
امليرة .. توسع مستمر في خدمة املجتمع 

خالل خمس سنوات من العمل املتواصل

 300 مليون ريال من «عيد الخيرية» 
إلغاثة سوريا 
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بروفايل

عيد الخيرية : ١٧ مليون ريال لتنفيذ 
مشاريع إغاثية في سوريا

تقاريرمتابعات

28 7

الفنان محمد صبحي سفيرا للنوايا الحسنة 
في األمم املتحدة

لتـعزيز دور الشــركات واملؤســســـات في تنـــمية املـــجتمعملحق اسبوعي تصدره
املسؤوليةاملسؤولية

االجتماعيـة

 

  كشفت مؤسسة عيد الخيرية أنها أنفقت نحو 300 مليون 
ريال إلغاثة الشعب السوري منذ بداية األزمــة عام 2011 
اســتــفــاد مــنــهــا أكــثــر مـــن 4 مــاليــني شــخــص فـــي مــجــاالت 
توفير الغذاء والدواء واإليواء والكسوة ومشاريع التعليم 

والدعم النفسي، 
فيما بلغت تكلفة مشاريع الرعاية الصحية وحدها نحو 
52 مليون ريال استفاد منها نحو 2.2 مليون شخص من 
املرضى وإسعاف الجرحى واملصابني.وأشارت املؤسسة 

إلــى  إلـــى أن طــواقــمــهــا مــن مختلف التخصصات هــرعــت 
ــاثــــات غــذائــيــة  ــنـــار لــتــقــديــم إغــ ــــالق الـ حــلــب بــعــد وقــــف إطـ
وإيواء بقيمة 5 ماليني ريال وذلك تزامنا مع االتفاق الذي 
يقضي بخروج األهالي من حلب الشرقية، حيث سابقت 
الــســالل والوجبات  الــزمــن فــي تجهيز  فــرق عيد الخيرية 
الـــغـــذائـــيـــة ومـــســـتـــلـــزمـــات اإليــــــــواء لـــتـــكـــون فــــي اســتــقــبــال 
النازحني بجرابلس والريف الشمالي لحلب وريف إدلب، 
واستهدفت هذه املساعدات نحو 50 ألف شخص، وشمل 
اإليواء توزيع املراتب واألغطية ووسادات النوم وترمس 

املاء وفراش لألرض. 

الدوحة : بابكر عثمان 

الدوحة - المسؤولية االجتماعية 

  الــجــدل مـــازال محتدما ومــنــذ ســنــوات طويلة فــي العالم 
الــعــربــي حـــول مفاهيم املــســؤولــيــة االجــتــمــاعــيــة، وتعمل 
جــهــات عـــديـــدة فـــي اإلســـهـــام بــتــوضــيــح ونــشــر املــفــاهــيــم 
الــصــحــيــحــة لــلــمــســؤولــيــة االجــتــمــاعــيــة ومــنــهــا الــشــبــكــة 
املــوقــع األول  الــســعــوديــة للمسؤولية االجــتــمــاعــيــة وهـــو 
الــذي يهتم بشكل أساسي في نشر هــذا املفهوم  العربي 
وتــطــبــيــقــاتــه فــي املــجــتــمــع.  فــفــي نــــدوة بــعــنــوان "مــفــهــوم 
املــســؤولــيــة االجــتــمــاعــيــة - بــني الــخــيــريــة والــنــفــعــيــة" عبر 

االتـــــصـــــال عــــن ُبــــعــــد، تــــحــــدث خـــبـــيـــران فــــي املـــســـؤولـــيـــة 
املجتمعية هــمــا كـــلٌّ مــن الــدكــتــور عــبــد املــنــعــم املــرزوقــي 
الخبير اإلماراتي ومدير عام إلحدى كبرى الشركات في 
اإلمــارات العربية املتحدة، والــذي يعمل أيضا محاضرا 
في معهد أبوظبي للشرطة املجتمعية والدكتورة عروب 
الــرفــاعــي الــخــبــيــرة فـــي مــجــال املــســؤولــيــة االجــتــمــاعــيــة، 
والناشطة فــي القضايا العامة فــي دولــة الكويت، حول 
الــجــدل الـــدائـــر فــي هـــذا الــشــأن بــني مــن يــنــادي بــإلــزامــيــة 
تطبيق هذه املبادئ على الشركات بقوة القانون وبني من 

يعتبرها عمال تطوعيا.              

 جدل محتدم حول مفاهيم املسؤولية االجتماعية 
الرياض: المسؤولية االجتماعية 

 معرض في جامعة قطر لتعزيز 
الوعي باملسؤولية االجتماعية 

 الدوحة - المسؤولية االجتماعية 

الثالثة على التوالي، تنظم جامعة قطر نشاطا في مجال املسؤولية  للسنة 
االجتماعية، حيث درجـــت الجامعة وبــالــتــعــاون مــع شبكة قطر للمسؤولية 
املــجــال لتكريمها  االجتماعية على اختيار شخصية قطرية لها إســهــام فــي 
كشخصية الــعــام فــي املــســؤولــيــة االجــتــمــاعــيــة، ولــكــن هـــذا الــعــام ستحتضن 
ــارس املــقــبــل،  الــجــامــعــة فـــي مــ
مـــعـــرضـــا ومــــؤتــــمــــرا بـــهـــدف 
الرائدة  استعراض التجارب 
في هذا املجال وتنمية وعي 
الطلبة وتعزيز الشراكة بني 

القطاعني العام والخاص.
ويــقــول املنظمون إن الهدف 
من املعرض هو خلق تفاعل 
واقــــــــعــــــــي بــــــــني املـــــؤســـــســـــات 

املشاركة فيه 
وطلبة الجامعة للتعرف على 
الـــكـــفـــاءات الــطــالبــيــة الـــرائـــدة 
والـــقـــادرة عــلــى املــشــاركــة في 
تــعــزيــز قـــوة تــلــك املــؤســســات 
فــي خــدمــة املــجــتــمــع بــصــورة 

عامة.
ويـــقـــام عــلــى هـــامـــش املـــعـــرض مــؤتــمــر مــصــاحــب يــتــم فــيــه عــقــد ورش عمل 
تتناول قضايا رئيسية من قبيل املسؤولية االجتماعية في إطــار رؤيــة قطر 
الوطنية 2030، والشراكة بني القطاعني العام والخاص، واملواصفة العاملية ( 

..(.ISO26000
يــذكــر أن جامعة قطر تربطها اتفاقية مــع مــا يطلق عليها الشبكة القطرية 
للمسؤولية االجــتــمــاعــيــة وهـــو مــوقــع عــلــى اإلنــتــرنــت وتنتهي االتــفــاقــيــة في 
العام 2017 ويشرف على تنفيذ االتفاقية وما يتبعها من أنشطة كلية اإلدارة 

واالقتصاد والتي يترأس عمادتها الدكتور خالد سمش عبدالقادر. 

القطاع الخاص في جهود التنمية، 
أيــًضــا تشكيل لجنة عليا  كــمــا تــم 
للمسؤولية االجــتــمــاعــيــة برئاسة 
الــنــائــب األول لرئيس الجمهورية 
وتـــضـــم نــحــو 40 عـــضـــوا يــمــثــلــون 
ــيــــع قـــــطـــــاعـــــات املــــجــــتــــمــــع مــن  ــمــ جــ

حكومة 
وقــطــاع خــاص ومنظمات مجتمع 
مدني وشخصيات مستقلة.تقول 
ــــب وزيـــــرة  ــــدولـ الـــســـيـــدة مـــشـــاعـــر الـ
ــان االجـــتـــمـــاعـــي  ــمــ ــة والــــضــ ــايــ الــــرعــ
ملـــلـــحـــق املــــســــؤولــــيــــة االجـــتـــمـــاعـــيـــة 
(لقد تنبهنا مبكرا لضرورة تبني 
مــفــاهــيــم املـــســـؤولـــيـــة االجــتــمــاعــيــة 
ــاع الـــخـــاص  ــقـــطـ وضــــــــرورة ربـــــط الـ
ــــي مــقــابــلــة  بـــالـــتـــنـــمـــيـــة) تـــضـــيـــف فـ
خـــــاصـــــة عــــلــــى هـــــامـــــش زيــــارتــــهــــا 
لــلــدوحــة األســبــوع املــاضــي (ساعد 
هذا املفهوم كثيرا في دمج القطاع 
الخاص في جهود التنمية ولدينا 
ــلــــى تــــجــــاوب  ــيــــرة عــ ــثــ مــــــؤشــــــرات كــ

القطاع الخاص مع هذه الجهود).
وأضــافــت أن هــذا الــتــجــاوب دفعنا 
إلـــــــى إطـــــــــالق جـــــائـــــزة املـــســـؤولـــيـــة 
ــة الــســيــد  ــايـ االجــتــمــاعــيــة تــحــت رعـ
الــتــي انتظمت  رئــيــس الجمهورية 
منذ الــعــام املــاضــي، ولــديــنــا توجه 
إلى تطوير الجائزة وإضافة فئات 
جديدة لها ونحب أن تستفيد من 

التجربة القطرية في هذا املجال). 

ــن الــــــدول الــتــي  يــعــتــبــر الــــســــودان مـ
سبقت غيرها فــي املحيط العربي 
ــي تـــبـــنـــي مـــفـــاهـــيـــم املـــســـؤولـــيـــة  ــ فــ
االجتماعية من الناحية الرسمية 
ــهــــوري  ــمــ فــــقــــد صــــــــدر مــــــرســــــوم جــ
الــرعــايــة والضمان  بتكليف وزارة 
االجـــتـــمـــاعـــي بــالــعــمــل رســـمـــيـــا فــي 
ــر هـــــــذا املــــفــــهــــوم فـــــي أوســـــــاط  نــــشــ
القطاع الخاص والعمل على دمج 

مشاعر الدولب وزيرة الرعاية والضمان االجتماعي في السودان: 

 أنشأنا مجلسا للمسؤولية برئاسة النائب األول لرئيس  

¶  خالد شمس   

 الدوحة - محمد دفع ا! 

الــدولــي  -السفير  الــحــجــري  الــدكــتــور سيف  قــال 
بــرنــامــج لكل  للمسؤولية االجــتــمــاعــيــة، ورئــيــس 
ربـــيـــع زهـــــــرة، عـــقـــب اخـــتـــيـــاره مـــفـــوضـــا أمــمــيــا 
للتبشير بأهداف األمم  للمسؤولية االجتماعية 
املتحدة للتنمية املستدامة 2030، في تصريحات 
صحفية لـ "الشرق"، إن االختيار يلقي عليه أعباء 
العديد من  إقامة  ومسؤوليات مهمة تتمثل في 
ــراء ثــقــافــة املسؤولية  الـــنـــدوات واملــحــاضــرات إلثــ
االجتماعية من أجل العمل على تحقيق األهداف 
. وكــان مؤتمر  للتنمية املستدامة 2030  األلفية 
الــذي عقد  للمسؤولية االجتماعية  الدولي  عمان 
بالتعاون مع برنامج  في صاللة بسلطنة عمان 
السفراء  العاملي وبرنامج  املتحدة لالتفاق  األمــم 
بــالــتــعــاون مع  الــدولــيــني للمسؤولية االجتماعية 
غرفة تجارة وصناعة عمان اختار د. الحجري 

مــفــوضــا أمــمــيــا لــلــمــســوؤلــيــة االجــتــمــاعــيــة بعد 
العليا املنظمة  اللجنة  قــبــل  للقب مــن  ترشيحه 
املــجــاالت،  للمؤتمر تقديرا إلسهاماته فــي هــذه 
كــمــا مــنــح املــؤتــمــر الـــدكـــتـــور الــحــجــري الــجــائــزة 

الذهبية للمسؤولية املجتمعية لعام 2016. 

 الحجري مفوضا أمميا للمسؤولية االجتماعية 

¶  عروب الرفاعي ¶ املرزوقي
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 بــلــغــت تـــدخـــالت عــيــد الــخــيــريــة إلغــاثــة 
الشعب السوري نحو 300 مليون ريال 
منذ بداية األزمة عام 2011 استفاد منها 
أكثر مــن 4 ماليني شخص فــي مجاالت 
توفير الغذاء والدواء واإليواء والكسوة 
ومشاريع التعليم والدعم النفسي، فيما 
بلغت تكلفة مشاريع الرعاية الصحية 
وحــدهــا نــحــو 52 مــلــيــون ريــــال اســتــفــاد 
نـــحـــو 2.2 مـــلـــيـــون شـــخـــص مــن  مـــنـــهـــا 

املرضى وإسعاف الجرحى واملصابني.
وهرعت املؤسسة بعد وقف إطالق النار 
في خلب مؤخرا لتقديم إغاثات غذائية 
وإيواء بقيمة 5 مليون ريال وذلك تزامنا 

مع االتفاق الذي يقضي بخروج األهالي 
مــن حــلــب الــشــرقــيــة، حــيــث ســابــقــت فــرق 
عيد الخيرية الزمن في تجهيز السالل 
والوجبات الغذائية ومستلزمات اإليواء 
لتكون في استقبال النازحني بجرابلس 
والـــريـــف الــشــمــالــي لــحــلــب وريــــف إدلـــب، 
واستهدفت هذه املساعدات نحو 50 ألف 
شــخــص، وشــمــل اإليــــواء تــوزيــع املــراتــب 
واألغطية ووسادات النوم وترمس املاء 

وفراش لألرض
كــمــا رصـــدت املــؤســســة نــحــو 12 مليون 
ريال بدعم أهل قطر لتنفيذ 4 مشروعات 
إغاثية طبية في إدلب وريفها الشمالي 
وشمال حلب وريفها الغربي واملناطق 
األكــثــر تــضــررا الــتــي تــعــرضــت للقصف 

ــنـــابـــل الـــعـــنـــقـــوديـــة  ــقـ الــــجــــوي وإلـــــقـــــاء الـ
ــتـــي تــســتــهــدف  ــيـــل املـــتـــفـــجـــرة الـ ــبـــرامـ والـ
ــنـــشـــآت  املـــدنـــيـــني وتـــدمـــيـــر املـــــنـــــازل واملـ
وجــمــيــع مــظــاهــر الـــحـــيـــاة، ونـــتـــج عنها 
آالف الـــجـــرحـــى واملـــصـــابـــني فـــضـــال عــن 
املــــرضــــى  وجــــــــود عـــــشـــــرات اآلالف مـــــن 
ــراض مــزمــنــة وحـــاالت  أمــ بعضهم ذوي 
أخرى حرجة، جميعهم في حاجة ماسة 
لــلــرعــايــة الــصــحــيــة وتــقــديــم الــعــالجــات 
واألدويــــــــة الــــالزمــــة خـــاصـــة مـــع مــعــانــاة 
فصل الــشــتــاء وشـــدة الــبــرودة أو إجــراء 
الــعــمــلــيــات الــجــراحــيــة آلخـــريـــن حــتــى ال 
تـــتـــدهـــور حــالــتــهــم وتـــتـــعـــرض حــيــاتــهــم 

للخطر.
وأوضــحــت املــؤســســة أن املــشــروع األول 

تبلغ تكلفته نحو 4 ماليني ريــال، وهو 
عبارة عن تأثيث وتشغيل مجمع الشام 
الطبي في شمال حلب وتوفير األجهزة 
واملعدات الطبية والكادر الطبي والفني 

لتقديم الرعاية الصحية للمرضى.
أما املشروع الثاني فهو تشغيل مجمع 
ــة في  ــومــ ــام الــطــبــي لــلــطــفــولــة واألمــ الـــشـ
الريف الشمالي إلدلــب ملــدة عــام بتكلفة 
1.5 مليون ريال، حيث يكثر عدد النساء 
واألطــفــال املــرضــى والــجــرحــى لضعفهم 
وصعوبة حركتهم مع تواصل القصف 

واملعاناة.
الثالث فيتمثل في  املــشــروع الطبي  أمــا 
تجهيز وتشغيل 5 عيادات طبية متنقلة 
ملدة ثالثة أشهر، وتقدم خدمات الرعاية 

الــصــحــيــة لــلــنــازحــني وســاكــنــي املــنــاطــق 
املنكوبة واألكثر تضررا.

الــرابــع 5 ماليني  املــشــروع  وتبلغ تكلفة 
ريـــــــــــال لــــتــــوفــــيــــر األدويـــــــــــــــة واألجـــــــهـــــــزة 
واملــســتــلــزمــات الــطــبــيــة ملــشــافــي الــريــف 
الــغــربــي لــحــلــب وريــــف إدلــــب واملــنــاطــق 

املتضررة.
وتأتي هذه املشاريع اإلغاثية الطبية في 
سعي دؤوب مــن عيد الخيرية لتقديم 
الخدمات العالجية والــرعــايــة الصحية 
لــجــمــيــع املــــرضــــى والـــجـــرحـــى فــــي هـــذه 
املناطق التي يقطنها مئات اآلالف وال 
تــــزال تستقبل املــزيــد مــن الــنــازحــني من 
املهجرين من حلب وغيرها من املناطق 

الساخنة. 

5 ماليني لتوفير الغذاء واإليواء و12 مليونا رصدت ملشروعات طبية.. عيد الخيرية:

 17 مليون ريال لتنفيذ مشاريع إغاثية في سوريا 
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أنها  اإلسالمية  الدعوة   أعلنت منظمة 
افــتــتــحــت 4 مـــشـــاريـــع تــنــمــويــة بـــدولـــة 
تـــشـــاد، تــمــثــلــت فـــي عـــيـــادة طــبــيــة و 3 
ــار لــلــمــيــاه، تـــبـــرع بــتــكــلــفــتــهــا بــعــض  ــ آبـ
املــــحــــســــنــــني الــــقــــطــــريــــني مــــــن الـــــرجـــــال 
 27 أكثر من  والنساء، ويستفيد منها 
ألــــف شــخــص فـــي أكـــثـــر مــنــاطــق تــشــاد 
 لها.  وذلك ضمن مشاريع 

ً
فقًرا وحاجة

الــتــي تنفذها فــي 42  املنظمة التنموية 
ــح الــشــيــخ حــمــاد  ــ دولــــة إفــريــقــيــة. وأوضـ
القادر الشيخ، املدير العام ملنظمة  عبد 
الــدعــوة اإلســالمــيــة فــي قــطــر، أنـــه قــد تم 
افتتاح عيادة "أهل قطر الطبية" بمنطقة 
ــــورو، وهـــي  ــــوكـ عـــرديـــبـــايـــة بــمــحــافــظــة بـ
الــعــاصــمــة انجمينا بحوالي  تبعد عــن 
367 كلم، وتحتوي العيادة على 6 عنابر 
وغرفة للطبيب وغرفة للعالجات وغرفة 
لــلــنــســاء والـــتـــولـــيـــد وصــيــدلــيــة وصــالــة 
وغرفة االستقبال وغيرها من امللحقات 
الضرورية. ويستفيد منها أكثر من 10 
آالف شخص في هذه املنطقة واملناطق 
املجاورة لها.وأضاف أنه تم كذلك افتتاح 

بئر الرحمة بمنطقة أبراي بمركز قامة، 
وهــي تبعد عــن العاصمة بحوالي 410 
ألــف  أكــثــر مــن 12  كــلــم، ويستفيد منها 
شــخــص. كــمــا تــم افــتــتــاح بــئــريــن آخــريــن 
قـــريـــة عـــرديـــبـــايـــة، وحــــي أم سنينه  فـــي 
غــرب العاصمة، ويستفيد منهما أكثر 
من 5 أالف شخص. وأشار إلى أن حفل 
عــدد من  املشاريع حضره  هــذه  افتتاح 
املـــســـؤولـــني يــتــقــدمــهــم الـــقـــائـــم بــأعــمــال 

لدى تشاد ومحافظ  سفارة دولة قطر 
مــحــافــظــة "بـــــوكـــــورو" وعــــمــــدة املــديــنــة 
ومــــديــــر املــــيــــاه مـــمـــثـــًال لـــــــــوزارة املـــيـــاه 
اإلداري  واملــــديــــر  الـــصـــحـــي  واملــــفــــوض 
املــجــاورة  املناطق  قامة ورؤســاء  ملركز 
ــر إقـــلـــيـــم أدنـــــــى غــــــرب إفـــريـــقـــيـــا  ــ ــديـ ــ ومـ
والعاملني  اإلسالمية  الدعوة  بمنظمة 
بــبــعــثــتــهــا فــي تــشــاد، وجــمــع غــفــيــر من 

املناطق.  تلك  سكان 
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 خدمات مجانية للمؤتمرات 

 أثبتت مجموعة سبسلست لتأجير 
ــــدى  ــا بـــالـــفـــعـــل إحــ ــ ــهـ ــ ــارات أنـ ــ ــيــ ــ ــســ ــ الــ
الـــشـــركـــات الـــرائـــد فـــي مـــجـــال تــقــديــم 
الخدمات املجتمعية ضمن أنشطتها 
لتحقيق مــســؤولــيــتــهــا االجــتــمــاعــيــة 
فــــي املـــجـــتـــمـــع. فـــقـــد قـــدمـــت الــشــركــة 
رعــايــة مجانية لــعــدد مــن املــؤتــمــرات 
ــذا الــــعــــام مــنــهــمــا املـــؤتـــمـــر األول  ــ هــ
ــة الــــــجــــــروح والـــــــــذي نــظــمــتــه  ــايــ ــرعــ لــ
مؤسسة حمد الطبية بالتعاون مع 
مركز حوكمة للعالقات العامة، أما 
املــؤتــمــر اآلخــــر فــهــو املــؤتــمــر الــرابــع 
ــــذي  ــيـــة والــ ــتـــمـــاعـ لـــلـــمـــســـؤولـــيـــة االجـ

نظمته دار الشرق .
ــلـــوخـــي  ــــان املـــسـ ــــسـ ــيــــد غـ ــــول الــــســ ــقـ ــ يـ
الــعــام للمجموعة إن الشركة  املــديــر 
درجـــت على توفير رعــايــة لــعــدد من 
الفعاليات سنويا في إطار حرصها 
عــلــى الــتــفــاعــل مــع املــجــتــمــع، يضيف 
ونــحــن مــن هـــذا املنطلق نعمل على 
تــعــزيــز الــطــابــع الــقــطــري فـــي جميع 

أعــمــال الــشــركــة حــيــث يــلــتــزم سائقو 
املؤتمرات بالزي التقليدي

 وحـــــــول الــــخــــدمــــات الــــتــــي تــقــدمــهــا 
املــــجــــمــــوعــــة ملـــوظـــفـــيـــهـــا الــــدائــــمــــني 
واملــؤقــتــني يــقــول الــســيــد املــســلــوخــي 
درجــــنــــا عـــلـــى تــخــصــيــص مــيــزانــيــة 
سنوية خاصة ملساعدة أولئك الذين 
ــيـــة مــثــل  ــانـــونـ تـــواجـــهـــهـــم مـــشـــاكـــل قـ
قــضــايــا تــعــســف الــكــفــيــل أو الــتــعــثــر 
املالي وتوظيفهم في الشركة بصفة 
دائــمــة وتطبيق مــبــدأ حــريــة العامل 
ــقـــال لــعــمــل آخــر  ــتـ فـــي الـــبـــقـــاء أو االنـ
دون أي قيود. كما عملت املجموعة 
على تسجيل الشركة ضمن االتفاق 
ــم املـــتـــحـــدة وتــشــجــيــع  الـــعـــاملـــي بـــاألمـ
ــزام بـــمـــبـــادئ األمــــم  ــتــ ــــن لــــاللــ ــريـ ــ اآلخـ
املتحدة وااللتزام بتسوية حسابات 
ــتـــني خـــــالل أســـبـــوع  الـــســـائـــقـــني املـــؤقـ

واحد من نهاية مهمته مع الشركة.
وكــانــت املجموعة قــد حصلت العام 
املـــاضـــي عــلــى جـــائـــزة أفـــضـــل شــركــة 
صــغــيــرة ضــمــن جـــوائـــز املــســؤولــيــة 

االجتماعية التي تقدمها الشرق. 

¶   غسان املسلوخي يتوسط عدد من موظفيه  

بتمويل من محسنني قطريني
 {الدعوة اإلسالمية} تفتتح 4 مشاريع بتشاد 

¶ الشيخ حماد عبد القادر



الــتــي سبقت غيرها  الـــدول  ــودان مــن  ــس يعتبر ال
في املحيط العربي في تبني مفاهيم املسؤولية 
االجتماعية من الناحية الرسمية فقد صدر مرسوم 
جمهوري بتكليف وزارة الرعاية والضمان االجتماعي 
بالعمل رسميا في نشر هــذا املفهوم في أوســاط 
القطاع الخاص والعمل على دمج القطاع الخاص 
ــا تشكيل لجنة 

ً
فــي جــهــود التنمية، كما تــم أيــض

عليا للمسؤولية االجتماعية برئاسة النائب األول 

لرئيس الجمهورية وتضم نحو 40 عضوا يمثلون 
جميع قطاعات املجتمع من حكومة وقطاع خاص 

ومنظمات مجتمع مدني وشخصيات مستقلة 
ــرة الرعاية والضمان  السيدة مشاعر الدولب وزي
االجتماعي زارت الدوحة األسبوع املاضي لحضور 
أحد املؤتمرات املتعلقة بالسكان، ملحق املسؤولية 
االجتماعية أجــرى معها حــوارا تناول رؤيــة الدولة 
والـــوزارة ملفهوم املسؤولية االجتماعية وكيف 

يمكن تكريسه لخدمة التنمية 
وفيما يلي إفادات الوزيرة 

مشاعر الدولب وزيرة الرعاية والضمان االجتماعي بالسودان لـ املسؤولية االجتماعية: 

نشاط املسؤولية االجتماعية تحت رقابة الدولة 
الدوحة: بابكر عثمان 
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 نسعى إلى دمج القطاع الخاص في 
جهود التنمية من خالل تطبيق 
مفاهيم املسؤولية االجتماعية 

 ◄ ◄ مــاهــو تــصــوركــم ملــفــهــوم املــســؤولــيــة االجــتــمــاعــيــة ومــا 
هو دور الدولة والقطاع الخاص في دفع عجلة التنمية في 

البالد؟
► تنبهت حكومة السودان في وقت مبكر ملوضوع 
املسؤولية االجتماعية، فتم عقد أول مؤتمر في هذا 
الشأن عام 2008 برعاية وزير املالية آنذاك، واستمر 

عقد املؤتمرات 
وحتى اآلن نظمنا ما يقارب الستة مؤتمرات، ومن 
املــؤتــمــرات تأسيس مجلس  نتائج توصيات هــذه 
أعلى للمسؤولية االجتماعية برئاسة النائب األول 

لرئيس الجمهورية،
ــــوزارة الــخــدمــيــة وأيــًضــا من   ويــضــم ممثلني مــن الـ
ــتـــي لـــهـــا صـــلـــة بــالــقــطــاع  مــمــثــلــني مــــن الــــــــــوزارات الـ
الخاص مثل وزارة النفط، وزارة الطاقة والتعدين، 

وزارة االتصاالت. 
وأستطيع القول إن القطاع الخاص الوطني ورجال 
األعمال لديه مبادرات متعددة في إطار املسؤولية 
االجتماعية، أمــا الجهاز الحكومي فيقود تنظيم 
الــخــاص باملسؤولية االجتماعية، وشــرح  النشاط 

املفهوم للشركات والقطاع الخاص منذ نحو سبعة 
أعـــوام، وحسب فهمنا فــإن املسؤولية االجتماعية 
تشمل عــشــرة مــبــادئ فــي حــقــوق اإلنــســان والبيئة 
وحقوق العمال ومكافحة الفساد، وأعتقد أن وزارة 
الرعاية والضمان االجتماعي لها لعبت دورا كبيرا 
في ترسيخ وشــرح مفهوم املسؤولية االجتماعية، 
وفــــي كــثــيــر مـــن األحـــيـــان يــخــتــزل هــــذا املــفــهــوم في 

املساهمات االجتماعية وهذا خطا كبير.
◄  ◄  كيف هو تجاوب القطاع الخاص؟

ــــج الــقــطــاع  ــفـــهـــوم كـــثـــيـــرا فــــي دمـ ــذا املـ ــ ► ســـاعـــد هـ
الخاص في جهود التنمية ولدينا مؤشرات كثيرة 
على تجاوب القطاع الخاص مع هذه الجهود، كما 
أســهــمــت الــتــوصــيــات الــتــي خــرجــت بــهــا مــؤتــمــرات 
الــقــطــاع الخاص  املــســؤولــيــة االجتماعية فــي رؤيـــة 
الــدولــة التنموية، وبــذلــك يكتمل  كــجــزء مــن خطط 
املثلث الذي يتمثل في القطاع الحكومي ومنظمات 

املجتمع املدني والقطاع الخاص.
ــن الــخــطــط  ا مـ ــزء ــ  اآلن الـــقـــطـــاع الـــخـــاص أصـــبـــح جـ
ــا يــســمــى  ــا ملــ ــًقــ الــتــنــمــويــة ويـــعـــمـــل مــــع الـــــــــوزارة وفــ

بــخــارطــة املــســؤولــيــة االجــتــمــاعــيــة، وأيــًضــا وسعنا 
نطاق املجتمعات املحلية بمشاركتها في املؤتمرات 
والتحدث عن رؤيتها للقطاع الخاص، مثل شركات 
الــبــتــرول ومـــدى تأثيرها على البيئة وغــيــرهــا من 
بــالــتــعــاون مــع وزارة  الــصــنــاعــات، واآلن  مــخــلــفــات 
الــبــيــئــة نعمل عــلــى الــحــد والــتــقــلــيــل مــن تــلــك اآلثـــار 
ــادرات وفـــهـــم كــامــل  ــبــ ــاك مــ ــنـ الــبــيــئــيــة الــســالــبــة، وهـ
لشركات القطاع الخاص، هذا ما دفعنا إلى إطالق 
جائزة املسؤولية االجتماعية تحت رعاية السيد 
رئيس الجمهورية التي انتظمت منذ العام املاضي، 
لــالتــصــاالت، ولدينا توجه  وفـــازت بها شركة زيــن 

ــة فــئــات جـــديـــدة لها  ــافـ إلـــى تــطــويــر الــجــائــزة وإضـ
ونــحــب أن تستفيد مــن التجربة القطرية فــي هذا 

املجال. 
◄  ◄  هناك بعض الدول لها وزارات للمسؤولية االجتماعية 
مثل الهند، إيطاليا، بريطانيا ماهو الدور الذي تلعبه الدولة 

تجاه املسؤولية االجتماعية؟.
►  صـــدور مــرســوم جــمــهــوري بــأن وزارة الرعاية 
والــضــمــان االجــتــمــاعــي هــي املــخــتــصــة بــمــا يتعلق 
باملسؤولية االجتماعية، ونحن كحكومة تدخلنا 
فـــي الــتــنــظــيــم لــيــس لــتــقــيــيــد الـــقـــطـــاع الــــخــــاص، بل 
أجرينا حوارا مع القطاع الخاص الذي اقترح تلك 
التوصيات، ومــن جانبنا عملنا بتلك التوصيات 
والسير مع القطاع الخاص بالخطوات التنظيمية 
املقترحة، وواقعنا يختلف من دول مثل دولة قطر 
وغيرها من دول الخليج بوجود احتياجات كثيرة 

في مجال التعليم والصحة، 
والبـــد أن يــكــون هــنــاك اهتمام بالجانب الرياضي 
والــثــقــافــي والــفــنــي ويــتــم تــرتــيــب ذلـــك عــلــى حسب 
ــات لبعض  ــدراســ ــات، أيــضــا الحــظــنــا أن الــ ــويــ األولــ
الفنية، وهــذا  الــجــوانــب  الــشــركــات ينقصها بعض 

أضعف من املطلوب، 
ولعدم وجود قانون يطالب مؤتمرون بسن قانون 
ــا، ونـــحـــن نــريــد  ــايـ ــقـــضـ تـــشـــريـــعـــي لــتــنــظــيــم تـــلـــك الـ
ــإرادة القطاع  ــ عــنــدمــا يــصــدر هـــذا الــقــانــون يــكــون بـ
ــة  ــدم الـــدولـ ــقـ الــــخــــاص وتــــوجــــهــــاتــــه،   وبـــاملـــقـــابـــل تـ
حــوافــز كالتخفيض فــي الضرائب وبعض امليزات 
الــخــاص.  الــدولــة للقطاع  الــتــي تقدمها  اإليــجــابــيــة 
ونتمنى أن يــكــون عملنا وتوجهاتنا متسقة مع 
أهداف التنمية املستدامة لألمم املتحدة 2030 حيث 
أعطت أولولية للقطاع الخاص كمشارك ومساهم 
في تحقيق أهــداف التنمية املستدامة وهــذا توجه 
في الخطة العاملية يعطي القطاع الخاص دورا أكبر 

في تنفيذ األجندة وهي أولويات العالم للعمل. 

أنشأنا لجنة عليا للمسؤولية االجتماعية برئاسة 
النائب األول لرئيس الجمهورية 

¶ دكتور عايض القحطاني يهدي درع الرحمة لوزيرة الرعاية االجتماعية في السودان¶ تكريم  بنك فيصل 

 قصة اول مؤتمر للمسؤولية االجتماعية في السودان 
املؤتمر ولكن تنقصنا   بالفعل شرعنا في تنظيم 

القدرة على توفير تمويل  للمؤتمر، 
فــتــجــهــنــا الــــى مــكــتــب الـــدكـــتـــور عــبــدالــرحــمــن احــمــد 
الخضر وكان وقتها ال يشغل اي منصب دستوري 
وتربطني به عالقة جيرة في مدينتنا كسال بشرق 
السودان ، ووافق بعد تردد بإعتبار ان هذا املفهوم 
مازال حديثا في االدبيات االقتصادية والسياسية 
اقناع  اقتنع بدعم املؤتمر تمكنا من  ، ولكن عندما 
نحو عشر شركات ومؤسسات لدعم املؤتمر خالل 
اسبوع واحد فقط و اتفقنا على جعل وزير املالية 
الدكتور عوض احمد الجاز راعيا للمؤتمر وقابلناه 
في مكتبه بمعية الدكتور الخضر وكانت دعمه لهذا 

املؤتمر فتحا كبيرا 
استقطبت لذلك املؤتمر متحدثني من اململكة املتحدة 
ومــصــر والــســعــوديــة وقــطــر ووكــالــة االتــفــاق العاملي 
باألمم املتحدة  اضافة الى متحدثني من السودان ، 
حيث ان تجارب الشركات الراعية كانت تستحق ان 

يستمع اليها ، 

وتــشــمــل تــلــك الــشــركــات ، كــنــانــة وشـــركـــة شيكان  
للتامني وشــركــة ســوداتــل وبنك فيصل االسالمي 
، اما الحمالت االعالمية فقد تم ادارتها بإحترافية 
الخبراء في  ، حيث تم استضافة عــدد من  شديدة 

تــم عقد مــؤتــمــرات صحافية  الــســودان و  تلفزيون 
ونشر مقابالت في الصحف املحلية و كان التحدي 
املاثل هو ماهية املسؤولية االجتماعية ؟  االعالمي 
و تم عقد املؤتمر في تاريخ 27 أغسطس 2008 في 

فندق السالم روتانا ، احد اكثر الفنادق رقيا 
وانــتــهــى املــؤتــمــر محققا نــجــاحــا كــبــيــرا ولــكــن بعد 
ــدودة تـــم تــعــيــني الـــدكـــتـــور عــبــدالــرحــمــن  ــعـ شــهــور مـ
االيثار  تــرك مدير  الخرطوم و  الخضر واليا لوالية 

منصبه و عدت انا الى الدوحة 
ولكن مشروعات مؤتمرات املسؤولية االجتماعية 
لم تتوقف بعدها ، فجاء آخــرون والحمدلله وجدوا 
الطريق ممهدا فساروا فيه ، وعندما التقيت بمعالي 
وزيــــــرة الـــرعـــايـــة والـــضـــمـــان االجــتــمــاعــي وجــدتــهــا 
املــســؤولــيــة  تــوجــهــات  الــتــفــاؤل بمستقبل  شـــديـــدة 
االجــتــمــاعــيــة فـــي الـــســـودان ، فــفــي وقـــت وجــيــز تم 
تحقيق انجازات كبيرة منها تشكيل مجلسا اعلى 

للمسؤولية االجتماعية. 
كما تم تكليف وزارة الرعاية والضمان االجتماعي 
بان تكون هي الجهة الحكومية املسؤولة عن تطبيق 
التوجهات  ان هــذه  ، وعرفت اخيرا  التوجهات  هــذه 
سيتم نقلها الى الواليات االخرى لتصبح جزءا من 

هذا الحراك العاملي املشرق .

بقلم بابكر عثمان

خالل ثماني سنوات مرت مياه كثيرة 
تحت جسر املسؤولية االجتماعية 
ــســودان ، ففي عام  للشركات فــي ال
2008 وكانت تربطني عالقات جيدة 
مع منظمة االيثار الخيرية وهي احدى 
املــنــظــمــات املــرمــوقــة ، فاقترحت 
عليهم التعاون لتنظيم اول  مؤتمر 
حول املسؤولية االجتماعية للشركات 
بالسودان وكنت وقتها اديــر مركزا 
لتنظيم املؤتمرات في الدوحة اسمه 

مركز املديرين القطري 

¶ د. عبد الرحمن الخضرد.   عوض الجاز   



 أدار الندوة من الرياض: د.الرمضي الصقري

 البداية في طرح سؤال سببَّ جدًال كبيًرا بني الباحثني، أال وهو مفهوم 
املسؤولية االجتماعية، واملسؤولية املجتمعية.. أيهما أصح؟ وأيهما 

أشمل من اآلخر؟ وما الخلفيات في ذلك؟ 
 بـــدأت الــدكــتــورة / عـــروب الــرفــاعــي، وذكــــرت أن املجتمع يــتــكــون من 
ثالثة قطاعات، القطاع األول هو القطاع الحكومي، وهــذا بطبيعته 
لــه خــدمــات اجتماعية مــثــل التعليم، والــصــحــة، والــكــهــربــاء، وجميع 
الــخــدمــات االجــتــمــاعــيــة الــتــي تــقــوم بــهــا مــؤســســات الـــدولـــة. والــقــطــاع 
الــعــام، وهــي أيًضا  الــقــطــاع األهــلــي، مثل جمعيات النفع  الــثــانــي هــو 
بطبيعتها ذات خدمات اجتماعية، مثل خدمة البيئة، وخدمة الطبقات 
الــخــاص؛ هذا  الثالث فهو القطاع  أمــا القطاع  الضعيفة في املجتمع. 

القطاع االستثماري الذي ينتج السلع والخدمات مدفوعة القيمة. 
 وقد تم الحديث منذ عام 1970م على أن هذا القطاع يجب أال يكتفي 
بجني األرباح فقط من العمليات التي يقوم بها، إنما عليه أن يتحمل 
عات املجتمع. وحتى في تصنيف  ي توقُّ الــذي يلبِّ العبء االجتماعي 
الــقــطــاع الـــخـــاص عــلــيــنــا أن نــمــيــز بـــني نــوعــني مـــن الـــشـــركـــات؛ فهناك 
الــشــركــات الــعــائــلــيــة، والــشــركــات املــســاهــمــة، فــالــشــركــات العائلية لها 
مساهمات اجتماعية وخيرية حتى في الغرب، مثل شركة "كــادوري" 
يــمــلــكــهــا شــخــص اســمــه "كــــــــادوري" ولــــه دور فـــي الــعــمــل االجــتــمــاعــي 

واالهتمام بالعاملني، وهذه مساهمة منه. 

◄ شركات املساهمة العامة 

ـــا الــشــركــات ذات الطبيعة املساهمة، فــهــذه الــشــركــات هــنــاك خالف   أمَّ
أيًضا في ذلك على دورها االجتماعي، هل عليها دور اجتماعي أم ال؟ 

ألن املساهمني قــد ال يرغب بعضهم فــي تخصيص جــزء مــن األربــاح 
للمجتمع، كما أن هذه الشركات حولها خالف، مثًال في بعض املذاهب 
على الزكاة لهذه الشركات، فالبعض يرى أن على الشركات أن تؤدي 
زكاتها من أرباحها، والبعض اآلخر يرى أن كل مساهم يأخذ أمواله 

وله الحق والتصرف وإنفاق الزكاة بنفسه. 

◄ خالف مشابه في الغرب 

ونشأ أيــًضــا خــالف مشابه فــي الــغــرب، ولــكــنَّ هــذا الــخــالف حسم بأن 
ا من أرباحها للمجتمعات،  على الشركات املساهمة أن تخصص جزًء
وتم تفصيل مفهوم املسؤولية االجتماعية بعد ذلك، وهذا كله توطئة 
الــذي تقوم به  الــدور  وتمهيد ملفهوم املسؤولية االجتماعية، وتعني 

الشركات تجاه املجتمع.
ــا املسؤولية املجتمعية من وجه نظري؛ فاملقصود منها أن هناك  أمَّ  
قضية في املجتمع، ويتعاون أكثر من قطاع في حلها، فهذا التعاون 

مجتمعي، بمعنى أنه يقوم به أكثر من فرد أو جهة. 
 والتداخل بني مفهوم املسؤولية االجتماعية واملسؤولية الخيرية أمر 

يقع فيه كثير من الناس؛ حتى املنظمات الدولية تقع في ذلك.
 والحقيقة أن املسؤولية االجتماعية لها أربعة عناصر: 

املــســؤولــيــة  املـــســـؤولـــيـــة االقـــتـــصـــاديـــة، بــمــعــنــى أن  الــعــنــصــر األول:   
ــا، بـــل إن الـــشـــركـــات مــطــالــبــة  ــاحــ االجــتــمــاعــيــة لــلــشــركــة أن تــحــقــق أربــ
ا من مسؤولياتها  بتحقيق األرباح أمام مجتمعاتها، واعتبر ذلك جزًء

االجتماعية تجاه املجتمع، فهذه هي املسؤولية االقتصادية. 
املكون الثاني: املسؤولية القانونية، بمعنى أن من حق املجتمع على 

الشركة أن تلتزم بالقوانني. 
ــة، واملـــســـؤولـــيـــة الــخــيــريــة،  ــيــ ــيـــة األخــــالقــ الــعــنــصــر الـــثـــالـــث: املـــســـؤولـ
ومسؤولية الشركة األخالقية، كما تعلمون، أن القانون قد ال ينظم 
جميع القضايا، إنما هي أعراف املجتمع، مثل عمل األطفال ؛ فقد يكون 
الـــدول مقبوًال، وبعضها ليس مقبوًال، فهذه هــي القضية  فــي بعض 
األخالقية التي هي التزام الشركات بأخالقيات املجتمع، وهذه تعتبر 

مسؤولية اجتماعية 
الــقــضــيــة الـــرابـــعـــة: فــهــي املــســؤولــيــة الــخــيــريــة، بــمــعــنــى أن تخصص 

ا من أرباحها لخدمة املجتمع.  الشركات جزًء
الــنــاس عندما يــقــول مسؤولية اجتماعية فغالًبا مــا يقصد   وأغــلــب 
مـــســـؤولـــيـــة أخـــالقـــيـــة أو مـــســـؤولـــيـــة خـــيـــريـــة، وال يــقــصــد مــســؤولــيــة 
اقــتــصــاديــة ومــســؤولــيــة قــانــونــيــة؛ ألنــهــا مــن الــبــديــهــيــات، ألن الشركة 
الـــتـــي ال تــلــتــزم بــاملــســؤولــيــة االقـــتـــصـــاديـــة أو الــقــانــونــيــة ســــوف يتم 
إغالقها، بينما ال يتم إغالقها ألنها لم تلتزم بمسؤوليتها الخيرية 

أو األخالقية. 
وأضـــــاف الـــدكـــتـــور/ عــبــد املــنــعــم املــــرزوقــــي حــــول مــفــهــوم املــســؤولــيــة 
املجتمعية، أن هذا الجدل الذي تم حول ذلك بني الباحثني واملــدارس، 
فقد طرح من الفريق العربي الذي كنت أحد املشاركني فيه في منظمة 
ــــزو 26000، واســتــمــر الــنــقــاش ألكــثــر مـــن يــومــني مـــن قــبــل الــوفــود  األيـ
العربية، حتى تم االتفاق على أن يطلق عليها مسؤولية مجتمعية، 
وليس مسؤولية اجتماعية، ألن املجتمع أكبر وأشمل وتنحصر تحته 

املواضيع االجتماعية كجزء من املجتمع. 
 وحول تداخل املسؤولية االجتماعية والعمل الخيري ذكر د. املرزوقي 
أن قضية الــعــمــل الــخــيــري هـــذه أولـــى املــالحــظــات عــنــدمــا بـــدأ ينتشر 
مــفــهــوم املــســؤولــيــة املجتمعية، هــل هــو عــمــل خــيــري؟ هــل هــو تقديم 
مساعدات للناس؟ أو عمليات تبرعات؟ طبًعا املفهوم أكبر من ذلك 
الــذي  بكثير، ولعلي لتقريب املــوضــوع أتبنى معايير األيـــزو 26000 
أقــســام؛ قسم واحد  إلــى سبعة  م موضوع املسؤولية االجتماعية  قسَّ
منها فقط لخدمة املجتمع وتنميته وتطويره، ويدخل تحته التبرعات 
ومساعدة الناس في الظروف السيئة، وتقديم خدمات للمجتمع في 
ا من  املجاالت الصحية والتعليمية والبنية التحتية، وهذا يعتبر جزًء
سبعة أجزاء، أما بقية األجزاء فتدخل في حقوق اإلنسان، والحوكمة 
املؤسسية، والبيئة، وممارسات التشغيل العادلة، وممارسات العمال، 
وأيًضا شؤون املستهلك، فهذه مواضيع أشمل من العمل الخيري الذي 

ينحصر في تطوير املجتمع وتنميته. 
وأضافت د. عروب الرفاعي تعليًقا على مفهوم املسؤولية االجتماعية 
والعمل الخيري والتداخل بينهما، فالعمل الخيري ليس بالضرورة 
أن يكون فقط لخارج املؤسسة، وهــذا يعني توسًعا باملفهوم، بعض 
ا من العمل الخيري الذي تقدمه املؤسسة  الدراسات تقبل أن يكون جزًء
للموظفني من عطايا دون أن تكون ملزمة بذلك كالهدايا، وهذا يعني 
أن خير الشركة يكون ملوظفيها، وفي املقابل طرح آخر يرى أن الشركة 
إن أعطت األموال الخيرية ملوظفيها فالشركة تكسب الوالء، إًذا فإن هذا 
ا، وإنما نفعي، وهذا توظيف العمل الخيري ملزيد  العطاء ليس خيرّيً
الـــوالء، وبالتالي عمل نفعي للشركة، فهذا الحديث بني النفعية  من 
والخيرية مثار جــدل في الغرب. وفــي الحقيقة هي تشبه النيات في 
املجتمعات املسلمة، هــل نيتك خالصة لخدمة املجتمع؟ أم نيتك أن 
تــربــح؟ وهـــذه طبيعة املــســؤولــيــة االجــتــمــاعــيــة ال تـــزال الــقــضــايــا غير 

محسومة فيها، وما زال باب الحوار مفتوًحا في هذا املجال. 

◄ املسؤولية تجاه املوظفني 

 أما الدائرة الثانية يجب أن تكون جميع العمليات املوجهة للموظفني 
املــســاس بالبنية وال يوجد فيها هــدر بحيث تكون  تكون خالية مــن 

متقنة، ألن هذا جزء من املسؤولية االجتماعية. 
 ولكن هــذا جــزء مــن املسؤولية االجتماعية، وهــنــاك طــرح آخــر يقول 
الــتــي تترتب  إن مسؤولية الشركة االجتماعية أن تكفينا املشكالت 
على عملها، مثًال الشركات التي تعمل في مجال بيع السيارات ترى 
الدراسات والباحثون أن على الشركة معالجة تأثير عوادم السيارات 

البيئة ؛ ألن هذه املشكلة سببها الشركة، وكذلك مثًال الشركات  على 
التي تعمل في مجال البترول دائًما تهتم باألمراض مثل السرطان، 

ألن االعتقاد السائد بأن هذه األمراض سببها أعمال هذه الشركات. 
 أما الدائرة الثالثة للعمل الخيري فهي الدائرة العامة لنفع املجتمع، 
وهذه قد تكون الدائرة األنضج، وقد تكون الدائرة الخيرية فعًال، ألن 
مردودها املباشر على الشركة أقل، مثل مساعدة املجتمع والشرائح 

الفقيرة وغيرها من الخدمات وأغلب الشركات تتوجه لهذه الدائرة. 
 ونالحظ مثًال أن بيل غيتس لم يعِط من أرباح شركة "مايكروسوفت" 
عندما كان رئيس الشركة، إنما أعطى بعد انتهاء عمله من الشركة، 
وتــفــرغ للعمل الــخــيــري وتــصــرف بــالــتــبــرعــات حــســب إرادتـــــه، وقـــد ال 
ــرم الــشــركــة املــســاهــمــة، ألن  ــان عــلــى رأس هــ يــســتــطــيــع ذلــــك عــنــدمــا كــ
املساهمني قد ال يوافقون على ذلك. وهذه النزعة نالحظها عند الغرب 

دائًما، أن العطاء يكون غالًبا باسم األفراد. 
 وأضــافــت رغــم اتفاق الخبراء العرب على أنها مسؤولية مجتمعية 

مت املــوضــوع إلى  الــدراســات األجنبية قسَّ وليست اجتماعية، إال أن 
اجــتــمــاعــيــة ومــجــتــمــع، فــاالجــتــمــاعــيــة هـــي أن تــكــون الــقــضــيــة طبيعة 
ــا املجتمعية فهي أن يكون مــن يعالج القضية ينتمي  أمَّ اجتماعية، 
إلى قطاع مختلف، فالجديد هو أن يشترك أكثر من قطاع في معالجة 
القضايا، والجميل أيًضا، بما يسمى ذوبــان الحدود بني القطاعات، 
ــذا الــعــمــل يتبع للمؤسسات  فــكــانــت بــالــســابــق األمــــور مــحــســومــة، وهـ
الــحــكــومــيــة، ولــكــن هـــذا انــتــهــى، وأصــبــحــت الــحــكــومــات تــعــلــن أنــهــا ال 
تستطيع أن تتناول القضايا االجتماعية بمفردها. وكــأن الحكومة 
تقول إن القضية تعودت إنني أنا الذي يقع على عالجها، ولكن أتمنى 

أن نتشارك جميًعا فيها. 
ــق د. عــبــد املــنــعــم املـــرزوقـــي قــائــًال: أتــفــق فيما طــرحــت الــدكــتــورة   وعــلَّ
عـــروب، وأن التعريب لكلمة مجتمعي مــن وجــهــة نــظــري أنــه األصــح، 
ولــكــن الفريق العربي فــي منظمة األيـــزو عند إعـــداد مواصفة األيــزو 
ا أكثر ما يغطي  26000 أخذوا املفهوم على أنه يغطي مفهوًما مجتمعّيً

مفهوم كلمة اجتماعي، وأكد االهتمام بالعميل الداخلي للمنظمات، 
ويجب أن يحظى باالهتمام أكثر من أي طرف آخر، وهذه أحد معايير 
مواصفات األيزو 26000 التي هي معايير ممارسات العمل، ويندرج 
تحتها الحقوق والتعويضات، وســاعــات العمل، وأخالقيات املهنة، 
والصحة والسالمة في العمل واملحافظة على الصحة، حتى يدخل 
فيها زيــادة والء املوظف لعمله، وتعتبر ضمن املسؤولية املجتمعية 
كــاالهــتــمــام بــاألبــنــاء والــزوجــة واألســــرة، وتــوفــيــر الــخــدمــات الصحية 

اإلضافية والرحالت، وغيرها. 
وبمداخلة حــول مفهوم املسؤولية االجتماعية: هــل يمكن توحيده 
نــتــرك لقطاعات املجتمع الثالثة أن تضع  أم  الــواحــدة؟  الــدولــة  داخـــل 

مفهوًما مناسًبا لها؟ 
قت د. عروب الرفاعي بالقول (أعتقد أن هذا الجدل لم يحسم بعد   علَّ
حتى لدى الغرب، ولكن أهمية املسؤولية االجتماعية ُحسمت، أما ما 
سوى ذلك من تفاصيل ال أراها ُحسمت ؛ ألنني الحظت أن كل باحث 
ــم يــنــطــلــق  يـــبـــدأ فــــي تـــوضـــيـــح مــفــاهــيــمــه، ثــ
الــتــوحــيــد،  أنــــه صــعــب  بــالــتــفــاصــيــل، وأرى 
والحل من وجهة نظري هو أن نبدأ تعريف 
مفاهيمنا، ولــكــن هــنــاك بديهيات يجب أن 
ا، وهذا دورنا  نتفق عليها، وهذه مهمة جــّدً
الـــذي يجب أن يــكــون، وهــو جــزء مــن عملية 
الــوعــي ؛ وهـــو أن كــل شــركــة يــجــب أن يكون 
لديها مسؤولية اجتماعية، وأال يكون هناك 
هدر من أي شركة، ألن هذه قضية أخرى كأن 
تهدر الشركات بطريقة غير راشــدة، وتدفع 
ــذا ال  ــوال إلســـكـــات املــجــتــمــع. وهــ ــ بــعــض األمــ
يعيب املسؤولية االجتماعية، ولكن العيب 
بالطريقة ؛ فعندما نعطي يجب أن نعطي 

بطريقة مسؤولة.

◄ تداخل املفاهيم 

وحول تداخل مفهوم املسؤولية االجتماعية 
مع مفهوم الشراكة املجتمعية والخدمة االجتماعية 

ذكـــرت د. عـــروب الــرفــاعــي بــأن هــذا املــوضــوع يتعلق أيــًضــا باختالف 
ا ما زلــت من أنصار أن يكون الحديث في  املفاهيم ولكنني شخصّيً
املسؤولية االجتماعية حول قضايا الشركات، أما أنها قابلة التطبيق 
خــارج الشركات، فهذا أمر طبيعي وصحيح، هذا رأيــي، وأحترم رأي 
غيري  أما د. املرزوقي فيقول إن توحيد مفهوم املسؤولية االجتماعية 
أمر مهم، ونحتاج إليه، وأبرز اإلسهامات في ذلك جاء من عدة جهات، 
منها منظمة اآليزو ومواصفتها اآليزو 26000، وبالتالي تغيرت نظرة 
الشركات إلى املسؤولية االجتماعية من مجرد تبرع أو إسهامات في 
املجتمع إلى هذا املفهوم الــذي وصلت إليه اآلن، ولكن ال شك إنه من 
الصعب توحيد املفهوم على مستوى الدول العربية أو على مستوى 
العالم، لكن على األقل أصبح املفهوم يتضح أكثر لدى الناس، وأصبح 
يــخــرج مــن نــطــاقــه الــضــيــق الــــذي اخــتــزل فــي قــضــيــة تــطــويــر املجتمع 

وخدمته. 

خالل ندوة نظمتها الشبكة السعودية 
للمسؤولية االجتماعية

55 ندوات ندوات44

ندوةندوة

خبيران عربيان يتجادالن حول مفاهيم املسؤولية االجتماعية
 

الجدل ما زال محتدما ومنذ سنوات طويلة في العالم العربي حول مفاهيم 
املسؤولية االجتماعية، وتعمل جهات عديدة في اإلسهام بتوضيح ونشر 

املفاهيم الصحيحة للمسؤولية االجتماعية، 
ومنها الشبكة السعودية للمسؤولية االجتماعية، وهو املوقع األول العربي 

الذي يهتم بشكل أساسي في نشر هذا املفهوم وتطبيقاته في املجتمع. 
عقدت الشبكة ندوة بعنوان "مفهوم املسؤولية االجتماعية - بني الخيرية 

والنفعية" عبر االتصال عن ُبعد، وتحدث فيها خبيران في املسؤولية املجتمعية هما كلٌّ من الدكتور عبد 
املنعم املرزوقي الخبير اإلماراتي ومدير عام إلحدى كبرى الشركات في اإلمارات العربية املتحدة، والذي 

ا محاضرا في معهد أبو ظبي للشرطة املجتمعية، 
ً

يعمل أيض
والدكتورة/ عروب السيد يوسف الرفاعي الخبيرة في مجال املسؤولية االجتماعية، والناشطة في القضايا 
العامة في دولة الكويت، أدار الندوة الدكتور الرمضي الصقري املشرف العام على الشبكة السعودية 

للمسؤولية االجتماعية.
ألهمية املعلومات واآلراء الواردة في مداخالت الخبراء املذكورين ينشر ملحق املسؤولية االجتماعية 

الندوة كاملة 
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د. عروب الرفاعي: الخالف حول مسؤولية شركات 
املساهمة العامة تم حسمه 

د.عبداملنعم املرزوقي : شاركت في وضع األيزو 26000 وحسمنا كثيًرا من الخالفات
 مازال الجدل قائًما حول إلزامية املسؤولية االجتماعية 

 ماذا عن إلزامية املسؤولية املجتمعية؟ هل هي إلزامية؟ أم غير إلزامية؟ 
أم تطوعية؟ بحيث يترك للمؤسسات خيارات التنفيذ وااللتزام؟ 

أثناء إقرار  أيًضا طرحت  الجدلية  املرزوقي بالقول إن هذه   يوضح د. 
وثيقة مواصفة األيزو 26000 هل يجب منح شهادات مثل األيزو 9001 
الخاصة بالجودة، واأليزو 14000 الخاصة بالبيئة؟ وتم االتفاق تقريًبا 
باإلجماع بعدم منح شهادة، أي بمعنى أال تكون إلزامية، لذلك وضعت 
العمومية  الجمعية  أن تجتمع  ملــدة ثــالث ســنــوات على  تحت االخــتــبــار 
مرة أخرى ويتم التصويت بمنح شهادة مواصفة للجهة التي تطبقها، 

وأنا أفضل أن تكون املسؤولية املجتمعية تطوعية غير إلزامية حتى ال 
ُتستغل. 

الــجــدل دائــًمــا حــول املسؤولية املجتمعية وتطبيقها..  الكثير مــن  يثار 
املنظمات  أو تطبيقها عــلــى جميع  فــقــط؟  بــالــشــركــات  مــنــوطــة  هــل هــي 

كاملنظمات الحكومية، ومنظمات النفع العام؟ 
األيــزو  بــأن املسؤولية املجتمعية ووفــًقــا ملواصفة   يوضح د.املــرزوقــي 
26000 يمكن تطبيقها على جميع املنظمات، وأيًضا يمكن إسقاطها 

حتى على األفراد.

إلزامية املسؤولية االجتماعية 

¶  حملة سدرة االمنيات احدى مبادرات الشبكة السعودية   

  .   ¶
  

¶  عروب الرفاعي 
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 من خــالل شراكة خبراء املسؤولية االجتماعية 
ــات املـــســـتـــدامـــة،  ــارســ ــمــ ــن املــ نــمــكــن املـــنـــظـــمـــات مــ
وتـــوطـــني املــعــرفــة الــعــلــمــيــة وتــوفــيــرهــا وابــتــكــار 
وتـــصـــمـــيـــم وتـــطـــويـــر املــــــبــــــادرات وفـــــق مــعــايــيــر 

االستدامة.
ونسعى لتحقيق األهداف التالية:

• نشر ثقافة املسؤولية االجتماعية للشركات 
في املجتمع.

•  نــشــر انــشــطــة الــشــركــات الــتــي تتعلق بخدمة 
املجتمع.

• إبـــــــــراز الــــتــــجــــارب الـــنـــاجـــحـــة لـــلـــشـــركـــات فــي 
املسؤولية االجتماعية.

•  إعداد معجم بالباحثني واملهتمني في مجال 
املسؤولية االجتماعية.

• إعــــداد قــاعــدة مــعــلــومــاتــيــة شــامــلــة فــي مجال 
املسؤولية االجتماعية.

• إعــداد نشرة إلكترونية دوريــة عن املسؤولية 
االجتماعية.

• تعزيز املمارسات املبتكرة في مجال املسؤولية 
االجتماعية.

•ابتكار وتصميم املبادرات الخاصة باملسؤولية 
االجتماعية واالستدامة. 

◄ الخدمات التي  تقدمها الشبكة  

• مـــســـاعـــدة الـــقـــطـــاع الـــخـــاص عــلــى الــتــخــطــيــط 
لبرامج املسؤولية االجتماعية.

• تنفيذ برامج املسؤولية االجتماعية بالتعاون 
مع الجمعيات الخيرية أو الشركات. 

• تأهيل وتدريب الجهات واألفــراد على برامج 
املسؤولية االجتماعية. 

• تـــقـــديـــم االســــتــــشــــارات لــــألفــــراد واملـــؤســـســـات 
الــحــكــومــيــة والـــشـــركـــات فـــي مـــجـــال املــســؤولــيــة 

االجتماعية.
• تــصــمــيــم وابـــتـــكـــار املــــبــــادرات فـــي املــســؤولــيــة 

االجتماعية واالستدامة. 
• إعـــــداد الــخــطــط االســتــراتــيــجــيــة لــلــمــســؤولــيــة 

االجتماعية للمنظمات. 
•إعداد الدراسات والبحوث في مجال املسؤولية 

االجتماعية والتنمية. 
ــيــــة مــــن خـــــالل مـــبـــادئ  ــة اإلعــــالمــ ــويـ ــهـ • بـــنـــاء الـ

املسؤولية االجتماعية. 
• تــقــيــيــم الـــبـــرامـــج الـــقـــائـــمـــة وتـــطـــويـــرهـــا وفـــق 

معايير االستدامة. 

◄ الشراكات والتعاون املحلي والدولي: 
لــــدي الــشــبــكــة  الـــعـــديـــد مـــن الـــشـــراكـــات ، وعــلــى 
سبيل املثال هناك تعاون مع عدة جهات محلية 
ودولية ، منها مؤسسة سليمان بن عبد العزيز 
الراجحي الخيرية  بالرياض ، وكذلك الجمعية 

الــخــيــريــة ملــكــافــحــة الــتــدخــني بــالــريــاض (نـــقـــاء). 
ومــجــلــس املــســؤولــيــة االجــتــمــاعــيــة  بــالــريــاض ، 
والغرفة التجارية الصناعية بالرياض ، والغرفة 
الــتــجــاريــة الصناعية بــجــدة ، ومجلس املنطقة 
لــلــمــســؤولــيــة االجــتــمــاعــيــة ، ومجلس  الــشــرقــيــة 
املسؤولية االجتماعية فــي  ينبع ، ومستشفى 
عــبــد الــلــطــيــف جــمــيــل فـــي جــــدة ، وكـــذلـــك لــديــنــا 
 ، بــالــريــاض  تــعــاون مــع البرنامج الوطني فطن 
 ، ووزارة اإلعـــالم ممثلة فــي القنوات السعودية 
وكذلك بعض القنوات الخليجية ، وبعض أقسام 
املسؤولية االجتماعية في الجامعات السعودية 
ــز الــفــيــصــل  ــو ظـــبـــي ، وكــــذلــــك مــــركــ ــ ــة أبــ ــئـ ــيـ ، وبـ
للمسؤولية االجتماعي في دولــة قطر والعديد 
من الشركات التي تعمل في هــذا املجال محلية 
ــا األفــراد فلدينا متعاونون من كافة  ودولــيــة. أمَّ
مدن اململكة العربية السعودية والدول العربية، 
كما نسعى إلى توسيع نطاق التعاون والشراكة 
ا  الهادفة لتوطني املعرفة واملمارسة، سواء محلّيً
ا، سواء من املنظمات الحكومية  ا ودولّيً وإقليمّيً
أو القطاع الخاص أو منظمات املجتمع املدني، 

أو األفراد. 

 تأسست عام 2011 كمبادرة مجتمعية   غير ربحية 
ملحة عن الشبكة السعودية للمسؤولية االجتماعية 

 الشبكة السعودية للمسؤولية االجتماعية هي 
مبادرة مجتمعية غير هادفة للربح أسسها خبير 
املسؤولية االجتماعية/ الرمضي بن قاعد الصقري 
في عام 2011م لنشر ثقافة املسؤولية املجتمعية 
وتوطني معرفة االستدامة بالوطن العربي وتعزيز 

املمارسات املستدامة في األعمال. 
ملكية املبادرة ملؤسسة خبراء املسؤولية مسجلة 
في وزارة التجارة والصناعة، وهي مبادرة مجتمعية 
غير هــادفــة للربح تسعى إلــى توطني املعرفة 
واملــمــارســة املــســؤولــة فــي جميع األعــمــال وفق 

املعايير العاملية مفتوحة للجميع.
وال سيما أن مــفــهــوم املــســؤولــيــة االجتماعية 
وتوطني ممارسته أحــد مرتكزات رؤيــة اململكة 
2013، وكذلك برنامج التحول الوطني للمملكة 

 2020
رؤيتنا : 

الريادة في توطني املعرفة وممارسات املسؤولية 
االجتماعية للمنظمات.

رسالتنا :

¶  د.الرمضي الصقري 

الرياض - المسؤولية االجتماعية
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 قام مصرف «اإلمــارات اإلسالمي» بدعم 
مــبــادرة إغــاثــة وتنمية الالجئني إحــدى 
مــبــادرات التنمية اإلنسانية املستدامة 
التي أطلقتها منظمة األســـرة العربية، 
املــنــتــدى لتطوير الهوية  بــالــتــعــاون مــع 
املؤسسية وذلــك في إطــار التزامه بدعم 
الــقــضــايــا اإلنــســانــيــة فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
العالم واملساعدة على تخفيف معاناة 

الالجئني. 
وقـــالـــت عـــواطـــف الـــهـــرمـــودي مــديــر عــام 
الــــجــــودة الــتــشــغــيــلــيــة والـــعـــمـــلـــيـــات فــي 
«اإلمـــــارات اإلســـالمـــي»، إن مــبــادرة دعــم 
الـــالجـــئـــني االقـــتـــصـــاديـــة تــســعــى لــفــتــح 
ــواق ومـــشـــاريـــع فـــي الــعــالــم الــعــربــي  ــ أســ
تــكــون مــوجــهــة لــدعــم الــالجــئــني وإنــشــاء 

مــــــراكــــــز عــــمــــل تــــصــــبــــح نــــــــــواة لــنــهــضــة 
مــجــتــمــعــيــة شـــامـــلـــة بــــاالســــتــــفــــادة مــن 

خبرات وطاقات الالجئني واملهجرين. 
املـــصـــرف مهتم  الـــهـــرمـــودي أن  وأكــــــدت 
باملساهمة في دعم هذه القضية النبيلة 
الــتــي تتبناها منظمة األســــرة العربية 
ــيـــع آفــــاق  ــه بـــــضـــــرورة تـــوسـ ــنـ إيـــمـــانـــا مـ
الــتــعــاون بــني منظمات املجتمع املدني 
والــقــطــاع الــخــاص عــبــر إقــامــة شــراكــات 
مــتــمــيــزة فـــي ســبــيــل تــوفــيــر املــســاعــدات 
ــم  ــ ــدعـ ــ ــــني وتـــــقـــــديـــــم الـ ــئـ ــ ــــالجـ الــــــــالزمــــــــة لـ

االقتصادي لهم. 
وكـــــــان «اإلمـــــــــــــارات اإلســــــالمــــــي» ـ الـــــذي 
قـــــد أطـــلـــق  ـ  فـــــي عـــــــام /2007  تــــأســــس 
«صندوق اإلمـــارات اإلسالمي الخيري» 

فــي الــعــام الــحــالــي بــهــدف ضبط وإدارة 
ــيـــريـــة  ــيــــة الــــتــــبــــرعــــات الـــخـ ــتــــراتــــيــــجــ إســ
واملــســاعــدات إحـــدى الــركــائــز األســاســيــة 
ــيـــة االجــتــمــاعــيــة  فــــي بـــرنـــامـــج املـــســـؤولـ

الشاملة الذي يعتمده املصرف. 
ــقـــدم «صـــنـــدوق اإلمـــــــارات اإلســـالمـــي  ويـ
املــســاعــدات املالية ضمن عدة  الخيري» 
مـــجـــاالت رئــيــســة تــشــمــل بــشــكــل خــاص 
الـــــغـــــذاء واملـــــــــأوى والــــرعــــايــــة الــصــحــيــة 
والتعليم والرخاء االجتماعي، إذ وضع 
الــــصــــنــــدوق لـــنـــفـــســـه أهـــــدافـــــا أســـاســـيـــة 
تــتــمــثــل فـــي إيـــصـــال املـــســـاعـــدات املــالــيــة 
أكــبــر عــدد مــن الجمعيات الخيرية  إلــى 
واملؤسسات العامة والخاصة باإلضافة 

إلى األفراد املحتاجني. 

 بنك {ABC} يدعم جمعية
قرى األطفال األيتام واملحرومني 

 {تسهيالت البحرين التجارية} تتبرع 
بسيارة طبية كاملة ملرض الكلى 

 قــام بنك ABC األردنـــي بتقديم دعــم لجمعية قــرى األطــفــال» SOS”، وذلــك من 
خالل إقامة  بيوت عائلية، وذلك للمساهمة في تحقيق أهداف القرية والتي 

تتركز في تحقيق الحياة الكريمة ألطفال أردنيني أيتاما ومحرومني.
يأتي ذلــك تأكيدًا لــدور بنك ABC فــي دعــم ومــســاعــدة الفئات األقــل حظا في 
املــجــتــمــع واســتــكــمــاًال لــلــعــديــد مــن املـــبـــادرات الــتــي نظمها الــبــنــك ضــمــن هــذا 
ــار بــدعــم الــفــئــات األقــــل حظا  ــ اإلطـ
في املجتمع، وذلــك برعاية البنك 
لهم منذ لحظة انتمائهم للقرى، 
ــيـــوت  وحـــــتـــــى انــــطــــالقــــهــــم إلـــــــى بـ
الـــشـــبـــاب والــــشــــابــــات لــيــخــوضــوا 
بعدها غمار الحياة باستقاللية 

واعتماد على النفس.
وأعربت سيمونا بشوتي - املدير 
الــعــام فــي الــبــنــك أثــنــاء تسليمها 
ملــبــلــغ الـــتـــبـــرع إلــــى الـــســـيـــدة منى 
ــة عــن  ــيـ ــعـ ــمـ حـــــمـــــدان مـــــديـــــرة الـــجـ
ــم قـــرى  ــ ســـعـــادتـــهـــا بـــمـــواصـــلـــة دعـ
األطــفــال SOS والـــذي يأتي ضمن 
الــتــزام بــنــك  ABC بمسؤوليته االجتماعية نحو املجتمع، خــاصــة وأن هذا 
املشروع الخيري النبيل يهدف إلى تحقيق حياة كريمة لألطفال، مضيفا أن 
البنك يقوم بدعم هذه املؤسسة إيمانا منه برسالتها القيمة في تقديم األفضل 

من خالل تحقيق الحياة الكريمة ألطفال أردنيني أيتاما ومحرومني. 

 تبرعت شركة تسهيالت البحرين التجارية بسيارة طبية كاملة التجهيز، 
ملركز املؤيد لزراعة الكلى.. وقــد أشــادت األســتــاذة فائقة بنت سعيد الصالح 
الــشــركــة بــســيــارة طبية مجهزة لخدمة مــرضــى مركز  وزيـــرة الصحة بتبرع 
ــرة الــصــحــة إلـــى أن تــقــديــم هــذا  ــارت وزيــ ــ ــة الــكــلــى. وأشـ ــ املــؤيــد ألمــــراض وزراعـ
التبرع يجسد الشراكة املجتمعية التي تتطلع إليها وزارة الصحة مع القطاع 
ــأن املــجــتــمــع الــيــوم أصــبــح أكــثــر وعــيــا وأن  الـــخـــاص، وأنــهــا عــلــى ثــقــة تــامــة بـ
التام بتلمس ومتابعة القطاع  إلــى اإليمان  مساهمة الشركة ستدفع الناس 
الخاص الحتياجاتهم وحرصه على تلبيتها من خالل مد جسور التعاون مع 
مختلف املؤسسات الحكومية. وكان وفد شركة تسهيالت البحرين التجارية 
اللقاء جاهزية السيارة الطبية واستيفاءها كل االشتراطات  قد أكــدوا خالل 
واملعايير الصحية التي حددتها وزارة الصحة معربني عن أملهم أن يكون 
لهذه السيارة الطبية األثر الطيب في خدمة املرضى والتخفيف من معاناتهم 
ومؤكدين استعدادهم التام للتعاون مع وزارة الصحة.  بعد ذلك اطلعت وزيرة 
املــســؤولــني واملعنيني فــي وزارة الصحة ومــن شركة  الصحة ووفـــد مــن كــبــار 
تسهيالت البحرين التجارية على تجهيزات السيارة الطبية، حيث أشــادت 
الوزيرة بمستوى التجهيز العالي وأثره في خدمة املرضى.  وفي ختام اللقاء 
جددت األستاذة فائقة بنت سعيد الصالح وزيرة الصحة شكرها وتقديرها 
لــوفــد شــركــة تسهيالت الــبــحــريــن الــتــجــاريــة كــمــا تــقــدم وفـــد الــشــركــة بــدورهــم 

بجزيل الشكر والتقدير إلى الوزيرة على استضافتها وكرم ضيافتها. 

 الشركة العمانية للغاز املسال تدعم 
جمعيات ذوي االحتياجات الخاصة 

 بوينج تدعم برامج لتأهيل معلمي
ذوي االحتياجات الخاصة 

الـــتـــنـــمـــيـــة االجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــعــــت وزارة   وقــ
بسلطنة عمان، 4 اتفاقيات مع الشركة 
الــعــمــانــيــة لــلــغــاز الــطــبــيــعــي املـــســـال في 
ــرامـــج املــســؤولــيــة االجــتــمــاعــيــة.  إطـــــار بـ
ــقـــضـــي االتــــفــــاقــــيــــات بــــدعــــم عـــــــدد مــن  تـ
ــيـــث تـــقـــضـــي االتـــفـــاقـــيـــة  الـــجـــمـــعـــيـــات حـ
األولــى بتوفير أجهزة الوقوف لألطفال 
املــعــاقــني حــركــًيــا بــمــركــز الــوفــاء لتأهيل 
املعاقني بوالية صــور، والثانية تمويل 
مشروع األجهزة التعويضية وُمعينات 
حركية للجمعية العمانية للمعوقني. 
الــثــالــثــة بتمويل  كــمــا تقضي االتــفــاقــيــة 
مــشــروع شـــراء أجــهــزة سمعية وأجــهــزة 
تنبيه للجمعية العمانية لذوي اإلعاقة 
ــارة دفــع  ــيـ الــســمــعــيــة وتـــمـــويـــل شـــــراء سـ
الــنــور للمكفوفني فرع  ربــاعــي لجمعية 

مــحــافــظــتــي شــــمــــال وجــــنــــوب الــبــاطــنــة 
الــظــاهــرة. وقــد ُرعــي التوقيع  ومحافظة 
معالي الشيخ محمد بن سعّيد الكلباني 

وزير التنمية االجتماعية.
ــالـــي الـــشـــيـــخ وزيـــــــر الــتــنــمــيــة  ــعـ وقـــــــال مـ
االجتماعية إن هــذه االتــفــاقــيــات تعتبر 
ــلـــة نـــوعـــيـــة فـــــي الــــخــــدمــــات املـــقـــدمـــة  نـــقـ
لألشخاص ذوي اإلعاقة ويخدم بشكل 
ــبــــاشــــر جـــمـــعـــيـــة الـــــنـــــور لــلــمــكــفــوفــني  مــ
والجمعية العمانية لــألشــخــاص ذوي 
ــة والــجــمــعــيــة الــعــمــانــيــة لــإلعــاقــة  ــاقـ اإلعـ
ــًدا أن هـــذا الـــدعـــم يــوفــر  الــســمــعــيــة، مـــؤكـ
مــعــيــنــات تــســاعــدهــم عــلــى الــتــأقــلــم في 
املــجــتــمــع. واعــتــبــر مــعــالــيــه أن املـــبـــادرة 
التي تقوم بها الشركة العمانية للغاز 
ــال هــــي مــــبــــادرة تــحــفــز  ــســ الــطــبــيــعــي املــ

الشركات األخـــرى للقيام بمسؤوليتها 
االجـــتـــمـــاعـــيـــة تـــجـــاه املـــجـــتـــمـــع وخـــدمـــة 
لــألفــراد. مــن جــانــبــه، قــال راشـــد بــن عبد 
الــلــه الــنــصــري نــائــب الــرئــيــس التنفيذي 
ــاز الــطــبــيــعــي  ــغـ ــلـ لـــلـــشـــركـــة الـــعـــمـــانـــيـــة لـ
تــــوقــــيــــع االتــــفــــاقــــيــــات جــــاء  املـــــســـــال إن 
املــســؤولــيــة االجتماعية  ضــمــن بــرنــامــج 
ــتــــمــــاعــــي،  «طــــــمــــــوح» لـــالســـتـــثـــمـــار االجــ
ا كــبــيــرا  والــــــذي تـــولـــي لـــه الـــشـــركـــة جـــــزء
املــالــيــة. وبــني  مــن اهتمامها ومـــواردهـــا 
الــنــصــري أن بــرنــامــج «طـــمـــوح» يسعى 
أكــبــر شريحة ممكنة من  إلــى  لــلــوصــول 
املجتمع العماني في مختلف محافظات 
وواليـــات السلطنة وتستهدف شريحة 
الــتــي تعتبر  األشـــخـــاص ذوي اإلعـــاقـــة 

شريحة مهمة من املجتمع العماني. 

 مصرف اإلمارات اإلسالمي يدعم مبادرة إغاثة الالجئني 

في إطار برامج املسؤولية االجتماعية

 قــدمــت شــركــة «بــويــنــج» فــي الــســعــوديــة، 
دعــــــمــــــًا لـــلـــجـــمـــعـــيـــة الـــــخـــــيـــــريـــــة لـــــــذوي 
االحتياجات الخاصة «إرادة» في مدينة 
الــجــبــيــل الــصــنــاعــيــة بــاملــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الــســعــوديــة. ويــخــصــص الـــدعـــم لصالح 
قـــدرات املعلمني  بــرامــج تطوير وتنمية 
ــال ذوي  ــ ــفـ ــ املــــســــؤولــــني عــــن تــعــلــيــم األطـ

االحتياجات الخاصة..
وأوضح عبد اللطيف الحربي أن «إرادة» 
قامت بالشراكة مع مركز التميز األردني 
بــتــنــظــيــم بـــرنـــامـــج تـــدريـــبـــي لــلــمــعــلــمــني 
واملــعــلــمــات فــي مــجــال التربية الخاصة 
واألخصائيني واألخصائيات في مجال 
اإلعـــاقـــات العقلية شــاركــت فيها نخبة 
مــن أعــضــاء هيئة الــتــدريــس فــي جامعة 
جدة، وجامعة امللك عبدالعزيز، وجامعة 
املــلــك ســعــود، إضــافــة إلـــى الــدعــم الفني 
واالســـتـــشـــاري مــن خــبــراء مــركــز التميز 
األردني في التربية الخاصة، معربا عن 
شــكــره لشركة بوينج لدعمهم برنامج 
ــكــــوادر الــوطــنــيــة املــتــخــصــصــة  إعــــــداد الــ

العاملة في مجال التربية الخاصة.
ــال املــهــنــدس أحــمــد عبد  ومـــن جــانــبــه، قـ
الــقــادر جـــزار رئــيــس بوينج «يــأتــي هذا 
الدعم في إطار التزام بوينج باملسؤولية 
الــواجــب تأديتها فــي تنمية  املجتمعية 

مجتمعنا السعودي في شتى املجاالت 
ومختلف القطاعات، وال سيما في تلبية 
احــتــيــاجــات املــجــتــمــع فـــي مــجــال رعــايــة 
ــل ذوي االحـــتـــيـــاجـــات  ــيـ ــأهـ وتـــعـــلـــيـــم وتـ
الـــخـــاصـــة عــــن طـــريـــق تـــقـــديـــم مــنــظــومــة 
مــــن الــــبــــرامــــج والــــخــــدمــــات الــتــأهــيــلــيــة 
والــتــعــلــيــمــيــة االجـــتـــمـــاعـــيـــة والــصــحــيــة 
الشاملة لجميع فئات اإلعاقة من خالل 
مراكز متخصصة.. تعمل بوينج جاهدة 
على دعم برامج املسؤولية االجتماعية 

والـــتـــي تــتــمــثــل فـــي املـــــبـــــادرات الــهــادفــة 
الـــتـــي يـــقـــوم بــهــا مــوظــفــو الــشــركــة على 
صعيد العمل واملجتمع، باإلضافة إلى 
عــقــد شــراكــات لتنفيذ مـــبـــادرات نوعية 
مبتكرة.. نحن وجمعية إرادة حريصون 
على مــخــرجــات هــذه الــبــرامــج مــن خالل 
تــــدريــــب الـــــكـــــوادر الـــبـــشـــريـــة فــــي مــجــال 
التربية الخاصة والخدمات التأهيلية 
املــســانــدة لــتــزويــد املــجــتــمــع بــالــكــفــاءات 

املؤهلة في هذا امليدان». 



حصلت شركة امليرة للمواد االستهالكية على جائزة املسؤولية االجتماعية 
عن فئة الشركات الكبرى خالل املؤتمر الرابع 
للمسؤولية االجتماعية، والذي عقدته الشرق، 
ــذه الشركة  الــتــي أهــلــت ه فما هــي اإلنــجــازات 
للحصول على هذه الجائزة الرفيعة، من خالل هذا 
التقرير سنتعرف على اإلنجازات واإلسهامات 
الكبيرة التي وضعت هذه الشركة في صدارة 
الشركات الكبرى في دولة قطر في هذا املجال. 

ــلــمــواد االستهالكية  ل ــرة  ــي ــت شــركــة امل ــ دأب
ــذل الجهد فــي رعــايــة ودعــم  (ش.م.ق) على ب

املــبــادرات والفعاليات االجتماعية وإدامــة آثارها اإليجابية على األفــراد، 
البيئة واملجتمع ككل. ومنذ تأسيسها عبرت امليرة عن إيمانها الراسخ بأن 
املجتمع هو الهدف الرئيسي من األعمال املميزة التي تقوم بها، فاملسؤولية 
االجتماعية تعد جزًءا ال يتجزأ من برامجها ومبادراتها املستمرة في خدمة 
املجتمع الذي تعمل فيه، ومن أهم غاياتها وأهدافها أن يكون لها دور فعال 
في تدعيم النسيجني االقتصادي واالجتماعي من خالل توفير الدعم للعديد 
من األنشطة والفعاليات في مختلف املجاالت، مثل تقديم التبرعات، رعاية 
املؤتمرات والندوات، االهتمام بالثقافة والتراث، الرياضة والصحة والبيئة، 

رعاية ذوي االحتياجات الخاصة والتفاعل مع املجتمع املحلي وتنميته. 
خالل العام 2016، قامت شركة امليرة للمواد االستهالكية برعاية عدد كبير 
من املبادرات اإلنسانية، االجتماعية والبيئية، كما حققت العديد من اإلنجازات 

ا من كافة فئات املجتمع.
ً
التي القت تفاعًال كبيًرا واستحسان

ــــار إســتــراتــيــجــيــة الــتــوســع الــطــمــوحــة الــتــي   فـــي إطـ
تتبناها للوصول إلى جميع املناطق في دولة قطر 
وتــوفــيــر خــدمــاتــهــا االســتــثــنــائــيــة ملــخــتــلــف شــرائــح 
املجتمع من مواطنني ومقيمني، قامت شركة امليرة 
الــعــام بافتتاح فرعها  خــالل شهر أكتوبر مــن هــذا 
الجديد في بو ســدرة، والــذي يعتبر مركز التسوق 
األول لهذه السنة الذي يفتح أبوابه الستقبال الزوار 
من ضمن 14 فرًعا تشملها خطة امليرة التوسعية، 
ملــنــح املــســتــهــلــكــني تــجــربــة تــســوق فـــريـــدة فـــي كــافــة 

أنحاء الدولة وتوفير قيمة حقيقية إلنفاقهم.
ــام 2015 من  ــعـ ــد تــمــكــنــت خــــالل الـ ــرة قـ ــيـ ــانـــت املـ وكـ
افتتاح 10 فروع - تسعة (9) مراكز تجارية توّزعت 
ــان نــجــيــمــة،  ــريــ ــيـــذر، جــ ــعـ ــريــــخ، الـــعـــزيـــزيـــة، مـ فــــي مــ
الذخيرة، الوكرة، الثمامة، الوجبة وروضــة أقديم، 
إضــافــة إلــى فــرع مــول الخليج. وكــانــت قــد انطلقت 
في إنشاء خمسة فروع أخرى ضمن خططها املشار 
إليها والتي تشمل بناء 14 مركًزا جديًدا للتسوق، 
ليصل مجموع فــروع امليرة مع حلول العام املقبل 

إلى 54 فرًعا.
4 فروع جديدة تفتح أبوابها قريًبا

بــعــد افـــتـــتـــاح فــــرع بـــو ســــــدرة، تــســتــعــد املـــيـــرة إلــى 
إنـــجـــازات أخــــرى عــلــى مــســتــوى الــتــوســع. إذ تــقــوم 
الشركة بوضع اللمسات األخيرة على تحضيراتها 

الفتتاح أربعة مراكز تسوق جديدة في كل من 
شمال السيلية (املــعــراض)، الــوكــرة (غـــرب)، أم 
صالل علي، ولعبيب 2، والتي تقّدر مساحة كل 
منها بـ4000 متر مربع، 2667 متر مربع، 4014 

متر مربع و5093 متر مربع على التوالي.

◄ عقود جديدة في خدمة التوسع

ــام 2016 أيـــضـــا، أعــلــنــت املـــيـــرة عن  خــــالل الـــعـ
ــوًدا مــــع مـــجـــمـــوعـــة الـــخـــيـــاريـــن  ــ ــقـ ــ تــوقــيــعــهــا عـ
للمقاوالت والتجارة وشركة املفتاح للمقاوالت 
لــبــنــاء ســتــة فـــروع جــديــدة فــي الــفــتــرة الــقــادمــة 

بقيمة 238.730.146 ريال قطري. 
 وستعمل شــركــة املــفــتــاح لــلــمــقــاوالت وفـــق ما 
ــفــــاق عــلــى بـــنـــاء أربـــعـــة مــراكــز  نــــّص عــلــيــه االتــ
ــدة لـــلـــمـــيـــرة، فــــي حــــني ســتــقــوم  ــديــ ــة جــ ــاريـ تـــجـ

مــجــمــوعــة الــخــيــاريــن لــلــمــقــاوالت والــتــجــارة ببناء 
ــان"  ــريــ املـــركـــزيـــن اآلخـــــريـــــن. أمـــــا شـــركـــة "شــــركــــاء الــ
فستقدم خدماتها إلدارة مشاريع مــراكــز التسوق 

الجديدة.
ــي نــتــيــجــة  ــرة الـــتـــوســـعـــيـــة هــ ــيــ إن خـــطـــط شـــركـــة املــ
إستراتيجية مدروسة جيًدا وتتناغم مع املخططات 
العمرانية لدولة قطر، وتضمن هذه الخطط تحقيق 

النمو الذي تسعى إليه الشركة في املستقبل. 

◄ توقيع مذكرة تفاهم مع لوسيل

انــطــالقــا مــن رؤيــتــهــا اإلســتــراتــيــجــيــة فــي الــتــواجــد 
بجميع مــنــاطــق الـــدولـــة خــاصــة املــنــاطــق الــجــديــدة 
أو التي تشهد زيــادة سكانية كبيرة، وقعت شركة 

املــــيــــرة الــــعــــام املــــاضــــي مــــذكــــرة تـــفـــاهـــم مــــع شــركــة 
لوسيل للتطوير العقاري لتشغيل وإدارة مركزي 
الــشــمــالــيــة ومنطقة  تـــســـّوق بمنطقة جــبــل ثــعــيــلــب 
الفلل السكنية الشمالية. يجسد هذا االتفاق قدرة 
والتزام الشركات الوطنية على تقديم تجربة رائدة 
وخــــدمــــات مــتــمــيــزة لــقــاطــنــي مــديــنــة لــوســيــل أحــد 
مشاريع شركة الديار القطرية لالستثمار العقاري،.

◄ عشر سنوات من االلتزام

 بــمــنــاســبــة احــتــفــالــيــة الــســنــة الـــعـــاشـــرة لــتــأســيــس 
الــشــركــة فــي أواخــــر شــهــر نــوفــمــبــر 2015، لــم تغفل 
املـــيـــرة مــســؤولــيــتــهــا االجــتــمــاعــيــة تــجــاه املــجــتــمــع، 
ــادرات  ــ ــبـ ــ وقــــدمــــت بــــهــــذه املـــنـــاســـبـــة الـــعـــديـــد مــــن املـ
الـــذي تــم تقديمه  الــعــرض  االجتماعية ومــن بينها 
للزبائن في كافة فروعها، وتمثل في استرداد 10% 
مــن قيمة املشتريات، لكل عملية شــراء بقيمة 500 

ريال. 

◄ الحملة الرمضانية االستثنائية
خالل شهر رمضان 1437 هـ (2016 م)، أعلنت شركة 
املــيــرة عــن إطــالق عرضها الرمضاني االستثنائي 

وذلــك عبر تقديمها " 1437 منتًجا بسعر التكلفة" 
تــيــمــًنــا بــالــســنــة الــهــجــريــة 1437، وذلـــــك فـــي إطـــار 
املــتــواصــل بتقديم األفــضــل للمستهلكني  الــتــزامــهــا 
وتعزيز القيم االجتماعية في الدولة. وحمل عرض 
امليرة الرمضاني شعار "ثقتكم تلهمنا العطاء في 
شهر العطاء: خيرات رمضان 1437هـ تأتيكم بـ1437 

منتًجا بسعر التكلفة". 
الصحة أوًال

◄ اليوم الرياضي للدولة
انطالقا من إيمانها بــأن العقل السليم في الجسم 
السليم واهتماًما منها في نشر ثقافة الرياضة بني 
مختلف فئات املجتمع، باإلضافة إلى دعم النشطة 
الــريــاضــيــة الـــتـــي تــحــمــل رســـائـــل إنــســانــيــة، قــدمــت 
امليرة الدعم للعديد من الفعاليات الرياضية التي 
تقام في الدولة. احتفلت الشركة باليوم الرياضي 
الـــخـــامـــس لـــلـــدولـــة مـــع مــوظــفــيــهــا واملـــشـــاركـــني في 
فعالية الدراجات الهوائية "مًعا للدوحة 2016" في 
قــنــاة كارتييه بــالــلــؤلــؤة،. وشــهــد االحــتــفــال باليوم 
الرياضي للدولة مشاركة فاعلة ونشيطة من قبل 
مــوظــفــي شــركــة املـــيـــرة مـــن خـــالل تــوفــيــر تــجــربــة ال 
تنسى لجميع املشاركني، في تناغم تام مع الروح 

الحقيقية لدعوات اليوم الرياضي للدولة وتشجيع 
الناس الختيار أنماط حياٍة فعالة وصحّية. 

◄ حملة التبرع بالدم

فــي اإلطــــار نــفــســه، حــرصــت املــيــرة فــي أواخــــر الــعــام 
2015 عــلــى تــنــظــيــم حــمــلــة نــاجــحــة لــلــتــبــرع بــالــدم 
بــالــدم بمؤسسة حمد  بالتعاون مــع وحــدة التبرع 

الطبية، وذلك في املقر الرئيسي للشركة.
دعم مركز قطر للتبرع باألعضاء "هبة"

قــدمــت املــيــرة دعــًمــا ملــركــز قــطــر لــلــتــبــرع بــاألعــضــاء 
"هـــبـــة"، الــــذي تــديــره مــؤســســة حــمــد الــطــبــيــة، حيث 
أطلق حملة للتبرع باألعضاء استمرت ملــدة ستة 
أسابيع شملت وضــع منصات في مراكز التسوق 
الــتــجــاريــة واألمــاكــن األخـــرى الحيوية بــهــدف نشر 

ثقافة التبرع باألعضاء بني الجمهور.

◄ صحة العائلة.. أولوية

ــــم املـــــبـــــادرات الـــرامـــيـــة إلـــى  ــا مــنــهــا عـــلـــى دعـ حــــرًصــ
املساعدة في تحقيق السالمة الغذائية والصحية، 
ــــدث مـــبـــادراتـــهـــا  أطـــلـــقـــت حــمــلــة "صـــحـــتـــك أوًال" أحــ
ــة فـــــــروع لــلــمــيــرة  ــ ــعـ ــ ــــي أربـ ــارك الــــصــــحــــي" فـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ "اخـ
بــاإلضــافــة إلـــى جــيــان هــايــبــرمــاركــت بــهــدف تمكني 
املتسوقني من اختيار األطعمة الصحية واملغذية 
القيمة الغذائية. وهذه  وتحضير وجبات متوازنة 
الفروع هي لقطيفية، مول الخليج، الوكرة (جنوب)، 

الذخيرة، وجيان هايبرماركت في حياة بالزا. 
 وقعت شركة امليرة مؤخًرا مذكرة تفاهم مع وزارة 
الصحة العامة وكلية طب وايل كورنيل قطر إلطالق 

هذه املبادرة تباًعا في كافة فروع الهايبرماركت. 

◄ رعاية حملة "مستقبلنا في صحتنا"

كذلك، قامت امليرة خالل العام 2015 برعاية حملة 
ــــي حــمــلــة تــوعــويــة  "مــســتــقــبــلــنــا فــــي صــحــتــنــا" وهـ
واســـعـــة الــنــطــاق أطــلــقــتــهــا وزارة الــصــحــة الــعــامــة 
بهدف تشجيع أفراد املجتمع من قطريني ومقيمني 
على اتباع نظام حياة صحي سليم والتخلي عن 
الــفــرد والعائلة  الــيــومــيــة املــضــرة بصحة  الـــعـــادات 
واملــجــتــمــع كــكــل، وذلــــك مـــن خــــالل تــوفــيــر مــنــصــات 
خاصة في بعض من فروع امليرة لعرض الالفتات 
التوعوية التابعة للحملة ونشر الرسائل الصحية 

بني املتسوقني
قـــامـــت املـــيـــرة بــرعــايــة مـــبـــادرة الــجــمــعــيــة الــقــطــريــة 
لــلــســرطــان، املــؤســســة اإلنــســانــيــة الـــرائـــدة فــي قطر، 
ــي لــــدى الــجــمــهــور  ــوعـ ــي تـــهـــدف إلــــى زيــــــادة الـ ــتـ والـ
بمرض السرطان، أسبابه والسبل الكفيلة للوقاية 
منه. وفــي مستشفى الرميلة وخــالل شهر رمضان 
املــيــرة بتوفير كميات مــن املنتجات  املــبــارك، قامت 
املــتــنــوعــة مــثــل الــتــمــر والـــلـــنب ومـــيـــاه الـــشـــرب، ليتم 

توزيعها على الزائرين. 

إنجازاتها لعام 2015 منحتها جائزة املسؤولية االجتماعية

امليرة .. توسع مستمر في خدمة املجتمع 
الدوحة: المسؤولية االجتماعية 

خاصخاص

شاركت امليرة العام املاضي – كما هي عادتها 
في كل عــام - بفعاليات اليوم الوطني للبالد 

الذي يوافق 18 ديسمبر من كل عام، 
حيث أقيمت االحتفاالت بذكرى نهضة الدولة 

وإبراز هويتها وتاريخها، 
وتــكــريــم الــرجــال والــنــســاء الــذيــن شــاركــوا في 

بنائها
الراعي الذهبي لكتاب «وطني قطر»

ــبــــي لــكــتــاب  ــّكــــل اخــــتــــيــــار املــــيــــرة كــــــــراٍع ذهــ شــ
«وطني قطر»، الذي أشرف على إنجازه املركز 
ــًدا مــن أبـــرز إنــجــازات  االتــحــادي لــإلعــالم، واحــ
ــام 2016، حـــيـــث جــــــرت مـــراســـم  ــعــ لــ ــة  ــركــ الــــشــ
التدشني بحضور سعادة السيد محمد عبد 
الله الرميحي وزير البلدية والبيئة وعدد من 
أصـــحـــاب الــســعــادة والــشــخــصــيــات الــوطــنــيــة، 

اإلعالميني واألدباء.

التزامات وطنية راسخة
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حول الدور الذي لعبته السينما والتلفزيون 
فــي شـــأن الــتــعــاطــي مــع املــنــاطــق الــعــشــوائــيــة 
ــكـــان  تـــــاجـــــر بـــسـ الـــــفـــــن  ــبــــحــــي إن  يـــــقـــــول صــ
الــعــشــوائــيــات وأســـــاء إلــيــهــم أخـــالقـــيـــا، وهــو 
مـــا يــعــمــق الـــكـــراهـــيـــة بـــني طــبــقــات املــجــتــمــع، 
وال نــهــوض للمجتمع فــي ظــل وجـــود سكان 

بالعشوائيات يمثلوا قوة سلبية داخله). 
ــائــــال «عـــلـــيـــنـــا تـــنـــمـــيـــة الـــوعـــي  ــرد قــ ــطـ ــتـ ويـــسـ
والـــســـلـــوك لـــهـــؤالء الـــذيـــن البــــد أن نــوفــر لهم 
حـــيـــاة كـــريـــمـــة، ونـــتـــوجـــه بـــالـــشـــكـــر لــقــنــوات 
التلفزيون التي تتحمل تكاليف اإلعــالن عن 
مـــشـــروع مــؤســســة مـــعـــا، مـــن دون أن تكلف 
املؤسسة مصاريف دعائية». الجدير بالذكر 
ــا»، هـــي مــؤســســة مــصــريــة  ــًعــ أن مــؤســســة «مــ

أهــلــيــة غــيــر هـــادفـــة لــلــربــح، مــســجــلــة بــــوزارة 
الــتــضــامــن االجــتــمــاعــي، وتــهــدف إلـــى تطوير 
العشوائيات غير اآلمــنــة، من خــالل التطوير 
املــنــاطــق،  لــســكــان هـــذه  الــتــربــوي واملجتمعي 
وبـــنـــاء مــجــتــمــعــات آمــنــة تــوفــر حــيــاة كريمة 
مــتــكــامــلــة مـــن تــعــلــيــم وصـــحـــة وثــقــافــة وأمـــن 
وسبل الرزق للمواطن املصري، ونقلهم بها. 

ــاهـــرة.  ــقـ ــان مــحــمــد صــبــحــي فــــي الـ ــنـ ــفـ ولـــــد الـ
وتخرج من املعهد العالي للفنون املسرحية 
امــتــيــاز مع  ــــراج بتقدير  قــســم التمثيل واإلخـ
مــرتــبــة الـــشـــرف عـــام 1971 مــمــا أهــلــه للعمل 
كمعيد باملعهد، ولكنه ترك التدريس وأسس 
«استوديو املمثل» كممثل ومخرج، واشترك 
مــعــه رفــيــق رحــلــتــه الــفــنــيــة الــكــاتــب املسرحي 

لينني الرملي دفعته في التخرج.
كان متزوجا من املمثلة الراحلة نيفني رامز. 

ــان يــعــيــش مع  عــنــدمــا كــــان طـــفـــًال صـــغـــيـــًرا كــ
أســرتــه فــي منطقة أرض شــريــف بالقرب من 
ــــذي كـــان يــطــلــق عليه  ــارع مــحــمــد عــلــي والـ شــ
شــارع الــفــن، حيث كــان يوجد بــه العديد من 
املــســارح ودور السينما، وكـــان مــنــزل أسرته 
يـــقـــع أمــــــام داريـــــــن شــهــيــريــن لــلــســيــنــمــا هــمــا 
سينما «الكرنك» وسينما «بارادي» الصيفي. 
وكـــانـــت هـــذه فــرصــة جــيــدة لــلــطــفــل الصغير 
ليتابع جميع األفالم التي تعرض بهما، كما 
كان والده يمتلك ماكينة لعرض األفالم فكان 
الباليه  أفــالم  يشاهد من خاللها العديد من 

الراقصة.

لتعزيز دور الشركات واملؤسسات في تنمية املجتمعملحق اسبوعي تصدره
املسؤوليةاملسؤولية

االجتماعيـة

بـابـكر عثـمان

 تنتظم فــي قطر سنويا عــدة مــؤتــمــرات ومــعــارض حــول املسؤولية 
االجتماعية للشركات، بدأت هذه املسيرة مع وزارة األعمال والتجارة 
عام 2009 واستمرت حتى عام 2013 وبعدها استلمت الراية جريدة 
أيــام ولكن هناك جهات أخرى  الرابع قبل  الشرق وعقدت مؤتمرها 
انفورما  لها إسهامها في عقد هكذا مؤتمرات ومنها شركة  أيًضا 
الــشــرق األوســـط والــتــي تتخذ مــن دبــي مقرا لها حيث عقدت ثالثة 
مؤتمرات بني أعوام 2013 إلى عام 2015 قبل أن تنسحب من السوق 
القطري وأيًضا أسهمت جامعة قطر من خالل شراكتها مع شبكة 
قطر للمسؤولية االجتماعية في إطــالق ثالثة تقارير وتكريم عدد 
من الشخصيات القطرية البارزة في املجال وأخيرا دخلت مؤسسة 
الفيصل بال حدود من خالل مركزها للمسؤولية املجتمعية في عقد 
العلمية املتخصصة حيث عقدت مؤتمرها  املــؤتــمــرات  سلسلة مــن 
الــثــانــي في  لــعــقــد مــؤتــمــرهــا  األول فــي مــــارس 2016 وتــخــطــط اآلن 
مارس 2017 وهناك غير هذه الشركات واملنظمات ممن يخطط لعقد 

مؤتمرات أو معارض أو ورش عمل. 
املنافسة مــع مــا تجلبه هذه  الــنــشــاط محمود ويــغــذي روح  كــل هــذا 
الروح من التجويد وإعالء شأن املوضوع محل التنافس ولكن هناك 
من يرى ضرورة توحيد الجهود وعدم تشتيتها بني عدد كبير من 
الشركات والجهات الراغبة في رفد املجتمع بتصوراتها ومفاهيمها 
التنسيق بني  تــتــولــى شـــأن  تــكــون هــنــاك جــهــة حكومية واحــــدة  وأن 
كل هذه الجهات إلخــراج مؤتمر سنوي كبير، ورغــم أن هكذا توجه 
العامة  الــشــركــات والشخصيات  يجد تعضيدا مــن عــدد كبير مــن 
ولكنني أجــد نفسي أقــف مــع تــرك املــوضــوع (إقــامــة املــؤتــمــرات) إلى 
آلية السوق، فمن ينجح له أن يستمر وأن يحصد نتائج نجاحه ومن 
يفشل فإنه بالضرورة سينسحب من املشهد، هذا باإلضافة إلى أن 
أوقــات مختلفة وبذلك نضمن  املؤتمرات والفعاليات تعقد في  هــذه 
العام، وهــذا هو  أن املسؤولية االجتماعية في صــدارة األخبار طيلة 

املطلوب. 
و الله املستعان 

منافسة مرغوبة

على مسـؤوليتـي

info@hawkamaq.com
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الخط الساخن
٥٥٣٤١٨١٨

الفنان محمد صبحي سفير النوايا الحسنة باألمم املتحدة: 

الفن أساء كثيرًا لسكان العشوائيات

ال يختلف اثنان على أن الفنان محمد صبحي 
يعتبر واحـــدا مــن أكثر الفنانني املصريني 
تجويدا فــي عمله وأكثرهم التزاما أخالقيا 
وكذلك التزاما بقضايا املجتمع، فمنذ عام 
2013 كرس وقته وجهده وعالقاته الواسعة 
في إنشاء منظمة أطلق عليها (معا لتطوير 
ــد تمكنت  ــ ــالل عـــام واح ــ ــات) وخ ــي ــعــشــوائ ال
املنظمة من جمع ماليني الجنيهات املصرية 
وتــم استخدام هــذه األمــوال في توفير سكن 
الئــق وكريم لعدد كبير من سكان املناطق 

العشوائية في القاهرة، يقول صبحي عن ذلك 
إن: "(معا) كانت هدفا حلمنا به جميعا وقد 
الــواقــع). أضــاف (أن  تحقق بالفعل على أرض 
املؤسسة تحقق حلمه الشخصي في القضاء على 
العشوائيات، والتي وصفها بـ"الحزام الناسف 
الذي يهدد املجتمع خاصة املناطق العشوائية 
غير اآلمنة"، لذا جاء شعار املؤسسة في بناء 
"البشر قبل الحجر".) نتيجة لهذه الجهود 
منحت األمم املتحدة الفنان محمد صبحي لقب 
سفير النوايا الحسنة عام 2015، وقد اعتاد من 
حينها حضور مؤتمرات املسؤولية االجتماعية 

واملشاركة بالفكر واآلراء فيها. 

الدوحة - المسؤولية االجتماعية 


