  وامل�ش�ؤولية  العمل  اأخالقيات  مفه�مي  اإن 
مفه�مان حديثان جدًا، خ�ش��شًا يف جمتمعاتنا العربية. وقد 
حيث  واملجتمعات،  االأفراد  تقدم  عالمات  اأهم  من  اأ�شبحا 
جتاه  امل�ش�ؤولية  حتمله  مبدى  جمتمعه  يف  الفرد  قيمة  تقا�س 

نف�شه وجتاه االآخرين. 
االأعمال  باأخالقيات  مبا�شرة  املجتمعية  امل�ش�ؤولية  وترتبط 
تت��شع  وثم  املجم�عات  اإلى  االأ�شخا�س ومتتد  تبداأ عند  وهي 

العمل  اأخالقيات  م��ش�ع  واكت�شب  املجتمعات.  اإلى  لت�شل 
اأداء  بالغة ب�شبب تراجع م�شت�ى  اأهمية  ال�شن�ات االأخرية  يف 
امل�ظف، وتف�شي الف�شاد االإداري يف معظم االأنظمة. فكان ال 
بد من اإيجاد طرق وا�شحة لتحدي هذه االآفة. فرنى ب��ش�ح 
تتمّثل يف  والتي  العمل يف املنظمات  اأخالقيات  بداية حتديث 
االأداء،  العمل،  عادات  املعتقدات،  الت�جهات،  ال�شل�كيات، 
وغريها. وكلها ترتكز على االأمانة والكفاءة يف اإجناز العمل 

املُراد الِقيام به. 
جمموعة خمزومي وامل�سوؤولية املجتمعية

�شل�كي  من  اأ�شا�شيًا  جزءًا  �شكلت  املجتمعية  امل�ش�ؤولية  اإن 
احلياتي �ش�اء يف ال�شق املتعلق باأعمايل اأم ذاك املتعلق بن�شاطي 
اإلى  اإلى لبنان يف 1992  االإن�شاين. وهكذا �شعيت منذ ع�دتي 
العمل  فمن  اللبنانيني.  خدمة  يف  وم�ؤ�ش�شاتي  خرباتي  و�شع 
ال�شناعي يف �شركة امل�شتقبل ل�شناعة االأنابيب، املنت�شرة يف 
العالقة  يف  اأ�شا�شًا  االجتماعية  امل�ش�ؤولية  تعترب  والتي  العامل، 
جمم�عة  الأوؤ�ش�س  انطلقت  وجمتمعنا،  وم�ظفينا  عمالنا  مع 

م�ؤ�ش�شات هدفها الرئي�س متكني االأفراد وخدمة املجتمع. 
باحرتامها  االأنابيب  ل�شناعة  امل�شتقبل  �شركة  وتتمّيز 
والتزامها  بامل�ش�ؤولية االجتماعية، فاالأمانة واجل�دة والنزاهة 
ي�مًا  نغفل  مل  ونحن  لل�شركة.  وحي�ية  اأ�شا�شية  مبادئ  هي 
ال�شركة  يف  العاملني  واحتياجات  حاجات  اإلى  االلتفات  عن 
ال�شيق  حميطيها  يف  معها  ويتفاعل�ن  يتعامل�ن  الذين  وكافة 
الن�شر  م�ؤخرًا جائزة  لالأنابيب  امل�شتقبل  نالت  وقد  واالأو�شع. 
العربي للتمّيز االقت�شادي التي تهدف اإلى ت�شجيع ال�شركات 
وامل�ؤ�ش�شات للحفاظ على جناحها واال�شتمرار يف رفع م�شت�ى 
اأدائها، مبا ي�شمن ج�دة منتجاتها وتعزيز التناف�شية وحتقيق 

النم� االقت�شادي امل�شتدام.
اأ�ش�س  تطبيق  يف  جدًا  نا�شطة  خمزومي  م�ؤ�ش�شة  تعترب 
اأخالقيات العمل بالتزامن مع خدماتها للم�ش�ؤولية املجتمعية. 
اأع�ام  اأربعة  منذ  املعني�ن  و�شع  لقد  �شابقًا،  ذكرنا  وكما 
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تقريبًا، مدونة ق�اعد �شل�ك للم�ظفني واملتدربني واملتط�عني 
وال�شركاء يف امل�ؤ�ش�شة وذلك بهدف حماية املعايري وال�شل�ك. 
زيادة  الى  ي�ؤدي  العمل  باأخالقيات  االإلتزام  اأن  نرى  ونحن 
الرتابط بني امل�ظفني وال�شركاء، ويزيد تفاعلهم معًا وبالتايل 
ي�ؤدي الى اإقامة وتنفيذ م�شاريع وبرامج ناجحة. ويعك�س هذا 
اإلى  ي�ؤدي  مما  ككّل.  امل�ؤ�ش�شة  عن  اإيجابية  �ش�رة  النجاح 

حتفيز العاملني يف امل�ؤ�ش�شة للعمِل ب�شكٍل اأف�شل. 
يتفق اجلميع على اأهمية االلتزام باأخالقيات العمل مما ي�ؤدي 
اإلى زيادة االإنتاجية يف م�ؤ�ش�شة خمزومي نتيجة وج�د االأمانة 
م�ؤ�ش�شة  يف  ون�شتخدم  وال�شل�ك.  واجلهد  ال�قت  اإدارة  يف 
خمزومي طرق متعددة للم�شاعدة على تر�شيخ اأخالقيات العمل 
وامل�ش�ؤولية االجتماعية. من اأهم الطرق امل�شتخدمة هي ت�شجيع 
الرقابة الذاتية، تخفيف خ�ف امل�ظف من امل�ش�ؤولني، ت�شجيع 
امل�ش�ؤولني على اأن يك�ن�ا قدوة باأخالقهم واأعمالهم، وحما�شبة 
املخطئني على حٍد �ش�اء دون اأي متييز. هذه الطرق ت�شتخدمها 

اأي�شًا املنظمات االأخرى، بغ�س النظر عن درجات التطبيق.
مل�ؤ�ش�شة  ال�شل�ك  مدونة  بح�شب  العمل  اأخالقيات  م�شادر  اأما 
خمزومي فهي تت�شمن حماية �شمعة امل�ؤ�ش�شة، ق�اعد ال�شحة 
وال�شالمة خالل العمل، التنمية امل�شتدامة، امل�شاءلة وال�شفافية، 

الت�شبيك بال حدود واحلفاظ على حق�ق االن�شان والكرامة.
واخلدمات  امل�شاعدات  نقدم  ال  م�ؤ�ش�شاتنا  جميع  يف  نحن 
على  جاهدين  نعمل  بل  فح�شب،  ي�شرًا  اأقل  هم  ملن  والدعم 
يتحمل�ا بدورهم م�ش�ؤوليتهم االجتماعية جتاه  لكي  متكينهم 
بالتعليم،  اهتمام  اأمّيا  نهتم  جمم�عتنا  يف  ونحن  االآخرين. 
خمزومي  رامي  -كر�شي  االأمريكية  اجلامعة  يف  اأ�ش�شت  فقد 
حل�كمة ال�شركات - منذ �شنة 2011 لن�شر املعرفة ح�ل مفع�م 
احل�كمة واالأخالقيات يف العمل، واأن�شاأت اأي�شا �شنة 201٨ يف 

اجلامعة اللبنانية االأمريكية »مركز ف�ؤاد خمزومي لالبتكار« 
لتت�شجيع وتط�ير االإبتكار يف التعليم مل�اكبة الع�شر.

جمم�عتنا،  يف  نتبعها  التي  العمل  اأخالقيات  مع  وبالت�ازي 
اأعمل من م�قعي يف جمل�س الن�اب للدفع باجتاه اإقرار ق�انني 

تدعم ال�شفافية واحل�كمة الر�شيدة.
التو�سيات

من خالل ا�شتعرا�س هذ املقال، وبعد هذه املعاجلة ال�شريعة 
وامل�ش�ؤولية االجتماعية  العمل  اأخالقيات  العالقة بني  مل��ش�ع 
ودورها يف تقدم املجتمعات ناأمل اأن نك�ن قد وفقنا يف تقدمي 

معل�مات ميكن ترجمتها يف ال�اقع. 
واأقدم لكم عدد من الت��شيات التي اآمل اأن جتد طريق للتنفيذ 

يف قطاع وا�شع من جمتمعاتنا
وامل�ش�ؤولية  العمل  اأخالقيات  نح�  االإجتاه  تفعيل  اأواًل: 

االجتماعية �شمن املنظمات.
على  املنظمات  وحث  العمل  اأخالقيات  مبداأ  ت�شجيع  ثانيًا: 
وم�شاريعها  براجمها  واإدارة  اأعمالها  ومتابعة  حت�شينه 

من خالله.
العمل  اأخالقيات  جلان  ت�شمى  خا�شة  جلان  تك�ين  ثالثًا: 
تطبيق  على  امل�ؤ�ش�شات  مل�شاعدة  االجتماعية  وامل�ش�ؤولية 
هذه املنهجية لتح�شني اأعمالها واأعمال اجلهات املانحة.
معرفة  على  العاملني  تدريب  تخ�س  برامج  اإعداد  رابعًا: 
دمج  بهدف  املجتمعية  االأخالقية  اجل�انب  خمتلف 

املعايري االأخالقية العالية يف ال�شل�ك والت�شرفات. 
اأعتقد اأن و�شفة النجاح تكمن يف اجلمع بني العطاء باإن�شانيته 
واحل�كمة ب�عيها وفعاليتها.. هذا ه� املفه�م املعا�شر الذي 
مينحنا جناحًا يف اأدائنا االإن�شاين لالإ�شهام يف اإ�شعاد النا�س 

وتعزيز فر�شهم يف حياة اأف�شل.
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بقلم: الدكتورة انتصار أحمد فلمبان
رئيسة لجنة المرأة واألسرة بالمنظمة العربية للسالمة المرورية

مفاهيم أخالقيات األعمال 
والمسؤولية المجتمعية ومجاالت 

تطبيقهما في المملكة العربية 
السعودية

ُتعد اأخالقيات العمل اليوم من االأمور املهمة ل�سغل الوظائف يف من�ساآت االأعمال اأو ممار�سات كافة االأعمال 
العربية  اململكة  اهتمت  وقد  واملوؤ�س�سات.  للفرد  الذاتية  الرقابة  مبثابة  تعد  الأنها  ؛  املهنية  واالأن�سطة 
بيئات  يف  االأخالقية  املمار�سات  هذه  تنظم  وقوانني  ت�سريعات  بو�سع  الر�سمية  موؤ�س�ساتها  وعرب  ال�سعودية 
االأعمال املختلفة . كذلك با�سرت املوؤ�س�سات الر�سمية باململكة العربية ال�سعودية باإلزام القطاعات احلكومية 
واأن�سطتها وقراراتها، وانعك�ض  اأعمالها  واخلا�سة ومنظمات املجتمع املدين بااللتزام باملعايري االأخالقية يف 
يف  عامليا  ال�سعودية  العربية  اململكة  ت�سنيف  على  وكذلك  االنتاجية  الكفاءة  على  وا�سحة  ب�سورة  ذلك 
موؤ�سرات االلتزام باأخالقيات االأعمال، حيث و�سعت كربى املنظمات االأممية اململكة العربية ال�سعودية يف 

م�ساف الدول املتقدمة امللتزمة بهذه املعايري االأخالقية.
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وتتماثل اأخالقيات العمل مع امل�ش�ؤولية املجتمعية وتتكامالن؛ 
الأنه من مبادئ امل�ش�ؤولية املجتمعية  وفقا للم�ا�شفة القيا�شية 
اأن  االإدارة  اأقطاب  يرى  حيث  العمل«،  »اأخالقيات  الدولية 
اأخالقيات العمل هي االإطار ال�شامل الذي يحكم الت�شرفات 
واالأفعال جتاه �شيء ما، وت��شح ما ه� مقب�ل اأو �شحيح وما 
ه� مرف��س اأو خاطئ ب�شكل ن�شبي يف �ش�ء املعايري ال�شائدة 
يف املجتمع بحكم الُعرف والقان�ن، الذي تلعب الثقافة والقيم 

واأنظمة املن�شاأة واأ�شحاب امل�شالح دورًا اأ�شا�شيًا يف حتديده.
اإطار  يف  االأعمال  واأخالقيات  املجتمعية  امل�ش�ؤولية  وتظهر 
كاالإنتاج  االإدارية  وظائفها  خالل  من  املن�شاآت  اأن�شطة 
املالية  واالإدارة  الب�شرية  وامل�ارد  والت�ش�يق  والعمليات 
وامل�ارد  والتط�ير  والبحث  العامة  والعالقات  واملحا�شبة 
املعل�ماتية واملعرفية ف�شاًل عن التخطيط والتنظيم والرقابة 

والت�جيه واالإدارة اال�شرتاتيجية.
واأخالقيات  املجتمعية  امل�ش�ؤولية  بني  تربط  التي  والعالقة 
االأعمال عالقة تداخل وترابط حيث اإن احلديث عن اإحداهما 
فاأدبيات  االأخرى،  ب�شكل كبري و�شمني باحلديث عن  يرتبط 
عن�انًا  يحمل  منطي  ف�شل  على  ا�شتملت  احلديثة  االإدارة 
م�شرتكًا ه�: امل�ش�ؤولية املجتمعية واأخالقيات االأعمال، االأمر 
يدخل  الذي  الكبري  والتطابق  بينهما  العالقة  ي�ؤكد  الذي 
العمل  اأخالقيات  �شمن  من�شاأة  الأي  املجتمعية  امل�ش�ؤولية 

وبالعك�س لتتح�ل اإلى عالقة تكامل.
لديها  العاملية  املن�شاآت  من   %90 اأن  الدرا�شات  بع�س  وت�ؤكد 
قيم اأخالقية مدونة، االأمر الذي ي�شري اإلى اأهمية هذا املفه�م 
وتناميه خالل العق�د االأخرية، فاهتمام املن�شاآت باأخالقيات 
ظاهرة  باتت  املجتمعية  مل�ش�ؤوليتها  وممار�شتها  االأعمال 

وا�شحة مت ترجمتها اإلى ق�انني وت�شريعات ومدونات �شل�ك.
الإخفاق  طبيعية  كنتيجة  وتط�رت  منت  املجتمعية  فامل�ش�ؤولية 
االأعمال يف اال�شتجابة الحتياجات بيئتها االجتماعية ومل�شلحة 
االأطراف االأخرى فيها، ويعتربها البع�س اأنها نتاج امل�شكالت 

االأعمال  بحرية  العديدة  االأزمات  ارتبطت  حيث  الكثرية 
ونظرتها ال�شيقة مل�شلحتها الذاتية على ح�شاب املجتمع الذي 
خا�شة  االأعمال  حرية  ا�شتمرار  ممكنًا  يكن  ومل  فيه،  تعمل 
ووعيًا  جديدة  ظروفًا  وامل�ؤ�ش�شات  ال�شركات  واجهت  اأن  بعد 
املجتمعية  امل�ش�ؤولية  على  تق�م  ومفاهيم  وبيئيًا  اجتماعيًا 
االأطراف  م�شلحة  مراعاة  اأجل  من  االأعمال  واأخالقيات 

االأخرى وم�شلحة املجتمع ككل.
ال�شعب  من  اأ�شبح  املجتمعية  امل�ش�ؤولية  مفه�م  انت�شار  ومع 
على من�شاآت االأعمال التغا�شي عن دورها التنم�ي واإح�شا�شها 
وفق  اأعمالها  والتزامها مبمار�شات  املجتمع  داخل  بامل�ش�ؤولية 
مرجعيات اأخالقية، واأهمية امل�شاركة االجتماعية التي تتجاوز 
واحرتامه  املجتمع  تعاطف  ك�شب  لتتبنى  بامل�ش�ؤولية  ال�شع�ر 

و�شمان النجاح والتميز.
اإن اأخالقيات االأعمال اأبعد عن احل�شابات االقت�شادية؛ الأنها 
اأو غري  تقرتن بالنزوع االأخالقي لالإن�شان �ش�اء كان م�ش�ؤوال 
ت�شاربت  ل�  حتى  االأولى  هي  االقت�شادي�ن  ويعتربها  ذلك، 
وامل�ش�ؤولية  ذاتها،  للمن�شاأة  التقليدية  االأ�شا�شية  امل�شالح  مع 
املجتمعية هي �شعي املن�شاآت لتحقيق امل�شالح واالأطراف ذات 
ال�شل�ك  يف  االأخالقيات  اأن  جند  وبالتايل  باملن�شاأة،  العالقة 
العام لالأفراد يف املجتمع تعمل على دعم امل�ش�ؤولية املجتمعية 
جديدة  مفاهيم  نح�  للتط�ر  ق�يًا  اأ�شا�شًا  ومتثل  من�شاأة  الأي 

الأخالقيات االأعمال التي تط�رت وما تزال تتط�ر وتنم�.
املختلفة  االأ�شاليب  تدعم  التي  العنا�شر  من  عديد  وهناك 
للحفاظ على معايري اأخالقية عالية يف اأي مكان اأو بيئة عمل 
فهم  على  النا�س  وم�شاعدة  االأخالقي،  التدريب  اأبرزها  من 
القرار والإدماج معايري  اأف�شل لالعتبارات االأخالقية التخاذ 
اأخالقية عالية يف �شل�كهم الي�مي، وحماية من يك�شف ال�شل�ك 
االإيجابية  النتائج  لدعم  العليا  االإدارة  االأخالقي، ودعم  غري 
د�شت�راأو  واإعداد  العمل،  يف  االأخالقي  ال�شل�ك  جمال  يف 
مدونات لل�شل�ك االأخالقي يحدد من خالله/خاللها املعايري 



الكتاب العربي في المسؤولية المجتمعية - الجـزء الثالث(38)

العاملني  �شل�ك  فى  بها  ي�شرت�شد  التى  والقيم  االأخالقية 
تلك  �شيما  وال  املختلفة،  امل�اقف  بها فى  وي�شرت�شد  باملن�شاأة، 
امل�اقف التي متثل مع�شلة اأخالقية خا�شة فى بع�س املهن مثل 

الهند�شة والطب والقان�ن واملحا�شبة.
الفهم ال�شحيح للم�ش�ؤولية املجتمعية يلزم املن�شاآت باال�شتثمار 
يف  العمل  باأخالقيات  وترتبط  الب�شري  العن�شر  يف  اجليد 
التي ترتبط باالأداء االجتماعي الذي بدوره  من�شاآت االأعمال 
يعطي م�ؤ�شرًا مهما عن مدى ا�شتجابة املن�شاآت اجتماعيًا وما 

تنجزه من اأعمال ذات م�ش�ؤولية جمتمعية.
وختاما ، لقد خطت اململكة العربية ال�شع�دية وبت�جيهات �شيدي 

خادم احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شع�د، 
وويل عهده االأمني �شاحب ال�شم� امللكي االأمري حممد بن �شلمان 
بن عبدالعزيز اآل �شع�د خط�ات را�شخة نح� تعزيز ممار�شات 
احلك�مية  �ش�اء  املختلفة  العمل  بيئات  يف  االأعمال  اأخالقيات 
و�شعه  الذي  للمنهج  ا�شتكماال  املجتمعية،  اأو  اخلا�شة  اأو  منها 
ال�شع�دية  العربية  اململكة  ومل�ك   ، اهلل  يرحمه  امل�ؤ�ش�س  امللك 
الذين خلف�ه يف حمل االأمانة. فاالإهتمام مبمار�شات اأخالقيات 
االأعمال يف اململكة العربية ال�شع�دية  ياأتي ا�شرت�شادا بال�شريعة 
اال�شالمية املرجعية الرئي�شية لكافة االأعمال واالأن�شطة ، وكذلك 

االلتزام مبعايري ال�شل�ك العاملية الع�شرية واملتقدمة.
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بقلم: األستاذ جمال بن عبيد البح
رئيس منظمة االسرة العربية - السفير الدولي للمسؤولية االجتماعية

تعزيز ممارسات وتطبيقات 
أخالقيات األعمال على المستوى 

المؤسساتي وطنيًا أو  دوليًا

مقدمة:
تنادي االأمم املتحدة الى اأهمية بناء �سراكات وتطوير العالقات بني احلكومات والقطاع اخلا�ض ومنظمات 
املجتمع املدين وبالن�سبة للحكومات والقطاع اخلا�ض فاإن هناك تطوير حا�سل على م�ستوى العامل وقفزات 
متميزة قفزتها هذه العالقة الت�ساركية بني القطاعات الثالث »حكومي - منظمات جمتمع مدين - خا�ض«، 
ومن اأجل اأن تزداد هذه ال�سراكة ر�سوخًا البد من تقوية هياكل منظمات املجتمع املدين وتنظيمها من حيث 
االإدارة والكادر وو�سع ميزانيات لها لت�سيري  اأعمالها بحيث تنه�ض يف جمال عملها وتخ�س�سها وتكون �سريكة 
بل  �سائبة  الغري  واملمار�سات  التجاوزات  من  العديد  اأن هناك  لالأ�سف  الذي يح�سل  لكن  املجتمع  حقيقية يف 
والتعديات على االأموال التي يتم التربع بها ل�سالح العمل اخلريي اأو امل�ساريع اخلريية، لذا ال بد من اإعادة 
التنموي  دورها  على  والتاأكيد  االإجتماعية  مب�سوؤولياتها  بقيامها  ودعمها  املدين  املجتمع  منظمات  يف  النظر 

لتكون اأحد روافد التنمية امل�ستدامة للمجتمع  ولن يتم ذلك اإال باحلوكمة وال�سفافية.
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احلوكمة يف جمال منظمات املجتمع املدين :
من املهم مبكان اأن تبذل اجله�د يف و�شع تنظيمات ملنظمات 
اجل�انب  كافة  وتراعي  الدولية  املعايري  وفق  املدين  املجتمع 
املنظمة  التنفيذية  والل�ائح  والقان�نية  والهيكلية  التنظيمية 
ملنظمات  احلقيقي  العمل  اإلى  الب��شلة  ت�جه  والتي  للعمل 
اإلى الب��شلة التي  املجتمع املدين فكثري من املنظمات تفتقد 
هناك  جتد  لذلك  مبا�شرة  اأهدافها  يف  الدخ�ل  اإلى  تدلها 
تباين وخلبطة وتعدي على حق�ق هذه املنظمات واجلمعيات 
امل�شاكل  ُي�رث  جمل�س  وكل  االإدارة  جمال  ويتعاقب  اخلريية 
القدمية وي�رث ق�شايا قان�نية وم�شاكل اإدارية وحق�ق م�ظفني 
التي تدل على عدم وج�د دراية وروؤية  وغريها من اجل�انب 
واخال�س ول�ائح قان�نية ي�شتند عليها العامل�ن يف هذا القطاع 
مما يجعل هناك �شخط من عمل هذه امل�ؤ�ش�شات وتطف� على 
منازعات  يف  املحاكم  اإلى  االأم�ر  وت�شل  امل�شكالت  ال�شطح  
اأن تبداأ اجلهات  اإلى  اأع�شائها  وق�شايا تعديات وم�شاكل بني 
الر�شمية اإلى التدخل من حيث ت�شكيل جمل�س االإدارة والعاملني 
يف هذه املنظمات، وتعد هذه من اأبرز اال�شكاليات التي ت�اجه 
منظمات املجتمع املدين اإذ تنتهي والية الرئي�س بك�مات من 
االأخطاء املالية واالإدارية وت�رث اإلى الرئي�س اجلديد ، من اأجل 
ذلك البد من مراعاة اأخالقيات العمل وامل�ش�ؤولية املجتمعية 
مراعاتها. املنظمات  هذه  على  القائمني  على  يتحتم   التي 

احلوكمة الر�سيدة يف املنظمات غري الربحية:
الغري  املنظمات  على  القائم�ن  يعي  اأن  البد  بدء  ذي  بادئ 
لق�له  َتَعاَلى:  اهلل م�شداقًا  ل�جه  تط�ع  ه�  عملهم  اأن  ربحية 
ا َفاإَِنّ اهلَل �َشاِكٌر َعِليٌم( �ش�رة البقرة،اأية 1٥٨،  َع َخرْيً )َوَمن َتَطَ�ّ
فئات  اأو  النا�س  من  �شريحة  به  يخدم  �ش�ف  التط�ع  هذا  واأن 
تط�عي  ب�شكل  كبري من اجلمه�ر  قطاع  يخدم  اأو  املجتمع  من 
باالإ�شافة اإلى اأنه ي�شمح للمتخ�ش�شني يف جمال عمل املنظمة 
اأن يعمل�ا ويظهروا خرباتهم العملية وتخ�ش�شاتهم االكادميية 
اأن تك�ن  يف هذه املنظمة وهذه امل�ش�ؤولية االأخالقية هي يجب 

على  ينعك�س  فعملهم  املنظمات  هذه  يف  العاملني  عني  ن�شب 
اأجر مما يدعم  املجتمع بااليجاب ويعطي �شاعات عمل بدون 
ال�شامية  الغايات  وهذه  املجتمع  ويدعم  احلك�مي  القطاع 
واأخالقيات نبيلة وتفاين يف خدمة اأفراد املجتمع لذلك البد من 
احل�كمة وال�شفافية من خالل اإدارة املنظمة وامل�ؤ�ش�شة اخلريية 
واجلمعية ذات الطابع املدين، وميكن اأن تظهر هذه ال�شفافية 
ب�شكل اأكرث  من خالل تنظيم اجل�انب املالية وامل�ارد املتاحة 
وتبيان  حمددة  اأهداف  اإلى  للمتط�عني  الطاقات  وت�شخري 
املجال  هذا  يف  ب�شفافية  وامل�شروعات  للربامج  الداعمني  دور 
املانحة  واجلهات  املجتمع  ثقة  تزيد  اإمنا  الر�شيدة  واحل�كمة 
بهذا العمل التط�عي وتزيد من قيمته فمن اأ�شا�شيات احل�كمة 
هي ال�شفافية وال��ش�ح والتنظيم االإداري واملايل باالإ�شافة اإلى 
الت�شارك يف اإدارة املنظمة فال يجب اأن يك�ن اإدارة فردية جُتري  
املنظمة وجُتري اأهدافها اإلى خدمة م�شالح �شيقة اأو �شخ�شية، 
املحا�شبة  هي  امل�ؤ�ش�شات  ح�كمة  يف  الرئي�شة  اجل�انب  ومن 
وذلك من خالل الدوائر القان�نية امل�شرفة والقائمة على تلك 
ي�شحح  اأن  يجب  امل�شرية  عن  اإنحراف  اأي  بحيث  املنظمات 

بالطرق القان�نية ووفق املعايري املرعية يف كل قطر على حدة.
اإلى  تفتقد  العربي  العامل  يف  منظماتنا  من  كثري  اأن  لالأ�شف 
كثري  واالإدارية يف  املالية  وال�شفافية  الر�شيدة  احل�كمة  مبداأ 
من ممار�شاتها واأن�شطتها مما يجعل الكثري منها خارج نطاق 
التغطية اأي ا�شم على ورق ب�شبب حجم التجاوزات وعدم الثقة 

مبثل هذه املنظمات.
احلوكمة من خالل التقنية احلديثة:

تلك  ت�شتطيع  اأن  يجب  عنه  تكلمنا  الذي  ال�شفافية  مبداأ 
على  اأن�شطتها  وكافة  واأفكارها  براجمها  تن�شر  اأن  املنظمات 
الت�ا�شل  �شبكات  خالل  من  احلايل  ع�شرنا  يف  خا�شة  املال 
احلالية  وبراجمها  امل�شتقبلية  خططها  لعر�س  االإجتماعي 
الغايات  هذه  من  ي�شتفيد  �ش�ف  الذي  امل�شتهدف  واجلمه�ر 
النبيلة التي تطمح لها هذه املنظمات، ومن املهم  واالأهداف 
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لكي  وال�شلبية  منها  االإيجابية  اجلمه�ر  اآراء  اإلى  ت�شتمع  اأن 
التي  االآراء  وتهمل  م�شتقباًل   ال�شلبيات  تتالفى  اأن  ت�شتطيع 
تنتقد اأو ت�شكك اأو غري مقتنعة اإطالقًا بعمل هذه املنظمات اأو 

بجدوى الربامج املنفذة لهذه املنظمات.
املجتمع  ترفد  اأن  ت�شتطيع  التي  هي  املتخ�ش�شة  املنظمات 
اأي التي تت�شابه يف ج�هر عملها مثل  واجلهات ذات العالقة 
دور  لها  تك�ن  اأن  ميكنها  اخلا�شة  اأو  احلك�مية  امل�ؤ�ش�شات 
اأي�شا بدرا�شات  ا�شت�شاري تقدم املعل�مة والت��شية واأن تق�م 
وذلك  العمل  بهذا  ماديًا  ت�شتفيد  واأن  امل�ؤ�ش�شات  لهذه  علمية 
ربحية   تكن  مل  ومل  حتى  امل�ؤ�ش�شات  هذه  عمل  دمي�مية  بغية 
لديها م�ارد مادية  تك�ن  ان  االحيان  بع�س  ولكن مطل�ب يف 
لتغطية نفقات امل�شروفات االدارية واملاء والكهرباء واالإيجار  
اإلى م�ارد مادية، هذا  والتي حتتاج  وغريها من م�شروفات 
عملها  ُيجذر  �ش�ف  ربحية  الغري  امل�ؤ�ش�شات  لهذه  االإ�شهام 

ويزيد من نفعها وثقة احلك�مات واملجتمع والقطاع اخلا�س.
اأخالقيات امل�ساركات اخلارجية:

يف  امل�شاركة  ت�شتطيع  اأن  اإلى  املنظمات  من  الكثري  ت�شعى 
خارجية  ر�شمية  واجتماعات  دولية  علمية  وحلقات  م�ؤمترات 
القيم  مراعاة  من  فالبد  تخ�ش�شها  مبجال  ال�شلة  ذات 
النا�س  قيمة  على  وتبني  تدل  التي  وامل�شاركات  واالأخالق 

املتط�عني اإذ يجب مراعاة التايل:
لهذه  املنظمة  بالق�اعد  االإلتزام  حيث  من  املظهر  ح�شن   )1
النزعة  تغليب  و  ال�شيقة  امل�شالح  عن  والبعد  امل�ؤمترات 
الفردية على ح�شاب امل�شلحة العامة والنظر ب�شكل �شيق 
اإلى اال�شتفادة من امل�ج�دين من م�ش�ؤولني رفيعي امل�شت�ى 
بع�س  اأ�شحاب  يجعل  الذي  االأمر  امل�ش�ؤولني  كبار  من 

املنظمات كاأنهم  ي�شتجدون لدوافع �شخ�شية. 
املنظمة  هذه  اأن  باعتبار  احلدث  لهذا  اجليد  االإعداد   )2
يك�ن  �ش�ف  الر�شمية  امل�شاركات  عند  لذا  متخ�ش�شة 
من  الكثري  ت�شحيح  يف  اجليد  االأثر  واآرائها  ملالحظاتها 

باعتبارها  امل�ؤمتر  هذا  يف  املطروحة  واالأفكار  املفاهيم 
منظمة م�شتقلة. 

ا�شتقطاب  اأو  �شخ�شية  دوافع  هناك  تك�ن  ال  اأن  يجب   )3
لها  حتدد  حارجية  اإمالءات  اأو  املنظمات  لهذه  �شيا�شي 
�شري عملها وت�شع لها اأجندات بحيث ي�شبح دورها �شلبي 

وال تعطي  النتائج املرج�ة.
جهات  من  م�شاعدات  تقبل  ال  اأن  املنظمات  على  يجب   )٤
معينة  اإمالءات  امل�شاعدات  ت�شاحب هذه  بحيث  اأجنبية 
وبالتايل تعترب بع�س هذه املنظمات هي طاب�ر خام�س ت�شر 
مب�شالح بلدها ووطنها النها تقبل امل�شاعدات اخلارجية 
والكثري من االأجهزة االأمنية يف العامل العربي بداأت تنظر 

اإلى ق�شية الدعم وم�شادر املال لتلك امل�ؤ�ش�شات.
٥( يجب النظر يف م��ش�ع الهدايا التي يح�شل عليها فريق 
طابع  ذات  هي  هل  اخلارج  اأو  بالداخل  �ش�اء  العمل 
هذه  ت��شع  بحيث  ر�شمي  طابع  ذات  هي  اأم  �شخ�شي 
يج�ز  وال  امل�ؤ�ش�شة  تلك  يف  والدروع  والهدايا  امل�ش�قات 
املنظمات  بتلك  العاملني  لالأفراد  تعترب ملكية خا�شة  اأن 
املنظمات  لتلك  وتاريخ  ت�ثيق  عن  عبارة  الدروع  فهذه  ؟ 
ودليل ملن ياأتي بعدهم على العمل لهذه املنظمة وتاريخها 

من حيث الن�شاط وامل�شاركات.
مبداأ العدالة: اأحد اأبرز اأخالقيات العمل.

من  العديد  مراعاة  خالل  من  املنظمات  يف  العدالة  تتحقق 
االأفراد  معاملة  منها  والقان�نية  والقيمية  االأخالقية  اجل�انب 
املتعاونني واملتط�عني من خالل العدالة االأخالقية من التعامل 
وت�زيع املهام وامل�شاواة بني اجلميع فال يجب التمييز بني الرجل 
واملراأة وفق معايري اجلن�س ويجب اأن تك�ن امل�شافة بني االإدارة 
وبني جميع العاملني واملتط�عني بنف�س امل�شافة  ويجب مراعاة 
للكفاءات  اأكرث  املجال  وفتح  للجميع  الفر�س  اإعطاء  مبداأ 
الإ�شتخراج  االأولى  بالدرجة  الكفاءات  قمع  وعدم  وامل�ه�بني 
اأو  ال�شباب  مع  تتعامل  التي  امل�ؤ�ش�شات  تلك  خا�شة  طاقاتها 
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االأطفال فهنا يجب مراعاة العدالة يف اإعطاء الفر�س وو�شع 
منرب لهم للحديث بكل حرية وت�فري البيئة املنا�شبة لقيامهم 
واإظهار  مراعاة  مبكان  العدالة  ومن  وجه  اأكمل  على  بعملهم 
الن�شح  وتقدمي  لهم  الفر�شة  واإتاحة  وت�شجيعهم  احرتامهم 

لهم وذلك يتطلب قدر كبري من النزاهة واحليادية.
اأمور واأخالقيات يجب مراعاتها:

من اأبرز اأخالقيات العمل هو كما اأ�سلفنا:
اأواًل: بيئة العمل:-

وعدم  امل�ؤ�ش�شات  تلك  يف  العاملني  بكرامة  امل�شا�س  عدم 
الدخ�ل يف عالقات جانبية خا�شة بني اجلن�شني باالإ�شافة اإلى 
عدم االإعتداء اأو التحر�س اجلن�شي والذي قد يح�شل يف بع�س 
امل�ؤ�ش�شات اأو ا�شتغالل العاملني يف اأم�ر غري تط�عية اأو ابتزاز 
العاملني للح�ش�ل على منافع �شخ�شية وت�شارب امل�شالح يف 

بع�س املنظمات يق��س عملها وي�لد لها �شمعة �شيئة.
ثانيًا: بيئة املجتمع واالأن�سطة:

خالل  من  ال�شارع  لك�شب  دائمًا  ت�شعى  اأن  للمنظمات  بد  ال 
الربامج واالأن�شطة التي تق�م بها والبد اأي�شا لتلك املنظمات اأن 
تتعاون مع كل اجلهات ذات  العالقة وخا�شة الر�شمية والقطاع 
اخلا�س لكي تنجح هذه الفعالية فكلما زادت ال�شراكات وكانت 
دور  ويتعزز  املجتمع  ي�شتفيد  عندها  م�ج�دة  احلك�مة  مظلة 
املنظمات لكن هناك بع�س االم�ر التي يجب مراعاتها فبع�س 
العاملني لالأ�شف يف التعامل مع احلك�مات فاأنه يغلب امل�شالح 
بع�س  مع  لل�شراكات  وُينظر  العامة  امل�شالح  على  اخلا�شة 
اجلهات احلك�مية مبنظ�ر �شخ�شي وا�شتفادة �شخ�شية مما 
يجعل بع�س امل�ش�ؤولني يحجم�ن عن التعامل مع هذه املنظمات 

ن�شبة الأن القائمني عليها مل يح�شن�ا الت�شرف .
ثالثًا: اإختيار اأف�سل العنا�سر للتطوع:

بع�س املنظمات ت�شتعني يف الفعاليات وتعمل ال�شراكات لكنها 
يف اأر�س ال�اقع تتفاجاأ باأن بع�س املتط�عني الذين ي�شارك�ن يف 
التنظيم قد يك�ن وج�دهم فيه �شرر بالغ على �شمعة امل�ؤ�ش�شة 

وعلى العمل يف حد ذاته  فتهيئت الك�ادر التي تعمل يف امليدان 
باملهارات  وتزويدهم  معهم  واجلل��س  املتط�عني  وبالذات 
الالزمة المت�شا�س وحل امل�شكالت التي تعرت�شهم يف امليدان 
وبع�س املتط�عني وخا�شة ال�شباب قد ال يح�شن الت�شرف مع 
اجلمه�ر وقد يت�شبب مب�شاكل يف ميدان العمل اأثناء الفعالية 
الن�شاط  اأو  عام  ب�شكل  العمل  من  اإ�شتياء   هناك  يجعل  مما 
من  عناية  م��شع  يك�ن  اأن  يجب  االأفراد  فاإنتقاء  عام  ب�شكل 
تلك املنظمات  واجلل��س مع املتط�عني قبل الن�شاط له اأهمية 

تنعك�س على ح�شن اأداء �شري العمل.
تهيئة الظروف وت�شخري امل�ارد واإعداد الك�ادر:

اأن  نريد  لكننا  و�شلبياته  اإيجابياته  ن�شاط  الأي  يك�ن  قد   )1
نعظم االيجابيات ونتالفى ال�شلبيات فمن اأجل هذه الغاية 
البد من اختيار جهات متط�عة ذات قدرة تنظيمية عالية 
ن�شتعني بفرق  بداأنا  ومدربة فمن خالل جتربة �شخ�شية 
وح�شن  رائعًا  اإن�شباطًا  واأظهروا  التنظيم  يف  الك�شافة 
غي  االن�شطة  من  العديد  يف  اقرتاحات  وقدم�ا  ت�شرف 
هذه  مبثل  فاال�شتعانة  العمل،  وتنظيم  اجلمه�ر  �شبط 

الفرق جتعل لديك فريق مدرب .
االأمثل عمل جلان  التنظيم  اإلى  ال��ش�ل  اأجل  من  بد  ال    )2
للعمل ومناذج لتلك اللجان اأمثلة للجان تنظيمية ملنظمة 
اال�شرة العربية فهذه اللجان من�ط بها التنظيم والتنفيذ 

االبتكار والتطوير واملبادرة:
ال بد ملنظمات املجتمع املدين اأن تك�ن مبتكرة ومبادرة ورائدة 
ال�شندوق  لها من اخلروج خارج  التط�عية فالبد  االأعمال  يف 
وتلُم�س اأفكار اإبداعية وروؤى تط�يرية وتقدمي مقرتحات من واقع 
�شاأن  ملنظمتهم  تك�ن  لكي  واملتخ�ش�شني  املتميزين  اأع�شائها 
يتق�قع  املنظمات  من  والعديد  عاملي  واإمنا  اإقليمي  فقط  لي�س 
على نف�شه بحجة عدم وج�د اأو قلة االإمكانيات يف حني اأن �شعيه 
وعمله ميكن اأن يحقق له �شهرة وثقة من املجتمع مما يجعلهم 

يحظ�ن بدعم من العديد من القطاعات احلك�مية واخلا�شة.
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بقلم: الدكتور عواطف عبدالرحمن القطان
ماجستير إدارة أعمال - مدير عام شركة الكويت التقدمية لإلستشارات اإلدارية

إعادة تدوير مصادر الخبرات 
البشرية

)اإعادة التدوير( قد يتبادر اإلى االأذهان عند قراءة هذه الكلمة اأو تداولها فيما بيننا مفهوم »اإعادة تدوير 
النفايات واملخلفات النتاج منتجات اخرى للحفاظ على البيئة«، ولكن يف مو�سوعنا هذا �سيكون التدوير مبفهوم 
اآخريختلف عن ما قد يرد يف اأذهان الكثريين منا، حيث اأننا �سنتناول املفهوم من خالل »اإعادة تدوير م�سادر 
خربات املوارد الب�سرية« والتى تعرف مبجمومة االأفراد الذين ي�سكلون القوى العامله يف النظام احلكومي اأو 

القطاع اخلا�ض.
واأن  التنمية  يف  االأ�سا�سي  )امل�سدر  اإنها  بقولهم  الب�سرية  املوارد  مفهوم  واالإدارة  االقت�ساد  علماء  عّرف  وقد 
االإن�سان هو املحور والركيزة االأ�سا�سية يف جميع املجاالت لهذا امل�سدر(، ولكن الفكرة امل�ستحدثة يف هذا املقال 
والتي ت�ساف اإلى ذلك املفهوم هي اإعادة تدوير م�سادر اخلربات الب�سرية لالإن�سان الذي اأعتربه العلماء حمورًا 

وركيزًة اأ�سا�سية يف تعريفهم ال�سابق.
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لالإ�شافة  العملي  التطبيق  وتلخي�س  اخت�شار  املمكن  ومن 
جميع  جه�د  )تكاتف  خالل  من  املفه�م  على  امل�شتحدثة 
تدوير  اإعادة  ليتم  اأ�شغرهم  وحتى  �شنًا  االأكرب  من  االأجيال 
مابني  تلقائي  ب�شكل  نقل اخلربات  بنظام  الب�شرية  اخلربات 
امل�ظف - القيادي - املتقاعد( بطريقة تكييف م�شاد التدوير 
املن�شب  تركت  التي  ال�شابقة  »االأجيال  بني  الفج�ة  لتقليل 
تبادل  طريق  عن  مكانها«  يف  حلت  التي  والالحقة  القيادي 
االآراء واإعادة تدوير املعرفة والثقافة بني اجليلني حتى نتمكن 

من اإحداث ا�شتدامة التنمية املجتمعية والتغيري.
اإن فكرة التدوير للمعل�مات واخلربات �شتتم من خالل قن�ات 
تبادليه بني االأجيال )ولي�س من طرف واحد( حيث �شي�شاهم 
اإعادة تدوير امل�شادر الب�شرية اإلى خلق جيل ي�شارك يف اتخاذ 
القرارات التنم�ية ال�شحيحة من خالل نقل )املعرفة »الثقافة 
العلمية«( ال�شبابية اجلديدة اإلى من له )خربات »تراكمية«( 

�شابقة من اجليل االأكرب وبالعك�س.
اإذا مل نطبق نظريتنا اجلديدة يف   وعليه، فاإن من الطبيعي 
اإعادة تدوير م�شادر امل�ارد الب�شرية فاإن العمل �شي�شتمر يف 
ال�شفر  نقطة  من  دائمًا  تبداأ  التي  املعتادة  الروتينية  دائرته 
البيانات  جمع  من  قبله  الذي  اجليل  مكان  جيل  حل  كلما 
فيه  ذلك  وكل  النتائج،  ور�شد  املعل�مات  وت�شنيف  وتفريغها 
اإهدار لل�قت وا�شتنزاف للطاقات، لكن متى ما مت اإعادة تدوير 
امل�شادر الب�شريه التى تتمتع بخربات ط�يله ولديها معل�مات 
مرتاكمة من خالل نقلها للجيل الذي تالها ميكن بعد ذلك 
على  احلفاظ  وكذلك  املالية  والتكاليف  ال�قت  ت�فري  يتم  اأن 
جلب  اإلى  االإحتياج  عدم  اإلى  ي�ؤدي  مما  الب�شرية  الطاقات 

م�شت�شارين من اخلارج.
 الناجت يف كل ما �شبق ه� خلق �شراكة مابني االأجيال ال�شابقة 
والالحقة لتدوير الثقافة واملعرفة واخلربات فيما بينهم، واأن 
اأهم مق�مات ال�شراكة هي جناح العالقات بني اأفراد املجتمع 
خالل  )من  مرتاكمة  خربات  لدية  من  يف  يت�افر  ما  وهذا   ،

م�شاركاته الفاعلة عرب �شنني عمله املتمثلة يف ت�شعب ات�شاالته 
وعالقاته املتعدده لل��ش�ل اإلى االأ�شخا�س املنا�شبني يف ذلك 
املمار�شة  يف  املكت�شبة  اخلربات  مع  جنب  اإلى  جنبًا  املجتمع، 
تراكم  واأك�شبته  ال�ظيفية  دائرته  يف  ق�شاها  التي  العملية 
والذي  يليه  الذي  للجيل  يقدمها  حيث  به(  الي�شتهان  معريف 
التي  والثقافة اجلديدة  العلمية  )املعرفة  املقابل  له يف  يقدم 
اإكت�شبها اأثناء فرتة تعليمه للم�اد العلمية التي بطبيعة احلال 

تط�رت مع تط�ر الزمن ومل يطلع عليها اجليل ال�شابق(.
ولكن هذا كله الميكن حتقيقه اإال اإذا اأحطنا اجليلني مبفه�م 
»ال�شراكه املجتمعيه« اأو مبعنى �شراكة االأجيال يف نقل وتبادل 
اإطارًا  يعترب  ما  وه�  اجلديدة  ومعارفهم  القدمية  خرباتهم 
الإعادة تدوير امل�شادر الب�شرية التي حتتاج اإلى ثقافة ت�ع�ية 

خا�شة تعتمد على »االإقناع واالقتناع«.
عرف الدكت�ر هاري ميلز يف كتابه »فن االإقناع« كيف ت�شرتعي 
انتباه االآخرين وتغري اآرائهم وت�ؤثر عليهم، اأما االقتناع فعرفه 
بالقب�ل واالطمئنان اإلى ال�شيء )مبعنى َقِبل الفكرة واطماأن 
اأدق  مبعنى  اأو  بال�شراكة  االقتناع  �شيتم  كيف  ولكن  اإليها(، 
هذا  م��ش�ع  وه�  الب�شرية«  اخلربات  م�شادر  تدوير  »اإعادة 

املقال اإذا مل يكن هناك قناعة للمجتمع يف اأهميتها؟ 
كل  يف  امل�شتدامة  التنمية  تنفيذ  عن  امل�شئ�لني  دور  هنا  ياأتي 
دولة وذلك من خالل ن�شر الفكر وال�عي والثقافة يف جمتمع 
التنم�ية اجلديدة  االأفكار  لتقبل  والثقافات  ال�شرائح  متباين 
التي  الفكرة  باأهمية  امل�شتهدفة  املجتمع  �شرائح  كافة  الإقناع 
خالل  من  االإ�شتدامة  يف  االأ�شا�شية  الركائز  اأحد  �شت�شكل 
امل�ارد الب�شرية التي تعترب الداعم االأ�شا�شى للتنمية امل�شتدامة 

املن�ش�دة.
فاإذا مل تكن امل�ارد الب�شرية التى اأعدنا تدويرها من اجليل 
القدمي ودجمها مع اجليل اجلديد قادرة على اأن حتمل هذه 
امل�شئ�ليه، فلن ت�شتطع ن�شر ال�عي والثقافة يف ذلك املجتمع 
املجتمع  يف  ال�شراكة  تعزيز  يجب  وعليه  عنه.  �شتتخلى  الذي 
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من  نتمكن  حتى  واخلا�س  احلك�مي  والقطاعني  املدنى، 
والثقافات  املعارف  نقل  يف  املرتاكمة  اخلربات  تلك  ا�شتثمار 

لدعم اإ�شتدامة التنمية املجتمعية.=
عندما يتم تطبيق )اإعادة تدوير م�شادر اخلربات( �شي�ؤدي 

ذلك اإلى خدمات م�ؤ�ش�شية اأف�شل وخلق فر�س تنم�ية اأكرب، 
ب�شكل  املجتمع  اأجيال  بني  الروابط  تق�ية  �شت�شاهم يف  والتي 
اأهداف  حتقيق  ليتم  خا�س  ب�شكل  املجتمع  اأفراد  وبني  عام 

التنمية امل�شتدامة 2030.
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بقلم: الدكتور وليد عبد مواله
مستشار في الجهاز الفني في المعهد العربي للتخطيط

القيادات المصرفية ودورها في 
تعزيز المسؤولية المجتمعية: 

تجارب ودروس مستفادة

1. مقدمة
قد تعترب بع�ض امل�سارف اأن تو�سيع جماالت عمل املواطنني يف جماالت عملها املتعددة هو جزء من م�سوؤوليتها 
املجتمعية. كما تظن بع�ض امل�سارف اأن تنمية اأ�سولها وحمافظتها على موؤ�سرات ال�سالمة املالية هو كذلك جزء 
من م�سوؤولياتها املجتمعية. يف حني ينظر العديد اإلى اأن هذه امل�سائل هي متعلقة ب�سالمة ن�ساط القطاع امل�سريف 
و�سرطًا اأ�سا�سيًا ال�ستدامته وعلى القطاع امل�سريف اأن يو�سع ممار�ساته املجتمعية نحو جماالت الرعاية ال�سحية 
والتعليم والتدريب ودعم امل�سروعات املنتجة وامل�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة واملحافظة على البيئة، حيث 
اآثار اقت�سادية واجتماعية وبيئية. فالبعد  تعترب امل�سوؤولية املجتمعية من املوا�سيع الهامة اليوم ملا لها من 
االأخالقي يف اإدارة املوؤ�س�سات عمومًا، والقطاع امل�سريف على وجه اخل�سو�ض، يتطلب االنتقال من املفهوم ال�سيق 
للم�سوؤولية املجتمعية كمجرد عمل خريي تطوعي اإلى مفهوم اأو�سع يعتمد على منهج متكامل يت�سمن املحافظة 

على املوارد الطبيعية والب�سرية واملالية ويعّظمها. 
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وجتدر االإ�شارة يف هذا االإطار اإلى اأهمية م�شارعة امل�ؤ�ش�شات 
امل�شرفية يف املنطقة العربية، االإ�شالمية والتقليدية على حد 
ن�شاطاتها نظرا  املجتمعية يف  امل�ش�ؤولية  اإلى ت�شمني  ال�ش�اء، 
لل�ش�رة الذهنية ال�شلبية لدى امل�اطنني جتاه امل�شارف خا�شة 
لدى ال�شباب الذين يرّدون جانبا من م�شاعبهم التم�يلية اإلى 

امل�شارف وبالنظر اإلى ما حتققه من اأرباح �شن�ية �شخمة.
ومنظمة  املتحدة  االأمم  راأ�شها  على  دولية  منظمات  وتعّرف 
العمل الدولية وهيئة االأعمال العاملية للتنمية امل�شتدامة ومنظمة 
با�شتخدام  املجتمعية  امل�ش�ؤولية  والتنمية  االقت�شادي  التعاون 
على  بالفائدة  تع�د  وبطريقة  منا�شب  ب�شكل  ال�شركات  م�ارد 
املجتمعات واأ�شحاب امل�شلحة دون االقت�شار على ال�شعي وراء 
الربح من اأجل حتقيق االأهداف التنم�ية املختلفة. وبالرغم من 
اأنها تتفق على �شرورة  اإلى  تعّدد تعريفات امل�ش�ؤولية املجتمعية 
ت�فري الدعم وامل�شاندة يف طرق اإدارة امل�ؤ�ش�شة وو�شعها �شمن 
اأول�يات التخطيط اال�شرتاتيجي للم�ؤ�ش�شة )عبد م�اله، 2013(.
للقطاع  بالن�شبة  ق�ش�ى  اأهمية  االعتبارات  هذه  وتكت�شي 
ال�طني يف  له من دور حم�ري يف دعم االقت�شاد  ملا  امل�شريف 
تعبئة املدخرات وت�فري ال�شي�لة ومت�يل امل�شاريع باأن�اعها. وتربز 
القيادة امل�شرفية املعززة والدافعة للم�ش�ؤولية املجتمعية كاأحد 
اأهم العنا�شر الدافعة والداعمة ملبادرات امل�ش�ؤولية املجتمعية. 

نعر�س يف الق�شم الثاين نتائج درا�شة Rangan et al., 2015(( عن 
حقيقة ممار�شات امل�ش�ؤولية املجتمعية. ونعر�س يف الق�شم الثالث، 
يف  وعربيا،  دوليا  الناجحة  املجتمعية  امل�ش�ؤولية  مبادرات  بع�س 

حني يخ�ش�س الق�شم االأخري الى اخلامتة والت��شيات.
2.احلقيقة عن امل�سوؤولية املجتمعية 

املجتمعية  للم�ش�ؤولية  وتنفيذها  ال�شركات  ابتكار  كيفية  لفهم 
مع  معمقة  مقابالت  اجراء  مت  املا�شي،  العقد  مدار  على 
ع�شرات امل�ش�ؤولني التنفيذيني ب�شكل مبا�شر اأو غري مبا�شر عن 
بهم،  اخلا�شة  لل�شركات  املجتمعية  امل�ش�ؤولية  ا�شرتاتيجيات 
 Rangan( ومتت درا�شة اأكرث من اثنتي ع�شرة حالة ح�ل امل��ش�ع

et al., 2015(. كذلك مت ا�شتطالع 1٤2 مديرًا ح�شروا برنامج  

االأعمال بجامعة هارفارد خالل  اإدارة  كلية  التنفيذي يف   CSR

ال�شن�ات االأربع املا�شية. وكانت النتائج مت�شقة ب�شكل ملح�ظ.
من  امل�شرتكة«  »القيمة  وراء  بال�شعي  االعتقاد  من  الرغم  على 
بطرق  االقت�شادية  القيمة  خلق  يف  واملتمثلة  ال�شركات  قبل 
اإلى اأن هذا  ا اإلى خلق قيمة للمجتمع، ي�شري البحث  اأي�شً ت�ؤدي 
لي�س ه� املعيار. بداًل من ذلك، متار�س معظم ال�شركات ن�شخا 
متعددة االأوجه من امل�ش�ؤولية املجتمعية التي تنتقل من االأعمال 
اخلريية اخلال�شة الى اال�شتدامة البيئية اأو ال�شعي خللق القيمة 
امل�شرتكة. وتبدو ال�شركات املدارة ب�شكل جيد اأقل اهتماًما بدمج 

امل�ش�ؤولية املجتمعية يف ا�شرتاتيجياتها واأهدافها التجارية.
ال�شركات  من  العديد  اعتناق  من  وبالرغم  اآخر،  جانب  من 
عراقيل  هناك  املجتمعية،  للم�ش�ؤولية  ال�ا�شعة  الروؤية  لهذه 
برامج  يربط  منطق  وج�د  وعدم  التن�شيق  �شعف  ب�شبب 

امل�ش�ؤولية املجتمعية املختلفة.
اال�شتق�شائية  الدرا�شات  من  العديد  اأن  من  الرغم  وعلى 
امل�ش�ؤولية  التنفيذيني يف  الروؤ�شاء  اإلى زيادة م�شاركة  اأ�شارت 
امل�ش�ؤولية  برامج  اأن  الدرا�شة  وجدت  لل�شركات،  املجتمعية 
املجتمعية غالبا ما يتم اإطالقها وت�شغيلها بطريقة غري من�شقة 
من قبل جمم�عة متن�عة من املديرين، يف كثري من االأحيان 

دون م�شاركة ن�شطة من الرئي�س التنفيذي.
هذه النتائج تدل على اأن ال�شركات وامل�شارف ال�شاعية لتعظيم 
تاأثريها االإيجابي على النظم املجتمعية والبيئية التي تعمل فيها، 
املجتمعية.  للم�ش�ؤولية  متكاملة  ا�شرتاتيجيات  تط�ر  اأن  يجب 
ويجب اأن يك�ن ذلك جزًءا اأ�شا�شًيا من مهمة كل رئي�س تنفيذي. 
اأن�شطة امل�ش�ؤولية املجتمعية لل�شركات  وُيظهر البحث كذلك اأن 
وامل�شارف تنق�شم عمليا اإلى ثالث جماالت، على النح� التايل:

املجال االأول: الرتكيز على العمل اخلريي
اأو  اأرباح  لتحقيق  م�شممة  لي�شت  املجال  هذا  يف  الربامج 
حت�شني اأداء العمل مبا�شرة. ومن االأمثلة على ذلك التربعات 
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من املال اأو املعدات للمنظمات املدنية، وامل�شاركة مع املبادرات 
املجتمعية، ودعم تطّ�ع امل�ظفني.

املجال الثاين: حت�سني الفعالّية الت�سغيلية
القائمة  االأعمال  املجال �شمن مناذج  الربامج يف هذا  تعمل 
لتقدمي منافع اجتماعية اأو بيئية بطرق تدعم عمليات ال�شركة 

عرب �شل�شلة القيمة، وغالًبا ما تتح�شن الكفاءة والفعالية. 
اأو  قد ت�شهم هذه الربامج، ولي�س دائما، يف زيادة االإيرادات 
مبادرات  ذلك  على  االأمثلة  ومن  كليهما.  اأو  التكاليف  تقليل 
اأو  النفايات،  اأو  امل�ارد،  ا�شتخدام  من  تقلل  التي  اال�شتدامة 
االنبعاثات، والتي بدورها قد تخف�س التكاليف، واال�شتثمارات 
يف ظروف عمل امل�ظف اأو الرعاية ال�شحية اأو التعليم، مما 

قد يعزز االإنتاجية ويعزز �شمعة ال�شركة.
املجال الثالث: حتويل منوذج العمل

جديدة  اأ�شكااًل  املجال  هذا  يف  واملبادرات  الربامج  تخلق 
التحديات  مل�اجهة  خا�شة  واخلدمات  وال�شلع  االأعمال  من 
وه�   - االأعمال  اأداء  حت�شني  ويعتمد  البيئية.  اأو  املجتمعية 
اأحد متطلبات املبادرات يف هذا املجال - على حتقيق نتائج 

اجتماعية اأو بيئية ملم��شة. 
 Unilever’s ل�شركة  التمكني  م�شروع  يقدم  املثال،  �شبيل  على 
Project Shakti مثااًل جيًدا. بداًل من ا�شتخدام من�ذج الت�زيع 

القرى  اإلى  لل��ش�ل  التجزئة  اإلى  اجلملة  تاجر  من  املعتاد 
النائية يف الهند، تق�م ال�شركة بتجنيد ن�شاء القرية، وت�ّفر لهن 
اإمكانية ال��ش�ل اإلى قرو�س التم�يل االأ�شغر، وتدّربهن على بيع 
ال�شاب�ن واملنظفات وغريها من املنتجات من الباب اإلى الباب. 
اأعمال يف هذا الربنامج،  اأكرث من 6٥000 �شيدة  االآن  ت�شارك 
وه� ما �شمح مب�شاعفة مداخيلهن، يف املت��شط   ، مع زيادة فر�س 
ح�ش�ل االأ�شر الريفية على منتجات النظافة وبالتايل امل�شاهمة 
يف ال�شحة العامة. مت حتقيق هذه املكا�شب املجتمعية من خالل 
املكا�شب التجارية لل�شركة، حيث حّقق امل�شروع منذ 2012، 100 
ملي�ن دوالر من املبيعات. وقاد جناح �شركة Unilever اإلى طرح 

برامج مماثلة يف اأجزاء اأخرى من العامل.
3. جتارب ودرو�ض م�ستفادة

1.3 جتارب دولية 
يعر�س هذا الق�شم جتربتني لبن�ك دولية متح�شلة على اجلائزة 
الدولية لل�شركات االأكرث اأخالقية وم�ش�ؤولية للعام 2019. وهي 
جائزة ت�شدر �شن�يا عن جمم�عة اثي�شفار Ethisphere. وقد 
واالأخالقية  امل�ش�ؤولة  ال�شركات  كاأف�شل  �شركة   12٨ �شنفت 

لعام 2019، منها خم�شة يف قطاع امل�شارف. 
USbank 1.1.3

يق�ل اأندي �شي�شري وه� رئي�س جمل�س االإدارة ومديره التنفيذي 
من  اأجيال.  منذ  ثابًتا  املجتمعية  بامل�ش�ؤولية  التزامنا  »كان 
خالل برناجمنا للعطاء وامل�شاركة، نرّكز على �شد الفج�ة بني 
النا�س واالإمكانية يف جماالت العمل واملنزل. ك�احدة من اأكرب 
امل�ؤ�ش�شات املالية يف البالد، نحن نتفهم م�ش�ؤوليتنا يف اإعادة 
اإحياء االأحياء وت�فري ال�عي املايل وخلق فر�س العمل ودعم 
باأ�شعار معق�لة  امل�شاكن  ال�شغرية وتط�ير  التجارية  االأعمال 
واحت�شان التن�ع واالإدماج وغري ذلك. نق�م بذلك من خالل 
واملبتكرة  امل�ش�ؤولة  املنتجات  االأعمال اخلريية مع  اجلمع بني 
ثقافتنا  على  للبناء  با�شتمرار  نعمل  نحن  للبيئة.  واحل�شا�شة 
االأخالقية والنزاهة لتعزيز التزامنا بامل�ش�ؤولية املجتمعية عرب 
م�ؤ�ش�شتنا باأكملها. نحن فخ�رون بالعمل الرائع الذي اأجنزناه 

يف ال�شن�ات االأخرية ونتطلع اإلى خدمة جمتمعاتنا دائما«.
وميكن ح�شر جماالت امل�ش�ؤولية االجتماعية لدى هذا البنك 

فيما يلي: 
• اإن�ساء منتجات وخدمات تخدم جميع اأفراد املجتمع
جديًدا  منتًجا  املتحدة  ال�اليات  بنك  اأطلق   ،201٨ عام  يف 
البنك  قر�س  ي�شمى  �شغرية  بقيمة  اال�شتهالكية  للقرو�س 
العمالء  مل�شاعدة  املنتج  هذا  ت�شميم  مت  الب�شيط.  االأمريكي 
على التعامل مع االحتياجات النقدية غري املت�قعة اأو ق�شرية 

االأجل من خالل قر�س تق�شيط �شفاف ي�شهل فهمه.
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underbanked خدمة اخلارجني عن اخلدمات البنكية •
من خالل ان�شاء ح�شاب املدين االآمن وه� منتج يفي مبعايري 
احل�شاب امل�شريف ال�طني التي و�شعها �شندوق متكني املدن. 
»اآمنة«  �شتك�ن  التي  املنتجات  ميزات  اخلدمة  هذه  وحتدد 
اخلدمات  نطاق  خارج  تاريخيًا  كان�ا  الذين  للم�شتهلكني 

امل�شرفية التقليدية.
مت اإطالق املنتج يف عام 2016، ولكن يف العام 201٨ �شارك 
الفيدرايل  االحتياطي  يديره  جتريبي  برنامج  يف  البنك 
يف  البيانات  جلمع  �شائعة  طريقة  الختبار  ل�ي�س  �شانت  يف 
يف  املايل  التمكني  بناء  يف  االأثر  لقيا�س  البالد  اأنحاء  جميع 

جمتمعاتهم.
• حماية البيانات واملعلومات

يق�م البنك باال�شتثمار يف االأ�شخا�س املنا�شبني والتكن�ل�جيا 
ال�شناعة  يف  نظرائهم  مع  وال�شراكة  املتط�رة،  والقدرات 
والتن�شيق مع احلك�مة وغريها  بالت�ا�شل  والقيام  امل�شرفية، 
من امل�ارد وامل�ردين بهدف حت�شني دفاعات البنك با�شتمرار. 
حيث يت�قع البنك التهديدات النا�شئة من خالل اال�شرتاتيجيات 

القائمة على املخاطر وامل�جهة نح� اال�شتخبارات والتنب�ؤ. 
ويق�م البنك بحماية معل�مات واأ�ش�ل بنك ال�اليات املتحدة من 
ال�شيرباين  االأمن  التكيفية ومع مركز  االأمان  خالل حت�شينات 
ون�شاط مراقبة الفريق على مدار ال�شاعة ط�ال اأيام االأ�شب�ع. 

• تهيئة القوى العاملة الكفوؤة
يق�م البنك باال�شتثمار يف الق�ى العاملة امل�شتقبلية من خالل 
برنامج املنح الدرا�شية لالأمن ال�شيرباين التابع لبنك ال�اليات 
املتحدة.  ويدعم امل�شتفيدين من جامعة �شمال كنتاكي وجامعة 
وا�شنطن وكلية واتك�م وجامعة مي�ش�ري �شانت ل�ي�س.  ويتعاون 
البنك مع كلية الهند�شة يف جامعة ني�ي�رك يف برنامج االأمن 

ال�شيرباين للخريجني عرب االإنرتنت.
تعليم  يف  االأكادميي  التميز  مراكز  مع  كذلك  البنك  ويتعاون 
الدفاع ال�شيرباين، وه� برنامج برعاية م�شرتكة من وكالة االأمن 

وقيادة  تنظيم  الى  باالإ�شافة  الداخلي،  االأمن  ووزارة  الق�مي 
ال�شيرباين  االأمن  جمال  يف  العاملة  الق�ى  لتط�ير  جلنة  اأول 
متعدد القطاعات خالل منتدى القيادة التنفيذية لعام 201٨. 
الدفاع  وبرنامج  الق�مي  االأمن  وكالة  مع  البنك  وي�شارك 
ج�نز  جلامعة  التابع   )IACD( املتكامل  التكيفي  ال�شيرباين 
االإلكرتوين(.  للهج�م  االآلية  اال�شتجابة  لتي�شري  ه�بكنز 
 Girls باالإ�شافة اإلى ذلك، اأقام البنك �شراكات جمتمعية مع
للم�شاعدة يف   Girl Scouts و   Technovation و   Who Code

تعزيز املهارات التكن�ل�جية بني ال�شباب يف املجتمع.
• الق�سايا البيئية واملجتمعية واحلوكمة

قام البنك باإجراء مقابالت مع اأ�شحاب امل�شلحة الداخليني 
واخلارجيني لفهم ماهية الق�شايا البيئية واملجتمعية واحل�كمة 
االأكرث اأهمية للبنك، حيث يعمل البنك بجد الإحراز تقدم ب�شاأن 
ما تعلمه من التقييم وم�ا�شلة اال�شتماع والتعلم من اأ�شحاب 
اأهمية  ح�ل  نظره  وجهة  البنك  ي�شارك�ن  الذين  امل�شلحة 

احل�ار البناء واالحرتام ملعاجلة جماالت الفر�س املهمة. 
• االإف�ساح وال�سفافية

يعمل البنك على حت�شني فهمه لكيفية دعم الت��شيات املقدمة 
ال�شلة  ذات  املالية  باالإ�شالحات  املعنية  العمل  فرق  من 
االأمم  اأهداف  مع  م�اءمتها  وطرق  املجتمعية  بامل�ش�ؤولية 

املتحدة للتنمية امل�شتدامة من خالل: 
وتخفي�س  املتجددة  الطاقة  م�شاريع  يف  اال�شتثمار  دعم   •

انبعاثات غازات الدفيئة )الهدف  و13 ٧(.
• دعم العمل الالئق والنم� االقت�شادي )الهدف ٨(.

)الهدف  التفاوتات  وتقليل  املالية  االأ�ش�اق  ا�شتقرار  دعم   •
.)10

واملجتمعات  واملدن  املي�شر  االإ�شكان  يف  ا�شتثماراتنا  ت�جيه   •
امل�شتدامة )الهدف 11 (.

   BMO Financial Group Canada 2.1.3
يق�ل داريل وايت وه� املدير التنفيذي للبنك: »هل ميكن اأن 
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يك�ن البنك ق�ة للتغيري االإيجابي؟ هل ميكن اأن ندفع احلدود؟ 
ال ميكن اأن ن�ؤثر ب�شكل اإيجابي فقط على عمالئنا ولكن يجب 
اأن ن�ؤثر اأي�شا على جمتمعاتهم؟  نعتقد ذلك. من خالل الثقة 
واملعايري  االأعمال  جمال  يف  عاًما   201 مدى  على  املكت�شبة 
االأخالقية التي مت االعرتاف بها يف جميع اأنحاء العامل وثقافة 
القيمة  نخلق  فاإننا  االقت�شادي،  باالإدماج  وااللتزام  العمل 
للم�شتثمرين.   نقدمها  التي  الع�ائد  تتجاوز  التي  امل�شرتكة 
خللق التغيري، ن�شتمع بعناية بهدف فهم اأكرث ما يهم اأ�شحاب 
طاولة  اإلى  املجتمع  و�شركاء  بنظرائنا  ناأتي  لدينا.  امل�شلحة 
املفاو�شات، ونتعاون لتقدمي الدعم، وحل التحديات، والتاأثري 
التي ت�شكل ظروفنا االقت�شادية، بداًل من جمرد  على الق�ى 
الرد عليها. هذا يعني النظر يف نتائج كل قرار نتخذه، يف كل 
ا رد اجلميل - لي�س  مكان منار�س فيه اأعمالنا. وهذا يعني اأي�شً
املهم  الدور  يف  ا  اأي�شً ولكن  املالية،  م�اردنا  خالل  من  فقط 
الذي نلعبه يف جمع االأ�شخا�س ح�ل الق�شايا املهمة، والعمل 
اإنه  اإ�شافية.  اال�شتدامة وظيفة  لي�شت  لنا،  بالن�شبة  كمحفز. 
جزء ال يتجزاأ من كيفية عملنا واإدارة املخاطر ودفع النم� على 

املدى الط�يل. طاملا اأن العامل يتغري، �شنتط�ر ونتكيف«. 
لدى  االجتماعية  امل�سوؤولية  جماالت  ح�سر  وميكن 

هذا البنك فيما يلي: 
• تقليل التاأثري البيئي

على  الكرب�ين  احلياد  البنك  حقق   ،2010 اأغ�شط�س  يف 
م�شت�ى امل�ؤ�ش�شة بالن�شبة ال�شتهالكه للطاقة من خالل املباين 
وت�شتمل  احلني.  ذلك  منذ  عليها  وحافظ  النقل،  وانبعاثات 

اإ�شرتاتيجية البنك على نهج ثالثي اجل�انب:
• تقليل االنبعاثات الناجتة عن النقل وا�شتخدام الطاقة

• اال�شتثمار يف الطاقة املتجددة
• �شراء اأر�شدة الكرب�ن الط�عية عالية اجل�دة ل�شد الفج�ة 

املتبقية
ممار�شات  لتط�ير  اإطاًرا  الكرب�ن  حياد  ا�شرتاتيجية  وت�فر 

ال�شفافية  وتعزيز  التقدم    ور�شم  النجاح  وقيا�س  جديدة 
على  العامليني  اء  ك وال�شر امل�ردين  وت�شجيع  الفر�س  وحتديد 
اأن يك�ن�ا مبتكرين واإيجاد طرق جديدة حلماية امل�شتقبل ال 

�شيما من خالل ال�شراكات مع املنظمات البيئية.
• العطاء للم�ظفني

باملجتمعات  باالهتمام  االلتزام  على  البنك  ثقافة  تاأ�ش�شت 
BMO هذا االميان يف اإحداث  املحلية، حيث ي�شارك م�ظف� 
يف  اخلا�شة  م�شاركتهم  خالل  من  م�شتدام  اإيجابي  تغيري 
احلمالت والتط�ع يف احلمالت ال�شن�ية والعمل التط�عي يف 

منظمات املجتمع املختلفة وامل�شاركة يف فرق جلمع االأم�ال.
• العطاء للمجتمع املحلي

من خالل الرتكيز على التعاون والتعلم واالبتكار، يعمل البنك 
وت�شكيل  م�شتدامة  حل�ل  لتحقيق  املجتمع  يف  �شركائه  مع 
البنك  اأن�شطة  ت�شميم  اإعادة  خالل  من  �شيما  ال  امل�شتقبل، 
وعملياته وعالقاته للعمل ب�شكل اأكرث ا�شرتاتيجية وفًقا ملعايري 
تركيز  جماالت  يف  وال�شروع  جديدة  اأهداف  وو�شع  حمددة، 
اإلى  وم�ارده  البنك  م�شاهمات  ت�جيه  يف  وامل�شاعدة  جديدة 

املنظمات االأكرث فعالية.
2.3 جتارب عربية

يعر�س هذا الق�شم بع�س التجارب العربية يف جمال امل�ش�ؤولية 
املجتمعية يف م�شر واالأردن وال�شع�دية.  وجتدر االإ�شارة الى 
املجتمعية  امل�ش�ؤولية  املمار�شات  عن  االف�شاح  ُمبادرات  اأن 

بداأت تاأخذ جمراها يف بع�س الدول العربية.
1.2.3 جتربة البنك امل�سري لتنمية ال�سادرات: 

احتياجًا  االأكرث  القطاعات  يف  احلقيقية  جه�ده  البنك  رّكز 
يف م�شر وهي التعليم وال�شحة حيث قام بتقدمي دعم مايل 
مبحافظة  اإ�شنا  مبركز  جمتمعية  مدار�س  خم�س  لت�شغيل 
تلك  لطلب  الدرا�شية  امل�شروفات  كافة  تغطية  مع  االأق�شر 
اإن�شاء  تبني  على  البنك  عمل  اأخرى  ناحية  من  املدار�س. 
وتاأ�شي�س وجتهيز غرفة اإقامة مزودة �شاملة املعدات مب�شت�شفى 
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كما  للتنمية.  م�شر  اأهل  مل�ؤ�ش�شة  التابعة  واحلروق  احل�ادث 
يف  الثدي  �شرطان  مر�شى  عالج  تكاليف  بتبني  البنك  قام 
اإطار بروت�ك�ل مع امل�ؤ�ش�شة. هذا باالإ�شافة اإلى الدعم املايل 
الذي قدمه البنك مل�شت�شفيات جامعة اأ�شي�ط لتط�ير وجتهيز 

عدة اأق�شام بامل�شت�شفى.
قطاع  مل�شاندة  جديدة  ُمبادرة  العام  هذا  البنك  تبنى  وقد 
الزراعة يف ظل تراجع دعم البن�ك االأخرى على القطاع، وقد 
بالتعاون مع م�شر اخلري منها جزء  املبادرة  اإطالق هذه  مت 
 ٥0 م�شاحة  على  م�شروع   ٥0 لتنفيذ  املزارعني  مت�يل  يغطى 

فدان مبحافظة االأق�شر.
ويف اإطار �شعي البنك لتنمية ال�عي املايل لدى خمتلف �شرائح 
يف  الفعاليات  من  العديد  رعاية  اإلى  البنك  عمد  املجتمع 
اجلامعات والن�ادي بهدف رعاية النم�ذج امل�شريف امل�شري 

وم�شاريع التخرج بالتعاون مع جامعة القاهرة.
ويف هذا االإطار كذلك مت تنظيم »االأ�شب�ع العاملي املايل« من خالل 
التعاون مع وزارة الرتبية والتعليم ووزارة التعليم العايل وبع�س 
املدار�س واجلامعات مما �شمح بزيارة العديد من ال�شباب لفروع 
البنك وعقد ور�شتي عمل للتعريف بالقطاع امل�شريف واخلدمات 

املختلفة واملنتجات البنكية وفر�س العمل املت�افرة.
ومن ناحية اأخرى ي�شهم البنك بق�ة يف دعم جمتمع االأعمال 
وال�شناعية  التجارية  الغرف  اأن�شطة  دعم  يف  ي�شتمر  حيث 
رجال  مع  العالقات  تنمية  يف  املتخ�ش�شة  املراكز  وبع�س 
االأعمال ورواد االأعمال باالإ�شافة اإلى ن�شاطه االأ�شا�شي يف دعم 
ال�شادرات امل�شرية نح� االأ�ش�اق العاملية من خالل امل�شاركة 
الفاعلة يف املعار�س الدولية والبعثات التجارية لطرح احلل�ل 

لت�شهيل ال�شادرات نح� تلك االأ�ش�اق.
2.2.3 ُمبادرات امل�سوؤولية احلقيقية يف االأردن: 

ت�شهم البن�ك االأردنية يف م�شمار امل�ش�ؤولية املجتمعية يف �شكلني 
للبن�ك  م�شرتكة  م�شاريع  بعث  االأول يف  ال�شكل  يتمثل  رئي�شني. 
وهي م�شاريع تق�م بها البن�ك ب�شكل م�شرتك مع بع�شها البع�س، 

على غرار �شندوق احل�شني لالإبداع والتف�ق والذي يتم مت�يله 
االبداعية  البنية  لتط�ير  كم�شاهمة  امل�شريف  اجلهاز  قبل  من 
يف اجلامعات االأردنية. ويتمثل ال�شكل الثاين يف م�شاريع فردية 
وال�شحة  التعليم  جماالت  يف  بنك  كل  لت�جهات  وفقًا  للبن�ك 
والرتاث والبيئة والثقافة والعمل االجتماعي والتنمية الب�شرية. 
امل�ش�ؤولية  اأحد ركائز  املالية  وال�شفافية  املايل  االإف�شاح  ويعترب 
ي�شهم  االأخرى مما  االقت�شادية  بالقطاعات  املجتمعية مقارنة 

يف التعريف بجه�دها املجتمعية واحلكم عليها.
3.2.3   بنك �سامبا يف اململكة العربية ال�سعودية: 

يف  �شكنية  وحدة   ٥00 ت�زيع  �شامبا  بنك  مبادرة  ا�شتهدفت 
ووزارة  البنك  بني  التعاون  اإطار  يف  اململكة  مناطق  خمتلف 
احتياجا  االأكرث  االأ�شر  اختيار  ال�زارة  تت�لى  حيث  االإ�شكان، 
٤00م  م�شاحة  على  امل�شيدة  باملنازل  التربع  البنك  ويت�لى 

واملتك�نة من طابقني.
4. اخلامتة: دور القيادة يف تعزيز امل�سوؤولية املجتمعية
امل�ش�ؤولية  التنفيذي�ن  امل�ش�ؤول�ن  يعترب  االأحيان،  من  كثري  يف 
املجتمعية كمجرد م�شدر اآخر لل�شغط اأو بدعة عابرة. ولكن 
اأ�شبح�ا  واملجتمعات  وامل�ردين  وامل�ظفني  العمالء  الأن  نظًرا 
ي�ل�ن اأهمية متزايدة للم�ش�ؤولية املجتمعية، املت�شقة مع اأهداف 
اأنها  على  اإليها  ينظر  بع�شهم  بداأ  فقد  امل�شتدامة،  التنمية 
فر�شة خالقة لتعزيز اأعمالهم ب�شكل غري م�شب�ق مع امل�شاهمة 
ينظرون  اأ�شبح�ا  بحيث  ال�قت،  نف�س  يف  املجتمع  تنمية  يف 
اأ�شا�شية ال�شرتاتيجياتهم  باعتبارها  املجتمعية  امل�ش�ؤولية  اإلى 
التجارية  الق�شايا  معاجلة  على  ي�شاعدهم  مما  ال�شاملة، 
 .)Hohnen, 2007, Keys et al., 2007( الرئي�شية ب�شكل خالق
كيفية  يف  التنفيذيني  املديرين  اأمام  الكبري  التحدي  يكمن 
اأن يحقق بالفعل هذه الطم�حات ال�شامية  تط�ير نهج ميكن 
- وحتى االآن، مل يجد �ش�ى القليل منهم الطريق. ومع ذلك، 
على  التغلب  من  املبتكرة  وامل�شارف  ال�شركات  بع�س  متّكنت 
خللق  كطريقة  الذكية  ال�شراكة  مبداأ  ظه�ر  مع  العقبة،  هذه 
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قيمة لكل من االأعمال واملجتمع يف وقت واحد. ترّكز ال�شراكة 
واملجتمع  االأعمال  الرئي�شية بني  التاأثري  الذكية على جماالت 
وتط�ر حل�اًل اإبداعية تعتمد على القدرات التكميلية لكل منهما 

مل�اجهة التحديات الرئي�شية التي ت�ؤثر على كل �شريك. 
ال�شراكة  على  وتعتمد  كبرية  امل�شرتكة  القيمة  فر�س خلق  ان 
الذكية. يف مثل هذه احلالة تتجاوز امل�ش�ؤولية املجتمعية ق�شايا 
جتنب املخاطر اأو تعزيز ال�شمعة نح� حت�شني قدرته االأ�شا�شية 
التحديات  اأو  الق�شايا  معاجلة  خالل  من  القيمة  خلق  على 

اال�شرتاتيجية الرئي�شية. 
احلد  على  احلفاظ  من  الرتكيز  ينتقل  للمجتمع،  بالن�شبة 
اإلى حت�شني فر�س  اأو البحث عن التم�يل  االأدنى من املعايري 
املفتاح  املعي�شة.  وم�شت�يات  للحياة  ال�شاملة  واجل�دة  العمل 
اأن ي�شتفيد كل طرف من م�ارد وخربات الطرف االآخر،  ه� 
الإيجاد حل�ل مبتكرة للتحديات املجتمعية والتجارية احلرجة.
اإن تطبيق هذه املبادئ على اختيار الفر�س املنا�شبة للم�ش�ؤولية 
هي  ما  اإ�شافية:  اأ�شئلة  يطرح  وامل�شارف  لل�شركات  املجتمعية 
املجاالت احلا�شمة يف اأعمالنا التي تتفاعل مع املجتمع ون�ؤثر فيها 
اأكرث؟ ما هي االحتياجات االأ�شا�شية ط�يلة االأجل لنا وللمجتمع 
اأو القدرات التي  والتي ميكن معاجلتها وكيف؟  ما هي امل�ارد 

نحتاجها، وما الذي يجب اأن نقدمه لتحقيق الفر�س؟

ي�فر  هنا  امل��شحة  املبادئ  واتباع  تدريجي  نهج  اتباع  اإن 
وخلق  لتحديد  و�شيلة  وم�شاعديهم  التنفيذيني  للمديرين 
القيمة امل�شرتكة املتبادلة. لكن ذلك �شيتطلب حت�اًل يف املنهج 
حيث  القل�ب.  ل�شعاف  لي�شت  الذكية  وال�شراكة  والتفكري، 
يتطلب االأمر مزيًدا من الرتكيز والعمل والتزاًما ط�يل املدى 
الدعاية،  وحمالت  اخلريية،  االأن�شطة  من  بالعديد  مقارنة 

ولكن قد تك�ن املكافاآت اأكرب بكثري للجانبني.
5. املراجع
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بقلم: الدكتور يوسف بن عثمان الحزيم
األمين العام لمؤسسة العنود الخيرية

الرئيس التنفيذي لمؤسسة العنود لالستثمار

أخـالقـيـات األعـمـال 
والـمـسـؤولـيـة الـمـجـتـمـعـيـة

املقدمة :
التنمية  اإلى مفهوم  بامل�سطلحني  اأبعاد متعددة تعود  ذا  املهنة مو�سوعان  واأخالق  امل�سوؤولية االجتماعية    •
ال�ساملة عندما تتظافر جهود القطاعات  الثالثة : العام واخلا�ض واملجتمع املدين اأو جمتمع اخلري العام .
امل�سوؤولية االجتماعية هي ذراع القطاع اخلا�ض للتعبري عن �سدق �سراكته املجتمعية �سواء لعميله الداخلي    •

)املوظفني( اأو عميله اخلارجي ابتداًء مبحيطه االأهلي وانتهاء بالبيئة والكون.
لاللتزام  فرتفعه  اخلا�ض  القطاع  يف  يعمل  وقائد  موظف  اإميان  يف  ال�سمريية  البنية  هي  املهنة  اأخالق    •

وال�سفافية وال�سدق واالإف�ساح وروح العطاء بال�سراكة مع املجتمع املدين الذي يعرّب عن �سمري النا�ض .
النظرية  للعالقات  للو�سول  علميًا  املو�سوع  وت�ستعر�ض  املفاهيم  تلك  تناق�ض  �سوف  هذه  العمل  ورقة  اأن    •

والوظيفية بينها مع ر�سد التجارب امليدانية .
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مفهوم التنمية :
1. تعريف التنمية :

من  واالقت�شاد  جانب  من  بالدولة  التنمية  مفه�م  ارتبط    •
جانب اآخر فعرفت بذلك على اأنها : »عملية حت�شني ن�عي 

ودائم لالقت�شاد« .
»عملية اخلروج من التخلف انطالقًا من النم� ويك�ن ذلك    •

ببذل اجلهد الكايف يف جمال اال�شتثمار« .
2. التنمية االقت�سادية : 

اإنتاجية  اأ�شاليب  ا�شتنباط  طريق  عن  املجتمع  تقدم   «   •
اإمناء  خالل  من  االإنتاج  م�شت�يات  ورفع  اأف�شل  جديدة 
املهارات والطاقات الب�شرية وخلق تنظيمات اأف�شل، ف�شاًل 

عن زيادة راأ�شمال املرتاكم يف املجتمع على مر الزمن« .
كما تعّرف التنمية االقت�شادية كمح�ر اإ�شافة اإلى العدالة    •
اإلى  املجتمع  دخل  »زيادة  البيئة:  وحماية  االجتماعية 
اأق�شى حد والق�شاء على الفقر من خالل ا�شتغالل امل�ارد 

الطبيعية على النح� االأمثل وبكفاءة« .
3. التنمية الب�سرية :

�شدر اأول تقرير ح�ل التنمية الب�شرية عام 1990م، اهتم    •
بتعريفها مع روؤية �شاملة جتعل العامل الب�شري يف قلب كل 

اجله�د التنم�ية وحم�ر اهتمامها. 
التنمية الب�شرية: هي عملية ت��شيع » زيادة « خيارات النا�س    •
الب�شرية:  التنمية  عنا�شر  اأن  حيث  والقدرات«  »احلريات 
على  احل�ش�ل  فر�س   - املعرفة   - العمر  وط�ل  ال�شحة 

امل�ارد لعي�س الئق.
وللتنمية اأبعاد اأخرى: »عملية متعددة « : احلرية ال�شيا�شية،     •
واالإنتاجية،  االإبداع  والثقافية،  االجتماعية  احلريات 
البيئة، امل�شاركة يف احلياة االجتماعية، ثقافة وفن�ن »وقت 

الفراغ«، االأمن وال�شالم.
هناك ثالثة ركائز للتنمية الب�شرية: االإن�شاف ، الكفاءة/    •

الفعالية االإنتاجية، امل�شاركة والتمكني. 

اإن التنمية الب�شرية تركز على االإن�شان كما قلنا وت�شعى اإلى    •
بناء قدراته اأو تط�يرها، اإن تط�ير القدرات يت�شمن ثالثة 

مفاهيم : فعالية االأداء، القدرة ، املتابعة والتقييم. 
حدد مارتا ن��شباوم قدرات االإن�شان االأ�شا�شية: احلياة، ال�شحة    •
اجليدة.، احل�ا�س، اخليال، الفكر، الع�اطف )احلب، الغ�شب(، 
اأ�شباب عملية )القدرة على ت�شكيل ت�ش�ر ملا ه� جيد، وامل�شاركة 
يف التفكري املتعدي ح�ل التخطيط للحياة(، االنتماء )التفاعل 
االإيجابي والكرامة(، االأن�اع االأخرى من الكائنات )احلي�انات 
والنباتات وعامل الطبيعة(، اللعب )اأوقات الرتفيه عن النف�س(، 

ح�شن تدبري ومراقبة املحيط )�شئ�ن ال�شيا�شة واملال( . 

4. التنمية امل�ستدامة : 
االأمد  على  الرتكيز  خاللها  من  يتم  االأهداف  من  جملة  و�شع 
البعيد بداًل عن االأمد الق�شري وعلى االأجيال املقبلة بدل االأجيال 
واأقاليم  دول  من  بدل  بكاملة  االأر�س  ك�كب  وعلى  احلالية 
منق�شمة وعلى تلبية احلاجيات االأ�شا�شية وكذلك على االأفراد 

واملناطق وال�شع�ب املنعدمة امل�ارد والتي تعاين من التهمي�س«.
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4. التنمية امل�ستدامة :
عرفتها اللجنة العاملية للبيئة والتنمية باأنها : »التنمية التي    •
تق�شي بتلبية احلاجات االأ�شا�شية للجميع وت��شيع الفر�شة 
ون�شر  اأف�شل  حياة  اإلى  طم�حاتهم  الإر�شاء  املجتمع  اأمام 
القيم التي ت�شجع اأمناط ا�شتهالكية �شمن حدود االإمكانات 

البيئية التي يتطلع املجتمع اإلى حتقيقها ب�شكل معق�ل«.
البعد البيئي البعد االجتماعي البعد االقت�سادي

النظم االإيكل�جية
الطاقة

التن�ع البي�جلي
االنتاجية البي�جلية
القدرة على التكيف

امل�شاواة يف الت�زيع
احلراك االجتماعي
امل�شاركة ال�شعبية

التن�يع الثقايف
ا�شتدامة امل�ؤ�ش�شات

النم� االقت�شادي 
امل�شتدام كفاءة راأ�س املال

اإ�شباع احلاجات 
االأ�شا�شية

العدالة االقت�شادية

5. التنمية امل�ستدامة والتنمية االقت�سادية :

رابعًا : املجتمع املدين :
1. تعريف املجتمع املدين  :

يع�د  اإلى عام 1٥9٤م يف اإ�شارته اإلى اأ�شخا�س يقطن�ن يف    •
جمتمع حملي، ثم اأ�شبح ي�شتخدم مبعنيني : 

املفه�م االأول : ح�شب النظرية اال�شكتلندية فيعني »املجتمع   •
املتح�شر« والدولة غري اال�شتبدادية ذات ال�شل�ك امل�ش�ؤول.
املفه�م الثاين : »هيجل« ، و�شف املجتمع املدين باأنه جزء    •
من »احلياة االأخالقية«، التي تتاألف من )االأ�شرة - املجتمع 
بني  و�شيطًا  املدين  املجتمع  يعترب  الدولة( حيث   - املدين 

االأ�شرة وبني املنظ�ر العام للدولة )احلياة االجتماعية(. 
2. ملاذا املجتمع املدين  :

مراقبة اأداء القطاع احلك�مي والقطاع اخلا�س فاإما يك�ن    •
بديال عن ال�شلطة الت�شريعية )برملان اأو جمل�س �ش�رى( اأو 

معززًا لها .
والعطاء  النخ�ة  دافعية  عرب  املجتمع  طاقات  تعبئة    •

والت�شحية دون مقابل مادي . 
رفع معدالت الناجت ال�طني .   •

والعطاء  النخ�ة  دافعية  عرب  املجتمع  طاقات  تعبئة    •
والت�شحية دون مقابل مادي . 

رفع معدالت الناجت ال�طني .   •
تفجري اإبداعات املجتمع وحتمل خماطر نتائج االأفكار التي    •

ال ي�شمح اأو يتعاون معها القطاع احلك�مي. 
الثقافات  واإذابة  تعزيز ال�حدة ال�طنية وال�شع�ر باالأخ�ة    •

الفرعية البينية. 
خام�سًا: االأخالق:

اخُللق: »ال�شبحية، والطبع ، واملروءة، والدين«. القام��س     •
املحيط.

وعرفها اجلرجاين بق�له : » عبارة عن هيئة للنف�س را�شخة    •
ت�شدر عنها االأفعال ب�شه�لة وي�شر من غري حاجة اإلى فكر 
وروية، فاإن كانت الهيئة ت�شدر عنها االأفعال اجلميلة عقاًل 
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و�شرعًا ب�شه�لة �شميت : ُخلقًا ح�شنًا .
واإن كانت ال�شادر منها اأفعال قبيحة �شميت الهيئة: ُخلقًا    •
�شيئًا ، واإمنا قلنا هيئة را�شخة ؛ الأن من ي�شدر منه بذل 
املال على الندور بحالة عار�شة ال يقال : ُخلقه ال�شخاء ، 
ال  روية  اأو  بجهد  الغ�شب  عند  ال�شك�ن  تكّلف  من  وكذلك 
يقال : خلقه احللم ولي�س اخللق عبارة عن الفعل ، فرب 
ملانع  اأو  مال  لفقد  اإما  يبذل  وال   ، ال�شخاء  خلقه  �شخ�س 

ورمبا يك�ن خلقه البخل، وه� يبذل لباعث اأو رياء » .
اإلى  لها  راعية  للنف�س  »حال  اخُللق:  م�شك�يه  ابن  ويعرف    •
اإلى  تنق�شم  احلال  وهذه  روية  وال  فكر  غري  من  اأفعالها 
كاالإن�شان  املزاج  اأ�شل  من  طبيعًا  يك�ن  ما  منها  ق�شمني: 
يك�ن  ما  ومنها  غ�شب  نح�  �شيء  اأدنى  يحركه  الذي 
بالروية  مبدوؤه  يك�ن  ورمبا  والتدريب  بالعادة  م�شتفادًا 

والفكر وت�شميته عليه اأواًل فاأول حتى ي�شري ملكة وخلقًا .
االأخالق: �شفة م�شتقرة يف النف�س فطرية اأو مكت�شبة ذات    •

اآثار يف ال�شل�ك حمم�دة اأو مذم�مة. 
يعرف قام��س )Ethics Lonman( باأنها: مبادئ ال�شل�ك    •

واالآداب التي حتكم الفرد اأو اجلماعة . 
تعد  التي  واملعايري  املبادئ  هي  العمل:  اأخالقيات  تعريف    •
مرجعًا لل�شل�ك املطل�ب الأفراد املهنة ال�احدة والتي يعتمد 

عليها املجتمع يف تق�شيم اآبائهم اإيجابًا اأو �شلبًا. 
االأ�شرار،  اإف�شاء  عدم  »ال�شدق،  العمل:  اأخالقيات  ومن    •
عدم االإ�شرار بالبيئة، عدم قب�ل الر�ش�ة، العدالة يف .... 

امل�ظفني ومعاملتهم، منع الغ�س واخلداع«. 
تط�ير  اإلى  احلديثة  االإدارة  اجتهت  االإدارة:  اأخالقيات    •
االأخالقي  امليثاق  ي�شمى:  ما  عرب  االأخالقية  منظ�متها 
وت�ؤثر  العاملني  جميع  به  يلتزم  حيث   Code of Ethics

االإدارية:  العملية  اأركان  كافة  على  االإدارة  اأخالقيات 
تخطيط، وتنظيم، وت�جيه، ورقابة. 

حاجة  هناك  لي�س  اأن  تذكر  الراأ�شمالية  الغربية  الفل�شفة    •

املنظمات وهي  اإن  �شميث:  اآدم  يق�ل  االإدارة،  الأخالقيات 
ت�شعى لتحقيق م�شاحلها »االأرباح« فاإنها حتقق بال�شرورة 
م�شالح املجتمع وي�ؤكد هذا مدليت�ن فريدمان بق�له : اإن 
منظمات االأعمال يجب اأن نعمل وفق تعظيم اأرباحها ولي�س 

وفق امل�ش�ؤولية االجتماعية . 
 Ethical ال�شتيالد م�شطلح  الربيدي  د. عبداهلل  اأ.  يدع�    •

Profits  بداًل عن  Absolute Profit االأرباح املطلقة. 

�ساد�سا: امل�سوؤولية االجتماعية:
من�شاآت  »�شاهمة  باأنها:  االجتماعية  امل�ش�ؤولية  تعريف    •
القطاع اخلا�س يف حتقيق رفاهية حياة م�ظفيها وحتقيق 
مع  به  تعمل  الذي  للمجتمع  امل�شتدامة  التنمية  اأهداف 
التعرف مب�ش�ؤولية بدوافع دينية واأخالقية ولتعزيز مكانتها 

التناف�شية يف جمال ن�شاطها« .
ا�ستطالع قامت به الغرفة التجارية بالريا�ض حول 

مفهوم امل�سوؤولية االجتماعية لل�سركات :
لقد اأدى االرتباط ال�ثيق بني البيئة والتنمية اإلى ظه�ر مفه�م 
فامل�شكالت   ،Sustainable Development امل�شتدامة  التنمية 
املجتمع  يتبناه  الذي  التنمية  مفه�م  ح�شب  تتفاوت  البيئية 
والتنمية   ، البيئة  االإدارية جتاه  و�شيا�شاته  االقت�شادي  ومن�ه 
فقط،  الكم  ولي�س  الن�ع  على  الرتكيز  اإلى  تهدف  امل�شتدامة 
اأفراد املجتمع، وت�فري فر�س  مثل: حت�شني ت�زيع الدخل بني 
العمل، والرعاية ال�شحية، والرتبية، واالإ�شكان، وكلها اأهداف 
اكت�شب  وقد  بع�شًا،  بع�شها  ويكمل  البيئية  بالتنمية  تتعلق 
دولية  �شهرة  امل�شتدامة  للتنمية   « تالند  »براند  هيئة  تعريف 
اأو�شح  يف ال��شط االقت�شادي منذ تناول هذا املفه�م؛ حيث 
عملية  بك�نها  امل�شتدامة  للتنمية  تعريفًا  الهيئة  هذه  تقرير 
اأن قدراتنا لتلبية احتياجاتنا يف احلا�شر ال ت�ؤثر  التاأكد من 
ويتفق  احتياجاتهم،  لتلبية  امل�شتقبل  اأجيال  قدرات  يف  �شلبيًا 
هذا التعريف مع ما اأو�شحته »امل��ش�عة احلرة« باعتبار اأن هذا 
امل�شطلح ي�شري اإلى عملية تط�ير االأر�س واملدن واملجتمعات، 
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وكذلك االأعمال التجارية، ب�شرط اأن تلبي احتياجات احلا�شر 
حاجاتها.  تلبية  على  القادمة  االأجيال  بقدرة  امل�شا�س  بدون 
هي:  رئي�شة  حماور  ثالث  يف  التنمية  من  الن�ع  هذا  ويجري 
جماالت النم� االقت�شادي، وحفظ امل�ارد الطبيعية والبيئية، 
والتنمية االجتماعية، هذا ما يدفع البع�س اإلى اعتبار التنمية 
امل�شتدامة ن�عًا من التنمية التي تراعي حق االأجيال القادمة 
االأ�شا�شية  االحتياجات  ت�شع  حيث  الطبيعية؛  الرثوات  يف 
لالإن�شان يف املقام االأول. فاأول�ياتها هي تلبية احتياجات املرء 
من الغذاء ومل�شكن وامللب�س، وحق العمل والتعليم، واحل�ش�ل 
ن�عية  بتح�شني  يت�شل  ما  وكل  ال�شحية،  اخلدمات  على 
حياته املادية واالجتماعية، لذا ؛ فاإن اال�شتدامة تقا�س مبدى 
الرتابط بني جمم�عة من العالقات، والتي  ت�شمل االقت�شاد 
م�شتدمي  هيكل  يف  واالجتماعية  البيئية  والع�امل  والطاقة، 
ط�يل املدى، ولقيا�س الكفاءة والتالوؤم بني خمتلف   االأنظمة، 
فاإن امل�ؤ�شرات اخلا�شة باال�شتدامة ت�شمل العديد من اجل�انب 

ال�ا�شعة ومنها : 
االقت�شاد )ت�زيع الفر�س ال�ظيفية، عدالة ت�زيع الدخل    •

والتدريب(.
البيئة .   •

ثقافة وح�شارة املجتمع )العناية باالأطفال، حجم املنا�شط    •
التط�عية( . 

ا�شتدام امل�ارد )ا�شتهالك الطاقة، ا�شتعمال امل�اد اخلطرة    •
وا�شتخدام املياه(. 

•  التعليم.. ال�شحة.. اجل�دة ومعايريها.. ال�شكن.. اأعداد 
ال�شكان.. الرفاهية.. امل�ا�شالت . 

�سابعًا : تـاريـخ نـ�سـاأة مـفـهـوم امل�سوؤولية االجتماعية:
النظرية  ظهرت  حيث  ال�شناعية  الث�رة  االأولى:  املرحلة    •
الكال�شيكية يف االقت�شاد و�شيادة مبداأ احلرية االقت�شادية 
 David ودافيد ريكادو Adam Smith وعلمائها: اآدم �شميث
Ricardo وب�شرورة اأن حتتفي الدولة عن تدخلها لتنظيم 

االقت�شاد واأن متنح لرجال االأعمال تنظيم اأنف�شهم .
ثالثينيات  يف  اأوروبا  يف  العظيم  الك�شاد  الثانية:  املرحلة    •
ومن  الني�كال�شيك  املدر�شة  ظهرت  الع�شرين  القرن 
علمائها: الل�رد ج�ن كينز John Keyns يف معار�شة مبداأ 
ت�شجع  �شرورة  على  واأكد  املطلقة،  االقت�شادية  احلرية 
الدخل  ت�زيع  اإعادة  يف  االقت�شادية  و�شيا�شاتها  احلك�مة 
عن  ذلك  اإجراء  وعليه  اال�شتهالك  حجم  زيادة  اأجل  من 

طريق فر�شي فرائده عاملية على الطبقات الغنية . 
املرحلة الثالثة: الع�ملة حيث اأخذت امل�ش�ؤولية االجتماعية    •
القمة  م�ؤمتر  بعقد  الدويل  االهتمام  �شعيد  على  م�قعها 
199٥م،  عام  ك�بنهاجن  يف  االجتماعية  للتنمية  العاملي 
كما �شدرت يف عام 199٧م معايري امل�ش�ؤولية االجتماعية 
للم�ؤ�ش�شات برقم SA8000 وهي اأول معايري دولية ط�عية 
ب�شاأن اأخالقيات امل�ؤ�ش�شة وت�شمل هذه املعايري على ثالثة   
جماالت: حق�ق االإن�شان، وحق�ق العاملني، وحماية البيئة، 
وتلتها املبادرة الدولية لتعزيز مبادئ امل�ش�ؤولية االجتماعية 
املرحلة  واأطلق  اأنان  ك�يف  العام  االأمني  اأطلقها  والذي 

التنفيذية عام 2000م يف ني�ي�رك .
اإلى  ي�شعى االتفاق العاملي من خالل ق�ة العمل اجلماعي    • 
لقطاع  ميكن  بحيث  امل�ش�ؤولة  ال�شراكات  م�اطنة  تعزيز 
حتديات  م�اجهة  يف  احلل  من  جزءًا  ي�شبح  اأن  االأعمال 
مع  بال�شراكة  ي�شاهم  اأن  ميكن  الطريقة  وبهذه  الع�ملة 
اأكرث  عاملي  اقت�شاد  قيام  يف  اأخرى  اجتماعية  اأطراف 

ا�شتدامة و�شم�لية . 
ثامنًا: اأهداف برامج امل�سوؤولية االجتماعية ودوافعها:
مرتكزات عمل امل�ش�ؤولية االجتماعية: ولكي حتقق املن�شاأة    •
االجتماعية  للم�ش�ؤولية  براجمها  خالل  من  جيدة  عالقة 

يجب اأن تلتزم بعدة اأ�ش�س هي : 
اإقامة  باأهمية  املن�شاأة  اإميان  �شرورة  االأول:  االأ�شا�س    •
ميكن  ال  حيث  بها،  املحيط  املحلي  املجتمع  مع  العالقات 
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اأن تك�ن هذه العالقة جيدة ووطيدة يف حال عدم اقتناع 
فاإن  ثم  ومن  العالقة.  هذه  مثل  اإقامة  بجدوى  املن�شاأة 
اخلط�ة االأولى التي تكفل لهذه العالقة البقاء واال�شتمرار 
هي اقتناع املن�شاأة باأهميتها وفاعليتها ، على اأن هذا امل�قف 
وامل�شكالت  واإمكانياتها  املن�شاأة  عمل  طبيعة  على  يعتمد 

التي تتعر�س لها .
عالقة  قيام  باأهمية  املن�شاأة  اقتناع  عند  الثاين:  االأ�شا�س    •
هذه  ترتجم  اأن  البد  فاإنها  املحيط؛  مبجتمعها  وطيدة 
يجب  ال  وما  يجب  ما  ملم��شة حتدد  �شيا�شة  اإلى  العالقة 
هذه  تك�ن  اأن  وعلى  العالقة  هذه  اإقامة  �شبيل  يف  عمله 
كافة  احل�شبان  يف  وتاأخذ   ، وثابتة  متما�شكة  ال�شيا�شة 
عالقة  يف  التاأثري  �شاأنها  من  التي  والتط�رات  التغريات 
لالأثر  ت�ش�ر  و�شع  �شمان  مع  املحيط،  باملجتمع  املن�شاأة 

االجتماعي للمنظمة االقت�شادية . 
ووفقًا لذلك؛ علينا اأن نت�ش�ر العالقة املتبادلة بني املن�شاأة    •

واملجتمع املحيط مبك�ناته ، وذلك وفقًا لل�شكل االآتي :
وبيان  االقت�شادية  املنظمات  مل�شروعات  ال�ظيفي  النطاق    •

م�ش�ؤوليتها االجتماعية : 

خالل  من  تقدم  التي  امل�شروعات  اأن   »Albonese« اأو�شح    •
من�شاآت املجتمعات االقت�شادية ال �شبيل اأمامها �ش�ى القب�ل 
والت�شليم بت��شيع نظامها ال�ظيفي، الحت�اء املنا�شط ذات 
امل�شم�ن االجتماعي فاهتمت باملخرجات االجتماعية عند 
ا�شتخدامها للم�ارد املتاحة، فال�شركات م�ش�ؤولة عن ال�ش�ؤون 

احل�شرية، وال�ش�ؤون اخلا�شة باملنتج، و�ش�ؤون احلماية من 
هي  اخلا�شة  االقت�شادية  امل�شطلحات  تعد  ومل  التل�ث، 

د ال�حيد لنطاق امل�شروع االقت�شادي ال�ظيفي .  املحدِّ
االجتماعيـة  امل�سوؤوليـة  برامج  اأولويات  تا�سعًا: 

لل�سـركات:

امل�ش�ؤوليات االقت�شادية : حتقيق الربحية التي تنطلق منها    •
بقية امل�ش�ؤوليات : 

تعظيم الع�ائد الربحية للم�شاهمني.   •
االلتزام قدر االإمكان بدعم الت�جهات الربحية لل�شركة .   •

االلتزام بتحقيق الكفاءة الت�شغيلية لل�شركة.   •
امل�ش�ؤوليات القان�نية: االلتزام احلريف بالنظم والت�شريعات:  •
مناطق  يف  بها  املعم�ل  والت�شريعات  للتنظيم  وفقًا  العمل    •

العمل. 
االلتزام بكافة النظم والل�ائح مبا تقت�شيه امل�اطنة .   •

ومبا  امل�شلحة  مع  يت�افق  مبا  واخلدمات  ال�شلع  تقدمي    •
يت�افق مع الل�ائح واالأنظمة املعم�ل بها . 

االلتزام باأخالقيات املجتمع وقيمه .    •
قد  التي  االأخالقية  غري  املمار�شات  كافة  عن  االمتناع    •

تتعار�س مع املمار�شات العملية لل�شركة . 
عليه  من�ش��س  ه�  مما  اأبعد  ه�  ملا  االأخالقية  املمار�شة   •

قان�نيًا وت�شريعيًا . 
ال�شاحلة  امل�اطنة  مبداأ  حتقيق  االن�شانية:  امل�ش�ؤوليات   •

)اأخالقيًا ودينيًا( :

المسؤوليات اإلنسانية 
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• العمل وفق الت�قعات اخلريية واالإن�شانية للمجتمع .
ل�شالح  تط�عية  برامج  يف  لالنخراط  امل�ظفني  ت�شجيع   •

املجتمع.
التي ت�شهم يف حتقيق  التنم�ية واالجتماعية  امل�شاريع  • دعم 

رفاهية املجتمع . 
• مع مراعاة اأن تط�ير برامج امل�ش�ؤولية االجتماعية للمجتمع 
يجب اأن تنطلق من طبيعة من�شط ال�شركة االأ�شلي . وي�شتعر�س 
اجلدول االآتي بع�س االأمثلة التي ت��شح طبيعة الربامج امل�جهة 

للمجتمع وفقًا لطبيعة املن�شط االقت�شادي لل�شركة : 
طبيعة الربامجالقطاعات

مايل ا�شتثماري
- برامج دعم امل�شاريع ال�شغرية ومت�يلها .

- برامج القرو�س احل�شنة .
- تاأ�شي�س �شركات ذات طبيعة جمتمعية .

�شناعي وزراعي

- تاأ�شي�س خط�ط اإنتاج ملنتجات منخف�شة 
التكلفة ت�شتهدف �شكان القرى والِهجر .

-تاأ�شي�س م�شروعات �شناعية الإنتاج بع�س 
امل�اد االأولية اأو ال��شيطة .

طبيعة الربامجالقطاعات

عقاري

- م�شروع تط�ير مناطق حلا�شنات االأعمال .
- برامج لدعم االإ�شكان اخلريي .

- برمج ملناطق ور�س �شناعية متخ�ش�شة .
- برامج لالإن�شاء والبناء .

خدمات
- م�شروع لت�ش�يق املنتجات

- م�شروعات لت�زيع املنتجات .
- م�شروعات وبرامج للتدريب والتاأهيل

عا�سرًا : عـالقـة االأخـالق بامل�سوؤولية االجتماعية:
• ات�شح لنا من ا�شتعرا�س مفه�م االأخالق واأخالقيات املهنة 
اإلى حد كبري منها كفل�شفة تطال االأفراد  اأن امل�ش�ؤولية نابعة 
والقيادات وامل�ؤ�ش�شات وق�ة دفعها الرئي�س ه� املجتمع املدين 

اأو املجتمع االأخالقي . 

للم�سوؤولية  التطبيقية  املمار�سة  ع�سر:  احلادي 
االجتماعية:

العينة  مفردات  غالبية  م�افقة  امليدانية  الدرا�شة  نتائج  اأظهرت 
امل�شتق�شاة ح�ل ت�افر هذه الق�اعد . وقد جاءت قاعدة اأو مبداأ 
مقدمة  يف  بالبيئة«  ت�شر  ال  التي  بامل�ا�شفات  ال�شركة  »التزام 
هذه الق�اعد واملبادئ حيث ي�ؤيد نح� ٨٨2% من مفردات العينة 
بالبيئة  ال�شركات  هذه  اهتمام  مدى  ي��شح  ما  وه�  امل�شتق�شاة، 
املحيطة بها. ما تبني لنا اأن ٧٧% من هذه ال�شركات تن�س ر�شالتها 
لديها  ال�شركات  و ٥9 % من هذه  م�ش�ؤوليتها جتاه جمتمعه  على 

دليل لق�اعد احل�كمة ، وذلك كما ه� مبني يف اجلدول االآتي :  

ن�سبة ال�سركات البيان
التي يتوافر لديها

٨2%التزام ال�شركة بامل�ا�شفات التي ال ت�شر بالبيئة  واالإن�شان
٧٧%ن�س ر�شالة ال�شركة على امل�ش�ؤولية االجتماعية

6٧%الئحة الأخالقيات العمل
٥9%دليل لق�اعد احل�كمة

التزام ال�شركة مل�رديها بتطبيق امل�ش�ؤولية 
االجتماعية  عند تقدمي خدماتها

%٥1

٥3%ت�زيع دليل ق�اعد اأخالقيات العمل على امل�ظفني

من  �شركة   )211( ق�امها  عينة  على  تطبيقية  درا�شة  ويف    •
ال��شطى  هي  مناطق  ثالث  يف  باململكة  املمتازة  الدرجة 
وال�شرقية والغربية ا�شتطلعت اراء 11 رئي�س جمل�س اإدارة، و 
13 نائب رئي�س جمل�س اإدارة، و 26 تنفيذي، 62 مديرًا عامًا و 
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٤٧ رئي�س ق�شم، م�شرفان عامان، م�شاعدا مدير، 12 عالقات 
عامة، وواحد ع�ش� م�شئ�لية اجتماعية، نتجت ملا يلي: 

اإدارات  تخ�ش�س  مل  ال�شع�دية  ال�شركات  من   %3٨   •
للم�شئ�لية االجتماعية .

العالقات  الإدارة  االجتماعية  امل�شئ�لية  مهمة  ت�شند   %2٥   •
العامة . 

•  1٨% يق�م بها جمل�س االإدارة .
11% من ال�شركات ت�شند املهمة اإلى اإدارة اأو ق�شم امل�شئ�لية   •

االجتماعية .
•  ٧% يق�م باملهمة املدير التنفيذي.

•  33% من ال�شركات تعتمد على اأ�شل�ب الدعم املايل فقط 
للم�شئ�لية االجتماعية. 

•  2٨% من ال�شركات مل ت�شارك اأ�شاًل حتى االآن. 
•  13% ت�شارك مع القطاع الثالث. 

الثالث ع�سر : اخلال�سة :
وا�شح  غري  يزال  ال  االجتماعية  امل�ش�ؤولية  مفه�م  اأن   •

لل�شركات. 
ح�ل  ترتكز  العاملني  جتاه  االجتماعية  امل�ش�ؤولية  برامج    •

الرعاية ال�شحية. 
خالل  من  املجتمع  جتاه  املنظمات  بدور  وعي  ي�جد  ال    •

امل�ش�ؤولية االجتماعية .
خالل  من  املجتمع  جتاه  املنظمات  بدور  وعي  ي�جد  ال    •

امل�ش�ؤولية االجتماعية.
اأن اأغلب برامج امل�ش�ؤولية االجتماعية املقدمة من منظمات    •

دوافع  على  تعتمد  فردية  مبادرات  هي  اخلا�س  القطاع 
دينية، اأو دوافع تتما�شى مع القان�ن املفرو�س من اجلهات 

احلك�مية لتحقيق ع�ائد لها. 
املنظمات  داخل  االجتماعية  للم�ش�ؤولية  برامج  وج�د  قلة    •

مرتبطة بن�شاطها وفق اأول�يات واحتياجات املجتمع.
الرابع ع�سر: التو�سيات:

)نظام  الطف�لة  يف  االأخالقية  القيم  )التن�شئة(  غر�س    )1
التعليم العام + املنزل ( واأبرزها قيمة العطاء واالإمناء.

املرتبطة  �شيما  االأخالقية  واملبادئ  امل�اثيق  اعتماد    )2
بحق�ق االإن�شان يف بيئة االأعمال والتدريب عليها .

مدينة  كل  يف  االجتماعية  امل�ش�ؤولية  جمال�س  تاأ�شي�س    )3
ت�شجيعها  مع  ال�شركات  قبل  من  مت�ل  اأن  على  كربى 

بح�افز رع�ية اأو �شريبية من قبل احلك�مة .
اإقرار الت�شريعات على جعل امل�ش�ؤولية االجتماعية حم�ر    )٤

من حماور ح�كمة ال�شركات .
االأعمال  منظمات  بني  والت�شبيك  ال�شراكات  تعزيز    )٥
وامل�ؤ�ش�شات غري الربحية ال �شيما يف املنطقة اجلغرافية 

التي تعمل بها ال�شركة .
امل�ش�ؤولية  مفه�م  عن  املغل�طة  الت�ش�رات  ت�شحيح    )6
ك�ادر  قبل  من  وقيادته  به  ال�عي  وزيادة  االجتماعية 

حمرتفة. وعلى اأنه ق�ى اأ�شا�شية يف املجتمع املدين .
واإقليمية  وطنية  دورية  تقارير  واإ�شدار  الدويل  التعاون    )٧
لتبادل  امل�ؤ�شرات  وعقد  االإف�شاح  من  ملزيد  ودولية 

اخلربات وا�شتلهام اأف�شل التجارب .
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بقلم: األستاذة مرام عبدالمجيد القاسمي
معلمة لغة عربية - مختصة في تدريس أهداف التنمية المستدامة 

التقنيات الحديثة في تدريس 
أهداف التنمية المستدامة

باأهداف  الوعي  ن�سر  ظل  ويف  التعليم،  يف  التقدم  لتحقيق  ت�سعى  التي  اجلديدة  والقرارات  التغرّيات  ظل  يف 
جميع  عماد  اأن  �سنجد  التدري�ض  يف  والع�سرين  الواحد  القرن  ا�سرتاتيجيات  وا�ستخدام  امل�ستدامة  التنمية 
ما ُذِكر �سيكون جيل اليوم الذي يقبع داخل اأ�سوار املدار�ض، لذا فيتوجب علينا اأن نعمل على جودة تعليمنا 
اأهداف التنمية امل�ستدامة يف خطط درو�سنا وتوظيف ا�سرتاتيجيات التعليم احلديثة التي جتعل  وت�سمني 
الطالب حموًرا للعملية التعليمية، ويكون املعلم مر�سًدا وموجًها للطالب فقط، فكل معلم يدخل لل�سف يجب اأن 

يحقق ولو هدًفا واحًدا من االأهداف يف اليوم.
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)دّر�س اأهداف التنمية امل�شتدامة Teach SDGs( ه� م�شروع 
ابتدعته لتدري�س التنمية امل�شتدامة يف املدار�س بطرق حديثة 

وذلك من خالل: 
اأهداف  من  بهدف  وربطها  ق�شة  بقراءة  القراءة  1- وقت 

التنمية امل�شتدامة.
ترتبط  بفعاليات  والف�شحة  ال�شباحّي  الطاب�ر  2-تفعيل 

باالأهداف مثل الت�عية من اأخطار ال�شمنة.
3- ربط التح�شري الي�مّي للدر�س بهدف اأو هدفني من اأهداف 

التنمية امل�شتدامة.
امل�شتدامة  التنمية  اأهداف  ح�ل  للتالميذ  عمل  ٤- ور�س 
امل�شكالت بطرق  اللعب وحل  التعلم عن طريق  تق�م على 

اإبداعّية.
بهدف  يرتبط  تطّ�عي  عمل  اأف�شل  كـم�شابقة  ٥- امل�شابقات 

ب�شرط اأن يك�ن العمل من وحي اأفكار التالميذ.
6-م�شابقـة اخِلطابة البيئية بكتابة ِخطاب بيئّي يرتبط بهدف 

من االأهداف.

٧- �شينما التنمية امل�شتدامة ال�ثائقية.
امل�شتدامة  للتنمية  بجعلها جلاًنا  الن�شاط  ٨- تفعيل ح�ش�س 
التنمية امل�شتدامة  اأهداف  حيث متثل كل جلنة هدًفا من 
وهب  بنت  اآمنة  مبدر�شة  اللجان  ح�ش�س  )متّثل  مثل 

االبتدائية للبنات جتربًة ناجحًة(.
ح�شب  مبّ�بًة  وتك�ن  احلائطّية  امل�شتدامة  التنمية  جمّلة   -9 

االأهداف. .
يف  امل�شتدامة  التنمية  اأهداف  الأغر�س  امل�شروع  هذا  ابتدعت 
اأطمح لتخريج  فاأنا  نف��س تالميذي بطريقة جديدة وممتعة 
يتفّكر يف ت�شرفاته قبل فعلها، كتفكريه مئة مرة قبل  طالب 
ال�ردة  على  يده�س  اأن  وقبل  البحر،  مياه  يف  االأو�شاخ  رمي 
اجلميلة، وقبل اأن ي�شرف يف ا�شتخدام املاء والكهرباء، وقبل 
متكّنا  فاإذا  االإنتاج،  يف  يفكر  اأن  دون  م�اد  اأي  ي�شتهلك  اأن 
وجعلناه  طالب  كل  نف�س  يف  امل�شتدامة  التنمية  غر�س  من 
�شنطمئن على م�شتقبل  ويتاأمل ت�شرفاته حينها فقط  يتفّكر 

البحرين.
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بقلم: الدكتورة هال السعيد
أكاديمية وباحثة في مجال شؤون اإلعاقة

أهداف التنمية المستدامة: 
2030-2015 لخدمة األشخاص 

ذوي اإلعاقة

يف اأيلول/�سبتمرب 2015 اعتمدت الدول االأع�ساء يف االأمم املتحدة ر�سميًا يف نيويورك، خالل موؤمترها املعني 
بالتنمية امل�ستدامة، خطة التنمية امل�ستدامة لعام 2030. وت�ستمل هذه اخلطة على 17 هدفًا ، ودورها يف 
بناء عامل اأكرث �سمواًل واإن�سافًا لالأ�سخا�ض ذوي االإعاقة. وو�سع حجر االأ�سا�ض مل�ستقبل ي�سمل فيه االأ�سخا�ض 
ذوي االإعاقة ب�سورة اأكرب. تعهدت خطة عام 2030  )بعدم ترك اأحد يتخلف عن الركب(.. ولالأ�سخا�ض 
ذوي االإعاقة حق كبري بهذه االأهداف ال�سبعة ع�سر ، بو�سفهم م�ستفيدين وفاعلني على ال�سواء، اأن ي�ستفيدوا 
ا�ستيعاب  القادرة على  املجتمعات  بناء  ي�سحنوا عملية  واأن  وامل�ستدامة،  ال�ساملة  التنمية  �سرعة حتقيق  من 
اجلميع وال�سمود بوجه العوائق، مبا يف ذلك �سياق احلد من خماطر الكوارث وتعزيز العمل االإن�ساين والتنمية 
واملوؤ�س�سات  لهم  املمثلة  واملنظمات  االإعاقة  ذوي  لالأ�سخا�ض  والداعمني  احلكومات  على  ويتعني  احل�سرية. 

االأكادميية والقطاع اخلا�ض اأن يعملوا كفريق واحد بهدف حتقيق اأهداف التنمية امل�ستدامة.
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حقائق واأرقام :
عدد �شكان االأر�س: ٧ مليار ن�شمة، يعاين مليار �شخ�س من 
�شكان العامل )1 من كل ٧ اأ�شخا�س( من ن�ع ما من االإعاقة، 
اأي ما يزيد عن 100 ملي�ن �شخ�س معاق هم من االأطفال، 
للعنف  االإعاقة  من  يعان�ن  الذين  االأطفال  يتعر�س  وحيث 
بن�شبة اأربع اأ�شعاف ما ميكن اأن يتعر�شه االأطفال غري ذوي 
االعاقة، ويالحظ اأنه  يعي�س ٨0 % من ذوي االعاقة يف الدول 
نفقات  املعاقني حتمل  املائة من  ي�شتطيع ٥0 يف  وال  النامية، 
حق�ق  اتفاقية  على  بلدًا   1٥3 وقع  وقد  ال�شحية،  الرعاية 

االأ�شخا�س ذوي االإعاقة عام 2006.
اأهداف التنمية امل�ستدامة ال�سبعة ع�سر:

ولتحقيق اأهداف االأمم املتحدة بالتنمية امل�شتدامة للخدمات 
ال�شبعة  االأهداف  من  اأن  وجدنا  االإعاقة  لذوي  تقدم  التي 
ع�شر ي�جد �شبعة اأهداف اأكرث ات�شاقًا واإحلاحًا ل�اقع وق�شايا 
بق�شايا  اخلا�شة  املفاهيم  ال�شت�شقاء  حماولة  يف  االإعاقة، 
االإعاقة، ولتكري�شها يف ر�شم روؤية وا�شحة للمنظ�مات اخلريية 
وجت�يد  تقيي�س  اإلى  باالإ�شافة   ،2030 قطر  لروؤية  امل�ازية 

املعايري الرامية اإلى حتقيق اأهداف التنمية امل�شتدامة.
ذوي  لالأ�سخا�ض  امل�ستدامة  التنمية  اأهداف  حتقيق 

االإعاقة.تتلخ�ض باالأهداف ال�سبعة التالية:

الهدف االول:

ال�سحة اجليدة والرفاه:
التنمية  اأهداف  من  الثالث  بالهدف  االول  الهدف  يتلخ�س 
امل�شتدامة �شمان متتع اجلميع باأمناط عي�س �شحية وبالرفاهية 
يف جميع االأعمار. واإن �شمان احلياة ال�شحية وت�شجيع الرفاه 
التنمية  يف  منه  بد  ال  عن�شرًا  بات  االإعاقة  ذوي  لالأ�شخا�س 
امل�شتدامة. وحتقق تقدم ج�هري يف زيادة اإمكانية احل�ش�ل 

على رعاية �شحية مالئمة..
وهنا ظهرت احلاجة اإلى بذل كثري من اجله�د للق�شاء على 
االأمرا�س لتلبية متطلبات االأ�شخا�س ذوي االإعاقة ال�شحية، 
وتعزيز اجل�انب ال�قائية، ومالزمة العالج التاأهيلي وال�ظيفي 

لتحفيز مناطق االإح�شا�س وتعزيز قدرتهم على االإجناب.
لذلك ال بد من االهتمام باالأم�ر التالية:

و�شع نهاية لالأوبئة واالأمرا�س املنت�شرة يف اأو�شاط االأ�شخا�س    •
ذوي االإعاقة بحل�ل عام 2030 .

ت�شبب عجز  لالأ�شرة حتى ال  بال�قاية  الت�عية  العمل على    •
ومنه تظهر االعاقة.

�شمان ح�ش�ل االأ�شخا�س ذوي االإعاقة على خدمات رعاية    •
ال�شحة املنا�شبة حلاالتهم واالهتمام باجل�انب اجلن�شية 
والزواج واالإجناب، مبا يف ذلك خدمات ومعل�مات تنظيم 
االأ�شرة والت�عية اخلا�شة بهم، واإدماج ال�شحة االإجنابية 

يف اال�شرتاتيجيات والربامج ال�طنية بحل�ل عام 2030.
احل�ش�ل  واإمكانية  ال�شاملة،  ال�شحية  التغطية  حتقيق    •
على خدمات الرعاية ال�شحية االأ�شا�شية اجليدة واإمكانية 
واللقاحات  االأدوية  على  االإعاقة  ذوي  االأ�شخا�س  ح�ش�ل 

اجلّيدة والفعالة واملي�ش�رة التكلفة.
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الهدف الثاين:

العمل الالئق ومنو االقت�ساد:
التنمية  اأهداف  من  الثامن  بالهدف  الثاين  الهدف  يتلخ�س 
للجميع  وال�شامل  املطرد  االقت�شادي  النم�  تعزيز  امل�شتدامة 
الالئق  العمل  وت�فري  واملنتجة،  الكاملة  والعمالة  وامل�شتدام، 
اإتاحة  يف  املتكافئ  وغري  البطيء  التقدم  ي�ؤدي  حيث  للجميع 
فر�س العمل لالأ�شخا�س ذوي االإعاقة اإلى معاودة التفكري فيما 
ننتهجه من �شيا�شات اقت�شادية واجتماعية اإزاء ت�فري العمل 
الالئق للجميع، مع اال�شتعانة باأدوات جديدة يف هذا امل�شمار.
كفاية  وعدم  الالئق،  العمل  فر�س  انعدام  ا�شتمرار  اإن 
العقد  ت�شاوؤل  اإلى  يف�شي  اال�شتهالك  وقلة  اال�شتثمارات، 
االجتماعي االأ�شا�شي الذي ترتكز عليه املجتمعات املتح�شرة 
وه�: اقت�شاء م�شاركة اجلميع يف التقدم. و�شتظل تهيئة فر�س 
�شت�اجهها  التي  الرئي�شة  التحديات  من  حتديًا  اجليد  العمل 

االقت�شادات العاملية جميعا تقريبا فيما بعد عام 201٥. 
لذلك ال بد من االهتمام باالأمور التالية:

على  املجتمعات  تعمل  اأن  امل�شتدام  االقت�شادي  النم�  يقت�شي 
احل�ش�ل  االإعاقة  ذوي  لالأ�شخا�س  تتيح  التي  الظروف  تهيئة 
على فر�س عمل جيد حتفز االقت�شاد يف ظل ظروف الئقة منها:
تعزيز ال�شيا�شات امل�جهة نح� التنمية التي تدعم االأن�شطة    •
االإنتاجية، وفر�س العمل الالئق لالأ�شخا�س ذوي االإعاقة، 
ومبا�شرة االأعمال احلرة، والقدرة على االإبداع واالبتكار، 
وت�شجع على اإ�شفاء الطابع الر�شمي على امل�شاريع املتناهية 

ال�شغر وال�شغرية واملت��شطة احلجم، ومن�ها.
الالئق  العمل  وت�فري  واملنتجة  الكاملة  العمالة  حتقيق    •
لقاء  االأجر  وتكاف�ؤ  اجلن�شني  من  االإعاقة  ذوي  الأ�شخا�س 

العمل املتكافئ القيمة، بحل�ل عام 2030 
بالربامج  االإعاقة  ذوي  من  امللتحقني  غري  ال�شباب  اإحلاق    •
التاأهيلية �ش�اء من خالل التعليم اأو التدريب بحل�ل عام 2020 
واآمنة  �شاملة  عمل  بيئة  وتعزيز  العمل  حق�ق  حماية   •
ال�ظائف  من  واحلمد  االإعاقة،  ذوي  لالأ�شخا�س  ومهياأة 

غري امل�شتقرة
تعزيز قدرة امل�ؤ�ش�شات املالية املحلية على ت�شجيع اإمكانية    •
واخلدمات  والتاأمني  امل�شرفية  اخلدمات  على  احل�ش�ل 

املالية للجميع، وت��شيع نطاقها. 
تاأمني م�شاركة اال�شخا�س ذوي االعاقة يف �شنع القرار.   •

العمل  تاأمني ح�ش�ل اال�شخا�س ذوي االعاقة على فر�س    •
التي تنا�شب اأو�شاعهم.

الهدف الثالث:

ال�سناعة واالبتكار والهياكل االأ�سا�سية:
التنمية  اأهداف  من  التا�شع  بالهدف  الثالث  الهدف  يتلخ�س 
وحتفيز  ال�شم�د،  على  قادرة  حتتية  بنية  اإقامة  امل�شتدامة 

الت�شنيع ال�شامل للجميع وامل�شتدام، وت�شجيع االبتكار.
والري،  النقل،  االأ�شا�شية  البنية  يف  اال�شتثمار  زال  ما  وحيث 
والطاقة، وتكن�ل�جيا املعل�مات واالت�شاالت، ومتكني االأ�شخا�س 

ذوي االإعاقة منها ال يرتقي اإلى امل�شت�ل املاأم�ل.
لذلك ال بد من االهتمام باالأم�ر التالية:

اإن اال�شتثمار يف البنية االأ�شا�شية مبا يخدم االأ�شخا�س ذوي 
التنمية  حتقيق  عنا�شر  من  حي�يًا  عن�شرًا  بات  االإعاقة 
النم�  باأن  اإقرار منذ زمن بعيد  امل�شتدامة والتمكني، وهناك 
والتعليمية  ال�شحية  النتائج  وحت�شني  والدخل  االإنتاجية  يف 

يقت�شيان اال�شتثمار يف البنية االأ�شا�شية، ومنها:
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اإقامة بنى حتتية جيدة الن�عية وم�ث�قة وم�شتدامة وقادرة    •
على ال�شم�د، لدعم التنمية االقت�شادية ورفاه االأ�شخا�س 
�شامل  �ُشُبل و�ش�ل  تي�شري  الرتكيز على  االإعاقة، مع  ذوي 

اإليها بتكلفة مي�ش�رة وعلى قدم امل�شاواة.
زيادة فر�س ح�ش�ل امل�شاريع ال�شناعية ال�شغرية احلجم    •
و�شائر امل�شاريع التي يقيمها االأ�شخا�س ذوي االإعاقة على 

الت�شجيع والدعم املايل.
مبا  واالبتكار  والبحث  املحلية  التكن�ل�جيا  تط�ير  دعم    •

يخدم االأ�شخا�س ذوي االإعاقة.
زيادة فر�س احل�ش�ل على تكن�ل�جيا املعل�مات واالت�شاالت،    •
وال�شعي اإلى ت�فري فر�س ال��ش�ل ال�شامل واملي�ش�ر اإلى �شبكة 

االإنرتنت بحل�ل عام )2030( .
الهدف الرابع:

احلد من اأوجه عدم امل�ساواة:
التنمية  اأهداف  من  العا�شر  بالهدف  الرابع  الهدف  يتلخ�س 
امل�شتدامة احلد من انعدام امل�شاواة حيث خطى املجتمع الدويل 
خط�ات وا�شعة �ش�ب احلد من انعدام امل�شاواة بني االأ�شخا�س 
يزال  ال  التباين  اأن  بيد  االإعاقة.  ذوي  واالأ�شخا�س  العاديني 
مت�ا�شال، حيث هناك تباينات وا�شعة يف اإمكانية احل�ش�ل على 
اخلدمات التعليمية وال�ظيفية وغري ذلك من االأ�ش�ل االإنتاجية.

لذلك ال بد من االهتمام باالأم�ر التالية:
�شيا�شات  باتباع  الت��شية  مت  التباين،  خف�س  اإلى  �شعيًا 
ال�قت  يف  االهتمام  ت�يل  اأن  على  املبداأ،  حيث  من  �شاملة 
ذلك  يف  مبا  واملهم�شة  امل�شت�شعفة  الفئات  باحتياجات  ذاته 

االأ�شخا�س ذوي االإعاقة، ومنها:
وال�شيا�شي  واالقت�شادي  االجتماعي  االإدماج  وتعزيز  متكني    •

للجميع، مبا يف ذلك االأ�شخا�س ذوي االإعاقة بحل�ل عام 2030 
�شمان تكاف�ؤ الفر�س واحلد من اأوجه انعدام امل�شاواة يف    •
النتائج، من خالل اإزالة الق�انني وال�شيا�شات واملمار�شات 
واالإجراءات  وال�شيا�شات  الت�شريعات  وتعزيز  التمييزية، 

املالئمة يف هذا ال�شدد.
ذوي  االأ�شخا�س  فيهم  مبا  للجميع  الفر�س  تكاف�ؤ  �شمان    •

االإعاقة.
الهدف اخلام�ض:

مدن وجمتمعات حملية م�ستدامة:
يتلخ�س الهدف اخلام�س بالهدف احلادي ع�شر من اأهداف 
�شاملة  الب�شرية  وامل�شت�طنات  املدن  جعل  امل�شتدامة  التنمية 

للجميع واآمنة وقادرة على ال�شم�د وم�شتدامة.
اإن املدن هي مراكز االأفكار والتجارة والثقافة والعلم واالإنتاجية 
والتنمية االجتماعية وما ه� اأكرث من  ذلك بكثري. فاملدن مكنت 

النا�س يف اأف�شل حاالتها من التقدم اجتماعيًا واقت�شاديًا.
اأن ثمة حتديات  كثرية تقف يف طريق �شيانة املدن على  بيد 
الرخاء مع عدم  اإيجاد فر�س عمل وحتقيق  ي�شتمر معه  نح� 
املتعلقة  امل�شرتكة  التحديات  وت�شمل  وامل�ارد.  االأر�س   اإجهاد 
العمرانية  البيئة  وتهيئة  ال�شامل  ال��ش�ل  باملدن عدم حتقيق 
لالأ�شخا�س ذوي االإعاقة، وعدم ت�افر اأم�ال  لتقدمي اخلدمات 

االأ�شا�شية لهم، وم�شاريع البنية التحتية امللحة.
لذلك ال بد من االهتمام باالأم�ر التالية:

االأ�شخا�س  ي�اجهها  التي  على  التحديات  التغلب  املمكن  من 
م�ا�شلة  املدن  لتلك  تتيح  بطرائق  املدن  جتاه  االإعاقة  ذوي 
فيها  ويتاح  ال�قت  ذاته  يف  حت�شينها  مع  والنم�،  االنتعا�س 
للجميع ال��ش�ل واحل�ش�ل على اخلدمات االأ�شا�شية والطاقة 
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واالإ�شكان والنقل وما ه� اأكرث من  ذلك.
ويالحظ ان دولة قطر قامت باإن�شاء مراكز ثقافية ُمتخ�ش�شة، 
واالجتماعي  الثقايف  قطر  مركز  املثال  �شبيل  على  منها 

للمكف�فني، ومركز قطر الثقايف واالجتماعي لل�شم.
الريا�شي  االحتاد  اإن�شاء  مّت  فقد  الريا�شي،  ال�شعيد  على  اأما 
القطري لذوي االإعاقة منذ فرتة ط�يلة، حيث بات يلعب دورًا هامًا 

يف تاأهيل االأ�شخا�س ذوي االإعاقة ودجمهم ريا�شيًا يف املجتمع.
واأو�شح اأّن اللجنة الُعليا للم�شاريع واالإرث، اأخذت يف احل�شبان 
حيث  من  االإعاقة  ذوي  لالأ�شخا�س  اخلا�شة  االحتياجات 
احل�ش�ل على الت�شهيالت الالزمة لال�شتمتاع بفعاليات كاأ�س 

العامل لكرة القدم الذي �شتحت�شنه قطر يف عام 2022. 
والحظ التقدم بدولة قطر باالهتمام بجميع الت�شهيالت لذوي 
العامة  االأماكن  اأو  بامل�شكن  �ش�اء  اآمنه  بيئة  بتاأمني  االعاقة 
ترفيهية  اأماكن  وتخ�شي�س  والفنادق،  واملطاعم  واملتنزهات 
بع�س  ووفرت  االإعاقة،  ذوي  لالأ�شخا�س  العامة  احلدائق  يف 
التعر�س  دون  االأطفال  ي�شتخدمها  اأن  ميكن  التي  االألعاب 
للخطر، كما نظمت دورات تدريبية اإلزامية للم�ظفني يف الهيئة 

العامة لل�شياحة والعاملني يف املطارات ح�ل �شه�لة ال��ش�ل.
الب�شرية  وامل�شت�طنات  املدن  جعل  لهدف  اال�شتدامة  ولتحقيق 
�شاملة للجميع واآمنة وقادرة على ال�شم�د وم�شتدامة باتباع التايل:
�شمان ح�ش�ل االأ�شخا�س ذوي االإعاقة على خدمات املدن    •
االأ�شا�شية املالئمة واالآمنة واملي�ش�رة التكلفة، ورفع م�شت�ى 

اخلدمة، بحل�ل عام 2030 .
واآمنة  مهياأة  نقل  نظم  اإلى  اجلميع  و�ش�ل  اإمكانية  ت�فري    •
ومي�ش�رة التكلفة ي�شهل ال��ش�ل اإليها وم�شتدامة، وحت�شني 
نطاق  ت��شيع  خالل  من  وال �شيما  الطرق،  على  ال�شالمة 
النقل العام، مع اإيالء اهتمام خا�س الحتياجات االأ�شخا�س 

ذوي االإعاقة وكبار ال�شن، بحل�ل عام 2030 .
تعزيز الت��شع احل�شري ال�شامل للجميع مبا فيهم االأ�شخا�س    •
ذوي االإعاقة، واإ�شراكهم يف تخطيط واإدارة املدن على نح� 

قائم على التكامل واال�شتدامة بحل�ل عام  )2030(.
ذوي  االأ�شخا�س  فيهم  مبا  اجلميع  ا�شتفادة  �شبل  ت�فري    •
االإعاقة من م�شاحات خ�شراء واأماكن عامة مهياأة واآمنة 
و�شاملة للجميع ميكن ال��ش�ل اإليها بحل�ل عام )2030(.

الهدف ال�ساد�ض:

عقد ال�سراكات لتحقيق االأهداف:
اأهداف  من  ع�شر  ال�شابع  بالهدف  ال�شاد�س  الهدف  يتلخ�س 
ال�شراكة  وتن�شيط  التنفيذ  و�شائل  تعزيز  امل�شتدامة  التنمية 

العاملية من اأجل التنمية امل�شتدامة.
وحيث يتطلب حتقيق اأهداف التنمية امل�شتدامة عقد ال�شراكات 
املتعددة بني م�ؤ�ش�شات املجتمع املدين على اختالفها، والكفيلة 
تنمية  جدول  يتطلب  كما  واال�شتدامة،  التنفيذ  اآلية  ب�شمان 
م�شتدامة قائم على �شراكات بني احلك�مة والقطاع اخلا�س 
ق�اعد  على  ُتبنى  ال�شاملة  ال�شراكات  وهذه  املدين.  واملجتمع 
وقيم وروؤية م�شرتكة واأهداف م�شرتكة ت�شع االأ�شخا�س ذوي 

االإعاقة يف قلب من هذه اجله�د.
لذلك ال بد من االهتمام باالأم�ر التالية:

التنمية  اأهداف  تنفيذ  اإلى  الرامية  ال�طنية  اخلطط  دعم   •
امل�شتدامة.

• ت�شجيع وتعزيز ال�شراكات العامة بني القطاع العام والقطاع 
اخلا�س و�شراكات املجتمع املدين الفعالة، باال�شتفادة من 
ا�شرتاتيجياتها  ومن  ال�شراكات  من  املكت�شبة  اخلربات 

لتعبئة امل�ارد مبا يخدم االأ�شخا�س ذوي االإعاقة.
• اال�شتفادة من البيانات يف عملية الر�شد واملتابعة وامل�شاءلة، 
للتقدم  مقايي�س  ل��شع  القائمة  املبادرات  من  اال�شتفادة 
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املحرز يف حتقيق التنمية امل�شتدامة.
• تعزيز ات�شاق ال�شيا�شات والق�انني واالأنظمة مبا ين�شجم مع 
حتقيق التنمية امل�شتدامة التي يتطلع اإليها االأ�شخا�س ذوي 

االإعاقة.
الهدف ال�سابع:

التعليم اجليد:
التنمية  اأهداف  من  الرابع  بالهدف  ال�شابع  الهدف  يتلخ�س 
امل�شتدامة �شمان التعليم اجليد املن�شف وال�شامل للجميع وتعزيز 
اأهداف  من  الرابع  والهدف  للجميع.  احلياة  مدى  التعلم  فر�س 
ه�  بل  فح�شب،  ملهمًا  هدفًا  لي�س  ه�  الهامة  امل�شتدامة  التنمية 
جزء ال يتجزاأ من رفاهية جمتمعاتنا واقت�شادنا، ومن ن�عية حياة 

جميع االأفراد، ويعد هدفًا هامًا وعامليًا جديدًا يف جمال التعليم.
مكثفة  ت�شاورية  لعملية  نتيجة  الهدف  هذا  حتديد  اأتى  وقد 
املجتمع  من  ال�ا�شعة  امل�شاركة  مع  االأع�شاء،  الدول  اأجرتها 
واملنظمات  الثنائية  وال�كاالت  والنقابات  واملعلمني  املدين 
ومعاهد  اخلا�س  والقطاع  الدولية  واملنظمات  االإقليمية 

البح�ث وم�ؤ�ش�شاته.
ومع االإح�شائيات احلالية ي�شل عدد االأطفال غري امللتحقني 
بالدرا�شة وهم يف �شن االلتحاق باملدار�س االبتدائية ما يقارب 
حتى  االإعاقة.  ذوي  من  تقريبًا  ن�شفهم  طفل،  ملي�ن   6٥
االأطفال ذوي االإعاقة الذين يلتحق�ن باملدار�س يقل احتمال 
ا�شتكمال درا�شتهم ب�شكل كبري مقارنة باأقرانهم ب�شبب بع�س 
اأن  اإلى  التقديرات  بع�س  وت�شري  ي�اجه�نها.  التي  التحديات 
ن�شبة تخرج االأطفال ذوي االإعاقة تقل عن ٥ % . ونتيجة لذلك، 
باتت ن�شبة البالغني من ذوي االإعاقة امللمني بالقراءة والكتابة 

3 %  فقط يف العامل، اأما ن�شبة الن�شاء ذوات االإعاقة امللمات 
بالقراءة والكتابة فهي ن�شبة �شادمة اإذ ال تتجاوز 1 % .

املفه�م  ب�شبب  االإعاقات،  ذوي  االأطفال  تهمي�س  ويتفاقم 
ال�شائد لالإعاقة على اأنه �شكل من اأ�شكال ال�شعف، وافرتا�س 
اأن املدر�شة ما هي اإال �شبيل للتن�شئة االجتماعية للطالب ذوي 
من  االإعاقة  ذوي  االأطفال  فحرمان  للتعلم،  ولي�س  االإعاقة 
احلق يف التعليم يعزز امل�اقف واالفرتا�شات ال�شائعة بت�شاوؤل 

قدرتهم، ما ي�شعهم يف اأو�شاع غري م�اتية ب�شكل اأكرب.
يرتكز  الذي  االأ�شا�س  جيد  تعليم  على  احل�ش�ل  ي�شكل  وحيث 
عليه حت�شني حياة االأ�شخا�س ذوي االإعاقة وبه تتحقق التنمية 
اإمكانية  زيادة  �ش�ب  ج�هريًا  تقدمًا  اأُحرز  وقد  امل�شتدامة. 
وزيادة  مراحله،  بكل  املنا�شب  اجليد  التعليم  على  احل�ش�ل 
االهتمام بالربامج التي تراعي الفروق الفردية والتي تتنا�شب 
مع كل حالة ، وزيادة معدالت االلتحاق بالدرا�شة مدار�س التعليم 
العام بعملية الدمج وخ�ش��شًا بالن�شبة للن�شاء والفتيات الذين 
�شاحبة  وثانيًا  اأنث�ي  عن�شر  اأواًل  ب�شفتهن  التميز  ي�اجه�ن 
اعاقة، لذلك ال بد من بذل جه�د اأكرث لكي تك�ن كفيلة بتحقيق 

قفزات يف اإجناز االأهداف العاملية املحددة للتعليم .
لذلك ال بد من االهتمام باالأم�ر التالية:

ميكننا عمل االأف�شل من �شاأن حت�شني خطط و�شيا�شات التعليم 
تلق�ا  الذين  املعلم�ن  التهمي�س، في�شتطيع  اخلروج من دائرة 
التعرف على االأطفال ذوي االإعاقة وم�شاعدتهم  تدريبًا على 
على التعلم مبا يتنا�شب مع ن�ع االإعاقة ودرجتها مع مراعاة 
اإيجابي  اأثر  لها  يك�ن  حيث  بينهم  فيما  الفردية  الفروق 
ف�شل  له  وهذا  املختلفة  للمعل�مات  االإعاقة  ذوي  باكت�شاب 
اأدوات  اإلى وج�د  اإ�شافة  اإيجابي باال�شتدامة،  اأثر  يف اإحداث 
التي  الطبية  كالنظارات   ، الثمن  رخي�شة  م�شاعدة   واأجهزة 
الف�شل،   �شب�رة  ت�فريها لطفل يجد �شع�بة يف قراءة  ميكن 
  FM  ومعينات �شمعية ملن يعان�ن من �شعف بال�شمع ، واجهزة
..... وغريها من االأجهزة التع�ي�شية امل�شاعدة، فال�شيا�شات 



(69)الكتاب العربي في المسؤولية المجتمعية - الجـزء الثالث

بني  الرتابط  طبيعة  خا�س  ب�شكل  تراعي  اجليدة  التعليمية 
االإعاقة والربامج التي تقدم لهم.

بالتعليم  كاماًل  التزامًا  التزامهم  يالحظ  قطر  دولتنا  ويف 
منظ�ر  متزايد  ب�شكل  الدولة  وتطبق  االإعاقة،  لذوي  ال�شامل 
االحت�اء االجتماعي على التعليم، ما ي�شمح بتك�ين روؤية �شاملة 
لالإعاقة والتنمية. وين�شب تركيزهم على املعلمني، وو�شع يف 
الرئي�شني(،  )املدربني  اأجل  من  تدريبية  حزمًا  ال�شدد  هذا 
ليت�ل�ا بعد ذلك تدريب املعلمني على دعم االأطفال امل�شابني 

بالت�حد و�شعف ال�شمع وال�شلل الدماغي وال�شم واملكف�فني.
وقد تعاطت دوله قطر واجلهات املهتمة بذوي االإعاقة �ش�اء 

وزارة التعليم ووزارة ال�شحة 
ووزارة التنمية االجتماعية مع املنظمات املعنية بذوي االإعاقة 
ه�ؤالء  الإحلاق  مبتكرة  مناهج  بت�شميم  املحلية،  واملجتمعات 
الدمج  بطريقة  العام  بالتعليم  الدرا�شي  بال�شف  االأطفال 
ال�شامل، مع االهتمام ببناء قدرات امل�ظفني واملعلمني، واإعداد 

�شيا�شات تعليمية �شاملة، وتهيئة فيزيقية ملكان دجمهم.
املعل�مات  لتكن�ل�جيا  مبتكرة  باأ�شاليب  قطر  اهتمت  اأي�شًا 
واالت�شال يف التعليم، وتقييمها، وو�شع ا�شرتاتيجية تف�شيلية 
�شاملة لذوي االإعاقة، مبا يتنا�شب مع ن�ع االإعاقة، فمثاًل لتعليم 
فئه ال�شم يف مرحلة ما قبل املدر�شة، مت تدريب اأواًل معلمي 
الرتبية اخلا�شة ومعلمني التعليم العام على لغة االإ�شارة ومن 
القدرات  لتتنا�شب  الدرا�شية  املناهج  اإ�شالح  على  العمل  ثم 
اال�شتيعابية لذوي االإعاقة، وو�شع م�ؤ�شرات وا�شحة للمتابعة. 
وبذلك ينبغي اأال يقت�شر التعليم على فئة دون اأخرى، االأمر 
االإعاقة  ذوي  االأ�شخا�س  يحظى  اأن  اأهمية  اإلى  يدع�  الذي 
تاأهيلية بربامج متن�عة ومتعددة ت�شاعدهم  اأواًل  بتعليم جيد 
مراحلهم  ا�شتكمال  لهم  تتيح  تعليمية  فر�س  اتاحة  على 
الدرا�شية مبا يف ذلك اجلامعية مع وج�د ال��شائل التعليمية 
وممكن  اعاقة  كل  تنا�شب  التي  للربامج  وامل�شاندة  امل�شاعدة 

حت�شني التعلم وا�شتدامته باتباع النقاط التالية:

من�شف  بتعليم  االإعاقة  ذوي  االأ�شخا�س  يتمتع  اأن  �شمان   •
وجيد، مما ي�ؤدي اإلى حتقيق نتائج تعليمية مالئمة وفعالة 

بحل�ل عام 2030.
احل�ش�ل  فر�س  االإعاقة  ذوي  لالأ�شخا�س  تتاح  اأن  �شمان   •
على ن�عية جيدة من النماء والرعاية يف مرحلة الطف�لة 
جاهزين  يك�ن�ا  حتى  االبتدائي  قبل  والتعليم  املبكرة 

للتعليم بحل�ل عام 2030 .
احل�ش�ل  يف  االإعاقة  ذوي  االأ�شخا�س  فر�س  تكاف�ؤ  �شمان   •
على التعليم املهني والتعليم العايل اجليد واملي�ش�ر التكلفة، 

مبا يف ذلك التعليم اجلامعي، بحل�ل عام 2030 .
• �شمان تكاف�ؤ فر�س جميع الن�شاء والرجال من ذوي االعاقة 
العايل  والتعليم  واملهني  التقني  التعليم  يف احل�ش�ل على 
اجلامعي،  التعليم  ذلك  يف  مبا  التكلفة،  واملي�ش�ر  اجليد 

بحل�ل عام 2030
التقنية  باملهارات  االإعاقة  ذوي  االأ�شخا�س  متتع  �شمان   •
االأعمال  وملبا�شرة  الئقة  وظائف  و�شغل  للعمل  واملهنية، 

احلرة بحل�ل عام 2030 .
التكن�ل�جيا  لدعم  ال�طنية  والق�انني  بال�شيا�شات  االرتقاء   •

امل�شاعدة للم�شابني باي ن�ع من االعاقات. 
• اإظهار اأهمية ت�فري منتجات التكن�ل�جيا امل�شاعدة و�شمان 

تهيئة بيئات خالية من احل�اجز.
• �شرورة حتفيز البحث العلمي وتط�ير التكن�ل�جيا امل�شاعدة 

يف هذا املجال.
• بناء املرافق التعليمية التي تراعي ال��ش�ل لالأ�شخا�س ذوي 
وتهيئة  القائمة  التعليمية  املرافق  م�شت�ى  ورفع  االإعاقة، 

بيئة تعليمية فعالة واآمنة.
• الق�شاء على التفاوت بني اجلن�شني يف التعليم و�شمان تكاف�ؤ 
والتدريب  التعليم  م�شت�يات  جميع  اإلى  ال��ش�ل  فر�س 
ذوي  لالأ�شخا�س  ذلك  يف  مبا  ال�شعيفة،  للفئات  املهني 
االإعاقة وال�شع�ب االأ�شلية واالأطفال الذين يعي�ش�ن يف ظل 
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اأو�شاع ه�شة، بحل�ل عام 2030
الكبار،  من  كبرية  ون�شبة  ال�شباب  جميع  يلم  اأن  �شمان    •
بالقراءة  �ش�اء،  حد  على  االعاقة  ذوي  من  ون�شاًء  رجااًل 
عام  بحل�ل  قدراتهم  يتنا�شب  مبا  والريا�شيات  والكتابة 

.2030
بناء قاعدة معرفية ق�ية للمبادرات الناجحة، مع م�شاعدة    •
ال�شامل  للتعليم  ا�شرتاتيجيات  و�شع  على  اأي�شًا  البلدان 

وتنفيذها.
بناء املرافق التعليمية التي تراعي الفروق بني اجلن�شني،    •
التعليمية  املرافق  م�شت�ى  ورفع  واالأطفال،  واالإعاقة، 
من  وخالية  وماأم�نة  فعالة  تعليمية  بيئة  وتهيئة  القائمة 

العنف للجميع.

للتعامل  امل�ؤهلني  املعلمني  عدد  يف  كبرية  بن�شبة  الزيادة    •
الدويل  التعاون  ذلك من خالل  االعاقة، مبا يف  ذوي  مع 
اأقل  يف  وبخا�شة  النامية،  البلدان  يف  املعلمني  لتدريب 
بحل�ل  النامية،  ال�شغرية  اجلزرية  والدول  من�ًا  البلدان 

عام 2030
اإدماج االأ�شخا�س ذوي االإعاقة يف احلياة الثقافية واأن�شطة    •

الرتفيه والت�شلية الريا�شية.
لالأ�شخا�س  املتاحة  الدرا�شية  املنح  عدد  ن�شبة  زيادة    •
ذلك  يف  مبا  العايل،  بالتعليم  لاللتحاق  االإعاقة  ذوي 
واالت�شاالت،  املعل�مات  وتكن�ل�جيا  املهني  التدريب  منح 

والربامج التقنية والهند�شية والعلمية بحل�ل عام 2020.
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اعداد : األستاذة شامة عوض الكريم عبدالسالم عثمان
محاضر بجامعة النيلين قسم علم االجتماع واألنثروبولوجيا والخدمة االجتماعية

المسؤولية االجتماعية للشركات 
االقتصادية كشريك لتحقيق 

أهداف التنمية المستدامة 2030

اإن الفكرة االأ�سا�سية التي تنطوي عليها امل�سوؤولية االجتماعية لل�سركات؛ هو حتقيق ال�سراكة الفعالة بينها 
الرفاه  حلالة  به  للو�سول  للمجتمع،  الفائدة  حتقق  التي  والربامج  ال�سيا�سات  و�سع  اأجل  من  الدولة،  وبني 
االجتماعي امل�ستدام، من خالل البحث عن املعاجلات التي من املمكن اأن ت�ساهم يف �سد خمتلف امل�سكالت والعقبات 
امل�سوؤولية االجتماعية  امل�ستدامة. وت�سبح  للتنمية  اأن تواجه املجتمع، وحتول دون و�سوله  املمكن  التي من 
لل�سركات بهذا املعنى واحدة من اأهم متطلبات حتقيق اأهداف التنمية امل�ستدامة للعام 2030. وهذا ما نحاول 
اأن نتطرق اإليه من خالل هذا املقال، بتو�سيح كيف اأن االأبعاد التي ت�ستند عليها فكرة امل�سوؤولية االجتماعية 

لل�سركات، تخدم ب�سكل اأ�سا�سي اأهداف التنمية امل�ستدامة للعام 2030. 
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اأبعاد امل�سوؤولية االجتماعية: 
يعرف البنك الدويل امل�ش�ؤولية االجتماعية باأنها التزام قطاع 
االأعمال باالإ�شهام يف التنمية االقت�شادية امل�شتدامة وبالعمل 
مع امل�ظفني واأ�شرهم واملجتمع املحلي واملجتمع عامة من اأجل 
حت�شني ن�عية حياتهم باأ�شاليب تفيد قطاع االأعمال والتنمية 
جمل�س  ح�شب  على  االجتماعية  وامل�ش�ؤولية  �ش�اء.  حد  على 
قبل  من  امل�شتمر  االلتزام  امل�شتدامة  للتنمية  العاملي  االأعمال 
التنمية  حتقيق  يف  وامل�شاهمة  اأخالقيًا  بالت�شرف  امل�ؤ�ش�شات 
املعي�شية  الظروف  ن�عية  حت�شني  على  والعمل  االقت�شادية 
للق�ى العاملة وعائالتهم واملجتمع املحلي واملجتمع ككل1. ومن 
لقطاع  االجتماعية  امل�ش�ؤولية  فاإن  الذكر  ال�شالفة  التعريفات 
االأعمال تنط�ي على اأبعاد اأخرى غري البعد االقت�شادي الذي 
املنفعة الأ�شحاب امل�شلحة  الربح وحتقيق  اإلى تعظيم  يهدف 
واحلك�مة(،  الزبائن  امل�ردون،  املقر�ش�ن،  االأ�شهم،  )حملة 
فتلك التعريفات تعك�س ب�شكل مبا�شر اأن امل�ش�ؤولية االجتماعية 
حميطها  فقط  ت�شمل  ال  االقت�شادية  امل�ؤ�ش�شة  تتحملها  التي 
يتعلق  فيما  اخلارجي  للمجتمع  م�ش�ؤوليتها  متتد  بل  الداخلي 
واجلدول  وغريها  والبيئة  واملعي�شية  االقت�شادية  بظروفه 

التايل ي��شح ذلك: 
عبداللطيف  امل�شرف  اإلى:  ا�شتنادًا  الباحث،  اأعده  امل�شدر: 
امل�شرف، امل�ش�ؤولية االجتماعية درا�شة يف االإدارات احلك�مية 

والعمل الط�عي، مرجع �شابق �س16٧
التنمية  اأهداف  حتقيق  يف  ك�شريك  االقت�شادية  ال�شركات 

امل�شتدامة 2030م: 
اإن االأبعاد ال�شالفة الذكر، ت�شتبك ب�شكل اأو باآخر مع واحدة من 
امل�ش�ؤولية  اأبعاد  االأول من  امل�شتدامة، فالبعد  التنمية  اأهداف 
1  ن�ال �شيايف، امل�ش�ؤولية االجتماعية للم�ؤ�ش�شة وامل�ارد الب�شرية )اجلزائر، جملة التنظيم 

والعمل، العدد ٥( �س ٤

االجتماعية ه� البعد االجتماعي، الذي يعني بتحقيق م�شاريع 
اجتماعية ذات اأهداف اإن�شانية تخدم ب�شكل اأ�شا�شي املجتمع 
دون حت�شيل عائد اأو ربح مادي، وهذا البعد يلتقي مع الهدف 
االأول من اأهداف التنمية امل�شتدامة وه� الق�شاء على الفقر، 
ه�  الثالث  والهدف  اجل�ع،  على  الق�شاء  ه�  الثاين  والهدف 
اجليد،  التعليم  ه�  الرابع  والهدف  اجليدة،  ال�شحة  حتقيق 
والهدف الثامن العمل الالئق ومن� االقت�شاد، والهدف التا�شع 

ه� ال�شناعة واالبتكار والهياكل االأ�شا�شية. 
البعد  فه�  االجتماعية  امل�ش�ؤولية  اأبعاد  من  الثاين  البعد  اأما 
االأخالقي ويفرت�س هذا البعد اأن على امل�ؤ�ش�شة االقت�شادية اأن 
ت�شت�عب اجل�انب القيمية واالأخالقية وال�شل�كية واملعتقدات 
يلتقي مع الهدف  البعد  يف املجتمعات الذي تعمل فيه، وهذا 
التنمية امل�شتدامة وه� حتقيق امل�شاواة  اأهداف  اخلام�س من 
عدم  اأوجه  من  احلد  ه�  العا�شر  والهدف  اجلن�شني،  بني 
والعدل  ال�شالم  ال�شاد�س ع�شر ه� حتقيق  والهدف  امل�شاواة، 
عليها  تنط�ي  التي  االأبعاد  اأن  واملالحظ  الق�ية،  وامل�ؤ�ش�شات 
�شكل  على  الدول  بع�س  يف  ترجمت  االجتماعية  امل�ش�ؤولية 
ت�شريعات وق�انني حاكمة لعمل امل�ؤ�ش�شات االقت�شادية، ففي 
الق�انني  من  مبجم�عة  االأخالقي  البعد  ترجم  قد  ال�ش�دان 
وه� قان�ن العمل ال�شادر عام 199٧ الذي ينظم العالقة بني 
وي�شمن  فيها.  والعاملني  ال�ش�دان  االقت�شادية يف  امل�ؤ�ش�شات 
حق�قًا خمتلفة ومتن�عة ل�شالح العاملني يتحقق من خاللها 
العاملني  جتاه  االأعمال  ملن�شئات  االجتماعية  امل�ش�ؤولية  مبداأ 
هذا  ويهتم   2001 العام  يف  ال�شادر  الطفل  وقان�ن  فيها، 
القان�ن ب�شكل اأ�شا�شي مبعاجلة وتنظيم ق�شايا حماية ورعاية 
االأطفال يف ال�ش�دان. وذلك فيما يتعلق ب�شحتهم، والق�شايا 

التي تتعلق بعمالة االأطفال.
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امل�ش�ؤولية  ه�  االجتماعية  امل�ش�ؤولية  اأبعاد  من  الثالث  والبعد 
ذات  واخلدمات  ال�شلع  باإنتاج  ويتعلق  امل�شتهلك  حماية  جتاه 
القيمة للمجتمع بتكلفة معق�لة ون�عيات جيدة.  ويلتقي هذا 
البعد من الهدف الثاين ع�شر من اأهداف التنمية امل�شتدامة 
اال�شتهالك واالإنتاج امل�ش�ؤوالن، والهدف ال�شابع ع�شر وه� عقد 
ال�ش�دانية  احلك�مة  وحتاول  االأهداف.  لتحقيق  ال�شراكات 
اأبعاد امل�ش�ؤولية االجتماعية للم�ؤ�ش�شات  تقييد هذا البعد من 
امل�ا�شفات  قان�ن  اأهمها  الق�انني  االقت�شادية مبجم�عة من 
وحماية  التجارة  تنظيم  وقان�ن  200٨م.  للعام  واملقايي�س 

امل�شتهلك للعام 2012م. 
يلتقي  وه�  البيئة  حماية  جتاه  امل�ش�ؤولية  وه�  االأخري  والبعد 
مع الهدف ال�شاد�س من اأهداف التنمية امل�شتدامة وه� املياه 

النظيفة والنظافة ال�شحية، والهدف ال�شابع وه� طاقة نظيفة 
وجمتمعات  مدن  ع�شر  احلادي  والهدف  معق�لة،  وباأ�شعار 
املناخي،  العمل  وه�  ع�شر  الثالث  والهدف  م�شتدامة،  حملية 
اخلام�س  والهدف  املياه،  حتت  احلياة  ع�شر  الرابع  والهدف 
قبل  من  االقت�شادية  ال�شركات  وتقيد  الرب.  يف  احلياة  ع�شر 
بقان�ن  البيئة  جتاه  م�ش�ؤوليتها  مب�جب  ال�ش�دانية  احلك�مة 

حماية البيئة للعام 2001.  
امل�ش�ؤولية  اأبعاد  بني  اال�شتباك  بت��شيح  ال�شابقة  املحاولة  ان 
للعام  امل�شتدامة  بالتنمية  اخلا�شة  واالأهداف  االجتماعية 
2030، ما ه� اإال ت��شيح اأن حتقيق اأهداف التنمية امل�شتدامة 
والقطاع  واحلك�مة  الدولة  جه�د  تظافر  نتاج  يك�ن   2030

اخلا�س ومنظمات املجتمع املدين. 
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بقلم: األستاذ عصام بابكر كوكو 
رئيس مركز الخرطوم للمسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة

دور المسؤولية االجتماعية 
للصحافة في تحقيق أهداف 

التنمية المستدامة 

االت�سال كغريه من العلوم االإن�سانية تبلورت حوله نظريات عديدة عربت عن منطلقات وفل�سفات االأمم وال�سعوب 
ومناهجها احلياتية، فعرفت االإن�سانية النظرية ال�سلطوية والنظرية ال�سيوعية والنظرية الليربالية،

ومن �سمنها نظرية امل�سوؤولية االجتماعية التي تدعم ب�سكل رئي�سي التوجه الرامي النزال اأهداف التنمية 
امل�ستدامة اإلى اأر�ض الواقع، وحينما يقال امل�سوؤولية االجتماعية لل�سحافة يعنى بها جميع و�سائل االت�سال، 
لذا يقال ال�سحافة املقروءة وامل�سموعة واملرئية، ثم حلقت بها و�سائل االإعالم اجلديد التي قلبت النظريات 
االإعالمية ومكنت اجلميع من دخول �ساحاته ب�سكل فعال ومبا�سر، وهي تتفوق يف �سرعة النقل والتفاعل على 

االإعالم التقليدي.
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جاءت نظرية امل�ش�ؤولية االجتماعية الإر�شاء قيم نبيلة ل�شحافة 
حرة وم�ش�ؤولة و نزيهة،  لتتما�شى مع حركة الع�دة لالأخالق 
والقيم الفا�شلة و�شبط حركة امل�ؤ�ش�شات مع م�شالح املجتمع، 
امل�ؤ�ش�شات  ق�ة  النظرية  هذه  ن�ش�ء  اأ�شباب  اأهم  من  ولعل 
االقت�شادية وا�شتخدامها لالإعالم ب�شكل غري اأخالقي �شاهم 
يف ا�شتمالة الراأي العام وخداعه يف بع�س االأحيان، بالرغم من 
اأنها دعمت الت�جه  اإال  االنتقادات التي وجهت لهذه النظرية 
م�ش�ؤوليات  على  اأكدت  والتي  االجتماعية  امل�ش�ؤولية  يف  العام 
على  وقراراتها  منا�شطها  تاأثري  جتاه  االأخالقية  امل�ؤ�ش�شات 
ب�شكل  والبيئة،  واملجتمع  املحلي  واملجتمع  وا�شرهم  العاملني 
من  واح�شب  امل�شتدامة،  والتنمية  التجارة  اأهداف  يخدم 
ال�شرورة مبكان اأن تراعى ال�شحافة مبفه�مها ال�شاملة دعم 
احلياة  اإلى  تق�د  وهي  الي�مية  حركتها  يف  الت�جهات  هذه 
تعمق  �شراعات  يف  اخل��س  من  بداًل  للمجتمعات،  الف�شلى 

جراح املجتمع وتق�شي على قيمه الفا�شلة واأخالقه النبيلة .
ومن االأدوار املهمة التي ينبغي اأن تق�م بها ال�شحافة هي دعم 
وتعزيز اأهداف التنمية امل�شتدامة التي اأعلنتها االأمم املتحدة 
و30  دولة  رئي�س   1٥0 نح�  مب�شاركة  العاملية  التنمية  قمة  يف 
وزيرًا، كبديل الأهداف االألفية التي انتهت يف العامل 201٥م، 
وقد خل�شت اأهداف التنمية امل�شتدامة والتي �شتنتهي بحل�ل 
االأر�شية  الكرة  �شكان  ي�اجهها  التي  املخاطر   ،2030 عام 
وهي تت�شمن �شبعة ع�شر هدفًا ركز على الق�شاء على الفقر 

وحتقيق العدالة االجتماعية ومعاجلة التغيري املناخي. 
ويقع على عاتق ال�شحافة  قيادة احل�ار الهادف ح�ل اأهداف 
يتج�شدوا   والذين  امل�شلحة  اأ�شحاب  بني  امل�شتدامة  التنمية 
ومنظمات  واخلا�شة  احلك�مية  امل�ؤ�ش�شات  يف  اأويل  ب�شكل 
للربامج  وفقًا  امل�شلحة  اأ�شحاب  يتفرع  ثم  املدين،  املجتمع 
امل�شتدامة  التنمية  اأهداف  ح�ل  ت�شب  التي  وامل�شروعات 

وطبيعة امل�ؤ�ش�شات التي تق�م بها، فالتط�ر الهائل يف و�شائل 
االت�شال وتقانة املعل�مات فتح اآفاقًا جديدة لل�شحافة لتق�م 
باأدوار اأكرث م�ش�ؤولية وفاعلية،  وقدرة على التاأثري من خالل 
ممكنًا،  ال��شائل  هذه  جعلته  الذي  اخلالق  واالبتكار  االبداع 
ون�شر  واملثاقفة  للتعلم  مفت�حة  جامعات  ال��شائل  هذه  غدت 
اآخر،  اإلى  مكان  من  التجارب  ونقل  املعريف  والتبادل  ال�عي 
وهي عني ما يحتاجه العامل لدعم  هذه احلملة غري امل�شب�قة 

يف التاريخ االإن�شاين.
قيم  تعزيز  يف  كبريًا  دورًا  تلعب  اأن  ميكن  ال�شحافة  اأن  كما 
وثقافة امل�ش�ؤولية املجتمعية التي متثل االأداة اجل�هرية لتحقيق 
واالقت�شادية  البيئية  باأبعادها  امل�ؤ�ش�شات  يف  اال�شتدامة 
واالجتماعية، بجانب ت�شجيعها للممار�شات امل�ش�ؤولة جمتمعيًا 
االإيجابي،  الن�شر  خالل  من  وال�شركات  امل�ؤ�ش�شات  و�شط 
امل�شابقات  وعمل  املجتمع  ت�شب يف م�شلحة  مبادرات  وتبني 
يف  قدمًا  للم�شي  واملفكرين  الكتاب  وت�شجيع  املتخ�ش�شة 
التي جتري خربات  ال�شراكات الذكية  هذا امل�شمار، وت�شجيع 
االأثر  م�شروعات م�شرتكة عظيمة  لتنفيذ  امل�ؤ�ش�شات  وقدرات 
ت�شاركه  التي  االأخرى  والكائنات  االإن�شاين  للن�ع  والفائدة 

احلياة على ظهر هذا الك�كب.         
اهتمت جامعة الدول العربية بدور االإعالم  يف حتقيق اأهداف 
اإبريل  يف  اخل�ش��س  بهذا  ور�شة  عقدت  امل�شتدامة،  التنمية 
2019م، هدفت اإلى ت�شليط ال�ش�ء على دور االإعالم يف تعزيز 
خالل  من  امل�شتدامة،  التنمية  اأهداف  حتقيق  ودعم  ال�عي 
طاولة م�شتديرة )ع�شف فكري( لتقدمي روؤية وا�شحة ح�ل 
�شملت  التنم�ي  املجال  يف  باالإعالم  النه��س  واآليات  و�شائل 
اأربعة  ال�ر�شة  ناق�شت  ال�شلة،   ذات  املجاالت  يف  املخت�شني 
حماور اأ�شا�شية حيث  تناول املح�ر االأول مفاهيم وم�شطلحات 
والتنمية  االإعالم  والعالقة بني  التنم�ي،  االإعالم  عامة ح�ل 
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عملية  جتاه  التنم�ي  االإعالم  و�شائل  وم�ش�ؤولية  امل�شتدامة، 
يف  االإعالم  لدور  املف�شرة  والنظرية  امل�شتدامة،  التنمية 
تناول  الثاين  املح�ر  اأما  امل�شتدامة،  التنمية  اأهداف  حتقيق 
يت�شمن  بينما  امل�شتدامة،  التنمية  حتقيق  يف  االإعالم  دور 
اأهداف  حتقيق  يف  الناجحة  التجارب  عر�س  الثالث  املح�ر 
الرابع مناق�شات مفت�حة  املح�ر  وت�شمن  امل�شتدامة،  التنمية 
للتنمية  العربية  االإعالمية  اخلريطة  حتقيق  متطلبات  ح�ل 
ت��شيات  على  احل�ش�ل  من  اأمتكن  مل   ،2030 امل�شتدامة 
ال�ر�شة املهمة والتي يف ظني متثل خارطة طريق لدور اإيجابي 
يل  وتبدى  امل�شتدامة،  التنمية  اأهداف  حتقيق  يف  لل�شحافة 
ذلك من خالل املحاور املهمة التي ناق�شتها ال�ر�شة.                                                                            

وخال�شة الق�ل اأن لل�شحافة دور رئي�شي وحم�ري وج�هري 
التحدي  يبقى  ولكن  امل�شتدامة  التنمية  اأهداف  حتقيق  يف 
واأخالقي  وخالق  م�ش�ؤول  ب�شكل  ت�ظيفها  كيفية  ه�  الكبري، 
والثقايف،  الفكري  وبنائها  املجتمعات  خ�ش��شية  يراعي 
ال�ر�س  خمرجات  نح�ل  كيف  اأي�شًا  التحدي  يبقي  وكذلك 
العربية  الدول  التي عقدتها جامعة  مثل  العلمية،  وامل�ؤمترات 
اجلدية  من  مزيد  اإلى  نحتاج  النا�س،  بني  معا�س  واقع  اإلى 
امل�شتدامة  التنمية  �شركاء  بني  املحكم  التن�شيق  من  والكثري 
لتنفيذ اخلطة التح�يلية للعامل التي ت�شمنت معاجلات جادة  
على  وجمتمعاتنا  العامل  ي�جهها  وحتديات  وم�شاكل  لق�شايا 

وجه اخل�ش��س واهلل امل�فق.

حممد ح�شام الدين، امل�ش�ؤولية االجتماعية لل�شحافة، القاهرة، الدار امل�شرية 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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إعداد: األستاذة خولة مرتضوي 
ة- جامعة قطر ة وباِحثة أكاديميَّ إعالميَّ

دوُر اإلعالم في نشر الوِعي 
بقضايا التنمية الُمستدامة 

احلا�سر  احتياجات  ي  وتلبِّ تفي  التي  »التنمية  تعني:   Sustainable Development املُ�ستدامة  التنمية  اإنَّ 
امتالك  على  تُدلُّ  فالتنمية  اإذن  احتياجاتها«1،  تلبية  على  املقبلة  االأجيال  بُقدرة  واملَ�سا�ض  املجازفة  دون 
االجتماعيَّة  الُعليا:  والقيم  احلديثة  املنجزات  ة  كافَّ لت�سِخري  الالزمة  والكفاءات  لالأدوات  الناِمي  املجتمع 
الت االإنتاج والنه�سة والبناء التي من �ساأِنها �سمان  واالأخالقيَّة واجلماعيَّة؛ وذلك يف �سبيل حتقيق اأعلى معدَّ
ة �سراِئح املجتمع. هذه العملية اال�سرتاتيجيَّة الُكربى ذات املدخالت  احلياة االإن�سانيَّة الكرمية واالآمنة لكافَّ
العوامل  من  وهو  الكامل-  الوِعي  ن�ساأ  ما  فمتى  التوعَية،  اإلى  لها  التخطيط  قبل  حتتاُج  الكثرية  واملُخرجات 
ة القوى واجلهود لتحقيق هدف التنمية املُ�ستدامة الكبري؛ كان حتقيق  اأهميَّة ا�ستنها�ض كافَّ الذاتيَّة- نحو 
ي ب�سكٍل مبا�سر اإلى تكييف ُجزئيَّات التنمية  هذه الغاية اأكرث ُي�ُسرًا و�ُسهولة، وذلك على اعتبار اأنَّ الوعي يوؤدِّ

ة واملاديَّة وحت�ِسني ُم�ستويات ووتاِئر االإنتاجيَّة والرت�سيد وزيادة الدخل القومي2. مع املوارد الب�سريَّ

 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

2.   فريال مهنا، االإذاعة والتنمية االجتماعيَّة، املجلة العلمية لبح�ث االإعالم، العدد الرابع، القاهرة، 199٨، �س1٤0.



الكتاب العربي في المسؤولية المجتمعية - الجـزء الثالث(78)

دور  تفعيل  متَّ  ما  اإذا  كبرٍي  ب�شكٍل  ق  يتحقَّ هذا  ال�ِعي  مطلُب 
واإدراج  واجلديدة  ِمنها  ة  الكال�شيكيَّ قاطبة،  االإعالم  و�شاِئل 
املختلفة  االت�شاليَّة  اأجنداِتها  يف  املُ�شتدامة  التنمية  اأهداف 
ل اإلى خمتلف �شرائح اجلماهري وت�ِقظ، بالتايل، لديهم  لت�شِ
ة املختلفة،  ال�ِعي واالنتباه نح� دورهم يف هِذِه االأهداف التنم�يَّ
ُكٌل بح�شب م�قِعه ومكانته يف هذا املجتمع االإن�شايِن العري�س. 
اأمام  املُ�شتدامة  التنمية  ُخطط  اإتاحة  اأنَّ  الق�ل  مُيكن  وعليه 
�شراِئح اجلماهري مهمة من املهام اجلديدة ل��شاِئل االإعالم 
هذه  فيه  اأ�شبحت  الذي  الع�شر  هذا  يف  خا�شة  املختلفة، 
ال��شائل من اأهمِّ �ِشماِته ومرتكزاته. ومن هذا املُنطلق، فعلى 
ة  ة اخُلطط االإنتاجية: الرباجمية منها والدراميَّة والدعائيَّ كافَّ
ق وجهًا من ُوج�ه اأهداف التنمية  مَّ ما ُيحقِّ اأن ُتراِعي اأن ت�شُ

املُ�شتدامة.
العري�س  االإعالم  اال�شرتاتيجيني يف حقل  دور املخططني  اإنَّ 
احلاجات  وَتِعي  اجلماهري  ُتدرك  اأن  هدف  حتقيق  يف  يتمثَّل 
القائمة  العادات  حتى  وال  احلايل  ال�ُشل�ُك  ي�شتطيع  ال  التي 
اخرتاع  من  باآخر،  اأو  ب�شكٍل  ن،  لتتمكَّ اإ�شباعها،  من  احلالية 
ُبها من م�اجهة واإ�شباع حاجاِتها  اأو اقتبا�س �شل�ٍك جديد ُيقرِّ
هِذه بطُرٍق اأكرث جدارة. وهذا الهدف يحتاج اإلى اأن تتكامل 
من  اأي:  االأعلى،  من  ت��شع  التي  امل�شتدامة  التنمية  ُخطط 
العامة،  ال�شيا�شات  ورا�شمي  اال�شرتاتيجيني  املخططني  ِقبل 
ة اجلهات ذات التفاُعل  واأن ُتتاح وتت�شارك وُي�شت�شار فيها كافَّ
التي  اجلهات  اأبرز  هي  االإعالم  و�شاِئل  اأنَّ  وبراأيي  احلي، 
مهٌم  التكاُمل  فاإنَّ  وعليه  اجلانب.  هذا  تخِدم  اأن  مُيكنها 
باأ�شرع  �شُتلبَّى  املُ�شتدامة  التنمية  هدف  حتقيق  ة  فمهمَّ جًدا، 
الطُرق واأجنع االأ�شاليب، فمتى ما متَّ اإيقاد ال�عي التام لدى 
�شُتَذلَّل  االإعالميَّة؛  الر�شاِئل  لتغذية  املرُتبِّ�شة  اجلماهري 

ع�بات التي ت�اجه مطمح التنمية املُ�شتدامة.  العقبات وال�شُ

 Wilbur �شرام  ولرب  االأمريكي  االت�شال  عامل  وبح�شب 
والتنمية  االإعالم  و�شائل  ح�ل  كتاب  األََّف  الذي   Schramm
 ،1 Mass Media and National Development ة الق�ميَّ
ة تلعب اأدواًرا خمتلفة لتحقيق  فاإنَّ و�شاِئل االت�شال اجلماهرييَّ
هدف التنمية املُ�شتدامة، وهي: اأواًل دور املراقبة الذي يتمثَّل يف 
ُقدرِتها على اكت�شاف االآفاق واإعداد تقارير الر�شد والتحليل 
والتحديات  باالأخطار  وكذلك  املمكنة  النجاح  بُفر�س  ة  املعنيَّ
والتهديدات التي ت�اجه املجتمع. ثانيًا دوُرها ال�شيا�شي الذي 
يتمثَّل يف ت�فريها للمعل�مات واالأخبار التي ُتتيح �َشّن الق�انني 
القرارات  اأو  الت�شريعات  باإ�شدار  املتعلِّقة  القرارات  واتخاذ 
احلك�ميَّة/ القيادية. ثالثًا واأخريًا دور التن�شئة الذي يتمثَّل يف 
تعليمها وت�عيتها الأفراد املجتمع مبختلف املهارات واملعتقدات 

ُرها املجتمع2.  والعادات التي ُيقدِّ
نهجًا  انتهج  ما  اإذا  فاالإعالُم،  املختلفة،  االأدوار  لهذه  ووفقًا 
�شليمًا يف عك�س ال�ش�رة ال�شحيحة لل�اقع املعا�س وو�شع هدف 
م  �شُيقدِّ فاإنَّه  املُ�شتدامة،  التنمية  هدف  حتقيق  يف  امل�شاركة 
ُره  للم�اِطن واملقيم على حٍد �ش�اء مادة اإعالميَّة د�شمة حُتا�شِ
لُتخربُه  واجلديدة  الكال�شيكيَّة  االإعالم  منافذ  خمتلف  يف 
فُه  م اأو تخلُّف واقعه املعا�س وبالتايل ُتعرِّ بالتايل: حُت�ش�شه بتقدُّ
على مدى حاجِته للتنمية... للتغيري...للتح�شني... للتطلُّع نح� 
ة التي �شتن�شاأ  غٍد وارٍف للجميع، وهذه االآمال والتطلعات الث�ريَّ
مقيمني(  )م�اطنني/  اجلمه�ر  من  املُ�شتقبل  الطرف  لدى 
�شتدفُعُه للم�شاركة يف ُخطط التنمية املُ�شتدامة وتفعيل دوره يف 
كافة اأوجهها قدر ا�شتطاعته. كما اأنَّ و�شاِئل االإعالم من خالل 
جُذور  باقتالع  �شتق�م  ة  التنم�يَّ ة  اال�شرتاتيجيَّ لهذه  يها  تبنِّ
ة التنمية  قة لعمليَّ الِقَيم واالجتاهات وال�ُشل�كيَّات والعادات املع�ِّ
قيٍم  باإحالِل  يق�ُم  وبالتايل  تدريجي،  ب�شكٍل  وذلك  املُ�شتدامة 
وعاداٍت واجتاهاٍت جديدة، فتك�ن مبثابة عملية مكثفة لبناء 
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ل امل�ش�ؤوليَّات املن�طة به  3. االإن�شان من جديد ليتحمَّ
م�شاألة تاأثري و�شائل االإعالم يف التنمية املُ�شتدامة هي م�شاألة 
غري حم�ش�َبة مبقيا�س اأو معيار دقيق، فهذه ال��شاِئل تختلف 
عامل  يق�ل  هذا  ويف  الأخرى،  و�شيلٍة  من  تاأثريها  درجات  يف 
 Joseph Thomas االت�شال االأمريكي ج�زيف ت�ما�س كالبر
Klapper: »اإنَّ و�شائل االإعالم تعمل ك��شائل للتدعيم اأكرث منه 
ة اإلى تنمية اخل�شائ�س  للتغيري، حيُث تتِجه الر�شالة االإعالميَّ
ال�شخ�شيَّة امل�ج�دة من قبل، اإال اأنَّ هذا ال ينفي ُقدرة و�شائل 
�عات والق�شايا، خا�شًة  االإعالم على خلق االآراء ح�َل امل��شُ
ل راأٌي ح�لها، كما ال ينِفي اأهميتها كاأدواٍت  تلك التي مل يت�شكَّ

خا�شة  النف�شي،  اال�شتعداد  ِخالل  من  بدورها  تق�ُم  لالإقناع 
ُمه من حقائق  تقدِّ ال�شفافيَّة فيما  �شديدة  الر�شالة  اإذا كانت 

مقنَعة« ٤.
وبناًء عليه، مُيكن الق�ل اأنَّ تاأثري االإعالم على اجلماهري لي�َس 
اأو حتى �شيغٌة ثابتٌة معيَّنة، ورغم ذلك فاإنِّ  لُه متظهٌر واحد 
هذه ال��شائل تق�م بدور كبري )واإن مل نُكن قادرين على قيا�ِشِه 
املُ�شتدامة،  التنمية  اأهداف  حتقيق  يف  ودقيق(  مقنَّ  ب�شكل 
ع يف حتقيق  ب�شكٍل ُيكِمل اجله�د املبذولة يف هذا االإطار وُي�شرِّ
ة فروع التنمية اجتماعيَّة كانت اأو  االأهداف والتطلُّعات يف كافَّ

ة اأو �شيا�شيَّة وغريها. اقت�شاديَّ

ة العامة للتاأليف والن�شر، القاهرة، 19٧0، �س31. 1.  ولرب �شرام، اأجهزة االإعالم والتنمية الق�ميَّة- دور االإعالم يف البلدان النامية، الهيئة امل�شريَّ
ة اللبنانيَّة، القاهرة، 2003، �س٧٤. 2.  ح�شن عماد مكاوي، ليلى ح�شني ال�شيد، االت�شال ونظرياته املعا�شرة، الدار امل�شريَّ

3.  الاليف اإدري�س عبدالقادر، التنمية عن طريق ال�شا�شة، جملة البح�ث االإعالميَّة، العدد:23-2٤، ال�شنة التا�شعة، طرابل�س، 2001، �س12.
٤.  الاليف اإدري�س عبدالقادر، التنمية عن طريق ال�شا�شة، مرجع �شابق، �س13.
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اعداد : األستاذ خالد مفتاح
باحث أكاديمي

حوكمة ممارسات أهداف 
التنمية المستدامة 2030 

تعد التنمية امل�ستدامة �سرورة اإن�سانية وواجب اأخالقي وفري�سة وطنية ملحة؛ ومن خاللها تتداخل �سبكة 
من العالقات البينية ت�سبو لتحقيق مقا�سد تنموية عرب و�سائل متعددة وو�سائط تخلق يف رحم املجتمع وتلبي 

حاجاته ال�سرورية وتعالج حتدياته احلالية وامل�ستقبلية.

الواجب وترتيب  الكيانات من منطلق تقدمي  القيادي يف  الفكر  اأ�سياًل من  امل�ستدامة جزءًا  التنمية   وباتت 
االأولويات. وتعميق هذه التجربة القيادية؛ يف ظل ت�سارع وترية تطور الع�سر احلديث تربز حتديات عاملية 
اأهداف التنمية امل�ستدامة 2030 وبداأت تظهر  اأفرز  تفر�ض ا�ستجابات وطنية حتت مظلة اأممية؛ وهذا ما 
العديد من االأدوات لتحقيق ذلك ومن اأهمها امل�سوؤولية املجتمعية وهي - بحد نظر الباحث - التزام اأخالقي 

من االأ�سخا�ض الطبيعيني اأو االعتبارين جتاه املجتمع مبا يحقق التنمية امل�ستدامة. 

ومل تكن الدول مبناأى عن مفهوم امل�سوؤولية املجتمعية حيث اإن عاملنا ي�سهد تطورًا �سريعًا يف جماالت عدة؛ ميا 
يفر�ض على منظمات االأعمال مواكبة هذه التطورات وا�ستثمارها يف خمتلف اأعمالها االأمر الذي يحتم عليها 

�سرورة الت�سارك باملعرفة وتبادل اخلربات ل�سمان ا�ستمراريتها وجناحها.
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وتعترب امل�ش�ؤولية املجتمعية اإحدى املمار�شات املطروحة بق�ة 
العامة،  والعالقات  واالقت�شاد،  االأعمال،  اإدارة  دنيا:  يف 
بالتايل  وهي  وال�شيا�شة  االجتماعي،  واحلراك  والت�شريعات، 
اأمن�ذج من الدرا�شات البينية التي تتحرك بني هذه املجاالت، 

ولعل هذه الفل�شفة تنطلق من املقدمات التالية: 
االأولى: جدلية العالقة القائمة بني امل�اطن وال�شلطة احلاكمة 
وكالهما من عن�شري الدولة، حيث اأ�شبحت م�شاحة العن�شر 
االأول متتد وتزداد على ح�شاب م�شاحة ال�شلطة وذلك لت�شابك 
ت�شامنية  هي  ال�طن  داخل  امل�ش�ؤولية  باأن  القائمة  اجلدلية 
بني امل�اطن ك�شخ�شية طبيعية وال�شلطة احلاكمة باعتبارها 

�شخ�شية اعتبارية، والعالقة تكاملية ولي�شت تفا�شلية.
الثانية: تتمثل يف البحث عن ممار�شات اأخالقية يف املجاالت 
املذك�رة اآنفًا وممار�شات فا�شلة، خ�ش��شًا يف تعاظم التطرف 
االإيدي�ل�جي. وبتنا نعي�س يف حقبة ما بعد االإيدي�ل�جيات، وما 
بعد احلداثة، مما اأدى اإلى ظه�ر ح�كمة ال�شركات وال�شركات 

االأخالقية.
اأجندات مهنية  اإلى  امل�شتدامة حتتاج  التنمية  الثالثة: ق�شايا 
احل�كمة  بني  العالقة  تتجلى  وهنا  معيارية.  واأيدي�ل�جيا 
وامل�ش�ؤولية املجتمعية يف العديد من املبادئ واملرتكزات ون�عية 
الهدف حيث ال ميكن ت�ش�ر  تكاملية من حيث  العالقة  هذه 

التنمية امل�شتدامة دون الق�شاء على م�شالك الف�شاد وب�ؤره.
ومن وجهة نظر الباحث اأن العالقة بني احل�كمة وامل�ش�ؤولية 
مبعنى  االأ�ش�يل  ال�شياق  يف  كما   1 �شرطية  عالقة  املجتمعية 
اأن احل�كمة وهي �شد الف�شاد يلزم من عدمها عدم التنمية 
امل�شتدامة، كما ال يلزم من وج�دها وج�د التنمية امل�شتدامة 

اإال اأنه قد ت�جد حماربة الف�شاد ولكن الأ�شباب وظروف اأخرى 
ال تتحقق التنمية امل�شتدامة. 

امل�ش�ؤولية  بني  العالقة  اإن  للباحث  يرتاءى  املقابل  يف  بينما 
االجتماعية واحل�كمة �شببية2، كما يف ال�شياق االأً�ش�يل مبعنى 
وال  الف�شاد  ل�ج�د احل�كمة �شد  �شبب  امل�شتدامة  التنمية  اأن 

يت�ش�ر تنمية م�شتدامة اإال مبحاربة الف�شاد .
 CSV الرابعة: مما تقدم وطن احلديث على القيمة امل�شافة
واأ�شبحت  املجتمعية  امل�ش�ؤولية  وممار�شات  عمليات  داخل 
جزءًا اأ�شياًل من ذلك حيث ال ينظر اإلى القيمة يف حد ذاتها، 
تتعلق  معن�ية  زيادة  اأي�شًا  هي  ما  بقدر  مادية  زيادة  ك�نها 
اأو  التجارية  العالمة  قيمة  اأو  العميل  مع  العالقة  اأو  باالإبداع 

قدرات وكفاءات االإدارة واجل�انب االجتماعية والبيئية.
ومن هذه املقدمات ن�ستطيع اخللو�ض اإلى النتائج التالية: 
الراأ�شمايل  الكال�شيكي  االقت�شاد  علم  نظريات  انهيار  اأواًل: 
واال�شرتاكي، وظه�ر نظريات تق�م على مبداأ الت�ازن بني النزعات 
واالعتدال يف  االأجرة،  املنفعة على  وتغليب  الفردية واجلماعية، 

النظر اإلى اجلانب املادي واملعن�ي يف العالقات االإن�شانية.
 ثانيًا: فاإن الباحث املتفح�س من حيث النظر االبي�شتيم�ل�جي فاإن 
هذه االأيق�نات واملفاهيم ما زالت يف حاجة اإلى �شبطها معرفيًا، 
وتاأ�شيل ق�اعدها، و�شياغة مناهجها، وهذا ال يتاأتى اإال بتجديد 
الفهم واملداومة على التطبيق واملمار�شة؛ فم�شائل العلم تراكمية. 
وهي  ومق�شد  وغاية  وهدف  حقيقة  من  منا�س  ال  واأخريًا 
والعالقات  االأربع  املجاالت  بني  بالتكامل  اال�شتدامة  حتقيق 
وطبيعة  احلاكمة  وال�شلطة  امل�اطن  عالقة  يف  تتج�شد  بينها 

تلك العالقة هي االأخالقية واحلكم الر�شيد. 

)1( ال�شرط : ما يلزم من عدمه العدم، وال يلزم من وج�ده وج�د وال عدم لذاته.
)2( ال�شبب : ما يلزم من وج�ده ال�ج�د، ومن عدمه العدم لذاته.
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إعداد: المحامي عبدالله ضعيان العنزي
رئيس لجنة التنمية المستدامة في جمعية المحامين الكويتية  

المسئولية االجتماعية التثقيفية 
في القانون

بالنظر للمفهوم الوا�سع للم�سوؤولية املجتمعية، جند اأنها تتنوع بح�سب الهدف املراد الو�سول اإليه، ولكنها اأي 
اأنها تتناغم مبختلف �سورها لت�سب يف امل�سلحة  اإال  اأ�سكالها  امل�سوؤولية املجتمعية بالرغم من تنوعها وتعدد 
العليا اأو امل�سلحة االأممية �سواء عادت بالفائدة للفرد اأو عظمت من الدور االقت�سادي مع مراعاة االعتبار 
البيئي. فامل�سوؤولية املجتمعية اأو�سع واأ�سمل من اأن يتم اقت�سارها على �سورة اأو نوع واحد اأو حتى عدة اأنواع 
اأ�سيلة مال�سقة للحياة وجوًدا وعدًما ملن ي�ستوعب معناها ويفهمها وي�سعى لتطبيق  حمدودة فهي م�سوؤولية 
ولو جزء ي�سري منها، واأنواع امل�سوؤولية قد تتزايد وتتطور بح�سب تطور احلياة واأ�سكالها، نذكر منها على �سبيل 
الديني، وامل�سوؤولية االجتماعية من حيث  امل�سوؤولية االجتماعية من حيث االلتزام   : املثال ولي�ض احل�سر 
االلتزام االخالقي، وامل�سوؤولية االجتماعية من حيث االلتزام االجتماعي، وامل�سوؤولية االجتماعية من حيث 

التعليمي، وامل�سوؤولية االجتماعية من حيث القانوين،،، الخ.
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وتت�شعب  تتعدد  اأي�شا  اأنها  نرى  فقط  القان�ين  املجال  ففي 
يف  امل�شرتك  اجلانب  ولكن  حتقيقيها،  املراد  الفكرة  بح�شب 
امل�ش�ؤولية االجتماعية القان�نية ينح�شر يف الت�عية والتثقيف 
يف  عام  قان�ين  مبداأ  ل�ج�د  بالقان�ن  والتعريف  واالإعالم 
قان�ن  تطبيق  يف  الفي�شل  ه�  ويعترب  ال��شعية  الق�انني  كل 
العق�بات على كل من يثبت يف حقه ارتكابه اإثما اأو خمالفة، 
بالن�س  اال�شالمي  الدين  يف  اأ�شله  له  القان�ين  املبداأ  وذلك 
َنْبَعَث  ِبنَي َحتَّى  ا ُمَعذِّ القراآين الكرمي يف ق�له تعالى: )َوَما ُكنَّ

َر�ُش�اًل(.
وذلك اإن اهلل جّل وعال ال يعذب اأحدًا من خلقه ال يف الدنيا وال 
يف االآخرة، حتى يبعث اإليه ر�ش�اًل ينذره ويحذره، فيع�شي ذلك 

الر�ش�ل، وي�شتمّر على الكفر واملع�شية بعد االإنذار واالإعذار.
واأما يف القان�ن ال��شعي فال ي�شري القان�ن مب�اجهة مقرتف 
التي  ال��شيلة  الن�شر يف  القان�ن ويك�ن  اإال بعد ن�شر  اخلطيئة 
ومثال  القان�ن،  تطبيق  على  تعمل  التي  ال�شلطة  حتددها 
ذلك يف الدول العربية ين�شر القان�ن بعد امل�شادقة عليه يف 
اجلريدة الر�شمية ومن ثم يتم العمل به يف م�اجهة الكافة. 
ويعترب ذلك قرينة على الكافة باأنهم قد قراأوا وعلم�ا القان�ن 
ملبداأ  ا�شتنادا  القان�ن  معرفة  بعدم  االحتجاج  لهم  يج�ز  وال 

اأن�اعها  مبختلف  املحاكم  كافة  عليه  تعتمد  اأ�شيل  قان�ين 
ودرجاتها »عدم ج�از االعتذار باجلهل بالقان�ن«

ال��شيلة  بني  و�شتان  املبداأين  بني  الت�شبيه  ودون  الفارق  ومع 
�شرورة  وه�  م�شرتك  اال�شتنتاج  اأن  اإال  منهما،  لكل  والغاية 
العلم واملعرفة مبا ه� جائز وما ه� غري جائز لتفادي ال�ق�ع 
االأ�شياء  يف  فاالأ�شل  للعقاب،  التعر�س  ثم  ومن  املحظ�ر  يف 
حتظرها  التي  القي�د  ب�ج�د  ولكن  االإباحة،  االأفعال  يف  اأو 
هنا  فن�شدد  للجزاء،  فاعله  يعر�س  حمظ�را  الفعل  ي�شبح 
يحتمي  حتى  ي�شري  بجزء  ول�  القان�نية  الثقافة  �شرورة  على 
امل�ش�ؤولية  فهذه  القان�ين.  اجلزاء  من  بالقان�ن  املكلف  بها 
القان�نية التثقيفية لعامة ال�شعب تقع على عاتق اجلهة املناط 
تلك  تت�ا�شل  ثم  ومن  االأولى  املرتبة  يف  القان�ن  تطبيق  بها 
وكذلك  بالقان�ن  ي�شتغل  من  كل  عاتق  على  لتك�ن  امل�ش�ؤولية 
جميع اجلهات واملنظمات التي تتعامل مع خمتلف االأ�شخا�س 
املتعاملني والعاملني معها اأو لديها، ولي�س اأدل من ذلك تعليق 
وو�شع قرارات التنظيم ول�ائح اجلزاء يف مكان بارز ووا�شح 
للثقافة  فاحلاجة  عليها،  االطالع  اجلميع  باإمكان  ليك�ن 

القان�نية جزء ال يتجزاأ من امل�ش�ؤولية املجتمعية.
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إعداد: األستاذ محمد إبراهيم خاطر
كاتب ومدرب، المشرف على موقع تعارفوا

 التغيرات المناخية وتأثيرها 
على الفقراء

االأكرث  الفئة  اليوم هم  العامل  القامتة على جميع مناحي احلياة، وفقراء  األقت بظاللها  املناخية  التغريات 
ت�سررًا نتيجة لهذه التغريات التي حدثت خالل الفرتة املا�سية والتي من املتوقع اأن يزداد تاأثريها �سوءًا على 

اأو�ساع الفقراء يف مناطق خمتلفة من العامل. 

والتلوث البيئي الذي يعاين منه كوكب االأر�ض �ساحبه تغريات مناخية مثل اجلفاف والت�سحر الذي اأ�ساب 
بع�ض املناطق، وحرائق الغابات، والفي�سانات واالأعا�سري التي اأ�سابت مناطق اأخرى من العامل، وكل ذلك اأدى 

اإلى ارتفاع اأ�سعار ال�سلع الغذائية.
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والتغريات املناخية اأدت اإلى زيادة معاناة الفقراء يف العامل، 
ال�شاحلة  املياه  ومن  الغذاء  من  ُحرم�ا  منهم  واملاليني 
لل�شرب، والدول ال�شناعية الكربى التي كانت �شببًا رئي�شيًا يف 
التغريات املناخية مل تقم حتى االآن ب�اجبها جتاه الفقراء يف 
العامل، ومل تعمل بجد لتقليل االآثار الناجتة عن التل�ث البيئي 

الذي ت�شببت فيه. 
وعلى الرغم من اجله�د املبذولة للق�شاء على الفقر يف العامل 
يعان�ن  االأر�س  �شكان  من  ن�شمة  مليار  من  يقرب  ما  ي�جد 
اجل�ع ومن متالزمة الفقر واملر�س، فالفقر ي�ؤدي اإلى املر�س 

واملر�س ي�ؤدي اإلى الفقر.
واملجتمع الدويل يف عام 201٥م و�شع 1٧ هدفًا �شمن خطة 
التنمية امل�شتدامة لعام 2030م، ومن هذه االأهداف: الق�شاء 
النظيفة،  واملياه  اجل�ع،  على  التام  والق�شاء  الفقر،  على 
بالتغريات  مرتبطة  وكلها  الرب،  يف  واحلياة  املناخي،  والعمل 

املناخية وتتاأثر بها �شلبًا اأو اإيجابًا.
واهتمام االأمم املتحدة بق�شية املناخ بداأ منذ ت�شعينيات القرن 
املا�شي، ففي عام 1992م ومن خالل »قمة االأر�س«، �شدرت 
كخط�ة  املناخ  تغري  ب�شاأن  االإطارية  املتحدة  االأمم  اتفاقية 
 19٧ عليها  و�شدقت  املناخ،  تغري  مل�شكلة  الت�شدي  يف  اأولى 
الب�شري  التدخل  منع  ه�  لالتفاقية  االأ�شا�شي  والهدف  دولة، 

»اخلطري« يف النظام املناخي.
واعتمد بروت�ك�ل كي�ت� يف عام 199٧م، ويلزم االأطراف من 
البلدان املتقدمة باأهداف خف�س االنبعاثات، وي�جد االآن 192 

طرفًا يف هذا الربوت�ك�ل.
ومبنا�شبة ي�م االأر�س يف 22 اأبريل 2016، وقع 1٧٥ زعيمًا من 
قادة العامل اتفاقية باري�س يف مقر االأمم املتحدة يف ني�ي�رك، 
والهدف من  باري�س،  دولة من�شمة التفاقية  االآن 1٨٤  وهناك 
االتفاق ه� ال��ش�ل لتثبيت تركيزات الغازات الدفيئة يف الغالف 

ب�ش�رة  يتكيف  البيئي باأن  ي�شمح للنظام  م�شت�ى  اجل�ي عند 
خطر  من  االإن�شان  حماية  وبالتايل  املناخ،  تغري  مع  طبيعية 
وخلق  اإيجاد  يف  قدمًا  بامل�شي  وال�شماح  واملاء،  الغذاء  نق�س 

�شبل للتنمية االقت�شادية على النح� امل�شتدام.
لت�حيد  املناخ«  »قمة  م�ؤمتر  ُعقد  �شبتمرب 2019م،  �شهر  ويف 
والطم�ح  العمل  وت�شريع  وزيادة  دعم  اأجل  من  العامل  قادة 
املناخي، و�شيقدم قادة العامل عندما يجتمع�ن يف عام 2020 
الذي  وما  به  يق�م�ن  عما  تقارير  املتحدة  االأمم  م�ؤمتر  يف 

يعتزم�ن فعله ب�شاأن املناخ 1. 
وِعالٍج«  للَفْقِر  َك�َشَبٍب   : الِبيِئيُّ »الُبْعُد  بحث  ت��شيات  ومن 

للدكت�ر ح�شن حممد الرفاعي 2:
احلياة  مناحي  كافة  يف  التل�ث  معّدالت  مراقبة  تفعيل    •

البيئية. 
ال�شعي الدائم ملراقبة درجة التل�ث يف املياه، �ش�اًء اأكانت    •

لل�شرب اأو للرّي.
للتاأكد  االأ�ش�اق  داخل  الزراعية  االأ�شناف  مراقبة  تفعيل    •

من مقدار ن�شب التل�ث.
مراقبة اأن�اع املبيدات الزراعية امل�شت�ردة من اخلارج.    •

امل�ؤدية  التكن�ل�جيا  با�شتعمال  ال�شناعي  القطاع  اإلزام    •
للحد من تل�ث البيئة.

ا�شتعمال املحروقات اخلالية من امل�اد املل�ثة للبيئة.   •
�شرورة الت�شدي مل�شكلة التل�ث من خالل اإ�شدار الق�انني    •

التي حتّذر من تل�يث البيئة وتدع� اإلى املحافظة عليها.
النامية  البالد  يف  احلك�مية  االإدارات  ت�شّدد  �شرورة    •
على  املحافظة  اإلى  امل�ؤدية  الق�انني  تنفيذ  يف  واملتطّ�رة 
�شليم  وتاأمني غذاء  الفقر،  ات�شاع نطاق  للحد من  البيئة، 

لل�شع�ب«.
على  ال�شلبية  وتاأثرياتها  املناخية  التغريات  م�شكلة  ومعاجلة 
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اإلى جهد  الفقراء ب�شفة خا�شة بحاجة  االأر�س وعلى  �شكان 
من  االأكرب  اجلزء  وحدهم  الفقراء  يتحمل  ال  حتى  جماعي 

املعاناة واالأ�شرار الناجمة عنها.
على  املناخية  التغريات  تاأثري  حدة  تخفيف  يف  واالإ�شهام 

الفقراء يتم على اأربعة م�شت�يات:
العاديني لهم دور مهم يف التخفيف من معاناة  اأواًل: االأفراد 
يف  الدور  هذا  ويتمثل  املناخية،  التغيريات  نتيجة  الفقراء 
تر�شيد ا�شتهالك امل�ارد الطبيعية ويف مقدمتها املاء، واحلد 
م�شكلة  وتعقيد  زيادة  يف  تت�شبب  التي  امل�اد  ا�شتخدام  من 

االحتبا�س احلراري.
ثانيًا: دور املنظمات غري احلك�مية ومنظمات املجتمع املدين 
واملنظمات املعنية ب�ش�ؤون البيئة، ويتمثل يف ت�عية اجلماهري 

وف�شح  احلراري،  واالحتبا�س  البيئي  التل�ث  مبخاطر 
وامل�ؤ�ش�شات  الدول  تنتهجها  التي  وال�شيا�شات  املمار�شات 
بتعهداتها  تلتزم  وال  البيئة  تل�ث  التي  العاملية  وال�شركات 

الدولية يف احلد من انبعاث الغازات الدفيئة.  
البيئية،  الت�شريعات  اإ�شدار  يف  ويتمثل  احلك�مات  دور  ثالثًا: 
والرقابة على م�شادر التل�ث البيئي واحلد منها، وال�شيطرة 
طبقة  على  �شلبًا  ت�ؤثر  التي  الدفيئة  الغازات  انبعاثات  على 

االأوزون وعلى املناخ.
االتفاقيات  تفعيل  يف  ويتمثل  الدولية،  املنظمات  دور  رابعًا: 
تنفيذها،  على  والرقابة  املناخية  التغريات  ب�شاأن  الدولية 
وتقدمي امل�شاعدة للدول الفقرية التي تعاين من االآثار البيئية 

التي خلفتها بع�س ال�شناعات يف الدول املتقدمة. 

  <?>https://www.un.org/ar/sections/issues-depth/climate-change/index.html 01  
2.  بحث مقّدم اإلى امللتقى الدويل الثالث:«حماية البيئة والفقر يف الدول النامية - حالة اجلزائر«، معهد العل�م االقت�شادية وعل�م الت�شيري: 1٤31هـ/2010م.
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إعداد : الدكتور يعقوب محمد بني هذيل 
األمين العام للمنظمة الدولية للمسؤولية المجتمعية – امريكيا – االردن

المسؤولية االجتماعية.. تنمية 
مستدامة ومنافع عديدة 

للقطاع الخاص

اأخريًا،  متزايد  ب�سكل  باالهتمام  لل�سركات  االجتماعية  وامل�سوؤولية  امل�ستدامة  التنمية  بني  العالقة  حظيت 
خالل  من  مبجتمعهم  االأغنياء  على  اأعمالهم  يف  الرتكيز  اإلى  ي�سعون  ال�سركات  تلك  على  القائمون  واأ�سبح 
ا�سرتاتيجيات حمددة تعمل على دعم االأعمال واالأن�سطة االجتماعية واالإنتاجية اخلريية يف البالد، بهدف 

امل�ساهمة يف التنمية االقت�سادية من جانب، وك�سب والء وثقة العمالء وتعظيم االأرباح من جانب اآخر. 
وت�سري درا�سات متعددة اإلى اأن امل�سوؤولية االجتماعية هي وليدة متطلبات التنمية امل�ستدامة، وال�سراكة يف 
اإيجاد  القادمة، من خالل  اأف�سل لالأجيال  التنمية االقت�سادية بني الدولة والقطاع اخلا�ض لبناء م�ستقبل 

ودعم برامج اجتماعية واقت�سادية وثقافية م�ستدامة م�ستقاة من االحتياجات واالأولويات الوطنية.
واعترب اخلرباء من خالل تلك الدرا�سات اأن هذا املفهوم يقوم على اال�ستثمار يف املوارد الب�سرية، وخلق فر�ض 
دعم  عرب  البالد  يف  االجتماعية  امل�سكالت  حل  مع  جنب  اإلى  جنبًا  واآمنة  �سحية  عمل  بيئة  وتوفري  عمل، 
االأعمال وامل�ساريع التي تعود بالنفع للمجتمع وتعمل على تكري�ض هذا املفهوم بهدف تعزيز تكاتف املجتمع 

ور�سا اأفراده عن اأداء تلك الن�ساطات االقت�سادية. 
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اأن عددًا كبريًا من ال�شركات العاملية  كما يرى املتخ�ش�ش�ن 
العملية،  بيئتها  يف  االجتماعية  امل�ش�ؤولية  مفه�م  طبقت  التي 
ب�شكل  و�شعبيتها  اأرباحها  تاأثرت  اخلارجية  ون�شاطاتها 
اإيجابي، وزاد والء اجلمه�ر لها، االأمر الذي دعم تناف�شيتها 
االقت�شادية، واأ�شهم يف حتقيق التنمية االقت�شادية امل�شتدامة 
وامل�ؤ�ش�شات  ال�شركات  ن�شاطات  اأبرز  وا�شتعرا�س  الدول،  يف 
املفه�م  هذا  اأغ�ار  و�شرب  االجتماعية،  امل�ش�ؤولية  جمال  يف 

وع�ائده االإيجابية على تلك ال�شركات، واالقت�شاد املحلي
امل�سوؤولية واملجتمع..

االجتماعية  امل�ش�ؤولية  مفه�م  خرباء  يحدد  جديدة  مفاهيم 
بالت�شرف  االأعمال  �شركات  قبل  من  م�شتمر  التزام  باأنها 
اأخالقيًا وامل�شاهمة يف حتقيق التنمية االقت�شادية والعمل على 
وعائالتهم  العاملة  للق�ى  املعي�شية  الظروف  ن�عية  حت�شني 
واملجتمع املحلي واملجتمع ككل. وعرفت االأمم املتحدة والبنك 

الدويل امل�ش�ؤولية االجتماعية باأنها: 
مع م�ظفيها  والعمل  القطاع اخلا�س  ملن�شاآت  »التزام ط�عي 
واملجتمع ككل بتح�شني معي�شة النا�س باأ�شل�ب يخدم التجارة 

واملجتمع يف اآن واحد«. 
مع  للمجتمع  برامج  بتقدمي  ال�شركات  تلتزم  اأن  ذلك  ويعني 
مراعاة اعتبارات اجتماعية واأخالقية، يف ال�قت الذي ي�شري 
ال�شركات  يف  املجتمع  خدمة  برامج  اأن  اإلى  خمت�ش�ن  فيه 
اإلى  االنتماء  ميليه  وفر�س  واجب  هي  بل  تط�عية  لي�شت 
اأن تك�ن جزءًا من ثقافة املجتمع  ال�طن، مطالبني ب�شرورة 

وم�ؤ�ش�شاته لل��ش�ل اإلى االأهداف املرج�ة. 
كما ي�شري خرباء اإلى اأن امل�ش�ؤولية االجتماعية للقطاع اخلا�س، 
هي كل ما تق�م به ال�شركات، اأيًا كان حجمها اأو جمال عملها، 
ط�اعيًة من اأجل تعظيم قيمتها امل�شافة للمجتمع ككل، واأنها 
م�ش�ؤولية كل �شخ�س يف ال�شركة ولي�شت م�ش�ؤولية اإدارة واحدة، 

اأو مدير واحد، وتبداأ من التزام ال�شركات بالق�انني املختلفة 
اإلى  البيئة،  واحلفاظ على  العاملني،  بحق�ق  يتعلق  ما  خا�شًة 
اأن ت�شل اإلى تنمية املجتمع. ويعترب رجال اأعمال اأن امل�ش�ؤولية 
ب�شكل  يرتبط  ومتط�ر،  متغري  مفه�م  للم�ؤ�ش�شات  االجتماعية 
بجانب  ال�شركات  على  ي�جب  امل�شتدامة،  بالتنمية  ع�ش�ي 
التنمية  يف  وامل�شاركة  بالبيئة،  االهتمام  الربح،  عن  البحث 
يعد  »مل  فاإنه:  املهتمني  وبح�شب  واالجتماعية.  االقت�شادية 
فح�شب،  ربحيتها  على  يعتمد  اخلا�س  القطاع  �شركات  تقييم 
بناء �شمعتها على مراكزها  تعتمد يف  ال�شركات  تلك  تعد  ومل 
املالية فقط، بل ظهرت مفاهيم حديثة ت�شاعد على اإيجاد بيئة 
عمل قادرة على التعامل مع التط�رات املت�شارعة يف اجل�انب 
وكان  العامل،  اأنحاء  عرب  واالإدارية  والتكن�ل�جية  االقت�شادية 
من اأبرز هذه املفاهيم مفه�م امل�ش�ؤولية االجتماعية لل�شركات«. 
التي  وامل�ؤمترات  امللتقيات  من  عدد  خالل  من  باحث�ن  واأكد 
القطاع  م�ؤ�ش�شات  دور  اأن  العاملية  املدن  من  عدد  يف  عقدت 
اخلا�س حم�ريًا يف عملية التنمية، واأن ذلك اأثبتته النجاحات 
م�ؤ�ش�شات  اأدركت  بعدما  املتقدمة،  االقت�شادات  التي حققتها 
اإلى  وتنبهت  املجتمع،  عن  معزولة  غري  اأنها  اخلا�س  القطاع 
الن�شاطات  من  اأكرث  ه�  ما  لت�شمل  ن�شاطاتها  ت��شيع  �شرورة 
كافيًا،  اهتمامًا  والبيئة  املجتمع  هم�م  باإيالء  االإنتاجية، 
واالأخذ يف عني االعتبار ثالثية اأ�شالع التنمية امل�شتدامة وهي 
واأ�شار  البيئة.  وحماية  االجتماعي  والتقدم  االقت�شادي  النم� 
الباحث�ن اإلى اأن هناك اأدلة متزايدة على اأن اأن�شطة امل�ش�ؤولية 
االجتماعية لل�شركات ت�شكل و�شيلة م�شروعة ومقنعة الجتذاب 
واالحتفاظ  امل�اهب  جذب  جانب  اإلى  امل�ظفني،  وا�شتبقاء 
بها، حيث لفت�ا اإلى اأن اأبرز ال�شركات العاملية يف هذا املجال 
من  عددًا  هناك  واأن  الينز«،  اإير  و»دلتا  ديب�ت«،  »ه�م  هي: 
»�شي�شك�  �شركة  ذلك  يف  مبا  وال�شغرية،  الكبرية  ال�شركات 
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�شي�شتمز«، و»جرنال اإلكرتيك« و»اآي بي اإم«، ت�شهم يف ت�شجيع 
لل�شركات  االجتماعية  امل�ش�ؤولية  يف  امل�شاركة  على  امل�ظفني 
ال�شمعة احل�شنة واالأن�شطة  باعتبارها »�شرورة ا�شرتاتيجية«. 
واليابان  اأملانيا  مثل  كثرية  دول  خربات  اأظهرت  االجتماعية 
على  فقط  اأهدافها  تقت�شر  ال  التي  هي  ال�شركات  اأجنح  اأن 
جني االأرباح، بل اأي�شًا على قيامها باأن�شطة اجتماعية م�اكبة 
وت�شاعدها يف  العام  الراأي  اأو�شاط  �شمعة ح�شنة يف  لها  تبني 
الالزمة  واملبدعة  اخلالقة  ال�شابة  الك�ادر  على  احل�ش�ل 
امل�ش�ؤولية  بدايات  اأن  باحث�ن  ويعترب  وتط�رها.  ال�شتمرارها 
التزمت  واأنها  القارات،  عابرة  الكبرية  ال�شركات  عرب  كانت 
يف  خماطر  ووج�د  للعمل،  الداخلية  البيئة  العتبارين:  بذلك 
ال�شركات ال�شناعية والبرتولية، وبالتايل حر�شت على مكافاأة 
م�ظفيها واأفراد اأ�شرهم حينما يتعر�ش�ن ملخاطر العمل، عن 
بيئة  وحت�شني  عام،  ب�شكل  والتاأمني  ال�شحي،  التاأمني  طريق 
الكربى  ال�شركات  اأن  ه�  االآخر  اجلانب  اأن  واأ�شاف�ا  العمل. 
رمبا تك�ن لها اأ�شرار جتاه البيئة خا�شة �شركات ال�شناعات 
امل�ش�ؤولية  مفه�م  انطلق  ذلك  خالل  من  واأن  الكربى، 
وامل�ؤ�ش�شات  ال�شركات  بع�س  التزمت  اأن  اإلى  االجتماعية 

والفقر،  كال�شحة،  ن�شاطها  عن  بعيدة  بربامج  الكربى 
االجتماعية  امل�ش�ؤولية  اعتربوا  والتاأهيل،  والتدريب  والتعليم، 
لل�شركة عاماًل مهمًا يف قراراتهم املهنية، خا�شة اإذا اأخذنا يف 
االعتبار اأن تلك امل�ش�ؤولية لها اأثر بالغ يف بناء ال�شمعة احل�شنة 
القرارات  لتلك  اأ�شا�شًا  مفتاحًا  الدرا�شة  عينة  اعتربتها  التي 
الرتابط  ذلك  كل  اأن  اإلى  باحث�ن  وي�شري  االأيام.  م�شتقبل  يف 
لي�س مب�شتغرب اإذا مت العلم باأن اآالف ال�شركات تعر�شت الأزمة 
اإهمالها مل�ش�ؤوليتها االجتماعية، الفتني  ال�شمعة نتيجة  فقدان 
اإلى اأن تطبيق ال�شركات ملبداأ امل�ش�ؤولية االجتماعية وحر�شها 
على القيام به من خالل م�شروعات من�ذجية حتقق مق�ش�دها 
بنفع جمتمعاتها ه� عطاء اإيجابي مثمر، وهذا االإ�شهام بقدر 
ل�ش�رة  �شناعته  عليها من خالل  عائد  نفعه  فاإن  للغري  نفعه 
املال  عامل  يف  تعتربان  ح�شنة  ل�شمعة  وبنائه  متميزة  ذهنية 
بها  وحتفظ  امل�اهب،  بها  جتتذب  تناف�شية  ميزة  وقطاعاته 
اإ�شهام  اأنه  القدرات الب�شرية املت�اجدة يف ميدان العمل، كما 
مبا�شر منها يف حتقيق التكامل بني قطاعات التنمية الرئي�شية 
من  جزء  حتى  واخلا�س(.  واخلريي،  احلك�مي،  )القطاع 

ال�شركات الكبرية تبني اأن هذا املفه�م ال يزال غائبًا.



الكتاب العربي في المسؤولية المجتمعية - الجـزء الثالث(90)

23

إعداد : المستشار بدر محسن المطيري 
مستشار في اإلعالم والتنمية وخبير في المسؤولية المجتمعية

أخالقيات العمل في المجال 
اإلعالمي التقليدي والحديث

متهيد :
ت�سكل و�سائل االت�سال اجلماهريية اأحد االأركان االأ�سا�سية لتطور املجتمعات ومقيا�سًا للتقدم واحل�سارة فيها، ويفرت�ض 

بهذه الو�سائل اأو املوؤ�س�سات االإعالمية اجلادة والر�سينة اأن حتافظ على اأ�سالة املجتمع وثقافته واأخالقياته.
وقد اأهتم املتخ�س�سون بالعلوم االإن�سانية املختلفة باإعطاء اأهمية كبرية لالأخالقيات املهنية على اأ�سا�ض اأن 

لكل مهنة اأخالقياتها، وتاأتي يف مقدمة هذه املهن مهنة االإعالم وم�سوؤوليتها املجتمعية.
لذلك فقد و�سعت النظم ال�سيا�سية املختلفة يف العامل �سيا�سات اإعالمية متنوعة تن�سجم مع اأهدافها وتوجهاتها 
وتطلعاتها، اإدراكًا منها الأهمية االإعالم وما يوؤديه من وظائف كبرية وخطرية يف املجتمع، ووعيا منها ب�سرورة 

اإحاطته بكل ال�سمانات التي توفر له احلرية املقرونة بامل�سوؤولية.
و�سواء اأكانت تلك ال�سيا�سات االإعالمية مو�سوعة من الدولة ليكون االإعالم موجهًا اأم مل تتدخل الدولة اأو 
احلكومات يف و�سعها، فان واقع احلال يوؤكد وجودها اأ�ساًل يف احلالني وح�سب نوعية املجتمعات ليربالية كانت 

اأم ا�سرتاكية اأم غري ذلك.
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القيم  جمم�عة  هي  االإعالمي  املجال  يف  العمل  واأخالقيات 
ه�  ما  بني  للتمييز   ، املهنة  اأفراد  يعتمدها  التي  واملعايري، 
جيد وما ه� �شيء، وبني ما ه� �ش�اب وما ه� خاطيء، وبني 
ما ه� مقب�ل اأو غري مقب�ل من قبل الق�انني املعم�ل بها يف 
الدول، فهي متثل مفه�م ال�ش�اب واخلطاأ يف ال�شل�ك املهني، 
واملعايري  القيم  هذه  يبني  ميثاق،  و�شع  يتم  ذلك  ولتحقيق 

واملبادئ وق�اعد ال�شل�ك واملمار�شة.
العمـل  اأخالقيـات  وال�شـحفيني  االإعالميـني  بعـ�س  ويغفـل 
االإعالمـي، مـن امل�شداقية واحليادية، اإ�شافة اإلى اعتمـادهم 
التلفزي�نيــــة  بــــراجمهم  فـي  واجلـذب  االإثـارة  علـى 
التي  الت�عية  بــــرامج  تبنــى  دون  ال�شــــحفية  وكتابــــاتهم 

حتتاجها ال�شع�ب. 
ال�شــحفي،  العمــل  مبــادئ  اأول  االأخالقي  التفكيــر  ويعــد 
اأن يفكر االإعالمي  اأو ن�شر ال�ش�رة البد  فقبــل كتابــة اخلرب 
اأو ال�شحفي - حمررا كان اأم م�ش�ر يف جميع امل�شكالت التي 
تثريها تلك االأخبار اأوال�ش�ر بعـد الن�شر.. فالبد لل�شحفي من 
درا�شة كل اخليارات لديه: وتعتبـــر امل�اثيـق االأخالقيـــة مـــن 
املبـادئ التـــي يجـــب اأن يتبعهــا ال�شحفي، فــ بع�س ال�شــحف 
ال�رقيـة واأي�شا بعــ�س امل�اقــع االإعالميــة االإلكرتونيـة العامليـة 
علـى �شـبكة االإنرتنـت و�شـع لنف�شـها م�اثيـق اأخالقيــة حتكــم 
�شــل�ك العــاملني فيهــا وت�شــمل �شيا�شــات تتعلــق بقب�ل الهدايا 
ُطـرد  حـاالت  وهنـاك   .. الر�شـمي  العمـل  خارج  تكليفات  اأو 
ا�شتغل�ا  اأو  امل�شدر  مع  عالقات  اأقام�ا  الأنهم  مرا�شل�ن  فيها 

معل�مـات لتحقيق منفعة ذاتية .
تعريف اأخالقيات العمل ال�سحفي

ال�شـرف  وم�اثيق  االإعالمــي  العمـل  اأخالقيــات  تدوين   بـداأ 
الع�شـرينات  بدايـة  فـي  االأولى  للمرة  املهنيــة  ال�شــل�ك  وق�اعــد 
من  فقط  دولـة   ٥0 مـن  اقـل  االآن  وهنـاك  املا�شـي  القـرن  مـن 
االت�شـال  فـي  متطـ�رة  نظم  لديها  العامل  يف  دولة   200 بني 

اجلمـاهريي ذات م�اثيــق الأخالقيــات املهنــة تــ�ؤثر ب�شــكل فعــال 
علــى القــائمني باالت�شــال ،اأو حتمــي التدفق احلر االإعالمي. 

اأخالقياتــه  وان  واأخالقــي  عقالنـــي  حــي  كـــائن  الفــرد  فــان 
حتـــدد لــه مـــا يجــب عليـــه املحافظـة عليـه وفـق القـان�ن، فلكـل 
مهنـة اأخالقياتهـا التـي البـد مـن االلتـزام بهـا، فاالإعالم كمهنة 
تق�م على اأ�ش�س من االأخالق واجب التحلي بها لكل فرد ميتهنها، 
فقبل اأن نتطرق اإلى اأخالقيات املهنة يجب اأن نتعـرف اأوال علـى 
الق�شـايا التـي متـ�س االإعالم والتي يجب يتم�شك االإعالمي اأخالق 
وامل�ش�ؤولية  احلرية  وال�اجـب،  ال�شـلطة   : مثـل  اجتاهها  مهنته 
واحتــرام  العـام،  ال�شـالح  االختالف،   ، والتعددية   ، واحلقيقة 
حــني  جتاوزهـا  ال�شــعب  مـن  فل�شـفية،  مفــاهيم  وهـي  االآخـر 
نتطرق اإلى ق�شايا االإعالم، لك�نها ت�شاعدنا على اإدراك »املعنى« 
املحـددات  مـا  بـذاك؟  نق�م  وال  العمل  بهذا  نقـ�م  ملـاذا  ملـاذا؟ 
اأو  اأو امل�ش�ؤولية  نـ�ع القيم  الكبـرى الأفكارنـا و�شـل�كنا ؟ مـا هـي 
ومـن  االإعـالم؟  ممار�شـة  فـي  بهـا  االلتـزام  ال�اجـب  االأخـالق 
الـذي يحــددها؟ اأيــن تبــداأ واأيــن تقــف حريــة التعبيــر؟ كيــف 

ن�شــمن التعدديــة واالخــتالف والعدالة وال�شحة.
التن�يريــة  الر�شــالة  تلــك  فــي  ال�شــحافة  اأهميــة  تبــرز   
االأمــ�ر  مبجريــات  االإن�شــان  وعــي  تنمــي  التــي  والتثقيفيــة 
وال�شــياع  الت�شــتت  مــن  فكــره  علــى  وحتــافظ  ع�شــره  فــي 
اأن  البـــد  الطـــراز  هـــذا  مـــن  رفيعـــة  ور�شـــالة  والتحجـــر، 
تكـــ�ن لهـــا مـــن امل�ا�شـــفات واخل�شائ�س ما يجعلها حتافظ 
تثقيـف اجلمهـ�ر،  علـى  يعمـل  فال�شـحايف  الرفعة.  على هذه 
وهذا ح�شب رغبتـه واحتياجاتـه ولكـي تكـ�ن هـذه املهنـة تتميـز 
باجل�دة وبامل�ش�ؤولية املجتمعية و�شـعت ث�ابت تتعلق باملبادئ 

االأخالقية ملمار�شة املهنة ال�شحفية.
املبـادىء التي يجب اأن يتحلى بها العمل االإعالمي: 

وامل��شــ�عية  امل�شــداقية  التــزام  وتعنــي  امل�ش�ؤولية:   -1
واحليــاد فيمــا تكتــب لتك�شــب ثقــة الــراأي العام.
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)فـال  عنهـا  بالـدفاع  وذلـك  وال�شحافة:   االإعالم  حرية   -2
خالل  من  بال�شـ�ء  ن�شـفها  وال  املهنة،  �شـاأن  مـن  نقلل 

�شل�كيات بع�س االأفراد ممن يعمل�ن بها(.
االأمانة  وكـذلك  الكرامة  على  باملحافظة  اال�شتقاللية:   -3
ويقــ�م  خالــدة،  ر�شـالة  يحمـل  وال�شـحفي  فاالإعالمي 
بــدور تنــ�يري وتثقيفــي للمجتمع ولي�س مــتطفاًل اأو اأداة 

لتلميــع االآخرين.
املقاالت  كل  يف  ذلك  حترى  والدقة:  وال�شدق  ٤-امل�شداقية 

لك�شب ثقة القارىء.
الراأي  بني  والف�شل  مب��ش�عية  الكتابة  االنحياز:  -عدم   ٥
جهـة  مـن  يكتب  ومـا   جهـة  من  والعاطفة  ال�شخ�شي 
اأخـرى حيث يك�ن ناقل للخرب ولي�س م�شلحًا اجتماعيًا 

اأو طبيبا نف�شيا. 
حقــ�ق  علــى  نحــافظ  االآخرين:   حق�ق  على  املحافظة   -6
ونك�شــف  حريــاتهم  نتجــاوز  اأو  نتعــدى  وال  االآخــرين 
كـ  املجتمـع  تعنـي  ق�شــية  تكـن  مل  مـا  بيـ�تهم  اأ�شــرار 
بحيث  باإن�شاف  كتابـة اخلرب  واأي�شــاآ حتـرى  اجلرائم، 
يتم ذكر اأق�ال واإفادات جميع االأطراف وبحيادية تامة 
ولل�شحفي احلق فـي اإبـداء وجهــة نظــره اخلا�شــة وراأيــه 
ال�شخ�شــي مــع اإي�شــاح اأنــه راأي �شخ�شــي وخــا�س بـه 

وال ميثل  راأي اجلريدة اأو امل�قع الذي تتبع له.
اإعالم جديد  اأخالقيات مهنّية يف  لكن هل ي�شّح احلديث عن 
تتداخل فيه احلرفة مع اله�اية، ال�شناعة مع التجربة وال�ش�ابط 
امل�اطن  املهني مع  الت�شلية وال�شحفي  مع االنفالت واملهنة مع 
ال�شحايف، حيث هناك الي�م ح�ايل »ثالثة مليارات وثالثمائة 
يكتب�ا  اأن  فر�شة  لديهم  لالإنرتنت«  م�شتخدم  م�اطن  ملي�ن 
وين�شروا اأخبارا واأفكارا واآراء وتقارير واأن ي�ش�روا ويتالعب�ن 
بال�ش�رة يف املجتمع الذي نعي�س فيه الي�م والذي  يطلق عليه 
البع�س ا�شم جمتمع املعل�مات والبع�س االآخر جمتمع االإعالم.

فكيف اإذن ميكننا يف بيئة كهذه اأن نطّبق االأخالقيات املهنية 
التي تعني: جمم�عة القيم واملعايري التي يعتمدها اأفراد مهنة 
ما، للتمييز بني ما ه� جّيد وما ه� �شيئ، وبني ما ه� مقب�ل اأو 
غري مقب�ل، والتي تعني اإعالميا املعايري االأخالقية وال�ش�ابط 
التي يلتزم بها ال�شحايف اأثناء عمله مدركا ال�ش�اب واخلطاأ 
وا�شعة  االإعالمية  امل�اثيق  ت�ؤكدها  والتي  املهني  ال�شل�ك  يف 
ق�اعد العمل واملمار�شة وال�شل�ك وتطبيق الرقابة الذاتية على 

ما يكتبه اأو ين�شره.
بني  التعامل  وكيفية  االإعالمي  بالعمل  املتعلقة  امل�اثيق  وهذه 
زمالء املهنة، ي�ش�غها يف معظم االأحيان االإعالمي�ن اأنف�شهم 
للمهنة وحفاظا  املختلفة حماية  املهنية  من خالل جتمعاتهم 
نظر  يف  االإعالمية  ال��شائل  ل�ش�رة  وحت�شينا  م�شت�اها  على 

اجلمه�ر، ومع ذلك هناك من يراها حرب على ورق.
اأخالقيات العمل باالإعالم اجلديد

ونق�شد باالإعالم اجلديد ه� جمم�عة تكن�ل�جيات االت�شال 
التقليدية  وال��شائل  الكمبي�تر  بني  الزاوج  من  ت�لدت  التي 
لالإعالم، الطباعة والت�ش�ير الف�ت�غرايف وال�ش�ت والفيدي�.
على  يق�م  الذي  الرقمي  االعالم  اآخر  تعريف  يف  اأي�شا  وه� 
التكن�ل�جيا الرقمية وخا�شية التفاعلية طاملا اأنه ي�فر العطاء 

واال�شتجابة بني امل�شتخدمني ل�شبكة االنرتنت.
 - الرقمي  االإعالم  ه�  اجلديد  االإعالم  فان  هذا  وعلى 
التفاعلي، وه� اإعالم ي�شمل ال�شحافة االلكرتونية )االإعالم 
االإلكرتوين(، التدوين، الت�ش�ير ال�شحايف الرقمي، �شحافة 
االجتماعي  الت�ا�شل  �شبكات  اأو  االجتماعية  وامليديا  امل�اطن 

.)Social Media(
وبقدر ما اأ�شهمت تكن�ل�جيا املعل�مات واالت�شال يف ت��شيع حرية 
اأمناط  اأمام  الباب على م�شراعيه  التعبري فيه بقدر ما فتحت 
تزيد  اأن  يفرت�س  ما  وبقدر  االأخالقية.  االنتهاكات  من  جديدة 
من م�ش�ؤولية ال�شحايف املهني للتمايز ومعرفة كيفية ا�شتخدام 
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ا�شتخدام  وكيفية  والبّث،  والن�شر  للبحث  اجلديد  االإعالم  هذا 
الن�ش��س وال�ش�ر االآتية من امل�اطنني يف عمله، وكيفية اإطاللته 

اإعالميا من املن�شات املختلفة لهذا االإعالم اجلديد.
هي  اجلديد:  االإعالم  يف  املهنية  باالأخالقيات  ق�شدناه  وما 
على  االإعالمية  مادته  مع  تعامله  يف  ال�شحايف  اأخالقيات 
االنرتنت اأكانت من اأجل ن�شرها يف م�قع م�ؤ�ش�شته االإعالمية 
من م�قعه املهني، اأو على �شفحته اخلا�شة يف الفا ي�شب�ك اأو 
اأي من م�اقع الت�ا�شل  اأو  يف ح�شابه على ت�يرت او ان�شتغرام 

االجتماعي االأخرى من م�قعه االجتماعي كقائد راأي عام. 
ما ي�شتتبع طرح ال�ش�ؤال االآتي: هل ما زالت امل�اثيق االأخالقية 
االإعالمية التي و�شعت قبل انت�شار خدمات االنرتنت �شاحلة 
للي�م والتي من بني م��ش�عاتها الكثرية الرتكيز على النزاهة 
االأمانة  و�شدقّيتها،  املعل�مات  ودقة  ال�شحايف،  العمل  يف 
االأخبار، حت�شني  نقل  امل��ش�عية يف  املعل�مات،  ت�ش�يه  وعدم 
ن�عية امل�شم�ن، عدم اخلداع يف ا�شتخدام العناوين وال�ش�ر، 
االإن�شانية  الكرامة  احرتام  الرد،  حق  غري  وه�  الت�شحيح 
وعدم  واالأ�شخا�س(  االأفكار  )انتحال  االنتحال  عدم  للفرد، 

االقتبا�س بدون طلب اإذن، واأخريا عدم التعر�س للزمالء.
ولكن اجل�اب على بديهية تطبيق االأخالقيات املهنية التقليدية 
لل�هلة  بدا  كما  ال�شهل  باالأمر  لي�س  اجلديد  االإعالم  على 
ال��شيط  ولكن  نف�شهم  هم  ال�شحافيني  اأن  �شحيح  االأولى. 
خمتلف كل االختالف وه� اأحدث مبجرد وج�ده وباخلدمات 
التي قّدمها ويقّدمها من خالل التطّ�رات املت�شارعة فيه، ث�رة 
على �شعيد وظيفة ال�شحافة كحار�س للب�ابة االإعالمية، من 
ال�شيطرة على مكان  يعني:  الب�ابة  اأن »مفه�م حرا�شة  حيث 
ا�شرتاتيجي يف �شل�شلة االت�شال بحيث ي�شبح حلار�س الب�ابة 
وكيف  ب�ابته،  خالل  من  �شيمّر  ما  يف  القرار  اتخاذ  �شلطة 

�شيمّر حتى ي�شل يف النهاية اإلى اجلمه�ر امل�شتهدف«.
فاأدوات الن�شر هي الي�م باأيدي امل�اطنني الذين ي�شتفيدون من 

خ�شائ�س االآنية والتفاعلية الأدوات االت�شال، ومن ال��شيط الذي 
مّكنهم من املعل�مة ومن املعرفة. وتبدو البيئة االإعالمية حاليا 
اإذا جاز التعبري مب�شاركة ال�شحافيني  يف حالة من »الف��شى« 
وامل�اطنني  واملدونني  املغّردين  مع  االإعالمي  املجال  املهنيني 

ال�شحافيني وم�شتخدمي م�اقع الت�ا�شل االجتماعي.
جراء  من  اأي�شا  املحك  على  املهنية  االأخالقيات  واأ�شبحت 
ب�جه  االإعالم  جمتمع  معه  حملها  التي  املتن�عة  امل�شتجدات 
فيه  تفعل  الذي  احلقل  وب�جه  ذاتها  حد  يف  االإعالمية  املهنة 
ذات املهنة، اأو تتفاعل معه حا�شرا وم�شتقبال، هذه امل�شتجدات 
ا�شت�جبت وت�شت�جب ال�شرعة يف جمع املعل�مة ون�شرها بطريقة 
هنا  املعل�مات  املعل�مات.و كرثة  �شيل جارف من  اآنية، يف ظل 
اآخر  يف  الن�شيان  ثم  الت�ش�ي�س،  وتخلق  بل  ال  املعل�مة،  تقتل 
املطاف، بالن�شبة للمتلقي. واالإعالمي بدوره ال ي�شتطيع املجاراة، 
حيث حتت �شغط ال�شرعة واالآنية، فاإنه ي�شطر اإلى جتاهل مبداأ 
التحقق والتثبت من املعل�مة، وال يعري كبري اعتبار ملبداأ تقدمي 

املعل�مات وفق اأول�يتها اأو اأهميتها اأو قيمتها عند املتلقي .
خال�سة وتو�سيات

اإلتزامه  و�شمان  االإعالمي  املجال  يف  العمل  اأخالقيات  لتحقيق 
بامل�ش�ؤولية املجتمعية التي تقع على عاتقه اأ�شبح الي�م اجلميع مدع� 
اأن ي�شارك يف و�شع اأخالقيات اإعالمية عامة انطالقا من مفه�م 
امل�ش�ؤولية االجتماعية،  وو�شع ميثاق �شرف اإعالمي جديد خا�س 
ببيئة العمل اجلديدة احرتاما ملهنتهم وارتقاء مب�شت�اها وك�شرط 
اأ�شا�س ل�شمان احلرية االإعالمية تنظيما و�شل�كا وممار�شة، مع 
الت�شديد على تدري�س اأخالقيات العمل االإعالمي يف معاهد وكليات 
اإدخال مادتي الرتبية االإعالمية واأخالقيات االإعالم  و  االإعالم، 
يف مناهج التعليم يف املدار�س طاملا اأدوات الن�شر والبث اأ�شبحت 
متاحة ويف متناول طلبة املدار�س ب�شكل مبكر، ومن حقهم ومن 
مب�ش�ؤولية  االأدوات  هذه  مع  التعامل  كيفية  على  التعرف  واجبهم 

في�شبح ذلك جزءا من ثقافة املجتمع ككل.
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إعداد : الدكتور ميسر صديق 
الخبير والمدرب الدولى المعتمد فى المسؤولية االجتماعية

 المصداقية في إدارة األعمال

َك ااْلأَْكَرُم )3(  ْن�َساَن ِمْن َعَلٍق )2( اْقَراأْ َوَرُبّ َك اَلِّذي َخَلَق )1( َخَلَق ااْلإِ ب�سم اهلل الرحمن الرحيم » اْقَراأْ ِبا�ْسِم َرِبّ
اَلِّذي َعَلَّم ِباْلَقَلِم )4( َعَلَّم ااْلإِْن�َساَن َما مَلْ َيْعَلْم« �سدق اهلل العظيم.

اأو فردًا، يقع على عاتقه  اأي كيان، �سواء كان منظمة  باأن   ، اأخالقية  امل�سوؤولية االجتماعية هي نظرية  اإن 
العمل مل�سلحة املجتمع ككل. واأي�سًا هي اأمر يجب على كل منظمة اأو فرد القيام به للحفاظ على التوازن ما بني 

االقت�ساد والنظام االجتماعي .
وامل�سوؤولية االجتماعية لي�ست وليدة اليوم بل هي ثقافة اأ�سيلة يف االإ�سالم ، وحث عليها نبينا حممد �سل اهلل 

عليه و�سلم بقوله )كلكم راٍع وكلكم م�سوؤول عن رعيته(.



(95)الكتاب العربي في المسؤولية المجتمعية - الجـزء الثالث

وامل�ش�ؤولية يف االإ�شالم ، تعني اأن امل�شلم املكلف م�ش�ؤول عن كل 
�شيء جعل ال�شرع له �شلطاًنا عليه اأو قدرة على الت�شرف فيه 
باأي وجه من ال�ج�ه ، �ش�اء كانت م�ش�ؤولية �شخ�شية فردية اأم 

م�ش�ؤولية متعددة جماعية.
باأنها  بامل�اطنة:  ارتباطها  خالل  من  االجتماعية  وامل�ش�ؤولية 
»االأ�شا�س االأخالقي الذي ت�شتند اإلية امل�اطنة، وهى التي تدفع 
امل�اطنني اإلى تبنى مفاهبم اإيجابية، واإلى ممار�شات �شل�كية 
تت�شف باالندماج يف احلياة االجتماعية وال�شيا�شية، وال�عي 

باأهمية هذا االندماج. 
التي  لالأدوار  وفقًا  واجلماعات  االأفراد  م�شئ�ليات  وتتحدد 
املرتبطة  املتبادلة  الت�قعات  حتددها  والتي  بها،  يق�م�ن 
 Social بقيم املجتمع ومعايريه واأي�شًا »امل�ش�ؤولية االجتماعية
واملجتمعات  االفراد  وممار�شة  وعي  هي   Responsibility

االإن�شانية  بال�اجبات  واخلا�شة  احلك�مية  والقطاعات 
جتاه  به  ويق�م  ي�ؤديه  الذي  الدور  يف  واال�شتمرار  والبيئية 
يف  عليه  لتع�د  نتائجها،  ويتحمل  العام  وال�شالح  املجتمع 
حق  على  واحلفاظ  اجليل  هذا  منها  ي�شتفاد  حق�ق  �ش�رة 

االجيال القادمة«.
كما تعترب  ثقافة الت�ش�يق اأحد العناوين املهمة يف جمال ن�شر 
ثقافة اأخالقيات ريادة اإدارة االأعمال و امل�ش�ؤولية االإجتماعية، 
اأن الطريق  كجانب يحتاج لتدريب وتط�ير املهارات، و حيث 
اأن  يحب  االأعمال  الإدارة  االأخالقيات  مبداأ  لتحقيق  ال�حيد 

والتعريف  الت�ش�يق  فى  ال�شدق  باأخالقيات  مرتبط  يك�ن 
باملطل�ب اإداءه.

قائم  فن  ه�  االإهداف  لتقدمي  والت�ش�يقى  التعريفى   فالعمل 
بذاته يتطلب رغبة حقيقية واإرادة �شادقة من قبل ال�شخ�س 
ليكلل عمله بالنجاح، وه� عبارة عن جمم�عة من االإجراءات 
�ش�اء اأكانت اجتماعية اأو تكتيكية لتبادل اخلربات اأو املنتجات 
اأو  الربح  اأجل  من  واملجم�عات  االأفراد  بني  اخلدمات  اأو 
امل�شافة  االإجتماعية  القيمة  لتحقيق  ربحية  الغري  باالأعمال 
لهذه ال�شركات وامل�ؤ�ش�شات وزيادة م�شداقيتها واأ�شهمها بني 

باقي املن�شاآت وبني العمالء لهذه ال�شركات، 
ياأتى هذا فى اإطار االإعداد اجليد للخطة االإدارية والت�ش�يقية 
االأ�شاليب  اأهم  من  الت�ش�يق  ويعد  االإن�شطة،  اأن�اع  بكافة 
لذا   ، تعريفة  املراد  باملنتج  للتعريف  املتخ�ش�شة  االأ�شا�شية 
الإجناحه  هامة  وعنا�شر  اأ�شا�شيات  على  العمل  هذا  يعتمد 
وتعد امل�شداقية فى الت�ش�يق هى االأهم بينهم، فعند ال�شع�ر 
بامل�شداقية جتاه هذا العمل االإجتماعى املميز من قبل العميل 
العر�س  فى  امل�شداقية  من  والبد  متت،  قد  ال�شفقة  تعد 
والتعامل وحتى اإنهاء العمل الذى حتقق االإهداف الت�شاركية 
هذا  يعترب  حيث  االإجتماعية  للم�ش�ؤولية  و�ش�اَل  املجتمعية، 
الداعمني  كل  وجذب  للفكرة،  ت�ش�يقية  اأداة  مبثابة  امل�ؤمتر 
ودعم اأعمالها التى ت�شب فى النهاية فى دعم املجتمع بكافة 

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

المسؤولية المجتمعية لدى المصارف 
اإلسالمية في مملكة البحرين

) السكن االجتماعي أنموذجًا ( 

املقدمة: 
درًا فيها خرياتها ومواردها على وجٍه يتحقق فيها كل معاين االنتفاع  لقد خلق اهلل تعالى االأر�ض حني خلقها مقَّ
اٍم �َسَواًء  َر ِفيَها اأَْقَواَتَها يِف اأَْرَبَعِة اأَيَّ يف هذه احلياة، يقول �سبحانه: {َوَجَعَل ِفيَها َرَوا�ِسَي ِمن َفْوِقَها َوَباَرَك ِفيَها َوَقدَّ
مواردها  ت�سيق  ال  ُمتَّزن  وجٍه  على  االأر�ض  يف  اأُودعت  املوارد  هذه  اأنه  �سبحانه  واأعلمنا  ف�سلت:10،  اِئِلنَي}  لِّل�سَّ
ُكلِّ  ِمن  ِفيَها  نَبْتَنا  َواأَ َرَوا�ِسَي  ِفيَها  َواأَْلَقْيَنا  َمَدْدَناَها  ْر�َض  {َوااْلأَ �سبحانه:  يقول  عليها،  يعي�ض  ملن  الكفاية  بتحقيق 
اآدم م�سوؤولية املحافظة على هذا االتزان، وذلك ب�سيانة مقدراتها  اإلى بني  ْوُزوٍن} احلجر: 19، واأوكل  مَّ �َسْيٍء 
من جهة الوجود با�ستثمار هذه املوارد على وجه ُيحقق النفع للب�سرية، كما يف قوله �سبحانه : {ُهَو اأَْن�َساأَُكْم ِمَن 
ااْلأَْر�ِض َوا�ْسَتْعَمَرُكْم ِفيَها} هود :61، اأي اأمركم بعمارتها وتطويرها على وجه ي�ستقيم مع دورة االإن�سان يف هذه 
احلياة، ويتحقق مق�سود ال�سرع احلكيم واملحافظة عليها من جهة العدم بتوفري كافة االإمكانيات يف �سبيل رعايتها 

اَلِحَها} االأعراف :56، و�سيانتها من العبث واالإف�ساد ، كما يف قوله تعالى : {َواَل ُتْف�ِسُدوا يِف ااْلأَْر�ِض َبْعَد اإِ�سْ
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من  يتخذ  الذي  العام،  اإطاره  يف  امل�ش�ؤولية  مفه�م  ن�شاأ  وعليه 
املقيتة  والفردية  االأنانية  عن  بعيدًا  له،  ب��شلًة  العامة  امل�شالح 
ا  ِ َوَر�ُش�ِلِه َواأَنِفُق�ا مِمَّ ، ويف ذلك يق�ل اهلل تعالى : {اآِمُن�ا ِباهللَّ
اإ�شارة  �ْشَتْخَلِفنَي ِفيِه} احلديد :6، ففي االآية الكرمية  َجَعَلُكم مُّ
اإلى اأن املال اأمانة، واأن االإن�شان م�ش�ؤول عنه من جهة ك�شبه واأخذه 
بالطرق امل�شروعة ، وكذلك من جهة بذله واإنفاقه، ففي احلديث 
ال�شحيح عنه �شلى اهلل عليه و�شلم  : {ال تزول قدما عبد ي�م 
فعل  فيم  علمه  وعن  اأفناه؟  فيم  عمره  عن  ي�شاأل  حتى  القيامة 
فيه؟ وعن ماله من اأين اكت�شبه؟ وفيم اأنفقه؟ وعن ج�شمه فيم 
اأباله؟} اخرجه الرتمذي : رقم 2٤16 ، فهذه امل�ش�ؤولية ن�شاأت 
رّي اهلل تعالى االأر�س م�شتقرًا لالإن�شان ، يق�ل �شبحانه  منذ اأن �شَ
: {َوَلُكْم يِف ااْلأَْر�ِس ُم�ْشَتَقرٌّ َوَمَتاٌع اإَِلى ِحنٍي} االأعراف :2٤، فكان 
الباعث على ال�شع�ر بهذه امل�ش�ؤولية اأن اهلل تعالى جعل ت�شرفات 
االإن�شان على هذه االأر�س بعد اأن ا�شتّقر فيها حتت طائلة الث�اب 
اإن اأح�شن والعق�بة اإن ه� اأ�شاء ، يق�ل �شبحانه : {ُقْلَنا اْهِبُط�ا 
َفاَل َخْ�ٌف  َتِبَع ُهَداَي  ي ُهًدى َفَمن  نِّ ُكم مِّ َياأِْتَينَّ ا  َفاإِمَّ ِمْنَها َجِميًعا 
ُب�ا ِباآَياِتَنا اأُوَلِئك  ِذيَن َكَفُروا َوَكذَّ َعَلْيِهْم َواَل ُهْم َيْحَزُن�َن )3٨( َوالَّ

اِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن )39(}  البقرة : 39،3٨.  َحاُب النَّ اأَ�شْ
وامل�سوؤولية على اأنواع ، منها:  

الفرد  عاتق  على  مايقع  وهي  الفردية:  امل�سوؤولية   .1
مراعاته على �شفة االإلزام غالبًا، وتع�د عليه َتِبعة التق�شري 
يف مراعاتها والقيام بها، واإليها االإ�شارة يف ق�له �شبحانه َوُكلَّ 
ِكَتاًبا  اْلِقَياَمِة  َيْ�َم  َلُه  َوُنْخِرُج  ُعُنِقِه  يِف  َطاِئَرُه  ْلَزْمَناُه  اأَ اإِن�َشاٍن 
َعَلْيَك  اْلَيْ�َم  ِبَنْف�ِشَك  َكَفى  ِكَتاَبَك  اْقَراأْ   )13( َمن�ُش�ًرا  َيْلَقاُه 
ال�شحيح:  احلديث  ويف   ،13،1٤ االإ�شراء:   {)1٤( َح�ِشيًبا 

ِتِه} متفق عليه . ُكلُُّكْم َراٍع َوُكلُُّكْم َم�ْش�ؤول َعْن َرِعيَّ
2. امل�سوؤولية املجتمعية: هي التي تقع على عاتق جن�س 
االإن�شانية  واملعاين  االأخالقية،  القيم  مبقت�شى  االإن�شان 

واملبادرة،  امل�شاهمة  روح  من  انطالقًا  و  املجتمع  يف  املتاأ�شلة 
واعتبارًا بثقافة البذل والعطاء ، وي�شهد لها باالعتبار ماحكاه 
حينما  النمل  جمتمع  جتاه  النملة  م�قف  يف  الكرمي  القراآن 
اأدركت اخلطر القادم من قبل نبي اهلل �شليمان  عليه ال�شالة 
َلٌة  ْمِل َقاَلْت مَنْ َواِد النَّ اأََتْ�ا َعَلى  اإَِذا  وال�شالم وجن�ده : {َحتَّى 
ُكْم �ُشَلْيَماُن َوُجُن�ُدُه  ْمُل اْدُخُل�ا َم�َشاِكَنُكْم اَل َيْحِطَمنَّ َيا اأَيَُّها النَّ
َوُهْم اَل َي�ْشُعُروَن} النمل: 1٨، فلم حُتدد االآية الكرمية جن�س 
النملة وال ل�نها وال ن�عها، جتردت من كل و�شف ُي�شفي عليها 
�شبغة امل�ش�ؤولية الفردية، فلم يبق من تف�شري فعلها اإال ال�شع�ر 
حديث  ومثله  اخلطر.  لتحذرهم  جمتمعها  جتاه  مب�ش�ؤوليتها 
واْلَ�اِقِع   ، اهللَّ ُحدوِد  يف  الَقاِئِم  {َمَثُل  ال�شحيح:  يف  ال�شفينة 
هم اأعالَها،  ِفيَها َكَمَثِل َق�ٍم ا�ْشَتَهُم�ا َعَلى �شفينٍة، ف�شاَر بع�شُ
هم اأ�شفَلها، وكاَن الذيَن يف اأَ�ْشَفِلَها اإَِذا ا�ْشَتَقْ�ا ِمَن املاِء  وبع�شُ
ا َخَرْقَنا يف َن�شيِبنا َخْرًقا  وا َعَلى َمْن َفْ�َقُهْم، َفَقاُل�ا: َلْ� اأَنَّ َمرُّ
َومَلْ ُن�ؤِْذ َمْن َفْ�َقَنا. َفاإِْن َتَرُك�ُهْم َوَما اأَراُدوا َهلُك�ا َجِميًعا، واإِْن 
البخاري:  اأخرجه  َجِميًعا}  ْ�ا  وجَنَ ْ�ا  جَنَ اأَْيِديِهم  َعَلى  اأََخُذوا 
 رقم 2٤93، وال�ش�ؤال: هل للم�ش�ؤولية االجتماعية �شفة االإلزام؟ 
و�شع  ب�شرورة  قائل  فمن  اجتاهني،  تاأخذ  اأنها  واجل�اب: 
الدولة ت�شاغ على هيئة ت�شريعات  �ش�ابط تنظيمية من قبل 
تلزم امل�ؤ�ش�شات املالية بالتزامها، ومن قائل باأنها على اأ�شلها 
يف  ط�عية  �شبغة  ذات  باأنها  قلت  اأن  واليبعد  �عية،  الطَّ من 
الغالب مع اإمكانية الق�ل باالإلزام يف بع�س �ش�رها واأ�شكالها، 
لقطاع  االجتماعية  امل�ش�ؤولية  بحث/  ينظر:  اأعلم.  واهلل 

االأعمال، د. ر�شالن خ�ش�ر ، �س6 .
وحيث اإن للم�شارف وامل�ؤ�ش�شات املالية ال�شخ�شية االعتبارية، 
املجتمعية  امل�ش�ؤولية  طائلة  عن  تخرج  ال  هذه  واحلالة  فاإنها 

على اأقل تقدير يف اإطار ميدان املعامالت املالية. 
االأوروبية يف  النه�شة  امل�شارف احلديثة خالل  تاأ�ش�شت  فقد 
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اإيطاليا عام 1396م حتت عن�ان )بانك�  البندقية يف  مدينة 
ريالت� ( وهي كلمة يُق�شد بها الطاولة التي كان يجل�س عليها 
االأثرياء  كبار  اإيداعات  يقبل�ن  كان�ا  والذين  ال�شيارفة، 
والتجار ليحتفظ�ا بها على �شبيل االأمانة على اأن يق�م�ا بردها 
لهم عند طلبها، وكان�ا يح�شل�ن مقابل ذلك على عم�الت، 

وذلك بغر�س وقاية هذه االأم�ال من ال�شرقة. 
ويف عام 1619م تاأ�ش�س يف اإيطاليا اأي�شًا م�شرف اآخر يدعى 
هذا  وا�شتحدث  احل�الة،  م�شرف  اأي  جريو(  دي  )بانك� 
امل�شرف طريقة خا�شة لت�شهيل املعامالت، فاأ�شدر اإي�شاالت 
هذه  و�شارت  اإليه،  امل�دعة  الف�شة  اأو  الذهب  نق�د  مقابل 

االإي�شاالت تتداول يف االأ�ش�اق وكاأنها اأوراق نقدية. 
ر االأجيال تعددت امل�شارف، وتعددت مهامها، اإال اأنها  وعلى مِّ
القر�س  من  امل�شتفادة  الرب�ية  الع�ائد  على  تعتمد  ما  غالبًا 
االإ�شالمية  امل�شارف  اإن�شاء  فكرة  جاءت  وحتى  وغريه، 
على  املال  ادخار  باأ�شل�ب  الرب�ي  التعامل  عن  فا�شتعا�شت 
قبل  من  خر  املدَّ املال  لت�شغيل  وامل�شاركة  امل�شاربة  اأ�شا�س 
امل�شرف على اأ�شا�س الربح واخل�شارة، ثم اأخذت هذه الفكرة 
االعتبار  بعني  اآخذة  امل�شريف  الن�شاط  اإطار  يف  بالتط�ر 
�شرورة ت�افقها مع ق�اعد ال�شريعة االإ�شالمية العامة، وعدم 
تعار�شها مع اأحكام ال�شريعة االإ�شالمية اخلا�شة ، حتى انتهت 

اخلدمات امل�شرفية اإلى ق�شمني رئي�شيني : 
: والتي يتم تنفيذها كعمليات  1. خدمات م�شرفية ائتمانية 
ا�شتثمارية، وهي بديلة عن اخلدمات االئتمانية املح�ش�بة 
على  وت�شمل  التقليدية،  امل�شارف  يف  الرب�ي  بالعائد 
اال�شت�شناع   لم   ال�شَّ بيع  االإجارة  )املرابحة  املثال:  �شبيل 

امل�شاربة( وغريها. 
التي  وهي   : ائتمانية  عمليات  الت�شمل  م�شرفية  خدمات   .2
اأجر (   ( اأخذ عم�لة  يتم  تنفيذها كخدمة م�شرفية  يتم 

مقابل تقدمي اخلدمة، وهي على �شبيل املثال: )احل�شابات 
خطابات  امل�شتندية  االعتمادات  الأجل  ال�دائع  اجلارية 

ال�شمان االأوراق املالية احل�االت( وغريها. 
ال�شريفة  خدمات  تط�ر  اأن  اإلى  اأُلفت  اأن  بالذكر  وجديٌر 
االإ�شالمية اإمنا ترجع اإلى تط�ر يف �شل�ك امل�شلم يف جمتمعه 
بالعم�م، والذي يعك�س على ن�شاطه املايل باخل�ش��س، فتط�ُّر 
والرغبات  احلاجات  من  جملة  عنده  اأفرز  ال�اقع  يف  �شل�كه 
ففكرة  االإ�شالمية،  امل�شارف  لدى  واعتبار  نظر  حمل  كانت 
رفة االإ�شالمية هي يف احلقيقة من اإ�شهامات  التط�ر يف ال�شِ
املجتمع يف م�شم�نها الفكري العميق، وهذا املفه�م من �شاأنه 
اأن ي�ؤ�ش�س ملعنى ال�شراكة املجتمعية بني امل�شارف االإ�شالمية 
يف  االأول  اإلهامها  م�شدر  االأخرية  باعتبار  املجتمعات  وبني 
باأن  كفيل  املعنى  وهذا  امل�شرفية،  اأعمالها وخدماتها  تط�ير 
االإ�شالمية  امل�شارف  قبل  من  بامل�ش�ؤولية  ال�شع�ر  فتيل  يقدح 

جتاه املجتمعات لتحقيق ال�شالح العام.
وعليه فاإن امل�ش�ؤولية املجتمعية للم�شارف االإ�شالمية تعني اأن 
اأفراد املجتمع بتح�شني ن�عية  ينعك�س النم� االقت�شادي على 
يف  ا�شتثمار  فهي  املجتمع،  الأفراد  احلياة  وظروف  وم�شت�ى 

املجتمع اأكرث من ك�نها عمل خريي. 
ومن امل�شاريع التطبيقية الرائدة يف جمال امل�ش�ؤولية املجتمعية 
م�شروع )مزايا(  البحرين،  االإ�شالمية يف مملكة  للم�شارف 
والذي ُي�شهم فيه القطاع العام واملتمثل يف )وزارة االإ�شكان( 
االإ�شالمية(،  )امل�شارف  يف  واملتمثل  اخلا�س  القطاع  مع 
للخدمات  املطروحة  اخليارات  لت��شيع  مبا�شر  ب�شكل  وذلك 
االإ�شكانية على وجه يخدم امللف االإ�شكاين، ويحقق للم�اطن 

البحريني من ذوي الدخل املحدود ال�شكن املالئم. 
يف  جتريبي  ب�شكل  امل�شروع  هذا  االإ�شكان  وزارة  اأطلقت  لقد 
�شهر اأكت�بر من العام 2013م، ثم حظي على اإقبال م�شه�د من 
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حظي  كما  العقاري،  التط�ير  و�شركات  االإ�شالمية  امل�شارف 
اإقبااًل ملح�ظًا من قبل امل�اطنني اأ�شحاب الطلبات االإ�شكانية، 
مادفع احلك�مة اإلى تط�ير هذا الربنامج واعتماده يف �شبتمرب 
للم�اطن من  اأ�شا�شية، حيث ميكن  اإ�شكانية  201٥م كخدمة 
خالل التقدم بطلب احل�ش�ل على مت�يل من اأحد امل�شارف 

امل�شاركة يف الربنامج �شراء ومتلك امل�شكن املنا�شب. 
وحا�شل هذا امل�شروع : 

اإمتام  مع  بامل�شروع  االنتفاع  بطلب  املنتفع  يتقدم  اأن   .1
االإجراءات وفقًا لالأنظمة املتبعة يف وزارة االإ�شكان. 

لبنك  امل�شارك  البنك  من  م�شريف  مت�يل  بطلب  يتقدم   .2
االإ�شالمية  امل�شارف  ويف  م�شكن.  �شراء  لغر�س  االإ�شكان 

يك�ن التم�يل بطريق املرابحة االإ�شالمية. 
�ل مان�شبته )2٥%( من دخله  د املنتفع للم�شرف املُمَّ 3. في�شدَّ

كق�شط �شهري . 
املايل  الدعم  بت�فري  االإ�شكان(  )وزارة  احلك�مة  وتلتزم   .٤
ال�شهرية لدى  االإق�شاط  ُيغطي باقي قيمة  الذي  احلك�مي 

�ل. م�قع وزارة االإ�شكان مبملكة البحرين .  البنك املُمَّ
هذا وميكن اال�شتفادة من هذه التجربة الفريدة بتفعيل اأدوات 
امل�ش�ؤولية املجتمعية،  اإطار  التم�يل امل�شريف نح� االبتكار يف 
بحاجات  للنه��س  التنم�ية  امل�شاهمات  طريق  عن  وذلك 
مع  بالتعاون  وذلك  احلياة،  منا�شط  جميع  يف  املجتمعات 

القطاع العام، واهلل ويل الت�فيق. 
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إعداد: الدكتور شهاب أحمد العثمان
المدير العام لمعهد االنجاز المتفوق للتدريب واالستشارات اإلدارية 

واالقتصادية والمالية

دور التميز المؤسسي 
في تحقيق أهداف التنمية 

المستدامة

ودورها  اأهميتها  من  انطالقا  املوؤ�س�سي،  والتميز  متزايدا بربامج وجوائز اجلودة  اهتماما  اليوم  العامل  يويل 
االإقليمية  املناف�سة  من  ومتكينها  املحلية  واملنتجات  اخلدمات  مب�ستوى  واالرتقاء  االأداء  حت�سني  يف  امللمو�ض 
واالقت�سادية  البيئية  باالحتياجات  االإيفاء  ب�سرعة  الب�سري  املورد  لقيام  ملحة  احلاجة  وغدت  والعاملية، 

واالجتماعية، للتوفيق بني متطلباته واحلفاظ على موارده، �سمن م�ستقبل تنموي م�ستدام.
 وتزامنا مع ال�سعي الدوؤوب لتميز االأعمال، فقد ظل العامل يتطلع اإلى تعزيز اأهم مقومات وجوده، وخرجت 
ميثله  الذي  وجمتمعه  فيها  يعي�ض  التي  بيئته  من  كل  متثل  التي  ال�سيغة،  بتلك  امل�ستدامة  التنمية  اأهداف 
واقت�ساده الذي يعمل من خالله وي�سبع حاجاته، فاال�ستدامة ميكن اأن تعني اأ�سياء خمتلفة، لالقت�ساديني، 

واأن�سار البيئة، واملحامني، والفال�سفة.  
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للتنمية  الطم�حة  االأهداف  اإلى  املا�شة  وبالرغم من احلاجة 
التحديات،  من  الكثري  ت�اجه  اأنها  اإال   ،)SDGs( امل�شتدامة 
االإمنائية  امل�شاعدة  ب�ا�شطة  ُتغلق  اأن  الـفج�ة  لتلك  وال ميكن 
الر�شمية فقط، والتي تبلغ ح�ايل 132 مليار دوالر �شن�يًا، بل 
دورا  املحلية  وال�شراكات  العاملية  ال�شركات  مل�شاهمة  �شيك�ن 
اأهداف  لتحقيق  الط�يل  املدى  على  التقدم  تعزيز  يف  هاما 

التنمية امل�شتدامة.)1( 
تطبيق  يف  املتحدة  العربية  االإمارات  دولة  جتربة  وباأخذ 
والتي  واخلا�س،  العام  القطاعني  يف  التميز  من�ذج  معايري 
اأحدثت حت�الت وا�شعة النطاق خالل العقد املا�شي، اأدت اإلى 
ت�شنيفها من بني اأف�شل احلك�مات اأداء على م�شت�ى العامل، 
من  بدًءا  واملرن،  املتميز  احلك�مي  االأداء  هيكل  طبقت  فقد 
التقدم يف  لتحقيق  اإلى تقدمي اخلدمات،  ال�شيا�شات  �شياغة 
اإدارة  اأول�ياتها االإمنائية و�شمان كفاءتها وريادتها يف  تنفيذ 

القطاع العام، وفق اجلدول االآتي: 

اجلهة ت
اأهداف التنمية 

امل�ستدامة ذات ال�سلة

نائب رئي�س اللجنة الهيئة االإحتادية للتناف�شية واالإح�شاء1
ال�طنية واأمينها

الهدفان 1 و 10وزارة تنمية املجتمع 2

االأهداف 2 و 12 و13 و وزارة التغري املناخي والبيئة 3
1٤ و 1٥

الهدف 3وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع٤
الهدف ٤وزارة الرتبية والتعليم ٥
الهدف ٥ جمل�س االإمارات للت�ازن بني اجلن�شني6
الهدفان 6 و ٧وزارة الطاقة وال�شناعة٧
الهدف ٨وزارة امل�ارد الب�شرية والت�طني٨
الهدف 9وزارة االقت�شاد9

الهدف 11وزارة تط�ير البنية التحتية10
الهدف 1٧ وزارة اخلارجية والتعاون الدويل11

وقد متثلت اأول�يات اللجنة ال�طنية يف حتديد غايات اأهداف 
كما  املحلية،  التنمية  خطط  يف  واأول�ياتها  امل�شتدامة  التنمية 
�شنع  عمليات  �شمن  االأول�ية  ح�شب  الغايات  تلك  اأدرجت 
القرار، واحتياجات اأ�شحاب امل�شلحة يف احلك�مة االإحتادية 
ومنظمات  االأكادميية  واالأو�شاط  العام  والقطاع  واملحلية 
املجتمع املدين، وباملراجعة والتقييم الدوري ملعايري النم�ذج 
التميز،  وج�ائز  الذاتي  التقييم  منهجيات  تطبيق  خالل  من 
اأبعاد  حتقيق  ت�شريع  يف  ملح�ظة  خط�ات  االإمارات  حققت 

التنمية امل�شتدامة املن�ش�دة.)2(
االإمنائية  االإ�شرتاتيجية  الروؤية  ترتبط  الك�يت،  دولة  ويف 
حيث  امل�شتدامة،  التنمية  باأهداف  وثيقا  ارتباطا   )203٥(
التميز  من�ذج  من  واالأهم  الثاين  املعيار  االإ�شرتاتيجية  متثل 

امل�ؤ�ش�شي)٤(
ويف هذا االإطار، نفذ املجل�س االأعلى للتخطيط والتنمية بدولة 
 13 امل�شتدامة،  للتنمية  ال�طنية  اللجنة  خالل  من  الك�يت، 
ور�شة عمل و�شيمنار �شاركت فيها 66 م�ؤ�ش�شة حك�مية وغري 
امل�شتدامة  للتنمية  الك�يت  جائزة  واأطلق  وخا�شة،  حك�مية 
املجل�س  يتابع  كما  اخلا�س،  القطاع  مع  بال�شراكة    KSDA
امل�شت�ى  على  امل�شتدامة  التنمية  اأهداف  اأداء  م�ؤ�شرات 

ال�طني.)٥(
وقد مكنت اجله�د التي بذلتها دولة الك�يت يف ا�شرتاتيجيتها 
 ،201٨ عام  دولة   16٥ بني  من   10٥ املركز  حتتل  اأن  من 
على  امل�شتدامة  التنمية  اأهداف  من   %61.6 ن�شبة  بتحقيقها 
واجلدول  االإقليمي،  امل�شت�ى  على  و%62.1  العاملي،  امل�شت�ى 
الك�يت  التي و�شعتها دولة  االآتي ي��شح الربامج واملنهجيات 

لتعزيز اأهداف التنمية امل�شتدامة )6(:-
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اأهداف التنمية الربنامج / املنهجيةت
امل�ستدامة ذات ال�سلة

برنامج اإ�شالح التعليم - جامعة �شباح 1
)٤(ال�شامل 

برنامج اإنتاج 1٥% من حاجة الكهرباء 2
)٧(من الطاقة املتجددة بحل�ل 2030

برنامج حا�شنات امل�شروعات ال�شغرية 3
)٨(واملت��شطة 

)٨(برنامج ت�شجيع اال�شتثمار ٤

٥
برنامج االإعانات االإجتماعية / قرو�س 

االإ�شكان / املرونة يف اأج�اء العمل / 
االهتمام بذوي االحتياجات اخلا�شة

)10(

)13(برنامج ر�شد التل�ث 6
)16(برنامج حماربة الف�شاد٧

برنامج تقدمي الدعم الأهداف التنمية ٨
ODA 1٧(امل�شتدامة(

من�ذج  تطبيق  يتطلبها  منهجيات  �شمن  الربامج  هذه  وتاأتي 
لها،  اإيجابية  نتائج  اإيجاد  من  بد  ال  والتي  امل�ؤ�ش�شي  التميز 

ت�شعى دولة الك�يت لتحقيقها يف روؤيتها 203٥.
التميز، ميكنها من  بتبني مناذج  وامل�ؤ�ش�شات  الدول  قيام  اإن 
على  اأهدافها  حتقيق  يف  وا�شحة  وم�ؤ�شرات  نتائج  اإحراز 
على  امل�شتدامة  التنمية  اأهداف  وحتقيق  اخلا�س،  امل�شت�ى 

امل�شت�ى العام.

املراجع:-
1. القطاع اخلا�س واأهداف التنمية امل�شتدامة - جريدة البيان

https://www.albayan.ae/knowledge/2017-02-08-1.2851391
2. ) تقرير دولة االإمارات العربية املتحدة واأجندة 2030 للتنمية امل�شتدامة - املراجعة ال�طنية التط�عية - منتدى االأمم املتحدة ال�شيا�شي رفيع 

امل�شت�ى 201٨م (.
3. ) تقرير نح� تنمية م�شتدامة للملكة العربية ال�شع�دية - اال�شتعرا�س الط�عي االأول 201٨م - روؤية 2030 (.

٤. اأهداف التنمية امل�شتدامة من منظ�ر اخلطة االإمنائية الثانية لدولة الك�يت.
.23384Kuwait_VNR_FINAL .٥

. _ VNR_presentation_2019_ALL_v03_1 Kuwait_2448000 .6
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إعداد:  األستاذ ابراهيم ناصر المعطش
الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للمسؤولية االجتماعية

المسؤولية االجتماعية أيقونة 
الشراكة بين الدولة وقطاع األعمال 

لتحقيق التنمية المستدامة

ظلت دول العامل تواجه خطر التدهور البيئي، و�سح املوارد وتقلبات املناخ، وتاأثري ذلك على حياة الب�سر وعلى 
كثري من الكائنات التي ت�سكل عن�سرًا مهمًا للحياة والبيئة واال�سهام يف بناء اقت�سادات تلك الدول، ويخطو 
العامل خطوات مت�سارعة لو�سع االحتياطات املنا�سبة الأي مهددات من هذا النوع، وي�سابق الزمن اليجاد حلول 

ا�ستباقية لكثري من امل�سكالت التي توؤرق الب�سرية. 
وخالل العقود االأخرية برز ن�ساط امل�سوؤولية االجتماعية كممار�سة وو�سيلة واآلية متتزج فيها جهود احلكومات 
وال�سعوب وقطاعات االأعمال لتعمل معًا للحد من خطر التدهور البيئي واإيجاد بدائل من خالل ال�سعي لتحقيق 
تنمية م�ستدامة تلبي متطلبات املجتمع احلا�سر دون امل�سا�ض بقدرة االأجيال القادمة على حتقيق احتياجاتها 

ومتطلباتها.
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وما زال رهان الدول وال�شع�ب معق�دًا على حتقيق اأهداف التنمية 
العامل  لقادة  التاريخية  القمة  اأيف  اأقرت  التي   2030 امل�شتدامة 
املنعقدة مبقر االأمم املتحدة بني�ي�رك خالل الفرتة من 2٥-2٧ 
والتي   ، 2016م  يناير  يف  فعليًا  انطلقت  والتي  201٥م،  �شبتمري 
اإلى  العامل  واأهداف ت�شعى دول  متخ�شت عنها حزمة خمرجات 
تلك  اأبرز  ومن   2030 العام  بحل�ل  ملم��س  واقع  اإلى  ترجمتها 
االأهداف التي يراد جت�شيدها عرب ممار�شة امل�ش�ؤولية االجتماعية:  
العمل على حما�شرة الفقر ب�شتى ال��شائل من خالل تفعيل    •
الربامج التنم�ية وبرامج خدمة املجتمع التي ترتقي ب�اقع 
يف  املعينات  من  الكثري  لهم  وت�فر  املعا�شي،  امل�اطنني 
تقريب االحتياجات، باالعتماد على تط�ير الكادر الب�شري 
الفئات  ودعم  االبداع  جماالت  واإتاحة  وت�ظيفه  وتاأهيله 

ذات القدرات اخلا�شة مبختلف �شرائحها.
تط�يق البطالة من خالل التن�شيق بني امل�ؤ�ش�شات العلمية    •
وجهات التدريب ومنظمات العمل لتتنا�شب املخرجات مع 
االأعمال  قطاعات  قيام  وكذلك  العمل،  �ش�ق  احتياجات 
وفتح  وت�ظيفًا،  وتاأهياًل  اإعدادًا  املجتمع  جتاه  مب�شئ�ليتها 

امل�شاريع التي تنا�شب ذوي امل�ؤهالت ال��شيطة واالأدنى.
تعزيز قدرات االقت�شاد ال�طني، من خالل تن�يع امل�ارد،    •
الب�شرية  الك�ادر  باإمكانيات  واالرتقاء  االنتاج  وتط�ير 
واملبتكرين  امل�اهب  دعم  عن  ف�شاًل  الع�شر،  لغة  مل�اكبة 
ذات  منتجة  م�شاريع  اإلى  وحت�يلها  والبح�ث  والدرا�شات 

فائدة تع�د على املجتمع والدولة.
واخلدمات  والتعليمية،  ال�شحية،  باخلدمات  االرتقاء   •
الرفاهية  حتقيق  يف  ت�شب  التي  االأخرى  االجتماعية 
واحلياة الكرمية، وذلك من خالل تعاون اجلهات احلك�مية 
ذات  واملنظمات  وامل�ؤ�ش�شات  اخلا�س  القطاع  ومبادرات 

الن�شاط الفاعل يف جمال امل�ش�ؤولية االجتماعية.

احل�ش�ل على التقنية احلديثة وو�شائل املعرفة وا�شتخدامها    •
يف تط�ير التنمية والبناء وت�فري البنيات التحتية القادرة 

على ا�شتيعاب خطط التط�ير والتنمية.
اخلطط  وو�شع  البيئة  حماية  على  العمل  وحتفيز  ت�شجيع    •
والتح�طات حت�شبًا لتغريات املناخ وما ينتج عنها من اآثار 
�شلبية، واحلر�س على ا�شتخدام امل�ارد املائية واحلي�انية 
والغطاء النباتي بال�شكل الذي يحمي البيئة ويحافظ على 

الدمي�مة واال�شتمرارية.
املعرفة  واقت�شاد  املعل�ماتي  املجتمع  اإلى  لل��ش�ل  ال�شعي    •
املهددات  من  اخلالية  امل�شتقرة  الكرمية  االآمنة  واحلياة 

والقلق وال�شح يف امل�ارد الطبيعية .
الدولة  ال�شراكة بني  اأيق�نة  امل�ش�ؤولية االجتماعية هي  وتعترب 
لالأجيال  اأف�شل  م�شتقبل  الإيجاد  واالأفراد  االأعمال  وقطاع 
امل�ش�ؤولية  ك�ن  واالأول�يات،  االحتياجات  على  بناًء  القادمة 
االجتماعية هي م�شئ�لية االأفراد واملنظمات يف العمل على جعل 
االقت�شادي،  البعد  م�ازاة  يف  واالأخالقي  االجتماعي  البعد 
والتزام القطاع اخلا�س مبتطلبات التنمية االجتماعية والعمل 
على حت�شني ن�عية وم�شت�ى وظروف احلياة الأفراد املجتمع يف 
البيئة التي ميار�س فيها ن�شاطه، والتاأثري االيجابي على البيئة 
واملجتمع املحلي واملجتمع ككل، مبا يعني اال�شتثمار يف املجتمع 
ال��شائل  االجتماعية  امل�ش�ؤولية  وت�شكل  تنميته،  على  والعمل 
اخلطط  لتح�يل  الر�شمي  اجلهد  يف  ت�شهم  التي  واالآليات 
عاملية  دع�ة  باعتبارها  م�شتدامة  تنمية  اإلى  اال�شرتاتيجية 
وحتقيق  البيئة  وحماية  الفقر  على  الق�شاء  اأجل  من  للعمل 

ال�شالم واال�شتقرار والعي�س الكرمي.
املحتملة  واملهددات  املخاطر  جتنب  اإلى  العامل  دول  وت�شعى 
ا�شتغالل  تتمثل يف  التي  امل�شتدامة  التنمية  من خالل حتقيق 
جتارب  من  لال�شتفادة  واملعرفية  واملادية  الب�شرية  الطاقات 
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اجليد  والتخطيط  احلا�شر،  حقائق  وا�شتيعاب  املا�شي، 
اجلماعي  باجلهد  ال�اقع  ظروف  حت�شني  بهدف  للم�شتقبل 
الفكري، وا�شتمرار اكت�شاب املعارف واخلربات، اليجاد تنمية 
حقيقية يف املجاالت كافة مبا يحقق حت�شني معي�شة االأفراد، 
االإدارة  مبعنى  اأي  القادمة،  لالأجيال  اأف�شل  م�شت�ى  و�شمان 
ل�شالح  االيجابي  التغيري  نح�  وت�جيهها  للم�ارد  االأمثل 
امل�اطن وبناء االقت�شاد مبا يحقق اال�شتمرارية واحلفاظ على 
عنا�شر املحيط احلي�ي ومركباته االأ�شا�شية، واإحداث ت�ازن 

بني �شلبيات ا�شتخدام امل�ارد، واجتاهات اال�شتثمارات.
ولكي نحقق اأهداف التنية امل�شتدامة 2030، البد من رفع وترية 
يتحقق  ولكي  عليه،  ه�  مما  اأكرث  واملجتمع  بالبيئة  االهتمام 

ذلك ال بد من تفعيل اجلانب االعالمي، حيث يعترب االعالم 
الالعب االأبرز يف تر�شيخ املفاهيم وت�شحيحها، ويتطلب االأمر 
تكثيف عقد الندوات الت�ع�ية وور�س العمل، من اأجل تر�شيخ 
وا�شتخدام  نطاق،  اأو�شع  يف  االجتماعية  امل�ش�ؤولية  مفاهيم 
اجل�ائز للتحفيز على ممار�شة امل�ش�ؤولية وتكري�س مفاهيمها، 
وكذلك التن�شيق بني ال�شركات يف براجمها املجتمعية لزيادة 
اأعلى،  مردود  وحتقيق  �شاملة  روؤية  اإطار  يف  اجله�د  فاعلية 
الل�ائح  وتط�ير  والدرا�شات،  واالأبحاث  امللتقيات  وتكثيف 
ت�اكب  امل�ش�ؤولية  ملمار�شة  واآليات  معايري  وو�شع  واالأنظمة، 
الالزمة  واملعل�مات  البيانات  وا�شتخدام  وت�فري  املتطلبات، 

وحتديثها وربطها باجلهات ذات العالقة. 
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إعداد:  الدكتور محمد عبدالله الشياب
 اكاديمي وخبير في مجال التنميه والتحطيط البيئي

الطاقة النظيفة من أجل تنمية 
مستدامة أفضل

ظلت دول العامل تواجه خطر التدهور البيئي، و�سح املوارد وتقلبات املناخ، وتاأثري ذلك على حياة الب�سر وعلى 
كثري من الكائنات التي ت�سكل عن�سرًا مهمًا للحياة والبيئة واال�سهام يف بناء اقت�سادات تلك الدول، ويخطو 
العامل خطوات مت�سارعة لو�سع االحتياطات املنا�سبة الأي مهددات من هذا النوع، وي�سابق الزمن اليجاد حلول 

ا�ستباقية لكثري من امل�سكالت التي توؤرق الب�سرية. 
وخالل العقود االأخرية برز ن�ساط امل�سئولية االجتماعية كممار�سة وو�سيلة واآلية متتزج فيها جهود احلكومات 
وال�سعوب وقطاعات االأعمال لتعمل معًا للحد من خطر التدهور البيئي واإيجاد بدائل من خالل ال�سعي لتحقيق 
تنمية م�ستدامة تلبي متطلبات املجتمع احلا�سر دون امل�سا�ض بقدرة االأجيال القادمة على حتقيق احتياجاتها 

ومتطلباتها.
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تلبية  ه�  الي�م  العامل  ت�اجه  التي  الكربى  التحديات  اأحد 
احلديثة  الطاقة  ت�فري  و�شمان  املتزايدة  الطاقة  متطلبات 
باأ�شعار معق�لة وم�ث�قة وم�شتدامة وحديثة جلميع النا�س. لقد 
ال�شعف  من  اأكرث  للفرد  العامل  الكهرباء يف  ا�شتهالك  جتاوز 
منذ �شبعينيات القرن املا�شي »1« ومن املت�قع اأن يرتفع الطلب 
العاملي على الطاقة بن�شبة 20-3٥ % بحل�ل عام 2030 »2«. على 
الطاقة  ت�ليد  على  االأحف�ري  ال�ق�د  يهيمن  العاملي،  امل�شت�ى 
الذي يحت�ي على العديد من العي�ب مبا يف ذلك الطبيعة غري 
االأ�شعار،  البلدان، وزيادة  الت�اجد بني  والتباين يف  املتجددة، 
اأك�شيد الكرب�ن الذي  انبعاثات غازات ثاين  واالأهم من ذلك 

ي�شبب تغري املناخ وما يرتتب عليه من اآثار �شارة للبيئة.
ووفًقا لربنامج االأمم املتحدة البيئي فان هناك بع�س احلقائق التي 
ت�شري الى حجم التحدي يف جمال الطاقه والتي والتي اهمها ان 
ح�ايل 3 مليارات �شخ�س يعتمدون على اخل�شب اأو الفحم اأو نفايات 
احلي�انات الأغرا�س الطهي والتدفئة، ثانيا اأن  ت�ليد  الطاقة ه� 
امل�شاهم الرئي�شي يف تغري املناخ، الذي ميثل ح�ايل 60 يف املائة 
من اإجمايل انبعاثات غازات الدفيئة العاملية و ثالثا انه منذ عام 
1990، زادت االنبعاثات العاملية لثاين اأك�شيد الكرب�ن باأكرث من ٤6 
يف املائة. لذلك جاء اأحد اأهداف التنمية امل�شتدامة التي حددتها 
ال�شابع والذي يهدف الى  العامة لالأمم املتحدة الهدف  اجلمعية 
ت�فري الطاقة النظيفة التي ميكن حتمل كلفتها واحل�ش�ل عليها 

باأ�شعار معق�لة وم�ث�قة وم�شتدامة وحديثة للجميع.
ب�شكل عام لتحقيق تنمية م�شتدامة اأف�شل، يجب حتقيق �شتة 
اأف�شل، تامني االحتياجات  اأركان رئي�شية مبا يف ذلك كفاءة 
وحتليل  ت�شميم  للم�ارد،  اأف�شل  وا�شتخدام  اأقل،  بتكاليف 
ذالك   �ش�ء  وعلى  اأف�شل.  وبيئة  للطاقة  اأف�شل  اأف�شل،اأمن 
ياتي االهتمام بالطاقه النظيفه كحل واعد لتحقيق ا�شتدامه 

اف�شل والذي نحلل ج�انبه تاليا.

م�سادر الطاقه
تق�شم م�ارد الطاقة الى ن�عني: م�ارد الطاقة املتجددة حيث ان 
معظمها بي�ل�جي بطبيعته وي�شمل امل�شادر الزراعية واحلي�انية، 
م�ارد  ه�   الثاين  والن�ع  اإلخ  املياه،  الرياح،  ال�شم�شية،  الطاقة 
الطاقة غري املتجددة وهي امل�ارد املادية مثل ال�ق�د االأحف�ري 

)الفحم والنفط والغاز الطبيعي( والطاقة الن�وية »3«
ال�شكل الن��شيحي التايل يلخ�س منظ�مه م�ارد الطاقه.

 
ما هي الطاقة النظيفة

هناك عدة تعريفات للطاقة النظيفة ؛ تعرف وكالة حماية البيئة 
الطاقة  الطلب على  يلبي  اأي م�رد  باأنها  النظيفة  الطاقة   EPA
ذلك  يف  مبا  االأحف�ري  لل�ق�د  التقليدي  امل�رد  من  اأقل  بتل�ث 
م�ارد  ت�شمل   ، التعريف  هذا  على  بناًء  والغاز.  والنفط  الفحم 
الطاقة النظيفة ما يلي: )1( كفاءة ا�شتخدام الطاقة الأنها ت�شري 
اإلى ا�شتخدام طاقة اأقل لت�فري نف�س م�شت�ى اخلدمة اأو حت�شينه 
امل�شتمده  الطاقه  وهي  املتجددة  الطاقة   )2( للم�شتهلكني، 
مثل   تنفذ  وال  طبيعي  ب�شكل  تتجدد  والتي  الطبيعيه  امل�ارد  من 
احلرارية  والطاقه  املائية  والطاقة  ال�شم�شية  والطاقة  الرياح 
من  اال�شتفاده  ال�ق�د.)3(  وخاليا  احلي�ي  وال�ق�د  االأر�شية 
احلرارية  الطاقة  الإنتاج  الكهرباء  ت�ليد  من  املفق�دة  احلراره 
.]Combined heat and power (CHP) )٤( نظام انتاج 
 CDG [Clean Distributed(( الطاقه النظيفه  الالمركزي
Generation والذي يعني انتاج الطاقه واال�شتفاده من احلراره 

املفق�ده( CHP ) يف مكان اال�شتهالك .  
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ميكن اأن ت�فر اأنظمة الطاقة النظيفة العديد من الف�ائد البيئية 
االنبعاثات،  خف�س  ذلك  يف  مبا  واالقت�شادية  واالجتماعية 
نظام  كفاءة  وزيادة  الطاقة،  مدخالت  متطلبات  وانخفا�س 

انتاج الطاقه من خالل ت��شيع الن�اجت املفيده 
غايات الهدف ال�سابع )طاقه نظيفة وباأ�سعار معقوله( 

من اهداف التنمية امل�ستدامة
حددت االمم املتحده 1٧ االجنده العامليه2030 ب 1٧  هدفا 
متثل اأهداف التنمية امل�شتدامة، وهي روؤية ودع�ة عاملية للعمل 
و�شمان  االأر�س  ك�كب  وحماية  الفقر  على  الق�شاء  اأجل  من 

متتع جميع ال�شع�ب بال�شالم واالزدهار بحل�ل عام2030
غايه   169 عددها  ويبلغ  لتحقيقه  غايات  هدف  لكل  وحددت 
ويبلغ  غايه  كل  يف  املخرز  التقدم  لقيا�س  م�ؤ�شرات  وحددت 
عددها 2٤٤. اما غايات الهدف ال�شابع املتعلق بالطاقة النظيفة 

وباأ�شعارمعق�له فهي ت�شمل خم�س غايات ن�جزها كما يلي:   
احلديثة  الطاقة  خدمات  على  اجلميع  ح�ش�ل  �شمان    •

امل�ث�قة بتكلفة مي�ش�رة بحل�ل عام 2030
حتقيق زيادة كبرية يف ح�شة الطاقة املتجددة يف جمم�عة    •

م�شادر الطاقة العاملية بحل�ل عام 2030
م�شاعفة املعدل العاملي لتح�شني  كفاءة ا�شتخدام الطاقة    •

بحل�ل عام 2030
اإلى بح�ث  ال��ش�ل  اأجل تي�شري  التعاون الدويل من  تعزيز   •
املتعّلقة  تلك  ذلك  يف  مبا  النظيفة،  الطاقة  وتكن�ل�جيا 
الطاقة  ا�شتخدام  يف  والكفاءة  املتجددة،  بالطاقة 
وتكن�ل�جيا ال�ق�د االأحف�ري املتقدمة واالأنظف، وت�شجيع 
الطاقة  وتكن�ل�جيا  للطاقة  التحتية  البنى  يف  اال�شتثمار 

النظيفة، بحل�ل عام 2030

من  التكن�ل�جيا  م�شت�ى  وحت�شني  التحتية  الُبنى  نطاق  ت��شيع 
يف  للجميع  وامل�شتدامة  احلديثة  الطاقة  خدمات  تقدمي  اأجل 
البلدان النامية، وبخا�شة يف اأقل البلدان من�ا والدول اجلزرية 
وفقا  ال�شاحلية،  غري  النامية  والبلدان  النامية،  ال�شغرية 
لربامج الدعم اخلا�شة بكل منها على حدة، بحل�ل عام 2030.

ترابط الطاقة النظيفة باأهداف التنمية امل�شتدامة االأخرى 
وغايات  اهداف  مع  النظيفة  الطاقة  هدف  ويتقاطع  هذا 
ب�شكل  يعتمد  حتقيقها  ان  حيث  االخرى  امل�شتدامة  التنمية 
وباأ�شعار  النظيفة  الطاقة  ت�فري  على  مبا�شر  غري  او  مبا�شر 

معق�له ن��شحها كاالتي:
 ال ميكن حتقيق الق�شاء على الفقر والذي ين�س عليه الهدف 
االول من دون تامني و�ش�ل الفقراء  واالقل ح�شا الى م�شادر 

الطاقة النظيفة وباأ�شعار معق�له .
للحد من اأوجه عدم امل�شاواة والذي ين�س عليه الهدف العا�شر 
ولل��ش�ل الى االدماج االجتماعي واالقت�شادي وال�شيا�شي فال 
الفقراء احل�ش�ل على الطاقه ب�شكل مت�شاوي  بد من متكني 

مع االخرين.
اال�شتهالك واالإنتاج امل�ش�ؤول والذي ين�س عليه الهدف الثاين 
ع�شر حيث ي�شمل احلاجة اإلى تر�شيد ا�شتهالك الطاقة  بحيث 

نحقق من�ا اقت�شاديا بدون الت�شبب يف التده�ر البيئي.
الت�شدي لتغري املناخ واالحرتاز العاملي والذي ين�س عليه الهدف 
13 حيث ان هناك عالقه وثيقه بني الطاقة النظيفة وتقليل انبعاثات 

الغازات الدفيئة والت ت�شبب االحرتاز العاملي وتغري املناخ.
وبناء على ما تقدم فان خيار الطاقة النظيفة ه� خيار ال بد 
تاأثري واعد على حتقيق ا�شتدامه اف�شل  تلبي  منه ملا له من 
احتياجات احلا�شر وت�شمن م�شتقبل اف�شل لالأجيال القادمة 
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إعداد: الدكتور زهير منصور المزيدي
مدير عام مؤسسة االعالميون العرب

مدير المؤسسة العربية للقيم المجتمعية

تسويق القيم عبر برامج 
المسؤولية االجتماعية

قد يعجب القارئ من عنوان )ت�سويق القيم( فيت�ساءل فهل للقيم اأ�سواق؟ اأو رمبا يقول وهل )القيم( منتجات 
كي يتم الت�سويق لها؟ ونحن نقول، ت�ساوؤالت كهذه م�سروعه، ولكن يف ع�سر ي�سهد الت�سويق فيه فنونا من االعالن 
والرتويج لل�سلع التجارية ، ي�سبح  االأمر احلتمي هو يف  اأن نعتمد نظاما مغايرا عن »غر�ض القيم« كي ي�سبح 
النظام »ت�سويق القيم«، ذلك اأن ال�ساب اأو ال�سابة عندما يق�سدان »املول« للت�سوق، جندهما اأحيانا ي�سرتيان 
ما ال ينم عن حاجه، بل ما اإ�سرتياه كان مدفوعا ب�سورة متخيله تطمح اأو يطمح هو اإليها، ذلك الذي اإ�سرتياه 
من �سلعة تابعة لعالمة جتارية كانت لها قدرة الأ�ستثار م�ساعر الرغبة فيهما بل وعزز تلك الرغبة ب�سيئ من 
املنطق الذي برر له اإقتنائة، ذلك الذي تعر�سا اإليه هو جو من التاأثري يجب اأن يطوع ل�سالح )القيم( مثلما 
هو مطوع للعالمات التجارية، يف مثل قيم امل�سوؤولية وقيم املحبة وقيم التعاي�ض وقيم الرتاحم وقيم العطاء 

وغريها قيم كثرية الح�سر لها.
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من  لعن�شر  اإنربت  ودروب،  اأ�شرار  لها  تلك  الت�ش�يق  فن�ن 
عنا�شرها جامعة هارفارد االمريكية عرب درا�شة )الدوافع(، 
دوافع التب�شع، فح�شرتها يف ع�شر دوافع وهي ما جتعل ال�شباب 
واأطلق  اليه،  يحتاج�ن  ال  ما  ي�شرتون  الكبار  وحتى  واالطفال 
عن�شر اآخر منها اال�شرتايل مارتن لند�شرتوم عرب نتائج م�شح 
ميداين �شمل كافة �شع�ب العامل عندما دعى لتعزيز احل�ا�س 
اخلم�س وتفعيلها يف الت�ش�يق لل�شلع.كما اأ�شارت اليه عالمات 
جتارية كربى مثل ل�ي فيت�ن و�ش�بارد حيال تفعيل امل�شاعر، 
اأن  فنق�ل،  كله؟  للقيم عرب هذا  ن�ش�ق  كيف  ال�ش�ؤال،  ويبقى 
�شلعها  ت�ش�يق  يف  تت�شابق  عامليا  الرائدة  التجارية  العالمات 
اأثر  اأن  علمت  فاإذا  امل�شتهدفة،  �شرائحها  ح�ا�س  تفعيل  عرب 
حا�شة ال�شمع ي�شل اإلى ٤1% يف تاأمني �ش�رة اإيجابية للعالمة 
ثمة  اللم�س  تفعيل حا�شة  واأن يف  العمالء،  التجارية يف ذهن 
تعزيز لل�ش�رة االيجابية بن�شبة 2٥% ، اأما مع حا�شة ال�شم فاإن 
الن�شبة ت�شل اإلى ٤٥% كما اإن حا�شة الب�شر ت�شل اإلى ٥٨%، 
اأدركت حينها كيف و�شلت عالمة �شركة طريان ال�شنغف�ريه 
اإلى املرتبة االولى يف تفعيل احل�ا�س حيث حققت 9٧% بينما 
حققت اأبل 9٥% ، وناأتي جمددا لنتناول العن�ان »ت�ش�يق القيم« 
ت�شهد منحا  اإلى �شناعة من ن�ع جديد قد بداأت  فه�  ي�شري 
»الت�ش�يق«  نح�  م�شار  �شمن  »الغر�س«  جتاوز  م�شب�ق،  غري 
م�شتفيدًا من كافة تلك النتائج واالأبحاث العلمية، كما ا�شتفاد 
)للم�ش�ؤولية  علمي  باأ�شل�ب  د�شن  حني  )القيم(  م�شار  من 
املجتمعية(، ما جعل ال�شركات وعلى نطاق عاملي تتناف�س يف 
التعبري عن م�ش�ؤوليتها املجتمعية عرب رعاية لالأن�شطة تارة اأو 
تبني ق�شايا حمل اهتمام املجتمعات، وقد ن�شطت يف ذلك بان 
حني  بذلك  لالهتمام  ال�شركات  يف  عليا  منا�شب  ا�شتحدثت 
تاأكد لديها العائد على اال�شتثمار يف ذلك،  ففي رعاية القيم 
عرب برامج امل�ش�ؤولية االجتماعية ما يعزز للع�ائد اال�شتثمارية 

لل�شركات الراعية حيث ت�شري الدرا�شات التي اأكدتها النتائج 
ال�شن�ية لل�شركات املدرجة وفق معايري علمية لدى ال�شركات 
اال�شتثمار  على  العائد  ن�شبة  باأن  عامليا   الكربى  اال�شتثمارية 
املجتمعية  بامل�شاهمات  تتمتع  التي  ال�شركات  لدى  تت�شاعف 
زيادة   %  ٥2 اإلى  لت�شل  املجتمعية  املنا�شط  يف  واال�شتثمار 
ل�شالح هذه ال�شركات اإذا ما ق�رنت بتلك التي متر�س اأعمالها 

التجارية باالأ�شل�ب التقليدي.
العائد على  الك�يت مت اختبار  وعرب برناجمًا ادرناه يف دولة 
ا�شتذكار ا�شم امل�ؤ�ش�شة الراعية لربنامج امل�ش�ؤولية املجتمعية 
)احلد من انت�شار املخدرات( وقد جاء حتت عن�ان )غرا�س(، 
حيث تبني عرب م�شح ميداين اأن العائد على اال�شتذكار ا �شمن 
�ش�رتها  على  الراعية  وامل�ؤ�ش�شات  ال�شركة  م�شاهمات  برامج 

يف االأذهان Awareness( ( ما يلي: 
٨1% اللجنة ال�طنية ملكافحة املخدرات.

 ٧2 % االأمانة العامة لالأوقاف. 
٤٤ %احتاد اجلمعيات التعاونية.

 ٤9% بيت التم�يل الك�يت.

ال�شركات  يبني  املخدرات  اآفة  من  للحد  جمتمعي  اعالن 
وامل�ؤ�ش�شات الراعية له
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اعالن جمتمعي )غرا�س(
ومن اأبرز النتائج الًتي حققها الربنامج جمتمعيا ب�شكل عام: 

 ارتفاع ن�شبة التقارب اال�شرى من 3٥% الى ٥٥%
االميان باأهمية امل�ش�ؤولية اجلماعية يف احلد من اآفة املخدرات 

6٥% الى ٨2%.

غري  االأ�ش�ل  تفعيل  عنا�شر  اأن  عامليا  ال�شركات  ووجدت 
امللم��شة تتم عرب مزيج من االأدوات ت�شمنت:

1-  زيادة حجم امليزانيات االإعالنية والت�ش�يقية.
 Social contributions .2- زيادة حجم امل�شاهمات املجتمعية
3- تعزيز حجم اال�شتح�شار الذهني لعالمة ال�شركة التجارية 

   .) )Awareness يف عق�ل العمالء
لذا وجدنا على �شبيل املثال �شركة ج�ن�ش�ن وج�ن�ش�ن االمريكية 
االأطفال  املجتمعية حلماية  للم�ش�ؤولية  برناجمًا  لرتعى  تن�شط 
بعن�ان )Safe Kids اأطفال اآمن�ن(، ذلك اأن معظم االأطفال 
يلق�ن حتفهم نتيجة للح�ادث كاملرور والغرق واحلريق والت�شمم 
العامل،  ال�شق�ط، فاحل�ادث  تقتل �شن�يا ملي�ن طفل ح�ل  اأو 
هذه  معظم  حتا�شى  املمكن  ومن  الكثريون،  اإعاقة  الى  وت�ؤدى 
احل�ادث، فقد متكن الربنامج يف ال�اليات املتحدة االأمريكية 
الى  الن�شبة  و�شلت  كندا  وفى   ،%٤٥ بن�شبة  احل�ادث  تقل�س 

3٧%، وفى النم�شا ٨0%، بينما يف اأملانيا و�شلت اإلى ٧٥%.
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إعداد: فيصل بن فرج المطيري
أستاذ التعليم المستمر والتنمية البشرية المشارك بجامعة المجمعة

المشرف على مرصد المسؤولية االجتماعية 

مبادرة تعزيز مفاهيم أهداف 
األمم المتحدة للتنمية 

المستدامة 2030
 بين منسوبي الجامعة والمجتمع

مقدمة: 
اأطلقت االأمم املتحدة اأهداف التنمية امل�ستدامة 2030 يف بداية العام 2016م، وعدتها مبثابة اخلطة االأممية 
لتح�سني و�سع العامل من حيث التنمية مبكوناتها املختلفة واأ�سمتها »حتويل عاملنا«، حيث تغطي هذه االأهداف 
جمموعة ملحة من ق�سايا التنمية االجتماعية واالقت�سادية والبيئية، على م�ستوى العامل، وقد اكدت الدول 

االأع�ساء يف االأمم املتحدة على عزمها ا�ستكمال اجلهود لتحقيق هذه االأهداف التنموية. 
للجامعات يف جمال  املوؤ�س�سي  العمل  ول�سعف  املختلفة،  التنمية  تتبناه اجلامعات يف جماالت  التي  الدور  والأهمية 
اأهداف االأمم املتحدة للتنمية امل�ستدامة، مت اإطالق مبادرة » تعزيز مفاهيم اأهداف االأمم املتحدة للتنمية امل�ستدامة 
2030 بني من�سوبي اجلامعة واملجتمع« وذلك بهدف دفع اجلامعات لتتولى دورًا اأكرث فاعلية يف جمال حتقيق متطلبات 

االأهداف االأممية، االأمر الذي يوؤمل منه اأن ينعك�ض اإيجابًا على م�ساركة اجلامعات يف جماالت التنمية املختلفة. 
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ون�شري فيما يلي اإلى ملخ�س هذه املبادرة :
تعريف املبادرة: 

هي مبادرة ت�شعى اإلى اإتاحة املجال اأمام اجلامعات واجلهات 
ذات العالقة للم�شاهمة يف دعم جه�د الدولة لتحقيق متطلبات 
اأهداف االأمم املتحدة للتنمية امل�شتدامة 2030، وذلك ب�شكل 

م�ؤ�ش�شي ي�شمن لها اال�شتدامة.
هدف املبادرة:

اجلامعات  من  املطل�ب  للدور  التنفيذية  االإجراءات  حتديد 
لتحقيق  الدول  جه�د  يف  للم�شاهمة  العالقة  ذات  واجلهات 

االأهداف االأممية للتنمية امل�شتدامة. 
اأهمية املبادرة:

تدعم هذه املبادرة تفاعل اجلامعات واجلهات ذات العالقة مع 
االأهداف االأممية للتنمية امل�شتدامة، من خالل جانبني رئي�شني: 

اإ�شهام اجلامعات يف حتقيق االأهداف االأممية .    •
التي  التط�ير  برامج  جناح  يف  االأممية  االأهداف  اإ�شهام    •

تقدمها اجلامعات دعمًا للتنمية . 
مكونات املبادرة: 

تتك�ن هذه املبادرة من حم�رين رئي�شيني على النح� التايل: 
املح�ر االأول: بناء ا�شرتاتيجية ا�شرت�شادية » لتعزيز مفاهيم 
للتنمية امل�شتدامة 2030 بني من�ش�بي  اأهداف االأمم املتحدة 

اجلامعة واملجتمع«
وتت�سمن اال�سرتاتيجية ما يلي:

يف  واأهدافها  امل�شتدامة  للتنمية  العامة  املالمح  حتديد    •
برنامج االأمم املتحدة للتنمية امل�شتدامة2030م. 

باالأهداف  يتعلق  فيما  اجلامعات  اأدوار  اإطار  حتديد    •
االأممية )اأكادميي - بحثي - جمتمعي (.

بناء اال�شرتاتيجية املق�ش�دة وفق املدخالت ال�شابقة.    •
من:  وتتك�ن  اال�شرتاتيجية،  يف  العمل  خطط  بناء    •

)التاأهيلية، التنفيذية، التق�ميية(
حتديد اآليات العمل لكل خطة من هذه اخلطط.    •

الثاين: بناء برنامج تدريبي منبثق من اال�شرتاتيجية  املح�ر 
للتنمية  املتحدة  االأمم  اأهداف  »تطبيقات  عن�ان:  حتت 

امل�شتدامة 2030«.
 ويناق�س هذا الربنامج التدريبي امل��ش�عات الرئي�شة التالية:

التعرف على دالالت مفه�م التنمية امل�شتدامة.    •
التعرف على دالالت مفه�م اأهداف االأمم املتحدة للتنمية    •

امل�شتدامة.
املتحدة  االأمم  اأهداف  �ش�ء  يف  املبادرات  ت�شميم  كيفية    •

للتنمية امل�شتدامة.
كيفية بناء تقارير امل�شاريع التنم�ية.    •

العالقة بني اأهداف االأمم املتحدة للتنمية امل�شتدامة وروؤية    •
اململكة )2030(.

حتقيق  جمال  يف  ال�شع�دية  العربية  اململكة  اإجنازات    •
اأهداف االأمم املتحدة للتنمية امل�شتدامة.

خمرجات املبادرة املتوقعة: 
هذه املبادرة اأطلقت لتنجز ما يلي: 

االأمم  اأهداف  تطبيقات  جمال  يف  خرباء  قاعدة  بناء   -1
املتحدة للتنمية امل�شتدامة.

مفاهيم  ن�شر  يف  القاعدة  هذه  من  اال�شتفادة  بهدف  وذلك 
للجامعة،  واخلارجي  الداخلي  املجتمع  يف  االأممية  االأهداف 
حيث ي�شرتط للدخ�ل لهذه القاعدة اإجناز املتطلبات التالية: 
2- اجتياز الربنامج التدريبي« تطبيقات اأهداف االأمم للتنمية 

امل�شتدامة« 
وه� برنامج تدريبي ي�ؤهل املتدرب المتالك املعارف واملهارات 
التي تتيح له بناء وتنفيذ مبادرات التنمية امل�شتدامة، ومُينح 
جمال  يف  �شهادة  الربنامج  اختبار  يجتاز  الذي  املتدرب 
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تطبيقات االأهداف االأممية اأهداف التنمية امل�شتدامة.
يف  معتمد  مدرب  اإعداد   « التدريبي  الربنامج  اجتياز   -3

تطبيقات اال�شتدامة«
ي�ؤهل هذا الربنامج املتدرب المتالك املعارف واملهارات التي 
تتيح له تدريب غريه يف جمال تطبيقات اأهداف االأمم للتنمية 
�شهادة  الربنامج  يجتاز  الذي  املتدرب  ومُينح  امل�شتدامة، 

مدرب يف جمال تطبيقات اال�شتدامة
التنم�ية  امل�شاريع  اإدارة  يف  التدريبي  الربنامج  اجتياز   -٤

.PMD
التي  واملهارات  املعارف  المتالك  املتدرب  الربنامج  هذا  ي�ؤهل 
يجتاز  الذي  املتدرب  ومُينح  التنم�ية،  امل�شاريع  اإدارة  تتيح 
االختبار الدويل املعتمد �شهادة حمرتف اإدارة امل�شاريع التنم�ية.

٥- تط�ير مبادرات تنم�ية انطالقًا من االأهداف االأممية. 
بحيث يق�م املتدرب بتقدمي مبادرة تنم�ية انطالقًا من اأهداف 
اإلى  حت�يلها  خطة  ويقدم  امل�شتدامة،  للتنمية  املتحدة  االأمم 
م�شروع تنم�ي وفق االأ�ش�س التي تعلمها يف بناء امل�شاريع التنم�ية. 

6- العمل على ن�شر اأهداف االأمم املتحدة للتنمية امل�شتدامة 
2030 بني املك�نات املجتمعية املختلفة. 

وذلك من خالل تنفيذ املتدرب لدورات تدريبية ت�شتمل على 
حماور حمددة وتهدف اإلى التعريف باالأهداف االأممية ب�شكل 
الدورات  هذه  وتقدم  بها  العمل  واآلية  وارتباطها  وبيان  عام 

جلميع املك�نات املجتمعية. 
اأهداف  تركز على كل هدف من  برامج  بناء  العمل على   -٧

االأمم املتحدة للتنمية امل�شتدامة ب�شكل تف�شيلي.
التدريبية مف�شلة ت�شرح كل هدف  الدورات  حيث تك�ن هذه 
واآلية العمل به، وتقدم هذه  من االأهداف االأممية على حدة 

الدورات للمتخ�ش�شني يف م��ش�ع كل هدف على حدة. 
٨- اإدارة املبادرات التنم�ية املنطلقة من هذه االأهداف. 

اإلى  وحت�يلها  املبادرات  بناء  على  العمل  خالل  من  وذلك 
م�شاريع تنم�ية حيث تعمل هذه الدورات على �شرح دورة حياة 
املبادرة وكيفية اإدارتها ب�شكل فعال وتهيئة �شبل النجاح لها، 

لتتح�ل اإلى م�شروع تنم�ي.
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التنمية  خلطة   )17( الـ  امل�ستدامة  التنمية  اأهداف  �سريان  يناير 2016م،  من  االأول  يف   ، ر�سمًيا  بداأ   منذ 
�سبتمرب  يف  ُعقدت  التي  التاريخية،  االأممية  القمة  يف  العامل  قادة  اعتمدها  التي  2030م،  لعام  امل�ستدامة 
املحلية  امل�ستويات  امل�سوؤولية االجتماعية على  مل�ساريع  العامل حراًكا تنموًيا ملحوًظا، تفعياًل  �سهد  2015م؛ 
ت�سابقت  كما  جمتمعاتها؛  جتاه  ورعاتها  �سركاتها  وم�سوؤوليات  اال�ستدامة،  يخ�ض  فيما  والعاملية  واالإقليمية 
الدول ون�سطت فعالياتها للم�ساركة يف حتقيق اأهداف هذه اخلطة التنموية، خالل اخلم�سة ع�سر �سنة املقبلة، 
�ساعية بكل ما اأوتيت من قوة للم�ساهمة يف عالج ق�سايا حيوية من �سلب اأهداف اخلطة  التنموية العاملية: 
الكراهية  )مكافحة  مثل:  وحقوقًيا،  املناخ(  مثل:)تغريُّ  وبيئًيا،  اأ�سكاله(؛  بجميع  )الفقر  مثل:  اجتماعًيا، 

وعدم امل�ساواة( واإغاثًيا،  واإن�سانًيا، حال ح�سول كوارث طبيعية متنوعة.
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إعداد: خلود الشايع
متخصصة في مجال المسؤولية المجتمعية

معايير وضوابط تحقيق التنمية 
المستدامة  



الكتاب العربي في المسؤولية المجتمعية - الجـزء الثالث(116)

امل�شتدامة،  التنم�ية  اخلطة  لهذه  العاملي  االإعالن  اأثر  فعلى 
العاملية  ال�شركات  فر�شت  ما  �شرعان  الـ)169(؛  وغاياتها 
على  حفاًظا  اأعاله  الق�شايا  هذه  لدعم  املتن�عة  ت�جهاتها 
مب�ش�ؤولية  امل�شتهلكني؛  جلُّ  �شعر  بعدما  ال�ش�قية،  ح�ش�شها 
تط�ير  و�شرورة  الكربى،  العاملية  االقت�شادية  الكيانات  هذه 
ن�شط، وفاعل  االأخري م�شاهمة بدور  اأفكارها مبا  يجعلها يف 
يف قيادة ومعاجلة التغريات االجتماعية والبيئية واالإن�شانية، 
الثالثة  لالأبعاد  روؤاها  مراعاة  �شرورة  على  دوًما  والتاأكيد 
يتطلب  ما  وبيئًيا؛  واجتماعًيا  اقت�شادًيا  امل�شتدامة:  للتنمية 
منها اأن تك�ن على م�شت�ى احلدث، ولديها اال�شتعداد االأمثل 
املتعلِّقة  وم�شاريعها  وخمططاتها  ا�شرتاتيجياتها  لربط 
بهذه  ودجمها  االجتماعية  ال�شركات  وم�ش�ؤولية  باال�شتدامة 
االأهداف العاملية، عرب معاجلة حكيمة ل�شل�شلة من احلاجيات 
خالل  من  وذلك  العمل؛  فر�س  ت�فري  فيها  مبا  االجتماعية 
التحّ�ل الن�عي من الفهم ال�شيق الأطر م�شاركاتها يف ق�شايا 
املجتمع والبيئة اإلى االنفتاح ال�ا�شع والكبري على تغيري جذري 
واملقاربة  ي�مًيا  االجتماعية  للم�ش�ؤولية  اأعمالها  اإدارة  يف 
اإلى جنب مع  اأعمالها، جنًبا  وبيئًيا ال�شرتاتيجيات  اجتماعًيا 
ال�عي التام اأن ال�اجب االقت�شادي وال�طني واالإقليمي والعاملي 
مل يعد تق�مي اأدائه معتمًدا على الربحية يف املقام االأول، وكذا 
مل تعد هذه ال�شركات والكيانات االقت�شادية الكربى تعتمد يف 
بناء �ُشمعتها على مراكزها املالية وحدها؛ بعد ظه�ر مفاهيم  
التعامل  على  قادرة  بيئة عمل  ابتكار  ت�شهم يف  ن�عية حديثة 
واالإدارية  االقت�شادية  اجل�انب  يف  املتالحقة  التط�رات  مع 
العامل،  اأنحاء  التقنية يف خمتلف  املجاالت  �شيما  واملت�شارعة 
من اأبرزها: امل�ش�ؤولية االجتماعية لقطاع االأعمال ودمج اأدواره 
االأيام،  اأثبتته  ما  وه�  امل�شتدامة،  التنمية  عملية  يف  حم�رًيا 
واأكدته النجاحات التي حّققتها االقت�شاديات املتقدمة؛ لذلك 

جمتمعه  حميط  عن  معزول  غري  اأنه  االأعمال  قطاع  اأدرك 
االأعمال  جمل�س  به  اأو�شى  ما  االعتبار  بعني  اآخًذا   وبيئته، 
االقت�شادي  اجلانب  امل�شتدامة يف  للتنمية  ركائز  من  العاملي 
ي�ؤّكد  وا�شح  �شياق  البيئة �شمن  االجتماعي وحماية  والتقدم 
اأن امل�ش�ؤولية االجتماعية، هي االلتزام اأخالقًيا من قبل هذا 
وحت�شني  االقت�شادية  التنمية  حتقيق  يف  للم�شاهمة  القطاع 

ن�عية الظروف املعي�شية للمجتمع باأ�شره.
االجتماعية(  )امل�ش�ؤولية  اأو  كــ)اال�شتدامه(  مفه�ًما  اأن  غري 
والبيئي  االقت�شادي  ال�شاأن  على  ف  يت�قَّ ال  قد  لل�شركات، 
�شرامة،  اأكرث  �ش�ابط  باإ�شافة  اإمنا  فح�شب،  واالجتماعي 
رئي�س،  كاأمر  واأل�انه،  اأ�شكاله  بكل  الف�شاد  مكافحة  مثل: 
وم�اٍز ملعاجلاتها ال�شابقة  يف مفه�م م�ش�ؤولية قطاع االأعمال 
واأخالقًيا،  واجتماعًيا  واإعالمًيا  اقت�شادًيا  االجتماعية: 
اإلى  للربح  باالإ�شافة  الهادفة  غري  املجتمع  ملنظمات  وف�شاًدا 
ف�شاد ال�شركات وف�شاد ال�شط� على جه�د االآخرين املبدعني 
و�شرقة اأحالمهم، باالإ�شافة اإلى ف�شاد الت�ش�يق للحفاظ على 
البيئة لال�شتثمار مب�شاريع تدمر البيئة وتل�ث ال�ش�اطئ، وكذا 
ف�شاد ا�شتغالل املنا�شب..اإلخ. جنًبا اإلى جنب  مع التزام هذه 
للم�ش�ؤولية  العاملية  باملعايري  الكربى،  االقت�شادية  الكيانات 
من  جزًءا  اخل�ش��س  هذا  يف  ل  تتحمَّ واأن  ؛  االجتماعية 
�شمن  ومطلقه  رئي�شة  كاأول�ية  الف�شاد  حماربة  يف  امل�ش�ؤولية 

براجمها يف هذا اخل�ش��س.
ومن ال�ش�ابط اجل�هرية التي ترتبط بهذا النهج فيما يخ�س 
امل�ارد الب�شرية العاملة يف اإدارات امل�ش�ؤولية االجتماعية لدى 
انتخاب  وانتقاء  يف  االحرتافية  ق�شية  وهي  ال�شركات،  هذه 
قيادات وحدات امل�ش�ؤولية االجتماعية بدقة متناهية؛ اإذ لي�س 
هيًنا، اأن يدير وحدات وم�ؤ�ش�شات تط�عية اأ�شخا�ٌس غري م�ؤهلني 
اإدارة  منهجية  متخ�ش�شني يف  وغري  التنم�ي،  التخطيط  يف 
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للتجربة  اخلا�شعة  املمار�شات  اأف�شل  على  القائمة  امل�شاريع 
التنم�ية؛ الأن  امل�شروعات  ج�دة  يف  مهم  كمعيار  والتق�مي 
مره�ًنا  يبقى  االجتماعية،  امل�ش�ؤولية  وحدات  عمل  مقيا�س 
تنم�ية  فر�س  �شناعة  يف  جناحه  ومدى  التنم�ي،  باملخطط 
ب�شيطة؛  التط�عية  الفر�شة  �شناعة  كانت  فكلما  م�شتدامة. 

كانت خمرجاتها ب�شيطة ودون امل�شت�ى، والعك�س �شحيح.
اأكرث  االآن  الكربى  االقت�شادية  الكيانات  هذه  حلاجة  ونظًرا 
اإلى املزيد من املبادرات الفاعلة لتفعيل  اأي وقت م�شى،  من 
براجمها للم�شاركة يف حتقيق التنمية امل�شتدامة، يظل عليها 
جه�دها  بني  وتناغم  وتعاون  تن�شيق  اإيجاد  اأجل  من  العمل 

واأن  الربحية؛  غري  املنظمات  مع  ج�ش�ًرا  ت�شكل  وبرامج 
وتاأطريها يف  التحفيز؛  تك�ن حري�شة على تر�شيخ قيمها يف 
الت�ش�يق  وبرامج  املظهرية،  عن  بعيًدا  ا�شرتاتيجيتها،  لب  �شُ
بر�شالة  واالإجناز،  واالإبداع؛  وامل�شاركة؛  العامة  والعالقات 
بامل�ش�ؤولية  ال�شع�ر  الأن  �شامية؛  اإن�شانية  وخدمة  �شادقة، 
االإن�شانية  الن�ايا  اإطار  يف  يبقى  اأن  به  يجدر  االجتماعية 
ويعرّب  واالأخالقية،  االإن�شانية  الدوافع  من  النابعة  احل�شنة، 
يف ال�قت نف�شه عن االأداء اجليد لهذه امل�ؤ�ش�شات وال�شركات 
يف عالقاتها امل�شتدامة مع جمتمعاتها، مبا يحقق يف االأخري 

اأهداف التنمية امل�شتدامة.
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اهلل  اأقره  فقد  االإن�سان،  حقوق  من  واحد  وامل�سكن  ال�سكن  فاإن  مواربة  غري  ومن  ب�ساطة  بكل  هكذا  مبدئًيا 
�سبحانه وتعالى وكذلك اأقره ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم يف عديد من االأحاديث النبوية، منها قوله �سلى 
ال: َبْيٌت َي�ْسُكُنُه، َوَثْوٌب ُيَواِري َعْوَرَتُه َوِجْلُف اخُلبز،  اهلل عليه و�سلم: »َلْي�َض الْبن اآَدَم َحقٌّ يف �ِسوى َهِذِه اخِل�سَ

َواملَاِء«. رواه الرتمذي وقال: حديث �سحيح، ثم اأتت بعد ذلك كل املوؤ�س�سات احلقوقية لتوؤكد هذا احلق.
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بقلم: الدكتور زكريا عبد القادر خنجي
مستشار وخبير تدريب في علم اإلدارة والتنمية البشرية

نحو مسكن صحي ومدن 
مستدامة
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�شمان ح�ش�ل اجلميع على م�شاكن وخدمات اأ�شا�شية مالئمة 
واآمنة ومي�ش�رة الكلفة، ورفع م�شت�ى االأحياء الفقرية، بحل�ل 

عام 2030.
ذلك  يف  مبا  للمدن،  الفردي  ال�شلبي  البيئي  االأثر  من  احلد 
اإيالء اهتمام خا�س لن�عية اله�اء واإدارة نفايات  عن طريق 

البلديات وغريها، بحل�ل عام 2030.
واأماكن  خ�شراء  م�شاحات  من  اجلميع  ا�شتفادة  �شبل  ت�فري 
�شيما  وال  اإليها،  ال��ش�ل  للجميع وميكن  و�شاملة  اآمنة  عامة، 
واالأ�شخا�س ذوي  ال�شن  وكبار  واالأطفال  الن�شاء  اإلى  بالن�شبة 

االإعاقة، بحل�ل عام 2030.
ولكن  م�شتدامة،  مدن  اإن�شاء  اأجل  من  �شامية  واأهداف  اأفكار 
احلقيقة وامل�ؤ�شرات تق�ل اإنه ال ت�جد حتى االآن �ش�رة وا�شحة 
اأو حتى تعريف نظري وا�شح للمدن امل�شتدامة، فقد وجدنا اأن 
هناك العديد من االآراء املتباينة يف عديد من املراجع، واإن كانت 
معظم تلك االآراء واالأفكار ت�شري اإلى اأنه عندما ت�ؤخذ املعايري 
مدن  املدن  تلك  على  يطلق  اأن  ميكن  فاإنه  االعتبار  يف  البيئية 
اخل�شراء  باملدن  املدن  هذه  مفه�م  اختلط  لذلك  م�شتدامة، 
كتاب  يف   19٨٧ عام  يف  مرة  الأول  ذكرت  التي  البيئية  واملدن 
املدن البيئية، والتي تعني بناء املدن من اأجل م�شتقبل �شحي، 
وامل�اد  واملياه  الطاقة  اإنتاج  من  املطل�بة  املدخالت  ولتقليل 
الغذائية، والنفايات من اأجل ت�ليد الطاقة، وتل�ث اله�اء بغاز 

ثاين اأك�شيد الكرب�ن وامليثان، وتل�ث املياه، وما اإلى ذلك.
التنمية  ملفه�م  العام  التعريف  من  الفكرة  اأخذنا  ل�  وحتى 
من  احلا�شر  احتياجات  نلبي  اأن  تعني  والتي  امل�شتدامة 
تلبية  على  املقبلة  االأجيال  بقدرة  امل�شا�س  اأو  الت�شحية  دون 
احتياجاتها اخلا�شة، فاإن هذا التعريف رمبا ال يقرتب كثرًيا 
من مفه�م املدن امل�شتدامة، لذلك فاإن هذا يزيد من الغم��س 
؟  م�شتدامة  لت�شبح  املدن  تنفيذ  ميكن  كيف  اإذن  ا،  غم��شً

يطلق  اأن  ميكن  منازل  اإلى  منازلنا  تتح�ل  اأن  ميكن  وكيف 
عليها منازل م�شتدامة ؟

وحتى نفهم املعنى العام للمدن امل�شتدامة، فاإننا �شنحاول اأن نبداأ 
مقالنا هذه املرة باملقل�ب، لذلك �شنبداأ من النهاية ولنتحدث 
عن املدن ال�شبع - بح�شب منظمة »وورلد وات�س« املهتمة باأبحاث 
التنمية امل�شتدامة - التي قطعت اأ�ش�اًطا كبرية يف هذا املجال، 
ومن خالل ا�شتعرا�س تلك املدن - رمبا - ميكننا اأن ن�شل اإلى 

املفه�م العام للمدن امل�شتدامة، من هذه املدن:
ملب�رن  مدينة  ا�شتطاعت  )اأ�شرتاليا(:  ملب�رن  مدينة 
املدينة  �شا�شعة يف  مناطق خ�شراء  على  االأ�شرتالية احلفاظ 
تبلغ م�شاحتها ٤٨0 هكتاًرا، وهي عبارة عن متنزهات ي�شتفيد 
ا يف حت�يل ٤6  منها �شكان املدينة. وجنحت اإدارة املدينة اأي�شً
مناطق خ�شراء  اإلى  ال�شيارات  وم�اقف  ال�ش�ارع  من  هكتاًرا 
اإلى  ملب�رن  وتطمح  للمدينة.  البيئية  الن�عية  حت�شني  بهدف 
لت�شبح مب�شت�ى 20  املناطق اخل�شراء  الزيادة يف م�شاحات 

مرًتا مربًعا لكل م�اطن يف املدينة.
وتط�رها  ال�شريع  م�شارها  يف  )ال�شني(:  �شنغهاي  مدينة 
اإلى  ال�شينية  �شنغهاي  مدينة  حتتاج  وال�شكاين  االقت�شادي 
امل�شتهلك  ت�شكل  ال�شني  اأن  خا�شة  الطاقة،  اإنتاج  يف  بدائل 
اأك�شيد  ثاين  النبعاثات  امل�شبب  وه�  العامل  يف  للطاقة  االأكرب 
الكرب�ن. وقد و�شعت �شنغهاي خطة طم�حة لزيادة االعتماد 
على الطاقة البديلة لت�شل اإلى نح� 12% من جمم�ع الطاقة 
امل�شتخدمة فيها، وي�جد يف �شنغهاي باالإ�شافة اإلى ذلك اأول 

جممع يف ال�شني الإنتاج الطاقة بالرياح.
فرايب�رغ  اجلامعية  املدينة  تتميز  )اأملانيا(:  فرايب�رغ  مدينة 
ب�شبكة م�ا�شالت قريبة من ال�شكان. وال يحتاج الطلبة و�شكان 
املدينة فيها اإلى اأكرث من 300 مرت ليجدوا م�قف حافالت اأو 
حمطة قطار اأو الرتام لالنتقال بني ال�ش�ارع ومناطق املدينة.
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عمل  فر�س  فانك�فر  مدينة  ت�فر  )كندا(:  فانك�فر  مدينة 
كثرية يف جمال الطاقة البديلة، كما تاأخذ مبانيها وناطحات 
�شحابها عن�شر البيئة بعني االعتبار. وتدعم املدينة امل�شاريع 
الغذائية  امل�اد  نقل  حركة  من  للنق�س  املحلية  الغذائية 
باملدينة. وو�شعت املدينة خطة جلعل فانك�فر املدينة االأكرث 
اخلطة  وتت�شمن   .2020 عام  بحل�ل  العامل  يف  للبيئة  حماية 

دعم امل�شاريع املحافظة على البيئة يف املدينة.
اإلى  بالنظر  العامل  يف  االأول  البلد  �شنغاف�رة  تعد  �شنغاف�رة: 
م�شاريع حتلية املياه وه� ما يجعل املياه يف و�شط اهتماماتها 
يف جمال التنمية امل�شتدامة. اأغلب مياه االأمطار يف �شنغاف�رة 
واإعدادها،  حتليتها  بعد  لل�شرب  قابلة  وت�شبح  وُتخزن  جُتمع 
باالإ�شافة اإلى ذلك تفر�س �شنغاف�رة نظام رقابة �شارما على 

ن�عية املياه وعلى اأنظمة مراقبة التل�ث املائي.
مدينة ب�نة )الهند(: تعد ب�نة واحدة من اأ�شرع املدن منً�ا يف 
امل�ا�شالت.  نظام  يف  اأزمة  من  تعاين  املدينة  وكانت  العامل، 
وبعد تطبيق نظام نقل الركاب ال�شريع باحلافالت، اأ�شبحت 
النقل  خط�ط  تنت�شر  املنظم.  النقل  جمال  يف  رائدة  املدينة 
اجلديدة على م�شافة 30 كيل�مرًتا وتنقل اأكرث من 100 األف 

�شخ�س ي�ميا.
مدينة بر�شل�نة )اإ�شبانيا(: ت�شعى بر�شل�نة اإلى حت�شني عالقة 
هي  املدينة  ات�شاًقا.  اأكرث  وجعلها  بالطبيعة  املدينة  �شكان 
ا م�طن الأكرث من 2000 ن�ع من النباتات و2٨ ن�ًعا من  اأي�شً
من  العديد  اإلى  باالإ�شافة  الطي�ر،  من  ن�ًعا  و1٨٤  الثدييات 

الزواحف واالأ�شماك.
ميكن اأن نالحظ من خالل ا�شتعرا�س هذه املدن ال�شبع التي 

اعتربت مدًنا م�شتدامة االأم�ر التالية:
هناك مدن فقرية ومدن غنية من بني تلك املدن، فمدينة مثل 
ب�نة ال ُتعد من املدن الغنية مقارنة مبدنية فانك�فر الكندية، 

اإذن ميكن الق�ل اإن اجلانب االقت�شادي لي�س ذا قيمة حينما 
نريد اأن ن�شبح �شمن الدول اأو املدن امل�شتدامة.

مل تذهب املدن اإلى التفكري يف التنمية امل�شتدامة ب�شم�ليتها، 
وتط�ره،  منه  ت�شتفيد  اأن  وحاولت  واحًدا  جانًبا  اأخذت  بل 

لتدخل �شمن املدن امل�شتدامة.
االعتبارات  من  ا�شتفادت  واملبادرات  امل�شاريع  تلك  معظم 
اجل�انب  اأخذت  ثم  االأول،  املقام  يف  بها  االأخذ  فتم  البيئية، 
فيمكن  احل�شبان.  يف  واالقت�شادية  االجتماعية  االأخرى 
واملناطق  بالطبيعة  مثاًل:  اهتمت  املدن  هذه  اأن  نالحظ  اأن 
وب�شبكة  البديلة،  الطاقة  وخا�شة  الطاقة  وت�ليد  اخل�شراء، 
امل�ا�شالت داخل املدينة، اأنظمة �شارمة على املياه واال�شتفادة 
بامل�شاريع  واالهتمام  عمل،  فر�س  وت�فري  االأمطار،  مياه  من 
ا اأن كل املدن والعديد من  الغذائية املحلية، ومن املالحظ اأي�شً
ولكنها مل  الب�شيطة  االأم�ر  تهتم مبثل هذه  اأن  الدول ميكنها 

تهتم؛ لذلك خرجت من قائمة الدول اأو املدن امل�شتدامة.
مدن  اإلى  تتح�ل  اأن  عاتقها  على  اأخذت  قدمية  مدن  هذه 
م�شتدامة، ومل مينعها قدمها اأو امل�شاكل التي تعاين منها من 
اإلى  لل��ش�ل  �شعت  وعندما  الهدف،  هذا  نح�  قدًما  ال�شري 
اال�شتدامة فاإنها تخل�شت - يف املقام االأول - من م�شكلة كانت 
تعاين منها، ومن ناحية اأخرى ا�شتطاعت اأن ت�شمن لها مقعًدا 
يف املدن امل�شتدامة. فمن الطبيعي اأن املدن احلديثة التي تبنى 
يف هذه الدول �شرتاعي كل االعتبارات حتى تتخل�س من جل 

امل�شاكل التي تعاين منها مدن العامل االأخرى.
فلماذا عجزنا نحن اأن نك�ن �شمن هذه املدن اأو الدول ؟ 

للمدن  مب�شط  بتعريف  نخرج  اأن  ميكننا  بب�شاطة  اإذن، 
االأبعاد  التي تبنى على مبداأ  اأنها »هي تلك املدن  امل�شتدامة، 
البيئي،  الُبعد  وهي:  امل�شتدامة،  للتنمية  االأربعة  اأو  الثالثة 
الُبعد  اإلى  باالإ�شافة  والُبعد االجتماعي،  االقت�شادي،  والُبعد 
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على  جانب  يطغي  اأال  يجب  بحيث  والتكن�ل�جي،  امل�ؤ�ش�شي 
اآخر، وت�شري االأبعاد كلها جنبا اإلى جنب«.

واأعتقد اأن هذا التعريف يحتاج ن�ًعا ما اإلى بع�س التفا�شري، خا�شة 
اإن رغبنا فعاًل يف بناء املدن امل�شتدامة، والتخل�س من العديد من 
امل�شاكل التي نعاين منها وخا�شة يف م��ش�ع ال�شكن وامل�شاكن التي 
تق�م الدولة باإن�شائها وتاأجريها للم�اطنني. لذلك فاإننا نعتقد اأن 

اأ�ش�س التفكري يف اال�شتدامة باأبعادها الثالثة تك�ن كالتايل:
اإنتاجية  يتم احلفاظ على  تتحقق عندما  البيئية:  اال�شتدامة 
وتقليل  تعزيزها،  اأو  للمعي�شة  الداعمة  الطبيعية  امل�ارد 
قدر  باأكرب  الكرب�نية  بالب�شمة  تعرف  ما  اأو  البيئية  الب�شمة 
وا�شتخدام  املل�ثات،  من  ممكنة  كمية  اأقل  واإنتاج  ممكن، 
اإلى  النفايات  حت�يل  اأو  تدويرها  واإعادة  بكفاءة،  االأرا�شي 
طاقة، باالإ�شافة اإلى ا�شتخدام االأن�اع البديلة للطاقة ومن ثم 

فاإن اإ�شهام املدينة يف التغري املناخي �شيك�ن يف حده االأدنى.
االأدنى  احلد  يتحقق  عندما  تتحقق  االجتماعية:  اال�شتدامة 
من االإق�شاء االجتماعي واحلد االأعلى من العدالة، لي�س ذلك 
بن�عية  االرتقاء  اإلى  يهدف  مت�ا�شل  ن�شاط  ه�  بل  فح�شب 
حياة جميع فئات املجتمع يف احلا�شر وامل�شتقبل. هذا الن�شاط 
االأفراد  قبل  من  ال�شاملة  التعاونية  والرعاية  اجلماعة  روح 

وامل�ؤ�ش�شات يف املجتمع مل�شلحة الدولة واملجتمع باأ�شره.
ككل  املجتمع  اأفراد  ي�شل  اأن  االجتماعية  اال�شتدامة  تتطلب 
على  اإليها  والنظر  االختالف  اأوجه  فيها  يتقبل�ن  اإلى مرحلة 
اأنها م��شع التميز والق�ة التي حترك النم� والرفاه للجميع. 
وتتجاوز  االإن�شان،  خيارات  ت��شيع  ت�شتهدف  عملية  اأنها  كما 
والتفتح  االزدهار  على  لتعمل  االقت�شادي،  والنم�  الدخل 
يف  وطم�حاته  االإن�شان  احتياجات  وت�شع  لقدراته.  الكامل 
�شلب االهتمامات واالأن�شطة التي تركز على الرجال والن�شاء 
على حٍد �ش�اء، وكذلك على االأجيال احلالية وامل�شتقبلية. كما 

ي�شمل هذا النهج م�ا�شيع مثل: العدالة االجتماعية، والعي�س، 
واالإن�شاف يف جمال ال�شحة، والتنمية املجتمعية، وراأ�س املال 
وحق�ق  االإن�شان،  وحق�ق  االجتماعي،  والدعم  االجتماعي، 
والعدالة  االجتماعية،  وامل�ش�ؤولية  امل�اليد،  و�شنع  العمال، 

االجتماعية، والقدرة على ال�شم�د، والتكيف الب�شري.
على  احلفاظ  يتم  عندما  تتحقق  االقت�شادية:  اال�شتدامة 
م�شت�ى ثابت من االإنفاق مقارنة باال�شتهالك مبرور الزمن، 
والتح�ل اإلى اأمناط اإنتاج وا�شتهالك م�شتدامة، باالإ�شافة اإلى 
اإذ  االأعمال لالأفراد واجلماعات  للتنمية وت�فري  ت�ليد فر�س 
اإطعام نف�شها بنف�شها  اإننا نتحدث عن قدرة تلك املدن على 
نف�شها  وتق�ي  بها،  املحيطة  املناطق  على  �شئيل  اعتماد  مع 
اجلانب  ي�ؤخذ  اأن  مراعاة  مع  املتجددة.  الطاقة  م�شادر  مع 
االقت�شادي ل�شكان املنطقة بحيث ال ت�شتخدم يف منازل هذه 
املدينة امل�ارد الغالية الثمن ويف املقابل ال تباع لهم اأو ت�شتاأجر 
لهم باأ�شعار باهظة، واإمنا تك�ن املنازل اجتماعية يف م�شت�ى 

يتنا�شب مع م�شت�ى الدخل العام الأفراد املجتمع.
التي  امل�ؤ�شرات  تت�افر  عندما  وتتحقق  امل�ؤ�ش�شية:  اال�شتدامة 
املدن  تلك  يف  الثالثة  االأبعاد  من�  قيا�س  خاللها  من  ميكن 
اإلى  حمتاج  لكل  املنازل  فتت�افر  مت�ازية،  مت�شاوية  ب�ش�رة 
�شكن ب�شعر ال يثقل كاهله، وكذلك ت�فري بع�س امل�ؤ�شرات التي 
اأن تلك املنازل تت�افر فيها كل املعايري التي ت�شهم  تدل على 
يف رفاه امل�اطن وحتافظ على �شحته، بحيث ال تك�ن �شيقة 

وجمرد منزل فقط، بل منزل مريح �شحي.
نتعرف  امل�شتدامة، ولكن ما زلنا مل  للمدن  هذه �ش�رة عامة 

كيف تبنى املدينة امل�شتدامة ؟ 
كيف تبنى املدن امل�ستدامة ؟

ال ن�شتطيع يف هذا املقال اأن نتحدث يف كل تلك االأم�ر باإ�شهاب، 
واإمنا هذا ال مينع اأن نتطرق اإلى مالمح لبع�س االأفكار التي 
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وجدناها يف العديد من املراجع، مثل:
اختيار امل�قع؛ دائًما واأبًدا فاإنه يجب اأن نفكر يف م�قع املدينة، 
وذلك من اأجل التفكري امل�شتقبلي، فال نبني مدينة يف منطقة 
�شيقة،  وال�ش�ارع  �شيقة،  املنازل  نبني  وبالتايل  �شيقة، 
واملن�شاآت �شيقة وكل ذلك ب�شبب اأننا مل نخرت امل�قع املنا�شب، 
اأن نفكر يف الزيادة والكثافة  لي�س ذلك فح�شب، واإمنا يجب 
ال�شكانية امل�شتقبلية ويجب اأن ن�شعها يف االعتبار، واإال فكيف 

�شتك�ن املدن م�شتدامة ؟
امل�اد اخلام؛ فاملدن امل�شتدامة يجب اأن تبنى من م�اد خا�شة 
اإليها  ال��ش�ل  ي�شهل  الكلفة، ومن م�اد  قليلة  للبيئة،  �شديقة 

ويف�شل اأن تك�ن من امل�اد اخلام امل�ج�دة يف البالد نف�شها.
م�اد  من  املدن  تلك  تبنى  اأن  يجب  احلراري؛  العزل  اأنظمة 
يف  احلرارية  الطاقة  حفظ  على  كبرية  ب�ش�رة  ت�شاعد  خام 
مناطقنا  يف  وخا�شة  ال�شيف،  يف  بالتربيد  وتق�م  ال�شتاء، 
ال�شحراوية احلارة، فخالف ذلك فاإن امل�اطن �ش�ف ي�شطر 

اإلى ا�شتهالك كميات كبرية من الطاقة من اأجل التربيد.
الت�شجري؛ ومن ال�شروريات املهمة وج�د �شياج كبري من االأ�شجار 
�شد  وكذلك  ال�شم�س  وهج  من  للتخفيف  وذلك  املدينة،  ح�ل 
الغبار، والتخفيف من درجة حرارة املدينة، وهذه االأ�شجار �شت�فر 
االأ�شجار  تلك  ُتخلط  اأن  ويف�شل  واأرا�شي خ�شبة،  بيئات جميلة 
التي ت�شتخدم للظل وم�شدات للغبار مع اأ�شجار مثمرة، وخا�شة 
تعطي  فهي  عندئذ  ذلك،  �شابه  وما  والنخيل  املحلية  االأ�شجار 

العديد من الف�ائد، بداًل من االكتفاء بف�ائد قليلة حم�ش�رة.
العامة  اخلدمات  تنجز  اأن  يف�شل  والت�شهيالت؛  اخلدمات 
والت�شهيالت كلها مع بناء امل�شاكن والطرق وال�ش�ارع، فلي�س 
من املعق�ل اأن بعد ر�شف ال�ش�ارع وبناء البي�ت نتذكر اأننا مل 
نعمل �شبكة �شرف �شحي يف املدينة، لذلك ن�شطر الى تك�شري 
اأنف�شنا اأن تلك ال�ش�ارع الرائعة  اأو جند  ال�ش�ارع من جديد، 

فهل  قليلة،  كانت  اإن  حتى  االأمطار  مياه  ت�شرف  ال  اجلمال 
هذه ُتعد مدنا م�شتدامة ؟ لذلك جند اأنه من احلكمة اأن تعمل 
ال�ش�ارع وتر�شف يف �ش�رتها النهائية مع املدينة نف�شها ولي�س 
بعدها اأو قبلها، فاإن ذلك قد ي�شبب عناء لل�شاكنني، وخا�شة 
اأن  يعني  ذلك  فاإن  ال�شكان،  نزول  بعد  ال�ش�ارع  ُر�شفت  اإذا 
امل�اطنني �ش�ف يعان�ن االأمرين من عدم وج�د �ش�ارع وطرق، 

فت�ش�ر مدينة مثل هذا كيف ميكن اأن يعي�س فيها النا�س ؟
كيفية  يف  نفكر  اأن  االأف�شل  من  امل�شتدامة  املدن  يف  الطاقة؛ 
ال�شم�س  من  الكهرباء  ن�لد  فهل  امل�شتخدمة،  الطاقة  ون�عية 
والطاقات البديلة املتجددة اأم من حرق الغاز والبرتول ؟ ورمبا 
ميكن اأن نحرق النفايات التي تنتجها املدينة لت�ليد الكهرباء، 
ولكن يجب اأن نحذر فاإن احلرق يجب اأن يتم يف بيئات حمكمة. 
وب�ش�رة عامة فاإن ذلك يعني النظر يف م��ش�ع الطاقة وال�شعي 

للطاقة البديلة املتجددة وعدم الرك�ن اإلى الطاقة التقليدية.
وهكذا يجب اأن نفكر يف الكثري من االأم�ر، فباالإ�شافة اإلى تلك 
التفكري يف م��ش�ع  اأن نعيد  التي ذكرناها، فاإنه يجب  االأم�ر 
اإعادة ا�شتخدام وتدوير النفايات، والق�شايا املتعلقة بال�شرف 
جتنب  املدينة،  ل�شكان  كمتنف�شات  احلدائق  بناء  ال�شحي، 
اخل�ش�بة  معدالت  يف  التفكري  ويجب  واالزدحام،  ال�ش��شاء 
االحتياجات  بذوي  االهتمام  امل�شتقبلية،  ال�شكانية  والكثافة 
اخلا�شة، والكثري من تلك االأم�ر التي ت�ؤدي اإلى ت�شهيل احلياة 

يف هذه املدينة ولي�س اإلى معاناة وم�شاكل وما اإلى ذلك.
اإال اأن هذا ال يعني اأبًدا اأن تخل� املدينة من الكراجات وور�س العمل 
واملقاهي وما اإلى ذلك من مرافق، اإال اأن هذه املن�شاآت يجب اأال 
اأمكنة  لها  يك�ن  اأن  فيمكن  ال�شكنية،  املنازل  وتخلط مع  تتداخل 

خم�ش�شة، حيث ميكن للم�اطن زيارتها يف حالة احلاجة اإليها.
املباين واملنازل امل�ستدامة

نعتقد اأنه من املهم عند التفكري يف املدن امل�شتدامة اأن نفكر 
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يف املنازل وكيفية بنائها، فلي�س من احلكمة اأن نفكر يف �ش�ارع 
املدينة ومن�شاآتها ونهمل املباين والعمارات التي �ش�ف ي�شكن 
فيها االإن�شان، فاأ�شا�س التنمية ه� االإن�شان، ونحن نق�م ببناء 
املدن من اأجل االإن�شان، لذلك يجب اأن نفكر يف هذه امل�شاكن 

واأن نعيد التفكري فيها بطريقة م�شتدامة، ولكن كيف ؟
اأنه �ش�ف  اإن الذي �شيفكر يف بناء املدينة امل�شتدامة نح�شب 
امل�شاكن  بناء  تهم  التي  املادية  االأم�ر  من  العديد  يف  يفكر 
امل�شتدامة، فه� �ش�ف ياأخذ يف االعتبار جميع االأم�ر البيئية 
واحل�شية مثل كيفية ته�ية املنازل وكيفية ت�شرب اأ�شعة ال�شم�س 
وبناء �شبكة جماري وما اإلى ذلك، اإال اأنه من املهم اأن نفكر 
يف اأمرين اآخرين، فالكثري من العاملني يف هند�شة املباين - 
رمبا - ال يفكرون فيها على اعتبار اأنهما غري مهمني، وهما: 
اجلانب املتعلق بال�شحة اجل�شدية واجلانب املتعلق بال�شحة 

النف�شية، فكيف ناأخذ هذين امل��ش�عني يف االعتبار ؟
العمارة النف�سية

يف  اأنه  اإلى  امل�شري�ن(  )الباحث�ن  االإلكرتوين  امل�قع  ي�شري 
النف�شية(  )العمارة  مفه�م  برز  املا�شي  القرن  من  ال�شتينيات 
وخا�شًة يف بريطانيا، وه� مفه�م يعرب عن التعاون امل�شرتك بني 
علماء النف�س واملهند�شني املعماريني اأثناء ت�شميم املباين مبختلف 

ا�شتخداماتها لتحقيق االحتياجات النف�شية للم�شتخدمني.
عن�شريه  اإلى  النف�شية  العمارة  م�شطلح  تفكيك  وميكن 
املنطقة  اإنها  حيث  والعمارة،  النف�س  علم  وهما  االأ�شا�شيني 
امل�شرتكة بني علم النف�س كعلم نظري والعمارة كعلم تطبيقي، 
اإذ ان كل منهما من العل�م االإن�شانية التي تتعامل مع ال�شل�ك 
بعدة  النف�شية  العمارة  وترتبط  مبا�شر،  ب�شكل  االإن�شاين 
م�شطلحات اأهمها )علم فل�شفة اجلمال( و)االإدراك(؛ حيث 
اإن اإدراك امل�شتخدمني للعنا�شر املعمارية ه� ما ي�ؤثر �شلًبا اأو 
اإيجاًبا على احلالة النف�شية لهم بل يتحكم يف منط تفكريهم 

فرتات قد تط�ل لت�ؤثر على اأ�شل�ب حياتهم ب�شكل كبري.
على  واحل�ش�ل  العلمي  البحث  اأ�ش�س  لتطبيق  حماولة  ويف 
نتائج حم�ش��شة قام العلماء باإجراء العديد من التجارب يف 

هذا ال�شياق نذكر منها:
الباحثني  من  جمم�عة  اكت�شفت   200٨ عام  ح�ايل  يف 
الربيطانيني وج�د عالقة بني الت�شميمات املعمارية والنا�س، 
بعد  مر�شاهم  لدى  الذهنية  االأعرا�س  ازدياد  الحظ�ا  اإذ 
اأوا بنتائج  ق�شائهم 10 دقائق يف ال�شري يف مدينة لندن، وتنبَّ
اأ�ش�اأ اإذا كان ال�شري يف والية فل�ريدا مثاًل خالل �شاعة الذروة. 
ر ت�شميم املدن فقط يف عدد الكيل�مرتات التي من�شيها  وال ي�ؤثِّ
ا تغيريات  اأو ال�قت الذي نق�شيه يف ال�شيارة، فهي حُتدث اأي�شً
العادات  يف  اأ�شا�شًيا  عم�ًدا  يعترب  الذي  الغذائي  نظامنا  يف 

الفارقة يف ال�قاية من االأمرا�س.
الفنادق  ت�شميم  يف  املعمارية  النظريات  ُت�شتخدم  والي�م 
هات واملحالت التجارية؛ اإذ ي�ؤثر ت�شميمها على �شل�ك  واملتنزَّ
جتربة  خالل  من  باوند�شت�ن  الباحث  وقد اأو�شح  امل�شرتين، 
اأُجريت يف ال�اليات املتحدة لتحليل �شل�كيات النا�س يف املحالت 
الكربى، وا�شتنتج من خالل مراقبة عدد كبري من امل�شتهلكني 
اأنهم يف حالة التج�ُّل بالعربة من جهة اليمني اإلى الي�شار كان�ا 
يق�م�ن  ن  دوالرين عن غريهم ممَّ بنح�  اأكرب  ٍل  ينفق�ن مبعدَّ
اأغلب  ت�شميم  مت  ولهذا  اليمني،  اإلى  الي�شار  من  اجل�لة  ببدء 
امل�شتهلك  ليبداأ  اليمني  اإلى  مدخلها  ليك�ن  التجارية  املحالت 

ار ربًحا اأكرب. ج�لته مع عقارب ال�شاعة، ويحقق التجَّ
ويف خمترٍب مظلم يف بيرت�شب�رج كان ج�نا�س اإدوارد �ش�لك يعمل 
الإيجاد عالج ل�شلل االأطفال، ظل تقدمه بطيًئا جًدا اإلى اأن انتقل 
اإلى ديٍر اإيطايّل يف اأ�شيزي، حيث �شادت اأ�شكاٌل م�شتديرة خ�شراء. 
ل الى روؤيٍة وا�شحة ي�شُل  ومل مي�ِس وقٌت ط�يل حتى كان قد ت��شَّ
بها اإلى لقاح �شلل االأطفال، وكان �شالك مقتنًعا باأنَّ »االإنارة« وتغريُّ 
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البيئة والهيكل املعماري ه� ما جنح يف حتفيز اإبداعه.
الدماغ  معاجلة  على  ال�شقف  ارتفاع  تاأثري  درا�شة  ويف 
للمعل�مات، ا�شتنتج مايرز ليفي االأ�شتاذ يف جامعة ميني�ش�تا 
من خالل جتربة اأجراها عام 200٧ اأن ال�شقف املرتفع يعزز 
التفكري احلر واالأكرث مرونة مع االجتاه نح� التجريد، بينما 
�شالبة  االأكرث  املحدد  التفكري  يف  ال�شقف  انخفا�س  ي�شاعد 
اأن  ميكن  التي  املادية  القي�د  فاإنَّ  ملايرز،  ووفًقا  وملم��ًشا. 
بها ال�شقف املنخف�س جتعل النا�س اأكرث دقة واأكرث ميال  ي�شبِّ
يتعلق  اأن  ميكن  بال�شقف  يتعلق  وما  واقعية.  نظر  وجهة  اإلى 
ب��ش�ح  ي�شري  الدرا�شات  تلك  من  فالكثري  ال�شيقة،  بالغرف 
كلها  ال�شم�س  ودخ�ل  والته�ية  واملنازل  الغرف  �شعة  اأن  اإلى 
واجل�شدية  النف�شية  �شلبي على احلالة  اأو  اإيجابي  تاأثري  ذات 
لالإن�شان، فهل نفكر يف اإن�شاء مدن ونعتقد اأنها م�شتدامة ويف 
�شيقة  بطريقة  وغرفها  املدن  تلك  منازل  نبني  نف�شه  ال�قت 
اإن  حيث  فيها،  ال�شاكن  االإن�شان  اختناق  اإلى  ت�ؤدي  اأن  ميكن 
تلك الغرف وتلك املنازل ي�شعب اأن ت�شت�عب االأثاث والب�شر 

يف اآن واحد، ثم نق�ل نحن ن�شري نح� املدن امل�شتدامة ؟
ويف اخلتام

يق�ل الباحث عبدالرزاق �شالم يف بحثه الذي بعن�ان )اآفاق 
»فامل�شكن  العربية(:  الدول  يف  امل�شتدامة  االإ�شكانية  التنمية 
ياأتي يف الدرجة الثانية من اأول�يات احلياة بعد الغذاء، ويعترب 
التي ت�شتدعي االهتمام والعناية، فال  من الق�شايا احل�شا�شة 
ميكن الإن�شان بدون �شكن مريح اأن يك�ن م�شتقًرا فيزي�ل�جًيا 
اأو نف�شًيا، اأو اجتماعًيا، وال اأن يك�ن مبدًعا اأو مفكًرا اأو منتًجا 
بال�شكل الذي يك�ن عليه فيما ل� تاأمن له ال�شكن املريح، واأن 
الذي ال ميلك �شقف �شكن يعي�س حتته بهدوء يعترب نف�شه وكاأنه 
بدون وطن وتك�ن عالقته ب�طنه �شعيفة طاملا لي�س له فيه ما 
ياأويه ب�شكل اإن�شاين، يق�ل املثل الرو�شي »البيت قلعة االإن�شان«، 

وبالتايل كلما كرثت القالع يف ال�طن كان اأكرث ق�ة وح�شانة، 
ال�طني،  لالقت�شاد  الرئي�شي  املحرك  امل�شكن  يعترب  وبالتايل 
القطاعات  جلميع  احل�شن  لل�شري  االأ�شا�شية  الدعامة  وميثل 
االأخرى ول� بطريقة غري مبا�شرة، وانعدام امل�شكن لدى االأفراد 

ي�لد اإ�شكاليات �شكنية تهدد م�شتقبل جميع القطاعات«.
هذا الكالم عام وفيه الكثري من املطاطية، اإال اأنه يف جممله 
امل�شتدامة  املدن  نتحدث يف م��ش�ع  �شحيح، وخا�شة عندما 
التي حتى االآن مل تظهر ومل تبُد معاملها بال�ش�رة التي نرغب 
الدرا�شات طرحت  العديد من  كانت  واإن  العربي،  ال�طن  يف 
اأنها ما زالت - كما نعتقد -  االإطار العام ملثل هذه املدن اإال 
نتحدث عن  ال  كنا هنا  واإن  الت��شيح.  املزيد من  اإلى  نحتاج 
ت�شمل  اأن  ميكن  والتي  امل�شتدامة  للمدينة  ال�شيق  املفه�م 
امل�شكن والبناء املادي وكيفية احلياة يف تلك امل�شاكن فح�شب، 
من  العديد  تغطي  امل��ش�ع  اإلى  نظرتنا  تك�ن  اأن  ن�د  واإمنا 
اجل�انب حتى يك�ن مفه�منا للمدينة امل�شتدامة تتحدث عن 
هذه  يف  للعي�س  امل�شاعدة  واخلدمات  اأبعاده،  بجميع  امل�شكن 
املدينة برفاه، والت�شهيالت املقدمة �ش�اء يف ال�ش�ارع اأو حتى 
يف امل�شكن نف�شه، وكل �شبل الراحة وكل ما يحتاج اإليه االإن�شان 

ليعي�س معي�شة تكفل راحته و�شحته اجل�شدية والنف�شية.
اأن  نعتقد  فاإننا  اإليه،  ن�شب�  الذي  املنظ�ر  هذا  وبح�شب 
تتك�ن  فهي  املدن،  كل  تتك�ن  كما  تتك�ن  امل�شتدامة  املدينة 
املدار�س  مثل  اأن�اعها  مبختلف  من�شاآت  �شكنية،  منازل  من: 
وامل�شاجد،  وامل�شانع  التجارية،  واملحالت  واالأندية  واملالعب 
باالإ�شافة  الطاقة،  ت�ليد  وحمطات  وامل�شانع  املزارع  وكذلك 
املدينة  يف  اأن  اإال  العادية،  املدن  حمت�يات  وكل  ال�ش�ارع  اإلى 
امل�شتدامة نحتاج اإلى التفكري اجلدي يف الكثري من االأم�ر واأخذ 
املختلفة  اال�شتدامة  اأبعاد  يف  والتفكري  االعتبارات  من  العديد 

حتى ميكن اأن نطلق على هذه املدينة اأو تلك مدينة م�شتدامة.
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اإلى ذهنك هو حياة �سيد اخللق �سلى اهلل عليه  اإن�سان م�سوؤول، اأول ما يتبادر  اأن تبحث عن التميز يف حياة 
و�سلم، ملاذا ؟ الأنه االإن�سان الكامل، كر�ض حياته لالآخرين، فاأ�سبح منارة للم�سلم وغري امل�سلم، فاملتاأمل يف �سرية 
ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم يرى اأن هذه ال�سرية العطرة مل تدع ت�سريعا، اأو جماال اأو خلقا اأو تعامال اإال 
وقد تطرقت لها باأجمل واأح�سن معان ممكن اأن تطراأ على بال اأي اإن�سان، لذلك اكت�سب احلديث عن حياته 

حالوة يذوقها القلب، في�ستقي من هذا االإن�سان اخللق والتعامل واالأحكام وامل�سوؤولية، من ذلك: 
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بقلم: الدكتور عادل أحمد المرزوقي
نائب رئيس الشبكة االقليمية للمسؤولية االجتماعية

جوانب من المسؤولية في حياة 
النبي صلى الله عليه وسلم
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اأنه ما خري ر�ش�ل اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم بني اأمرين اإال اختار 
ر�شي  عائ�شة  ال�شيدة  قالت  كما  اإثما،  يكن  لكم  ما  اأي�شرهما 
الرحمة يف �شريته  اهلل عنها، وهذا جانب عظيم من ج�انب 
العطرة، بها من معاين االإن�شانية امل�ش�ؤولة ما فيها، لذلك قال 
اهلل  ر�شي  مالك  بن  اأن�س  حديث  يف  و�شلم:  عليه  اهلل  �شلى 
روا وال تنفروا( البخاري )3/  روا، وب�شِّ روا وال تع�شِّ عنه: )ي�شِّ
110٤(، وم�شلم )3/ 13٥9(. وهذا فيه مبداأ الي�شر وال�شه�لة 

الذي يتما�شى مع اإن�شانية امل�شلم، وي�شر هذا الدين.
كذلك ح�شن حمياه �شلى اهلل عليه و�شلم، عن اأبي ذرٍّ ر�شي 
بي �شلى اهلل عليه و�شلم: )ال حتقرنَّ  اهلل عنه، قال: قال يل النَّ
م�شلم  َطْلق(  ب�جه  اأخاك  تلقى  اأن  ول�  �شيًئا،  املعروف  من 
القل�ب،  على  تاأثري  له  ال�ج�ه  يف  االبت�شامة  ف�شحر   .2626
يق�ل عبد اهلل بن  تب�شما،  اأكرثهم  القلب  اإلى  النا�س  واأقرب 
احلارث ر�شي اهلل عنه: )ما راأيت اأحدا اأكرث تب�ّشما من ر�ش�ل 
اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم( رواه الرتمذي و�شححه االألباين، 
ال�جه  �شاحب  حمبة  على  اخللق  فطر  اهلل  اأن  جند  لذلك 

امل�شرق املبت�شم.
ومن ج�انب الرحمة امل�ش�ؤولة عنده ما رواه اأب� هريرة ر�شي 
اهلل عنه، اأن رجاًل اأفطر يف �شهر رم�شان، فاأمره ر�ش�ل اهلل 
�شلى اهلل عليه و�شلم بعتِق رقبٍة، اأو �شيام �شهريِن متتابعنِي، 
اأو اإطعام �شتنَي م�شكيًنا، فقال: اإين ال اأجد، فاأُِتي ر�ش�َل اهلل 
ق  فت�شدَّ هذا  )ُخذ  فقال:  متٍر،  بعرِق  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى 
به(، فقال: يا ر�ش�ل اهلل، ما اأحد اأح�ج مني، ف�شِحك ر�ش�ل 
اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم حتى بدت ثناياه، ثم قال: )ُكْله(. 

اأخرجه م�شلم )1111(.

اأ�شرته، كزوج  ومن تلك اجل�انب اجلانب االأ�شري، معاملته يف 
واإخال�شه لزوجاته،  اأظهر حبه  للنا�س كافة، فقد  وكاأب وقدوة 
لهن،  حبه  وُيظِهر  اإليهن  يتحبَّب  واالأكل  ال�شرب  عند  فتجده 
في�شرب من م��شِع فم اإحداهن، وكان يخرج مع اإحداهن لياًل 
ه واحلديث، وكان ي�شامر زوجاته ويحادثهن وي�شحك معهن  للتنزُّ
وي�شابقهن، وكان يق�م باأم�ر البيت و�ش�ؤون املنزل، عن االأ�ش�د 
قال: قلت لعائ�شة: ما كان ر�ش�ل اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم ي�شنع 
يف اأهله؟ قالت: كان يف مهنِة اأهله، فاإذا ح�شرِت ال�شالة خرج 

اإلى ال�شالة. اأخرجه البخاري )3٥٧6(، وم�شلم )1٨٥6(.
كذلك من هديه �شلى اهلل عليه و�شلم يف �شريته العطرة، نقل 
اإن�شانيته مع احلي�ان يف ت�جيه وتعامل م�ش�ؤول مل يعرف  لنا 
التاريخ فعل اأحد مقارنة مبا فعله هذا النبي االإن�شان .. فرغم 
عن  امل�ش�ؤوليات  تلك  ت�شغله  مل  اأـنه  اإال  اجل�شام  م�ش�ؤولياته 
بها،  وال��شية  اإليها  واالإح�شان  ورعايتها  اإليها،  اإلى  االلتفات 
باجل�ع  ي�شعر  روح،  له  تعالى  اهلل  خلقه  الذي  الكائن  فهذا 
والعط�س واخل�ف ومير�س كما مير�س االإن�شان، فكان يق�ل: 
)اتق�ا اهلل يف هذه البهائم املعجمة، فاركب�ها �شاحلًة وُكُل�ها 

�شاحلًة( من حديث �شهل بن �شعد، واأخرجه اأحمد وغريه.
جمع  اإن�شان  هناك  هل  هذه،  من  اأكرب  م�ش�ؤولية  هناك  فهل 
كل هذه اخل�شال وا�شتطاع اأن يرتجمها لنا ق�ل وعمال، فهنا 
ين�شدها  التي  والقيم  والرحمة  الكمال  ويكمن  العظمة  تكمن 
اإن�شان وكل جمتمع، ويهتدي بهديه كل حمب للنبي �شلى  كل 

اهلل عليه و�شلم، )اإمنا بعثت الأمتم مكارم االأخالق(. 




