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خبـــراء المســـؤولية لالستشـــارات اإلداريـــة العليـــا نقـــدم الخدمـــات اإلدارية واالستشـــارية فـــي اإلدارة 
العامة والبرامج والعالقات العامة والمســـؤولية االجتماعية والتنمية المســـتدامة وتشغيل اإلدارات 

واألقسام للقطاع العام والخاص والقطاع الخيري بالمملكة العربية السعودية وخارجها.
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الريـــادة فـــي بنـــاء اســـتراتيجيات التطويـــر 
فـــي  االجتماعيـــة  والمســـؤولية  اإلداري 

المملكة العربية السعودية.
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ــداعــيــة  تــصــمــيــم وتــنــفــيــذ الـــمـــبـــادرات اإلب
في  اإلداريـــة  المجاالت  لتطوير  المبتكرة 
المنظمات وفق أعلى المعايير الوطنية 
ــيــة وكـــفـــاءة  ــــزيــــادة فــاعــل والـــعـــالـــمـــيـــة ل

المنظمات.
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المرتكزات الثالثة لرؤيتناانتم شركاء في التنمية

ولرج���ال األعم���ال في بالدنا أقول لهم: أنتم ش���ركاء في التنمي���ة، والدولة تعمل على 
دعم فرص القطاع الخاص ليس���هم في تطوير االقتصاد الوطني، فأنتم جزء من نس���يج 
ه���ذا الوط���ن الذي قدم لكم الكثي���ر من التس���هيالت واالمتيازات، وينتظ���ر منكم كذلك 
الكثي���ر، فعليك���م واجب اإلس���هام بمب���ادرات واضحة ف���ي مجاالت التوظي���ف والخدمات 

االجتماعية واالقتصادية.

الجغراف���ي  الموق���ع  االس���تثمارية، وأهمي���ة  والق���وة  العرب���ي واإلس���المي،  العم���ق 
االس���تراتيجي؛ س���نفتح مج���اال أرح���ب للقط���اع الخ���اص ليك���ون ش���ريكا، بتس���هيل أعمال���ه، 
وتش���جيعه، لينم���و ويك���ون واح���دا من أكبر اقتص���ادات العال���م، ويصبح مح���ركا لتوظيف 
المواطني���ن، ومص���درا لتحقق االزده���ار للوطن والرفاه للجميع. ه���ذا الوعد يقوم على 

التعاون والشراكة في تحمل المسؤولية. 

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

يحفظه الله

ولي العهد صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان

يحفظه الله
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المواطن شريك في التنمية

رؤي���ة المملك���ة 2030 رك���زت عل���ى دور رج���ال األعم���ال ف���ي الجان���ب التنم���وي م���ن باب 
المسؤولية االجتماعية والمواطن شريكا مهما في التنمية .

صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود

امير منطقة الرياض - يحفظه الله

المس���ؤولية االجتماعية تعتبر من أهم مقومات النظام اإلس���المي، فقد اس���تخلف الله اإلنسان في 
هذا الكون وقال تعالى )وإذ قال ربك للمالئكة إني جاعل في األرض خليفة( وقال تعالى في آية أخرى 
)آمنوا بالله ورس���وله وأنفقوا مما جعلكم مس���تخلفين فيه(. وتستند هذه األصالة إلى أن ملكية المال 
في المنظور اإلس���المي لله عز وجل، اس���تخلف الله اإلنسان فيه وجعل حق الله هو حق المجتمع، مما 
يعن���ي أن الباعث الحقيقي لهذه المس���ؤولية ش���رعي روحي يتمثل في التكلي���ف الرباني الذي يقوم 
به اإلنس���ان، األمر الذي يجعلها تنظيما اجتماعيا ملزما كم نحن محظوظون أن ولدنا فوق هذا الوطن 
الذي بزغ  منه نور الضياء وقيم الحب والتس���امح واإلخاء على يد س���يد الخلق والرس���ل واألنبياء محمد 

بن عبد الله عليه الصالة والسالم.
لذا وجب علينا أن نتحمل مس���ؤوليتنا أمام الله والبش���رية بترس���يخ نهج من أرس���له الله تعالى إلتمام 
مكارم األخالق، وهي جزء ال يتجزأ من أداء المس���ؤولية االجتماعية، ونظم كيفية هذا األداء في آليات 
مح���ددة، يتض���ح هذا في ال���زكاة والوقف والحقوق الواجبة للعمال واإلحس���ان والس���ماحة مع العمالء 
والمتابعين، باإلضافة إلى المحافظة على الموارد المش���تركة والمرافق العامة، مثل الطرق والجسور 
والغابات والمياه والهواء وكف األذى عنها وعن الناس كافة، حيث ال يقتصر األمر في هذه المسؤولية 

على اإلعانة بالمال وإنما تمتد الستخدام كل اإلمكانات للمجتمع.
نحم���د الله س���بحانه وتعالى أن س���خر له���ذا الوطن أولياء أمر يؤمنون بهذه المس���ؤولية الجس���يمة 
وعاه���دوا المول���ى عز وج���ل على العمل بجه���د وإخالص ومن توفيقه س���بحانه وتعال���ى إطالق الرؤية 

الوطنية 2030 التي سوف تسابق الزمن الستعادة ما قد ضيعناه منذ قرون مضت.
وق���د تعه���د خ���ادم الحرمين الش���ريفين الملك س���لمان بن عبد العزيز آل س���عود حفظ���ه الله بان جعل 
 في العالم على كافة األصعدة. كما لخص صاحب الرؤية 

ً
 ورائدا

ً
هدفه األول أن تكون بالدنا نموذج ناجحا

ولي العهد صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان حفظه الله إن الوطن الذي ننشده ال يكتمل 
 أدوار نؤديها س���واء كن���ا عاملين في القطاع الحكوم���ي أو الخاص أو 

ً
إال بتكام���ل أدوارن���ا، فلدين���ا جميعا

غير الربحي. وهناك مس���ؤوليات عديدة تجاه وطننا ومجتمعنا وأس���رنا وتجاه أنفسنا كذلك. في الوطن 
الذي ننش���ده، س���نعمل باس���تمرار من أجل تحقي���ق آمالنا وتطلعاتنا، وسنس���عى إلى تحقي���ق المنجزات 
والمكتسبات التي لن تأتي إال بتحّمل كل منا مسؤولياته من مواطنين وقطاع أعمال وقطاع غير ربحي. 
، وقد اعتزمت المضي 

ً
والشبكة السعودية للمسؤولية االجتماعية تعي هذا الدور والمسؤولية جيدا

 نحو االس���تدامة ببرام���ج ومبادرات المس���ؤولية االجتماعية لتحقيق التنمية وم���ن هذه المبادرات 
ً
قدم���ا

هذه المجلة التي تسعى لنشر ثقافة المسؤولية االجتماعية بالتعاون مع شركائنا .

* المشرف العام ومؤسس الشبكة

المنجزات والمكتسبات لن تأتي إال بتحّمل كل منا مسؤولياته

د. الرمضي بن قاعد الصقري *
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نائب رئيس اللجنة الدكتور غازي بن زقر.
وي��ت��ك��ون م���ش���روع ال��ن��ظ��ام م���ن ث��الث��ة 
ع���ش���ر م���������ادة, وي�����ه�����دف إل������ى ت��ن��ظ��ي��م 
ووضع  للشركات  االجتماعية  المسؤولية 
الشركات  وتحفيز  لتنشيط  اإلستراتيجيات 
للقيام بمسؤوليتها االجتماعية، وتطوير 
االجتماعية  للمسؤولية  ال��ش��رك��ات  أداء 

وآليات العمل المرتبطة بها.

ك���م���ا ي���ه���دف م����ش����روع ال���ن���ظ���ام إل���ى 
التنمية  في  الخاص  القطاع  دور  تفعيل 
وضمان  المجتمع،  وخ��دم��ة  المستدامة 
ت���ح���ق���ي���ق ال���م���س���ؤول���ي���ة االج���ت���م���اع���ي���ة 
المنوطة  أه��داف��ه��ا  لتحقيق  ل��ل��ش��رك��ات, 
المجتمع  يعلقها  التي  والتوقعات  بها 
تجاه  الشركات  مسؤولية  وتفعيل  بها، 
وعمالئها  وموظفيها  المجتمع  أف���راد 

مستوى  وتحسين  فيها،  والمساهمين 
ال��ت��ج��ارة  ي��خ��دم  ب��أس��ل��وب  ال��ف��رد  معيشة 
وال��ت��ن��م��ي��ة ف���ي آن واح����د , إض���اف���ة إل��ى 
للمملكة  اإليجابية  الذهنية  الصورة  بناء 
وت��ع��زي��زه��ا محلًيا   , ال��س��ع��ودي��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
وإقليمًيا وعالمًيا من خالل تقديم أنموذج 
إي��ج��اب��ي ف���ي ال��م��س��ؤول��ي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة 

للشركات.

»الشورى« يوافق على مشروع نظام الهيئة الوطنية

للمسؤولية االجتماعية للقطاع الخاص
خ��الل جلسته  ال��ش��ورى  واف���ق مجلس 
أعمال  من  واألربعين  السادسة  العادية 
ال��س��ن��ة ال��ث��ال��ث��ة ل���ل���دورة ال��س��اب��ع��ة ال��ت��ي 
المجلس  رئ��ي��س  ن��ائ��ب  ب��رئ��اس��ة  ع��ق��ده��ا 

المعطاني  ب��ن س��ال��م  ال��ل��ه  عبد  ال��دك��ت��ور 
ع��ل��ى م���ش���روع ن��ظ��ام ال��ه��ي��ئ��ة ال��وط��ن��ي��ة 
الخاص للقطاع  االجتماعية   للمسؤولية 

واتخذ المجلس ق��راره بعد أن اطلع على 

االجتماعية  ال��ش��ؤون  لجنة  ن��ظ��ر  وج��ه��ة 
واألس�������رة وال���ش���ب���اب ب���ش���أن م��ل��ح��وظ��ات 
األع���ض���اء وآرائ���ه���م ال��ت��ي أب���دوه���ا ت��ج��اه 
مشروع النظام في جلسة سابقة قدمها 
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الش���بكة  مش���اركة  األخي���رة   األعم���ال  بع���ض  م���ن 
المس���ؤولية  ملتق���ى  ف���ي  االجتماعي���ة  للمس���ؤولية 
االجتماعي���ة ال���ذي افتتحه معالي وزي���ر العمل والتنمية 
االجتماعي���ة المهن���دس احمد س���ليمان الراجحي بالرياض 
ف���ي 2 ماي���و 2019م وت���م توزي���ع كت���ب عن المس���ؤولية 
االجتماعية للزوار وكذلك تم تقديم ورش���ة عمل بعنوان 
اجتماعي���ا قدمه���ا  ال���ى مؤسس���ات مس���ؤولة  التح���ول 
المش���رف العام على الش���بكة الس���عودية للمس���ؤولية 
االجتماعي���ة الدكت���ور الرمض���ي ب���ن قاعد الصق���ري تحدث 
فيه���ا عن مفهوم المس���ؤولية االجتماعي���ة  واهميتها 
للتنمي���ة االجتماعي���ة  والتنمي���ة المس���تدامة ومج���االت 
ادم���اج  االجتماعية وآلي���ات  للمس���ؤولية  التطبي���ق 
المس���ؤولية االجتماعي���ة  ف���ي اس���تراتيجيات المنظم���ة 
وكذل���ك الفوائد والعوائد من تطبيقه���ا بما يتوافق مع 
التوج���ه العالم���ي لجمي���ع المؤسس���ات والش���ركات في 
تبني المسؤولية االجتماعية وانطالقا من هذه األهمية 
افردت لها رؤية المملكة العربية السعودية 2030 هدفا 
خ���اص بالمس���ؤولية االجتماعي���ة للش���ركات اس���ند لوزارة 
العم���ل والتنمية االجتماعية، وم���ا تقوم به وزارة العمل 

والتنمية من جهود في سبيل تفعيلها .

»
ً
ورشة عمل قدمها المشرف العام بعنوان »التحول إلى مؤسسات مسؤولة اجتماعيا

مفهوم المسؤولية االجتماعية وأهميتها للتنمية االجتماعية  
والتنمية المستدامة ومجاالت تطبيقها

افتت���ح معالي وزي���ر العم���ل والتنمية 
ب���ن  احم���د  المهن���دس  االجتماعي���ة 
س���ليمان الراجحي أعمال الملتقى األول 
للمس���ؤولية االجتماعي���ة، ال���ذي نظمته 
االجتماعي���ة  والتنمي���ة  العم���ل  وزارة 
بمدين���ة الري���اض ف���ي 2 ماي���و 2019 م، 
به���دف توحي���د الجه���ود والتكام���ل م���ع 
جمي���ع الجهات ف���ي مجال المس���ؤولية 
االجتماعية والتعاون مع أصحاب العالقة 
المملك���ة  رؤي���ة  مس���تهدفات  لتحقي���ق 
ف���ي المس���ؤولية االجتماعية وتش���جيع 
الملتق���ى .   التطوع���يوش���هد  العم���ل 
ث���الث جلس���ات حواري���ة، حي���ث اس���تعرضت 
ف���ي  االجتماعي���ة  المس���ؤولية  األول���ى 
الش���ركات، وأب���رز التج���ارب النوعي���ة في 
ه���ذا المج���ال، وناقش���ت الجلس���ة الثانية 
ارتب���اط المس���ؤولية االجتماعية بالتنمية 
ع���ن  ممثلي���ن  بمش���اركة  المس���تدامة، 
االجتماعي���ة  والتنمي���ة  العم���ل  وزارات 
واالقتصاد والتخطيط والصحة واالسكان، 
حي���ث اس���تعرضوا دور وجه���ود وزارتهم 
االجتماعي���ة،  المس���ؤولية  مج���ال  ف���ي 
وناقش���ت الجلس���ة الثالث���ة المس���ؤولية 
االجتماعي���ة ف���ي الجامع���ات، بمش���اركة 
ممثلين ع���ن جامعة المجمع���ة وجامعة 

العربي���ة  والجامع���ة  س���لطان  األمي���ر 
المفتوح���ة. كما ش���هد الملتق���ى إقامة 
معرض المسؤولية االجتماعية بمشاركة 
ع���دد م���ن الجه���ات الحكومي���ة والخاصة، 
وع���دد من المحاض���رات والندوات وورش 
العمل التي ش���ارك فيه���ا عدة مختصين 
االجتماعي���ة  بالمس���ؤولية  ومهتمي���ن 
والعم���ل التطوع���ي. وقد أعل���ن معالى 
الوزيرف���ي كلمت���ه، ع���ن تأس���يس الوزارة 

لإلدارة العامة للمس���ؤولية االجتماعية، 
المس���تدامة  التنمي���ة  بدع���م  عن���ى 

ُ
وت

المس���ؤولية  مج���ال  وتعزي���ز  وتنظي���م 
االجتماعية، وأطلقت مرصد المس���ؤولية 
اإلرش���ادي  والدلي���ل  االجتماعي���ة، 
للمس���ؤولية االجتماعية االي���زو ٢٦٠٠٠، 
افتت���اح  حف���ل  خ���الل  الوزي���ر  س���لم  كم���ا 
الملتق���ى أول رخص���ة لجمعي���ه مختص���ة 

بالمسؤولية االجتماعية.

وزير العمل يفتتح أعمال الملتقى األول للمسؤولية االجتماعية 
بمشاركة جهات حكومية وخاصة
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4 دول أوروبية و12 عربية تشارك في النسخة الثانية من المؤتمر 
الدولي للتميز في العمل االجتماعي في البحرين

البحرين  جمعيه  رئ��ي��س  ال��س��ن��دي  ع��ب��دال��ع��زي��ر  األس��ت��اذ  أك���د 
من  االول����ى  للنسخة  الكبير  ال��ن��ج��اح  ال��ت��ط��وع��ي، ب��ع��د  للعمل 
اقيمت  التى  االجتماعي  العمل  في  للتميز  الدولي  المؤتمر 
التطوعي  البحرين للعمل  بتنظيم من جمعية  المنصرم  العام 
عبدالعزيز  بنت  صيتة  االم��ي��رة  جائزة  مؤسسة  مع  وبالتعاون 
في  توصيات  م��ن  ص��درت  وم��ا  االجتماعي  العمل  ف��ي  للتميز 
تلك النسخة، وبعد دراسة األمر وبالتنسيق مع األمانة العامة 
العمل  في  للتميز  عبدالعزيز  بنت  صيتة  جائزة   مؤسسة  في 
االجتماعي ارتأينا تنظيم النسخة الثانية من المؤتمر هذا العام 
االجتماعية  والتنمية  العمل  وزير  معالي  من  كريمة  وبرعاية 
عقد  وبعد  حميدان  محمد  جميل  السيد  البحرين  مملكة  في 
للعمل  البحرين  جمعية  بين  المشتركة  واللقاءات  االجتماعات 
االميرة صيتة  جائزة  العامة في مؤسسة  واالمانة  التطوعي 
بنت عبدالعزيز للتميز في العمل االجتماعي خرجنا بعدة مرئيات 
منها اختيار موضوع قياس األثر واالستدامة والحوكمة كشعار 
التعريف  في  عمل  ورق  طرح  خالل  من  المؤتمر  في  رئيسي 

بقياس األثر واألدوات والمعايير إضافة الى تنظيم ورش عمل 
 منا بأهمية 

ً
تدريبية متخصصة العضاء المنظمات األهلية ايمانا

في  وتمارين  تطبيقات  خ��الل  من  والنظري  العملي  التدريب 
محاور االدارة واالستدامة والحوكمة.

كما تتميز النسخة الثانية من المؤتمر مشاركة اوسع سواء 
من الطاقة االستيعابية للمشاركين و الدول حيث انظمت معنا 
ف���ي هذه النس���خة 4 دول أوروبي���ة وهي بريطانيا – فرنس���ا – 
اس���بانيا – ألمانيا إضافة إل���ى 12 دولة عربية. إضافة إلى ورش 
عمل لط���الب المدارس الثانوية في القطاع الحكومي والخاص 
 بأهيمة اعداد جيل من الشباب مؤمن بالعمل االجتماعي 

ً
ايمانا

والتطوع���ي وتتن���اول محاور ال���ورش التدربية لط���الب المدارس 
التعريف بأبجديات العمل االجتماعي وتشجيع الشباب لالنخراط 
في منظمات العمل االهلية او اللجان الشعبية ليكون الطالب 
ج���زء اصي���ل م���ن المجتم���ع يس���هم فيه ويش���ارك ف���ي تنميته 
واس���تغالل طاقت���ه ومعرفت���ه بإيجابي���ة نح���و وطن���ه ومجتمعه 
وان االجراءات واالس���تعدادات تجرى على قدم وس���اق العضاء 
اللج���ان العامل���ة وهناك متابعة وتوجيه مس���تمر مع س���عادة 
االمي���ن العام لمؤسس���ة جائ���زة االمي���رة صيتة بن���ت عبدالعزيز 
للتمي���ز ف���ي العمل االجتماعي االس���تاذ الدكت���ور فهد بن حمد 
المغلوث الذى النس���تغني عن خبرته وتوجيهاته التى تس���هم 
في تدريب اعضاء اللج���ان العاملة وكذلك ابراز المؤتمر بصورة 
جميلة ومس���توى راقي. كمان ان هن���اك العديد من التطورات 
والتى ستشهدها النس���خة الثانية جارى العمل على دراستها 

.
ً
وان شاء الله ترى النور قريبا

وال يفوتن���ي م���ن ه���ذا المنب���ر إال ان اتق���دم بجزي���ل الش���كر 
والتقدير واالمتنان ألمين عام مؤسسة جائزة االميرة صيتة بنت 
عبدالعزي���ز للتميز في العمل االجتماع���ي والى االمانة العامة 
عل���ى م���ن نحظى به من دعم ورعاية واهتمام اش���عل فينا نار 

الحماس واالهتمام والعمل الجاد والمخلص في المؤتمر.

فيما مضى من عصور سيطرة المنظومة القبلية على مشهد األحداث أبان عصر االستعمار األجنبي 
عل���ى معظ���م أقطار الوط���ن العربي كانت القبيل���ة كمنظومة مصغرة للمجتمع العربي تس���ودها بعض 
الس���لوكيات والع���ادات التي نس���تطيع أن ندرجها في س���ياق مفه���وم المس���ؤولية االجتماعية والتي 
كان من ابرز أوجهها إكرام الضيف وإغاثة الملهوف ومس���اعدة المس���تنجد س���لما أو حربا ومن ابرز تلك 
الس���لوكيات المجتمعية والتي تظهر بجالء مفهوم المس���ؤولية المجتمعي���ة هو أن أي فرد من أفراد 
القبيل���ة تع���رض لضائق���ة مالي���ة ألي س���ببا كان ولم يجد ق���وت يومه تجد االس���تنفار الجمي���ل في تأمين 
احتياجات هذا الفرد آو األس���رة بهبات مادية او عينية وهذا من المبادئ اإلس���المية الراقية التي تدعو 

للتكافل االجتماعي .
وم���ازال ه���ذا المبدأ س���ائدا حتى في وقت الحض���ارة والمدنية ومنظومة الدولة م���ن خالل ما نراه أو 
نسمع عنه من حمالت تبرعات لجمعيات أو لدول أو ألفراد وهذا المفهوم يعتبر من مقومات المجتمع 

العربي بشكل عام والمجتمع السعودي بشكل خاص .
في السابق كانت تلك الممارسات غير منضبطة بقوانين محددة أو معايير تحكمها ولكنها ذات هدف 

واضح وهي أعفاف الشخص أو األسرة وتلبية حاجاته دون النظر ألي اعتبارات أخرى.
ولكنها في عصرنا الحالي أصبحت مقيدة بقوانين واعتبارات محددة حتى ال تنزلق نحو منحنيات خطرة 
ق���د تقود إل���ى دهاليز وأنفاق مظلم���ة تفقدها طابعها اإلنس���اني وقيمها المجتمعية وهذا بال ش���ك 

مصدر اطمئنان حتى ال تفقد السيطرة على تلك األموال .
فمفه���وم المس���ؤولية االجتماعي���ة لي���س بدع���ة او صناع���ة غربي���ة بل هو م���وروث إس���المي وعربي 
وقبلي ظل ومازال س���ائدا ف���ي مجتمعنا ولكن تختلف طرائقه واتجاهات باخت���الف الثقافات واالتجاهات 

المجتمعية.   

* مستشار أسري ومدرب معتمد
كاتب سعودي
Eid5053@yahoo.com

المسؤولية االجتماعية إرث مجتمعي
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4 دول أوروبية و12 عربية تشارك في النسخة الثانية من المؤتمر 
الدولي للتميز في العمل االجتماعي في البحرين

البحرين  جمعيه  رئ��ي��س  ال��س��ن��دي  ع��ب��دال��ع��زي��ر  األس��ت��اذ  أك���د 
من  االول����ى  للنسخة  الكبير  ال��ن��ج��اح  ال��ت��ط��وع��ي، ب��ع��د  للعمل 
اقيمت  التى  االجتماعي  العمل  في  للتميز  الدولي  المؤتمر 
التطوعي  البحرين للعمل  بتنظيم من جمعية  المنصرم  العام 
عبدالعزيز  بنت  صيتة  االم��ي��رة  جائزة  مؤسسة  مع  وبالتعاون 
في  توصيات  م��ن  ص��درت  وم��ا  االجتماعي  العمل  ف��ي  للتميز 
تلك النسخة، وبعد دراسة األمر وبالتنسيق مع األمانة العامة 
العمل  في  للتميز  عبدالعزيز  بنت  صيتة  جائزة   مؤسسة  في 
االجتماعي ارتأينا تنظيم النسخة الثانية من المؤتمر هذا العام 
االجتماعية  والتنمية  العمل  وزير  معالي  من  كريمة  وبرعاية 
عقد  وبعد  حميدان  محمد  جميل  السيد  البحرين  مملكة  في 
للعمل  البحرين  جمعية  بين  المشتركة  واللقاءات  االجتماعات 
االميرة صيتة  جائزة  العامة في مؤسسة  واالمانة  التطوعي 
بنت عبدالعزيز للتميز في العمل االجتماعي خرجنا بعدة مرئيات 
منها اختيار موضوع قياس األثر واالستدامة والحوكمة كشعار 
التعريف  في  عمل  ورق  طرح  خالل  من  المؤتمر  في  رئيسي 

بقياس األثر واألدوات والمعايير إضافة الى تنظيم ورش عمل 
 منا بأهمية 

ً
تدريبية متخصصة العضاء المنظمات األهلية ايمانا

في  وتمارين  تطبيقات  خ��الل  من  والنظري  العملي  التدريب 
محاور االدارة واالستدامة والحوكمة.

كما تتميز النسخة الثانية من المؤتمر مشاركة اوسع سواء 
من الطاقة االستيعابية للمشاركين و الدول حيث انظمت معنا 
ف���ي هذه النس���خة 4 دول أوروبي���ة وهي بريطانيا – فرنس���ا – 
اس���بانيا – ألمانيا إضافة إل���ى 12 دولة عربية. إضافة إلى ورش 
عمل لط���الب المدارس الثانوية في القطاع الحكومي والخاص 
 بأهيمة اعداد جيل من الشباب مؤمن بالعمل االجتماعي 

ً
ايمانا

والتطوع���ي وتتن���اول محاور ال���ورش التدربية لط���الب المدارس 
التعريف بأبجديات العمل االجتماعي وتشجيع الشباب لالنخراط 
في منظمات العمل االهلية او اللجان الشعبية ليكون الطالب 
ج���زء اصي���ل م���ن المجتم���ع يس���هم فيه ويش���ارك ف���ي تنميته 
واس���تغالل طاقت���ه ومعرفت���ه بإيجابي���ة نح���و وطن���ه ومجتمعه 
وان االجراءات واالس���تعدادات تجرى على قدم وس���اق العضاء 
اللج���ان العامل���ة وهناك متابعة وتوجيه مس���تمر مع س���عادة 
االمي���ن العام لمؤسس���ة جائ���زة االمي���رة صيتة بن���ت عبدالعزيز 
للتمي���ز ف���ي العمل االجتماعي االس���تاذ الدكت���ور فهد بن حمد 
المغلوث الذى النس���تغني عن خبرته وتوجيهاته التى تس���هم 
في تدريب اعضاء اللج���ان العاملة وكذلك ابراز المؤتمر بصورة 
جميلة ومس���توى راقي. كمان ان هن���اك العديد من التطورات 
والتى ستشهدها النس���خة الثانية جارى العمل على دراستها 

.
ً
وان شاء الله ترى النور قريبا

وال يفوتن���ي م���ن ه���ذا المنب���ر إال ان اتق���دم بجزي���ل الش���كر 
والتقدير واالمتنان ألمين عام مؤسسة جائزة االميرة صيتة بنت 
عبدالعزي���ز للتميز في العمل االجتماع���ي والى االمانة العامة 
عل���ى م���ن نحظى به من دعم ورعاية واهتمام اش���عل فينا نار 

الحماس واالهتمام والعمل الجاد والمخلص في المؤتمر.

فيما مضى من عصور سيطرة المنظومة القبلية على مشهد األحداث أبان عصر االستعمار األجنبي 
عل���ى معظ���م أقطار الوط���ن العربي كانت القبيل���ة كمنظومة مصغرة للمجتمع العربي تس���ودها بعض 
الس���لوكيات والع���ادات التي نس���تطيع أن ندرجها في س���ياق مفه���وم المس���ؤولية االجتماعية والتي 
كان من ابرز أوجهها إكرام الضيف وإغاثة الملهوف ومس���اعدة المس���تنجد س���لما أو حربا ومن ابرز تلك 
الس���لوكيات المجتمعية والتي تظهر بجالء مفهوم المس���ؤولية المجتمعي���ة هو أن أي فرد من أفراد 
القبيل���ة تع���رض لضائق���ة مالي���ة ألي س���ببا كان ولم يجد ق���وت يومه تجد االس���تنفار الجمي���ل في تأمين 
احتياجات هذا الفرد آو األس���رة بهبات مادية او عينية وهذا من المبادئ اإلس���المية الراقية التي تدعو 

للتكافل االجتماعي .
وم���ازال ه���ذا المبدأ س���ائدا حتى في وقت الحض���ارة والمدنية ومنظومة الدولة م���ن خالل ما نراه أو 
نسمع عنه من حمالت تبرعات لجمعيات أو لدول أو ألفراد وهذا المفهوم يعتبر من مقومات المجتمع 

العربي بشكل عام والمجتمع السعودي بشكل خاص .
في السابق كانت تلك الممارسات غير منضبطة بقوانين محددة أو معايير تحكمها ولكنها ذات هدف 

واضح وهي أعفاف الشخص أو األسرة وتلبية حاجاته دون النظر ألي اعتبارات أخرى.
ولكنها في عصرنا الحالي أصبحت مقيدة بقوانين واعتبارات محددة حتى ال تنزلق نحو منحنيات خطرة 
ق���د تقود إل���ى دهاليز وأنفاق مظلم���ة تفقدها طابعها اإلنس���اني وقيمها المجتمعية وهذا بال ش���ك 

مصدر اطمئنان حتى ال تفقد السيطرة على تلك األموال .
فمفه���وم المس���ؤولية االجتماعي���ة لي���س بدع���ة او صناع���ة غربي���ة بل هو م���وروث إس���المي وعربي 
وقبلي ظل ومازال س���ائدا ف���ي مجتمعنا ولكن تختلف طرائقه واتجاهات باخت���الف الثقافات واالتجاهات 

المجتمعية.   

* مستشار أسري ومدرب معتمد
كاتب سعودي
Eid5053@yahoo.com
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رئيس مجلس المسؤولية االجتماعية:

العماني: حوالي 12 مليون ريال مساهمات القطاع الخاص 
للمسؤولية االجتماعية برماح في فترة اربعة اشهر

أجرى الحوار : عمر العنزي 
 

التجاري���ة  الغرف���ه  رئي���س  بصفت���ك 
ورئيس لمجلس المس���ؤولية االجتماعية 
بمحافظ���ة رم���اح. كيف ولدت فكره أنش���أ 

هذا المجلس؟ 
ه���ذا  وتش���كيل  إنش���اء  فك���رة  ول���دت 
المجلس عندما لمسنا أن محافظة رماح 
والمراك���ز التابع���ة له���ا بحاج���ة للتنمي���ة 
وان هناك مبادرات مجتمعية وإنس���انية 
تحتاجه���ا المحافظ���ة وانطالق���ا من رؤية 
لض���رورة  ته���دف  الت���ي   ٢٠٣٠ المملك���ة 
مش���اركة القط���اع الخ���اص ف���ي التنمي���ة 
حيث اصبحت المسؤولية االجتماعية من 
اه���م ركائز هذه الرؤية. م���ن هنا اطلقنا 
للمس���ؤولية  مجل���س  تأس���يس  فك���رة 

االجتماعي���ة ف���ي محافظ���ة رم���اح ، وقد 
وجدنا ان مس���مى مجل���س يعطي طابع 
افض���ل م���ن تس���مية لجن���ة وبفض���ل م���ن 
الل���ه ت���م تأس���يس ه���ذا المجل���س واالن 
يض���م ف���ي عضويت���ه اكث���ر م���ن ٣٥ عضو 
من  القطاع الخ���اص ورجال االعمال ومن 

القطاع العام ومن رموز المجتمع ، 

مجلس المس���ؤولية االجتماعية برماح 
له���ذا  الرؤي���ة  ماه���ي  التكوي���ن  حدي���ث 
المجلس والمب���ادرات التي يعمل عليها 

؟ 
ً
المجلس حاليا

تنظي���م  ال���ى  الحاج���ة  اش���رت  كم���ا 
ودع���م  االجتماعي���ة  المس���ؤولية 
ممارس���تها اتخ���ذ المجلس رؤي���ة الريادة 
المس���ؤولية  ممارس���ات  تمكي���ن  ف���ي 

العلم���ي  المنظ���ور  وف���ق  االجتماعي���ة 
الصحي���ح، اما المبادرات هناك العديد من 
المبادرات المجتمعية واالنس���انية منها 

على سبيل المثال ال الحصر،
١-مبادرة مركز تأهيل ذوي االحتياجات 
الخاص���ة وه���ذه المب���ادرة قيمتها س���ته 
التصامي���م  اع���داد  وت���م  ري���ال  ملي���ون 
والمخططات الالزمة لهذه المبادرة وقد 
تب���رع به���ذا المرك���ز أحد رج���ال المحافظة 
الش���يخ / زي���د المليح���ي ج���زاه الل���ه خيرآ. 
وحاليا يجري العم���ل على تنفيذها ولله 

الحمد
٢- مب���ادرة مركز لغس���يل الكلى بجوار 
مستش���فى رم���اح الع���ام وقد تب���رع بها 
رج���ل االعم���ال الش���يخ محم���د العام���ري 
بقيمة ثالثة مليون ونصف جزاه الله خيرآ 

وتم التنس���يق مع الشؤون الصحية في 
هذا المجال

٣-مب���ادرة مرك���ز بن���ت الوط���ن وه���ذه 
المحافظ���ة م���ن  بن���ات  تخ���دم  المب���ادرة 
ف���رص  له���ن  وتتي���ح  الجامع���ه  خريج���ات 
للعمل وتنمية قدراتهن االنتاجية وهذه 
المب���ادرة تكلفته���ا حوال���ى٥ مليون ريال 

وتحت التجهيز .
٤-  مب���ادرة مراك���ز االس���ر المنتجة عند 
روض���ة خريم وروض���ة التنه���ات والحفنه 
المنتج���ة  االس���ر  تخ���ص  المراك���ز  وه���ذه 
لدعمه���ن في توفير بيئة مناس���بة لهن  
لمزاولة نشاطهن في محالت جيدة بدآل 

من الخيام
٥- ايض���ا هن���اك مب���ادرة )برك���ة ال���دار( 
وهي عبارة عن توفير سيارات اسعافية 
ف���ي  الس���ن  لكب���ار  المنزلي���ة  للرعاي���ة 
المحافظ���ة وتوفي���ر رعاي���ة له���م ف���ي 

منازلهم.
٦- هن���اك العدي���د من المب���ادرات مثل 
وكب���ار  للش���باب  ومب���ادرات  تبتك���ر  رم���اح 
الس���ن وامهاتن���ا وغيرها م���ن المبادرات 
المجتمعي���ة الت���ي يج���ري العم���ل عل���ى 
تنفيذه���ا حالي���ا بالتع���اون م���ع الجه���ات 

المتخصصة في هذا المجال .

نالحط رغ���م حداثه عمرالمجلس إال أنه 
أطلق مب���ادرات عدي���ده للمحافظة كيف 

اس���تطاع ف���ي ه���ذه الفت���رة الوجيزة من 
عمر المجلس إطالق هذه المبادرات؟ 

إن م���ا تم ولله الحم���د بفضل الله أوال 
ث���م بفضل جهود فري���ق عمل متميز من 
رج���ال االعم���ال وغيره���م الذي���ن حرص���وا 
فئ���ات  لخدم���ة  والعط���اء  الب���ذل  عل���ى 
المجتم���ع.، وف���ي مجتمعنا ولل���ه الحمد 
الجهود االنس���انية والخيري���ة تجد الدعم 
والمس���اندة من كافة قطاعات المجتمع 

وافراده على حد سواء. 

نالح���ظ من تجربتك���م ان القطاع الخاص 

داع���م للمس���ؤولية االجتماعي���ة م���ا هو 
ه���ذه  لدع���م  الخ���اص  للقط���اع  الداف���ع 

المبادرات من وجهه نظرك ؟ 
القط���اع الخ���اص يع���ود إلى أبن���اء هذا 
المجتم���ع الخير بالفط���رة، وبالتأكيد رجال 
األعمال داعمين ومس���اندين في خدمة 
المجتمع ولهم ايادي بيضاء في اماكن 
مختلف���ة وهذا غير مس���تغرب منهم الن 
ه���ذا مجتمعه���م ودعمه���م ل���ه واج���ب 
وطني وأخالقي ولله الحمد تقريبا خالل 
فت���ره وجيزه اس���تطاع المجل���س الحصول 
عل���ى دع���م مب���ادرات بقيم���ه ١٢ملي���ون 

  Social االجتماعيـــة  المســـؤولية  ومفهـــوم  مصطلـــح  أصبـــح 
Responsibility واســـع االنتشـــار فـــي عالمنـــا اليـــوم ومعـــروف لـــدى 
الجميـــع، فهـــي تعنـــي دور المنشـــأة فـــي تحمـــل مســـؤوليتها تجـــاه 
تأثيـــرات أنشـــطتها وقراراتهـــا علـــى المجتمـــع والبيئـــة, بالمســـاهمة 
فـــي التنمية المســـتدامة, مـــن خالل اتباع مبدأ الشـــفافية والســـلوك 
األخالقـــي للمنشـــأة، وبمـــا أن القطـــاع الخـــاص يعتبر إحـــدى الدعامات 
الكبرى واألساســـية في التنمية للمملكـــة، فقد ازدادت أهميتها في 
العصر الحديث وأصبحت تشـــكل فيما بينها أجهزة فعالة يعتمد عليها 
في تطوير وتنمية مختلف قطاعات اإلقتصاد الوطني، فهي أداة من 
أدوات االستثمار تلعب دورا هاما في التنمية االقتصادية واالجتماعية 

على وجه الخصوص والتنمية المستدامة على وجه العموم.
وجـــاءت رؤية المملكـــة 2030 لتؤكد على دور واهمية المســـؤولية 
االجتماعية في المجتمع الســـعودي, وإن من أهم المجاالت الرئيسة 
للمســـؤولية االجتماعيـــة ما يطلق عليه مشـــاركة المجتمـــع وتنميته، 
التـــي تعـــد جـــزءا ال يتجزأ مـــن التنمية المســـتدامة فهي تســـاهم ولو 
بقـــدر يســـير في تعزيـــز مســـتويات أعلى مـــن رفاهية أفـــراد المجتمع 

وتحسين جودة معيشته.
ويســـرنا الحديـــث مـــع ســـعادة/ رئيس فـــرع الغرفة التجاريـــة ورئيس 
مجلـــس المســـؤولية االجتماعيـــة بمحافظة رماح أ/ مذكـــر بن ضويحي 

العماني على النحو التالي، :
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رئيس مجلس المسؤولية االجتماعية:

العماني: حوالي 12 مليون ريال مساهمات القطاع الخاص 
للمسؤولية االجتماعية برماح في فترة اربعة اشهر

أجرى الحوار : عمر العنزي 
 

التجاري���ة  الغرف���ه  رئي���س  بصفت���ك 
ورئيس لمجلس المس���ؤولية االجتماعية 
بمحافظ���ة رم���اح. كيف ولدت فكره أنش���أ 

هذا المجلس؟ 
ه���ذا  وتش���كيل  إنش���اء  فك���رة  ول���دت 
المجلس عندما لمسنا أن محافظة رماح 
والمراك���ز التابع���ة له���ا بحاج���ة للتنمي���ة 
وان هناك مبادرات مجتمعية وإنس���انية 
تحتاجه���ا المحافظ���ة وانطالق���ا من رؤية 
لض���رورة  ته���دف  الت���ي   ٢٠٣٠ المملك���ة 
مش���اركة القط���اع الخ���اص ف���ي التنمي���ة 
حيث اصبحت المسؤولية االجتماعية من 
اه���م ركائز هذه الرؤية. م���ن هنا اطلقنا 
للمس���ؤولية  مجل���س  تأس���يس  فك���رة 

االجتماعي���ة ف���ي محافظ���ة رم���اح ، وقد 
وجدنا ان مس���مى مجل���س يعطي طابع 
افض���ل م���ن تس���مية لجن���ة وبفض���ل م���ن 
الل���ه ت���م تأس���يس ه���ذا المجل���س واالن 
يض���م ف���ي عضويت���ه اكث���ر م���ن ٣٥ عضو 
من  القطاع الخ���اص ورجال االعمال ومن 

القطاع العام ومن رموز المجتمع ، 

مجلس المس���ؤولية االجتماعية برماح 
له���ذا  الرؤي���ة  ماه���ي  التكوي���ن  حدي���ث 
المجلس والمب���ادرات التي يعمل عليها 

؟ 
ً
المجلس حاليا

تنظي���م  ال���ى  الحاج���ة  اش���رت  كم���ا 
ودع���م  االجتماعي���ة  المس���ؤولية 
ممارس���تها اتخ���ذ المجلس رؤي���ة الريادة 
المس���ؤولية  ممارس���ات  تمكي���ن  ف���ي 

العلم���ي  المنظ���ور  وف���ق  االجتماعي���ة 
الصحي���ح، اما المبادرات هناك العديد من 
المبادرات المجتمعية واالنس���انية منها 

على سبيل المثال ال الحصر،
١-مبادرة مركز تأهيل ذوي االحتياجات 
الخاص���ة وه���ذه المب���ادرة قيمتها س���ته 
التصامي���م  اع���داد  وت���م  ري���ال  ملي���ون 
والمخططات الالزمة لهذه المبادرة وقد 
تب���رع به���ذا المرك���ز أحد رج���ال المحافظة 
الش���يخ / زي���د المليح���ي ج���زاه الل���ه خيرآ. 
وحاليا يجري العم���ل على تنفيذها ولله 

الحمد
٢- مب���ادرة مركز لغس���يل الكلى بجوار 
مستش���فى رم���اح الع���ام وقد تب���رع بها 
رج���ل االعم���ال الش���يخ محم���د العام���ري 
بقيمة ثالثة مليون ونصف جزاه الله خيرآ 

وتم التنس���يق مع الشؤون الصحية في 
هذا المجال

٣-مب���ادرة مرك���ز بن���ت الوط���ن وه���ذه 
المحافظ���ة م���ن  بن���ات  تخ���دم  المب���ادرة 
ف���رص  له���ن  وتتي���ح  الجامع���ه  خريج���ات 
للعمل وتنمية قدراتهن االنتاجية وهذه 
المب���ادرة تكلفته���ا حوال���ى٥ مليون ريال 

وتحت التجهيز .
٤-  مب���ادرة مراك���ز االس���ر المنتجة عند 
روض���ة خريم وروض���ة التنه���ات والحفنه 
المنتج���ة  االس���ر  تخ���ص  المراك���ز  وه���ذه 
لدعمه���ن في توفير بيئة مناس���بة لهن  
لمزاولة نشاطهن في محالت جيدة بدآل 

من الخيام
٥- ايض���ا هن���اك مب���ادرة )برك���ة ال���دار( 
وهي عبارة عن توفير سيارات اسعافية 
ف���ي  الس���ن  لكب���ار  المنزلي���ة  للرعاي���ة 
المحافظ���ة وتوفي���ر رعاي���ة له���م ف���ي 

منازلهم.
٦- هن���اك العدي���د من المب���ادرات مثل 
وكب���ار  للش���باب  ومب���ادرات  تبتك���ر  رم���اح 
الس���ن وامهاتن���ا وغيرها م���ن المبادرات 
المجتمعي���ة الت���ي يج���ري العم���ل عل���ى 
تنفيذه���ا حالي���ا بالتع���اون م���ع الجه���ات 

المتخصصة في هذا المجال .

نالحط رغ���م حداثه عمرالمجلس إال أنه 
أطلق مب���ادرات عدي���ده للمحافظة كيف 

اس���تطاع ف���ي ه���ذه الفت���رة الوجيزة من 
عمر المجلس إطالق هذه المبادرات؟ 

إن م���ا تم ولله الحم���د بفضل الله أوال 
ث���م بفضل جهود فري���ق عمل متميز من 
رج���ال االعم���ال وغيره���م الذي���ن حرص���وا 
فئ���ات  لخدم���ة  والعط���اء  الب���ذل  عل���ى 
المجتم���ع.، وف���ي مجتمعنا ولل���ه الحمد 
الجهود االنس���انية والخيري���ة تجد الدعم 
والمس���اندة من كافة قطاعات المجتمع 

وافراده على حد سواء. 

نالح���ظ من تجربتك���م ان القطاع الخاص 

داع���م للمس���ؤولية االجتماعي���ة م���ا هو 
ه���ذه  لدع���م  الخ���اص  للقط���اع  الداف���ع 

المبادرات من وجهه نظرك ؟ 
القط���اع الخ���اص يع���ود إلى أبن���اء هذا 
المجتم���ع الخير بالفط���رة، وبالتأكيد رجال 
األعمال داعمين ومس���اندين في خدمة 
المجتمع ولهم ايادي بيضاء في اماكن 
مختلف���ة وهذا غير مس���تغرب منهم الن 
ه���ذا مجتمعه���م ودعمه���م ل���ه واج���ب 
وطني وأخالقي ولله الحمد تقريبا خالل 
فت���ره وجيزه اس���تطاع المجل���س الحصول 
عل���ى دع���م مب���ادرات بقيم���ه ١٢ملي���ون 

  Social االجتماعيـــة  المســـؤولية  ومفهـــوم  مصطلـــح  أصبـــح 
Responsibility واســـع االنتشـــار فـــي عالمنـــا اليـــوم ومعـــروف لـــدى 
الجميـــع، فهـــي تعنـــي دور المنشـــأة فـــي تحمـــل مســـؤوليتها تجـــاه 
تأثيـــرات أنشـــطتها وقراراتهـــا علـــى المجتمـــع والبيئـــة, بالمســـاهمة 
فـــي التنمية المســـتدامة, مـــن خالل اتباع مبدأ الشـــفافية والســـلوك 
األخالقـــي للمنشـــأة، وبمـــا أن القطـــاع الخـــاص يعتبر إحـــدى الدعامات 
الكبرى واألساســـية في التنمية للمملكـــة، فقد ازدادت أهميتها في 
العصر الحديث وأصبحت تشـــكل فيما بينها أجهزة فعالة يعتمد عليها 
في تطوير وتنمية مختلف قطاعات اإلقتصاد الوطني، فهي أداة من 
أدوات االستثمار تلعب دورا هاما في التنمية االقتصادية واالجتماعية 

على وجه الخصوص والتنمية المستدامة على وجه العموم.
وجـــاءت رؤية المملكـــة 2030 لتؤكد على دور واهمية المســـؤولية 
االجتماعية في المجتمع الســـعودي, وإن من أهم المجاالت الرئيسة 
للمســـؤولية االجتماعيـــة ما يطلق عليه مشـــاركة المجتمـــع وتنميته، 
التـــي تعـــد جـــزءا ال يتجزأ مـــن التنمية المســـتدامة فهي تســـاهم ولو 
بقـــدر يســـير في تعزيـــز مســـتويات أعلى مـــن رفاهية أفـــراد المجتمع 

وتحسين جودة معيشته.
ويســـرنا الحديـــث مـــع ســـعادة/ رئيس فـــرع الغرفة التجاريـــة ورئيس 
مجلـــس المســـؤولية االجتماعيـــة بمحافظة رماح أ/ مذكـــر بن ضويحي 

العماني على النحو التالي، :
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ري���ال ولكن القطاع الخاص يحتاج الوضوح 
والش���فافية والمهني���ة ف���ي المبادرات 

المجتمعية.
ماه���ي  النش���أة  حدي���ث  المجل���س   
الشراكات الحالية الموجودة التي كونها 
مجل���س المس���ؤولية االجتماعي���ة برماح 
س���واء من جهات حكومية او قطاع ثالث 

او قطاع خاص؟ 

نح���ن ف���ي المجل���س نؤم���ن بالتكام���ل 
الت���ي  األخ���رى  الجه���ات  م���ع  والتع���اون 
ف���ي  معن���ا  دور  له���ا  يك���ون  س���وف 
يوج���د  الحم���د  ولل���ه  تطلعاتن���ا  تحقي���ق 
لدى المجلس ش���راكات عدي���دة منها لنا 
ش���راكة م���ع الش���ؤون الصحي���ة بمنطقة 
الري���اض وجامع���ة المجمعة كلي���ة رماح، 
وايض���ا ش���راكة اس���تراتيجية مع الش���بكة 

االجتماعي���ة  للمس���ؤولية  الس���عودية 
ويوجد ش���راكات في مستقبلية مع كثير 

من الجهات . 

نالح���ظ دور حي���وي وس���ريع لك���م في 
مجل���س المس���ؤولية االجتماعية ماهي 
تطلعاتكم المستقبلية في هذا المجال؟ 
المس���ؤولية  مجل���س  ب���ه  يق���وم  م���ا 
االجتماعي���ة برم���اح ممث���ال ف���ي اعضائ���ه 
االفاض���ل هو واجب وطني ومس���ؤولية 
علينا جميعا لكي نس���اهم ف���ي التنمية 
لتحقي���ق  واالجتماعي���ة  االقتصادي���ة 
تطلع���ات قيادتنا الرش���يدة، ونتطلع الى 
المساهمة النوعية في خدمة مجتمعنا 
م���ن خ���الل ه���ذا المجل���س الذي انش���ي 
له���ذا الغرض. ولدينا خط���ة طموحه في 
ه���ذا المج���ال نعم���ل عل���ى تحقيقها من 

خالل جهود جميع الشركاء  معنا.

ك��ل��م��ة أخ��ي��رة ت��رغ��ب اض��اف��ت��ه��ا س��واء 
والعاملين في  االجتماعية  للمسؤولية 
مجلة المسؤولية االجتماعية التوعوية؟ 
نحن بإذن الله تعالى نسعى جاهدين 
للمساهمة في تحقيق رؤيتنا الطموحة 
رؤية 2030 ونش���كر لكم في هيئة تحرير 
المجلة على هذا الجهود التي تقومون 
بها لنش���ر الوعي بهذا المفهوم الذي 

نحتاجه كثيرا في هذه الفتره بالذات.

ال   يقتص���ر   معن���ى   المواطنة   من   وجهة   نظر   الش���ركة   العالمي���ة   على   مبادرات   فعل   الخير،   إنما   يش���مل  
 التص���رف   إل���ى   تس���خير   ما   لدين���ا   من   طاقة   وم���وارد   وخبرات   فري���دة   إليجاد   فرص   تس���اعد   اآلخري���ن   على   أن  
   إيجابًيا   في   مجتمعاتهم   وحياتهم   الخاصة،   ومن   هنا   جاءت   مبادرة   إحدى   الشركات   العالمية  

ً
 يحدثوا   أثرا

 في   الخليج   العربي   بقس���م   المس���ؤولية   االجتماعية   والمواطنة   بحملة   “أريد   أن   أسمع”،   وما   احتوته   من  
 عبارات   تحفيزية   مثل   »تخلى   عن   كوب   واحد«   من   أجل   اإلسهام   بالتبرع   لتلك   المبادرة   اإلنسانية   في   شهر  
،   ألن   االختيار   يهدف   إلى   إس���عاد   اآلخرين،   في   مقابل  

ً
 رمض���ان   الكريم،   جذبني   هذا   العنوان   وتوقفت   كثيرا

 اإلس���هام   بش���راء   سماعات   طبية   لكل   طفل   سعودي   بحاجة   إليها،   وهي   بال   شك   فرصة   رائعة   تأخذ   أبعادا  
 إنسانية   وذاتية   من   حيث   مشاركة   الموظفين   بأن   يجودوا   بكرمهم   في   هذا   العمل   اإلنساني . 

ا   ضمنا   إلى  
ً

وهذه   هي   المواطنة   التي   تبدأ   بالشعور   باآلخرين   ومعاناتهم،   كما   تشير   هذه   الحملة   أيض
   فئة   الشباب   واألطفال،   وتنبههم   إلى   االستخدام   الصحيح   لألجهزة   اإللكترونية  

ً
 توعية   المجتمع   وخصوصا

   منهم   وبشكل  
ً
 المس���موعة   بأنواعها،   وضرورة   العناية   بش���كل   خاص   بحاس���ة   الس���مع،   حيث   نش���اهد   كثيرا

 يومي   يستخدم   سماعات   األذن   لالستماع   ألجهزة   الهواتف   والراديو   وغيرها   من   األجهزة   بطريقة   خاطئة  
 وخصوص���ا   عن���د   قي���ادة   المركبة   وهذا   يؤثر   على   س���معهم   وحياته���م   أيضا،   وذلك   من   خ���الل   رفع   الصوت  
   أنه   الس���بب   األول   للصمم   وضعف   الس���مع،   فه���ؤالء   هم   الجيل  

ً
 ألقص���ى   ح���د،   وهذا   االس���تخدام   ثبت   طبيا

 الصاعد   من   أبناء   وطننا   الذين   يتطلع   إليهم   المجتمع   في   المستقبل . 
   وأخيًرا،   وهناك   العديد   من   النماذج  

ً
إن   التفكير   في   إس���عاد   ومس���اعدة   اآلخرين   س���عادة   للمعطي   أوال

 الت���ي   نس���مع   أو   نق���رأ   عنها   من   أصح���اب   الث���روات   العالمية   حيث   نتفاج���أ   بأنهم   يتبرعون   بمق���دار   كبير   من  
 ثرواتهم   للعمل   اإلنس���اني،   وعندما   يس���ألون   عن   السبب،   ردهم   أنهم   س���عداء   من   هذا   العمل   أو   الفكرة  

 ومشاركة   مجتمعهم . 
كي���ف   ال،   ونح���ن   في   مجتمعاتنا   اإلس���المية   نعتز   بقيمنا   الت���ي   يحثنا   ديننا   الحنيف   دائًما   على   مس���اعدة  
 بعضن���ا،   والس���عي   في   مس���اعدة   اآلخري���ن   وخصوصا   في   الجانب   اإلنس���اني،   وهذه   بال   ش���ك   فرصة   ثمينة  
   الصغار   منهم   حتى   نغ���رس   فيهم   حب   الخير  

ً
 لتوضي���ح   أهمي���ة   المب���ادرة   في   فعل   الخي���ر   ألبنائنا   خصوص���ا

 والعمل   الصالح   الطيب   والمبادرة   بفعله   دون   تردد . 
ومما   ال   شك   فيه   أن   النظرة   الجديدة   للعطاء   تبدأ   بغرس   مفهوم   المواطنة   للجيل   الجديد   وبذل   الجهد  
 في   ذلك   بال   مقابل،   حتى   يشعر   بتحمل   المسؤولية   نحو   نفسه   ودوره   في   مجتمعه،   وهذا   األمر   سيؤثر  
 في   عطائه   أيضا   في   عمله   وحياته   االجتماعية،   وبناء   تكامل   الشخصية،   من   هنا   يبدأ   اإلحساس   بالمواطنة  

 والشعور   باآلخرين . 
“المواطنة   تبدأ   بالش���عور   باآلخرين   ومعاناتهم،   ونحن   في   مجتمعاتنا   اإلس���المية   نعتز   بقيمنا،   ويحثنا  

 ديننا   الحنيف   دائًما   على   مساعدة   بعضنا” . 

* مستشار إعالمي - الخبر

المواطنه تبدأ بالشعور باآلخرين

أحمد خليفة الحمادي *

مق����������ال
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ري���ال ولكن القطاع الخاص يحتاج الوضوح 
والش���فافية والمهني���ة ف���ي المبادرات 

المجتمعية.
ماه���ي  النش���أة  حدي���ث  المجل���س   
الشراكات الحالية الموجودة التي كونها 
مجل���س المس���ؤولية االجتماعي���ة برماح 
س���واء من جهات حكومية او قطاع ثالث 

او قطاع خاص؟ 

نح���ن ف���ي المجل���س نؤم���ن بالتكام���ل 
الت���ي  األخ���رى  الجه���ات  م���ع  والتع���اون 
ف���ي  معن���ا  دور  له���ا  يك���ون  س���وف 
يوج���د  الحم���د  ولل���ه  تطلعاتن���ا  تحقي���ق 
لدى المجلس ش���راكات عدي���دة منها لنا 
ش���راكة م���ع الش���ؤون الصحي���ة بمنطقة 
الري���اض وجامع���ة المجمعة كلي���ة رماح، 
وايض���ا ش���راكة اس���تراتيجية مع الش���بكة 

االجتماعي���ة  للمس���ؤولية  الس���عودية 
ويوجد ش���راكات في مستقبلية مع كثير 

من الجهات . 

نالح���ظ دور حي���وي وس���ريع لك���م في 
مجل���س المس���ؤولية االجتماعية ماهي 
تطلعاتكم المستقبلية في هذا المجال؟ 
المس���ؤولية  مجل���س  ب���ه  يق���وم  م���ا 
االجتماعي���ة برم���اح ممث���ال ف���ي اعضائ���ه 
االفاض���ل هو واجب وطني ومس���ؤولية 
علينا جميعا لكي نس���اهم ف���ي التنمية 
لتحقي���ق  واالجتماعي���ة  االقتصادي���ة 
تطلع���ات قيادتنا الرش���يدة، ونتطلع الى 
المساهمة النوعية في خدمة مجتمعنا 
م���ن خ���الل ه���ذا المجل���س الذي انش���ي 
له���ذا الغرض. ولدينا خط���ة طموحه في 
ه���ذا المج���ال نعم���ل عل���ى تحقيقها من 

خالل جهود جميع الشركاء  معنا.

ك��ل��م��ة أخ��ي��رة ت��رغ��ب اض��اف��ت��ه��ا س��واء 
والعاملين في  االجتماعية  للمسؤولية 
مجلة المسؤولية االجتماعية التوعوية؟ 
نحن بإذن الله تعالى نسعى جاهدين 
للمساهمة في تحقيق رؤيتنا الطموحة 
رؤية 2030 ونش���كر لكم في هيئة تحرير 
المجلة على هذا الجهود التي تقومون 
بها لنش���ر الوعي بهذا المفهوم الذي 

نحتاجه كثيرا في هذه الفتره بالذات.

ال   يقتص���ر   معن���ى   المواطنة   من   وجهة   نظر   الش���ركة   العالمي���ة   على   مبادرات   فعل   الخير،   إنما   يش���مل  
 التص���رف   إل���ى   تس���خير   ما   لدين���ا   من   طاقة   وم���وارد   وخبرات   فري���دة   إليجاد   فرص   تس���اعد   اآلخري���ن   على   أن  
   إيجابًيا   في   مجتمعاتهم   وحياتهم   الخاصة،   ومن   هنا   جاءت   مبادرة   إحدى   الشركات   العالمية  

ً
 يحدثوا   أثرا

 في   الخليج   العربي   بقس���م   المس���ؤولية   االجتماعية   والمواطنة   بحملة   “أريد   أن   أسمع”،   وما   احتوته   من  
 عبارات   تحفيزية   مثل   »تخلى   عن   كوب   واحد«   من   أجل   اإلسهام   بالتبرع   لتلك   المبادرة   اإلنسانية   في   شهر  
،   ألن   االختيار   يهدف   إلى   إس���عاد   اآلخرين،   في   مقابل  

ً
 رمض���ان   الكريم،   جذبني   هذا   العنوان   وتوقفت   كثيرا

 اإلس���هام   بش���راء   سماعات   طبية   لكل   طفل   سعودي   بحاجة   إليها،   وهي   بال   شك   فرصة   رائعة   تأخذ   أبعادا  
 إنسانية   وذاتية   من   حيث   مشاركة   الموظفين   بأن   يجودوا   بكرمهم   في   هذا   العمل   اإلنساني . 

ا   ضمنا   إلى  
ً

وهذه   هي   المواطنة   التي   تبدأ   بالشعور   باآلخرين   ومعاناتهم،   كما   تشير   هذه   الحملة   أيض
   فئة   الشباب   واألطفال،   وتنبههم   إلى   االستخدام   الصحيح   لألجهزة   اإللكترونية  

ً
 توعية   المجتمع   وخصوصا

   منهم   وبشكل  
ً
 المس���موعة   بأنواعها،   وضرورة   العناية   بش���كل   خاص   بحاس���ة   الس���مع،   حيث   نش���اهد   كثيرا

 يومي   يستخدم   سماعات   األذن   لالستماع   ألجهزة   الهواتف   والراديو   وغيرها   من   األجهزة   بطريقة   خاطئة  
 وخصوص���ا   عن���د   قي���ادة   المركبة   وهذا   يؤثر   على   س���معهم   وحياته���م   أيضا،   وذلك   من   خ���الل   رفع   الصوت  
   أنه   الس���بب   األول   للصمم   وضعف   الس���مع،   فه���ؤالء   هم   الجيل  

ً
 ألقص���ى   ح���د،   وهذا   االس���تخدام   ثبت   طبيا

 الصاعد   من   أبناء   وطننا   الذين   يتطلع   إليهم   المجتمع   في   المستقبل . 
   وأخيًرا،   وهناك   العديد   من   النماذج  

ً
إن   التفكير   في   إس���عاد   ومس���اعدة   اآلخرين   س���عادة   للمعطي   أوال

 الت���ي   نس���مع   أو   نق���رأ   عنها   من   أصح���اب   الث���روات   العالمية   حيث   نتفاج���أ   بأنهم   يتبرعون   بمق���دار   كبير   من  
 ثرواتهم   للعمل   اإلنس���اني،   وعندما   يس���ألون   عن   السبب،   ردهم   أنهم   س���عداء   من   هذا   العمل   أو   الفكرة  

 ومشاركة   مجتمعهم . 
كي���ف   ال،   ونح���ن   في   مجتمعاتنا   اإلس���المية   نعتز   بقيمنا   الت���ي   يحثنا   ديننا   الحنيف   دائًما   على   مس���اعدة  
 بعضن���ا،   والس���عي   في   مس���اعدة   اآلخري���ن   وخصوصا   في   الجانب   اإلنس���اني،   وهذه   بال   ش���ك   فرصة   ثمينة  
   الصغار   منهم   حتى   نغ���رس   فيهم   حب   الخير  

ً
 لتوضي���ح   أهمي���ة   المب���ادرة   في   فعل   الخي���ر   ألبنائنا   خصوص���ا

 والعمل   الصالح   الطيب   والمبادرة   بفعله   دون   تردد . 
ومما   ال   شك   فيه   أن   النظرة   الجديدة   للعطاء   تبدأ   بغرس   مفهوم   المواطنة   للجيل   الجديد   وبذل   الجهد  
 في   ذلك   بال   مقابل،   حتى   يشعر   بتحمل   المسؤولية   نحو   نفسه   ودوره   في   مجتمعه،   وهذا   األمر   سيؤثر  
 في   عطائه   أيضا   في   عمله   وحياته   االجتماعية،   وبناء   تكامل   الشخصية،   من   هنا   يبدأ   اإلحساس   بالمواطنة  

 والشعور   باآلخرين . 
“المواطنة   تبدأ   بالش���عور   باآلخرين   ومعاناتهم،   ونحن   في   مجتمعاتنا   اإلس���المية   نعتز   بقيمنا،   ويحثنا  

 ديننا   الحنيف   دائًما   على   مساعدة   بعضنا” . 

* مستشار إعالمي - الخبر

المواطنه تبدأ بالشعور باآلخرين

أحمد خليفة الحمادي *

مق����������ال
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إدماج المعاقين كسياسة استباقية 
للمسؤولية االجتماعية

في التوظيف بالمنظمات
تش���ارك  األعم���ال  منظم���ات  أصبح���ت 
بش���كل متزاي���د ف���ي نه���ج المس���ؤولية 
االجتماعية الذي يأخذ في االعتبار التأثير 
البش���ري، ولكي تصبح أكثر اس���تجابة من 
الس���ابق ف���ي مج���ال أدائه���ا االجتماعي 
الب���د م���ن مواجه���ة التحدي���ات العالمي���ة 
المعاص���رة، منه���ا مش���كلة اإلعاقة التي 
تع���د قضي���ة اجتماعي���ة تتطل���ب اهتماما. 
ف���ي  المعاقي���ن  أع���داد  تزاي���د  فم���ع 
العال���م بش���كل ملح���وظ، فإن االس���تجابة 
االجتماعية للمنظم���ة تتطلب منها انجاز 
أعم���ال تجاهه���م، خاص���ة توفي���ر العمل. 
حيث يصل معدل بطالة األش���خاص ذوي 
اإلعاق���ة حالًي���ا إل���ى أرق���ام مفزع���ة م���ا 
يقرب من نصف مليون. وعلى الرغم من 
اهتم���ام النظ���م القانونية ف���إن توظيف 
ه���ذه الفئ���ة يتق���دم بب���طء ش���ديد. في 
مواجهة ذلك؛ فإن الشركات التي تتبنى 
المس���ؤولية االجتماعية له���ا دور مهم 
 بالبطالة 

ً
تلعب���ه كون المعاقين أكث���ر تأثرا

التي ترجع أسبابها إلى:
القوال���ب النمطي���ة والتحي���زات؛ وهي 
واح���دة م���ن أكب���ر العقب���ات الت���ي تحول 
دون دم���ج األش���خاص ذوي اإلعاقة في 
الش���ركة ف���ي الكثير م���ن األحي���ان. بحيث 
تظه���ر العدي���د م���ن الدراس���ات م���ن قبل 
مجندين حول موضوع اإلعاقة أن مديري 
 ما 

ً
الموارد البش���رية في الش���ركات غالبا

يك���ون لديه���م مخ���اوف بش���أن توظي���ف 
المعاقي���ن اعتق���ادا منهم أنها س���تكون 
مكلفة للغاية، وأن أداءهم سيكون غير 
مثمر بس���بب انخفاض مس���توى التأهيل 

لديهم.
صعوب���ة ل���دى المعاقي���ن ف���ي إج���راء 
مقابل���ة في كثير من األحي���ان؛ وبالتالي 

عدم وجود فرصة لتأكيد مهاراتهم.
وج���ود حواج���ز قانوني���ة باإلضافة إلى 

تعقيد وثقل األجهزة التنظيمية.
االج���راءات: لتعزي���ز نه���ج المس���ؤولية 
االجتماعية في توظيف المعاقين يمكن 

اعتماد إجراءات تتضمن:
رأس  الحتياج���ات  متعم���ق  تش���خيص 
الم���ال البش���ري، وه���ذا أول إج���راء على 
المنظم���ة القي���ام ب���ه قب���ل التعاقد مع 

عام���ل مع���اق. يعتم���د عل���ى ج���رد كمي 
ونوع���ي ومقابالت ومس���وحات ميدانية 
وتجمي���ع المعلوم���ات، لتحدي���د س���يناريو 
تنفي���ذ سياس���ة وظيف���ة اإلعاق���ة األكث���ر 
صلة، وتحديد المراحل المختلفة لتنفيذه، 

مع إعداد التكلفة المتوقعة.
الممارس���ات  يح���دد  ميث���اق  إع���داد 
الجي���دة، ويق���دم العديد م���ن المتطلبات 
األش���خاص  إدراج  لتحس���ين  والتوصي���ات 
ذوي اإلعاق���ة ف���ي العم���ل. م���ع إنش���اء 
عنى 

ُ
هيئ���ة أو لجن���ة داخ���ل المؤسس���ة ت

نظ���ام  عل���ى  وتعم���ل  المس���ألة  به���ذه 
االس���تقطاب أو إنش���اء منح عم���ل لفائدة 

ذوي اإلعاقة.
تبني معايير المس���ؤولية االجتماعية 
للش���ركات الخاصة بدم���ج اإلعاقة تطبيقا 
لبعده���ا القانوني منها: معي���ار مبادرة 
اإلب���الغ العالمي���ةGRI ، المعي���ار الدول���ي
ISO 26000، أهداف التنمية المستدامة 
بن���ود  إعم���ال  إل���ى  باإلضاف���ة   .)SDGs(
لحق���وق  المتح���دة  األم���م  اتفاقي���ة 
األش���خاص ذوي اإلعاقة الصادرة في 01 
أبريل 2014 الس���يما المادة 27 المتعلقة 
االلت���زام  وك���ذا  والعمال���ة.  بالعم���ل 
القانوني بحس���اب ما ال يقل مثال عن 6 ٪ 
م���ن الموظفين المعوقي���ن في القوى 

العاملة لدى الشركة.
إج���راء نظ���ام داخل���ي بالمؤسس���ة أو 
تعديل���ه بم���ا يخدم س���المة وأم���ن الفئة 
المعاقة من العاملين كعدم اس���تعمال 
والحق���وق  األثق���ال  حم���ل  أو  الس���اللم 

المعنوية كعدم اإلهانة أو السخرية..

إدراج تقرير »التزام الش���ركات بتوظيف 
العمال المعوقين« في التقارير الخاصة 

بالمسؤولية االجتماعية للشركات.
تضمي���ن مس���ألة اإلعاق���ة ف���ي ح���وار 
أصحاب المصلحة، وكذلك إشراك العمال 
المعوقي���ن م���ع الجه���ات الفاعل���ة ف���ي 

الحوار االجتماعي.
في حالة اس���تحالة توظيف المعاقين 
في الش���ركات التي ال تس���مح نشاطاتها 
بذل���ك، فعليه���ا دف���ع مس���اهمة مالي���ة 
إلى الجمعي���ات التي تعتني بالمعاقين، 
أو إل���ى صن���دوق دم���ج األش���خاص ذوي 

اإلعاقة في الخدمة العامة.
االس���تراتيجية: يتمثل تحقيق سياس���ة 
المس���ؤولية  ف���ي  المعاقي���ن  توظي���ف 
االجتماعي���ة للش���ركات ف���ي وض���ع خطة 
اس���تراتيجية تستند إلى سياسة طموحة 
واس���تباقية للموارد البشرية، ولكن قبل 
كل ش���يء عل���ى الدول���ة أن تقوم بس���ن 
قواني���ن تتعل���ق بإلزامية توظيف نس���بة 
معين���ة م���ن المعاقي���ن ال يج���ب أن يق���ل 
ع���ن حده���ا األدن���ى، وهذا م���ا يدخل في 
البعد القانوني للمسؤولية االجتماعية. 
ث���م بعده���ا يج���ب التعبئ���ة عل���ى جمي���ع 
مس���تويات التسلس���ل الهرمي ب���دًءا من 
المدي���ر وفري���ق اإلدارة إل���ى العاملي���ن. 

ويكون ذلك من خالل:
لإلعاق���ة  اإليجاب���ي  التأثي���ر  اس���تغالل 
وجعله���ا كعام���ل أداء م���ن خ���الل تعزي���ز 
وص���ول العمال المعوقي���ن إلى التدريب 
وإتاح���ة الف���رص للتقدم ف���ي المنظمة، 
كذل���ك تثمين عامل االبت���كار لدى الفئات 
لطاق���ات  المهن���ي  واالس���تثمار  الف���ذة 

المعوق.
تحس���ين اس���تيعاب العم���ال المعاقين 
ع���ن طري���ق تس���هيل اجتماعه���م بأرب���اب 
العم���ل، وتحقي���ق بيئة عم���ل مكيفة عن 
طري���ق تنظي���م وتي���رة العم���ل، والعم���ل 
ع���ن بعد، والوص���ول الم���ادي والرقمي، 
وتطوي���ر أدوات احترافي���ة عالمي���ة م���ن 
خ���الل إعادة التفكير ف���ي كيفية تصميم 

األدوات المتاحة لهم.
تحس���ين عملي���ات اإلدارة واالتصال بين 
التن���اوب  خ���الل خط���ط  الموظفي���ن، م���ن 

أو التدري���ب المنتظ���م، وزي���ادة الوع���ي 
لديه���م للتش���جيع عل���ى اتخ���اذ إج���راءات 
أفض���ل للترحيب بهذه الفئ���ة ورعايتهم. 
تع���اون وتب���ادل  إقام���ة  إل���ى  باإلضاف���ة 
المهارات بين الشركات لتجميع المعرفة 

وتبادل الممارسات الجيدة.
مكافحة الصور النمطية من خالل رفع 
مس���توى الوعي والتحس���يس لسياسة 
المس���ؤولية االجتماعية للش���ركات التي 

تدمج اإلعاقة.
المكثف���ة  الصحي���ة  الرعاي���ة  توفي���ر 
النفس���ية  المخاط���ر  م���ن  والوقاي���ة 
العض���الت  واضطراب���ات  واالجتماعي���ة 

والعظام لهذه الفئة.
عن���د إع���داد الجان���ب االجتماع���ي ف���ي 
حال���ة تس���ريح العمال ألس���باب اقتصادية 
ال ب���د األخ���ذ بعي���ن االعتب���ار اإلبق���اء على 
المعاقي���ن  لعم���ل  المفروض���ة  النس���بة 
ولي���س الب���دء بالمعاقي���ن ف���ي عملي���ة 

تسريح العمال.
وخالص���ة القول فإنه م���ن أجل تحقيق 
االجتماعي���ة  للمس���ؤولية  أمث���ل  نه���ج 
للمنظمات ُيفضل دمج سياس���ة توظيف 
ذوي اإلعاق���ة ضم���ن برامجه���ا، ويمث���ل 
ه���ذا دعم���ا للمح���اور المتعلق���ة بتكاف���ؤ 
وتحس���ين  التميي���ز،  ومكافح���ة  الف���رص 

نوعي���ة الحياة في العمل، وتعزيز التنوع 
والمس���اواة المهني���ة. وعليه؛ فإن هذه 
السياس���ة ه���ي بمثاب���ة رافعة أساس���ية 
ألي نهج ناج���ح للمس���ؤولية االجتماعية 
للمؤسس���ات، تؤثر عل���ى إيجابية قدرتها 
التنافسية، وتحس���ن أداءها المجتمعي، 
باإلضاف���ة إلى منح فرص���ة الحصول على 

شهادات اآليزو إلدارة الجودة الشاملة.

* أستاذة مؤقتة وباحثة في طور 
الدكتوراه حول المسؤولية االجتماعية 
/ الجزائر
bourezigkheira@yahoo.com

أ. بورزيق خيرة *
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مقالمقال



إدماج المعاقين كسياسة استباقية 
للمسؤولية االجتماعية

في التوظيف بالمنظمات
تش���ارك  األعم���ال  منظم���ات  أصبح���ت 
بش���كل متزاي���د ف���ي نه���ج المس���ؤولية 
االجتماعية الذي يأخذ في االعتبار التأثير 
البش���ري، ولكي تصبح أكثر اس���تجابة من 
الس���ابق ف���ي مج���ال أدائه���ا االجتماعي 
الب���د م���ن مواجه���ة التحدي���ات العالمي���ة 
المعاص���رة، منه���ا مش���كلة اإلعاقة التي 
تع���د قضي���ة اجتماعي���ة تتطل���ب اهتماما. 
ف���ي  المعاقي���ن  أع���داد  تزاي���د  فم���ع 
العال���م بش���كل ملح���وظ، فإن االس���تجابة 
االجتماعية للمنظم���ة تتطلب منها انجاز 
أعم���ال تجاهه���م، خاص���ة توفي���ر العمل. 
حيث يصل معدل بطالة األش���خاص ذوي 
اإلعاق���ة حالًي���ا إل���ى أرق���ام مفزع���ة م���ا 
يقرب من نصف مليون. وعلى الرغم من 
اهتم���ام النظ���م القانونية ف���إن توظيف 
ه���ذه الفئ���ة يتق���دم بب���طء ش���ديد. في 
مواجهة ذلك؛ فإن الشركات التي تتبنى 
المس���ؤولية االجتماعية له���ا دور مهم 
 بالبطالة 

ً
تلعب���ه كون المعاقين أكث���ر تأثرا

التي ترجع أسبابها إلى:
القوال���ب النمطي���ة والتحي���زات؛ وهي 
واح���دة م���ن أكب���ر العقب���ات الت���ي تحول 
دون دم���ج األش���خاص ذوي اإلعاقة في 
الش���ركة ف���ي الكثير م���ن األحي���ان. بحيث 
تظه���ر العدي���د م���ن الدراس���ات م���ن قبل 
مجندين حول موضوع اإلعاقة أن مديري 
 ما 

ً
الموارد البش���رية في الش���ركات غالبا

يك���ون لديه���م مخ���اوف بش���أن توظي���ف 
المعاقي���ن اعتق���ادا منهم أنها س���تكون 
مكلفة للغاية، وأن أداءهم سيكون غير 
مثمر بس���بب انخفاض مس���توى التأهيل 

لديهم.
صعوب���ة ل���دى المعاقي���ن ف���ي إج���راء 
مقابل���ة في كثير من األحي���ان؛ وبالتالي 

عدم وجود فرصة لتأكيد مهاراتهم.
وج���ود حواج���ز قانوني���ة باإلضافة إلى 

تعقيد وثقل األجهزة التنظيمية.
االج���راءات: لتعزي���ز نه���ج المس���ؤولية 
االجتماعية في توظيف المعاقين يمكن 

اعتماد إجراءات تتضمن:
رأس  الحتياج���ات  متعم���ق  تش���خيص 
الم���ال البش���ري، وه���ذا أول إج���راء على 
المنظم���ة القي���ام ب���ه قب���ل التعاقد مع 

عام���ل مع���اق. يعتم���د عل���ى ج���رد كمي 
ونوع���ي ومقابالت ومس���وحات ميدانية 
وتجمي���ع المعلوم���ات، لتحدي���د س���يناريو 
تنفي���ذ سياس���ة وظيف���ة اإلعاق���ة األكث���ر 
صلة، وتحديد المراحل المختلفة لتنفيذه، 

مع إعداد التكلفة المتوقعة.
الممارس���ات  يح���دد  ميث���اق  إع���داد 
الجي���دة، ويق���دم العديد م���ن المتطلبات 
األش���خاص  إدراج  لتحس���ين  والتوصي���ات 
ذوي اإلعاق���ة ف���ي العم���ل. م���ع إنش���اء 
عنى 

ُ
هيئ���ة أو لجن���ة داخ���ل المؤسس���ة ت

نظ���ام  عل���ى  وتعم���ل  المس���ألة  به���ذه 
االس���تقطاب أو إنش���اء منح عم���ل لفائدة 

ذوي اإلعاقة.
تبني معايير المس���ؤولية االجتماعية 
للش���ركات الخاصة بدم���ج اإلعاقة تطبيقا 
لبعده���ا القانوني منها: معي���ار مبادرة 
اإلب���الغ العالمي���ةGRI ، المعي���ار الدول���ي
ISO 26000، أهداف التنمية المستدامة 
بن���ود  إعم���ال  إل���ى  باإلضاف���ة   .)SDGs(
لحق���وق  المتح���دة  األم���م  اتفاقي���ة 
األش���خاص ذوي اإلعاقة الصادرة في 01 
أبريل 2014 الس���يما المادة 27 المتعلقة 
االلت���زام  وك���ذا  والعمال���ة.  بالعم���ل 
القانوني بحس���اب ما ال يقل مثال عن 6 ٪ 
م���ن الموظفين المعوقي���ن في القوى 

العاملة لدى الشركة.
إج���راء نظ���ام داخل���ي بالمؤسس���ة أو 
تعديل���ه بم���ا يخدم س���المة وأم���ن الفئة 
المعاقة من العاملين كعدم اس���تعمال 
والحق���وق  األثق���ال  حم���ل  أو  الس���اللم 

المعنوية كعدم اإلهانة أو السخرية..

إدراج تقرير »التزام الش���ركات بتوظيف 
العمال المعوقين« في التقارير الخاصة 

بالمسؤولية االجتماعية للشركات.
تضمي���ن مس���ألة اإلعاق���ة ف���ي ح���وار 
أصحاب المصلحة، وكذلك إشراك العمال 
المعوقي���ن م���ع الجه���ات الفاعل���ة ف���ي 

الحوار االجتماعي.
في حالة اس���تحالة توظيف المعاقين 
في الش���ركات التي ال تس���مح نشاطاتها 
بذل���ك، فعليه���ا دف���ع مس���اهمة مالي���ة 
إلى الجمعي���ات التي تعتني بالمعاقين، 
أو إل���ى صن���دوق دم���ج األش���خاص ذوي 

اإلعاقة في الخدمة العامة.
االس���تراتيجية: يتمثل تحقيق سياس���ة 
المس���ؤولية  ف���ي  المعاقي���ن  توظي���ف 
االجتماعي���ة للش���ركات ف���ي وض���ع خطة 
اس���تراتيجية تستند إلى سياسة طموحة 
واس���تباقية للموارد البشرية، ولكن قبل 
كل ش���يء عل���ى الدول���ة أن تقوم بس���ن 
قواني���ن تتعل���ق بإلزامية توظيف نس���بة 
معين���ة م���ن المعاقي���ن ال يج���ب أن يق���ل 
ع���ن حده���ا األدن���ى، وهذا م���ا يدخل في 
البعد القانوني للمسؤولية االجتماعية. 
ث���م بعده���ا يج���ب التعبئ���ة عل���ى جمي���ع 
مس���تويات التسلس���ل الهرمي ب���دًءا من 
المدي���ر وفري���ق اإلدارة إل���ى العاملي���ن. 

ويكون ذلك من خالل:
لإلعاق���ة  اإليجاب���ي  التأثي���ر  اس���تغالل 
وجعله���ا كعام���ل أداء م���ن خ���الل تعزي���ز 
وص���ول العمال المعوقي���ن إلى التدريب 
وإتاح���ة الف���رص للتقدم ف���ي المنظمة، 
كذل���ك تثمين عامل االبت���كار لدى الفئات 
لطاق���ات  المهن���ي  واالس���تثمار  الف���ذة 

المعوق.
تحس���ين اس���تيعاب العم���ال المعاقين 
ع���ن طري���ق تس���هيل اجتماعه���م بأرب���اب 
العم���ل، وتحقي���ق بيئة عم���ل مكيفة عن 
طري���ق تنظي���م وتي���رة العم���ل، والعم���ل 
ع���ن بعد، والوص���ول الم���ادي والرقمي، 
وتطوي���ر أدوات احترافي���ة عالمي���ة م���ن 
خ���الل إعادة التفكير ف���ي كيفية تصميم 

األدوات المتاحة لهم.
تحس���ين عملي���ات اإلدارة واالتصال بين 
التن���اوب  خ���الل خط���ط  الموظفي���ن، م���ن 

أو التدري���ب المنتظ���م، وزي���ادة الوع���ي 
لديه���م للتش���جيع عل���ى اتخ���اذ إج���راءات 
أفض���ل للترحيب بهذه الفئ���ة ورعايتهم. 
تع���اون وتب���ادل  إقام���ة  إل���ى  باإلضاف���ة 
المهارات بين الشركات لتجميع المعرفة 

وتبادل الممارسات الجيدة.
مكافحة الصور النمطية من خالل رفع 
مس���توى الوعي والتحس���يس لسياسة 
المس���ؤولية االجتماعية للش���ركات التي 

تدمج اإلعاقة.
المكثف���ة  الصحي���ة  الرعاي���ة  توفي���ر 
النفس���ية  المخاط���ر  م���ن  والوقاي���ة 
العض���الت  واضطراب���ات  واالجتماعي���ة 

والعظام لهذه الفئة.
عن���د إع���داد الجان���ب االجتماع���ي ف���ي 
حال���ة تس���ريح العمال ألس���باب اقتصادية 
ال ب���د األخ���ذ بعي���ن االعتب���ار اإلبق���اء على 
المعاقي���ن  لعم���ل  المفروض���ة  النس���بة 
ولي���س الب���دء بالمعاقي���ن ف���ي عملي���ة 

تسريح العمال.
وخالص���ة القول فإنه م���ن أجل تحقيق 
االجتماعي���ة  للمس���ؤولية  أمث���ل  نه���ج 
للمنظمات ُيفضل دمج سياس���ة توظيف 
ذوي اإلعاق���ة ضم���ن برامجه���ا، ويمث���ل 
ه���ذا دعم���ا للمح���اور المتعلق���ة بتكاف���ؤ 
وتحس���ين  التميي���ز،  ومكافح���ة  الف���رص 

نوعي���ة الحياة في العمل، وتعزيز التنوع 
والمس���اواة المهني���ة. وعليه؛ فإن هذه 
السياس���ة ه���ي بمثاب���ة رافعة أساس���ية 
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أ. بورزيق خيرة *
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إذا من نحن ؟
افراد فاعلون غير منتمون إال لهدف 
واح���د، يجمعنا ويوحدنا الدين والروابط 
الثقافي���ة هدفها مد يد العطاء ونش���ر 
الس���الم والنماء للمجتم���ع من مدربين 
تدري���ب  وهيئ���ات  ومراك���ز  ومدرب���ات 
بعلوم التنمية البش���رية وتطوير الذات 
تتع���اون جميعها لتدف���ع بحركة العمل 
كل  وتتج���اوز  األم���ام  نح���و  التطوع���ي 
العقب���ات والتحدي���ات الت���ي تق���ف في 

وج���ه نش���ر ثقاف���ة العم���ل التطوع���ي 
والعطاء. 

اهدافنا : 
1 - بن����اء انس����ان ق����ادر عل����ى مواجه����ة 
الحياة والتغيرات التى تحدث حوله بشكل 

ايجابى وفعال.
2 - مس����اعدة الفرد على التفكير بشكل 
ايجاب����ى وابداعى وتغيير نظرته من نظره 
س����طحيه الى نظرة اكثر عمقا  وشمولية 

وبشكل مختلف للحياة من حوله.
3 - محاولة اثراء تواصل الفرد بالمجتمع 

بشكل اخالقى ومؤثر يعبر فيها الفرد عن 
نفس����ه ويتولد شئ من االرتياح بينه وبين 
اسرته واصدقائه وزمالء العمل ومديريه.

4 - مس����اعدة الف����رد إليج����اد الوظيف����ة 
المناسبه له و تيسير سبل الحصول عليها 
وم����ا يحتاج����ه لذل����ك م����ن مؤه����الت فردية  
ودورات تطويري����ة تع����زز نق����اط القوة في 

الشخصية لديه وتلغي نقاط الضعف.
5 - اإلنس����ان هو محور التنمية البشرية  
والت����ي ه����ي بدورها أس����اس التنمية في 
أي مجتمع انس����اني  بتوجيه����ه وتعليمه 
أس����س التعام����ل م����ع فري����ق العم����ل ومع 

تب����رز مواهب����ه  وطاقات����ه   الفري����ق  قائ����د 
وينش����ط ف����ي جمي����ع المج����االت المختلفة  

 ومعطاء.
ً
  ومتقدما

ً
 فاعال

ً
فيصبح فردا

كالت����رس  الف����رد  أن  نعل����م   
ً
جميع����ا  -  6

س����واء كان الت����رس الرئيس����ى أو الصغي����ر 
فى الماكين����ة ونرمز بها هنا للمؤسس����ة 
او المجتم����ع بصفه عام����ة و تكمن أهمية 
الت����رس الصغير أنن����ا ال نلحظ وجوده  لصغر 
حجمه رغم أنه حاضر من حولنا أكثر من أي 
شيء أخر أبتكره األنسان على مر العصور 
فه����و العمود الفق����ري لحضارتن����ا وبدونه 
ل����ن يدور الت����رس الكبي����ر ولن تس����تقيم لنا 

حض����ارة ولذل����ك يجب ان يتفه����م الفرد انه 
مهم����ا كان دوره فان����ه س����يكون مؤثرا اذا 
م����ا قام به على النحو االمثل وعمل على 
اظه����ار ما يملكه م����ن ابداع وأفكار خالقه. 
فهو قائد المهمة التى يقوم بها مهما 

صغرت وتضاءلت أهميتها. 
نح����ن مجموع����ة  هن����ا حاولن����ا جاهدي����ن 
م����ن المدربين والمدرب����ات وهيئات ومراكز 
التدري����ب ردم هذه الفجوة و ايجاد تواصل 
مجان����ي تطوعي بي����ن الطبقات  عبر نش����ر 
ثقافة التطوع بين المجتمعات باس����تخدام 
االع����الم  ومنص����ات التواص����ل االجتماع����ي 

للمدربي����ن  ومثم����ر  فاع����ل  دور  وإيج����اد   .
والمفكرين ونشر ثقافاتهم على شبكات 
االع����الم والتوصيات بالتعاق����د معهم عبر 
الصفحات اليومية للصحف وبرامج االذاعة 

والتلفاز وشبكات التواصل االجتماعي.. 
ومحاول����ة التقلي����ل م����ن ه����ذه الفج����وة 
الثقافي����ة المعرفي����ة  وس����د الثغ����رات بي����ن 
األجي����ال القديم����ة والجدي����دة الت����ي ب����رزت 
بتأثير م����ن الثورتين المعرفي����ة واالتصالية 

بين طبقات المجتمع المختلفة. 

كناري - محافظة عسير

مبادرات تطوعية .. كناري التطوعية
نماذج ومقترحات

م . محمد الخليفي *
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المشرف العام الدكتور الرمضي الصقري

رؤية المملكة 2030 هي رؤية 
المسؤولية االجتماعية وجهود 

وزارة العمل والتنمية سريعة
في نشر ثقافتها

أجرى الحوار: برجس العيباني

المس���ؤولية  مفه���وم  ت���رى  كي���ف 
ف���ي  الوض���وح  حي���ث  م���ن  االجتماعي���ة 
المجتم���ع والغ���رض من���ه وتاري���خ نش���أته 
وارتباط���ه بجهات معينة، وم���ن المعني 

به باألساس؟ 
االجتماعي���ة  المس���ؤولية  مفه���وم 
 
ً
 طويال

ً
م���ن المفاهيم الت���ي أخذت وقت���ا

وت���داول بي���ن الفئات المختلف���ة ولكن برز 
بوض���وح ف���ي ع���ام 2000م وم���ا بع���ده، 
وف���ي الحقيقة حداث���ة المفهوم جعلت 
هن���اك خلطا م���ع مفاهي���م أخ���رى كثيرة 
مثل العمل الخيري والخدمة االجتماعية  
وأصبح���ت تتناوله جهات عدة تكيفه على 

األغراض التي تخدم أعمالها. 
الجه���ات  اخت���الف  ف���ي  واالخت���الف 
المعرفة ل���ه وبالتحديد نأخذ ثالثة مصادر 
عرف���ت ه���ذا المفه���وم، المص���در األول: 
المتح���دة  كاألم���م  ؛  الدولي���ة  الهيئ���ات 
والغرف���ة  الدول���ي  النق���د  وصن���دوق 
الدولية،وغيره���ا وه���ذا المصدر يش���تمل 
عل���ى تعاري���ف عام���ة ترب���ط المس���ؤولية 
االجتماعي���ة بتنمية االقتص���اد والمجتمع 

والبيئة . 
أما المصدر الثاني تعاريف القطاعات، 
بمعني كل قطاع له تعريف للمسؤولية 

االجتماعي���ة ينطل���ق م���ن اهداف���ه وع���ل 
المجتم���ع  منظم���ات  المث���ال  س���بيل 
المدن���ي كالجمعيات الخيري���ة وجمعيات 
النف���ع العام تعريفها بم���ا يخدم العمل 
الخيري واإلنس���اني، واما قطاع األعمال 
بم���ا يخ���دم التنمي���ة واالس���تدامة داخ���ل 
الشركات، أما القطاع الحكومي فيحاول 
الجمع بين هذه القطاعات الثالث للوصل 
التنمي���ة  وتخ���دم  رؤي���ة مش���تركة  ال���ى 

بشكل عام. 
م���ن  يغي���ر  ال  التعاري���ف  واخت���الف 
الموضوع ش���يئا، المفهوم قائم وواضح 
ل���دى المختصي���ن واآلن أصبح علما يدرس 
في الجامعات . والمسؤولية االجتماعية 
مناطة في كافة القطاعات وتقوم على 
برام���ج تنمي���ة مس���تدامة ولي���س تبرعات 

اوهبات.  

باعتباركم المشرف العام على الشبكة 
السعودية المسؤولية االجتماعية بودنا 
أن نطلع القراء الكرام على دور الش���بكة 
وأهم إنجازاتها التي قامت بها في هذا 
المج���ال؟ وماذا عن الش���ركاء معكم في 

هذا المجال؟
الس���عودية  الش���بكة  البداي���ة  ف���ي 
مب���ادرة  ه���ي  االجتماعي���ة  للمس���ؤولية 
وكان���ت  ثقافي���ة  معرفي���ة  ومنص���ة 

بداياته���ا نتيج���ة معانات���ي ش���خصيا ف���ي 
الدراس���ات العليا بعدم وجود مراجع في 

المسؤولية االجتماعية. 
لذل���ك ول���دت الفك���رة ف���ي ع���ام 2010 
تقريب���ا لجم���ع كل م���ا يخص المس���ؤولية 
االجتماعي���ة ف���ي مكان واحد لالس���تفادة 
منه كونه موضوع حديث وحيوي ويمس 
تنمي���ة المجتمع التي هي تخصصي في 
االس���اس  بحك���م عمل���ي مدي���را لقط���اع 
اجتماع���ي تنم���وي، ومن���ذ ذل���ك التاري���خ 
وهي تق���دم خدماتها المجاني���ة للعالم 
العرب���ي س���واء م���ن باحثي���ن او هيئات او 

شركات. 
واستمرت الشبكة في طرح موضوعات 
العال���م  ف���ي  االجتماعي���ة  المس���ؤولية 
العرب���ي والمملكة على وج���ه الخصوص 
والش���ركات  البش���رية  الك���وادر  وتأهي���ل 
وتقدي���م االستش���ارات المجانية في هذا 

التخصص الى هذا الوقت. 
وقدمت من خالل الش���بكة الس���عودية 
للمس���ؤولية االجتماعية أكثر من 18 بحث 
ومش���اركة ف���ي المؤتم���رات والمتلقيات 
المحلي���ة والدولي���ة كم���ا تم تألي���ف ثالث 
كتب ف���ي المس���ؤولية االجتماعية. هي 
كتاب المس���ؤولية االجتماعي���ة بالمملكة 
العربية الس���عودية، وكتاب المس���ؤولية 
دور  وكت���اب  اإلس���الم  ف���ي  االجتماعي���ة 

المؤسس���ات الخيري���ة ف���ي المس���ؤولية 
االجتماعية. 

وتقدم الشبكة السعودية للمسؤولية 
االج��ت��م��اع��ي��ة ال���خ���دم���ات اإلس��ت��رات��ي��ج��ي��ة 
واالستشارية فقد يمر علينا في الشبكة 
س��ن��وي��ا م���ا ي���ق���ارب 150 ط��ال��ب وط��ال��ب��ة 
دراسات عليا في الماجستير والدكتوراه 
ومحلية  وعربية  عالمية  جامعات  ف��ي 
والمراجع  االستشارات  كل  لهم  ونقدم 
ب��اإلض��اف��ة  التخصص  ه���ذا  ف��ي  العملية 
الحكومية،والجمعيات  المؤسسات  إلى 
الخيرية والشركات نقدم استشارات في 

تطبيق المسؤولية االجتماعية. 
ون����ح����ن ف����ي ال���ش���ب���ك���ة ال���س���ع���ودي���ة 
بمعزل  نعمل  ال  االجتماعية  للمسؤولية 
ال��ش��رك��اء س���واء ج��ه��ات حكومية او  ع��ن 
م��ن��ظ��م��ات م��ج��ت��م��ع م���دن���ي او ش��رك��ات 
ال��ت��ي خرجت  ال��ج��ه��ود  او أف����راد ف��اغ��ل��ب 
ل��ل��م��ج��ت��م��ع ه���ي ب��ف��ض��ل ج��ه��د ج��م��اع��ي 
مشترك من الشركاء والمتعاونين معنا 
الوقت  وبنفس   . المجال  لهذا  المحبين 
لدينا مفتوح لشركاء جدد سواء  المجال 

أفراد او منظمات. 

نظرا لما تقوم به الش���بكة الس���عودية 
للمسؤولية االجتماعية من دور بارز في 
الكري���م  المجال،وكذل���ك ش���خصكم  ه���ذا 
متخص���ص وتعتب���ر م���ن رواد المس���ؤولية 
االجتماعي���ة بالوط���ن العرب���ي نتمن���ى أن 
تعطينا تقييم���ا للمس���ؤولية االجتماعية 
في الوطن العربي من حيث ترتيب الدول 

ومن حيث الممارسة والتطبيق ؟ 
م���ن الممك���ن ان نأخ���ذ العال���م العربي 
مناطق؛ مثال دول الخليج العربي متشابه 

م���ن حيث النس���يج االجتماع���ي ومن حيث 
ارتف���اع مس���توى دخ���ل الف���رد وم���ن حيث 
وجود ش���ركات كبيرة وكذلك في القضايا 
الت���ي تتناوله���ا المس���ؤولية االجتماعية 

قد تكون متشابهة إلى حد ما. 
وأنا اعتب���ر دول الخليج حاليا جيده في 
المس���ؤولية االجتماعية بقيادة المملكة 
رائ���ده  فالمملك���ة  الس���عودية،  العربي���ة 
في المس���ؤولية االجتماعية س���يما بعد 
رؤي���ة المملك���ة 2030 التي ركزت  بش���كل 
واض���ح وصري���ح عل���ى تعزيز المس���ؤولية 
االجتماعية للش���ركات والتي سوف يكون 
له���ا اث���ر كبي���ر ف���ي تفعي���ل المس���ؤولية 
االجتماعية سيما وانه يوجد لدينا شركات 
كبي���رة تصن���ف من ضم���ن اكبر خمس���مائة 
شركة في العالم ولديها برامج وإدارات 
وميزانيات للمس���ؤولية االجتماعية، أيضا 
ثقاف���ة المجتم���ع، واالهتم���ام اإلعالمي 
المالح���ظ بالمملك���ة ف���ي الفت���رة االخيرة 
تق���دم  ف���ي  جي���دة  خط���وات  أعط���ى 
المس���ؤولية االجتماعي���ة بالمملكة رغم 
انها تحتاج بعض التوجهات االس���تراتيجية 
وم���ن وجه���ه نظ���ري ان رؤي���ة المملك���ة 
2030 هي رؤية المس���ؤولية االجتماعية 

ال���ى  فيه���ا  المح���دد  اله���دف  وتتج���اوز 
ل���كل  االجتماعي���ة  المس���ؤولية  ش���مول 
اه���داف الرؤي���ة وغاياتها، واعتق���د وزارة 
تق���وم  االجتماعي���ة  والتنمي���ة  العم���ل 
بخطوات جيدة ف���ي تفعيلها في الفترة 
االخيرة .وفي االم���ارات العربية المتحدة 
والكوي���ت وعمان والبحرين توجد خطوات 
جي���دة ف���ي ذل���ك ايض���ا م���ن خ���الل عملنا 
للمس���ؤولية  الس���عودية  الش���بكة  ف���ي 
م���ن  ايجاب���ي  توج���ه  نالح���ظ  االجتماعي���ة 
الش���ركات الس���عودية ال���ى المس���ؤولية 

االجتماعية. 
أم����ا المنطق����ة الثاني����ة ال����دول العربي����ة 
مثل مصر والعراق س����وريا ولبنان واألردن 
والمغرب والجزائر يبرز المجال األكاديمي 
والدراس����ات في المس����ؤولية االجتماعية. 
وف����ي  الدراس����ات  م����ن  كثي����ر  ويالح����ظ 
الجزائر،والمغ����رب وفيه اهتم����ام بتطبيق 
ه����ذه الدراس����ات على الش����ركات في هذا 
المجال. وبشكل عام العالم العربي ككتلة 
واح����دة بعي����دا ع����ن العال����م المتقدم في 
المس����ؤولية االجتماعي����ة. ألن����ه حت����ى اآلن 
لم يدرك المعني الحقيقي للمس����ؤولية 
وأبعاده����ا  جوانبه����ا  ف����ي  االجتماعي����ة 

فـــي ظـــل الوعـــي بمفهـــوم المســـؤولية االجتماعية بـــدأت الكثير مـــن الدول 
فـــي االســـتجابة لدعـــوة األمـــم المتحـــدة لتعزيـــز هـــذا المفهـــوم مـــن خالل 

إنشـــاء هيئات ومنظمات تنظيمية تهتـــم في هذا المجال ورؤية المملكة 
العربيـــة الســـعودية 2030 تركز بشـــكل كبيـــر على المســـؤولية االجتماعية 
للشركات لذلك من ضمن اهداف الرؤية هدف خاص في تعزيز المسؤولية 

االجتماعية للشركات 
ومجلة المسؤولية االجتماعية تسلط الضوء على دور الشبكة السعودية 
للمســـؤولية االجتماعيـــة وجهودها في هذا المجال مـــن خالل الحوار مع 
ســـعادة المشـــرف العام الدكتـــور الرمضي بـــن قاعد الصقري فـــي الحوار 

التالي. 
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المشرف العام الدكتور الرمضي الصقري

رؤية المملكة 2030 هي رؤية 
المسؤولية االجتماعية وجهود 

وزارة العمل والتنمية سريعة
في نشر ثقافتها

أجرى الحوار: برجس العيباني

المس���ؤولية  مفه���وم  ت���رى  كي���ف 
ف���ي  الوض���وح  حي���ث  م���ن  االجتماعي���ة 
المجتم���ع والغ���رض من���ه وتاري���خ نش���أته 
وارتباط���ه بجهات معينة، وم���ن المعني 

به باألساس؟ 
االجتماعي���ة  المس���ؤولية  مفه���وم 
 
ً
 طويال

ً
م���ن المفاهيم الت���ي أخذت وقت���ا

وت���داول بي���ن الفئات المختلف���ة ولكن برز 
بوض���وح ف���ي ع���ام 2000م وم���ا بع���ده، 
وف���ي الحقيقة حداث���ة المفهوم جعلت 
هن���اك خلطا م���ع مفاهي���م أخ���رى كثيرة 
مثل العمل الخيري والخدمة االجتماعية  
وأصبح���ت تتناوله جهات عدة تكيفه على 

األغراض التي تخدم أعمالها. 
الجه���ات  اخت���الف  ف���ي  واالخت���الف 
المعرفة ل���ه وبالتحديد نأخذ ثالثة مصادر 
عرف���ت ه���ذا المفه���وم، المص���در األول: 
المتح���دة  كاألم���م  ؛  الدولي���ة  الهيئ���ات 
والغرف���ة  الدول���ي  النق���د  وصن���دوق 
الدولية،وغيره���ا وه���ذا المصدر يش���تمل 
عل���ى تعاري���ف عام���ة ترب���ط المس���ؤولية 
االجتماعي���ة بتنمية االقتص���اد والمجتمع 

والبيئة . 
أما المصدر الثاني تعاريف القطاعات، 
بمعني كل قطاع له تعريف للمسؤولية 

االجتماعي���ة ينطل���ق م���ن اهداف���ه وع���ل 
المجتم���ع  منظم���ات  المث���ال  س���بيل 
المدن���ي كالجمعيات الخيري���ة وجمعيات 
النف���ع العام تعريفها بم���ا يخدم العمل 
الخيري واإلنس���اني، واما قطاع األعمال 
بم���ا يخ���دم التنمي���ة واالس���تدامة داخ���ل 
الشركات، أما القطاع الحكومي فيحاول 
الجمع بين هذه القطاعات الثالث للوصل 
التنمي���ة  وتخ���دم  رؤي���ة مش���تركة  ال���ى 

بشكل عام. 
م���ن  يغي���ر  ال  التعاري���ف  واخت���الف 
الموضوع ش���يئا، المفهوم قائم وواضح 
ل���دى المختصي���ن واآلن أصبح علما يدرس 
في الجامعات . والمسؤولية االجتماعية 
مناطة في كافة القطاعات وتقوم على 
برام���ج تنمي���ة مس���تدامة ولي���س تبرعات 

اوهبات.  

باعتباركم المشرف العام على الشبكة 
السعودية المسؤولية االجتماعية بودنا 
أن نطلع القراء الكرام على دور الش���بكة 
وأهم إنجازاتها التي قامت بها في هذا 
المج���ال؟ وماذا عن الش���ركاء معكم في 

هذا المجال؟
الس���عودية  الش���بكة  البداي���ة  ف���ي 
مب���ادرة  ه���ي  االجتماعي���ة  للمس���ؤولية 
وكان���ت  ثقافي���ة  معرفي���ة  ومنص���ة 

بداياته���ا نتيج���ة معانات���ي ش���خصيا ف���ي 
الدراس���ات العليا بعدم وجود مراجع في 

المسؤولية االجتماعية. 
لذل���ك ول���دت الفك���رة ف���ي ع���ام 2010 
تقريب���ا لجم���ع كل م���ا يخص المس���ؤولية 
االجتماعي���ة ف���ي مكان واحد لالس���تفادة 
منه كونه موضوع حديث وحيوي ويمس 
تنمي���ة المجتمع التي هي تخصصي في 
االس���اس  بحك���م عمل���ي مدي���را لقط���اع 
اجتماع���ي تنم���وي، ومن���ذ ذل���ك التاري���خ 
وهي تق���دم خدماتها المجاني���ة للعالم 
العرب���ي س���واء م���ن باحثي���ن او هيئات او 

شركات. 
واستمرت الشبكة في طرح موضوعات 
العال���م  ف���ي  االجتماعي���ة  المس���ؤولية 
العرب���ي والمملكة على وج���ه الخصوص 
والش���ركات  البش���رية  الك���وادر  وتأهي���ل 
وتقدي���م االستش���ارات المجانية في هذا 

التخصص الى هذا الوقت. 
وقدمت من خالل الش���بكة الس���عودية 
للمس���ؤولية االجتماعية أكثر من 18 بحث 
ومش���اركة ف���ي المؤتم���رات والمتلقيات 
المحلي���ة والدولي���ة كم���ا تم تألي���ف ثالث 
كتب ف���ي المس���ؤولية االجتماعية. هي 
كتاب المس���ؤولية االجتماعي���ة بالمملكة 
العربية الس���عودية، وكتاب المس���ؤولية 
دور  وكت���اب  اإلس���الم  ف���ي  االجتماعي���ة 

المؤسس���ات الخيري���ة ف���ي المس���ؤولية 
االجتماعية. 

وتقدم الشبكة السعودية للمسؤولية 
االج��ت��م��اع��ي��ة ال���خ���دم���ات اإلس��ت��رات��ي��ج��ي��ة 
واالستشارية فقد يمر علينا في الشبكة 
س��ن��وي��ا م���ا ي���ق���ارب 150 ط��ال��ب وط��ال��ب��ة 
دراسات عليا في الماجستير والدكتوراه 
ومحلية  وعربية  عالمية  جامعات  ف��ي 
والمراجع  االستشارات  كل  لهم  ونقدم 
ب��اإلض��اف��ة  التخصص  ه���ذا  ف��ي  العملية 
الحكومية،والجمعيات  المؤسسات  إلى 
الخيرية والشركات نقدم استشارات في 

تطبيق المسؤولية االجتماعية. 
ون����ح����ن ف����ي ال���ش���ب���ك���ة ال���س���ع���ودي���ة 
بمعزل  نعمل  ال  االجتماعية  للمسؤولية 
ال��ش��رك��اء س���واء ج��ه��ات حكومية او  ع��ن 
م��ن��ظ��م��ات م��ج��ت��م��ع م���دن���ي او ش��رك��ات 
ال��ت��ي خرجت  ال��ج��ه��ود  او أف����راد ف��اغ��ل��ب 
ل��ل��م��ج��ت��م��ع ه���ي ب��ف��ض��ل ج��ه��د ج��م��اع��ي 
مشترك من الشركاء والمتعاونين معنا 
الوقت  وبنفس   . المجال  لهذا  المحبين 
لدينا مفتوح لشركاء جدد سواء  المجال 

أفراد او منظمات. 

نظرا لما تقوم به الش���بكة الس���عودية 
للمسؤولية االجتماعية من دور بارز في 
الكري���م  المجال،وكذل���ك ش���خصكم  ه���ذا 
متخص���ص وتعتب���ر م���ن رواد المس���ؤولية 
االجتماعي���ة بالوط���ن العرب���ي نتمن���ى أن 
تعطينا تقييم���ا للمس���ؤولية االجتماعية 
في الوطن العربي من حيث ترتيب الدول 

ومن حيث الممارسة والتطبيق ؟ 
م���ن الممك���ن ان نأخ���ذ العال���م العربي 
مناطق؛ مثال دول الخليج العربي متشابه 

م���ن حيث النس���يج االجتماع���ي ومن حيث 
ارتف���اع مس���توى دخ���ل الف���رد وم���ن حيث 
وجود ش���ركات كبيرة وكذلك في القضايا 
الت���ي تتناوله���ا المس���ؤولية االجتماعية 

قد تكون متشابهة إلى حد ما. 
وأنا اعتب���ر دول الخليج حاليا جيده في 
المس���ؤولية االجتماعية بقيادة المملكة 
رائ���ده  فالمملك���ة  الس���عودية،  العربي���ة 
في المس���ؤولية االجتماعية س���يما بعد 
رؤي���ة المملك���ة 2030 التي ركزت  بش���كل 
واض���ح وصري���ح عل���ى تعزيز المس���ؤولية 
االجتماعية للش���ركات والتي سوف يكون 
له���ا اث���ر كبي���ر ف���ي تفعي���ل المس���ؤولية 
االجتماعية سيما وانه يوجد لدينا شركات 
كبي���رة تصن���ف من ضم���ن اكبر خمس���مائة 
شركة في العالم ولديها برامج وإدارات 
وميزانيات للمس���ؤولية االجتماعية، أيضا 
ثقاف���ة المجتم���ع، واالهتم���ام اإلعالمي 
المالح���ظ بالمملك���ة ف���ي الفت���رة االخيرة 
تق���دم  ف���ي  جي���دة  خط���وات  أعط���ى 
المس���ؤولية االجتماعي���ة بالمملكة رغم 
انها تحتاج بعض التوجهات االس���تراتيجية 
وم���ن وجه���ه نظ���ري ان رؤي���ة المملك���ة 
2030 هي رؤية المس���ؤولية االجتماعية 

ال���ى  فيه���ا  المح���دد  اله���دف  وتتج���اوز 
ل���كل  االجتماعي���ة  المس���ؤولية  ش���مول 
اه���داف الرؤي���ة وغاياتها، واعتق���د وزارة 
تق���وم  االجتماعي���ة  والتنمي���ة  العم���ل 
بخطوات جيدة ف���ي تفعيلها في الفترة 
االخيرة .وفي االم���ارات العربية المتحدة 
والكوي���ت وعمان والبحرين توجد خطوات 
جي���دة ف���ي ذل���ك ايض���ا م���ن خ���الل عملنا 
للمس���ؤولية  الس���عودية  الش���بكة  ف���ي 
م���ن  ايجاب���ي  توج���ه  نالح���ظ  االجتماعي���ة 
الش���ركات الس���عودية ال���ى المس���ؤولية 

االجتماعية. 
أم����ا المنطق����ة الثاني����ة ال����دول العربي����ة 
مثل مصر والعراق س����وريا ولبنان واألردن 
والمغرب والجزائر يبرز المجال األكاديمي 
والدراس����ات في المس����ؤولية االجتماعية. 
وف����ي  الدراس����ات  م����ن  كثي����ر  ويالح����ظ 
الجزائر،والمغ����رب وفيه اهتم����ام بتطبيق 
ه����ذه الدراس����ات على الش����ركات في هذا 
المجال. وبشكل عام العالم العربي ككتلة 
واح����دة بعي����دا ع����ن العال����م المتقدم في 
المس����ؤولية االجتماعي����ة. ألن����ه حت����ى اآلن 
لم يدرك المعني الحقيقي للمس����ؤولية 
وأبعاده����ا  جوانبه����ا  ف����ي  االجتماعي����ة 

فـــي ظـــل الوعـــي بمفهـــوم المســـؤولية االجتماعية بـــدأت الكثير مـــن الدول 
فـــي االســـتجابة لدعـــوة األمـــم المتحـــدة لتعزيـــز هـــذا المفهـــوم مـــن خالل 

إنشـــاء هيئات ومنظمات تنظيمية تهتـــم في هذا المجال ورؤية المملكة 
العربيـــة الســـعودية 2030 تركز بشـــكل كبيـــر على المســـؤولية االجتماعية 
للشركات لذلك من ضمن اهداف الرؤية هدف خاص في تعزيز المسؤولية 

االجتماعية للشركات 
ومجلة المسؤولية االجتماعية تسلط الضوء على دور الشبكة السعودية 
للمســـؤولية االجتماعيـــة وجهودها في هذا المجال مـــن خالل الحوار مع 
ســـعادة المشـــرف العام الدكتـــور الرمضي بـــن قاعد الصقري فـــي الحوار 

التالي. 
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أش����كالها  ب����كل  للمنظم����ات  المتع����ددة 
وأنواعها للدولة والمجتمع معا. 

بالمس���ؤولية  إلم���ام  لديك���م  أنت���م 
المس���توى  عل���ى  س���واء  االجتماعي���ة 
الش���خصى أو المهن���ي لك���ن م���ن وجهه 
نظ���رك ماه���ي الط���رق أو الس���بل الت���ي 
يمكن أن تعزز المسؤولية االجتماعية ؟ 

بحك���م تجربت���ي ودراس���اتي ف���ي ه���ذا 
ال���دول  تج���ارب  عل���ى  واطالع���ي  المج���ال 
س���واء  ح���د  عل���ى  والنامي���ة  المتقدم���ة 
نالح���ظ ان هن���اك جه���د كبي���ر م���ن كثير من 
ال���دول األوربي���ة واالمريكي���ة م���ن القط���اع 
حت���ى  المجتم���ع  ومنظم���ات  الحكوم���ي 
وصل���ت المس���ؤولية االجتماعي���ة عنده���م 
ال���ى م���ا وصلت الي���ه من ممارس���ة عمليه 
رغم اخت���الف المنطلقات الثقافية واعتقد 
بش���كل  االجتماعي���ة  المس���ؤولية  لتعزي���ز 
اكث���ر ج���دوي تنموي���ة يحت���اج ال���ى وج���ود 
هيئ���ة عام���ة متخصص���ة في المس���ؤولية 
االجتماعي���ة تك���ون عل���ى كاف���ة المج���االت 
وتش���رف عل���ى كاف���ة القطاع���ات ودوره���ا 
ف���ي  علي���ا  اس���تراتيجيات  تنظي���م  يك���ون 
المسؤولية االجتماعية وتحديد مساراتها  
الب���د  االخ���ر  واالم���ر  الصحيح���ة  التنموي���ة 
م���ن وج���ود توعي���ة بأهمي���ة المس���ؤولية 
االجتماعي���ة تخل���ق الرغب���ة والقناعة لدى 
الش���ركات تجاه هذا المفهوم حتى تقتنع 
الش���ركات بأن المسؤولية االجتماعية جزء 
م���ن نم���و واس���تدامة الش���ركات ونموه���ا 
مرتب���ط  بتبنيها له. أم���ا الناحية الثالثة نقل 
المع���ارف والتج���ارب الدولي���ة لكاف���ة أفراد 
المجتم���ع وخصوصا أصحاب الق���رار وكذلك 
العناي���ة بالتنش���ئة االجتماعي���ة وهذا تأتي 
من خالل التعليم لنصنع جيال س���يكون بعد 
س���نوات أصحاب قرار ويكون لديهم قناعة 
واهميته���ا،  االجتماعي���ة  بالمس���ؤولية 
واالمر الرابع مؤسسات المجتمع المدني 
المس���ؤولية  تطبي���ق  ان  يج���ب  والت���ي 
االجتماعية ف���ي آليات اعماله���ا بما فيها 
من حوكمة وشفافية وغيرها من معايير 
مب���ادي  كاف���ة  تطبي���ق  ايض���ا  الحوكم���ة 
به���ا  والعم���ل  االجتماعي���ة  المس���ؤولية 
باإلضافة الى المساهمة في نشر ثقافة 
فالمس���ؤولية  االجتماعي���ة  المس���ؤولية 
منظم���ات  عل���ى  تق���ع  الت���ي  االجتماعي���ة 
المجتم���ع المدني مضاعف���ه االول معني 
بتطبيق معاييرها كافة واالمر الثاني نشر 
ثقافتها لالستفادة من مخرجات الشركات.

وأيض���ا نحفز المجتمع من خالل األفراد، 
تحق���ق  الت���ي  اإلبداعي���ة  األف���كار  فأكث���ر 

مكاسب تأتي من خالل أفراد أو جهات غير 
معروف���ة. ولكي نعزز س���بل ممارس���تها 
نأخذ كل هذه الجوانب مجتمعة وخصوصا 
اإلبداع في البرامج فيجب أن يكون هناك 
االجتماعي���ة  المس���ؤولية  لبرام���ج  آلي���ة 
نش���اطها  وتناس���ب  للش���ركات  جذاب���ة 
واحجامه���ا من خ���الل التكام���ل والتعاون 
والش���راكة حت���ى تس���اهم كل القطاع���ات 
بالتنمي���ة المس���تدامة والمنش���ودة، كما 

جاء ذلك في رؤية  المملكة 2030.
النظ���رة  تتج���اوز  ان  يج���ب  والحقيق���ة 
ف���ي  االجتماعي���ة  المس���ؤولية  ال���ى 
جانبه���ا الضي���ق وه���و العط���اء للمجتمع 
انما المس���ؤولية االجتماعية اوس���ع من 
ذل���ك تتناس���ب طردي���ا م���ع التنمي���ة ومع 
االم���ن االجتماع���ي ال���ذي ينعك���س على 
اس���تقرار المجتمع، الرتباطها في جوانب 
متعددة كالجانب السياسي واالقتصادي 

واالجتماعي والبيئي.  

بصفتكم المش���رف العام على الشبكة 
االجتماعي���ة  للمس���ؤولية  الس���عودية 
ومتخص���ص ف���ي ه���ذا المج���ال بالتأكي���د 

وملتقي���ات  مؤتم���رات  ف���ي  ش���اركتم 
للمس���ؤولية االجتماعي���ة؟ وه���ل حقق���ت 
ه���ذه المؤتم���رات النتائج المرج���وة منه؟ 

وماهي النقاط التي تحتاج الى تعزيز؟ 
المؤتم���رات والملتقي���ات س���واء كان���ت 
ف���ي المس���ؤولية االجتماعي���ة او غيره���ا 
م���ن الموضوع���ات ماه���ي اال جان���ب م���ن 
جوانب التوعية والتركيز على موضوع او 
قضي���ة وبحثها من اوج���ه متعددة وهذا 
ايجاب���ي بح���د ذات���ه ويك���ون اكث���ر ايجابية 
وفعالي���ة عندما يتح���دث المختصين فعال 
ف���ي نفس المجال بالنس���بة لي ش���اركت 
والملتقي���ات  المؤتم���رات  اغل���ب  ف���ي 
المحلي���ة والدولي���ة كان���ت لن���ا مش���اركة 
االجتماعي���ة  المس���ؤولية  مع���رض  ف���ي 
بالرياض وكذلك ش���اركنا ف���ي ورقة عمل 
االجتماعي���ة  المس���ؤولية  مؤتم���ر  ف���ي 
بمحافظة ينبع وايضا في دولة االمارات 
العربي���ة المتحدة وقطر والكويت واخرها 
الجامع���ة  م���ع  بالتع���اون  نح���ن  نظمن���ا 
العربي���ة المفتوحة ملتقي المس���ؤولية 
االجتماعي���ة بالري���اض  واغل���ب مؤتم���رات 
المس���ؤولية االجتماعية بالوطن العربي 

تأتين���ا دعوة له���ا نح���اول ان نلبي االغلب 
حسب استطاعتنا. 

وبش���كل ع���ام المؤتم���رات والملتقيات 
العلمي���ة ش���ي ايجاب���ي ومطل���وب ولكن 
هن���اك نق���اط تحت���اج التركي���ز عليه���ا لعل  
اهمها امري���ن اولها واهمها انه يدعي 
ويتحدث ف���ي بعض المؤتمرات اش���خاص 
غي���ر متخصصين من ب���اب المجاملة وكما 
يقال الخوض م���ع الخائضين دون معرفة 
وه���ذا  التخص���ص  او  بالمج���ال  دقيق���ة 
الش���ي غير جيد فاعتقد من المس���ؤولية 
االجتماعي���ة ان يتح���دث بم���ا يتق���ن فع���ال 
ونحت���رم التخصص، االم���ر االخر كل مؤتمر 
او ملتق���ي ف���ي عالمن���ا العرب���ي تخ���رج 
للمس���ؤولية  مفي���دة  توصي���ات  من���ه 
االجتماعي���ة ولك���ن المؤس���ف ان كل هذا 
الجه���د والتكلف���ة المالي���ة تذه���ب ه���درا 
بع���دم االس���تفادة م���ن ه���ذه المخرج���ات 
في التطبيق وه���ذه ظاهرة خطيرة في 
عالمنا العربي فهذان األمران في بعض 
مؤتمراتن���ا رغ���م س���المة المقص���د ونب���ل 
الهدف اال انها تتعارض احيانا مع مبادئ 

المسؤولية االجتماعية. 

ف���ي  الش���ركات  مب���ادرات  ت���رى  كي���ف 
الخليج بشكل عام والمملكة بشكل خاص 
م���ن قط���اع األعم���ال ه���ل ه���ي مب���ادرات 
مس���ؤولية اجتماعية؟ وكي���ف ترى وضع 

الشركات في المسؤولية االجتماعية؟  
يوج���د مب���ادرات جميل���ة ف���ي المج���ال 
ف���ي  الش���ركات  م���ن  لكثي���ر  االجتماع���ي 
الخلي���ج والمملك���ة بش���كل خ���اص،  وهذه 
المب���ادرات تذك���ر فتش���كر ولك���ن المالحظ 
ف���ي  الس���ائدة  الثقاف���ة  م���ن  والش���ائع 
االجتماعي���ة  المس���ؤولية  ان  المجتم���ع 
عب���ارة ع���ن عطاء ومب���ادرات ف���ي الجانب 
االجتماع���ي والحقيق���ة ان كث���رة العط���اء 
المس���ؤولية  ع���ن  بالض���رورة  يعب���ر  ال 
االجتماعية الحقيقية، ونحن في الشبكة 
االجتماعي���ة  للمس���ؤولية  الس���عودية 
نحاول جاهدين أن ننش���ر الثقافة بأهمية 
وتطبيقه���ا  االجتماعي���ة  المس���ؤولية 
بالش���كل الصحي���ح وعندم���ا يك���ون تطبيق 
المسؤولية االجتماعية عبء مالي على 
الشركة هناك خلل كبير في التطبيق الن 
المس���ؤولية االجتماعي���ة قيم���ة مضافة 
لقطاع االعمال وتساهم في نموه على 

الم���دى المتوس���ط والبعي���د  ان طبق���ت 
بالش���كل الصحيح  من خ���الل ثقافة العمل 
للمس���تقبل. وه���ذا م���ا يجعلن���ي ادع���وه 
الى انش���اء هيئة تنظم وتحدد مس���ارات 

المسؤولية االجتماعية. 

للمس���ؤولية  الس���عودية  الش���بكة 
االجتماعي���ة له���ا دور ف���ي ه���ذا المج���ال 
وق���د الحظنا االنجازات الت���ي ذكرتم ولكن 
ماهي تطلعاتكم المس���تقبلية في هذا 

المجال ؟ 
للمس���ؤولية  الس���عودية  الش���بكة 
الحم���د خ���الل  االجتماعي���ة قدم���ت ولل���ه 
الس���نوات الماضي���ة وحت���ى االن انج���ازات 
ف���ي ه���ذا المج���ال، بفض���ل الل���ه اوال ث���م 
بجه���ود اعضائه���ا ف���ي العال���م العرب���ي 
وس���اهمت بالتأهيل وبناء االستراتيجيات 
والمؤتم���رات ف���ي ه���ذا المج���ال ولدين���ا 
ولل���ه الحم���د فري���ق كبي���ر متخص���ص في 
ه���ذا المجال، ونس���عى الى ب���ذل المزيد 
لتع���م هذه الثقافة في المجتمع واالمر 
الجي���د ولله الحمد اهتم���ام وزارة العمل 
والتنمية االجتماعية في هذا المفهوم 
وتبذل خطوات جيدة في تطويره ونتطلع 
ال���ى مس���تقبل زاه���ر ف���ي المس���ؤولية 
االجتماعية ف���ي مملكتن���ا الغالية بفضل 
الله اوال ثم بالجهود المبذولة سواء من 
خ���الل رؤية المملك���ة 2030 أو خالل وزارة 
العم���ل والتنمية االجتماعي���ة او الجهات 

واالفراد المتخصصين في هذا المجال. 

كلم���ة أخيرة م���ن س���عادتكم في هذا 
المجال؟ 

حاليا  يجري  بما  جدا  أنا سعيد  حقيقة 
حول  السعودية  العربية  المملكة  في 
يحاول  والجميع  االجتماعية  المسؤولية 
ان يقدم لهذا المجتمع كما أنى سعيد 
ب��ال��ش��راك��ة االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة االخ���ي���رة مع 
برماح  االجتماعية  المسؤولية  مجلس 

وكافة الشركاء لنا في هذا المجال. 
فان���ا أش���كركم على جهودك���م وكافة 
فريق العمل عل���ى هذه المجلة وبنفس 
الوق���ت اتق���دم بخال���ص الش���كر والتقدير 
الس���عودية  الش���بكة  اعض���اء  لكاف���ة 
للمسؤولية االجتماعية في كل مكان من 
كتاب وباحثي���ن وفريق العم���ل المتعاون 
االعم���ال  م���ن  كثي���ر  تنفي���ذ  ف���ي  معن���ا 
تعاونه���م  للمجتم���ع وبفض���ل  المفي���دة 
وحبه���م للعط���اء اصبحت الش���بكة عالمة 
ب���ارزه في خدم���ة المجتم���ع العربي في 

هذا المجال.
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أش����كالها  ب����كل  للمنظم����ات  المتع����ددة 
وأنواعها للدولة والمجتمع معا. 

بالمس���ؤولية  إلم���ام  لديك���م  أنت���م 
المس���توى  عل���ى  س���واء  االجتماعي���ة 
الش���خصى أو المهن���ي لك���ن م���ن وجهه 
نظ���رك ماه���ي الط���رق أو الس���بل الت���ي 
يمكن أن تعزز المسؤولية االجتماعية ؟ 

بحك���م تجربت���ي ودراس���اتي ف���ي ه���ذا 
ال���دول  تج���ارب  عل���ى  واطالع���ي  المج���ال 
س���واء  ح���د  عل���ى  والنامي���ة  المتقدم���ة 
نالح���ظ ان هن���اك جه���د كبي���ر م���ن كثير من 
ال���دول األوربي���ة واالمريكي���ة م���ن القط���اع 
حت���ى  المجتم���ع  ومنظم���ات  الحكوم���ي 
وصل���ت المس���ؤولية االجتماعي���ة عنده���م 
ال���ى م���ا وصلت الي���ه من ممارس���ة عمليه 
رغم اخت���الف المنطلقات الثقافية واعتقد 
بش���كل  االجتماعي���ة  المس���ؤولية  لتعزي���ز 
اكث���ر ج���دوي تنموي���ة يحت���اج ال���ى وج���ود 
هيئ���ة عام���ة متخصص���ة في المس���ؤولية 
االجتماعي���ة تك���ون عل���ى كاف���ة المج���االت 
وتش���رف عل���ى كاف���ة القطاع���ات ودوره���ا 
ف���ي  علي���ا  اس���تراتيجيات  تنظي���م  يك���ون 
المسؤولية االجتماعية وتحديد مساراتها  
الب���د  االخ���ر  واالم���ر  الصحيح���ة  التنموي���ة 
م���ن وج���ود توعي���ة بأهمي���ة المس���ؤولية 
االجتماعي���ة تخل���ق الرغب���ة والقناعة لدى 
الش���ركات تجاه هذا المفهوم حتى تقتنع 
الش���ركات بأن المسؤولية االجتماعية جزء 
م���ن نم���و واس���تدامة الش���ركات ونموه���ا 
مرتب���ط  بتبنيها له. أم���ا الناحية الثالثة نقل 
المع���ارف والتج���ارب الدولي���ة لكاف���ة أفراد 
المجتم���ع وخصوصا أصحاب الق���رار وكذلك 
العناي���ة بالتنش���ئة االجتماعي���ة وهذا تأتي 
من خالل التعليم لنصنع جيال س���يكون بعد 
س���نوات أصحاب قرار ويكون لديهم قناعة 
واهميته���ا،  االجتماعي���ة  بالمس���ؤولية 
واالمر الرابع مؤسسات المجتمع المدني 
المس���ؤولية  تطبي���ق  ان  يج���ب  والت���ي 
االجتماعية ف���ي آليات اعماله���ا بما فيها 
من حوكمة وشفافية وغيرها من معايير 
مب���ادي  كاف���ة  تطبي���ق  ايض���ا  الحوكم���ة 
به���ا  والعم���ل  االجتماعي���ة  المس���ؤولية 
باإلضافة الى المساهمة في نشر ثقافة 
فالمس���ؤولية  االجتماعي���ة  المس���ؤولية 
منظم���ات  عل���ى  تق���ع  الت���ي  االجتماعي���ة 
المجتم���ع المدني مضاعف���ه االول معني 
بتطبيق معاييرها كافة واالمر الثاني نشر 
ثقافتها لالستفادة من مخرجات الشركات.
وأيض���ا نحفز المجتمع من خالل األفراد، 
تحق���ق  الت���ي  اإلبداعي���ة  األف���كار  فأكث���ر 

مكاسب تأتي من خالل أفراد أو جهات غير 
معروف���ة. ولكي نعزز س���بل ممارس���تها 
نأخذ كل هذه الجوانب مجتمعة وخصوصا 
اإلبداع في البرامج فيجب أن يكون هناك 
االجتماعي���ة  المس���ؤولية  لبرام���ج  آلي���ة 
نش���اطها  وتناس���ب  للش���ركات  جذاب���ة 
واحجامه���ا من خ���الل التكام���ل والتعاون 
والش���راكة حت���ى تس���اهم كل القطاع���ات 
بالتنمي���ة المس���تدامة والمنش���ودة، كما 

جاء ذلك في رؤية  المملكة 2030.
النظ���رة  تتج���اوز  ان  يج���ب  والحقيق���ة 
ف���ي  االجتماعي���ة  المس���ؤولية  ال���ى 
جانبه���ا الضي���ق وه���و العط���اء للمجتمع 
انما المس���ؤولية االجتماعية اوس���ع من 
ذل���ك تتناس���ب طردي���ا م���ع التنمي���ة ومع 
االم���ن االجتماع���ي ال���ذي ينعك���س على 
اس���تقرار المجتمع، الرتباطها في جوانب 
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المسؤولية االجتماعية عبء مالي على 
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المس���ؤولية االجتماعي���ة قيم���ة مضافة 
لقطاع االعمال وتساهم في نموه على 

الم���دى المتوس���ط والبعي���د  ان طبق���ت 
بالش���كل الصحيح  من خ���الل ثقافة العمل 
للمس���تقبل. وه���ذا م���ا يجعلن���ي ادع���وه 
الى انش���اء هيئة تنظم وتحدد مس���ارات 

المسؤولية االجتماعية. 

للمس���ؤولية  الس���عودية  الش���بكة 
االجتماعي���ة له���ا دور ف���ي ه���ذا المج���ال 
وق���د الحظنا االنجازات الت���ي ذكرتم ولكن 
ماهي تطلعاتكم المس���تقبلية في هذا 

المجال ؟ 
للمس���ؤولية  الس���عودية  الش���بكة 
الحم���د خ���الل  االجتماعي���ة قدم���ت ولل���ه 
الس���نوات الماضي���ة وحت���ى االن انج���ازات 
ف���ي ه���ذا المج���ال، بفض���ل الل���ه اوال ث���م 
بجه���ود اعضائه���ا ف���ي العال���م العرب���ي 
وس���اهمت بالتأهيل وبناء االستراتيجيات 
والمؤتم���رات ف���ي ه���ذا المج���ال ولدين���ا 
ولل���ه الحم���د فري���ق كبي���ر متخص���ص في 
ه���ذا المجال، ونس���عى الى ب���ذل المزيد 
لتع���م هذه الثقافة في المجتمع واالمر 
الجي���د ولله الحمد اهتم���ام وزارة العمل 
والتنمية االجتماعية في هذا المفهوم 
وتبذل خطوات جيدة في تطويره ونتطلع 
ال���ى مس���تقبل زاه���ر ف���ي المس���ؤولية 
االجتماعية ف���ي مملكتن���ا الغالية بفضل 
الله اوال ثم بالجهود المبذولة سواء من 
خ���الل رؤية المملك���ة 2030 أو خالل وزارة 
العم���ل والتنمية االجتماعي���ة او الجهات 

واالفراد المتخصصين في هذا المجال. 

كلم���ة أخيرة م���ن س���عادتكم في هذا 
المجال؟ 

حاليا  يجري  بما  جدا  أنا سعيد  حقيقة 
حول  السعودية  العربية  المملكة  في 
يحاول  والجميع  االجتماعية  المسؤولية 
ان يقدم لهذا المجتمع كما أنى سعيد 
ب��ال��ش��راك��ة االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة االخ���ي���رة مع 
برماح  االجتماعية  المسؤولية  مجلس 

وكافة الشركاء لنا في هذا المجال. 
فان���ا أش���كركم على جهودك���م وكافة 
فريق العمل عل���ى هذه المجلة وبنفس 
الوق���ت اتق���دم بخال���ص الش���كر والتقدير 
الس���عودية  الش���بكة  اعض���اء  لكاف���ة 
للمسؤولية االجتماعية في كل مكان من 
كتاب وباحثي���ن وفريق العم���ل المتعاون 
االعم���ال  م���ن  كثي���ر  تنفي���ذ  ف���ي  معن���ا 
تعاونه���م  للمجتم���ع وبفض���ل  المفي���دة 
وحبه���م للعط���اء اصبحت الش���بكة عالمة 
ب���ارزه في خدم���ة المجتم���ع العربي في 

هذا المجال.
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ل���م يع���د دور الجامع���ات  مقتصرا  على العملية التعليمية القائمة عل���ى نقل المعرفة بل تعداه إلى 
أبعد من ذلك فالجامعة ش���ريك اس���تراتيجي ألي مجتمع بل يقع على عاتقها مسؤولية اجتماعية تجاه 
مجتمعاته���ا الت���ي تنتمي إليها اكثر من أي منظمة أخرى  فالرس���الة  العلمي���ة والمعرفية التي تقوم 
به���ا الجامع���ة والمتمثلة ف���ي البحث العلمي والتعلي���م المتميز وخدمة المجتمع هي أدوار أساس���ية 
تقوم بها الجامعة ،إال أن دور الجامعة لم يعد مقتصرا على ممارس���ة هذه األدوار بالش���كل التقليدي 

المتعارف عليه  فقط بل تعداه إلى ما هو أبعد من ذلك 0
فالجامع���ة كمنظمة تؤث���ر وتتأثر بالبيئة االجتماعية والثقافية التي تعي���ش فيها والتي بدورها تؤثر 
على سياس���اتها وأهدافها وس���لوكيات أفرادها، لذا فإن الكثير من المنظمات تقوم بمحاوالت لتوجيه 
س���لوكيات أفراده���ا ومنس���وبيها بما يت���واءم ويتالءم م���ع أهدافه���ا التنظيمية والت���ي بطبيعة الحال 

تتالءم مع أهداف المجتمع.
إن كل منظمة لها هويتها وثقافتها التنظيمية التي تميزها عن غيرها من المنظمات األخرى والتي 
تمكنها من تحقيق مركز تنافسي متقدم بين المنظمات األخرى هذه الثقافة بال شك  تؤثر على أفكار 
وس���لوكيات وتفكير منس���وبيها، وتمكنها من بناء ثقافة تنظيمية قوية من خالل ما تملكه من مصادر  

تميزها عن غيرها من المنظمات األخرى.
كذلك الحال بالنس���بة للجامعات فهي أش���به ما تكون بمصانع فكرية تتش���كل فيها الهوية الثقافية 
والعلمي���ة والحضاري���ة ألي مجتمع من المجتمعات حيث إنها تس���تقبل وتخرج ف���ي كل عام أعدادا كثيرة 
من الطالب يتعلمون فيها العديد من القيم والمبادئ والمهارات والمعارف التي يستخدمونها فيما 

بعد في حياتهم العلمية واالجتماعية .
لذلك فإن هذا األمر يس���تدعي التأكد من طبيعة ونوعية مس���اهمة مؤسس���ات التعليم العالي في 
تش���كيل تلك الهوية من خالل الوقوف على واقع الثقافة التنظيمية فيها وضمان تحقيق المسؤولية 

االجتماعية التي ينبغي أن تقوم بها الجامعات وذلك من خالل عالقتها المباشرة بالمجتمع0 

* مهتم وباحث في مجال المسؤولية االجتماعية - مكة المكرمة

الثقافة التنظيمية للجامعات
ودورها في تنمية المسؤولية المجتمعية

د. نائف بن سراج النجيبي الهذلي *

مق����������ال
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مقترحات لتفعيل دور الجامعات في المشاركة في المسؤولية 
االجتماعية المنوطة بها

ه���ذه ورق���ة عمل كنت ق���د تقدمت بها 
إل���ى ملتق���ى الجامع���ات الخليجي���ة  ع���ن 
إع���ادة  المس���ؤولية االجتماعي���ة، ورأي���ت 

نشرها لتتم االستقادة منها. أما بعد: 
أه���م  م���ن  المجتم���ع  خدم���ة  فتع���د 
وظائ���ف الجامع���ات وم���ن أه���م المعايير 
الت���ي يت���م من خالله���ا تقيي���م الجامعات 
عالمي���ا«، ذل���ك أن خدمة المجتم���ع عنصٌر 
مهم وركن أساس���ي من أركان تأس���يس 
اإلنس���اني.  المجتم���ع  ف���ي  الجامع���ات 
وخدمة المجتمع في الواقع هي الرابط 
الحي���وي بين ك���ون الجامعة مجرد فصول 
دراسية، كالمدارس الثانوية مثال- وكونها 
 لتغيير المجتم���ع وتطوير إمكانياته 

ً
منب���را

واإلس���هام بالفع���ل ف���ي تحقي���ق نهضة 
علمية في المجتمع تقودها الجامعات. 

ب���دون  أن���ه  العام���ة  المس���لمات  م���ن 
تحقيق الجامع���ات لوظيفتها االجتماعية 
تصبح مجرد مؤسس���ات لمنح الش���هادات، 
ويصب���ح خريج���و الجامع���ات منزوي���ن ف���ي 
ب���رج عاجّي بعيدين كل البعد عن المجتمع 
وع���ن الواق���ع.، مفتقدي���ن إلش���باع ح���س 
المس���ؤولية وحس خدمة الناس، وكذلك 
م���ن  التقدي���ر  مفتقدي���ن إلش���باع ش���عور 

اآلخرين واستشعار حاجة المجتمع إليهم.
خدم���ة  واق���ع  معايش���ة  خ���الل  وم���ن 
المجتم���ع بحكم عملي، لحظ���ت أن هناك 
 في ه���ذا الجانب من قب���ل غالبية 

ً
قص���ورا

الجامع���ات. ول���ذا فق���د ارتأي���ت أن تك���ون 
هذه الورقة مس���اهمة في معالجة هذا 
القص���ور، من خالل  اقتراح آليات مس���تقاة 
من بعض النماذج التي نجحت في القيام 
به���ذا الدور, حيث تحاول ه���ذه الورقة أن 

ترتكز على أربعة عناصر رئيسة: 
أوال- تس���عى ه���ذه الورقة إلى تقديم 

الجامع���ة  بي���ن  الش���راكة  لتفعي���ل  تص���ور 
والقطاع الخاص في مجاالت المسؤولية 
العم���ل  ومنه���ا  المختلف���ة  االجتماعي���ة، 
، كمثال 

ً
التطوعي، س���وف أع���رض ملخص���ا

خ���الل  االجتماعي���ة  المس���ؤولية  لتطوي���ر 
األع���وام الماضي���ة. عندم���ا أع���رض ه���ذه 
ه���ذه  أن  توضي���ح  فق���ط  أري���د  األمثل���ة، 
أكث���ر  تأثيره���ا  يك���ون  أن  يمك���ن  الجه���ود 
مئ���ة مرة ل���و كان هناك تعاون »رس���مي، 
ودائم، ومستمر« بين الجمعيات الخيرية 

المتعددة والجامعات السعودية .
م���ن  مجموع���ة  أقت���رح  س���وف   -

ً
ثاني����ا

به���ا  تق���وم  أن  يمك���ن  الت���ي  المب���ادرات 
ف���ي  نش���اطها  لتكثي���ف  الجامع���ات 

المسؤولية االجتماعية المنوطة بها.
- لم���اذا العم���ل التطوعي؟  توثيق 

ً
أوال

شرعي وفوائد دنيوية:
األول  ال����م����ص����در  ه�����و  ال������ق������ران  ألن 
البدء في  رأي��ت  لكل مسلم،  واألساسي 
توثيق العمل التطوعي شرعيا أوال. فيما 
ي��ل��ي ب��ع��ض اآلي����ات ال��ك��ري��م��ة واألح���ادي���ث 
العمل  على  الحث  توضح  التى  الشريفة 
التطوعي والذي هو بمثابة صدقة في 
 
ً
كثيرا نجد  الكريم  القرآن  ففي  اإلس��الم. 

ال  المثال  سبيل  على  منها  اآلي���ات،  م��ن 
الحصر ما يلي:

ق���ال ت��ع��ال��ى: »وت���ع���اون���وا ع��ل��ى ال��ب��ر 
وال���ت���ق���وى«، وال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي هو 
تعاون صريح ومعلن على البر والتقوى. 
 فهو 

ً
ت��ط��وع خ��ي��را وق���ال تعالى : »وم���ن 

خير له«، وهو أسلوب ترغيبي وتحفيزي 
ل��ل��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي وال����م����ب����ادرة إل��ي��ه. 
وق���ال ت��ع��ال��ى ف��ي محكم ك��ت��اب��ه أي��ض��ا : 
القربى  ذوي  حبه  على  ال��م��ال  »وآت���ى 
السبيل«،  واب���ن  والمساكين  واليتامى 
ف��ه��ذا م���دح ل��إلي��ث��ار ع��ل��ى ال��ن��ف��س وب��ذل 
تعدد  على  للمحتاجين  والغالي  النفيس 
م��س��ت��وي��ات��ه��م. وق��ول��ه  ت��ع��ال��ى ك��ذل��ك : 
للسائل  معلوم  ح��ق  أم��وال��ه��م  »وف���ي 
األخيرتين  اآليتين  أن  ورغم  والمحروم«. 
م��رت��ك��زت��ان ع��ل��ى ال���ب���ذل ال���م���ادي إال أن 
فيهما داللة على قيمة العطاء وثبوته 
ودوام����ه، ف��� »ح��ق م��ع��ل��وم« تشير إلى 

ثبات هذا الحق واستمراريته. 
ف���ي  نج���د  الش���ريفة  األحادي���ث  وم���ن 
حدي���ث أخرج���ه الطبراني ف���ي الكبير وابن 
أب���ي الدني���ا ف���ي قض���اء الحوائج ع���ن ابن 
عم���ر رضي الل���ه عنهم���ا، أن النبي -صلى 
الل���ه عليه وس���لم- قال: أح���ب الناس إلى 
الل���ه أنفعه���م، وأح���ب األعمال إل���ى الله 
ع���ز وج���ل س���رور تدخل���ه على مس���لم، أو 
 ،

ً
تكش���ف عن���ه كرب���ة، أوتقض���ي عن���ه دين���ا

م���ع  أمش���ي  وألن   ،
ً
جوع���ا عن���ه  أوتط���رد 

أخ���ي المس���لم ف���ي حاجة أح���ب إلي من 
، وم���ن 

ً
أن أعتك���ف ف���ي المس���جد ش���هرا

ك���ف غضبه س���تر الل���ه عورت���ه، ومن كظم 
، ول���و ش���اء أن يمضيه أمض���اه، مأل 

ً
غيظ���ا

الل���ه قلب���ه رض���ى ي���وم القيام���ة، وم���ن 
مشى مع أخيه المسلم في حاجته حتى 
يثبته���ا له، أثب���ت الله تعال���ى قدمه يوم 
ت���زل األق���دام، وإن س���وء الخل���ق ليفس���د 
العمل، كما يفسد الخل العسل. والحديث 
حس���نه األلبان���ي -رحمه الل���ه-، فأي فضل 
أكب���ر وأي خي���ر أجم���ل م���ن ه���ذا الج���زاء؟ 
إن���ه ج���زاء العط���اء ال���ذي نؤم���ر ب���ه ف���ي 
 
ً
الكتاب والس���نة. و قد ورد ف���ي األثر أيضا

 

 اختصه���م لقض���اء حوائ���ج 
ً
»إن لل���ه عب���ادا

الناس، حببه���م للخير وحبب الخير إليهم، 
أولئك الناج���ون من عذاب يوم القيامة«. 
والح���ظ داللة كلمة »االختصاص« مما يدل 
على فضل هذا العمل وأهميته عند الله 
حت���ى جعل القائمين علي���ه من »خاصته«. 
وكذل���ك ورد ف���ي األث���ر أن القائ���م عل���ى 
حاجة المس���لم خير من العاب���د، حيث  ورد 
أن رس���ول الله – صلى الله عليه وس���لم- 
ق���ال: »ألن تغ���دو م���ع أخي���ك فتقضي له 
حاجت���ه خير م���ن أن تصلي في مس���جدي 
ه���ذا مئ���ة ركع���ة«. وأخ���رج مس���لم ف���ي 
صحيح���ه ع���ن أبي س���عيد الخ���دري -رضي 
الل���ه عن���ه -  مايدل على أهمية الس���عي 
في حاجة األخ المس���لم، حيث قال رسول 
الل���ه – صلى الله عليه وس���لم- »من كان 
ل���ه فضل ظهر فليعد به على من ال ظهر 
ل���ه« فكيف لوو كان ه���ذا األخ طفال يتيما 
أو أرمل���ة ال عائل لها ؟ فقد ورد أيضا في 
األث���ر أن »خي���ر الن���اس أنفعه���م للن���اس«  
وأن »الم���ال م���ال الله والن���اس عيال الله 
وأحبه���م إل���ى الل���ه أنفعه���م لعيال���ه«، 
وكذلك قول���ه –صلى الله عليه وس���لم - 
»تبس���مك ف���ي وج���ه أخيك صدق���ة« مما 
يدل على أن التصدق المعنوي له مكانة 
كذل���ك في اإلس���الم وق���د يك���ون البعض 

أشد حاجة إليه من التصدق المادي.
ه���ذا بخص���وص التوثيق االش���رعي من 
الكت���اب والس���نة. أم���ا م���ن ناحي���ة أخ���رى، 
فالعم���ل التطوع���ي يع���د زكاة للعلم. إن 
تطوع الفرد المس���لم يعد س���نة مهجورة 
مغف���ول عنه���ا تنم���ي بركة العل���م الذي 

تعلمه و تعين على العمل بما تعلم. 
وعندم���ا تتبنى الجامع���ات مبدأ العمل 
التطوعي بروح يغذيها األمل واإليجابية، 
التغيي���ر  لتش���جيع  الط���الب  تدف���ع  فإنه���ا 
لألفض���ل داخ���ل المجتم���ع والعم���ل عل���ى 

دفع عجلة التقدم وبناء مجتمع التكاتف، 
دون الوقوف مكتوف���ي األيدي والتذمر 
م���ن الوض���ع الس���يء. إن تدرري���ب الطالب 
منذ البدء على ثقاف���ة التطوع والمبادرة 
يجعلهم نشطاء في مجتمعهم ليكونوا 
منتجي���ن  مؤثري���ن  فعالي���ن  مواطني���ن 
المجتم���ع  ويق���در  قيمته���م  يعرف���ون 

قيمتهم.  
باإلضاف���ة إلى ه���ذه الفوائ���د النفعية 
للمجتم���ع، ف���إن ف���ي العم���ل التطوع���ي 
تطوي���ر لعل���م الطال���ب النظ���ري وتحويله 
إل���ى تطبي���ق واقعي بالممارس���ة. وذلك 
بتوفي���ر بيئ���ة حقيقي���ة للطال���ب يم���ارس 
فيها ما تعلمه ويحتك بالواقع الحقيقي 
ليصق���ل ش���خصيته كم���درس أو م���درب أو 
طبي���ب أو مهن���دس ويع���زز ثقته بنفس���ه 
وبم���ا تعلمه. مش���اركة الط���الب منذ هذا 
الس���ن ف���ي خدم���ة المجتمع يغ���رس حب 
م���دى  نفوس���هم  ف���ي  الخصل���ة  ه���ذه 
الحي���اة لتصبح عرف���ا تتربى علي���ه األجيال. 
إن دف���ع الطال���ب للعمل ف���ي مجاله قبل 
تخرج���ه يتي���ح للطال���ب فرص���ة تحديد مدى 
اهتمام���ه وحب���ه لهذا المج���ال من عدمه 
مما يوفر وقتا طويال من التفكير وتغيير 
التخصص���ات. و دف���ع الطال���ب عل���ى خوض 
يواج���ه  يجعل���ه  اآلن  م���ن  التجرب���ة  ه���ذه 
وي���رى  حقيقي���ة،  ومش���اكل  صعوب���ات 
بعينه كيفية حلها، أو يش���ارك في حلها، 
وبالتالي يتعلم – بالممارس���ة ال بالكالم- 
عل���ى  والتغل���ب  المش���اكل  ح���ل  كيفي���ة 

الصعوبات في بئية عمل حقيقية.
الطال���ب  ُيش���عر  التطوع���ي  العم���ل 
إلي���ه، ويجعل���ه يش���عر  بحاج���ة المجتم���ع 
 
ً
بأن���ه مفي���د حت���ى ل���و كان متأخر دراس���ي�ا

ف���إن العم���ل التط���وع يجعله يس���ترد ثقته 
بنفس���ه واحترامه له���ا، ويبني لديه حس 
الش���عور بالمسؤولية عن اآلخرين ويطور 

المهارات القيادية لديهم.
العم���ل التطوعي يجع���ل الطالب يبني 
ف���ي  جي���دة  عالق���ات جدي���دة وصداق���ات 
ظل ه���ذه البيئة التطوعي���ة. كال الطرفين 
مس���تفيد وال يوجد خاسر واحد في هذه 

العملية  التعاونية. 
تعوي���د الطلب���ة ف���ي ه���ذا الس���ن على 
العمل دون انتظ���ار مقابل »مادي«، مما 
يعزز ثقافة العطاء في نفوس���هم، حيث 
ي���رون نتائ���ج ملموس���ة ونتائ���ج معنوي���ة 
وليس���ت مادية كما نرى في كل األعمال 

والوظائف ذات الجانب الدنيوي البحت.

* مساعد المدير العام للعالقات العامة

برجس بن فهد العيباني *

33املسؤولية االجتماعية  |  العدد الثاني - يوليو 2019 م املسؤولية االجتماعية  |  العدد الثاني - يوليو 2019 م 32

مقالمقال



مقترحات لتفعيل دور الجامعات في المشاركة في المسؤولية 
االجتماعية المنوطة بها

ه���ذه ورق���ة عمل كنت ق���د تقدمت بها 
إل���ى ملتق���ى الجامع���ات الخليجي���ة  ع���ن 
إع���ادة  المس���ؤولية االجتماعي���ة، ورأي���ت 

نشرها لتتم االستقادة منها. أما بعد: 
أه���م  م���ن  المجتم���ع  خدم���ة  فتع���د 
وظائ���ف الجامع���ات وم���ن أه���م المعايير 
الت���ي يت���م من خالله���ا تقيي���م الجامعات 
عالمي���ا«، ذل���ك أن خدمة المجتم���ع عنصٌر 
مهم وركن أساس���ي من أركان تأس���يس 
اإلنس���اني.  المجتم���ع  ف���ي  الجامع���ات 
وخدمة المجتمع في الواقع هي الرابط 
الحي���وي بين ك���ون الجامعة مجرد فصول 
دراسية، كالمدارس الثانوية مثال- وكونها 
 لتغيير المجتم���ع وتطوير إمكانياته 

ً
منب���را

واإلس���هام بالفع���ل ف���ي تحقي���ق نهضة 
علمية في المجتمع تقودها الجامعات. 

ب���دون  أن���ه  العام���ة  المس���لمات  م���ن 
تحقيق الجامع���ات لوظيفتها االجتماعية 
تصبح مجرد مؤسس���ات لمنح الش���هادات، 
ويصب���ح خريج���و الجامع���ات منزوي���ن ف���ي 
ب���رج عاجّي بعيدين كل البعد عن المجتمع 
وع���ن الواق���ع.، مفتقدي���ن إلش���باع ح���س 
المس���ؤولية وحس خدمة الناس، وكذلك 
م���ن  التقدي���ر  مفتقدي���ن إلش���باع ش���عور 

اآلخرين واستشعار حاجة المجتمع إليهم.
خدم���ة  واق���ع  معايش���ة  خ���الل  وم���ن 
المجتم���ع بحكم عملي، لحظ���ت أن هناك 
 في ه���ذا الجانب من قب���ل غالبية 

ً
قص���ورا

الجامع���ات. ول���ذا فق���د ارتأي���ت أن تك���ون 
هذه الورقة مس���اهمة في معالجة هذا 
القص���ور، من خالل  اقتراح آليات مس���تقاة 
من بعض النماذج التي نجحت في القيام 
به���ذا الدور, حيث تحاول ه���ذه الورقة أن 

ترتكز على أربعة عناصر رئيسة: 
أوال- تس���عى ه���ذه الورقة إلى تقديم 

الجامع���ة  بي���ن  الش���راكة  لتفعي���ل  تص���ور 
والقطاع الخاص في مجاالت المسؤولية 
العم���ل  ومنه���ا  المختلف���ة  االجتماعي���ة، 
، كمثال 

ً
التطوعي، س���وف أع���رض ملخص���ا

خ���الل  االجتماعي���ة  المس���ؤولية  لتطوي���ر 
األع���وام الماضي���ة. عندم���ا أع���رض ه���ذه 
ه���ذه  أن  توضي���ح  فق���ط  أري���د  األمثل���ة، 
أكث���ر  تأثيره���ا  يك���ون  أن  يمك���ن  الجه���ود 
مئ���ة مرة ل���و كان هناك تعاون »رس���مي، 
ودائم، ومستمر« بين الجمعيات الخيرية 

المتعددة والجامعات السعودية .
م���ن  مجموع���ة  أقت���رح  س���وف   -

ً
ثاني����ا

به���ا  تق���وم  أن  يمك���ن  الت���ي  المب���ادرات 
ف���ي  نش���اطها  لتكثي���ف  الجامع���ات 

المسؤولية االجتماعية المنوطة بها.
- لم���اذا العم���ل التطوعي؟  توثيق 

ً
أوال

شرعي وفوائد دنيوية:
األول  ال����م����ص����در  ه�����و  ال������ق������ران  ألن 
البدء في  رأي��ت  لكل مسلم،  واألساسي 
توثيق العمل التطوعي شرعيا أوال. فيما 
ي��ل��ي ب��ع��ض اآلي����ات ال��ك��ري��م��ة واألح���ادي���ث 
العمل  على  الحث  توضح  التى  الشريفة 
التطوعي والذي هو بمثابة صدقة في 
 
ً
كثيرا نجد  الكريم  القرآن  ففي  اإلس��الم. 

ال  المثال  سبيل  على  منها  اآلي���ات،  م��ن 
الحصر ما يلي:

ق���ال ت��ع��ال��ى: »وت���ع���اون���وا ع��ل��ى ال��ب��ر 
وال���ت���ق���وى«، وال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي هو 
تعاون صريح ومعلن على البر والتقوى. 
 فهو 

ً
ت��ط��وع خ��ي��را وق���ال تعالى : »وم���ن 

خير له«، وهو أسلوب ترغيبي وتحفيزي 
ل��ل��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي وال����م����ب����ادرة إل��ي��ه. 
وق���ال ت��ع��ال��ى ف��ي محكم ك��ت��اب��ه أي��ض��ا : 
القربى  ذوي  حبه  على  ال��م��ال  »وآت���ى 
السبيل«،  واب���ن  والمساكين  واليتامى 
ف��ه��ذا م���دح ل��إلي��ث��ار ع��ل��ى ال��ن��ف��س وب��ذل 
تعدد  على  للمحتاجين  والغالي  النفيس 
م��س��ت��وي��ات��ه��م. وق��ول��ه  ت��ع��ال��ى ك��ذل��ك : 
للسائل  معلوم  ح��ق  أم��وال��ه��م  »وف���ي 
األخيرتين  اآليتين  أن  ورغم  والمحروم«. 
م��رت��ك��زت��ان ع��ل��ى ال���ب���ذل ال���م���ادي إال أن 
فيهما داللة على قيمة العطاء وثبوته 
ودوام����ه، ف��� »ح��ق م��ع��ل��وم« تشير إلى 

ثبات هذا الحق واستمراريته. 
ف���ي  نج���د  الش���ريفة  األحادي���ث  وم���ن 
حدي���ث أخرج���ه الطبراني ف���ي الكبير وابن 
أب���ي الدني���ا ف���ي قض���اء الحوائج ع���ن ابن 
عم���ر رضي الل���ه عنهم���ا، أن النبي -صلى 
الل���ه عليه وس���لم- قال: أح���ب الناس إلى 
الل���ه أنفعه���م، وأح���ب األعمال إل���ى الله 
ع���ز وج���ل س���رور تدخل���ه على مس���لم، أو 
 ،

ً
تكش���ف عن���ه كرب���ة، أوتقض���ي عن���ه دين���ا

م���ع  أمش���ي  وألن   ،
ً
جوع���ا عن���ه  أوتط���رد 

أخ���ي المس���لم ف���ي حاجة أح���ب إلي من 
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ً
أن أعتك���ف ف���ي المس���جد ش���هرا
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ً
غيظ���ا
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ً
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ً
بأن���ه مفي���د حت���ى ل���و كان متأخر دراس���ي�ا
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بنفس���ه واحترامه له���ا، ويبني لديه حس 
الش���عور بالمسؤولية عن اآلخرين ويطور 

المهارات القيادية لديهم.
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العملية  التعاونية. 
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ي���رون نتائ���ج ملموس���ة ونتائ���ج معنوي���ة 
وليس���ت مادية كما نرى في كل األعمال 

والوظائف ذات الجانب الدنيوي البحت.

* مساعد المدير العام للعالقات العامة

برجس بن فهد العيباني *
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كل ف���رد ف���ي المجتم���ع يم���ارس تصرف���ات وس���لوك وأفع���ال وف���ق ضواب���ط معين���ه يحكمه���ا الضمير 
االجتماع���ي ال���ذي يتحك���م في ضبط الس���لوك والتصرفات والممارس���ات حتى تس���ير أم���ور الحياة وفق 
مس���ارها الطبيعي . بينما أي انحراف في الس���لوك والتصرفات والممارسات للفرد يؤدي بطبيعة الحال 

الى انحراف المجتمع عن انسانيته ومعاييره وضوابطه ونظامه.
وه���ذا يح���دث اذا انخف���ض مس���توى المس���ؤولية االجتماعية ل���دى الف���رد ، ألنه بالتال���ي ينخفض لديه 
مس���توى المواطن���ة وال���والء للوطن ، وال���ذي يتضح في كثير م���ن النواحي مثل ع���دم المحافظة على 
النظ���ام الع���ام في الدولة مثل ارت���كاب المخالفات المرورية والتعدي على الحق���وق العامة او حقوق 
المجتم���ع ، او القي���ام بأعم���ال  تنمر وعنف ضد أفراد االس���رة او الجيران او المجتم���ع عامة، ايضا اإلحجام 
ع���ن كثيرم���ن اعم���ال التطوع  واالعمال الخيرية وعدم المس���اهمة فيها ، أبس���طها التبليغ عن أي حادث 
يشاهده، وإماطة األذى عن الطريق ، او مشاهدة أي أعمال منافية لقيم وعادات المجتمع ، ومخالفة 

للشريعة ، أو تهدد أمن الوطن. 
حيث نالحظ ممارس���ات بعض المواطنين لس���لوكيات مخالفة ألنظمة الدولة مثل التستر على العمالة 
األجنبية المخالفة ، او تهريبها ، وكذلك اس���تغالل الضعفاء والجهال من المواطنين في أعمال هدامة 
ومخالف���ة النظم���ة الدول���ة ، او تبن���ي أف���كار متطرفة ، او ممارس���ة فس���اد اداري أو مالي ، والس���تهتار 
بالس���لوك الع���ام ف���ي األماكن العامة مث���ل التدخين ورمي المخلف���ات والفضالت في غي���ر أماكنها ، او 
تخطي الدور في حالة النظام والترتيب رغبة في السبق لقضاء حاجة او مصلحة وغير ذلك من السلوك 

المنبوذ وغير المرغوب ، وهي بدون استثناء أعمال مخلة بالمسؤولية االجتماعية والوطنية. 
لذا نحن بحاجة الى ترميم واعادة بناء سلوكياتنا وممارساتنا وأفعالنا في المجتمع . فنهضة الدول 
التكون بالحضارة والتطور العمراني والصحي والتجاري وغيرهم ، وإنما بالنهوض بتربية الفرد وسلوكه 
االجتماعي ، وتنمية ضميره الش���خصي واالجتماعي نحو نفس���ه ونحو اسرته ونحو مجتمعه ونحو وطنه 

، ويتم ذلك عن طريق: 
األسرة: من خالل تحسين وتنمية واالرتقاء بسلوكيات أبناءها. 

المدرس���ة: من خالل خالل وضع خطة اس���تراتيجية منبثقة من السياس���ة التعليمية تس���هم في جعل 
البيئة المدرسية مكان مناسب للعمل المبدع والخالق وليس في التحصيل الدراسي فحسب ، وإنما في 
إظه���ار الس���لوكيات المتمثلة في احترام النظ���ام والتعاون والصدق مع الذات وم���ع اآلخرين والتضحية 
واإليث���ار ، واب���داء المواطن���ة الحق���ة ، واالس���تفادة م���ن االنش���طة الصفية وغي���ر الصفية في المدرس���ة 
 ونموذجا للمجتمع . واألسرة والمدرسة ال يتحمالن عبىء اإلصالح والنهضة 

ً
وجعلها فاعلة لتكن منطلقا

في المجتمع لوحدهما ، بل البد من تكاتف جميع المؤسسات المجتمعية كالمسجد واإلعالم والجامعة 
 منهم له دور هام في تنمية المسؤولية االجتماعية والوطنية .

ً
. فكال

 
*المشرف العام على الدراسات بالشبكة 

الضمير االجتماعي محرك للمسؤولية االجتماعية

د. فاطمة بنت عايض السلمي *

مق����������ال
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