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

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

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

بــرنــامــج الـدكتــور طالل أبـوغزالـــة الفكري 
للمسؤوليــة المجتمعيــة

 تقديــــم

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

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

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

وتط�ره.
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1

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

الوا�سع.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

السفيــر الدولــي للمسؤولية االجتماعية

تجربة المعهد العربي للتخطيط في 
الممارسة والترويج ألهداف وأبعاد 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

امل�ش�ؤولية املجتمعية.

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

ربحيتها وت�شمن لها وللبيئة املحيطة بها اال�شتدامة والرفاه. 
3- دور املعهد يف املمار�سة والرتويج للم�سوؤولية املجتمعية
كم�ؤ�ش�شة  ن�شاأته  منذ  للتخطيط،  العربي  املعهد  م�شرية  متيزت 
قدم  عدة  مبحطات  والتنمية،  بالتخطيط  ُمتخ�ش�شة  عربية 
دعم  اإلى  تهدف  التي  والفعاليات  االأن�شطة  من  العديد  خاللها 
جه�د التنمية يف الدول العربية. وقد ان�شب اهتمام املعهد خالل 
ال�شن�ات االخرية على م�ش�ؤوليته املجتمعية �ش�اء كان ذلك على 
احلك�مات  مع  وتفاعله  اآثاره   اأو  الداخلية  وبنيته  بيئته  م�شت�ى 
العربية واأ�شحاب امل�شلحة املختلفني. واأخذ هذا االهتمام كذلك، 
بعدًا مهمًا جت�شد يف روؤيته ور�شالته ومهامه االأ�شا�شية التي يق�م 
التخطيط  جماالت  يف  العربية  القدرات  بناء  يف  واملتمثلة  بها 
املجاالت  خمتلف  يف  التطبيقية  اال�شت�شارات  وتقدمي  والتنمية، 
التنم�ية والبح�ث والدرا�شات والتقارير الدورية، وكذلك تنظيمه 
للم�ؤمترات وور�س العمل الهادفة اإلى تبادل االآراء ومناق�شة احلل�ل 
الكفيلة مب�اجهة التحديات ودفع عجلة التنمية. كما ي�شعى املعهد 
اإلى بناء راأ�س املال الب�شري واملعريف من خالل ن�شر ال�عي التنم�ي 
ون�شر ثقافة جمتمع املعرفة وريادة االأعمال وتن�ير متخذي القرار. 
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وعلى هذا االأ�شا�س، �شهدت ا�شرتاتيجية املعهد للفرتة )201٥ - 
2020(، تفاعاًل وا�شحًا يف جت�شيد مفه�م امل�ش�ؤولية املجتمعية 
ي�شاعد  مبا  للتخطيط  العربي  املعهد  اأهداف  لتحقيق  كاأداة 
الدول العربية على حتقيق التنمية امل�شتدامة يف جماالت بناء 
القدرات والدعم امل�ؤ�ش�شي واال�شت�شارات والبح�ث والدرا�شات 
ب�شكل مبا�شر  العربي  املجتمع  كلها ت�شب نح� حتقيق خدمة 
من خالل بناء راأ�س مال ب�شري متط�ر و�شقل مهارات العاملني 
خمتلف  يف  العملية  قدراتهم  وتط�ير  العربية  احلك�مات  يف 
اال�شت�شارية  الدرا�شات  جماالت  يف  خا�شة  التنم�ية  املجاالت 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

لال�شت�شارات االإدارية. 
4- اخلال�سة

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

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

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

المفوض األممي للترويج ألهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة

  البيئة والتنمية المستدامة 
في قطر: اإلنجازات والتحديات

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

مدير عام الدراسات والبحوث – وزارة التعليم العالي – اليمن

دور المجتمع األكاديمي في تحقيق 
التنمية المستدامة بالمنطقة العربية  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اإلعالم المسؤول والتحديات 
اإلقتصادية نحو استدامته

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

التدفق احلر االإعالمي. فاالإعالم كمهنة تقوم على اأ�س�ض من االأخالق ، واجب التحلي بها لكل فرد ميتهنها.


