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منى ج��سم الخليفي

ال�سي��سة الع�مة للم�س�ؤولية االجتم�عية في دولة قطر

ودور منظم�ت المجتمع المدني
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المتزايدة،  االقت�س�دية  ال�سغ�ط  وب�سبب  الم��سي،  القرن  ت�سعين�ت  منذ 

من  تن�سحب  الدول  حك�م�ت  من  كثير  بداأ  الع�لمية،  االأ�س�اق  وتقلب�ت 

الم�ؤ�س�س�ت والقط�ع الخ��ص ال�طني على  اله�مة، وت�سجع  بع�ص االأن�سطة 

المدني على  القي�م بتنمية هذه االأن�سطة. كم� �سجعت منظم�ت المجتمع 

الم�س�ركة فيه� خ��سة في تنمية المجتمع�ت المحلية المحيطة. واأ�سبحت 

ال�س�مل  الم�س�ؤولية االجتم�عية تعبر عن نظرة اأخالقية تعني بمفه�مه� 

تع�وني�ت،  خ��ص،  قط�ع  حك�مي،  للمجتمع،  ينتمي  كي�ن  اأي  قي�م  �سرورة 

اأو حتى الفرد، بم�س�ؤوليته ازاء المجتمع.

منظم�ت  دور  على  ال�س�ء  من  مزيٍد  اللق�ء  كمح�ولة،  الكت�ب  هذا  ج�ء 

الع�مة  ال�سي��سة  في  اجتم�عيً�  ن�س�طً�  تم�ر�ص  التي  المدني  المجتمع 

للم�س�ؤولية االجتم�عية في دولة قطر.

ي
ف

لي
خ

ال
م 

�س
ج�

ى 
من

وزارة الثقافة والرياضة - قطر

إدارة البحوث والدراسات الثقافية

قسم اإلصدارات الثقافية والنرش
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ال�سيا�سة العامة للم�س�ؤولية االجتماعية في دولة قطر
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تقديم

اإلى جانب البعد االقت�صادي هو  اأن البعد االجتماعي واالأخالقي  الم�صوؤولية االجتماعية تعني 

المحدد ل�صلوك قطاع االأعمال، من خالل التزامه الدائم بمتطلبات التنمية المجتمعية، وتح�صين 

اأن الم�صوؤولية االجتماعية  نوعية وم�صتوى الحياة الأفراد المجتمع، وفي �صوء هذا المفهوم ندرك 

ت�صمن التزام قطاع االأعمال بالقوانين والمعايير االأخالقية نحو المجتمع ككل.

وال�صيا�صة العامة هي خطة العمل، واالإجراء الت�صريعي، والقانون، واالأولوية التمويلية المعنية 

والقوانين  الد�صاتير  في  متج�صدة  فهي  يمثلها،  من  اأو  الحكومية  الجهة  ت�صدرها  معينة،  بق�صية 

الت�صريعية واالأحكام الق�صائية.

منه  يراد  قطر  دولة  في  االجتماعية  للم�صوؤولية  العامة  ال�صيا�صة  مو�صوع  اأن  القول  ويمكن 

ت�صليط ال�صوء على الجهود التي تبذلها الدولة ت�صريعا وتقنينا ومنهاجًا لتحقيق البعد االجتماعي 

واالأخالقي واالقت�صادي بما ينفع المجتمع بكامله.

العامة  لل�صيا�صات  نقدية  تف�صيلية  جامعة  درا�صة  لنا  تقدم  الخليفي  جا�صم  منى  والباحثة/ 

واالجتماعية من اأجل المجتمع القطري، مع ذكر مقارنات �صرورية مع مجتمعات مجاورة اإقليمية 

ودولية، متبعة منهاجا علميا محكما ي�صهل بلوغ الهدف الذي كان من اأجله البحث، ويتجلى ذلك في 

اأربعة ف�صول وافية تتحدث عن منظمات المجتمع المدني في قطر.

وختمت بتحليل ناقد الأدوار عينة من منظمات المجتمع المدني في تنفيذ ال�صيا�صة االجتماعية 

لدولة قطر.

ي�صر وزارة الثقافة والريا�صة، ماثلة في اإدارة البحوث والدرا�صات الثقافية، اأن تقدم للقارئ 

منظمات  ودور  في قطر،  االجتماعية  للم�صوؤولية  العامة  ال�صيا�صة  )المّتميز(  الكتاب  الكريم هذا 

المجتمع المدني. راجية اأن ينتفع به.

اإدارة البح�ث والدرا�سات الثقافية  

)2016م(         
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مقدمة

وقت  اإلى  ال�صحيح  الفهم  عن  بعيدة  ال�صامل،  بمفهومها  االجتماعية،  الم�صوؤولية  ظلت 

قريب،وبالتالي تعددت اأ�صكالها التطبيقية في الواقع، بل وتعددت مفاهيمها واختلطت لت�صمل كثيرًا 

النامية  الدول  من حكومات  اهتمامًا خا�صًا  اأنها القت  من  وبالرغم  الخيرية.  االأعمال  اأوجه  من 

التي �صجعت ال�صركات ال�صخمة متعددة الجن�صيات على اال�صتثمار في م�صاريع التنمية االقت�صادية 

التي  ال�صخمة  االأرباح  اأن  اإال  االأجنبية،  اال�صتثمارات  لجذب  كو�صيلة  والتجارية،  وال�صناعية 

حققتها هذه ال�صركات، وبداأت تحولها للدول االأم ال�صناعية الكبرى، جعلت المجتمعات النامية 

اأهمية قيام هذه ال�صركات بدور في التنمية االجتماعية بما يحقق التطوير الحقيقي لهذه  تدرك 

المجتمعات، كمقابل لال�صتقرار الذي توفره الدولة لهذه ال�صركات واالأرباح الطائلة التي تحققها 

نتيجة ا�صتثمار موارد المجتمع.

ثم ما لبثت الم�صوؤولية االجتماعية اأن قفزت اإلى الواجهة بعد اأن فطنت ال�صركات اإلى عزلتها 

اأفراد المجتمع في  اأنها ت�صتنفد موارده الطبيعية، وتعتمد على ت�صغيل  عن المجتمع، بالرغم من 

القيام بن�صاطها. و اأدركت ال�صركات اأن اأي تطوير للعاملين، وللمجتمع عمومًا، ي�صاعد على زيادة 

القوة ال�صرائية الأفراده، ومن َثمَّ زيادة رواج منتجاتها، ولم�صت اأن كل ما يوؤدي اإلى رفاهية المجتمع، 

ال يتعار�ض مع توجهاتها نحو الربح، وطموحاتها اال�صتثمارية، ثم تبعتها ال�صركات الخا�صة الوطنية 

ال  الحديث،  الع�صر  في  ال�صركات،  مهمة  واأ�صبحت  المحلية،  مجتمعاتها  تنمية  في  االإ�صهام  في 

تن�صب، فقط، على تحقيق الربح للم�صهمين، واأ�صحاب الم�صالح، بل تعدت ذلك اإلى تحقيق قيمة 

م�صافة حقيقية بتطوير وتنمية المجتمع الذي ت�صتثمر موارده الطبيعية، والب�صرية.

 وبعد اأن فطنت الدول النامية اإلى هذا الدور التنموي الهام،  بداأت ت�صترط على تلك ال�صركات 

االإ�صهام في تنمية المجتمع، وتقديم خدمات حقيقية ت�صهم في رفع م�صتوى المعي�صة للمواطنين، 

اأو الفئات المهم�صة  منهم على االأقل، والتي ال تكفي موارد الدولة اأن تحقق لها تنمية ملمو�صة، ومن 

هنا ظهر مفهوم الم�صوؤولية االجتماعية، الذي ا�صتقر خالل العقدين الما�صيين، لي�صبح لموؤ�ص�صات 

والتجارية  االقت�صادية  التنمية  في  بارز  دور  الوافدة،  االأجنبية  وال�صركات  الوطنية  المجتمع 

وال�صناعية واالجتماعية والثقافية.
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االأ�صواق  وتقلبات  المتزايدة،  االقت�صادية  ال�صغوط  وب�صبب  الما�صي،  القرن  ت�صعينيات  ومنذ 

الموؤ�ص�صات  وت�صجع  الهامة،  االأن�صطة  بع�ض  من  تن�صحب  الدول  حكومات  من  كثير  بداأ  العالمية، 

والقطاع الخا�ض الوطني على القيام بتنمية هذه االأن�صطة، كما �صجعت منظمات المجتمع المدني 

الم�صوؤولية  واأ�صبحت  المحيطة،  المحلية  المجتمعات  تنمية  في  خا�صة  فيها،  الم�صاركة  على 

االجتماعية تعبر عن نظرة اأخالقية تعني بمفهومها ال�صامل �صرورة قيام اأي كيان ينتمي للمجتمع؛ 

.
)1(

حكوميا، قطاع خا�ض، تعاونيات، اأو حتى الفرد، بم�صوؤوليته اإزاء المجتمع

ومن ثم بداأت منظمات المجتمع المدني في تطوير خطط وبرامج واأن�صطة تحقق م�صوؤوليتها 

االجتماعية في تنمية المجتمع، واأ�صبحت م�صاركتها ال تنبع فقط من مجرد ال�صعور بالم�صوؤولية، 

المواطنين  تفاعل  �صمان  وبالتالي  واحترامه،  المجتمع  ثقة  لك�صب  �صروريا  اأمرا  اأ�صبحت  واإنما 

، والأن اأهداف منظمات المجتمع المدني ت�صمل ق�صايا ثقافية واجتماعية 
)2(

مع اأهدافها ون�صاطها

واإن�صانية لها اأثر مبا�صر على التنمية االجتماعية، ظهر لب�ض حول مفهوم الم�صوؤولية االجتماعية، 

اأن  بدعوى  اأجلها،  من  اأن�صئت  التي  االجتماعية  اأهدافها  بتحقيق  المنظمات  بع�ض  اكتفاء  ب�صبب 

له  تتعر�ض  جدل  وهو  االجتماعية،  الم�صوؤولية  في  دورها  الأداء  وحده  كاف  االأهداف  هذه  تحقيق 

الدرا�صة بالمناق�صة والتو�صيح، باإلقاء ال�صوء على الفرق بين الم�صاركة في ال�صيا�صة االجتماعية 

للدولة، وبين قيام المنظمة بم�صوؤوليتها االجتماعية نحو المجتمع، وتو�صح هذه الدرا�صة اأن الثانية 

اأو�صع نطاقا من االأولى.

اأن  اإال  تاريخها،  له جذور ممتدة  على مدى  والمجتمعي في دولة قطر  المدني  العمل  اأن  ومع 

منظمات المجتمع المدني �صهدت طفرة؛ �صواء في عددها اأو ن�صاطها منذ عام 2000م، وباالأخ�ض 

بعد �صدور الد�صتور القطري الذي اأكد دعمه لها، ثم اأ�صدرت الدولة الت�صريعات والقوانين التي 

2003م، الخا�ض بتاأ�صي�ض الجمعيات المهنية  تنظم عملها؛ كان اآخرها القانون رقم )12( ل�صنة 

والموؤ�ص�صات الخا�صة، وبعد اأن كان عدد هذه المنظمات محدودًا في عقد الثمانينيات من القرن 

الما�صي، قفز عددها اإلى اأكثر من �صتين منظمة مهنية وخيرية وثقافية واجتماعية في نهاية عام 

.
)3(

2011م

)1(  مركز مرا�ض لال�صت�صارات االإدارية. )2010(؛ تحرير مفهوم الم�صوؤولية االجتماعية لل�صركات، مجل�ض الم�صوؤولية االجتماعية 

بالريا�ض، �صل�صلة تطوير الم�صوؤولية االجتماعية لل�صركات؛ �ض13

.www.csrkuwait.com/AboutCSRKuwait.aspx 2( الم�صوؤولية االجتماعية للموؤ�ص�صات الكويتية(

.wwwsst5.Com/parentdetails )3( مكتب قطر الدولي لدعم منظمات المجتمع المدني)القالع(
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االهتمام  اأن  اإال  قطر،  دولة  في  المدني  المجتمع  لمنظمات  ال�صريع  التطور  من  وبالرغم 

متاأخرا  جاء  المدني،  المجتمع  و  االأعمال  ومنظمات  الحكومية،  للجهات  االجتماعية  بالم�صوؤولية 

وزارة  فنظمت  2008م،  عام  منذ  يتزايد  االجتماعية  بالم�صوؤولية  الدولة  اهتمام  بداأ  حيث  عنه؛ 

االأعمال والتجارة اأول موؤتمر للم�صوؤولية االجتماعية عام 2009م، وبداأت من بعده اأنظار المجتمع 

نحو  تتجه  الخا�صة،  والموؤ�ص�صات  االأعمال،  وقطاع  العام،  القطاع  و�صركات  المختلفة،  وموؤ�ص�صاته 

تعريف دور كل منها نحو المجتمع والتزاماتها تجاهه، وفي البداية لم تكن  مالمح ال�صيا�صة العامة 

للدولة نحو مفهوم الم�صوؤولية االجتماعية وا�صحة المعالم.

للم�صوؤولية  العامة  ال�صيا�صة  في  المدني  المجتمع  منظمات  دور  حول  قائما  الت�صاوؤل  وظل 

االجتماعية؛ ويثار الت�صاوؤل ب�صفة خا�صة عن المنظمات التي تعمل تحديدًا في المجال االجتماعي، 

باعتبارها  اأحد االأدوات التنفيذية لل�صيا�صة االجتماعية، وت�صب كل اأن�صطتها في خدمة المجتمع. 

ولعل ما زاد من هذا الغمو�ض عدم وجود �صيا�صة معلنة للدولة حول الم�صوؤولية االجتماعية، بعك�ض 

ال�صيا�صة االجتماعية، لكي ت�صتر�صد بها منظمات المجتمع المدني، وجميع المنظمات وال�صركات 

بمختلف ت�صنيفاتها، عند و�صع �صيا�صتها الخا�صة بالم�صوؤولية االجتماعية، وعند ت�صميم االأن�صطة 

التي تحقق هذه الم�صوؤولية وبالتالي ظهرت ممار�صات مختلفة مثل االأن�صطة الريا�صية، والمحافظة 

االجتماعية ف�صفا�صًا في  الم�صوؤولية  ما جعل مفهوم  الخارج،  المواطنين في  وتعليم  البيئة،  على 

حاجة اإلى تحديد.

وجاء الكتاب الحالي محاولة الإلقاء مزيد من ال�صوء على دور منظمات المجتمع المدني التي 

ت�صمن  وقد  قطر،  دولة  في  االجتماعية  للم�صوؤولية  العامة  ال�صيا�صة  في  اجتماعيًا  ن�صاطًا  تمار�ض 

اأ�صا�صية؛ دار الف�صل االأول منها حول مفاهيم كل من ال�صيا�صة العامة  اأربعة ف�صول  هذا الكتاب 

وال�صيا�صة االجتماعية،  وعالقتهما بالم�صوؤولية االجتماعية، وذلك من خالل ا�صتعرا�ض التعريفات 

للم�صوؤولية  العامة  لل�صيا�صة  ومحدد  وا�صح  تعريف  اإلى  و�صوال  ال�صابقة،  للمفاهيم  المعا�صرة 

االجتماعية،ثم تو�صيح اأهم النظريات المف�صرة لها فى الوقت الحا�صر

للم�صوؤولية  العامة  وال�صيا�صة  االجتماعية  ال�صيا�صة  مالمح  عام  بوجه  الثانى  الف�صل  وعر�ض 

التى تتبعها دولة  ال�صيا�صة االجتماعية  االجتماعية في دولة قطر، وذلك من خالل تناول كل من 

قطر، وتطور اهتمامها بالم�صوؤولية االجتماعية، ثم م�صروع المعايير التى و�صعتها الدولة للم�صوؤولية 
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االجتماعية لل�صركات مع تو�صيح العالقة بين تلك المعايير القطرية والمعايير الدولية للم�صوؤولية 

الحماية  قطاع  في  للدولة  الوطنية  اال�صتراتيجية  معالم  تو�صيح  اإلى  باالإ�صافة  االجتماعية، 

االجتماعية.

البداية  فى  تناول  وقد  قطر،  دولة  في  المدني  المجتمع  منظمات  حول  الثالث  الف�صل  ودار 

التعريف بالمجتمع المدني عامة، ون�صاأته وتطوره في البيئة القطرية على وجه التحديد،  والظروف 

ل�صوؤون  االأعلى  المجل�ض  مظلة  تحت  تعمل  التى  المدني  المجتمع  منظمات  اإن�صاء  �صاحبت  التى 

االأ�صرة ، ثم ا�صتعر�ض ال�صكل القانوني لتك المنظمات، وت�صنيفها الر�صمي وفقا لما جاء في الدليل 

التعريفي للمنظمات الذي اأ�صدرته وزارة الخارجية، وقد تال ذلك تو�صيح االأهداف المرجوة من 

تنفيذ  اآليات  في  المدني  المجتمع  منظمات  دور  ثم  االجتماعي،  للعمل  القطرية  الموؤ�ص�صة  اإن�صاء 

ال�صيا�صة االجتماعية، ودورها اأي�صًا في اآليات تنفيذ محورالم�صوؤولية االجتماعية في اال�صتراتيجية 

الوطنية للحماية االجتماعية.

المدني  المجتمع  منظمات  درا�صة ثالث حاالت من  نتائج  واالأخير  الرابع  الف�صل  وا�صتعر�ض 

االإنماء  ودار  االندماج(،  )قبل  بالب�صر  االتجار  لمكافحة  القطرية  الموؤ�ص�صة  وهي:  االجتماعية 

ن�صاط كل منظمة على  العائلية، وقد ت�صمن ذلك و�صف طبيعة  االجتماعي، ومركز اال�صت�صارات 

بين  مقارن  تحليل  بتقديم  الف�صل  واختتم  االجتماعية،  ال�صيا�صة  في  دورها  تنفيذ  ومدى  حدة، 

المنظمات الثالث بهدف تحديد الفروق في مفهوم كل منها  للم�صوؤولية االجتماعية، وانعكا�صها 

على الممار�صات و االأدوار المختلفة التى تقوم بها،  ح�صب تف�صير كل منظمة، خا�صة في ظل غياب 

�صيا�صة ر�صمية معلنة للم�صوؤولية االجتماعية. 

وفى الختام؛ فاإن لي وطيد االأمل اأن يجد زمالئي العاملين بموؤ�ص�صات المجتمع المدني فى هذا 

الكتاب ما يي�صر لهم الطريق الأداء اأدوراهم بكفاءة وفاعلية في مجال الم�صوؤولية االجتماعية.

واهلل تعالى من وراء الق�سد ؛؛؛؛؛         

منى جا�سم الخليفى

                     �ستمبر 2015



الف�سل االأول

مفاهيم ال�سيا�سة العامة وال�سيا�سة االجتماعية وعالقتهما 

بالم�س�ؤولية االجتماعية 

)اأواًل( : مفه�م ال�سيا�سة العامة 

)ثانيًا( : مفه�م ال�سيا�سة االجتماعية

)ثالثًا( : مفه�م الم�س�ؤولية االجتماعية

)رابعًا( : مفه�م ال�سيا�سة العامة للم�س�ؤولية االجتماعية

)خام�سًا( : الم�س�ؤولية االجتماعية بين النظريات الغربية والمنظ�ر االإ�سالمي
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تمهيد

لجان  في  وم�صاركتها  المدني  المجتمع  منظمات  اإحدى  في  عملها  خالل  من  للكاتبة  تبين 

مختلفة مخت�صة بو�صع مبادرات وم�صاريع ال�صيا�صة االجتماعية، عدم و�صوح الفارق بين ال�صيا�صة 

االجتماعية وال�صيا�صة العامة للم�صوؤولية االجتماعية لدى العديد من العاملين في منظمات المجتمع 

المدنى، كما ات�صح اأن بع�ض هذه المنظمات تخطط اأن�صطتها فقط لتحقيق دورها المر�صوم في 

العامة  ال�صيا�صة  خدمة  في  بدورها  الكافية  العناية  تعطي  اأن  دون  للدولة،  االجتماعية  ال�صيا�صة 

للم�صوؤولية االجتماعية، وهو ما يفقد المجتمع اأدوارا هامة يمكن لهذه المنظمات اأن تقوم بها لكي 

كان  المنظمات؛  هذه  تمتلكها  واأدوات  اآليات  من  المجتمع  يحرم  كما  اأكبر،  بدرجة  منها  ي�صتفيد 

تلقي  اأن  �صرورة  الكاتبة  راأت  لذا  فاعلية،  اأكثر  ب�صورة  االجتماعية  الم�صوؤولية  تحقق  اأن  يمكنها 

ال�صوء بداية، ومن خالل هذا الف�صل، على الفروق بين ال�صيا�صتين؛ )ال�صيا�صة العامة، وال�صيا�صة 

االجتماعية(، والوقوف على المعنى المق�صود بال�صيا�صة العامة للم�صوؤولية االجتماعية على وجه 

التحديد، وعر�ض النظريات المف�صرة للم�صوؤولية االجتماعية لمنظمات المجتمع المدني.

 )اأواًل( : مفه�م ال�سيا�سة العامة

ال�صيا�صة كلمة م�صتقة من )�ض. و. �ض(، ولها معنيان في اللغة العربية. االأول: ف�صاد في ال�صيء، 

والثاني: الطبع والخلق؛ فال�صيا�صة في المعنى اللغوي هي: تدبير ال�صيء والقيام عليه بما ي�صلحه، 

وفي اال�صطالح ال�صرعي العام هي: تدبير م�صالح العباد وفقا لل�صرع، وفي معناها الخا�ض هي: 

القانون المو�صوع لرعاية االآداب والم�صالح وانتظام االأحوال. 

االأنبياء«  ت�صو�صهم  اإ�صرائيل  بنو  »كانت  و�صلم:  عليه  اهلل  �صلى  قال  ال�صحيح  الحديث  وفي 

في  ي  الُمنجِّ الطريق  اإلى  واإر�صادهم  الخلق  )ا�صت�صالح  باأنها  الغزالي  حامد  اأبو  االإمام  وعرفها 

الدنيا واالآخرة(.

وتعرف ال�صيا�صة العامة بوجه عام على اأنها مجموعة من المبادئ اأو القواعد المر�صدة لعملية 

اتخاذ القرارات وتحقيق النتائج الوطنية. فهي بذلك عبارة عن مجموعة من القرارات الموجهة 

وت�صبط  وتوجه  تنظم  اإنها  حيث  معينة؛  م�صكلة  معالجة  نحو  اأو  االأمد،  طويل  هدف  تحقيق  نحو 

 فهي تدبير �صامل لل�صاأن العام لكل ق�صايا المجتمع الثقافية واالقت�صادية، 
)1(

الت�صرفات وال�صلوك،

(1)  McNarma, C., (2010). Complete Guide to Ethics Management: An Ethics Toolkit forManagers. 
Retrieved on January 20, 2011 from http://managementhelp.org/ethics/ethxgde.htm: 
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وال�صيا�صية واالجتماعية والتنموية، والغر�ض العام الأي �صيا�صة اأو مجموعة من ال�صيا�صات هو تحقيق 

اأكبر قدر من الم�صالح العامة للمجتمع، مع تجنيبه اأكبر قدر من المفا�صد العامة، بهدف تحقيق 

نه�صة المجتمع وتنميته، وفيما يلي مفهوم المفاهيم االأ�صا�صية التي اعتمدت عليها الدرا�صة؛ حيث 

تعرفها الدرا�صات المعا�صرة باأنها: ا�صم لالأحكام والت�صرفات التي تدبر �صوؤون االأمة في حكومتها 

التي  الخارجية  عالقاتها  وفي  واالإدارية،  التنفيذية  �صلطاتها  جميع  وفي  وق�صائها،  وت�صريعها 

تربطها بغيرها من االأمم؛ فلكل اأمة في جميع هذه النواحي �صيا�صة واأحكام خا�صة تتفق وعاداتها 

اأوجه  تنظم  االآن  العامة  ال�صيا�صات  واأ�صبحت   ،
)1(

رقيها ودرجة  وتطلعاتها،  معي�صتها،  واأ�صلوب 

الحياة الخا�صة والعامة للمواطنين، وتوجه العالقة بين المواطنين والدولة، وبين الدولة والدول 

االأخرى، واأ�صبحت ال�صيا�صات مختلفة االأغرا�ض والمجاالت، من �صيا�صات محلية، ك�صيا�صة حماية 

االأ�صرة والبيئة، و�صيا�صة الم�صوؤولية االجتماعية واالقت�صادية والثقافية واالجتماعية وال�صحية، اأو 

ال�صيا�صة الخارجية.

الدكتور خيري  يقدمه  الذي  المفهوم  �صامال مثل  و  ب�صيطا  العامة  ال�صيا�صة  يكون مفهوم  وقد 

؛ اإذ يق�صم الكاتب اأعمال الحكومة 
)2(

عبد القوي: »كل ما تقرر الحكومة القيام به اأو عدم القيام به«

اإلى اأربع مجموعات: )1( تنظيم ال�صراعات اأو المنازعات داخل المجتمع، )2( تنظيم المجتمع 

لمواجهة �صراعات ومنازعات مع مجتمعات اأخرى، )3( توزيع فوائد رمزية الأع�صاء المجتمع، )4( 

ا�صتخال�ض اأو جمع اأموال من اأفراد المجتمع، ثم يعر�ض مفهوما اأكثر تخ�صي�صا لل�صيا�صة العامة 

في حالة اعتبار اأنها  في االأ�صا�ض قرار �صيا�صي اأو حكومي يطبق بانتظام وبعدالة على كل االأفراد 

الذين يواجهون م�صكلة معينة، اأو يطلبون حاجة معينة من الحكومة، وفي هذه الحالة يعرفها باأنها 

»قرار دائم يتميز بثبات ال�صلوك الذي يترتب عليه، كما اأنه يمثل وجهات نظر اأولئك الذين اتخذوا 

.
)3(

القرار والذين يلتزمون به«

وتختلف طبيعة واإجراءات �صنع ال�صيا�صة العامة من دولة اإلى اأخرى تبعا للنظام ال�صيا�صي ودور 

االأجهزة الحكومية و غير الحكومية في كل منها، وبمعنى اأقرب للو�صوح يمكن القول اأن ال�صيا�صة 

)1(  عثمان جمعة �صميرية. )2007(.  النظام ال�صيا�صي والد�صتوري في االإ�صالم، ال�صارقة،  كلية الدرا�صات العليا والبحث العلمي. 

�ض55-54

)2( خيري عبد القوي. )1989(.  درا�صة ال�صيا�صة العامة، الكويت، من�صورات ذات ال�صال�صل. �ض45

)3( خيري عبد القوي. )1989(.  مرجع �صابق. �ض45
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العامة هي نتاج تفاعل ديناميكي معقد، يتم في اإطار نظام فكري بيئي �صيا�صي محدد، ت�صترك فيه 

عنا�صر معينة ر�صمية وغير ر�صمية، يحددها النظام ال�صيا�صي، ومن اأهم هذه العنا�صر : د�صتور 

الحكم في الدولة االأيديولوجية اأو الفل�صفة ال�صيا�صية لل�صلطة الحاكمة، ال�صلطة الت�صريعية، ال�صلطة 

العام،  والراأي  ال�صحافة  الم�صالح،  ال�صيا�صية، جماعات  االأحزاب  الق�صائية،  التنفيذية،ال�صلطة 

االإمكانات و الموارد المتاحة وطبيعة الظروف العامة للبلد.

كما اأن �صنع ال�صيا�صة العامة لي�ض عملية �صهلة، بل هي على درجة من ال�صعوبة و التعقيد؛ فهي 

عملية حركية بالغة الح�صا�صية و التعقيد، و ت�صتمل على العديد من المتغيرات.والموؤثرات وعوامل 

ال�صغط التي يوؤدي تداخلها و تفاعلها الم�صتمران اإلى اإنتاج �صل�صة من ردود الفعل التي تن�صرف 

.
)1(

بدورها اإلى كل جوانب العمل داخل النظام ال�صيا�صي

بمراحل مختلفة في طبيعة  وتمر  العامة على عدة خ�صائ�ض،  ال�صيا�صة  وتنطوي عملية �صنع 

وحدتها، وتعقيدها من دولة الأخرى، وفقا لعوامل كثيرة اأهمها النظام ال�صيا�صي ونظام الحكم في 

)2(

كل منها

رجال  مجموعة  في  القرارات  و�صنع  بتخطيط  المعنية  الموؤ�ص�صة  تتمثل  الب�صيطة  النظم  ففي 

را�صدين اأو كبار ال�صن الذين يجتمعون على هيئة مجل�ض يتخذ القرارات في �صوء معايير و عادات 

وتميزت  واأعوانهم،  الملوك  ال�صيا�صات  �صنع  اأبنية  �صمت  الملكية  النظم  وفي  المجتمع.  وتقاليد 

اإعداد هذه ال�صيا�صات، و�صهد القرن التا�صع ع�صر ظهور  االإمبراطوريات بوجود بناء مخت�ض في 

االأحزاب و ازدياد دور الجماهير في الحياة ال�صيا�صية، وهذان العامالن مهدا لظهور نمط �صنع 

ال�صيا�صات عن طريق الوزارة .

اآخر فاإن النظام ال�صيا�صي في كل دولة هو الذي يحدد كيفية ر�صم ال�صيا�صة العامة،  وبمعنى 

وبالتالي يحدد دور االأفراد و الجماعات غير الر�صمية في تحديد الم�صاكل وطرحها على الحكومة، 

وفي ا�صتخال�ض الحلول البديلة واالختيار من بينها، ويعين القنوات التي يمكن عن طريقها لالأفراد 

والجماعات اإحداث تاأثير في اإجراءات العمل الحكومي وفي اأ�صحاب �صلطة اتخاذ القرار ال�صيا�صي 

الر�صمي بما يترتب عليه تبني حلول يقترحونها ك�صيا�صة عامة.

)1(  الخز رجي ثامر كامل محمد )2004(. النظم ال�صيا�صية وال�صيا�صات العامة: درا�صة معا�صرة في ا�صتراتيجية اإدارة ال�صلطة، 

دار مجدالوي للن�صر و التوزيع، عمان، �ض159.

)2( المرجع  ال�صابق �ض160.
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كما اأن نظام الحكم وال�صيا�صة هو الذي يحدد اأي�صا خطوات العمل الر�صمي التي تتبع داخل 

الحكومة، لدرا�صة الم�صكلة العامة، وتخطيط و�صنع ال�صيا�صة العامة لحلها، واإقرار هذه ال�صيا�صة، 

وتمويلها وتنفيذها وتقييم اآثارها ونتائج تنفيذها، كما يحدد االأجهزة التي ت�صهم في هذه العمليات 

.
)1(

ودور كل منها، وكيفية التن�صيق بينها للو�صول اإلى قرار ب�صيا�صة عامة تحقق ر�صا عاما

يمكن   ،
)2(

اأ�صباب اإلى ثالثة  العامة  ال�صيا�صة  بتحليل  االهتمام  اأ�صباب  داي«،  توما�ض   « ويرجع 

اإدراجها كالتالي:

1-  اأ�صباب علمية: بمعنى اأن هذه الدرا�صة يمكن اأن تتحقق عن طريق الفهم المعمق للمجتمع، 

من خالل معرفة م�صادر ونتائج قرارات ال�صيا�صة العامة؛ اأي اأن هذه االأخيرة يمكن تناولها 

الت�صاوؤل حول ماهية القوى البيئية والخ�صائ�ض الموؤ�ص�صية التي  كمتغير تابع،عندما يثور 

كمتغير  اإليها  ينظر  قد  ذلك،  وف�صال عن  م�صمونها،  وتحديد  ال�صيا�صة  ت�صكيل  في  ت�صهم 

ثابت، فيتعلق ال�صوؤال بالنتائج التي تطرحها ال�صيا�صة العامة على البيئة والنظام ال�صيا�صي، 

ال�صيا�صية،  والتفاعالت  البيئة  بين  بالروابط  المعرفة  تثري  الت�صاوؤالت وغيرها  ومثل هذه 

وال�صيا�صة العامة

اإمكانية توظيف  ال�صيا�صي  للباحث  توفر  العامة  ال�صيا�صة  اأن درا�صة  2-  اأ�صباب عملية؛ بمعنى 

معارفه في حل الم�صكالت العملية، اإذ يغلب اأن تخل�ض هذه الدرا�صات اإلى تو�صيات ب�صاأن 

ماهية ال�صيا�صات المالئمة لتحقيق االأهداف المرجوة.

االأف�صل  تتبنى  الدول  اأن  من  التاأكد  اإلى  الدرا�صة  هدف  ين�صرف  وهنا  �صيا�صية؛  3-  اأ�صباب 

من ال�صيا�صات لتحقيق االأهداف العامة، فكثيرا ما يتردد من اأن علماء ال�صيا�صة ملزمون 

في  الحكومي  االأداء  دار�صة  طريق  عن  ال�صيا�صي  النقا�ض  واإثراء  العامة  ال�صيا�صة  بتطوير 

الميادين المختلفة.

التحليل الكال�سيكي لل�سيا�سة العامة:

ومن جانب اآخر ي�صتخدم م�صطلح »ال�صيا�صة العامة« لو�صف القوانين والقرارات واالأنظمة، الخ.. 

لهيئة حاكمة ما، ويمكن تقديم مفهوم »ال�صيا�صة العامة الحكومية« على اأنها مجموعة ال�صيا�صات 

)1( خيرى عبد القوي)1989(.  درا�صة ال�صا�صة العامة، ذات ال�صال�صل، الكويت، الطبعة االأولى، �ض97.

الطبعة  االأردن،  والتوزيع،  للن�صر  الم�صيرة  دار  عامرالكبي�صي،  ترجمة   العامة،  ال�صيا�صات  �صنع  جيم�ض)1999(  )2(  اأندر�صون 

االأولى،�ض �ض 22-20.
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 وفى ال�صياق ذاته 
)1(

)القوانين، والخطط واالإجراءات واالأفعال( التي تقوم الحكومة باختيارها.

اأي�صًا يعرف ويل�صون ال�صيا�صة العامة باأنها: »هي االأفعال واالأهداف والبيانات الر�صمية ال�صادرة 

عن الحكومة حول م�صاألة معينة، والخطوات التي تقوم بها اأو تف�صل في القيام بها الحكومة من اأجل 

)2(

تحقيقها، وهي اأي�صًا التف�صيرات التي تقدمها الحكومة لتبرير ما يحدث اأو ما ال يحدث.

هذا، وي�صتعر�ض الدكتور )عامر خ�صير الكبي�صي( عدة تعريفات لل�صيا�صة العامة منها:

- اأنها الحلقات التي تربط بين الحكومة وبيئتها المحيطة.

- الم�صروعات الم�صتقبلية التي تنوي الحكومة فعلها.

- القرارات ال�صيا�صية التي تنطلق وتتفرع منها القرارات التنظيمية.

- القواعد التنظيمية المعبرة عن فل�صفة الدولة ووظائفها.

- االأداة الر�صمية لتنظيم حياة ال�صعوب والمجتمعات والمنظمات.

- مجموعة القوانين واالأنظمة والقواعد الموجهة الأفعال الحكومة المتعلقة بالمجتمع.

 .
)3(

- نتائج تفاعل ال�صلطات الثالث لمواجهة الق�صايا والم�صكالت العامة«

ويت�صح بوجه عام اأن جميع التعريفات ال�صابق االإ�صارة اإليها  تتفق باأن م�صطلح ال�صيا�صة العامة 

معين؛  مجال  في  واأهداف  غايات  تحقيق  عملية  وتر�صيد  وتنظيم  لتقنين  عامة  قواعد  اإلى  ي�صير 

)اجتماعيًا، اقت�صاديًا، ثقافيًا، �صيا�صة خارجية مثال( ل�صالح المجتمع؛ هذه الغايات واالأهداف 

يجب اأن يكون قد تم انتقاوؤها واختيارها م�صبقا، واعتبرت ذات قيمة في تحقيق رفاهية المجتمع 

واأفراده.

)ثانيًا( : مفه�م ال�سيا�سة االجتماعية

ون�صاأة  ال�صناعية،  الثورة  بزوغ  مع  ع�صر  التا�صع  القرن  في  االجتماعية  ال�صيا�صة  مفهوم  ظهر 

المجتمع الراأ�صمالي، وكان التعبير ال�صائد لهذا المفهوم هو الم�صاألة االجتماعية والتي كان مجال 

(1)  Birkland, T. A. (2001). An Introduction to the Policy Process: Theories, Concepts, and Models of Public 
Policy Making, Armonk, NY: M.E. Sharpe. 

(2)  Wilson, R. (2006). Policy analysis as policy advice. In Michael Moran, Martin Rein, & Robert E. Goodin 
(Eds.). The Oxford Handbook of Public Policy (pp 152–168). New York, NY: Oxford University Press.

)3(  عامر خ�صير الكبي�صي. )2008(.  ال�صيا�صات العامة مدخل لتطوير اأداء الحكومات، المنظمة العربية للتنمية االإدارية، الطبعة 

االولى .
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اهتمامها حل الم�صاكل االجتماعية الناجمة عن حركات الت�صنيع والتقليل من االأ�صرار الناجمة 

في  الراأ�صمالي  النظام  اأقدام  تر�صيخ  هو  هدفها  وكان  واالجتماعية،  االقت�صادية  التغيرات  عن 

المجتمعات، ونتيجة التطورات التي �صهدها المجتمع الراأ�صمالي بداأ ظهور ما يعرف بال�صيا�صات 

االجتماعية، وال�صيا�صة االجتماعية هي: »الم�صاعدة االجتماعية التي ت�صتهدف في �صكلها التقليدي 

هذا  المتحدة  االأمم  منظمة  طورت  وقد  المجتمع،  في  حرمانا  الطبقات  اأ�صد  احتياجات  توفير 

 1968 عام  االجتماعية  بال�صيا�صات  المكلفين  للوزراء  االأول  الموؤتمر  بعقد  قامت  عندما  المفهوم 

البعد  ت�صمل  وظيفية  اأبعاد  وله  االجتماعية،  الرعاية  مفهوم  عليه  اأطلق  جديدًا  مفهومًا  لي�صبح 

)1(

التنموي والوقائي والعالجي واالإدماجي«.

ويق�صم هذا الم�صطلح اإلى جزاأين؛ االأول: م�صطلح �صيا�صة Policy، وهو يعني غايات واأهدافًا 

يتطلب تحقيقها؛ الجزء الثاني: م�صطلح اجتماعي Social، وهو يعني ال�صيا�صة التي تهتم بالجوانب 

.
)2(

االجتماعية والتي تر�صم �صكل الحياة في المجتمع.

المخت�صة في  ال�صلطات  ال�صادرة من  القرارات  باأنها: »مجموعة  اأحمد  اأحمد كمال  ويعرفها 

المجتمع لتحقيق اأهدافه االجتماعية العامة، وتو�صح هذه القرارات مجاالت الرعاية االجتماعية 

هذه  تنفيذ  ويتم  المجتمع،  اأيديولوجية  حدود  في  واأهدافه  العمل  واأ�صلوب  الملزمة  واالتجاهات 

االجتماعية  الم�صروعات  من  ومجموعة  البرامج  من  عددًا  تحوي  اأكثر  اأو  خطة  بر�صم  ال�صيا�صة 

.
)3(

المترابطة المتكاملة«

ويرى البع�ض االآخر اأن ال�صيا�صة االجتماعية: هي خطة حكومية، نتيجة محاوالت بذلت لدرا�صة 

المواقف، وتقدير الم�صتقبل وتحديد االتجاهات لتالفي متاعب متوقعة، اأو الحكم في مواقف معينة 

حتى يمكن تحقيق رفاهية المجتمع، ومن هذا التعريف يت�صح لنا ما يلي:

التنفيذية في  ال�صلطة  به  تقوم  عمل  اأى  حكومية؛  خطة  عن  :عبارة  االجتماعية  •��ال�صيا�صة 
المجتمع.

�صل�صلة  وداللتها،  التون�صية  التجربة  االجتماعية؛  ال�صيا�صات  )2003(.نماذج  اآ�صيا.  لغربي  واالجتماعية  االقت�صادية  )1(  اللجنة 

درا�صات ال�صيا�صة االجتماعية )2(، االأمم المتحدة.

اأ�ص�ض نظرية ونماذج عالمية وعربية ومحلية، حلوان مكتبة زهراء  اأبو المعاطي علي )2003(، ال�صيا�صة االجتماعية،  )2(  ماهر 

ال�صرق �ض 44.

)3( منى عوي�ض وعبلة االأفندي، )1996(، التخطيط االجتماعي وال�صيا�صة االجتماعية، القاهرة،  دار الفكر العربي.
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بناء على مجموعة من الدرا�صات العلمية للوقوف على الظروف الحالية  الخطة  هذه  •��تو�صع 
للمجتمع من موارد واإمكانيات وم�صكالت.

واالتجاهات التي يجب االلتزام بها حتى يمكن التغلب على  الم�صارات  تحديد  على  •��العمل 
الم�صكالت المتوقعة.

كل الجوانب االجتماعية واالقت�صادية  في  المجتمع  رفاهية  تحقيق  الهدف من ذلك هو  •��اأن 
وال�صيا�صية.

وقد حدد هذا التعريف ال�صيا�صة االجتماعية على اأنها خطة، في حين اأن ال�صيا�صة االجتماعية 

تحوى  اأنها  كما  الخطط،  من  مجموعة  ي�صمل  الذي  العام  االإطار  فهي  الخطة،  من  مجااًل  اأو�صع 

اأهدافا عامة ا�صتراتيجية واتجاهات عامة، كما اأن ال�صيا�صة ت�صتمر فترة زمنية طويلة، بينما الخطة 

.
)1(

تت�صمن اأهدافًا اإجرائية يمكن تحقيقها في زمن اأق�صر عن اأهداف ال�صيا�صة

ومن اأكثر تعريفات ال�صيا�صة االجتماعية �صموال ما جاء في مذكرة اإدارة ال�صوؤون االقت�صادية 

واالجتماعية باالأمم المتحدة اأن ال�صيا�صة االجتماعية هي اأداة تعتمدها الحكومات لتنظيم واإكمال 

موؤ�ص�صات ال�صوق والهياكل االجتماعية، وغالبًا ما يتم تعريف ال�صيا�صة االجتماعية باأنها الخدمات 

االجتماعية؛ مثل التعليم وال�صحة والوظيفة واالأمن االجتماعي، ولكن تعني ال�صيا�صة االجتماعية 

اأي�صًا اإعادة التوزيع والحماية والعدالة االجتماعية وتهدف ال�صيا�صات االجتماعية اإلى و�صع ال�صعب 

في مركز�صنع ال�صيا�صات، ولي�ض عن طريق تقديم الرفاهية المتبقية، ولكن بالتجاوب مع حاجاتهم 

واأ�صواتهم بما يولد اال�صتقرار والتما�صك االجتماعي.

ال�صيا�صي  الدعم  لتدعيم  عمليًا  الحكومات  ت�صتعملها  اأداة  اأي�صًا  االجتماعية  وال�صيا�صة 

للمواطنين، وترقية النتائج االقت�صادية االإيجابية عن طريق تعزيز راأ�ض المال الب�صري والوظيفة 

المنتجة؛ وت�صتطيع ال�صيا�صات االجتماعية اأن تكون دائرة فعالة تربط النمو الب�صري واالقت�صادي 

)2(

الذي يفيد الفرد عن طريق ت�صجيع الطلب المحلي بحما�ض وخلق مجتمعات متما�صكة وم�صتقرة«.

اأن ال�صيا�صة االجتماعية الأي دولة هي روؤية الحكومة لرفاهية  ويت�صح من التعريفات ال�صابقة 

المجتمع وفئاته االجتماعية المختلفة التي تت�صمن قواعد مر�صدة لو�صع خطة لمواجهة الم�صاكل 

)1( طلعت ال�صروجى ومنال عبد ال�صتار )2005(، ال�صيا�صة االجتماعية، مركز ن�صر وتوزيع الكتاب الجامعي، حلوان.

االأمـم   ،)UNDESA( واالجتماعية  االقت�صادية  ال�صوؤون  اإدارة  االجتماعية،  ال�صيا�صة  مذكرة   .)2007( )2(  اإزابيالورتيز. 

المتحدة،. �ض7.
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االجتماعية ورعاية الفئات ال�صعيفة بما ي�صمن تنميتها وتمكينها ودمجها في المجتمع، ومن هنا 

وال�صمان  العمالة  �صيا�صات  االجتماعي،  واالإق�صاء  الفقر  االجتماعية: محاربة  ال�صيا�صات  تتناول 

االجتماعي لمن ال دخل لهم والتكافل االجتماعي، ورعاية االأ�صرة وفئاتها الم�صت�صعفة؛ مثل االأطفال 

والتمكين  االأطفال،  عمالة  على  الق�صاء  الخا�صة،  االحتياجات  ذوي  ورعاية  والعجزة،  والم�صنين 

االقت�صادي لالأ�صر ذات الحاجة، واأ�صبحت االأ�صرة تلقى عناية خا�صة في ال�صيا�صات االجتماعية 

في دول كثيرة، ان لم يكن معظمها، وتهدف ال�صيا�صات االجتماعية المعنية باالأ�صرة ب�صفة عامة 

وا�صتقرارها  اأمنها  تهدد  اأ�صبحت  التي  الحداثة  مخاطر  من  وحمايتها  اقت�صاديا،  تمكينها  اإلى 

وتما�صكها.

)ثالثا(: مفه�م الم�س�ؤولية االجتماعية

�صاد مفهوم الم�صوؤولية االجتماعية  بداية في اأو�صاط الم�صتغلين في مجالي االقت�صاد والعالقات 

العامة في الربع االأخير من القرن التا�صع ع�صر، بعد اأن دعت التطورات االقت�صادية التي جرت في 

.
)1(

اأمريكا اإلى اإظهار الحاجة اإلى التزام المن�صاآت بم�صوؤولياتها االجتماعية

وفى الوقت الحا�صر تعي�ض الم�صوؤولية االجتماعية حالة تحول و�صعتها على مفترق طرق وبفعل 

النظام  نطاق  فى  االأخرى  المجتمعات  على  المجتمعات  انفتاح  منها  عديدة؛  ومتغيرات  ظروف 

العالمى، بحيث لم يعد الوفاء بالم�صوؤوليات االجتماعية من قبل فاعليها محددًا بالحدود القومية 

والثقافية والم�صالح القومية، بل اأ�صبح الفاعل العالمي ممثاًل في القوى العالمية؛ دواًل اأو موؤ�ص�صات، 

ويلعب دورا اأ�صا�صيا في تعيين حدود الم�صوؤولية االجتماعية على ال�صعيد القومي ومدى الوفاء بها، 

باالإ�صافة اإلى ذلك، فقد تطور وعى المواطن بمعاني الم�صوؤولية االجتماعية  على ال�صعيد القومي؛ 

�صواء فيما يتعلق بم�صوؤوليته االجتماعية اأو ما يتعلق بالم�صوؤولية االجتماعية للدولة والقطاع الخا�ض 

.
)2(

والمجتمع المدني 

اإلى وجود  وبوجه عام ت�صيرالقراءة لالأدبيات والدرا�صات وتقارير الهيئات االإقليمية والدولية 

اتجاهين في مفهوم الم�صوؤولية االجتماعية.

)1(  طاهر مح�صن، و�صالح مهدي )2010(: الم�صوؤولية االجتماعية واأخالقيات االأعمال والمجتمع، ط2، عمان: دار وائل للن�صر 

والطباعة.

االجتماعية  للبحوث  القومى  المركز  المتغير،  بنية  وتعيين  المفهوم  تعريف  االجتماعية  الم�صوؤولية   .)2010( ليلة  )2(  علي 

والجنائية،الموؤتمرال�صنوي القاهرة. �ض3
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االتجاه االأول يعتبر اأن الم�صوؤولية االجتماعية ا�صتجابة لقوى ال�صغط االجتماعي، وبالتالي فاإن 

ال�صيا�صة العامة للم�صوؤولية االجتماعية تتحدد بناء على �صراع القوى االجتماعية وقدرة كل منها 

على اإبراز اأولوياته، واالتجاه الثاني يرى اأن الم�صوؤولية االجتماعية نتاج لمجموعة من العالقات 

والقواعد المقبولة من اأفراد المجتمع ت�صكل التزاما اأخالقيا واجبا على الموؤ�ص�صات والتنظيمات 

.
)1(

واالأفراد

بين  لل�صراع االجتماعي  نتيجة  اأنها  للم�صوؤولية االجتماعية على  االأول ينظر  اأن االتجاه  ونرى 

االن�صاني،  الطابع  عنها  وينزع  لمفهومها،  ت�صييق  وهذا  الخا�صة،  والم�صالح  ال�صغط  جماعات 

بينما يوؤكد المفهوم الثاني على االلتزام االأخالقي لموؤ�ص�صات المجتمع، وترجمٍة لمبادئ التكافل 

التي  واالقت�صادية  االجتماعية  التغييرات  الإحداث  كركيزة  المجتمع  لموارد  وا�صتثماٍر  االجتماعي 

تتطلبها التنمية االجتماعية.

المجتمع  تقدم  في  المن�صاأة  ت�صهم  »اأن  معانيها  اأب�صط  في  االجتماعية  بالم�صوؤولية  ويق�صد 

المحلي الذي تعمل فيه، واأن ت�صهم في تنميته ب�صكل اأو باآخر، واأن تجعل من هذه الم�صاهمة جلية 

.
)2(

ووا�صحة«

ورفاهيته  المجتمع  تطور  تعد  التي  االأفعال  اأو  القرارات  »جميع  باأنها:  اأي�صًا  تعريفها  ويمكن 

وذلك  فيه،  تعمل  الذي  المجتمع  تجاه  المن�صاأة  على  »التزام  هي:  اأو   ،
)3(

لتحقيقه وت�صعى  هدفًا 

الفقر وتح�صين الخدمات  االأن�صطة االجتماعية مثل محاربة  الم�صاهمة بمجموعة كبيرة من  عبر 

.
)4(

ومكافحة التلوث وخلق فر�ض عمل وحل م�صكلة الموا�صالت وغيرها 

ووفقا لتعريف »Dichers« فاإن الم�صوؤولية االجتماعية هي التزام المن�صاأة تجاه المجتمع الذي 

 ويعرفها مكتب العمل الدولي »باأنها طريقة تنظر بها المن�صاآت اإلى تاأثير عملياتها في 
)5(

تعمل فيه،

.
)6(

المجتمع وتفاعلها مع غيرها من قطاعات المجتمع«

)1(  مركز مرا�ض لال�صت�صارات االإدارية. )2010(. تحرير مفهوم الم�صوؤولية االجتماعية لل�صركات، مجل�ض الم�صوؤولية االجتماعية 

بالريا�ض،�صل�صلة تطوير الم�صوؤولية االجتماعية لل�صركات. �ض15-12

)2( محمد التويجري )1988(، الم�صوؤولية االجتماعية في القطاع الخا�ض في ال�صعودية، المجلة العربية لالإدارة، العدد 4.

)3( ال�صيرفي، محمد )2007(، الم�صوؤولية االجتماعية لالإدارة، ط2، االإ�صكندرية: دار الوفاء لدنيا الطباعة.

)4( محمد ح�صام الدين)2003(، الم�صوؤولية االجتماعية لل�صحافة، ط1، القاهرة: الدار الم�صرية للطباعة.

)5(  ال�صيد رجب. )2012(، الم�صوؤولية االجتماعية في قطر، اأبو ظبي، الموؤتمر الخليجي للم�صوؤولية االجتماعية االإمارات العربية 

المتحدة.

)6( المرجع ال�صابق. )2012(.
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موؤ�ص�صات  جانب  من  الم�صتمر  »االلتزام  فيراها:  الم�صتدامة  للتنمية  العالمي  المجل�ض  اأما 

االأعمال بالت�صرف اأخالقيًا، والم�صاهمة في تحقيق التنمية االقت�صادية والعمل على تح�صين نوعية 

.
)1(

الظروف المعي�صية للقوى العاملة وعائالتهم«

ال�صيا�صات  اأنها: »تعهد والتزام رجال االأعمال بموا�صلة  الرزاق الرحاحلة  فى حين يرى عبد 

ل�صنع القرارات ومعالجة الحاالت المرغوبة لتحقيق االأهداف والقيم لعموم المجتمع«. 

اأما منظور الفال�صفة والمنظرون االجتماعيون للم�صوؤولية االجتماعية فهو اأ�صمل من المفهومات 

المن�صاآت  وتعتبرها  والمجتمع،  االأعمال  منظمات  بين  اجتماعي  عقد  »بمثابة  ويرونها  ال�صابقة؛ 

)2(

الخيرية: »الدرجة التي يوؤدي بها مديرو المنظمة اأن�صطتهم نحو حماية المجتمع وتح�صينه«.

وهناك تعريف اأكثر تحديدا يرى اأنها: »التوقعات االقت�صادية والقانونية واالأخالقية للمجتمع 

، كما تعتمد بع�ض التعريفات على نظرة لمديري 
)3(

من المن�صاآت وال�صركات في فترة زمنية معينة«

االأعمال؛ فترى اأن الم�صوؤولية االجتماعية تتمثل في »تحقيق اأف�صل م�صتوى من البناء لنوعية الحياة 

ولعموم اأفراد المجتمع؛ فهي تعني التنا�صق ما بين االأفعال التي تقوم بها المنظمة خدمة لفائدتها 

  .
)4(

الذاتية، وما يطلبه المجتمع منها«

مجل�ض  وثيقة  في  جاء  ما  االجتماعية،  بالم�صوؤولية  المعنية  المهنية  الجهات  تعريفات  ومن 

اإلى  تهدف  موؤ�ص�صة مدنية  اأو  اأي منظمة  تتخذها  وتدابير  »مبادرات  باأنها  االجتماعية  الم�صوؤولية 

تحقيق رفاهية حياة الب�صر والم�صاهمة  في تحقيق اأهداف التنمية الم�صتدامة  للمجتمع الذي تعمل 

.
)5(

به مع الت�صرف بم�صوؤولية بدوافع دينية واأخالقية ولتعزيز مكانتها التناف�صية في مجال ن�صاطها«

م�صتوى  على  اأكانت  �صواء  االجتماعية  الم�صوؤولية  اأن  ال�صابقة  التعريفات  م�صمون  من  ويت�صح 

)6(

االأفراد اأم المن�صات والتنظيمات تتاألف من ثالثة عنا�صر رئي�صة.

)1( المرجع ال�صابق. )2012(.

)2( عبدالرزاق �صالم الرحاحلة. )2011(. الم�صوؤولية االجتماعية، عمان، مكتبة المجتمع العربي، الطبعة االولى. �ض64-63

(3)  Carroll, A. B. &Shabana, K.M. (2010). The business case for corporate social responsibility: A review 
of concepts research and practice. International Journal of Management Reviews 12(1), 85-105. doi: 

)4( عبدالرزاق �صالم الرحاحلة. )2011(. الم�صوؤولية االجتماعية، عمان، مكتبة المجتمع العربي، الطبعة االولى. �ض65

)5(  مركز مرا�ض لال�صت�صارات االإدارية. )2010(. تحرير مفهوم الم�صوؤولية االجتماعية لل�صركات، مجل�ض الم�صوؤولية االجتماعية 

بالريا�ض، �صل�صلة  تطوير الم�صوؤولية االجتماعية لل�صركات. �ض15

)6( يمنى الخولي )1990(: م�صكلة العلوم االإن�صانية: تقنيتها واإمكانيات حلها، القاهرة: دار الثقافة للن�صر.
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1- االهتمام:

 ويق�صد به االرتباط العاطفي بالجماعة التي ينتمي اإليها الفرد اأو المن�صاأة ارتباطًا يخالطه 

الحر�ض على ا�صتمرار تقدمها وتما�صكها وبلوغها اأهدافها.

2- الفهم:

 ويت�صمن �صقين؛ االأول هو فهم الجماعة في حالتها الراهنة، وفهم قيمها ونظمها وعاداتها 

وتاريخها، وفهم العوامل المحيطة بها، وكذلك فهم تاريخها بما يمكن من فهم حا�صرها 

وا�صتقراء م�صتقبلها، وال�صق الثاني هو فهم المغزى من االأفعال والت�صرفات التي يقوم بها 

الفرد اأو المنظمة، وفهم نتائجها وعواقبها.

3- الم�ساركة:

اإطار مجتمعاتهم بعيدًا عن  التي يقومون بها في  االأفراد لالأدوار االجتماعية   وتعني تقبل 

ال�صراعات.

ونظرًا للتباين الزمني والمراحل التاريخية التي مرت بها عملية تنظير الم�صوؤولية االجتماعية، 

واختالف توجهات الفكر الخا�ض بها، فقد تعددت مداخل تناولها في الدرا�صات المن�صورة؛ فهناك 

اإبراهيم نا�صف  درا�صات تعتمد مداخل فكرية معينة عند مناق�صة نطاقها؛ مثل درا�صة عبد اهلل 

االجتماعية  الم�صوؤولية  مع  ال�صيا�صية  ال�صلطة  توازن  وناق�صت مدى  �صيا�صيا،  اتخذت مدخال  التي 

ودرا�صة   .
)1(

الليبرالي غير  والعالم  الليبرالي  العالم  متقابلين؛  عالمين  في  الحديثة  الدولة  في 

الم�صوؤولية  وتناولت  االإعالمي  الجانب  على  ركزت  التي  المطلب  عبد  اهلل  عبد  �صيد  م�صطفى 

اإعالنات  الكبيرة في  الزيادة  اأن  نتائجها  التليفزيوني في م�صر، وظهر من  االجتماعية لالإعالن 

اإلى حد بعيد في هدم قيم االدخار وي�صاعد على زيادة  ال�صلع اال�صتهالكية بكثافة وتكرار، ي�صهم 

 .
)2(

اال�صتهالك، وهو ما يتعار�ض مع الم�صوؤولية االجتماعية

كما يالحظ اأن كثيرا من الدرا�صات تناولت الم�صوؤولية االجتماعية ح�صب طبيعة ن�صاط المنظمة؛ 

 اأن االنتاج االقت�صادي الجيد للوحدة االقت�صادية، 
)3(

فقد ذكرت درا�صة مجدي بطر�ض اإبراهيم 

)1( عبد اهلل اإبراهيم نا�صف. )1981(.  مدى توازن ال�صلطة ال�صيا�صية مع الم�صوؤولية في الدولة الحديثة، م�صر، جامعة القاهرة.

)2(  م�صطفى �صيد عبد الاله عبد المطلب. )2001(. الم�صوؤولية االجتماعية لالإعالن التلفزيوني، ر�صالة دكتوراه،م�صر، جامعة 

جنوب الوادي.

)3( مجدي بطر�ض اإبراهيم. )1986(. الم�صوؤولية االجتماعية للوحدة االقت�صادية، م�صر.
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تناولت  التي   
)1(

فرحات م�صيلحي  اأمينة  درا�صة  ومنها  االجتماعية،  الم�صوؤولية  مظاهر  اأحد  هو 

الم�صوؤولية االجتماعية كهدف لمنظمات االأعمال، وقامت بتقييم الممار�صة الفعلية لل�صركات في 

زينب ح�صن  درا�صة  وتناولت  االجتماعية،  بالم�صوؤولية  التزامها  ومدى  الغذائية  ال�صناعات  قطاع 

 الم�صوؤولية االجتماعية االأخالقية للمنظمات ال�صناعية الليبية، واأو�صحت االآثار ال�صلبية 
)2(

اجبارة 

المبا�صرة وغير المبا�صرة على المجتمع للممار�صات غير الم�صوؤولة لهذه المنظمات. 

للم�صوؤولية  االأخالقي  الجانب  درا�صة  من  بن�صيب  الدواء  اإنتاج  �صركات  كذلك  حظيت  وقد 

والم�صوؤولية  االأخالقي  الدور  اأثر  بتقييم  قامت  التي   
)3(

ر�صوان طارق  درا�صة  مثل  االجتماعية 

االجتماعية لمنظمات االأعمال الم�صرية العاملة في ال�صناعات الدوائية، وتناولت الدرا�صات اأي�صا 

 التي حددت �صور الم�صوؤولية 
)4(

الم�صوؤولية االجتماعية للقطاع  الخا�ض، ومنها درا�صة األهم وح�ض 

للعاملين،  الب�صرية  التنمية  تحقيق  في  ودورها  للتنمية،  �صيكم  الم�صرية  للموؤ�ص�صة  االجتماعية 

اأخالقي  وطني  ميثاق  لو�صع  الدرا�صة  و�صعت  وال�صحة،  التعليم  مجالي  في  المحيط،  والمجتمع 

لرجال االأعمال يحفزهم للقيام بم�صوؤوليتهم االجتماعية لتحقيق التنمية.

وتقوم درا�صات اأخرى بتقييم المبررات التي تدعو اإلى دعم اأو توثيق االأ�صباب التي تدفع ال�صركات 

، وبع�ض 
)5(

للموافقة على القيام بم�صوؤولياتها االجتماعية نحو المجتمع، مثل درا�صة كارول و�صابانا

درا�صات الم�صوؤولية االجتماعية تهتم بالتعرف على التحديات التي تواجه الم�صوؤولية االجتماعية 

الم�صحية  الدرا�صات  من  الم�صتمدة  البيانات  على  اعتمدت  التي   
)6(

براد درا�صة  مثل  لل�صركات 

لتحديد م�صاكل الم�صوؤولية االجتماعية لل�صركات في الهند. كما تعتمد بع�ض الدرا�صات تطبيقات 

و�صعت  التي   
)7(

�ض  دو.  باتات�صاريا،  درا�صة  مثل  االجتماعية،  الم�صوؤولية  مفهوم  لدرا�صة  جديدة 

ر�صالة  العربية،  م�صر  جمهورية  في  االأعمال  لمنظمات  كهدف  االجتماعية  الم�صوؤولية   .)1993( فرحات.  م�صيلحي  )1(  اأمينة 

دكتوراه، جامعة المنوفية.

)2( زينب ح�صن اجبارة. )2009(. الم�صوؤولية االجتماعية االأخالقية للمنظمات ال�صناعية الليبية.

)3( طارق ر�صوان محمد ر�صوان. )2008(. اأثر الدور االأخالقي والم�صوؤولية االجتماعية لمنظمات االأعمال الم�صرية.

)4(  األهم محمد غازي وح�ض. )2011(. الم�صوؤولية االجتماعية للقطاع الخا�ض كمتغير في التخطيط االجتماعي لتحقيق التنمية 

الب�صرية، م�صر.

(5)  Carroll, A. B. &Shabana, K.M. (2010). The business case for corporate social responsibility: A review 
of concepts research and practice. International Journal of Management Reviews 12(1), 85-105. doi: 

(6)  Brad, N.R. (2011). Corporate social responsibility – Issues and challenges in India. Retrieved from: 
http://www.trikal.org/ictbm11/pdf/csr/d1142-done.pdf

(7)  Du, S., Bhattacharya, C.B., & Sen, S. (2010). Maximizing business returns to corporate social 
responsibility (CSR): The role of CSR communication. International Journal of Management Reviews 
12(1), 8-19. doi:
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خالل  من  المختلفة  جوانبه  بتحليل  قامت  ثم  لل�صركات،  االجتماعية  للم�صوؤولية  مفاهيميا  اإطارًا 

اإجراء تحليل م�صمون الر�صائل وقنوات االت�صال بين ال�صركات والم�صهمين لتحديد العوامل التي 

توؤثر على فاعلية االت�صال فيما يتعلق بمفهوم الم�صوؤولية االجتماعية، وتو�صلت الدرا�صة اإلى اأن قيام 

اإيجابية  اتجاهات  تكوين  في  ي�صهم  االجتماعية  بالم�صوؤولية  المرتبطة  االأن�صطة  بتنفيذ  ال�صركات 

لدى جمهور الم�صهمين، ويعزز �صلوكهم لم�صاندة ال�صركة.

اأما الدرا�صات التي تناولت الم�صوؤولية االجتماعية في دولة قطر فتكاد تكون نادرة، وقد يرجع 

ذلك لحداثة تطبيقها في الدولة، ومن اأهم الدرا�صات التي تناولتها ب�صفة مبا�صرة درا�صة من�صور 

 التي تناولت الفجوة بين الوعي  وممار�صات الم�صوؤولية االجتماعية لل�صركات والموؤ�ص�صات 
)1(

ال�سعدي

لدى  االجتماعية  بالم�صوؤولية  الوعي  قدر من  وجود  الدرا�صة  وظهر من  دولة قطر،  في  الحكومية 

بع�ض ال�صركات، لكنه ال يزال محدودًا من حيث الكم والجودة.

ويمكن اإذن مما �صبق )مفهوم ال�صيا�صة العامة، وال�صيا�صة االجتماعية، والم�صوؤولية االجتماعية( 

المبادئ  مجموعة  باأنها:  االجتماعية  للم�س�ؤولية  العامة  لل�سيا�سة  التالي  المفهوم  ن�صع  اأن 

والقواعد التي ت�صعها الدولة لت�صتر�صد بها المن�صاآت المختلفة في و�صع وتطبيق �صيا�صة م�صوؤوليتها 

االجتماعية نحو المجتمع، بما يحقق اأهداف التنمية الم�صتدامة ح�صب اأولوياتها الحالية التي تراها 

الدولة ذات اأهمية في تحقيق رفاهية المجتمع واأفراده.

)خام�سًا(: الم�س�ؤولية االجتماعية بين النظريات الغربية والمنظ�ر االإ�سالمي

المنظمة  �صورة  لتغيير  محاولة  المعا�صر  الغربي  الفكر  في  االجتماعية  الم�صوؤولية  تعتبر 

وهي  عراقيل،  اأي  دون  الربح  تحقيق  يمكنها  حتى  واإن�صانية،  خيرة  وجعلها  وتح�صينها  التقليدية، 

 .
)2(

بذلك تعتبر نظرة مادية اأكثر منها اأخالقية

؛ 
)3(

اأما المنظور االإ�صالمي فيعتبرها جزءا ع�صويا من الدين، �صروري ل�صحة العقيدة وال�صريعة

الراأ�صمالي،  الغربي  الفكر  في  اإليها  النظرة  هي  كما  االإ�صالمي  المنظور  من  دخيلة  لي�صت  فهي 

(1)  Mansoor. A. M.  Al Saady.(2011).Developing National «Social Responsibility Policy» Unpublished 
Mastres Dissertation). University of Hull, England.

(2)  Asyraf, W. D. (2008).What does Islam say about Corporate Social Responsibility»; Review of Islam 
Economics Ratrieved from: http://Kantakji.com/media.

)3(  لخ�صر مواليو �صايح بوزيدي.)2011(. دوراالقت�صاد االإ�صالمي في تعزيز مبادئ الم�صوؤولية االجتماعية لل�صركات، الملتقى 

الدولي االأول حول االقت�صاد االإ�صالمي، المركزالجامعي بغرداية.
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. وهنا تجدر االإ�صارة اإلى اأن االهتمام بنظرية 
)1(

ولي�صت بديال وحيدا كما يراها النظام ال�صيوعي

)2(

الم�صوؤولية االجتماعية في الفكر الغربي له تياران مختلفان.

اجتماعيًا  الم�صئول  لل�صخ�ض  اأن  التيار  هذا  ويعتبر  النف�صية،  الدرا�صات  من  م�صتمد  •��تيار 
موا�صفات محددة؛ فهو يعنى بالتزاماته تجاه الجماعة، يعتمد عليه وينفذ عادة ما يعد به، 

يحقق االأهداف المرجوة منه، ويفكر في م�صلحته وم�صلحة الجماعة.

•��تيار م�صتمد من درا�صات االإدارة والعالقات العامة: لقد دفعت التطورات التي �صهدها القرن 
اأ�صبح  اأن  بعد  خا�صة  الخا�صة،  بم�صوؤولياتها  المن�صاآت  الإلزام  الحاجة  لبروز  ع�صر  التا�صع 

التوجه العام يتمثل في تحقيق م�صالح الم�صاريع والموؤ�ص�صات على ح�صاب الم�صلحة العامة 

للجمهور، وقد اأدى هذا المناخ لالهتمام بمفهوم الم�صوؤولية االجتماعية.

ومن اأهم النظريات المف�صرة للم�صوؤولية االجتماعية لمنظمات المجتمع المدني ما يلي:

)Legitimacy Theory( 1- نظرية ال�سرعية

وترى هذه النظرية اأن المنظمات تحاول اإ�صفاء ال�صرعية على ن�صاطها بن�صر تقارير الم�صوؤولية 

االجتماعية، للح�صول على قبول وم�صاندة المجتمع في دعم ا�صتمرار وجودها، وهي بذلك تعتبر 

الم�صوؤولية  تقارير  اإعداد  اأن  النظرية  وتعتبر هذه  ل�صرعية عملها،  الم�صوؤولية االجتماعية رخ�صة 

بال�صرعية  يزودها  مما  فيه،  تعمل  الذي  والمجتمع  المنظمة  بين  اجتماعي  عقد  هو  االجتماعية 

القانونية المتالك وا�صتعمال الموارد الطبيعية، والموارد الب�صرية، وهو ما يفر�ض عليها اأن تعمل 

ب�صورة متوازنة وعقالنية ال�صتخدام موارد المجتمع بكفاءة عالية، ثم مراعاة العدالة عند توزيع 

الناتج على المجتمع، وهذا من �صاأنه اأن يعطي المنظمة �صورة اأكثر قبوال من االأطراف المختلفة؛ 

ما يفر�ض عليها االلتزام بالعقد االجتماعي ن�صا وم�صمونا.

)1(  عالء الدين الزعتري. )2011(. الم�صوؤولية االجتماعية لل�صركات، موقع مو�صوعة االقت�صاد و التمويل االإ�صالمي، 

.http://iefpedia.com        

)2( يمنى الخولي )1990(: مرجع �صبق ذكره
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 )Stakeholder Theory( 2- نظرية اأ�سحاب الم�سالح

التاأثير على  التي يمكنها  الخا�صة،  العديدة ذات االهتمامات  المجموعات  اإلى  التعبير  ي�صير   

اأو تتاأثر بن�صاطها وقراراتها، مثل الم�صتثمرين، والم�صتخدمين، والعمالء، والحكومة،  الموؤ�ص�صة، 

.
)1(

وجماعات ال�صغط،

وتلقى هذه النظرية عناية خا�صة في البحوث الحديثة عن الم�صوؤولية االجتماعية للموؤ�ص�صات؛ 

اأ�صحاب  القيمة لجميع  اإيجاد وتعظيم  االأ�صا�صي للمنظمات يتمثل في  اأن الهدف  توؤكد على  حيث 

الموردين،  لت�صمل  وتو�صعها  الفئة،  لهذه  جديدة  اأطرافًا  الدرا�صات  هذه  وت�صيف  الم�صالح، 

واالقت�صادي  ال�صيا�صي  اال�صتقرار  وهي  اأكبر  غاية  لتحقيق  المحلي،  والمجتمع  والموزعين، 

الم�صوؤولية  اأن  الباحثين  من  عدد  يرى  اأخرى  ناحية  ومن  االأعمال،  لمجتمع  والبيئي  واالجتماعي 

)2(

االجتماعية هي و�صيلة ت�صتخدمها الموؤ�ص�صات الإدارة وتنظيم عالقاتها بكل المتعاملين معها

3- المنظ�ر االإ�سالمي للم�س�ؤولية االجتماعية

اأفراد المجتمع،  بالم�صوؤولية االجتماعية، ونظم طبيعة العالقات بين  االإ�صالمي  الدين   اهتم 

وطالب كل فرد باأن يقوم بواجباته تجاه االآخرين، كما ورد في االآيات القراآنية: {َوَتَعاَوُنوْا على 

ُقوْا الّلَه إِنَّ الّلَه َشِديُد اْلِعَقاِب} )المائدة: 2(. اْلبرِّ َوالتَّْقَوى َوالَ َتَعاَوُنوْا على اإِلْثِم َواْلُعْدَواِن َواتَّ

فالم�صوؤولية االجتماعية اإذن، اأ�صيلة في النظام االإ�صالمي، وت�صتند هذه االأ�صالة اإلى القاعدة 

في  حقًا  �صبحانه  هلل  فاإن  وبالتالي  فيه،  االإن�صان  ا�صتخلف  وجل،  عز  هلل  المال  ملكية  باأن  العامة 

المال، وحق اهلل في الت�صور االإ�صالمي هو حق المجتمع، وفي ذلك يقول اهلل تعالى: {َوآُتوُهم من 

ِذي آَتاُكْم} )النور: 33(. وو�صع نظام الزكاة والحقوق الواجبة لالأقارب والجيران، بل  ِه الَّ ماِل اللَّ
واعتمد في الكفارات على اإخراج المال لي�صتفيد المجتمع، باالإ�صافة اإلى نظام الوقف، وال�صدقات 

التطوعية خارج نطاق الزكاة، التي تدخل في نطاق االلتزام الذاتي للم�صلم، يقوم بها لنيل الثواب 

من اهلل عز وجل الذي جعل ر�صاه خدمة للمجتمع.

(1)  ATAUR. R. B. (2008). Corporate Social Responsibility Reporting in Developing Countries, (Corporate 
social responsibility series). USA:Ashgate Publishing Company, Ibid

)2(  نهال المغربل ويا�صمين فوؤاد. )2008(. الم�صوؤولية االجتماعية لراأ�ض المال في م�صر: بع�ض التجارب الدولية، م�صر، المركز 

الم�صري للدرا�صات االقت�صادية، ورقة عمل رقم 138. 
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وقت  تنظم  بدقة  محددة  واآليات  اأ�صاليب  وو�صع  االأداء،  كيفية  االإ�صالمي  الت�صريع  نظم  ولقد 

ومكان االإخراج، كما جاء في فقه الزكاة، والوقف، والحقوق الواجبة للعمال، وتقرير مبداأ االإح�صان 

اأهم مبادئ  الر�صيدة، ومن  المالية  والمعامالت  االأحكام  الموردين، وقنن  العمالء  وال�صماحة مع 

الموارد  على  والمحافظة  المالية،  الحقوق  اأداء  في  العدل  االإ�صالم  في  االجتماعية  الم�صوؤولية 

الم�صتركة مثل: الطرق والج�صور، والغابات، والمياه، والهواء، وحافظ عليها بكف االأذى عن هذه 

الموارد وعن النا�ض كافة.

واأهم ما يفرق بين الم�صوؤولية االجتماعية في المنظور االإ�صالمي، وبين مفهومها الغربي، هو 

اأنها ت�صتمد اإلزاميتها في االإ�صالم من قوة االعتقاد الديني؛ فالم�صلم يوؤدي التزاماته نحو المجتمع 

بما يمليه عليه اإيمانه وقوة عقيدته واعتقاده بوجوب ت�صخير وتوجيه ن�صاطه االقت�صادي وغيره في 

مر�صاة اهلل، الأنها هي الغاية التي يبتغيها الم�صلم من كل ن�صاط يوؤديه، وهي الربح الحقيقي الذي 

اإذا ح�صل عليه وخ�صر كل �صيء اآخر فهو رابح ال محالة، اأما اإذا خ�صره وك�صب كل �صيء، فقد خ�صر 

.
)1(

الدنيا واالآخرة، وذلك هو الخ�صران المبين

اأن الم�صوؤولية االجتماعية هي التزام  ويظهر من النظريات والتعريفات ال�صابقة اتفاقها على 

ال�صلبية،  تاأثيراتها  وتقلي�ض  المجتمع  في  االإيجابية  تاأثيراتها  بزيادة  ن�صاطها،  كان  اأيا  المنظمة، 

باعتبار المقارنة بين تكلفة وجودها والعائد المتحقق منه؛ فهي »التزام متخذ القرار في انتهاج 

 .
)2(

اأ�صلوب للعمل يوؤّمن من خالله حماية المجتمع واإ�صعاده ككل، ف�صاًل عن تحقيق منفعته الخا�صة«

نحو  م�صوؤولياتها  لتاأدية  للمنظمة  المحركة  العوامل  و  ممار�صتها  اإلى  الدافع  في  تختلف  اأنها  غير 

المجتمع.

وخال�صة هذه التعريفات ت�صير اإلى اأن الغر�ض العام من الم�صوؤولية االجتماعية هو تقديم منفعة 

حقيقية للمجتمع، قد تاأخذ كل اأو بع�ض االأ�صكال االآتية:

1- حماية المجتمع.

2- تحقيق اأهداف وقيم المجتمع.

)1( احمد يو�صف. )1990(.  القيم االإ�صالمية في ال�صلوك االقت�صادي،م�صر، دار الثقافة للن�صر و التوزيع.

)2( عبدالرزاق �صالم الرحاحلة. )2011(. الم�صوؤولية االجتماعية، عمان، مكتبة المجتمع العربي، الطبعة االولى. �ض65
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3- تح�صين نوعية الحياة الأفراد المجتمع.

4- تحقيق المنافع الخا�صة للمجتمع واإ�صعاده.      

وخروجا من اإ�صكالية �صمولية اأو جزئية التعريف،  واختالف الم�صالح بين المنظمات والدولة 

لت�صع   26000 اأيزو  موا�صفة  جاءت  االجتماعية،  الم�صوؤولية  تعريف  مداخل  تعدد  اإلى  اأدى  الذي 

تعدد  اإ�صكاليات  من  كثيرا  يحل  بو�صوح  خ�صائ�صها  يحدد  االجتماعية  للم�صوؤولية  �صاماًل  تعريفًا 

التعريفات.





الف�سل الثاني

ال�سيا�سة االجتماعية وال�سيا�سة العامة للم�س�ؤولية االجتماعية

في دولة قطر

)اأوال( ال�سيا�سة االجتماعية لدولة قطر

)ثانيا(  تط�ر اهتمام دولة قطر بالم�س�ؤولية االجتماعية

)ثالثا( م�سروع معايير دولة قطر للم�س�ؤولية االجتماعية لل�سركات

)رابعا(  العالقة بين المعايير القطرية والمعايير الدولية للم�س�ؤولية االجتماعية

ودور  االجتماعية  الحماية  قطاع  في  للدولة  ال�طنية  )خام�سا(  اال�ستراتيجية 

الم�س�ؤولية االجتماعية لمنظمات المجتمع المدنى





33

تمهيد 

تتبع دولة قطر مفهوما لل�صيا�صة االجتماعية يتجاوز المفهوم التقليدي، ويت�صع ليحتوي التنمية 

االجتماعية بمفهوم اأ�صمل يت�صمن خم�صة قطاعات مختلفة هي: التما�صك االأ�صري وتمكين المراأة، 

لمجتمع  والريا�صة  م�صتقر،  لمجتمع  العامة  والحماية  االجتماعية،  للحماية  الوقائية  وال�صمانات 

ال�صيا�صة االجتماعية دور منظمات المجتمع المدني المعنية  الثقافي، كما حددت  �صحي، والنمو 

بتقديم خدمات اجتماعية مبا�صرة للفئات الم�صتفيدة، وحددت اأدوار كل منها في تنفيذ مبادرات 

اال�صتراتيجية  وم�صروعات  برامج  في  محددة  تنفيذية  باأدوار  وكلفتها  بل  الوطنية،  اال�صتراتيجية 

في خطتها التنفيذية، كل في مجال اأهدافها واخت�صا�صاتها، وعند التكليف حددت نطاق دور كل 

اآخر و�صعت الدولة مجموعة من  اأو الداعمة؛ ومن جانب  موؤ�ص�صة من حيث الم�صوؤولية المبا�صرة 

المعايير المحددة والتى تعد بمثابة  نواة لل�صيا�صة العامة للم�صوؤولية االجتماعية، ويمكن اعتبارها 

الطبيعة  معالم  ا�صتي�صاح   ويمكن  االجتماعية،  للم�صوؤولية  برامجها  و�صع  عند  للمن�صاآت  مر�صدا 

المميزة لكل من ال�صيا�صة االجتماعية وال�صيا�صة العامة للم�صوؤولية االجتماعية فى البيئة القطرية 

من �صياق العر�ض التالى:

 )اأوال( ال�سيا�سة االجتماعية لدولة قطر

تبداأ جذور ال�صيا�صة االجتماعية لدولة قطر من الد�صتور الذي يكفل الم�صاواة اأمام القانون، 

اأ�صا�ض  االأ�صرة هي  اأن  الدين، ويوؤكد على  اأو  اللغة  اأو  العرق  اأو  اأ�صا�ض الجن�ض  التمييز على  وعدم 

المجتمع القطري، وقوامها الدين واالأخالق وحب الوطن، وين�ض على توفير الو�صائل الكفيلة بحماية 

اأوا�صرها، وحماية االأمومة والطفولة وال�صيخوخة، ويوؤكد الحاجة  االأ�صرة وتدعيم كيانها، وتقوية 

.
)1(

اإلى نظام تنمية اجتماعية فعال مبني على اأ�صا�ض الم�صاركة الوا�صعة للمواطنين والحكومة

العدل  على  المجتمع  الإر�صاء  عملية  اأ�ص�ض  اإلى  الد�صتور  مبادئ  الوطنية  قطر  روؤية  وترجمت 

بما  القادمة،  واالأجيال  الحالي  الجيل  في  واالأطفال  والن�صاء  الرجال  لكل  والم�صاواة  واالإح�صان 

يج�صد مبادئ الد�صتور التي ت�صون الحريات العامة وال�صخ�صية، وتحمي القيم االأخالقية والدينية 

هي:  ركائز  اأربع  على  الروؤية  هذه  وت�صتند  الفر�ض،  وتكافوؤ  واال�صتقرار  االأمن  وتكفل  والتقاليد، 

التنمية الب�صرية، التنمية االجتماعية، التنمية االقت�صادية، التنمية البيئية؛ وتعمل ركيزة التنمية 

)1(  ا�صتراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر2011-2016، منهجية متكاملة للتنمية االجتماعية ال�صليمة، االأمانة العامة للتخطيط 

التنموي، مار�ض 2011. �ض158
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االجتماعية على : تطوير مجتمع عادل واآمن م�صتند على االأخالق الحميدة والرعاية االجتماعية، 

وقادر على التعامل والتفاعل مع المجتمعات االأخرى، ولعب دور مهم في ال�صراكة العالمية من اأجل 

.
)1(

التنمية

ثم �صدرت في مار�ض 2011، ا�صتراتيجية التنمية الوطنية )2011- 2016(، التي ترجمت ركيزة 

ال�صليمة«،  االجتماعية  للتنمية  متكاملة  »منهجية  اإلى  الوطنية  قطر  روؤية  في  االجتماعية  التنمية 

وت�صمل �صل�صلة عري�صة من الجهات المعنية؛ تمتد من مرحلة الطفولة حتى ال�صيخوخة، ومن مرحلة 

بدء الدرا�صة حتى التقاعد، ومن حياة االأ�صرة الخا�صة اإلى العالقات الدولية، وهي تغطي م�صوؤولية 

الحكومة تجاه مواطنيها وم�صوؤولية المواطنين تجاه اأ�صرهم ومجتمعاتهم المحلية.

خم�صة  في  التحرك  الوطنية،  التنمية  ا�صتراتيجية  في  االجتماعية  التنمية  ركيزة  وتت�صمن 

قطاعات لتحقيق التنمية االجتماعية الم�صتهدفة، وهي: 

تعزيز  اإلى  المحور  هذا  ويهدف  القطري؛  المجتمع  كنواة  االأ�صري  التما�صك  االأول:  القطاع 

االأطفال،  لرعاية  المنازل  عامالت  ا�صتخدام  وتر�صيد  الوالدين  وم�صوؤولية  االأ�صري،  التما�صك 

وتخفي�ض العنف المنزلي وتوفير الحماية والدعم لالأ�صر المتاأثرة به، وزيادة دعم العائالت ذات 

وتبني  القطرية،  لالأ�صرة  واالجتماعي  االقت�صادي  التمكين  م�صتوى  وتح�صين  الخا�صة،  الظروف 

منهج كلي و�صامل اإزاء رفاهية االأطفال، وتحقيق توازن اأف�صل بين العمل والم�صوؤوليات االأ�صرية، 

وزيادة تمكين المراأة. 

القطاع الثاني: ال�صمانات الوقائية للحماية االجتماعية؛ ويعمل هذا المحور على اإر�صاء نظام 

قوة  في  المجتمع  في  وال�صعيفة  المهم�صة  الجماعات  الإدماج  تمكينيه  بيئة  وبناء  متكامل،  حماية 

ال�صراكات الذكية  الم�صاركة من خالل بناء  اأكثر �صموال، وتو�صيع قاعدة  العمل  العمل، وجعل قوة 

التي ت�صمل القطاع الخا�ض لدعم الحماية االجتماعية.

من  المحور  هذا  ويهدف  باال�صتقرار  ينعم  لمجتمع  العامة  الحماية  توفير  الثالث:  القطاع 

ال�صيا�صة االجتماعية اإلى تح�صين نظم التعامل مع الجريمة، وتح�صين �صالمة المرور على الطرق، 

الوطني  اال�صتعداد  وتن�صيق  البناء،  �صالمة  معايير  وتح�صين  المهنية،  وال�صالمة  ال�صحة  وتعزيز 

لحاالت الطوارئ.

)1( روؤية قطر الوطنية 2030، المبادئ الموجهة للروؤية الوطنية. �ض6
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من  االجتماعية  ال�صيا�صة  وتعمل  و�صحي؛  ن�صيط  لمجتمع  كاإلهام  الريا�صة   الرابع:  القطاع 

خالل هذا المحور على زيادة الم�صاركة المجتمعية في الريا�صة والن�صاط البدني، وتح�صين وتكامل 

تخطيط المرافق الريا�صية العامة والخا�صة، واالرتقاء بم�صتوى الريا�صة في الدولة اإلى حد التميز.

ال�صيا�صة  طموحات  وتتمثل  وا�صتثنائي؛  اإبداعي  لمجتمع  الثقافي  النمو  الخام�س:  القطاع 

الموارد  اإدارة  وتح�صين  ودعمها،  المتنوعة  الثقافية  االأن�صطة  على  الطلب  زيادة  في  االجتماعية 

لها،  تقديرهم  وزيادة  الثقافة،  في  النا�صئ  الجيل  م�صاركة  ودعم  حوكمتها،  وتعزيز  التراثية، 

وزيادة عدد المواهب العالية جودتها في قطاع الثقافة، وتح�صين الدعم االإعالمي للثقافة، وتعزيز 

)1(

الدبلوما�صية الثقافية، وزيادة التبادل الثقافي.

يالحظ اأن القطاع االأول )التما�صك االأ�صري(، والثاني )الحماية االجتماعية( يمثالن ال�صيا�صة 

للفئات  االجتماعية  الرعاية  يوفر  الذي  عليه،  المتعارف  التقليدي  بمفهومها  للدولة  االجتماعية 

والثقافة،  والريا�صة،  )االأمن(،  العامة  الحماية  اإ�صافة  اأن  اإال  المجتمع،  في  وال�صعيفة  المهم�صة 

يثير الت�صاوؤل حول عالقتهم بال�صيا�صة االجتماعية للدولة، وقد اأجابت ا�صتراتيجية التنمية الوطنية 

عن هذا الت�صاوؤل، وف�صرت �صمول �صيا�صتها االجتماعية لهذه القطاعات كالتالي: تربط بلدان كثيرة 

بين ال�صيا�صة االجتماعية والخدمات االجتماعية كالتعليم، والرعاية ال�صحية، وتطبيق القوانين، 

ال�صيا�صة  تعريف  في  تتو�صع  الحكومة  لكن  ذاته،  ال�صيء  دولة قطر  وتفعل  المحتاجين،  وم�صاعدة 

اإلى ما يتجاوز توفير المنافع والخدمات االأ�صا�صية، وكما جاء في روؤية قطر الوطنية  االجتماعية 

الثقافات  على  واالنفتاح  البناء  والحوار  واالإح�صان  االجتماعي  الت�صامح  الحكومة  ت�صجع   ،2030

واالأطفال  والن�صاء  الرجال  لكل  والم�صاواة  العدل  �صمان  تلتم�ض  اأنها  ذلك،  من  واالأهم  االأخرى، 

في الجيل الحالي واالأجيال القادمة، واأن دولة قطر، بتو�صيعها نطاق المعالم التقليدية لل�صيا�صة 

الذي  التو�صيع  هذا  وتما�صكه؛  بالمجتمع  العناية  في  الحكومة  دور  تح�صين  ت�صتطيع  االجتماعية، 

�صيا�صتها  �صمن  والثقافة،  والريا�صة،  االجتماعية،  الحماية  تدمج  جعلها  الذي  هو  الدولة  تبنته 

ال�صيا�صة  من  بدال  الركيزة  هذه  على  االجتماعية  التنمية  م�صمى  اإطالق  يف�صر  مما  االجتماعية، 

االجتماعية باعتبار اأن التنمية االجتماعية اأ�صمل.

)1(  ا�صتراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر2011-2016، منهجية متكاملة للتنمية االجتماعية ال�صليمة، االأمانة العامة للتخطيط 

التنموي، مار�ض 2011. �ض158- 203
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وبناء على هذا التف�صير عرفت ا�صتراتيجية التنمية الوطنية ال�صيا�صة االجتماعية لدولة قطر 

االجتماعية  التنمية  تحقيق  على  معًا  تعمل  التي  المدنية،  والمنظمات  الحكومة  »اأن�صطة  باأنها: 

.
)1(

والب�صرية في مجتمع رفاهية، يمكن ا�صتدامته اقت�صاديًا وبيئيًا«

والملفت للنظر اأن ال�صيا�صة االجتماعية اعتمدت على منظمات المجتمع المدني كاأحد دعامات 

تطوير  على  ون�صت  االجتماعية،  ال�صيا�صة  محاور  جميع  تنفيذ  في  ا�صتراتيجيًا  و�صريكًا  التنفيذ، 

ومنظمات  الحكومية،  الموؤ�ص�صات  ت�صمل  التي  ال�صليمة  االجتماعية  البنية  تدعم  فعالة  موؤ�ص�صات 

.
)2(

المجتمع المدني، والقطاع الخا�ض

وهنا توجد ملحوظتان على ال�صيا�صة االجتماعية لدولة قطر، تحمالن اأهمية خا�صة من وجهة 

ال�صيا�صة  تنفيذ  في  رئي�صا  �صريكا  المدني  المجتمع  منظمات  اتخذت  اأنها  االأولى؛  الكاتبة  نظر 

في  م�صافة  قيمة  تحقيق  على  قادرة  لت�صبح  المنظمات  هذه  تطوير  على  ون�صت  االجتماعية، 

ال�صيا�صة االجتماعية للدولة، بل وكلفت منظمات المجتمع المدني باأدوار محددة لتنفيذ م�صاريع 

وبرامج الخطة التنفيذية، وظهر ذلك وا�صحًا في قطاع التما�صك االأ�صري وتمكين المراأة؛ اذ كلفت 

مركز اال�صت�صارات العائلية بالم�صاركة في تنفيذ برامج دعم التما�صك االأ�صري، وبرامج الحد من 

االقت�صادي  التمكين  برامج  بتنفيذ  االجتماعي  االإنماء  دار  وكلفت  المجتمع.  في  الطالق  ظاهرة 

الخا�صة  بالبرامج  دمجها(  )قبل  والمراأة  الطفل  لحماية  القطرية  الموؤ�ص�صة  وكلفت  لالأ�صرة، 

بالحماية من العنف وتقلي�ض حجمه في المجتمع.     

الحماية  لدعم  الخا�ض  القطاع  مع  ذكية  �صراكة  بناء  على  ارتكزت  اأنها  الثانية،  الملحوظة 

االجتماعية؛ اأي اأنها اتخذت من الم�صوؤولية االجتماعية لل�صركات قناة من قنوات  تنفيذ ال�صيا�صة 

لت�صمل  االجتماعية  الم�صوؤولية  »بتو�صيع  �صتقوم  الحكومة  اأن  على  �صراحة  ون�صت  االجتماعية، 

وكذلك  االجتماعية،  الحماية  نظام  في  الخا�ض  القطاع  م�صاركة  بزيادة  وذلك  االأعمال،  مجتمع 

القطاع  تمكن  التي  الظروف  يقنن  اأن  �صاأنه  من  الذي  ال�صركات،  م�صوؤولية  لتحديد  اإطار  باإيجاد 

الخا�ض من تو�صيع اإ�صهامه في رفاهية المجتمع القطري، ول�صمان التنفيذ، و�صعت اال�صتراتيجية 

فهم  وهي:  ؛ 
)3(

في قطر ال�صركات  م�صوؤولية  �صيا�صة  اإطار  و�صع  لتوجيه  �صت خطوات  نموذجًا من 

)1(  ا�صتراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011- 2016، منهجية متكاملة للتنمية االجتماعية ال�صليمة،  مار�ض 2011، �ض 158.

عبر  ا�صتراتيجيات   / ال�صليمة  االجتماعية  للتنمية  متكاملة  منهجية  قطر2016-2011،  لدولة  الوطنية  التنمية  )2(  ا�صتراتيجية 

القطاعات، االأمانة العامة للتخطيط التنموي، مار�ض 2011. �ض171

القطاعية  النتيجة  االجتماعية،  للحماية  الوقائية  ال�صمانات  محور  قطر2016-2011،  لدولة  الوطنية  التنمية  )3(  ا�صتراتيجية 

الرابعة، �ض178
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ال�سياق الخا�ض بم�صوؤولية ال�صركات، وتعريف م�صوؤولية ال�صركات، وو�صع م�صوؤولية ال�صركات �صمن 

التدخل  اأنواع  ال�صركات، وتحديد  العامة حول م�صوؤولية  ال�صيا�صة  الحكومة، وتعريف منطق  هيكل 

على �صعيد ال�صيا�صات، والر�صد وتقييم االأثر، وفي نطاق تنفيذ هذه الخطوات ال�صت �صدرت فعال 

اال�صتراتيجية الوطنية للدولة في قطاع الحماية االجتماعية التي تكونت من ثالثة محاور؛ اأحدها 

محور الم�صوؤولية االجتماعية الذي �صياأتي تف�صيله.

في  المدني  المجتمع  منظمات  دور  بين  الو�صل  حلقة  اإلى  النظر  توجهان  الملحوظتان  هاتان 

تنفيذ ال�صيا�صة االجتماعية لدولة قطر، ودورها هي نف�صها في م�صاركة القطاع الخا�ض والحكومي 

في تنفيذ ال�صيا�صة العامة للم�صوؤولية االجتماعية في دولة قطر. 

لقطاعات  التنفيذية  اال�صتراتيجيات  �صدور  توالى  الوطنية  التنمية  ا�صتراتيجية  �صدور  وبعد 

التنمية االجتماعية االأخرى؛ ف�صدرت ا�صتراتيجية وزارة الداخلية في مار�ض عام 2011م، لتغطي 

الجانب التنفيذي للقطاع الثالث )الحماية العامة للمجتمع(، ثم �صدرت ا�صتراتيجية القطاع الرابع 

اأبريل عام  2011م، ود�صنت اال�صتراتيجية الوطنية )لل�صحة( في  )الريا�صة( في اأغ�صط�ض عام 

2011م، و�صدرت ا�صتراتيجية تنفيذ القطاع الخام�ض )الثقافة( في يونيو عام 2012م، وبمراجعة 

هذه اال�صتراتيجيات نجد اأن منظمات المجتمع المدني اأ�صند اإليها اأدوار فاعلة وبرامج تنفيذية في 

كل هذه اال�صتراتيجيات المنفذة لل�صيا�صة االجتماعية للدولة.

)ثانيا(  تط�ر اهتمام دولة قطر بالم�س�ؤولية االجتماعية

 ،2008 عام  منذ  بداأ  قطر  دولة  في  االجتماعية  بالم�صوؤولية  االهتمام  اأن  اإلى  االإ�صارة  �صبقت 

2009، برعاية وزارة االأعمال والتجارة،  اأول موؤتمر للم�صوؤولية االجتماعية في فبراير عام  وعقد 

باأهمية م�صاركة ال�صركات بدور ملمو�ض في تنمية المجتمعات المحلية، ثم  للتوعية  وبذلت جهود 

  :
)1(

توالت موؤتمرات الم�صوؤولية االجتماعية كالتالي

الم�ؤتمر االأول في فبراير 2009، الذي ركز على مفاهيم وممار�صات الم�صوؤولية االجتماعية. 

وكانت اأهم تو�صياته: النظر للم�صوؤولية االجتماعية لل�صركات على اأنها خياٌر اقت�صاديٌّ وبيئيٌّ اأمام 

الحكومة وال�صركات القطرية والعاملة في دولة قطر وت�صكيل �صبكة للم�صوؤولية االجتماعية لل�صركات 

)1(  بابكر عثمان. )2013(. الكتاب االأبي�ض، ممار�صات الم�صوؤولية االجتماعية للموؤ�ص�صات وال�صركات في دولة قطر، دار ال�صرق. 

�ض58-44



38

الم�صوؤولية  ثقافة  ون�صر  القطرية،  بالبور�صة  الم�صجلة  وال�صركات  عامة  القطرية  ال�صركات  ت�صم 

في  الب�صرية  الكوادر  وتاأهيل  والخا�ض،  العام  االأعمال  في مجتمع  ا�صتراتيجي  كخيار  االجتماعية 

القطاع الحكومي وقطاع ال�صركات من خالل الندوات والموؤتمرات والدورات التدريبية، واال�صتفادة 

من خبرات الدول االأخرى والموؤ�ص�صات العالمية المتخ�ص�صة في ا�صتنباط نموذج قطري للم�صوؤولية 

تفعيل  و�صبل  والم�صاريع  ال�صيا�صات  واقتراح  بر�صم  تهتم  عليا  تن�صيقية  لجنة  واإن�صاء  االجتماعية، 

لتبادل  لل�صركات  االجتماعية  للم�صوؤولية  �صنوي  موؤتمر  وعقد  لل�صركات،  االجتماعية  الم�صوؤولية 

الخبرات على الم�صتوى المحلي والعالمي.

تفعيل  بعنوان )�صبل  والتجارة،  االأعمال  وزارة  2010، برعاية  �صبتمبر   27 الثاني في  الموؤتمر 

على  ال�صركات  من  المزيد  بتحفيز  الموؤتمر  واأو�صى  ال�صركات(؛  في  االجتماعية  الم�صوؤولية 

االن�صمام اإلى �صبكات الم�صوؤولية االجتماعية، وحث ال�صركات القطرية لالندماج في �صبكة فعالة 

تبرز دولة قطر على الم�صتوى العالمي في هذا المجال، والتركيز على الق�صايا ذات االأولوية التي 

تهم القطاعين العام والخا�ض، وانتهاج اأ�صاليب تت�صم بالتخ�ص�صية في كل محور الإنجاز م�صاريع 

الم�صوؤولية االجتماعية �صنويا  اإ�صدار تقارير  ال�صركات على  الم�صوؤولية االجتماعية بكفاءة، وحث 

حتى يت�صح لفئات المجتمع ما يتم اإنجازه.

اأ�صهمتا في  اإنجاز خطوتين  اإلى  اأدت  الثاني  للموؤتمر  التح�صير  اإجراءات  اأن  بالذكر  والجدير 

تعزيز جهود الدولة نحو و�صع اأ�ص�ض تبني عليها �صيا�صتها العامة نحو الم�صوؤولية االجتماعية؛ االأولى 

كانت تكليف مركز المديرين القطري باإعداد ا�صتبيان حول توجهات قطاع االأعمال نحو الم�صوؤولية 

العاملة  االأجنبية  ال�صركات  ثالثة قطاعات:  تمثل  �صركة  مائة  فيه  �صاركت  لل�صركات؛  االجتماعية 

في دولة قطر، وال�صركات الم�صاهمة العامة، وال�صركات العائلية والحكومية والمختلطة، وكان من 

اأهم نتائج هذا اال�صتبيان »رغبة ال�صركات في اإن�صاء جهاز م�صترك مع الحكومة ي�صمى جهاز قطر 

والدولية  الوطنية،  ال�صركات  بع�ض  اأن  اال�صتبيان  كما ظهر من  لل�صركات،  االجتماعية  للم�صوؤولية 

في  ت�صنيفه  يمكن  معظمها  اأن  اإال  قطر،  بدولة  االجتماعية  الم�صوؤولية  اأن�صطة  من  بالعديد  تقوم 

مجال العمل الخيري واالإن�صاني. 

االجتماعية  للم�صوؤولية  محلية  معايير  لو�صع  عمل  فريق  ت�صكيل  فكانت  الثانية  الخطوة  اأما 

الم�صوؤولية  لمعايير  القطري  الم�صروع  عليها:  اأطلق  معيارا  �صبعين  الفريق  »واأجاز  لل�صركات، 

االجتماعية لل�صركات، وتم توزيعها في الموؤتمر الرابع بعد �صنتين من اإجازتها.
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الم�ؤتمر الثالث في 3 - 4اأكتوبر 2011، بعنوان )كن جزءا من الحدث(؛ ومن اأهم تو�صياته: 

اإن�صاء اآلية اأو جهاز لمتابعة تفعيل تو�صيات الموؤتمرات، وين�صق مع كافة الجهات الم�صوؤولة في الدولة 

وقيام مراكز  االأمر،  ي�صتجد في هذا  ما  كل  الخا�ض في  القطاع  اأو  المدني  المجتمع  اأو منظمات 

البحث العلمي في الدولة بدرا�صة االآثار البيئية لن�صاط ال�صركات الكبرى، وو�صع معايير الم�صوؤولية 

االجتماعية �صمن اأولويات الجهات التي تقوم بتنفيذ اأعمالها من خالل المناق�صات، واإن�صاء جائزة 

وتدعيم  االجتماعية،  بالم�صوؤولية  خا�ض  اإليكتروني  موقع  واإن�صاء  االجتماعية،  للم�صوؤولية  �صنوية 

القطاع الحكومي لمبادرات الم�صوؤولية االجتماعية بما يحفز ال�صركات، واإدخال مفهوم الم�صوؤولية 

االجتماعية �صمن المناهج الدرا�صية، وت�صكيل رابطة محلية بين المجتمع المدني وال�صركات لطرح 

للم�صوؤولية  الم�صتدامة  الم�صروعات  فكرة  وتبني  الحلول،  واقتراح  االجتماعية  الم�صوؤولية  معوقات 

االجتماعية باعتبارها اأبقى واأقوى من الم�صاعدات المالية الموؤقتة.

الم�ؤتمر الرابع في اأواخر مايو 2013، والذي اأكد على اأهمية دور الحكومة في تر�صيخ مفهوم 

وتفعيل   ،2030 قطر  روؤية  بتحقيق  كفيلة  ا�صتراتيجيات  وو�صع  لل�صركات  االجتماعية  الم�صوؤولية 

م�صروع معايير قطرية للم�صوؤولية االجتماعية واأهمية و�صع تعريف وا�صح للم�صوؤولية االجتماعية، 

واإدراج الم�صاريع المتناهية في ال�صغر، وال�صغيرة والمتو�صطة، �صمن المعايير مع اإ�صراك منظمات 

المجتمع المدني، ودمج الم�صوؤولية االجتماعية لل�صركات �صمن الم�صوؤولية المجتمعية ل�صموليتها، 

ون�صر مفاهيم الم�صوؤولية االجتماعية، وحث ال�صركات وموؤ�ص�صات االأعمال على تحديد اأبعاد طوعية 

لم�صوؤوليتها االجتماعية.

 من اأهم الملحوظات على تطور ال�صيا�صة العامة للدولة للم�صوؤولية االجتماعية، كما يظهر من 

تو�صيات الموؤتمرات ال�صابقة، اأن التركيز في الموؤتمر االأول والثاني كان على الم�صوؤولية االجتماعية 

لل�صركات بدون ذكر لدور المجتمع المدني الذي لم ت�صمله تو�صياتهما، ولعل ال�صبب المف�صر لذلك 

ظهور ا�صتراتيجية التنمية الوطنية بعدعقد الموؤتمرين؛ اإذ اأكدت على تو�صيع الم�صوؤولية االجتماعية 

لت�صمل مجتمع االأعمال، وو�صع اإطار لتطوير �صراكات اأقوى مع القطاع الخا�ض لتنفيذ ا�صتراتيجية 

قطاع الحماية االجتماعية.

الم�صوؤولية  تحقيق  في  المدني  المجتمع  منظمات  دور  اإلى  النظر  لفتت  اأخرى  ناحية  ومن 

االجتماعية، و حثت على دمجها في هذه الم�صوؤولية من خالل مبادرة خا�صة بتطويرها وتنميتها، 

وو�صعت نموذجا من �صت خطوات لتوجيه و�صع اإطار �صيا�صة م�صوؤولية ال�صركات في دولة قطر.
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وم�صطلح  االجتماعية(  )الم�صوؤولية  لمناق�صة م�صطلح  الأول مرة  الرابع  الموؤتمر  تعر�ض  وقد 

)الم�صوؤولية المجتمعية( واأو�صى بدمج االأولى �صمن الثانية باعتبار اأن الثانية اأ�صمل، وترى الكاتبة 

 Social( :اأن من�صاأ الخلط بين الم�صطلحين هو عدم دقة الترجمة العربية للم�صطلح االإنجليزي

 )Social( قد تاأخذ معنى اجتماعي Social ؛ ذلك اأن الترجمة الحرفية لكلمة)Responsibility

)الم�صوؤولية  هي  للم�صطلح  االأدق  الترجمة  فاإن  التعريب  عند  اأما   ،)Societal( مجتمعي  اأو 

ن�صاطها  نوع  النظر عن  المنظمة، ب�صرف  م�صوؤولية  ين�صب على  اأن معناها  باعتبار  المجتمعية( 

نحو المجتمع ح�صب التعريفات ال�صابقة، ومن ثم فهي م�صوؤولية مجتمعية ولي�صت اجتماعية.

وبالرغم من اأن بع�ض دول الخليج والمنظمات المهنية، وبع�ض الموؤتمرات المهنية قد اأخذت 

اإال اأن الخلط بينهما مازال قائما، ومازاال ي�صتخدمان كمترادفين، مما ينتج عنه  بهذا التعريب، 

الخلط اأحيانا بين ال�صيا�صة العامة للم�صوؤولية االجتماعية، وال�صيا�صة االجتماعية.

عام  منت�صف  في  والتجارة  االأعمال  وزارة  اقتراح  الموؤتمرات  هذه  تو�صيات  نتائج  اأهم  ومن 

2011م، ت�صكيل فريق عمل يتولى اقتراح معايير محلية للم�صوؤولية االجتماعية لتكون دليال لل�صركات 

والجهات الحكومية لال�صتر�صاد بها. 

)ثالثا( م�سروع معايير دولة قطر للم�س�ؤولية االجتماعية لل�سركات

اأ�صفرت جهود الفريق عن و�صع �صبعين معيارًا قطريًا للم�صوؤولية االجتماعية، ولكنها لم ُتعتمد 

بعد ب�صفة ر�صمية حتى ذلك الحين، ولعل اأول اإف�صاح عنها جاء في الكتاب االأبي�ض الذي د�صنته 

دليال  تكون  اأن  منها  الهدف  اأن  المعايير  م�صروع  وذكر  2013م؛  دي�صمبر  في12  ال�صرق  جريدة 

 .
)1(

لل�صركات والجهات الحكومية لال�صتر�صاد بها

ومن المالحظ اأن هذه المعاييرقد تم عر�صها بطريقة ح�صرية، ولم ي�صر م�صروع المعايير اإلى 

المجتمع المدني، كما جاء في ا�صتراتيجية التنمية الوطنية، مما قد يوؤدي اإلى �صوء فهم با�صتبعاده 

من هذه المعايير، واإذا كان �صبب عدم الن�ض على المجتمع المدني، اأن  بع�ض المعايير ال تنطبق 

على منظمات المجتمع المدني، اإال اأنه يمكن الرد على هذه الحجة، باأن هذه المعايير و�صعت اأ�صال 

)1(  بابكر عثمان. )2013(. الكتاب االأبي�ض، ممار�صات الم�صوؤولية االجتماعية للموؤ�ص�صات وال�صركات في دولة قطر، دار ال�صرق 

. �ض34
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لال�صتر�صاد بها، مثلها في ذلك مثل معايير موا�صفة ايزو 26000، وهو ما يعني اأن كل منظمة لها 

اأن تاأخذ ما ينطبق عليها وتترك ما ال ينطبق ح�صب طبيعة ن�صاطها. 

الع�صرة  المبادئ   )2( قطر،  دولة  قوانين   )1( من:  م�صتمدة  معيارًا  �صبعين  الم�صروع  وي�صم 

وزارة  من:  والمكون  المكلف  الفريق  اأقرها  التي  المقترحات  و)3(  المتحدة،  االأمم  اأقرتها  التي 

العمل وال�صوؤون االجتماعية، ووزارة  البيئة، واللجنة الوطنية لحقوق االإن�صان، وهيئة قطر لالأ�صواق 

المالية، ووزارة االأعمال والتجارة، وديوان المحا�صبة، وغرفة تجارة و�صناعة قطر، وم�صرف قطر 

المركزي.

وم�صالح  والعمال  االإن�صان  حقوق   )2( البيئة،   )1( فئات:  ثالث  القطرية  المعايير  وت�صمل 

المكلف  العمل  وا�صتهدف فريق  الف�صاد،  والمحا�صبة ومكافحة  ال�صفافية  القطري، )3(  المجتمع 

اإطار يقنن ممار�صاتها في  الع�صوائية، وو�صع  الم�صاركة االجتماعية  العمل على تقلي�ض  بو�صعها، 

تحقق  قطر  دولة  في  االجتماعية  للم�صوؤولية  معلنة  و�صيا�صة  وا�صتراتيجية  وا�صحة  اأهداف  حدود 

التوازن المرغوب بين االأطراف الثالثة: الدولة والقطاع الخا�ض والمجتمع. 

والأن هذه المعايير يمكن اعتبارها مالمح اأ�صا�صية لل�صيا�صة العامة للم�صوؤولية االجتماعية لدولة 

قطر، فاإنه من االأهمية بمكان عر�صها  ب�صورة كاملة، وذلك على النحوالتالي: 

اأواًل: البيئة

تعد مراعاة الجوانب البيئية من طرف منظمات االأعمال وغيرها من الموؤ�ص�صات )المن�صاآت( 

ركيزة اأ�صا�صية لزيادة قدرتها التناف�صية وتعظيم ربحها، من خالل ما ت�صهم به في الق�صاء على 

التلوث وتطوير االأداء البيئي، اإ�صافة اإلى التقليل من التكلفة وتخفي�ض معدالت الحوادث، ف�صاًل 

عن زيادة كفاءة العاملين ورفع م�صتوى اأدائهم، كما اأن احترام البيئة والحفاظ عليها يح�صن من 

ة. �صمعة الموؤ�ص�صة و�صورتها، ويزيد من قدرتها على اكت�صاب اأ�صواق جديدة وم�صتهلكين اأِجدَّ

المعايير البيئية، وت�صمل: المبادئ الثالثة لحماية البيئة:

جميع  اإزاء  احترازي  نهج  اتباع  على  الت�صجيع  التجارية  الموؤ�ص�صات  على   المبداأ 1-  يتعين 

التحديات البيئية.

المبداأ 2- يتعين عليها اال�صطالع بمبادرات لتو�صيع نطاق الم�صوؤولية عن البيئة.

المبداأ 3- يتعين عليها الت�صجيع على تطوير التكنولوجيات غير ال�صارة بالبيئة ون�صرها.
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وانطالقًا وا�صتنادًا على هذه المبادئ فاإن المعايير القطرية القابلة للقيا�ض والتطبيق والمقارنة 

هي:

) اأ ( تطبيق وتطوير النظم البيئية وي�صمل االآتي:

1-  تطبيق نظم وبرامج ذات منظور قائم على ر�صد المخاطر واال�صتدامة، وذلك لتجنب 

وتقليل المخاطر البيئية واالآثار الناجمة عن االأن�صطة والمنتجات.

وتخفيف،  من،  للحد  الطوارئ  لمواجهة  واإجراءات  توعية،  اأن�صطة  وتنفيذ  2-  تطوير 

االأعباء البيئية على ال�صحة وال�صالمة.

3-  تقييم التاأثير البيئي الأي ن�صاط توعية اأو قرار اأو م�صروع جديد قبل البدء فيه، واأن 

تكون نتائج عملية التقييم عن�صرًا اأ�صا�صيًا �صمن عملية اتخاذ القرار.

4- اإن�صاء اآلية للتوا�صل مع ال�صلطات المخت�صة لالإبالغ عن اأي حوادث بيئية.

)ب(  مكافحة التلوث وتطوير وتح�صين اأداء اأن�صطة المن�صاأة ومنتجاتها وخدماتها لمنع التلوث 

من خالل االآتي:

1- تحديد تاأثيرات وجوانب قراراتها واأن�صطتها على البيئة المحيطة.

2- تحديد م�صادر التلوث والنفايات المتعلقة باأن�صطتها.

النفايات  واإخراج  المياه  وا�صتهالك  التلوث  من  للحد  تقارير  وعمل  وت�صجيل  3-  قيا�ض 

وا�صتهالك الطاقة.

اإلى منع التلوث والنفايات با�صتخدام الت�صل�صل الخا�ض  4-  تطبيق التدابير التي تهدف 

باإدارة النفايات والتاأكد من االإدارة الجيدة للتلوث والنفايات.

5-  الم�صاركة مع المجتمعات المحلية فيما يتعلق بالنفايات واالنبعاثات الملوثة الفعلية 

والمحتملة، وبالمخاطر ال�صحية، وتدابير التخفيف الفعلية والمحتملة.

والمنت�صرة،  الم�صتخدمة  ال�صامة  الخطرة  بالمواد  المتعلقة  واالأنواع  الكميات  6-  اإعالن 

بما في ذلك المخاطر المعروفة التي ت�صر ب�صحة االإن�صان، والمخاطر البيئية لهذه 

الح�صر،  ال  المثال  �صبيل  على  تجنبها،  الواجب  الكيميائية  المواد  وت�صمل  المواد، 
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والمواد الم�صببة لتاآكل طبقة االأوزون، والملوثات الع�صوية الدائمة، والمواد الكيميائية 

الم�صمولة في اتفاقية روتردام، والمبيدات الح�صرية والمواد الكيميائية ال�صارة، كما 

اأو  الم�صرطنة  الكيميائية  والمواد  العالمية،  ال�صحة  منظمة  قبل  من  تحديدها  تم 

المواد الم�صببة للطفرات، والمواد الكيميائية التي توؤثر على االإنجاب وكذلك المواد 

ذات التراكم البيولوجي والمواد ال�صامة.

7-  تنفيذ برنامج منع الحوادث الكيميائية واال�صتعداد لها، وخطة طوارئ تغطي الحوادث 

والمجتمعات  والهيئات  وال�صركاء  العمال  واإ�صراك  الموقع،  وخارج  داخل  الموجودة 

المحلية واالأطراف المعنية االأخرى.

)ج(  دور ال�صركات في التخفيف من حدة تاأثيرات التغير المناخي باأن�صطة المن�صاأة ومنتجاتها 

وخدماتها ومكافحة التغير المناخي، وذلك من خالل اتباع المعايير التالية:

الحراري  االحتبا�ض  غازات  النبعاثات  المبا�صرة  وغير  المبا�صرة  الم�صادر  1-  تحديد 

وتحديد مجالها.

ويف�صل  المن�صاأة،  الناتجة عن  الحراري  االحتبا�ض  انبعاثات غازات  وت�صجيل  2-  قيا�ض 

اأن يكون ذلك من خالل ا�صتخدام الطرق المو�صحة في الموا�صفات المعتمدة دوليا.

3-  ا�صتخدام التكنولوجيات ذات االنبعاثات المنخف�صة والطاقة المتجددة بهدف تقليل 

العواقب  االعتبار  في  االأخذ  مع  الحراري،  االحتبا�ض  غازات  انبعاثات  حياة  دورة 

اأو  البيئية والمجتمعية الممكنة الناتجة عن اال�صتخدام المتزايد لهذه المواد، ومنع 

تقليل انبعاث غازات االحتبا�ض الحراري، خا�صة تلك التي ت�صبب تاآكل طبقة االأوزون، 

من العمليات اأو المعدات بما في ذلك وحدات الت�صخين والتهوية وتكييف الهواء.

4-  تحقيق مدخرات من الطاقة بقدر االإمكان في المن�صاأة، بما في ذلك �صراء ال�صلع ذات 

الكفاءة في ا�صتخدام الطاقة وتطوير كفاءة خدمات ومنتجات الطاقة.

5-  اأن تكون �صمن اأهداف ال�صركة تحقيق ن�صبة �صفر من انبعاثات الكربون من خالل 

تطبيق االإجراءات الالزمة لموازنة انبعاثات غازات االحتبا�ض الحراري الباقية ومن 

ذلك على �صبيل المثال - دعم البرامج التي تقلل هذه االنبعاثات والتي تعمل باأ�صلوب 

يت�صم بال�صفافية اأو برامج لحفظ وتخزين الكربون اأو عزله.
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الطبيعة وذلك من  والبحرية و�صالمة  البرية  الحيوانات  وت�صمل حقوق  البيئية،  (  الحقوق  د (

خالل اتباع المعايير البيئية التالية:

1-  اأن ت�صع وتطبق ا�صتراتيجية متكاملة الإدارة االأر�ض والمياه واالأنظمة البيئية التي تعزز 

اال�صتخدام الم�صتدام، والمحافظة عليها باأ�صلوب مجتمعي عادل.

2-  اأن تتخذ التدابير الالزمة للحفاظ على االأجنا�ض المهددة باالنقرا�ض اأو الم�صتوطنة 

اأو البيئة الطبيعية والتي قد تتاأثر �صلبًا.

البيئية  االأعباء  لتقليل  كو�صيلة  الت�صغيل  وممار�صات  والت�صميمات  الخطط  تطبق  3-  اأن 

المحتملة الناتجة عن قراراتها المتعلقة با�صتخدام االأرا�صي بما في ذلك القرارات 

المتعلقة بالتنمية الزراعية والح�صرية.

4-  اإدماج حماية البيئة الطبيعية واالأرا�صي الرطبة والغابات واالأحياء البرية والمناطق 

المحمية واالأرا�صي الزراعية في تنمية اأعمال البناء والت�صييد.

5-  اأن ت�صتخدم ب�صكل متزايد جزءًا اأكبر من منتجات الموردين الذين يقومون بالوفاء 

با�صتراطات الموا�صفات وبرامج منح ال�صهادات البيئية.

6-  اعتبار اأن الحيوانات البرية وبيئتها الطبيعية تمثل جزءًا من االأنظمة البيئية الطبيعية 

وعلى ذلك فاإنه ينبغي تقديرها وحمايتها.

اأو  عالميًا  انقرا�صها  اإلى  توؤدي  اأو  االأجنا�ض  بقاء  تهدد  التي  المناهج  عن  7-  االبتعاد 

اإقليميًا اأو محليًا اأو ت�صمح بانت�صار اأو تكاثر االأنواع العدوانية.

8-  تقليل االآثار البيئية للمنتجات والخدمات طوال دورة حياة المنتج اأو الخدمة ولي�ض في 

المرحلة النهائية اأو مراحل معينة فح�صب.

الكفاءة  من  بمزيد  الموارد  ا�صتخدام  طريق  عن  البيئية  والكفاءة  االأنظف  9-  االإنتاج 

واإحداث قدر اأقل من التلوث والنفايات.

10-  تر�صيد ا�صتخدام المياه ف�صاًل عن تجنب تلويث المياه من خالل الت�صريف المبا�صر 

مياه  ت�صريف  طريق  عن  اأو  مق�صودة  غير  اأو  مق�صودة  بطريقة  �صواء  المياه  في 
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االأمطار دون عمد اإلى �صطح المياه اأو الت�صريب اإلى المياه الجوفية، وقد ياأتي هذا 

الت�صريف مبا�صرة من مباني المن�صاأة اأو بطريقة غير مبا�صرة عن طريق ا�صتخدام 

منتجات وخدمات المن�صاأة.

ثانيًا: معايير حق�ق االإن�سان وحق�ق العمال 

المبادئ الدولية في هذا ال�صاأن هي:

المبداأ 1- يتعين على الموؤ�ص�صات التجارية دعم حماية حقوق االإن�صان المعلنة دوليًا واحترامها.

المبداأ 2- يتعين عليها التاأكد من اأنها لي�صت �صالعة في انتهاكات حقوق االإن�صان.

المعايير القطرية القابلة للتطبيق والقيا�ض والمقارنة هي :

) اأ ( حق�ق االإن�سان:

الحفاظ  لم�صوؤولية  وتحملها  ال�صركات  لجميع  الكاملة  واالإدارة  الرغبة  عن  1-  التعبير 

الجهة  اإلى  بها  تبعث  ر�صالة  خالل  من  يكون  فئاته  بكافة  االإن�صان  حقوق  وتعزيز 

الم�صوؤولة.

بم�صمون  وتعريفهم  لالأفراد  تعريفية  ومحا�صرات  وندوات  عمل  ور�صة  بعمل  2-  القيام 

العالقة الوثيقة بين حقوق االإن�صان والم�صوؤولية االجتماعية لل�صركات.

3-  بذل العناية الق�صوى نحو تحديد ومنع ومعالجة التاأثيرات ال�صلبية الفعلية على حقوق 

االإن�صان والناتجة عن ن�صاط ال�صركات.

4-  احترام االإجراءات واال�صتراطات التي ت�صعها الدولة لحماية وتعزيز حقوق االإن�صان 

خالل ممار�صة ال�صركات الأن�صطتها.

والدورات  االأن�صطة  �صمن  اأ�صكالها  بكافة  االإن�صان  مفاهيم حقوق  اإدراج  على  5-  العمل 

التدريبية التي تقيمها ال�صركات لموظفيها.

ال�صركة في ممار�صتها  تنتجها  التي  ال�صيا�صات  االإن�صان �صمن  �صيا�صة حقوق  6-  اإدماج 

لعملها وو�صعها �صمن اأولوياتها.

7- اتخاذ كافة االإجراءات والتدابير التنفيذية ل�صمان االأمن واالأمان في اأماكن العمل.
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ال�صالمة  بمعايير  وااللتزام  ال�صكن  اأو  العمل  اأماكن  في  للعمال  �صالحة  بيئة  8-  توفير 

واالأمن للمباني والمن�صاآت.

9- العمل على تنمية قدرات وك�صب الخبرة للعمال.

انتهاك  �صاأنها  اأفعال من  ارتكاب  في حال  العاملين  وحماية  الق�صوى  العناية  10-  بذل 

اأوجه االتجار  اأن ت�صكل وجها من  حق من حقوقهم وتجنب الت�صرفات التي يمكن 

بالب�صر.

11-  ال�صعي اإلى توفير التدريبات الكافية لموظفي االأمن وغيرهم ور�صد �صلوكهم ب�صفة 

م�صتمرة.

12-  �صمان عدم التفرقة العن�صرية بين العمال والعمل على اإزالة اأي �صكل من اأ�صكال 

التمييز.

القانون  مع  ويتما�صى  و�صريح  وا�صح  عمل  عقد  عامل  لكل  يكون  اأن  على  13-  الحر�ض 

العمل  اإ�صابات  التاأمين �صد  العامل في  العقد حق  يت�صمن هذا  اأن  القطري، على 

ومخاطر المهنة، وحقه في توفير الرعاية ال�صحية االأولية له ولعائلته.

14- التنفيذ الدقيق لعقد العمل.

15- تنمية وتطوير قدرات العامل بما يدفعه اإلى مزيد من االإنتاج واالندماج في المجتمع.

16-  احترام الخ�صو�صية الدينية والثقافية والعرقية لكل عامل بما يتما�صى مع القوانين 

واالأعراف الدولية.

في  والفر�صة  التعليم  ذلك  وي�صمل  تمييز  دون  حقوقها  بكافة  المراأة  تمتع  17-  �صمان 

العمل والم�صاواة في االأجور.

اأوقات  في  خ�صو�صيتها  ومراعاة  العمل  مكان  في  المراأة  كرامة  �صون  على  18-  العمل 

العمل وطبيعة العمل الذي يوكل لها.

)ب( حق�ق الم�ستهلك:

 هناك معايير ا�صتر�صادية خا�صة بحماية الم�صتهلك، ويجب اأن تكون هذه المعايير �صمن 

معايير الم�صوؤولية االجتماعية على النحو التالي:
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1-  الت�صويق العادل وتوفير المعلومات الحقيقية والنزيهة مع تطبيق الممار�صات التعاقدية 

العادلة.

2-  حماية �صحة و�صالمة الم�صتهلكين بتوفير منتجات وخدمات اآمنة ال ت�صبب اأي خطر 

يت�صبب في �صرر عند ا�صتخدامها وا�صتهالكها ب�صكل مبا�صر اأو غير مبا�صر اأو عندما 

الخا�صة  الوا�صحة  التعليمات  وتعد  هذا،  متوقعة.  بطريقة  ا�صتخدامها  ي�صيوؤون 

باال�صتخدام االآمن، �صاملة للتجميع وال�صيانة، جزءًا مهمًا لحماية ال�صحة وال�صالمة، 

كما اأن اإظهار تاريخ االإنتاج وتاريخ انتهاء ال�صالحية ب�صكل وا�صح على المنتج يعتبر 

اأي�صًا من المتطلبات االأ�صا�صية لحماية ال�صحة وال�صالمة.

3-  اإذا اأظهر منتج ما بعد طرحه في ال�صوق اأي اأ�صرار غير متوقعة اأو فيه عيب خطير اأو 

يحتوي على معلومات م�صللة اأو زائفة، فاإنه ينبغي اأن ت�صحب المن�صاأة كافة المنتجات 

التي ال تزال في �صل�صلة التوزيع واأن تقوم با�صترداد المنتجات، م�صتخدمة االإجراءات 

المالئمة وطرق االإعالم للو�صول اإلى االأ�صخا�ض الذين قاموا ب�صراء هذا المنتج، وقد 

تكون اإجراءات التبعية نافعة في هذه الحالة.

المواد  ا�صتخدام  عن  تبتعد  اأن  المنتجات،  تطوير  عملية  في  المن�صاأة،  على  4-  ينبغي 

الكيميائية ال�صارة - على �صبيل المثال ال الح�صر - تلك الم�صنفة على اأنها م�صرطنة 

اأو م�صببة للطفرات اأو �صامة لالإنجاب اأو التي تكون دائمة وذات تراكم حيوي؛ اإذا تم 

عر�ض المنتجات التي ت�صمل في محتوياتها هذه المواد الكيميائية للبيع، فاإنه ينبغي 

اأن يتم تو�صيح ذلك.

5-  ينبغي اأن توفر المن�صاأة معلومات اأمان حيوية للم�صتهلكين عن طريق ا�صتخدام تلك 

الرموز المتفق عليها دوليًا، اإذا اأمكن ذلك، باالإ�صافة اإلى المعلومات الن�صية.

6-  ينبغي اأن تتبنى المن�صاأة التدابير التي تمنع كون المنتجات غير اآمنة ب�صبب التناول اأو 

التخزين غير ال�صليم.

7-  تلقي مقترحات و�صكاوى العمالء حول المنتجات والخدمات التي تقدمها الموؤ�ص�صة اأو 

ال�صركة واال�صتجابة لها ب�صكل مو�صوعي واإيجابي.
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)ج( حق�ق الم�اطن المحلي:

 بالنظر اإلى اأن التنمية الم�صتدامة في دولة قطر هدفها النهائي هو رفاهية المواطن 

القطري فيجب على ال�صركات وكجزء من التزاماتها المعنوية والقانونية تجاه المجتمع 

المحلي االلتزام بالمعايير التالية:

1- الحر�ض على توظيف المواطنين القطريين في ال�صركات التجارية.

عن  والباحثين  المر�صحين  المواطنين  وتدريب  لتاأهيل  الالزمة  بالترتيبات  2-  القيام 

عمل.

3-  التدريب الم�صتمر للموظفين القطريين بهدف دمجهم في بيئة العمل وتطوير مهاراتهم.

4- االلتزام بن�صب التقطير المعلنة من الدولة.

طرق  م�صاريع  من  التحتية  والبنية  التنموية  الم�صاريع  ودعم  بناء  في  5-  االإ�صهام 

وم�صت�صفيات ومدار�ض ومالجئ وكل ما من �صاأنه االإ�صهام في بناء المجتمع وتطويره.

6- التاأكد من اأن الم�صاريع التي تقوم بتنفيذها تلتزم بمعايير ال�صالمة وال�صحة والبيئة.

( حق�ق المعاقين والفئات ال�سعيفة في المجتمع: د (

الموظفين  اأو  الوظائف  طالبي  مع  تعاملها  في  تنظر  اأن  يجب  التجارية  1-  الموؤ�ص�صات 

عن  النظر  بغ�ض  المهني  اأو  االأخالقي  وال�صلوك  المهنية  الكفاءة  اإلى  الحاليين 

ا�صتراطات اأخرى غير �صرورية، ومن ذلك فئات المعاقين اإذا كانت هذه االإعاقة ال 

توؤثر على االأداء المهني والفئات الم�صت�صعفة االأخرى.

اإلحاق ن�صبة من االأ�صخا�ض ذوي االإعاقة، واالعتراف باإ�صهامهم الكامل  2-  العمل على 

في خدمة المجتمع، وتقديم كافة الت�صهيالت الممكنة لهم في اأثناء عملهم.

3- الحر�ض على ا�صتخدام تكنولوجيا ت�صاعد العاملين المعاقين على اأداء اأعمالهم.

4-  الحر�ض على ا�صتخدام و�صائل معينة ت�صاعد ذوي االإعاقة من الموظفين اأو المراجعين 

على ق�صاء اأعمالهم داخل الموؤ�ص�صة.

5- الحر�ض على عدم ت�صغيل االأطفال.
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6-  م�صاعدة فئات الم�صت�صعفة كالم�صاجين اأو كبار ال�صن اأو االأرامل والمطلقات اأو الذين 

فقدوا وظائفهم الأ�صباب مختلفة من اإعادة دمجهم في �صوق العمل من خالل التاأهيل 

والتدريب والتوظيف.

7-  االإ�صهام في بناء ودعم ون�صر المراكز االجتماعية في البالد والتي من �صاأنها تقديم 

المحلي، على  للمجتمع  وتاأهيلية  تدريبية  ودورات  تربوية  وبرامج  اجتماعية  خدمات 

نحو منفرد، اأو من خالل التن�صيق مع جهات اأخرى حكومية اأو غير حكومية.

ثالثًا: معايير ال�سفافية والم�ساءلة ومكافحة الف�ساد

المبداأ الدولي رقم )10( يقول: »يتعين على الموؤ�ص�صات التجارية مكافحة الف�صاد بكل اأ�صكاله 

بما فيها االبتزاز والر�صوة«.

المعايير القطرية:

1-  يجب على كل موؤ�ص�صة تجارية اأن ت�صع معايير ال�صلوك االأخالقي والذي يت�صمن عدم منح 

اأو قبول اأي ر�صاوى على اأي نحو في �صبيل الح�صول اأو تنفيذ م�صاريع تجارية داخل الدولة 

اأو خارجها، على اأن يوقع عليه جميع الموظفين )internal code of conduct( والتاأكد 

من اأن المكافاآت التي يح�صل عليها موظفوها ومندوبوهـا مالئمة ومقابل خدمات قانونية 

فقط.

انتهاكات  حول  التقارير  لتقديم  والموردين  والمندوبين  وال�صركاء  الموظفين  2-  ت�صجيع 

�صيا�صات المن�صاأة فيما يتعلق بمكافحة الف�صاد من خالل تبني اآليات تمكن من التقرير دون 

خوف من االنتقام.

3-  االلتزام باأخالقيات العمل التجاري والذي يمنع اأي�صًا االحتكار اأو االإ�صرار بالمناف�صين اأو 

الم�صتهلكين، على اأي نحو كان، واتخاذ اإجراءات وغيرها من ال�صمانات لمنع الم�صاركة اأو 

التورط في اأي �صلوك غير تناف�صي.

الم�صهمون  ذلك  في  بما  ال�صركة،  مع  م�صلحة  لهم  الذين  االأ�صخا�ض  م�صالح  4-  احترام 

تطوير  يجب  كما  المحتملون،  والم�صتثمرون  والموردون  والدائنون  ال�صركة  في  والعاملون 

اآليات م�صاركة العاملين في تح�صين االأداء في ال�صركة.
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المتعلقة  والممار�صات  ال�صيا�صات  كافة  والمت�صمنة  المنا�صبة  العمل  ممار�صات  5-  تطبيق 

بالعمل الموؤدى داخل المن�صاأة اأو بوا�صطتها اأو بالنيابة عنها بما في ذلك اأعمال المقاولة 

من الباطن والتوظيف والترقية واالإجراءات التاأديبية وال�صكاوى ونقل وتغيير مواقع العمل، 

وكذلك االعتراف بمنظمات العمال وجمعياتهم الم�صهرة وعدم القيام باأي من ممار�صات 

الف�صل التع�صفي اأو التمييزي، وحماية البيانات ال�صخ�صية للموظف والحفاظ على �صريتها.

6- تدريب ورفع وعي موظفيها والمندوبين حول الف�صاد وكيفية مكافحته.

بعد،  ر�صمية  ب�صفة  النور  اإلى  تخرج  لم  مقترحة،  مازالت  المعايير  هذه  اأن  بالذكر  والجدير 

لل�صركات  االجتماعية  الم�صوؤولية  �صيا�صات  و�صع  عند  بها  اال�صتر�صاد  من  يمنع  ال  ن�صرها  ولكن 

التجارية وقطاع االأعمال، اأو عند ت�صميم مبادرات وبرامج الم�صوؤولية االجتماعية لهذه ال�صركات 

نحو المجتمع. 

)رابعا( العالقة بين المعايير القطرية والمعايير الدولية للم�س�ؤولية االجتماعية

ا�صتندت المعايير القطرية على المبادئ الع�صرة التي اأقرتها االأمم المتحدة الأخالقيات العمل 

للم�صاءلة، مراعاة  القابلية  �صبعة مبادئ هي:  26000 على  اأيزو  ا�صتندت موا�صفة  التجاري، كما 

ال�صفافية، انتهاج ال�صلوك االأخالقي، احترام م�صالح االأطراف المعنية بن�صاط المنظمة، احترام 

�صيادة القانون، احترام معايير ال�صلوك المتعارف عليها عالميا، احترام حقوق االإن�صان، وهي نف�ض 

الفئات التي و�صعت لها المعايير القطرية. 

والمالحظ اأن المعايير ال�صبعين المف�صلة لهذه الفئات تتفق في توجهاتها مع موا�صفة االأيزو، 

للم�صوؤولية  معاييرها  انطالق  على  قطر  دولة  حر�صت  اإذ  الع�صرة؛  المتحدة  االأمم  مبادئ  ومع 

االجتماعية من مرتكزات المبادئ الدولية.

وبعدها توالت جهود الدولة لت�صجيع الم�صوؤولية االجتماعية لدى القطاع الخا�ض، اإدراكًا منها 

قطر  حكومة  فقامت  وممار�صاتها.  االجتماعية  الم�صوؤولية  مبادرات  تعزيز  في  االأ�صا�ض  لدورها 

بتخ�صي�ض جائزة للم�صوؤولية االجتماعية، لحث ال�صركات على جعلها منهجا كليًا، ولتعزيز الوعي 

بها لدى موؤ�ص�صات االأعمال، والإظهار االرتباط بين ال�صلوك الم�صتدام في مجال االأعمال والنجاح 

 .
)1(

االقت�سادي

 Sustainable Business Associates. (2010).  A Corporate Social Responsibility ،1(  �صركاء الأجل االأعمال الم�صتدامة(

(CSR) Award for Qatar. Retrieved on July 18, 2010 from: http://www.sba-int.ch/1219-A_
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كما اأن�صاأت الحكومة القطرية �صندوقا في عام 2010 ت�صهم فيه ال�صركات المدرجة في البور�صة 

بن�صبة 2.5% من اأرباحها، واأن�صئ ال�صندوق بمر�صوم اأميري؛ اأ�صدره �صمو ال�صيخ تميم بن حمد اآل 

، باالإ�صافة اإلى 
)1(

ثاني، اأمير دولة قطر، لي�صهم في دعم االأن�صطة االجتماعية والثقافية والريا�صية

تمويل البحوث في مجال الم�صوؤولية االجتماعية، وتعزيزًا لمبادرات الم�صوؤولية االجتماعية الخا�صة 

بذوي االعاقة التي وردت في ا�صتراتيجية التنمية الوطنية، طلبت الحكومة من الوزارات وال�صركات 

 .
)2(

العامة زيادة ن�صبة موظفيها من ذوي االحتياجات الخا�صة اإلى 5% من قوة العمل االإجمالية

العامة  ال�صيا�صة  في  المدني  المجتمع  دور  لتاأكيد  الدولة  اتخذتها  التي  التدابير  اأهم  ومن 

للم�صوؤولية االجتماعية اأنه في عام 2012م تم �صدور اال�صتراتيجية الوطنية للدولة في قطاع الحماية 

ولمنظمات  لل�صركات  االجتماعية  للم�صوؤولية  ثقاًل  اأعطت  التي   ،)2016  -2011( االجتماعية 

المجتمع المدني في تحقيق هذه الحماية، وف�صلت دور هذه االأطراف كالعب رئي�ض في تنفيذ هذه 

اال�صتراتيجية.

)خام�سا(   اال�ستراتيجية ال�طنية للدولة في قطاع الحماية االجتماعية ودور الم�س�ؤولية 

)3(
االجتماعية لمنظمات المجتمع المدني

التنمية  ا�صتراتيجية  في  ال�صليمة  االجتماعية  للتنمية  المتكاملة  المنهجية  ركيزة  عن  انبثقت 

االجتماعية  لل�صيا�صة  المكونة  الخم�ض  قطاعاتها  من  قطاع  لكل  تنفيذية  ا�صتراتيجيات  الوطنية، 

التنمية  ا�صتراتيجية  اإطالق  قبل  �صدورها  وبرغم  لالأ�صرة.  العامة  اال�صتراتيجية  ومنها  للدولة. 

الوطنية، اإال اأن قطاع التما�صك االأ�صري في الثانية احتوى كل محاور وبرامج اال�صتراتيجية العامة 

لالأ�صرة، وفئاتها الم�صتهدفة.  

الثاني من  القطاع  الذي يمثل  الحماية االجتماعية،  الوطنية لقطاع  ثم �صدرت اال�صتراتيجية 

بالتف�صيل  بن�صرها  وقامت  2012م،  عام  من  اأبريل  في  للدولة،  االجتماعية  ال�صيا�صة  قطاعات 

جريدة ال�صرق على يومين؛ االأول بتاريخ )4/18(، والثاني بتاريخ )4/19(، ويت�صمنها حاليا موقع 

وزارة العمل و ال�صوؤون االجتماعية.

)1( المر�صوم االأميري )2010( هو عبارة عن م�صروع قانون بتعديل بع�ض اأحكام القانون رقم 13 ل�صنة 2008 

(2) Mansoor. A. M.  Al Saady.(2011).Developing National “Social Responsibility Policy” Unpublished 
Mastres Dissertation). University of Hull, England.

www.molsa.gov.qa/Arabic/AboutMinistry/NewsCenter/.../GFTHU.asp.)2012(.وزارة العمل وال�صوؤون االجتماعية  )3(
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وتتطرق الحماية االجتماعية اإلى المجموعات التي تتعر�ض لمخاطر كبيرة من نتائج العمليات 

االقت�صادية؛ مثل الم�صاواة والترويج للرفاهية االجتماعي والتالحم االجتماعي، وت�صمل الحماية 

والخدمات  التعليم  على  الح�صول  واإمكانية  العمل  عن  للعاطلين  المقدمة  الخدمات  االجتماعية 

ال�صحية و�صبكات ال�صالمة وغيرها.

وتعرف ا�صتراتيجية الحماية االجتماعية المجموعات المعر�صة للخطر باأنها »تلك التي تواجه 

مخاطر كبيرة من ال�صدمات الحا�صلة في قدرتها على الح�صول على الدخل ب�صبب كوارث طبيعية 

اأو من �صنع الب�صر اأو الجرائم اأو العنف اأو فقدان العمل اأو كبر ال�صن اأو التفرقة والتمييز العن�صري 

وعدم الم�صاواة بين الجن�صين.

اإلى الحماية االجتماعية هم اليتامى واالأرامل  اأكثر الفئات االجتماعية حاجة  اأن  وقد حددت 

والعجزة واأ�صحاب االإعاقة وكبار ال�صن واالأطفال واالأ�صخا�ض الذين يعانون من وطاأة الفقر المدقع 

والعاطلون عن العمل الأ�صباب خارجة عن اإرادتهم، واأ�صارت اإلى اأن القائمة يمكن اأن تت�صع لت�صمل 

ال�صجناء المفرج عنهم، والمدمنين والمتعافين من االإدمان، واالأمهات العازبات. 

اأدوارا بارزة في قطاع  التنمية الوطنية لمنظمات المجتمع المدني  ا�صتراتيجية  اأ�صندت  وكما 

المدني  المجتمع  منظمات  اأي�صا  اتخذت  الوطنية  الحماية  ا�صتراتيجية  فاإن  االأ�صري،  التما�صك 

يت�صمن خم�ض ع�صرة موؤ�ص�صة  اال�صتراتيجية  تنفيذ برامجها، وكان فريق و�صع  �صريكا فاعال في 

والمراأة  الطفل  لحماية  القطرية  الموؤ�ص�صة  مثل  المدني  المجتمع  منظمات  من  كثيرًا  و  حكومية 

ومركز التاأهيل االجتماعي )قبل الدمج( ودار االإنماء االجتماعي. 

 وقد اعتمدت ا�صتراتيجية الحماية االجتماعية على ثالثة محاور لتطبيق جميع مفاهيم الحماية 

االجتماعية التي اتفق عليها فريق العمل، وهي: )1( محور الدعم الوظيفي، )2( محور الرعاية 

المجتمعية، )3( محور الم�صوؤولية االجتماعية؛ ولعل اأبرز ما يح�صب لهذه اال�صتراتيجية ارتكازها 

لتقديم  كقنوات  المدني  المجتمع  منظمات  واتخاذها  للتنفيذ،  كاآلية  االجتماعية  الم�صوؤولية  على 

مظلة الحماية االجتماعية وتف�صيل دورها في هذا ال�صاأن، ثم تعريفها وتحديدها لدور الم�صوؤولية 

االجتماعية في هذه اال�صتراتيجية، وهو ما جعل هذه الدرا�صة تبحث هذا الدور بالتف�صيل فيما يلي 

للمزيد من التعرف على ال�صيا�صة العامة للم�صوؤولية االجتماعية في الدولة.
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قبل  من  الم�صتمرة  والمبادرة  االلتزام  باأنها:  مفهومها  االجتماعية  الم�صوؤولية  محور  وحدد 

ال�صركات ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية بالت�صرف اأخالقيا واالإ�صهام في تحقيق 

التنمية االقت�صادية والعمل على تح�صين نوعية الظروف المعي�صية وتعزيز و�صائل الحماية والرعاية 

تطوع  في  ت�صهم  التي  المحاوالت  جميع  وت�صمل  ككل،  والمجتمع  المحلي  للمجتمع  االجتماعية 

االجتماعية  الم�صوؤولية  فاإن  اجتماعية؛  اأو  اأخالقية  العتبارات  وذلك  التنمية  لتحقيق  الموؤ�ص�صات 

تعتمد على المبادرات االجتماعية والثقافية واالأخالقية الح�صنة من المنظمات تجاه المجتمع.

االجتماعية للم�س�ؤولية  اال�ستراتيجي  •�الهدف 

خالل  من  الم�صتدامة  التنمية  في  الخا�ض  والقطاع  وال�صركات  الموؤ�ص�صات  مبادرة   تعزيز 

و�صمان  العادلة،  االأجور  ذات  العمل  فر�ض  وخلق  للمجتمع،  تقدم  التي  الخدمات  تح�صين 

المدني  المجتمع  ومنظمات  الحكومة  بين  ال�صراكات  وتحقيق  والموظفين،  العمال  �صالمة 

الإيجاد الحلول لق�صايا التنمية االجتماعية والب�صرية والبيئية. 

للم�س�ؤولية االجتماعية: العامة  •�االأهداف 

 دعم واحترام حماية حقوق االإن�صان المعلنة دوليا والحر�ض على عدم �صلوع ال�صركات في اأي 

انتهاكات لها، ومحاربة الف�صاد بكافة اأ�صكاله، وت�صجيع الم�صوؤولية االجتماعية لل�صركات من 

خالل تعزيز االتفاق العالمي لالأمم المتحدة )اأ�ص�ض ال�صراكة بين قطاع االأعمال في جميع 

اأنحاء العالم وبين منظمة االأمم المتحدة(، اإلى جانب تعزيز ال�صراكة والتعاون بين االأجهزة 

العمل  اأ�صكال  كافة  على  والق�صاء  الخا�ض  والقطاع  المدني  المجتمع  ومنظمات  الحكومية 

الق�صري والجبري، واالإلغاء الفعلي لعمالة االأطفال، واال�صطالع بمبادرات ت�صجع المزيد من 

الم�صوؤولية تجاه البيئة وتطوير وتعميم تقنيات �صديقة لها.

االجتماعية للم�س�ؤولية  المحددة  •�االأهداف 

1-  التعليم والتدريب من خالل الدعم المادي والفني للموؤ�ص�صات التعليمية لتح�صين نوعية 

لتاأمين  العمل  �صوق  واحتياجات  التعليم  مخرجات  بين  الفجوة  و�صد  التعليمي،  النظام 

المهارات ال�صرورية ل�صوق العمل. 

2-  توفير فر�ض عمل لجميع �صرائح المجتمع، وبخا�صة الفئات االأقل حظًا، وتقطير الوظائف، 

وتحديد مبداأ تكافوؤ الفر�ض. 
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الخريجين  ال�صباب  لت�صجيع  والمتو�صطة  ال�صغيرة  للم�صروعات  والفني  المادي  3-  الدعم 

على العمل الحر. 

المجتمع  ودرا�صات  االجتماعية  بالم�صوؤولية  اهتماما  تولي  التي  االأبحاث  مراكز  4-  دعم 

وكذلك دعم الموؤتمرات والملتقيات التي من �صاأنها النهو�ض بالمجتمع ب�صفة عامة. 

5- دعم الوعي و�صيانة بيئة نظيفة، ومكافحة التلوث، والحد من ال�صرر الذي يلحق بالبيئة. 

6-  م�صاعدة الموؤ�ص�صات في االإ�صهام في ن�صر الوعي ال�صحي بين اأفراد المجتمع عن طريق 

التوعية والتوجيه والتدريب. 

هيكلة  واإعادة  الفقر،  على  الق�صاء  مثل:  االأخرى،  االجتماعية  المجاالت  في  7-  االإ�صهام 

المناطق الع�صوائية، وت�صجيع ذوي االإعاقة لالعتماد على اأنف�صهم. 

االجتماعية  الم�صوؤولية  م�صروعات  تنفيذ  في  الخيري  العمل  موؤ�ص�صات  مع  8-  التن�صيق 

والتعرف على الم�صكالت االجتماعية. 

مع  بالتعاون  ال�صحي  التكافل  خالل  من  الم�صتركة  االجتماعية  الم�صوؤولية  دور  9-  تفعيل 

الجمعيات الخيرية في الدولة بتوفير العالج للفئات غير المقتدرة في المن�صاآت ال�صحية 

الخا�صة. 

االإعاقة،  وذوي  والتقنية،  والتدريب،  والتعليم،  الح�صنة،  والقرو�ض  الم�صروعات  10-  دعم 

وحماية البيئة، واالإ�صكان لالأ�صر منخف�صة الدخل، واالإغاثة. 

11-  تعزيز دور الموؤ�ص�صة القطرية لرعاية االأيتام، ومراكز تعليم القراآن، ومراكز الدعوة 

واالإر�صاد. 

االجتماعية الم�س�ؤولية  مح�ر  •�برامج 

الجهات  مع  والتن�صيق  ال�صركات،  وم�صوؤولي  العمل  عن  للباحثين  ملتقى  وتن�صيق   اإعداد 

االأعمال  )وزارة  االجتماعية  بالم�صوؤولية  تعنى  جمعية  الإن�صاء  الدعم  لتقديم  المخت�صة 

الخا�ض  الهند�صي  الدليل  وتفعيل  وتجهيز  قطر(،  و�صناعة  تجارة  غرفة  اأو  والتجارة 

بموا�صفات المباني وال�صوارع والبنى التحتية لخدمة بع�ض فئات المجتمع من ذوي االإعاقة، 
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وت�صميم برنامج ربط �صبكات لتنظيم وتن�صيق تقديم الخدمات والمعلومات بين موؤ�ص�صات 

المجتمع المدني. تبني اإ�صدارات كدليل خدمات �صامل لكافة الجهات الم�صوؤولة عن تقديم 

الفئات  لبع�ض  والتاأهيل  التدريب  فر�ض  وتوفير  عليه،  واالطالع  تداوله  ي�صهل  الخدمات 

الم�صروعات،  لتمويل  �صندوق  الإن�صاء  االأعمال  وقطاع  الم�صتثمرين  وت�صجيع  الم�صتهدفة، 

اأولوية لكل من: التعليم والتدريب وفر�ض العمل لكافة فئات  واإعداد البرامج التي �صتعطي 

يعنى  مخت�ض  علمي  ق�صم  واإن�صاء  االإعاقة،  ذوي  وت�صجيع  المجتمعية  والمراكز  المجتمع 

باالأجهزة  ودعمها  البيئية  للبحوث  مراكز  واإن�صاء  البيئة  في  وطنيين  مخت�صين  بتخريج 

واإن�صاء  البيئية،  المعايير  تتوافق مع  ا�صتراتيجية عمرانية  نتائجها. و�صع  الحديثة واعتماد 

مركز متخ�ص�ض يعنى بطب الخ�صوبة. 

الم�ستهدفة ومنظمات المجتمع المدني المعنية بها: •�الفئات 

1-  االأحداث المنحرفون والمعر�صون لالنحراف، والموؤهلون من �صلوك التعاطي القهري، 

ونزالء الموؤ�ص�صات العقابية، ويعنى بها مركز التاأهيل االجتماعي )العوين(.

التمكين  خالل  من  االجتماعي  االإنماء  دار  بها  وتعنى  المتدني،  الدخل  ذات  2-  االأ�صر 

االقت�سادي.

3- االأ�صخا�ض ذوو االإعاقة )وُيعنى بهم مركز ال�صفلح(.

4- المعنفون من االأطفال والن�صاء )وُتعنى بهم الموؤ�ص�صة القطرية لحماية المراأة والطفل(.

5- االأيتام )وُتعنى بهم الموؤ�ص�صة القطرية لرعاية االأيتام – دريمة(.

6- الم�صنون )وُتعنى بهم الموؤ�ص�صة القطرية لرعاية الم�صنين(.

7- االأ�صر المت�صدعة ) ويعني بهم مركز اال�صت�صارات العائلية (.

كما اأن هناك فئات اأخرى تعتني بها وزارات وهيئات حكومية مثل االأطفال الق�صر، المطلقات، 

واالأرامل بدون معيل، والعاطلون عن العمل، والمر�صى مر�ض مزمن. 

اإحدى ع�صرة جهة حكومية، وثماني منظمات من المجتمع  التنفيذ،  في  الم�ساركة  •��الجهات 
المدني.
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•�اأهم النتائج المت�قعة من مح�ر الم�س�ؤولية االجتماعية

وبيئة  وا�صتحقاقات  بمجاالت  المت�صلة  الدولية  والمعايير  االأ�ص�ض  مبني على   اإقامة مجتمع 

الم�صوؤولية  مجال  في  ت�صتثمر  والتي  الخا�ض  القطاع  �صركات  من  قاعدة  وتطوير  العمل 

وال�صراكات  الن�صط  التفاعل  على  القائمة  االجتماعية  الحماية  نظام  وتعزيز  االجتماعية، 

بين مختلف الكيانات، بما في ذلك الحكومة والقطاع الخا�ض والمجتمع المدني، واالإ�صهام 

الفجوات  و�صد  التنمية  دعم  في  الجن�صيات  متعددة  وال�صركات  الوطنية  لل�صركات  المالي 

يخت�ض  فيما  اأف�صل  اأجل مجتمع  من  المدني،  المجتمع  منظمات  ودعم عمل  المجتمع  في 

باال�صتحقاقات )حقوق االإن�صان، المراأة، الطفل، .....الخ(.

•�اآليات التنفيذ الخا�سة بمح�ر الم�س�ؤولية االجتماعية

 حددت ا�صتراتيجية الحماية االجتماعية اأدوار كل من القطاع الر�صمي، ومنظمات المجتمع 

المدني، والقطاع الخا�ض في تنفيذ برامجها، وكلفت منظمات المجتمع المدني بت�صعة ع�صر 

دورا منها: الرقابة على الخروقات وتحديد الموجهات العامة، وحث ال�صركات وتحفيزها على 

االندماج في و�صع خطط تنمية المجتمع، وعقد �صراكات تمويل مع ال�صركات،  والتدريب على 

الوقاية من االإدمان، االإ�صهام في تح�صين م�صتوى االن�صباط ال�صلوكي للطلبة، وتوعية اأولياء 

االأمور باأهمية التعليم، وتقديم الخدمات المختلفة للطلبة، وتقديم االأبحاث والتقارير التي 

والموؤتمرات  والور�ض  الندوات  الفعالة في  والم�صاركة  الق�صايا االجتماعية،  تتناول مختلف 

التلوث  بمخاطر  ال�صحية  التوعية  ون�صر  االجتماعية،  بالق�صايا  المتعلقة  والدولية  الوطنية 

اأو�صاعها االقت�صادية،  البيئي، وتقديم الم�صاعدة الم�صتمرة للعائالت المحتاجة وتح�صين 

وتمويل الم�صروعات ال�صغيرة، واإن�صاء حا�صنات للت�صويق، ودعم مراكز االأبحاث التي تعنى 

بالم�صوؤولية االجتماعية ودرا�صات المجتمع، والحد من الفقر بن�صر برامج التدريب والتاأهيل، 

بين  االليكتروني  الربط  وت�صجيع  الخيري،  العمل  موؤ�ص�صات  مع  التعاون  بروتوكوالت  وعقد 

نتيجة  ال�صباب  وفيات  ن�صبة  لتقليل  الوعي  ن�صر  في  واالإ�صهام  االجتماعي،  العمل  موؤ�ص�صات 

الحوادث المميتة، وتو�صيع فر�ض العمل ل�صمان حياة كريمة للمعاقين.

الدولة  ا�صتراتيجية  في  فاعال  دورا  تلعب  المدني  المجتمع  منظمات  اأن  �صبق  مما   ويت�صح 

للحماية االجتماعية، وذلك من خالل دور هذه المنظمات الرقابي، والتوعوي، وال�صراكة مع 
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القطاع الخا�ض لتمويل تنفيذ برامج هذه اال�صتراتيجية، ويالحظ اأنه دور يخلق عالقة وثيقة 

بين منظمات المجتمع المدني واآليات الم�صوؤولية االجتماعية المذكورة.

في  المدني  المجتمع  اإ�صراك منظمات  على  الدولة حر�صت  ا�صتراتيجيات  اأن   كما يالحظ 

اأم في قطاع الحماية  اأكان في قطاع التما�صك االأ�صري،  تنفيذ �صيا�صتها االجتماعية �صواء 

للتنفيذ.  كمدخل  االجتماعية  الم�صوؤولية  اإلى  اأ�صارت  القطاعين  من  كل  وفي  االجتماعية، 

وبالرغم من اأن االإ�صارة لدور الم�صوؤولية االجتماعية في قطاع التما�صك االأ�صري كانت عامة، 

اإال اأنها جاءت مف�صلة تف�صيال دقيقا في قطاع الحماية االجتماعية، ومن الملفت للنظر اأن 

الدور الذي لعبته دولة قطر في اإر�صاء قواعد اإر�صادية لل�صيا�صة العامة للم�صوؤولية االجتماعية 

)المعايير(، والذي لعبته في ا�صتثمار مفهوم الم�صوؤولية االجتماعية، واتخاذه كو�صيلة لتنفيذ 

�صيا�صاتها االجتماعية يتفق مع اإ�صارة موا�صفة االأيزو 26000 لدور الدولة في هذا ال�صاأن.





الف�سل الثالث

منظمات المجتمع المدني في دولة قطر

التعريف بالمجتمع المدني )اأوال( 

)ثانيا( ن�ساأة و تط�ر المجتمع المدني في دولة قطر

اإن�ساء منظمات المجتمع المدني تحت مظلة المجل�س االأعلى ل�س�ؤون االأ�سرة )ثالثا( 

)رابعا( ال�سكل القان�ني لمنظمات المجتمع المدني في دولة قطر

)خام�سا( ت�سنيف منظمات المجتمع المدني في دولة قطر

)�ساد�سا( اإن�ساء الم�ؤ�س�سة القطرية للعمل االجتماعي

)�سابعا( دور منظمات المجتمع المدني في اآليات تنفيذ ال�سيا�سة االجتماعية

)ثامنًا(  دور منظمات المجتمع المدني في اآليات تنفيذ مح�ر الم�س�ؤولية االجتماعية 

في اال�ستراتيجية ال�طنية للحماية االجتماعية
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تمهيد

اأحيانا يثور الجدل حول مدى دقة ت�صنيف بع�ض الموؤ�ص�صات القطرية كمنظمات مجتمع مدني، 

بينما بع�ض �صروطه قد ال تنطبق عليها، ولذا كان من ال�صروري التعر�ض لهذا الجدل الذي كثيرًا 

ما ي�صبب غمو�صًا حول عملية اتخاذ القرارات في هذه الموؤ�ص�صات، وكيفية و�صع �صيا�صاتها لتحقيق 

اأهدافها وممار�صة اخت�صا�صاتها، وذلك في محاولة لتو�صيح بع�ض المفاهيم الخا�صة بالمجتمع 

ن�صاأة  الف�صل طبيعة  ويناق�ض هذا  الجدل،  ت�صهم في حل هذا  قد  التي  تطوره،  ومراحل  المدني، 

منظمات المجتمع المدني في دولة قطر، ثم يعر�ض الطبيعة الخا�صة لعينة من الموؤ�ص�صات، وهي 

منظمات المجتمع المدني الثمانية التي تقدم خدمات اجتماعية تحت مظلة المجل�ض االأعلى ل�صوؤون 

االأ�صرة قبل اإلغائه.

اأواًل: التعريف بالمجتمع المدني

اأر�صطو  اإليه  اأ�صار  االإغريقي؛ حيث  اليوناني  الفكر  المدني الأول مرة في  المجتمع  ن�صاأ مفهوم 

المدني،  والمجتمع  الدولة  بين  يميز  يكن  لم  اأنه  اأي  للقانون،  تخ�صع  �صيا�صية  مجموعة  باعتباره 

�صيا�صيا،  تجمعا  يمثل  مدنيًا  مجتمعًا  بها  يق�صد  القديم  االأوروبي  ال�صيا�صي  التفكير  في  فالدولة 

اأع�صاوؤه من المواطنين الذين يعترفون بقوانين الدولة ويتعرفون وفقا لها، ثم تطور المفهوم بعد 

الدولة  بين  التمييز  بداأ  الراأ�صمالي؛ حيث  االإنتاج  تبلور عالقات  الثامن ع�صر مع  القرن  ذلك في 

الن�صق  هي  الجمعياتية  الحركة  واأن  ال�صيا�صية  ال�صلطة  تمركز  ق�صية  فطرحت  المدني  والمجتمع 

االآخر للدفاع �صد مخاطر اال�صتبداد ال�صيا�صي.

الدولة  هيمنة  تقلي�ض  �صرورة  الغربي  ال�صيا�صي  الفكر  تاأكد  ع�صر  الثامن  القرن  نهاية  وفي 

ل�صالح المجتمع المدني الذي يجب اأن يدير بنف�صه اأموره الذاتية واأال يترك للحكومة اإال القليل، 

وفي القرن التا�صع ع�صر حدث التحول الثاني في مفهوم المجتمع المدني؛ حيث اعتبر كارل مارك�ض 

اأنطونيو غرام�صي(  اأن المجتمع المدني هو �صاحة ال�صراع الطبقي، وفي القرن الع�صرين طرح) 

م�صاألة المجتمع المدني في اإطار مفهوم جديد؛ فكرته المركزية هي اأن المجتمع المدني لي�ض له 

ال�صيطرة  بين  التمييز  من  منطلقًا  االأيديولوجي،  للتناف�ض  �صاحة  بل  االقت�صادي  للتناف�ض  �صاحة 

المدني  المجتمع  موؤ�ص�صات  بع�ض  قامت  العربي  وفي مجتمعنا  االأيديولوجية،  والهيمنة  ال�صيا�صية 

العمالية  والنقابات  التا�صع ع�صر  القرن  االأهلية في  الجمعيات  تاأ�صي�ض  اأكثر من مئة عام مع  منذ 

 
)1(

والمهنية في بداية القرن الع�صرين وكذلك الجمعيات التعاونية. 

)1( فوؤاد خليل ) 2002(.الفكر النه�صوي العربي االنك�صار البنيوي، بيروت، دار الفارابي 
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ويعرف المجتمع المدني باأنه مجموعة التنظيمات التطوعية الحرة التي تمالأ المجال العام بين 

التي ال مجال لالختيار في ع�صويتها،  الدولة  وموؤ�ص�صات  القرابة  موؤ�ص�صات  بين  والدولة؛  االأ�صرة 

وتن�صاأ لتحقيق م�صالح اأفرادها اأو لتقديم خدمات للمواطنين اأو لممار�صة اأن�صطة اإن�صانية متنوعة، 

واالإدارة  والم�صاركة  والت�صامح  والترا�صي  االحترام  ومعايير  بقيم  ون�صاطها  وجودها  في  وتلتزم 

ال�صليمة للتنوع واالختالف، وهو مجمل الموؤ�ص�صات االقت�صادية واالجتماعية وال�صيا�صية والثقافية 

التي تت�صف بكونها غير حكومية وغير اإرثيه، وال تهدف اإلى الربح، وطوعية االنتماء اإليها، وحداثة 

ومن  الحديث،  المدني  المجتمع  الحكومية هي من ظواهر  والمنظمات غير  وتكوينها،  بنيتها  في 

�صمات هذه المنظمات اأنها تهتم بق�صايا محدودة ذات اأثر كبير بالن�صبة لعامة النا�ض؛ قد يكون 

هذا االأثر من الناحية االقت�صادية وال�صيا�صية وغيرها، وهي لي�صت اأمنا لالأنظمة واإنما اأمن للنا�ض 

وتاأمين احتياجاتهم االجتماعية في بحر هائل من الطاقات المتوفرة لدى النا�ض، وفي �صتى اأنحاء 

العالم، باالإ�صافة اإلى اأن هذه المنظمات طوعية في االأ�صا�ض وتعتمد على مختلف البلدان؛ اأي اأنها 

تجمع اأنا�صًا، وهذه المنظمات عادة ما تكون عابرة للحدود ال�صيا�صية، فالمنظمات غير الحكومية 

 .
)1(

المتوفرة ومقدار انت�صارها وحريتها الدليل االأكبر للحرية ال�صيا�صية للدول

الحكومية  غير  المنظمات  من  كبيرة  مجموعة  باأنه  المدني  المجتمع  الدولي  البنك  ويعرف 

بعبء  وتنه�ض  العامة،  الحياة  في  المنظمات وجود  ولتلك  الربح،  اإلى  تهدف  ال  التي  والمنظمات 

ثقافية،  اأو  اأخالقية،  اعتبارات  اإلى  ا�صتنادا  االآخرين،  اأو  اأع�صائها  وقيم  اهتمامات  عن  التعبير 

اأو خيرية، وهذه المنظمات ت�صم جمعيات المجتمعات المحلية،  اأو دينية،  اأو علمية،  اأو �صيا�صية، 

والمنظمات  االأ�صليين،  ال�صكان  ومجموعات  العمالية،  والنقابات  الحكومية،  غير  والمنظمات 

 وي�صير موقع المجتمع المدني 
)2(

الخيرية، والمنظمات الدينية، والنقابات العمالية، والموؤ�ص�صات.

القرن  �صبعينيات  المدني في  المجتمع  يتعامل مع منظمات  بداأ  البنك  اأن  اإلى   - الدولي  - البنك 

اأن م�صاركة هذه  اإلى  الما�صي من خالل الحوار حول ق�صايا بيئية، وت�صير خال�صة تجربة البنك 

المنظمات تعزز اأداء م�صروعات البنك الدولي في المجتمعات المحلية من خالل االإ�صهام بالمعارف 

المجتمع  ت�صتطيع منظمات  المال االجتماعي، كما  راأ�ض  وتعبئة  الفنية،  الخبرة  المحلية، وتقديم 

)3(

المدني طرح اأفكار وحلول مبتكرة، ف�صال عن الت�صاركية لحل الم�صكالت المحلية.

)1( اإيليا حريق )2001( الديمقراطية، وتحديات الحداثة بين ال�صرق والغرب،بيروت، دار ال�صاقي

www.albankaldawli.org/ 2( مجموعة البنك الدولي(

http://go.worldbank.org/42LBX19YJO )2011(.المجتمع المدني )3(
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ويعرف مركز المجتمع المدني في كلية لندن لالقت�صاد م�صطلح المجتمع المدني باأنه يمثل 

م�صتركة  وقيم  واأهداف  يدور حول م�صالح  والذي  باالإكراه،  يت�صم  ال  الذي  الجماعي  العمل  حلبة 

اإن منظماته  المفهوم من حيث  المدني مع هذا  للمجتمع  العربية  المفهومات  وتتفق   .
)1(

ومتبادلة

المنظمات  من  »مجموعة  باأنه  المدني  المجتمع  يعرف  الذي  ال�صنا  اأنطوان  مفهوم  مثل  طوعية، 

جهة  من  والمواطن  العائلة  بين  مهما  دورا  تلعب  والتي  الربحية  وغير  االإجبارية  غير  التطوعية 

والدولة من جهة اأخرى لتحقيق م�صالح المجتمع في ال�صالم واال�صتقرار والتكامل االجتماعي ون�صر 

 .
)2(

الثقافة«

وفي اإطار ما تقدم يت�صح اأن هناك  تعاريف عديدة  للمجتمع المدني اإال اأنها ال تخرج عن توافر 

اأربعة عنا�صر اأ�صا�صية؛ يمثل العن�صر االأول بفكرة »الطوعية« اأو بكلمة اأخرى الم�صاركة الطوعية 

التي هي باالأ�صا�ض الفعل االإداري الحر اأو الطوعي، وبهذه الطريقة تتميز تكوينات و بنى المجتمع 

المدني عن باقي التكوينات االجتماعية المفرو�صة اأو المتوارثة تحت اأي اعتبار، والعن�صر الثاني 

هو اأن المجتمع المدني منظم؛ وهو بهذا يختلف عن المجتمع التقليدي العام بمفهومه الكال�صيكي؛ 

حيث ي�صير هذا الركن اإلى فكرة »الموؤ�ص�صية« التي تطول مجمل الحياة الح�صارية تقريبا، والتي 

ت�صمل الحياة ال�صيا�صية واالقت�صادية واالجتماعية و الثقافية.

الكبرى  واالأهمية  التنظيمات،  هذه  به  تقوم  الذي  و»الدور«  »بالغاية«  الثالث  العن�صر  ويتعلق   

ال�صتقاللها عن ال�صلطة وهيمنة الدولة، من حيث هي تنظيمات اجتماعية تعمل في �صياق وروابط 

ت�صير اإلى عالقات الت�صامن والتما�صك اأو ال�صراع والتناف�ض االجتماعي؛ حيث اإن المجتمع المدني 

هو مجتمع اأخالقي و�صلوكي ينطوي على قبول االختالف والتنوع بين الذات واالآخرين، وعلى حق 

والمعنوية،  المادية  اأن يكونوا منظمات مدنية تحقق وتحمي وتدافع عن م�صالحهم  االآخرين في 

وااللتزام في اإدارة الخالف داخل وبين موؤ�ص�صات المجتمع المدني وبينها، وبين الدولة بالو�صائل 

هذه  اآخر  ال�صلمي،  وال�صراع  والتناف�ض  والتعاون  والت�صامح  االحترام  قيم  �صوء  وفي  ال�صلمية، 

العنا�صر يكمن في �صرورة النظر اإلى مفهوم المجتمع المدني باعتباره جزءا من منظومة مفاهيم 

وال�صرعية  ال�صيا�صية،  الم�صاركة  االإن�صان،  حقوق  المواطنة،  الفردية،  مثل:  مفاهيم  ت�صمل  اأو�صع 

)3(

الد�صتورية...الخ 

)1( التيجاني بولعوالي. ) 2009(. المجتمع المدني قراءة في المفهوم والن�صاأة- ه�صبري�ض

www.ankawa.com  2( اأنطوان ال�صنا، من هي منظمات المجتمع المدني واأهميتها؟(

)3( محمد مح�صن الظاهري )1996(.  الدور ال�صيا�صي للقبيلة في اليمن 1962- 1990 القاهرة، مكتبة مدبولي.
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الكتاب  عليها  يرتكز  والتى  المدني  المجتمع  لمنظمات  الخا�صة  الطبيعة  فهم  يمكن  وحتى 

الحالي، فاإنه من المهم عر�ض خ�صائ�ض منظمات المجتمع المدني التي تم جمعها من مراجعة 

، والتي يمكن اإجمالها فيما يلي:
)1(

الدرا�صات والتقارير المن�صورة عن خ�صائ�ض المجتمع المدني

1- الت�صكيل الطوعي والم�صاركة الطوعية في ن�صاطها.

2- اال�صتقالل في اإطار القانون العام.

3-  عدم ا�صتهداف الربح، واإذا حققته من خالل ن�صاطها فاإنه ال يعود على الموؤ�ص�صين، ولكن 

يعاد توظيفه في تمويل ن�صاطها اأو تو�صيع نطاق خدماتها للمجتمع.

4- ت�صكل حلقة و�صل بين المواطن والدولة لتحقق منفعة عامة للمجتمع.

5- تحمل في اأهدافها وتطلعاتها ق�صايا وهموم النا�ض والمجتمع وم�صاكله.

لخدمة  لها  للترويج  تعمل  واأخالقيات  وقناعات  اإن�صانية  ومبادئ  قيم  طياتها  في  6-  تحمل 

المجتمع.

وال�صيا�صية  واالجتماعية  االقت�صادية  المجتمع  خدمة  مجاالت  جميع  في  اأهدافها  7-  تتنوع 

والثقافية والدينية كما ن�ض مفهوم البنك الدولي.

التي  المختلفة  الخدمات  تقديم  المدني:  المجتمع  منظمات  تلعبها  التي  االأدوار  اأهم  ومن 

المجتمع من خالل تقوية وتمكين  تنمية  واالإ�صهام في  غالبا ما تكون اجتماعية، ثقافية، خيرية، 

م�صاكل  لحل  قانونية  لتدخالت  حلول  باقتراح  الت�صريعية  االأطر  وتطوير  المحلية،  المجتمعات 

المجتمع، والم�صاركة اأحيانا في ر�صم ال�صيا�صات والخطط العامة على الم�صتوى الوطني والمحلي 

باعتبارها منظمات ذات احتكاك مبا�صر بم�صاكل المجتمع، اأو تتبنى اأحد م�صاكله مثل وقف العنف 

�صد الطفل، والر�صد والمراقبة لمعاناة المواطنين واقتراح بدائل لتخفيفها والتفاو�ض حولها مع 

متخذي القرار، وتعبئة المجتمع بغر�ض التاأثير في ال�صيا�صات العامة وتبني حلول بديلة وو�صعها 

مو�صع التنفيذ؛ �صواء اأكان باإ�صدار ت�صريعات، اأم بت�صمم �صيا�صات عامة، وتعمل بع�ض منظمات 

المجتمع المدني على اإن�صاء مراكز بحوث وتقديم ا�صت�صارات واإجراء البحوث الميدانية لر�صد الم�صاكل 

التي تت�صدى لحلها، اأو ت�صع حلوال لها، مثل مركز ابن خلدون للدرا�صات االإنمائية  في م�صر.

الثالث  العدد  الند،  عود  مجلة  المدني،  بالمجتمع  عالقته  حول  والجدل  االجتماعي  المال  راأ�ض   .)2008( زاهر.  ابو  )1(  نادية 

ISSN 1756-4212،:www.oudnad.net ،والع�صرين
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)ثانيًا( ن�ساأة و تط�ر المجتمع المدني في دولة قطر

اإلى مرحلة تاريخية قديمة ترجع  ترجع جذور المجتمع المدني بمفهومه العام في دولة قطر 

اأثناء مرحلة االعتماد االقت�صادي على الغو�ض وما توفره البيئة  اإلى ما قبل اكت�صاف النفط وفي 

، واإذا رجعنا اإلى جانب من التعريفات ال�صابقة للمجتمع المدني، نجد 
)1(

البحرية من م�صادر دخل

المجتمع  اأفراد  كان  حيث  قطر؛  دولة  تاريخ  من  الزمنية  الحقبة  تلك  في  ون�صطًا  قائمًا  كان  اأنه 

يتكاتفون وينخرطون في ن�صاط منظم وهادف لمواجهة االأزمات والحوادث، وفي حالة غياب رب 

االأ�صرة في البحر لفترات طويلة طلبا للرزق، كان الجار يرعى �صوؤون جاره في غيابه، ويقدم العون 

والم�صاعدة والخدمات الأ�صرته حتى يعود.

الم�صوؤولية نحو  اأن مفهوم  التاريخية، يجد  الحقبة  لهذه  التاأريخ االجتماعي  لوثائق  والمراجع 

المجتمع كان مطبقًا بمفهومه الحديث؛ فقد كانت م�صوؤولية الفرد ال تقت�صر على اأ�صرته فقط، بل 

تمتد لت�صمل »الفريج« كله، وهو تعبير قطري قديم ما زال �صائعًا حتى االآن يعني )اأبناء المنطقة 

)الجيرة(  المدني  للمجتمع  الحديثة  بالم�صطلحات  االآن  عليه  يطلق  ما  وهو  الواحدة(،  ال�صكنية 

اأو neighborhood، ولقد �صاعدت التقاليد والثقافة االإ�صالمية على تعزيز هذه الممار�صات بين 

اأفراد القبيلة، فاإن غاب رب االأ�صرة، كان اأقاربه واأبناء ع�صيرته اأكثر النا�ض مودة الأوالده، ويرعون 

قدرته  ح�صب  كل  بجانبه؛  الجميع  وقف  كارثة  باأحدهم  األمت  واإن  حاجتهم،  ويق�صون  �صوؤونهم، 

اأفراد القبيلة لراأب  وطاقته، وكان هذا التقارب االجتماعي بمثابة الح�صن الواقي الذي يلوذ به 

اأي �صدع يظهر بينهم، وحل اأي م�صكلة اأو خالف، وجمع الدعم المادي والمعنوي الالزم لمن يقع 

في محنة.

ون�صاأ عنه �صور  الواحدة،  القبيلة  المتين نحو مجتمع  اأ�صكال هذا االلتزام الجماعي  وتطورت 

لفتًا  واأكثرها  اأهمها  المتكاتف؛ من  المدني  المجتمع  لهذا  الم�صوؤولية االجتماعية  لممار�صة  هامة 

للنظر:

االجتماعي التكافل  •�نظام 

لم يهمل هذا المجتمع المدني المتكاتف االأ�صر الفقيرة، فكان يقدم تبرعات ظاهرة من خالل 

يقدمها  التي  الم�صتترة  المعونة  اأو  الزكاة،  اأو  ال�صدقات  جمع  خالل  من  اأو  ال�صعبية،  المجال�ض 

)1(  كلثم الغانم. )1995(. اتجاهات التنمية االجتماعية واالقت�صادية في المجتمع القطري، الدوحة، دار الثقافة، الطبعة االولى.

�ض27
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االأغنياء للمحتاجين والفقراء، وكان ذوو الحاجة يجدون ما ي�صد حاجتهم باأنواعها المختلفة دون 

المجتمع في ذلك  بارزة من �صمات  التي كانت �صمة  التراحم  ا�صتنادًا ل�صفة  ب�صعورهم  الم�صا�ض 

الحين.

الفزعة •�نظام 

وهو نظام اجتماعي يقوم على الت�صامن بين اأفراد المجتمع، بحيث »يفزعون« ويهبون بحما�ض 

لتقديم الخدمات االجتماعية في حالة حدوث م�صيبة مثل غرق �صفينة، اأو حالة وفاة، اأو التعر�ض 

من  االأفراد  يجمعها  ومعونات  خدمات  �صورة  في  المت�صررة  االأ�صرة  اإلى  العون  لتقديم  لل�صرقة، 

العائلة الكبيرة اأو من القبيلة كلها.

ال�س�فة •�نظام 

تعاوني  نظام  وهو  ال�صوفة«  »نظام  التاريخية،  الحقبة  تلك  في  المدني  المجتمع  اأن�صطة  ومن 

 في حالة االأزمات والكوارث، 
)1(

يكفل للحاكم اأو رئي�ض القبيلة الح�صول على م�صاعدة اأفراد قبيلته 

ويقوم على تقديم الخدمات التعاونية الجماعية للحاكم اأو �صيخ القبيلة اإذا ا�صطر لمواجهة م�صاكل 

�صيا�صية كدخوله في حروب مع قبيلة اأخرى، اأو �صادفت القبيلة م�صاكل تهدد ا�صتقرارها االقت�صادي 

وم�صادر دخلها، مثل تعر�ض �صفنها التجارية للغرق، اأو الحوادث التي كانت تتطلب من الحاكم دفع 

تعوي�صات لمثل هذه النوعية من الخ�صائر الراأ�صمالية ال�صخمة.

-1950( الفترة  خالل  خا�صة  جذرية  تغييرات  قطر  دولة  �صهدت  البترول،  اكت�صاف  وبعد 

العالم  ومتغيرات  معطيات  على  القطري  المجتمع  انفتح  �صنة  االأربعين  هذه  ففي خالل  1990(؛ 

الحديث، و�صرعت الدولة في اتخاذ خطوات وا�صعة وهامة لبناء نظامها ال�صيا�صي واالإداري، وو�صع 

الت�صريعات المنظمة القت�صاد البترول، وال �صك اأن هذه التغيرات تركت ب�صماتها الوا�صحة على 

المجتمع المدني، التي كان من اأهمها تحول المجتمع من مجتمع ينتمي اإلى قبائل يحمل لها والءه 

.
)2(

وي�صتمد منها عالقاته االجتماعية، اإلى مجتمع ينتمي اإلى الدولة

وبالتالي ظهر التحول في النظم االجتماعية التي اأن�صاأها وارتكن اإليها المجتمع لفترة طويلة؛ 

فعلى �صبيل المثال تغير �صكل التكافل االجتماعي من االعتماد على االأفراد اإلى االعتماد على الدولة 

www.uaepedia.ae/index 1( التكافل االجتماعي – مو�صوعة االإمارات(

)2(  اأحمد زكريا ال�صلق واآخرون. )2009(. تطور قطر ال�صيا�صي من ن�صاأة االإمارة اإلى ا�صتقالل الدولة، الدوحة، مطابع الدوحة، 

الطبعة الرابعة. �ض196-195.
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التي اأ�صبحت ت�صمل برعايتها االجتماعية هوؤالء الذين ال ت�صاعدهم دخولهم الب�صيطة على اإ�صباع 

احتياجاتهم، مثل المطلقات واالأرامل، وامتدت رعاية الدولة لت�صمل العامل الب�صيط الذي اليغطي 

. و�صاعد الدولة على مد م�صاحة مظلة الرعاية االجتماعية، توفر 
)1(

اأجره احتياجات بيته واأ�صرته

لتوفير  �صبيال  الموارد  الدولة من هذه  فاتخذت  ال�صكان،  قلة  مع  البترول،  عائد  فائ�ض من  دخل 

فر�ض الحياة الكريمة للفئات منخف�صة الدخل.

وتطلبت النه�صة االقت�صادية زيادة كبيرة في ال�صكان، ذات �صفات وخ�صائ�ض متعددة لتفي 

في  تختلف  اجتماعية  عالقات  عنها  نتج  والتجاري،  وال�صناعي  االقت�صادي  التطور  بمتطلبات 

.وكان من ال�صروري اأن 
)2(

طبيعتها ونوعها عن العالقات االجتماعية التي كانت �صائدة في ال�صابق

تقدم الدولة رعاية اجتماعية تختلف في م�صمونها ونوعها وحجمها عن اأ�صكال الرعاية التي كانت 

تقدم في ال�صابق.

وبداأت الدولة في تطوير مزيج من الخدمات التعليمية وال�صحية واالجتماعية ت�صبع احتياجات 

اأفراد وتجمعات المجتمع  الم�صوؤولية االجتماعية من  انتقلت  ال�صكانية الجديدة. وبذلك  التركيبة 

المدني في القبيلة اإلى الدولة، التي قامت باإن�صاء وزارة ال�صوؤون االجتماعية لتتولى و�صع �صيا�صات 

وخطط وبرامج الرعاية والتنمية االجتماعية، وتقديم خدمات ال�صمان االجتماعي اإلى الم�صتحقين 

الت�صريعات  تنفيذ  ومتابعة  االجتماعية،  المعونات  �صرف  وتنظيم  ت�صتهدفها،  التي  الفئات  من 

1995م.  ل�صنة  رقم )38(  االجتماعي  ال�صمان  قانون  االجتماعية، حتى �صدر  بالرعاية  المتعلقة 

كل هذه التطورات كانت بناًء على قناعة باأن التنمية االقت�صادية الحقيقية لن تتحقق اإال بالتقدم 

 .
)3(

االجتماعي في اأبعاده المختلفة

يالحظ في هذه الفترة اأن الدولة اندفعت في تو�صيع الرعاية االجتماعية، وتولت بنف�صها تقديم 

الخدمات االجتماعية المبا�صرة، حتى اأن وزارة ال�صوؤون االجتماعية اأن�صاأت مراكز التدريب والتاأهيل 

الن�صوي في مناطق جغرافية متعددة، وخا�صة تلك البعيدة عن العا�صمة، حتى يمكن تنمية المراأة 

والمجتمعات المحلية، ولعل طموح الدولة في تقديم رعاية اجتماعية متكاملة جعلها تندفع في تولي 

هذه الم�صوؤوليات باأجهزتها المختلفة، بدون اأن تولي رعاية و اهتماما كافيا بتنمية المجتمع المدني 

(1) www.ejtemay.com/book

)2( اأمينة الكاظم. )1993(. التغيير االجتماعي والثقافي في المجتمع القطري، الدوحة، الطبعة االولى. �ض29.

www.ao-academy.org/ar/ .)2011( .جابر يو�صف )3(



68

وموؤ�ص�صاته، وخلق قدرات حقيقية في المجتمعات المحلية عن طريق منظمات مدنية واأهلية تعتمد 

على نف�صها في تنمية هذه المجتمعات. 

للنتيجة  وو�صلت  الدولة،  على  االجتماعية  االأعباء  ت�صخمت  �صائدا حتى  الو�صع  وقد ظل هذا 

الحتمية التي �صبقتها اإليها دول اأخرى،  وهي �صرورة نقل جزء كبير من اأعباء التنمية االجتماعية 

احتياجاتها،  وت�صت�صعر  خدماتها  من  الم�صتفيدة  الفئات  من  بالقرب  تعمل  مدنية  منظمات  اإلى 

يحقق  بما  القرارات  اتخاذ  في  بالمرونة  وتتمتع  االحتياجات،  هذه  على  بناًء  خدماتها  وت�صمم 

اأعلى م�صتويات جودة للم�صتفيدين من خدماتها، وهو ما ي�صمى في م�صطلحات المجتمع المدني 

بمنظمات القاعدة grass-root organizations التي تلتحم بالم�صتفيدين من خدماتها، وتعمل 

على تنمية المجتمعات المحلية وتحقيق نقلة نوعية في حياة اأفرادها، فبداأت الدولة تعيد النظر في 

دور المجتمع المدني، وتنقل اإليه بع�صًا من م�صوؤولياتها االجتماعية، اإال اأنها لم تجد في المنظمات 

االأهلية القدرة التنظيمية التي تمكنها من تقديم الخدمات االجتماعية بال�صورة التي تخطط لها 

الدولة.

من ناحية اأخرى ظهر في نهاية عقد الت�صعينيات، وبالتحديد عام 1998، بعد اإن�صاء المجل�ض 

االأعلى ل�صوؤون االأ�صرة، الحاجة الإن�صاء منظمات تقدم رعاية وحماية لفئات محددة من االأ�صرة في 

اأ�صد الحاجة لرعاية اجتماعية من نوع خا�ض مثل الم�صنين، االأيتام، المعوقين، االأحداث، ونتيجة 

لمتغيرات ع�صر العولمة بداأت الم�صاكل التي تهدد االأ�صرة تفر�ض نف�صها على �صيا�صات المجل�ض، 

مثل م�صكلة العنف �صد الطفل والمراأة، وم�صكلة الطالق التي اأ�صبحت تمثل تهديدا حقيقيا لالأ�صرة؛ 

تحمي  خدمات  تقديم  تتولى  منظمات  وجود  �صرورة   )1( اإلى:  المجتمع  حاجة  المجل�ض  ور�صد 

المجتمع من مخاطر هذه الم�صاكل االجتماعية. ومع تقدم ن�صاط المجل�ض وتطوره، ر�صد المجل�ض 

اأي�صا حاجة المجتمع اإلى: )2( وجود منظمات تبا�صر متابعة التزامات الدولة بالمعاهدات الدولية 

الخا�صة بمكافحة التمييز �صد المراأة، وحماية حقوق الطفل ومراعاة م�صلحته الف�صلى في جميع 

من  اإن�صاء مجموعة  اإلى  المجل�ض  فلجاأ  بالب�صر؛  االتجار  ومكافحة  االإن�صان،  وحقوق  الممار�صات، 

الموؤ�ص�صات االجتماعية لتقديم خدمات مبا�صرة اإلى هذه الفئات الم�صتهدفة، وكان ذلك قبل اإلغائه 

في �صهر مار�ض بالقرار االأميري رقم )16( ل�صنة 2014م.
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)ثالثًا( اإن�ساء منظمات المجتمع المدني تحت مظلة المجل�س االأعلى ل�س�ؤون االأ�سرة

المجل�ض االأعلى ل�صوؤون االأ�صرة موؤ�ص�صة وطنية عليا تراأ�صتها �صاحبة ال�صمو ال�صيخة موزا بنت 

نا�صر خالل ال�صنوات الع�صر االأولى من اإن�صائه، وهو يعمل بالتن�صيق والتعاون مع مجل�ض الوزراء، 

االأ�صا�صية: االجتماعية، وال�صحية، والتعليمية،  العاملة في مجال الخدمات  والوزارات، والهيئات 

االأ�صرة  تكون  اأن  اإلى  ون�صاطاته  برامجه  مجمل  في  ويتطلع   ،
)1(

واالإعالمية والثقافية،  والمدنية، 

العربية واالإ�صالمية،  القطرية، متما�صكة، م�صتقرة، معتمدة على نف�صها، تفخر بثقافتها وهويتها 

تعي حقوقها وم�صوؤولياتها، يتمتع اأفرادها ب�صحة عالية، وت�صهم في بناء مجتمع منتج، منفتح على 

العالم، وينعم باال�صتقرار والرفاهية. 

و�صع  في   اأ�صا�صا  يتحدد  المجل�ض  دور  فاإن  2009م،  ل�صنة  رقم )15(  االأميري  للقرار  وطبقا 

ال�صيا�صات واال�صتراتيجيات الخا�صة باالأ�صرة، واقتراح الت�صريعات ذات العالقة، مثل قانون االأ�صرة، 

قانون الطفل، قانون ذوي االحتياجات الخا�صة، باالإ�صافة اإلى مراجعة الت�صريعات المقترحة من 

الجهات االأخرى في مجاالت االأحوال ال�صخ�صية، العقوبات، االإ�صكان، الخدمة المدنية، التقاعد 

والمعا�صات، ال�صمان االجتماعي واالإجراءات الجنائية. 

ومع ممار�صة المجل�ض االأعلى ل�صوؤون االأ�صرة لدوره في و�صع �صيا�صات حماية ورعاية االأ�صرة، 

فئاتها  تحتاجها  حيوية  خدمات  وتقدم  االأ�صرة،  ترعى  التى  الموؤ�ص�صات  في  ملمو�صًا  نق�صًا  وجد 

المختلفة؛ فاأخذ المجل�ض على عاتقه �صد هذا النق�ض وقرر مجل�ض االإدارة - وكانت تتراأ�صه في 

المطلوبة  الخدمات  تقديم  تتولى  موؤ�ص�صات  اإن�صاء   - نا�صر  بنت  موزا  ال�صيخة  �صمو  الوقت  ذلك 

ل�صمان رفاهية االأ�صرة واأفرادها، وتم بذلك اإن�صاء ثماني موؤ�ص�صات م�صتقلة، اأخذت ال�صفة المدنية 

باعتبارها تتبنى ق�صايا اجتماعية، وتعمل في ذلك ب�صفة م�صتقلة بعيدا عن االإ�صراف المبا�صر من 

الدولة، وتخ�صع لالإ�صراف العام من المجل�ض الذي اأن�صئت تحت مظلته وبرعاية مجل�ض اإدارته. 

الدولة  اأن�صطة  في  ت�صنف  واأ�صبحت  اجتماعية،  المنظمات �صفة مدنية  وقد غلبت على هذه 

باعتبارها منظمات مجتمع مدني، وهي: مركز اال�صت�صارات العائلية، الموؤ�ص�صة القطرية لحماية 

االحتياجات  لذوي  ال�صفلح  مركز  بالب�صر،  االتجار  لمكافحة  القطرية  الموؤ�ص�صة  والطفل،  المراأة 

)دريمه(،  بـ  المعروفة  االأيتام  لرعاية  القطرية  الموؤ�ص�صة  للطفولة،  الثقافي  المركز  الخا�صة، 

qa-it.com/ .)2013( .المجل�ض االأعلى ل�صوؤون االأ�صرة في قطر )1(
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التاأهيل  اإن�صاء مركز  اأحدثها  وكان  )اإح�صان(،  بـ  المعروفة  الم�صنين  لرعاية  القطرية  والموؤ�ص�صة 

االجتماعي المعروف بــ )العوين(؛ وبداأت هذه الموؤ�ص�صات المدنية تلعب دورها في تنفيذ ال�صيا�صة 

االجتماعية العامة في الدولة وتحقيق اأهدافها للمجتمع. 

)رابعًا( ال�سكل القان�ني لمنظمات المجتمع المدني في دولة قطر

الأحكام  قطر  دولة  في  المدني  المجتمع  ومنظمات  االأهلية  الجمعيات  واإ�صهار  اإن�صاء  يخ�صع 

القانون رقم )12( ل�صنة 2004 ب�صاأن الجمعيات والموؤ�ص�صات الخا�صة والقوانين المعدلة له مثل 

قانون رقم )10( ل�صنة 2010. وهو القانون الذي كانت تخ�صع له الموؤ�ص�صات الثمانية وقت اإن�صائها 

تحت مظلة المجل�ض االأعلى ل�صوؤون االأ�صرة، ومع تطورها ونمو ن�صاطها ظهرت الحاجة الإخراجها 

من نطاق قانون الجمعيات والموؤ�ص�صات الخا�صة التي اأن�صئت في ظله، و اإعادة تاأ�صي�صها في عام 

ل�صبل  مالءمة  االأكثر  باعتباره   ،2006 ل�صنة   )21( رقم  بقانون  المر�صوم  الأحكام  وفقا  2007م، 

مبا�صرتها الخت�صا�صاتها، وتحقيق اأغرا�صها، وتم بناء على ذلك تعديل النظام االأ�صا�صي وكافة 

الوثائق المتعلقة بهذه الموؤ�ص�صات بما يتفق واأحكام هذا القانون.  

ات�صمت العالقة بين هذه الموؤ�ص�صات والدولة بعدة �صمات:

الموؤ�ص�صات  هذه  اتخذته  تعبير  وهو  االأ�صرة،  ل�صوؤون  االأعلى  المجل�ض  مظلة  تحت  1-  العمل 

للتعبير عن عالقتها بالمجل�ض، الأنها اأن�صئت بقرار من الموؤ�ص�ض - �صمو ال�صيخة موزا بنت 

كان  اآنذاك؛ حيث  االأ�صرة  ل�صوؤون  االأعلى  المجل�ض  اإدارة  رئي�ض مجل�ض  باعتبارها  نا�صر- 

يتم التن�صيق المبا�صر بينها وبين المجل�ض لتنفيذ برامج ومبادرات تحقق �صيا�صات االأ�صرة.

حيث  من  ن�صاطها  على  ورقابي  اإ�صرافي  بدور  يقوم  كان  االأ�صرة  ل�صوؤون  االأعلى  2-  المجل�ض 

واالإداري  الفني  الدعم  كل  لها  يقدم  وكان  وبرامجها،  العمل  ا�صتراتيجيات  على  التدقيق 

الذي احتاجته في فترة االإن�صاء االأولى.

3-  تتلقى هذه الموؤ�ص�صات تمويلها من وزارة المالية، وبالرغم من اأن نظامها االأ�صا�ض ي�صمح 

لها بتلقي الهبات والتبرعات، اإال اأن ميزانية كل موؤ�ص�صة مازالت تعتمد على وزارة المالية 

كم�صدر اأ�صا�ض لتمويل ن�صاطها.

4- تخ�صع هذه الموؤ�ص�صات للتدقيق المالي واالإداري لديوان المحا�صبة.
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هذه  باأن  القول  يمكن  اأنه  اإال  الدولة،  على  االعتماد  مظاهر  من  �صبق  ما  كل  من  5-  بالرغم 

الموؤ�ص�صات تتمتع بحرية كاملة في التخطيط لن�صاطها، وو�صع �صبل واأدوات واآليات وبرامج 

تنفيذ اخت�صا�صاتها. 

6-  لهذه االأ�صباب، كثيرًا ما ينظر اإلى هذه الموؤ�ص�صات على اأنها موؤ�ص�صات �صبه حكومية، ولي�صت 

منظمات مجتمع مدني.

باقي  عن  ت�صنيفها  في  تختلف  الثمانية  الموؤ�ص�صات  جعلت  التي  هي  الخا�صة  ال�صمات  هذه 

منظمات المجتمع المدني الخا�صعة لقانون رقم )12( ل�صنة 2014م االآتي ذكرها.

)خام�سًا( ت�سنيف منظمات المجتمع المدني في دولة قطر

يت�صمن   
)1(

قطر، بدولة  المدني  المجتمع  بمنظمات  للتعريف  دليال  الخارجية  وزارة  اأ�صدرت 

ح�صرًا وت�صنيفا للموؤ�ص�صات الموجودة فعال في عام 2010. وقد �صنف الدليل هذه الموؤ�ص�صات تبعا 

لنوع الن�صاط الذي تمار�صه كاالآتي:

1-  الم�ؤ�س�سات والجمعيات الثقافية: من بينها الجمعية القطرية للفنون الت�صكيلية، الجمعية 

الثقافية  البالغ  جمعية  اليابانية،  القطرية  ال�صداقة  جمعية  ال�صوئي،  للت�صوير  القطرية 

للدرا�صات، مركز قطر  الخليج  اأون الين(، مركز  )اإ�صالم  االإنترنت  االإ�صالم على  لخدمة 

لثقافة الطفل.

قطر  جمعية  القطري،  االأحمر  الهالل  جمعية  مثل  الخيرية:  والجمعيات  2-  الم�ؤ�س�سات 

الخيرية، موؤ�ص�صة ال�صيخ عيد بن محمد اآل ثاني الخيرية، موؤ�ص�صة ال�صيخ ثاني بن عبد اهلل 

اآل ثاني للخدمات االإن�صانية، موؤ�ص�صة ال�صيخ جا�صم بن جبر اآل ثاني الخيرية.

القطرية  الجمعية  القطرية،  االأطباء  جمعية  ومنها  المهنية:  والجمعيات  3-  الم�ؤ�س�سات 

جمعية  القطرية،  المحامين  جمعية  القطرية،  المهند�صين  جمعية  البترول،  لمهند�صي 

المحا�صبين القانونيين القطرية، جمعية القلب الخليجية.

4-  الم�ؤ�س�سات والجمعيات االجتماعية: مثل اأيادي الخير نحو اآ�صيا )روتا(، موؤ�ص�صة �صلتك، 

دار االإنماء االجتماعي، جمعية القيادات العربية ال�صابة.

)1( وزارة الخارجية. )2010( .موؤ�ص�صات المجتمع المدني في دولة قطر.اأكتوبر
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ذوي  لتاأهيل  القطرية  الجمعية  مثل  خا�صة:   فئات  تخدم  التي  والجمعيات  5-  الموؤ�ص�صات 

االحتياجات الخا�صة، الجمعية القطرية لمكافحة ال�صرطان، الجمعية القطرية لل�صكري.

اأن بع�صها  الثمانية، بالرغم من  اأي موؤ�ص�صة من الموؤ�ص�صات  اأن هذا الدليل لم يذكر  يالحظ 

يقع �صمن الفئة الرابعة مثل الموؤ�ص�صة القطرية لحماية الطفل والمراأة، والبع�ض االآخر يقع �صمن 

االإنماء االجتماعي )الم�صنفة  دار  اأما  الم�صنين،  لرعاية  القطرية  الموؤ�ص�صة  الخام�صة مثل  الفئة 

�صمن الفئة الرابعة( فقد كانت تحت مظلة قانون الجمعيات والموؤ�ص�صات الخا�صة رقم )12( ل�صنة 

2004م، باعتبار تبعيتها لموؤ�ص�صة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، التي اأ�ص�صت تحت مظلة 

هذا القانون اأي�صا، وكان هذا الو�صع �صاريا في وقت �صدور الدليل. 

يمكن تف�صير ذلك بالعودة لخ�صائ�ض المجتمع المدني المتعارف عليها دوليا، والمذكورة في 

درا�صته  في  اإبراهيم  الدين  �صعد  الدكتور  ذكر  المثال  �صبيل  فعلى  العربية؛  والبحوث  الدرا�صات 

رئي�صة في  اأركان  توفر ثالثة   �صرورة 
)1(

الديموقراطي في م�صر« والتحول  المدني  »المجتمع  عن 

المجتمع المدني: 

1-  الفعل االإرادي الحر، وهو بذلك يخالف الجماعة التقليدية مثل االأ�صرة والع�صيرة والقبيلة.

2-  التنظيم الجماعي، الأفراد ين�صمون لمنظمة المجتمع المدني بمح�ض اإرادتهم وفق �صروط 

ي�صعها الموؤ�ص�صون وقد تتغير �صروطها وحقوقها وواجباتها فيما بعد.

3-  الت�صامح وقبول االختالف، وااللتزام باإدارة االختالف مع االآخرين ومع الدولة.

تعريفه  لتف�صير  اإجرائية  موؤ�صرات  ثالثة  و�صع  فقد   
)2(

اإبراهيم توفيق  ح�صنين  الدكتور  اأما 

للمجتمع المدني. وهي:

1- ن�صاأة المجتمع المدني تكون بدون تدخل الدولة.

2-  اال�صتقالل المالي من خالل تحديد م�صادر تمويلها، وما اإذا كانت تتلقى جزءا من تمويلها 

من الدولة اأم تعتمد على التمويل الذاتي من اأع�صائها، اأو من خالل عوائد اأن�صطتها الخدمية 

اأو االإنتاجية.

)1(  �صعد الدين اإبراهيم.)2000(.المجتمع المدني:المجتمع المدني والتحول الديموقراطي في م�صر، القاهرة، المجلد الثامن، 

دار قباء للن�صر والتوزيع. �ض20.

بيروت، مركز  الديموقراطي،  التحول  في  ودوره  العربي  الوطن  في  المدني  المجتمع  ابراهيم.)1992(.ندوة  توفيق  )2(  ح�صنين 

درا�صات الوحدة العربية.
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3-  اال�صتقالل االإداري والتنظيمي، في اإدارة �صوؤونها الداخلية طبقا للوائحها وقوانينها بعيدا 

عن تدخل الدولة.

هذه ال�صروط اأو الخ�صائ�ض متفق عليها دوليًا، وهي اأ�صا�ض االختالف في ت�صنيف الموؤ�ص�صات 

الدولة، وتخ�صع  الذكر، مازالت تعتمد في تمويلها على  الموؤ�ص�صات، كما �صبق  الثمانية، الأن هذه 

لرقابة ديوان المحا�صبة، اإال اأنها من ناحية اأخرى تتمتع با�صتقالل اإداري وتنظيمي، كما ن�ض عليه 

النظام االأ�صا�صي لكل منها، واأن�صئت بدون تدخل من الدولة، ولعل اإن�صاء الموؤ�ص�صة القطرية للعمل 

االجتماعي �صوف ي�صهم في اإنهاء هذا الجدل بتمكين هذه الموؤ�ص�صات من اال�صتقالل المالي عن 

الدولة.

)�ساد�سًا( اإن�ساء الم�ؤ�س�سة القطرية للعمل االجتماعي

رغبة في االإ�صهام في تحقيق التنمية الب�صرية واالجتماعية في الدولة، واإيمانا ب�صرورة اإن�صاء 

موؤ�ص�صات  وتعزيز  دعم  على  وحر�صًا  االإيجابي،  وال�صلوك  والقيم  النف�ض  في  بالثقة  يتمتع  مجتمع 

دورها  وتفعيل  بها  والنهو�ض  المرفق  االأ�صا�صي  النظام  في  عليها  المن�صو�ض  المدني  المجتمع 

اإن�صاء موؤ�ص�صة خا�صة ذات نفع عام طبقا الأحكام المر�صوم بقانون رقم  في المجتمع، فقد تقرر 

للعمل  القطرية  الموؤ�ص�صة  با�صم  العام  النفع  ذات  الخا�صة  الموؤ�ص�صات  ب�صاأن   2006 ل�صنة   )21(

.
)1(

االجتماعي

•�الهدف العام / مادة رقم)4( من وثيقة التاأ�صي�ض

تنمية موؤ�ص�صات المجتمع المدني المن�صو�ض عليها في النظام االأ�صا�صي المرفق وتعزيز قدراتها 

والنهو�ض بها وتطوير وتفعيل دورها في المجتمع، وو�صع اال�صتراتيجيات وال�صيا�صات والبرامج التي 

ت�صهم في االرتقاء بتلك الموؤ�ص�صات بما يمكنها من تحقيق االأهداف التي اأن�صئت من اأجلها.

•�االأهداف الخا�سة / مادة رقم )5( من النظام االأ�صا�صي

1- االإ�صراف والرقابة على موؤ�ص�صات المجتمع المدني.

2- متابعة التخطيط المتطور نحو تحقيق اأهداف موؤ�ص�صات المجتمع المدني.

3-  العمل على تعزيز قدرات موؤ�ص�صات المجتمع المدني بما يمكنها من تحقيق اأكبر قدر من 

اال�صتقاللية.

)1( وثيقة تاأ�صي�ض الموؤ�ص�صة القطرية للعمل االجتماعي، ديباجة الوثيقة، 2013/7/14م.
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بين  التعار�ض  اأو  التداخل  عدم  ي�صمن  بما  المدني  المجتمع  موؤ�ص�صات  بين  4-  التن�صيق 

اخت�صا�صاتها ولتحقيق اال�صتفادة من الخدمات المقدمة منهم دون حدوث اأية ازدواجية.

5- تقديم الخدمات الم�صاندة لموؤ�ص�صات المجتمع المدني.

•�م�ؤ�س�سات المجتمع المدني الخا�سعة الإ�سرافها / مادة رقم )1( من النظام االأ�صا�صي

-  عرفت هذه المادة موؤ�ص�صات المجتمع المدني باأنها: المراكز والموؤ�ص�صات الخا�صة ذات 

النفع العام، التي تخ�صع الإ�صراف ورقابة الموؤ�ص�صة القطرية للعمل االجتماعي.

الموؤ�ص�صة  العائلية،  اال�صت�صارات  مركز  والتاأهيل،  الحماية  موؤ�ص�صة  هي:  الموؤ�ص�صات  -  هذه 

)اإح�صان(،  الم�صنين  لرعاية  القطرية  الموؤ�ص�صة  )دريمة(،  االأيتام  لرعاية  القطرية 

مركز ال�صفلح لالأطفال ذوي االحتياجات الخا�صة، المركز الثقافي للطفولة، دار االإنماء 

االجتماعي.

المدني،  للمجتمع  الموؤ�ص�صات  انتماء هذه  وا�صحة  ب�صورة  االأ�صا�صي حدد  النظام  اأن  يالحظ 

ون�ض �صراحة على تحقيق ا�صتقالليتها، ويبدو اأن الهدف متو�صط المدى لهذه الموؤ�ص�صة هو تحقيق 

اال�صتقالل المالي لهذه الموؤ�ص�صات باالعتماد على التمويل الذاتي لن�صاطها. وهو ما يحل الجدل 

ال�صابق حول دقة ت�صنيفها �صمن منظمات المجتمع المدني.

)�سابعًا( دور منظمات المجتمع المدني في اآليات تنفيذ ال�سيا�سة االجتماعية

 من المفيد  قبل التعر�ض اإلى الدور الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني في اآليات تنفيذ 

ال�صيا�صة االجتماعية فى المجتمع القطرى االإ�صارة ب�صورة موجزة اإلى االأدوار والوظائف االأ�صا�صية 

 :
)1(

التى تت�صلع بها  منظمات و موؤ�ص�صات المجتمع المدني ب�صكل عام، والتي تتمثل فيما يلي 

مواقف  بلورة  المدني  المجتمع  موؤ�ص�صات  خالل  من  يتم  حيث  الم�صالح:  تجميع  )1(  وظيفة 

جماعية من الق�صايا والتحديات التي تواجه اأع�صاءها وتمكنهم من التحرك جماعيا لحل 

م�صاكلهم و�صمان م�صالحهم على اأ�صا�ض هذه المواقف الجماعية.

حل  المدني  المجتمع  موؤ�ص�صات  خالل  من  يتم  حيث  ال�صراعات:  وحل  ح�صم  )2(  وظيفة 

معظم النزاعات الداخلية بين اأع�صائها بو�صائل ودية دون اللجوء اإلى الدولة واأجهزتها 

موؤتمر  اإلى  قدمت  ورقة  ظاللعولمة،  في  العربي  الوطن  في  واالقت�صادية  ال�صيا�صية  الليبرالية  هدية)2001(.  اهلل  )1(  عبد 

الديمقراطية والتربية في الوطن العربي، كليةالتربية جامعة الكويت، بيروت، مركز درا�صات الوحدة العربية، 
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الم�صقة  اأع�صاءها  تجنب  المدني  المجتمع  موؤ�ص�صات  معظم  فاإن  وبذلك  البيروقراطية، 

الت�صامن الجماعي  اأ�ص�ض  وتوفر عليهم الجهود والوقت، وت�صهم بذلك في توفير وتقوية 

فيما بينهم.

)3(  زيادة الثروة وتح�صين االأو�صاع: بمعنى القدرة على توفير الفر�ض لممار�صة ن�صاط يوؤدي اإلى 

زيادة الدخل من خالل هذه الموؤ�ص�صات نف�صها؛ مثل الم�صروعات التي تنفذها الجمعيات 

التعاونية االإنتاجية، والن�صاط الذي تقوم به الجمعيات التعاونية اال�صتهالكية والم�صروعات 

ال�صغيرة والمدرة للدخل التي تقوم بين الجمعيات االأهلية وم�صروعات التدريب المهني 

التي تقوم بها النقابات مما يمكنهم من �صروط عملهم وزيادة مدخولهم، وعلى العك�ض من 

ذلك فاإن �صوء االأحوال االقت�صادية ي�صغل النا�ض في البحث عن لقمة العي�ض؛ فال يتوفر 

لهم الوقت الكافي للم�صاركة ال�صيا�صية ما يعطل التطور الديمقراطي للمجتمع الن�صراف 

النا�ض عن االهتمام بق�صايا المجتمع العامة والم�صاركة في حلها.

قيادات  من  له  يتوفر  ما  بقدر  حركته  وتنظيم  المجتمع  بتطور  الجديدة:  القيادة  )4(  اإفراز 

موؤهلة لل�صير به اإلى االأمام با�صتمرار، ولكي يوا�صل المجتمع تقدمه فاإنه في حاجة دائمة 

المفهوم  بهذا  الجديدة  القيادة  وتكوين  المتتالية،  االأجيال  من  جديدة  قيادات  الإعداد 

ال�صبابية  والمنظمات  والجمعيات  النقابات  في  المدني  المجتمع  موؤ�ص�صات  داخل  يبداأ 

للقيادات  ين�صب  ال  الذي  المعين  الحقيقة  في  المدني  المجتمع  يعتبر  حيث  والن�صائية؛ 

الجديدة، وم�صدر متجدد الإمداد المجتمع بم�صامين تجتذب المواطنين اإلى ع�صويتها، 

ممار�صة  �صبل  لهم  وتوفر  الجماعي،  الن�صاط  قدراتهم من خالل  اكت�صاف  من  وتمكنهم 

القيادة من خالل الم�صوؤوليات الموكلة اإليهم.

المجتمع  موؤ�ص�صات  بها  تقوم  التي  الوظائف  اأهم  من  ديمقراطية:  مدنية  ثقافة  )5(  اإ�صاعة 

المدني اإ�صاعة ثقافة مدنية تر�صي في المجتمع احترام قيم النزوع للعمل الطوعي والعمل 

الجماعي، وقبول االختالف والتنوع بين الذات واالآخر، واإدارة الخالف بو�صائل �صلمية في 

�صوء قيم االحترام والت�صامح والتعاون وال�صراع ال�صلمي، مع االلتزام بالمحا�صبة العامة 

الموؤ�ص�صات  بناء  وثقافة  الذاتية  المبادرة  تاأكيد  كله من  يترتب على هذا  وما  وال�صفافية 

وهذه القيم في مجملها قيم الديمقراطية.
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الخطة  اأن  القطري يالحظ  المجتمع  المدني في  المجتمع  لمنظمات  الحالي  للو�صع  والمحلل 

زمنيا  وموؤقتة  محددة،  وم�صاريع  برامج  ت�صمنت  قد  الوطنية  التنمية  ال�صتراتيجية  التنفيذية 

التي  المراأة،  االأ�صري وتمكين  بالتما�صك  الخا�صة  الفرعية  لتنفيذ طموحاتها، وفي اال�صتراتيجية 

ت�صمنت خم�صة قطاعات للعمل، �صبق تف�صيلها في الف�صل الثاني، كان لموؤ�ص�صات المجتمع المدني 

ك�صريك  اأم  بع�صها،  في  رئي�ض  كم�صوؤول  �صواء  برامجها،  تنفيذ  في  كبيٌر  ن�صيٌب  اأعاله  المذكورة 

البرنامج،  اأو  في فرق عمل مع الجهات االأخرى المعنية ح�صب تخ�ص�صها، وح�صب نوع الم�صروع 

وكما �صبق االإي�صاح في ال�صيا�صة االجتماعية للدولة، فاإن ا�صتراتيجية التنمية الوطنية اتخذت من 

موؤ�ص�صات المجتمع المدني �صريكا ذكيا في تنفيذ هذه البرامج.

اآليات تنفيذ مح�ر الم�س�ؤولية االجتماعية في  )ثامنًا(   دور منظمات المجتمع المدني في 

اال�ستراتيجية ال�طنية للحماية االجتماعية

بالرغم من اأن ال�صيا�صة العامة للم�صوؤولية االجتماعية لم ت�صدر بعد ب�صفة ر�صمية، اإال اأن ما 

ال�صبعين لدولة قطر  المعايير  ن�صر عن  ال�صابق ذكرها، وما  ال�صرق عن تفا�صيلها  ن�صرته جريدة 

تكون  تكاد  االجتماعية  الم�صوؤولية  نحو  ل�صيا�صتها  الدولة  روؤية  باأن  يفيد  االجتماعية،  للم�صوؤولية 

مكتملة، ومما ن�صر عن دور المجتمع المدني في تنفيذ ال�صيا�صة العامة للم�صوؤولية االجتماعية، وما 

يلي:

1- الرقابة على الخروقات وتحديد الموجهات العامة.

لتنمية  والبرامج  الخطط  و�صع  في  واالندماج  الم�صاركة  على  وتحفيزها  ال�صركات  2-  حث 

المجتمع.

3- ال�صعي اإلى عقد ال�صراكات مع ال�صركات لتمويل االحتياجات المحلية.

4- التدريب على الوقاية من الوقوع في براثن االإدمان.

5- االإ�صهام في تح�صين م�صتوى االن�صباط ال�صلوكي للطلبة.

6- توعية اأولياء االأمور باأهمية التعليم واإلزاميته.

7- تقديم الخدمات االجتماعية والطبية والنف�صية والقانونية للطلبة.
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8- تقديم االأبحاث والدرا�صات والتقارير التي تتناول مختلف الق�صايا االجتماعية.

بالق�صايا  المتعلقة  والدولية  الوطنية  والموؤتمرات  والور�ض  الندوات  في  الفاعلة  9-  الم�صاركة 

االجتماعية.

10-  الحماية في المجال البيئي من خالل ن�صر التوعيةال�صحية بمخاطر التلوث البيئي و�صبل 

االإ�صالح البيئي.

11-  اال�صتعانة الم�صتمرة بمنظمات المجتمع المدني لم�صاعدة العائالت المحتاجة وتح�صين 

اأو�صاعها االقت�صادية.

12- التمويل والمتابعة واالإر�صاد لدعم الم�صروعات ال�صغيرة والمتو�صطة.

13- اإن�صاء حا�صنات للم�صاريع والت�صويق والترويج ومنافذ العر�ض.

14- دعم مراكز االأبحاث التي تولي اهتماما بالم�صوؤولية االجتماعية ودرا�صات المجتمع.

القادرين  العمل ودعم غير  والتاأهيل وتوفير فر�ض  للتدريب  الفقر عبر برامج  15-  الحد من 

على العمل.

16-  عقد بروتوكوالت التعاون مع موؤ�ص�صات العمل الخيري والتن�صيق وال�صعي اإلى تق�صيم العمل 

االجتماعي.

17- ال�صعي اإلى ت�صجيع الربط االإليكتروني بين موؤ�ص�صات العمل االجتماعي.

المميتة،  الحوادث  نتيجة  ال�صباب  وفيات  ن�صبة  تقليل  على  ت�صاعد  التي  الو�صائل  18-  اتباع 

واإجراء الدرا�صات العلمية حول اأ�صباب انت�صار الحوادث.

االجتماعية  م�صاركتهم  وتو�صيع  للمعاقين،  كريمة  حياة  ل�صمان  العمل  فر�ض  19-  تو�صيع 

والثقافية والريا�صية.

اال�صتراتيجية  االجتماعية  الم�صوؤولية  محور  في  المدني  المجتمع  دور  ذكر  اأن  هنا  ويالحظ 

الوطنية للحماية االجتماعية جاء مف�صال، كما اأن ال�صيا�صة االجتماعية، التي تم ا�صتخال�صها من 

ا�صتراتيجية التنمية الوطنية، لم تقت�صر على تحديد وت�صمية البرامج التي ت�صارك فيها موؤ�ص�صات 
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المجتمع المدني، بل ذهبت اإلى اأبعد من ذلك، وكلفت موؤ�ص�صات بعينها بتنفيذ برامج محددة، مثل 

تكليفها مركز اال�صت�صارات العائلية بتحقيق االنت�صار الجغرافي لخدمة اال�صت�صارات العائلية بفتح 

فروع ومكاتب في مختلف اأنحاء الدولة، ولعله بعد �صدور ال�صيا�صة العامة للم�صوؤولية االجتماعية 

لدولة قطر، ومعاييرها، ب�صفة ر�صمية، اأن تعمل الدولة على و�صع ا�صتراتيجية لتنفيذها تحدد فيها 

اأدوار موؤ�ص�صات المجتمع المدني؛ كل ح�صب اأهدافها واخت�صا�صاتها.



الف�سل الرابع

التحليل المقارن بين اأدوار عينة من منظمات المجتمع المدني

في ال�سيا�سة العامة للم�س�ؤولية االجتماعية

الحالة االأولى: الم�ؤ�س�سة القطرية لمكافحة االتجار بالب�سر )قبل االندماج(

الحالة الثانية: دار االإنماء االجتماعي

الحالة الثالثة : مركز اال�ست�سارات العائلية
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تمهيد

يبداأ هذا الف�صل بعر�ض نتائج درا�صة ثالث حاالت من منظمات المجتمع المدني االجتماعية 

وهي: الموؤ�ص�صة القطرية لمكافحة االتجار بالب�صر )ي�صار اإليها فيما بعد بالموؤ�ص�صة(، دار االإنماء 

بعد  فيما  اإليه  )ي�صار  العائلية  اال�صت�صارات  مركز  بالدار(،  بعد  فيما  اإليها  )ي�صار  االجتماعي 

واقع  بت�صخي�ض  االأولى  اهتمت  مرحلتين؛  على  حالة  كل  درا�صة  نتائج  عر�ض  تم  وقد  بالمركز(، 

تحليل  بدون  لن�صاطها، وذلك  لروؤيتها هي  وا�صتراتيجية عملها طبقا  ن�صاطها  كل منظمة وطبيعة 

في  تناق�صت  لو  حتى  لدورها،  الذاتية  �صورتها  البيانات  تعك�ض  حتى  وذلك  راأيها،  على  تعليق  اأو 

بع�ض مكوناتها، واقت�صر التدخل ومعالجة البيانات على ت�صنيفها وتدقيقها، للتاأكد من �صحتها، 

واخت�صارها، وفي المرحلة الثانية تم مناق�صة تلك ال�صورة الذاتية ال�صتخال�ض دور كل منظمة في 

ال�صيا�صة نف�صها لفهم  دور كل  اإلى موؤ�صرات  للم�صوؤولية االجتماعية، ثم الرجوع  العامة  ال�صيا�صة 

منظمة وتقييمه على �صوئها. 

وهنا ينبغي االإ�صارة اإلى اأن الهدف  االأ�صا�ض هو التعرف على دور منظمات المجتمع المدني في 

ال�صيا�صة العامة للم�صوؤولية االجتماعية، والأن عينة المنظمات المدنية ال�صابق االإ�صارة اإليها تنخرط 

فى العمل االجتماعى وتلعب دورًا في تنفيذ ال�صيا�صة االجتماعية لدولة قطر، كان يجب التعرف على 

دورها في ال�صيا�صة االأخيرة.

وباعتبار اأن منهج درا�صة الحالة يعتمد على »جمع البيانات العلمية المتعلقة باأية وحدة وي�صتخدم 

اأدى  ، فقد 
)1(

اأو موقف معين« اأجل الح�صول على المعلومات والحقائق التف�صيلية بغر�ض ما  من 

اإلى الح�صول على معلومات وفيرة عن كل حالة، اأ�صهمت في التعرف اإلى  ا�صتخدام هذا المنهج 

اأدوار كل منظمة، ومن ناحية اأخرى �صكلت وفرة المعلومات تحديا في ح�صرها وتحليلها وقد تم 

تالفي م�صاعب ح�صر وت�صنيف المعلومات الكثيرة عند ت�صميم نموذج جمعها؛ حيث تم ت�صنيف 

في  دورها  بالمنظمة،  التعريف  االآتية:  الخم�صة   المحاور  اإلى  النموذج  في  المطلوبة  المعلومات 

للم�صوؤولية االجتماعية، مدى دمج  العامة  ال�صيا�صة  ال�صيا�صة االجتماعية، دورها في تنفيذ  تنفيذ 

المعايير  من  الثالثة  للفئة  ممار�صتها  مدى  المنظمة،  واإجراءات  نظم  في  االجتماعية  الم�صوؤولية 

القطرية المتعلقة بال�صفافية والم�صاءلة ومكافحة الف�صاد، والتي تتفق مع المبادئ ال�صبعة لموا�صفة 

كل  درا�صة  نتائج  في عر�ض  المحاور  نف�ض  وا�صتخدمت  المو�صوع،  بنف�ض  الخا�صة   26000 االأيزو 

)1( عبد الحميد ح�صن �صاهين. )2010(. التفكير ومناهج البحث التربوي، كلية التربية بدمنهور، جامعة اال�صكندرية. 
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حالة، وهذا الت�صنيف للمعلومات اأ�صهم، من ناحية اأخرى، في تقنين المقارنة بين اأدوار منظمات 

المجتمع المدني بو�صع منهجية مكنت من المقارنة بمو�صوعية. 

اإلى التلخي�ض والتركيز  وللتغلب على زخم المعلومات تم اللجوء  اأي�صا، عند عر�ض النتائج، 

اأنها معلومات عامة  باعتبار  اإليها  ال�صريعة  االإ�صارة  اأو  المعلومات، مع اخت�صار بع�صها  اأهم  على 

التاأ�صي�ض  )اأهداف  مثل  االأ�صا�ض؛  نظامها  في  مذكورة  اأو  االإليكترونية،  مواقعها  على  من�صورة 

للتحليل  البيانات الالزمة  واالخت�صا�صات(، وذلك دون االإخالل بمتطلبات دقة العر�ض واكتمال 

والمقارنة.

ثم ينتقل هذا الف�صل اإلى مرحلة ثانية من تحليل النتائج،  وهي المقارنة بين المنظمات الثالث 

على خم�صة محاور وهي:

واالأهداف  الدرا�صة  اإجراء  وقت  القانوني  ال�صكل  حيث،  من  بالموؤ�ص�صة  )1(  التعريف 

والخدمات  العاملين،  بعدد  عنه  معبرا  والحجم  التنظيمي،  والهيكل  واالخت�صا�صات، 

والفئات الم�صتفيدة، ومجاالت االأن�صطة.

وروؤيتها  ا�صتراتيجيتها،  على  بالتعرف  االجتماعية،  ال�صيا�صة  تنفيذ  في  المنظمة  )2(  دور 

لدورها، وكيفية قيا�ض نجاحها في تحقيق دورها، والموؤ�صرات الم�صتخدمة لذلك.

التعرف على  للم�صوؤولية االجتماعية، من خالل  العامة  ال�صيا�صة  )3(  دور المنظمة في تنفيذ 

القوانين المحلية، والمعاهدات الدولية وحقوق االإن�صان ذات العالقة بن�صاطها، وتوقعات 

المجتمع منها، ومجال تاأثيرها فيه.

اإدارة  وجود  حيث  من  المنظمة،  واإجراءات  نظم  في  االجتماعية  الم�صوؤولية  دمج  )4(  مدى 

خا�صة تتابع هذه الم�صوؤولية؛ ت�صمل وظائف متخ�ص�صة، ومدى اإدراجها في ا�صتراتيجية 

المنظمة، والتدريب المقدم للعاملين ب�صاأنها، والتقارير التي ت�صدرها عن دورها المنجز 

نحو الم�صوؤولية االجتماعية، ومدى وجود �صركاء في تنفيذ برامجها، واالإجراءات المتخذة 

لتطوير دورها نحو م�صوؤوليتها االجتماعية.

ال�صبعة  المبادئ  مع  المتفقة  االجتماعية  للم�صوؤولية  القطرية  المعايير  من  الثالثة  )5(  الفئة 

لموا�صفة اأيزو 26000، والخا�صة باالهتمام بالعمالء والعاملين، ومدى االلتزام بالمبادئ 

االأطراف  االأخالقي، واحترام م�صالح  وال�صلوك  وال�صفافية،  للم�صاءلة،  القابلية  ال�صبعة: 

المعنية، واحترام �صيادة القانون، واحترام معايير ال�صلوك الدولية، واحترام حقوق االإن�صان.
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الحالة االأولى:الم�ؤ�س�سة القطرية لمكافحة االتجار بالب�سر )قبل االندماج(

اأوال: التعريف بالم�ؤ�س�سة

رقم )8(  القرار  بموجب  2006م،  عام  في  بالب�صر  االتجار  لمكافحة  الوطني  المكتب  تاأ�ص�ض 

ل�صنة 2005م، وبداأ ممار�صة ن�صاطه الفعلي مع بداية عام 2006م، ثم تحول اإلى الموؤ�ص�صة القطرية 

2008 ال�صادر عن رئي�ض  ل�صنة  القرار رقم )1(  2008م، بموجب  بالب�صر عام  لمكافحة االتجار 

المجل�ض االأعلى ل�صوؤون االأ�صرة. 

كانت الموؤ�ص�صة وقت جمع بيانات هذه الدرا�صة موؤ�ص�صة خا�صة ذات نفع عام، م�صتقلة وقائمة 

بذاتها، تتعاون ب�صورة مبا�صرة مع المجل�ض االأعلى ل�صوؤون االأ�صرة، وتعمل تحت مظلته، وتم تفريغ 

بيانات الدرا�صة وفق هذا ال�صكل القانوني، ثم جرى دمجها مع مركز التاأهيل االجتماعي، والموؤ�ص�صة 

القطرية لحماية الطفل والمراأة، ليكونوا معًا موؤ�ص�صة الحماية والرعاية االجتماعية الجاري اإن�صاء 

هيكلها التنظيمي وو�صع ا�صتراتيجية عملها؛ هذه الموؤ�ص�صة الجديدة هي اأي�صا موؤ�ص�صة خا�صة ذات 

الموؤ�ص�صات  ب�صاأن  2006م  ل�صنة  االأ�صا�صي وقانون رقم )21(  اأحكام نظامها  نفع عام، تعمل وفق 

الخا�صة ذات النفع العام.

ال�صلة  ذات  االإن�صان  بحقوق  الوعي  بن�صر  معنية  الموؤ�ص�صة  اأن  اإلى  التاأ�صي�ض  اأهداف  ت�صير 

وتوفير  اآثاره،  ومعالجة  اأ�صبابه،  من  المجتمع  ووقاية  مكافحته،  وطرق  بالب�صر،  االتجار  بمفاهيم 

الالزمة  االخت�صا�صات  للموؤ�ص�صة  االأ�صا�صي  النظام  ومنح  الم�صتهدفة،  للفئات  المتكاملة  الرعاية 

اال�صت�صارية  والخدمات  المتكاملة   الرعاية  وتوفير  اأن�صطتها،  وتحديد  والبرامج  الخطط  لو�صع 

للفئات الم�صتهدفة، ور�صد وتحليل المعلومات المتعلقة بهذه الفئات، واإعداد الدرا�صات والبحوث، 

وا�صت�صدار  الخبرة واالخت�صا�ض،  وت�صكيل لجان لال�صتعانة بذوي  الن�صرات،  واإ�صدار  والتدريب، 

التراخي�ض الالزمة لمبا�صرة ن�صاطها.  

تمار�ض الموؤ�ص�صة هذه االخت�صا�صات لتحقيق اأهدافها من خالل هيكل تنظيمي يتكون من ثالث 

والدرا�صات،  البحوث  ق�صم  البرامج،  تخطيط  ق�صم  وت�صمل:  والتطوير  التخطيط  اإدارة  اإدارات؛ 

ق�صم  الب�صرية،  الموارد  ق�صم  من:  وتتكون  الم�صتركة،  الخدمات  واإدارة  الوثائقية،  المكتبة  وحدة 

الح�صابات والمخازن، ق�صم الخدمات االإدارية، واإدارة العالقات العامة وتت�صمن: ق�صم االإعالم، 

ق�صم العالقات العامة، ق�صم االت�صاالت، باالإ�صافة اإلى اأق�صام اأخرى تابعة للمدير العام هي: ق�صم 
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االإيواء والرعاية االإن�صانية، ق�صم ال�صوؤون القانونية، وبلغ عدد العاملين في هذا الهيكل وقت الدرا�صة 

ثمانية و�صتين موظفا بمختلف التخ�ص�صات والموؤهالت العلمية والدرا�صية، ويو�صح الجدول االآتي 

الخدمات المقدمة، والفئات الم�صتفيدة منها:

جدول رقم )1(

الخدمات التي تقدمها م�ؤ�س�سة مكافحة االتجار بالب�سر والفئات الم�ستفيدة منها

الفئة الم�ستفيدةالخدمة

جريمة 1 بخطورة  والتوعية  الوقاية  برامج 

االتجار بالب�صر

كل فئات المجتمع

الن�صاء واالأطفال / عمال ال�صركاتحماية وتاأهيل �صحايا جرائم االتجار بالب�صر2

بناء قدرات العاملين في الجهات ذات ال�صلة 3

بمكافحة االتجار بالب�صر

القطاع  في  العاملين   / القانون  اإنفاذ  جهات 

ال�صحي / منظمات المجتمع المدني المعنية

المنازل 4 وخدم  للعمال  خا�صة  توعوية  برامج 

بهدف الوقاية

وياكم  حملة   / المنازل  لخادمات  بركة  حملة 

للعمال

خدمات قانونية من ا�صت�صارات وحفظ حقوق 5

ال�صحايا

العمالة الوافدة

غير برنامج العيادة القانونية وبرنامج كلنا اإن�صان6 بالتوعية  والجامعات  المدار�ض  طلبة 

المبا�صرة 

واأ�صارت البيانات اأي�صا اإلى فئات اأخرى ت�صتفيد من خدمات الموؤ�ص�صة ب�صورة غير مبا�صرة، 

مثل طلبة المدار�ض والجامعات من خالل برنامج العيادة القانونية، وبرنامج كلنا اإن�صان، وتتمركز 

مجاالت االأن�صطة حول اخت�صا�صاتها ال�صابقة الخا�صة بتقديم العالج ال�صحي والبدني والنف�صي 

مكافحة  مجاالت  في  العاملين  وتدريب  وتاأهيل  المجتمع،  وتثقيف  والتوعية  والوقاية  لل�صحايا، 

واالأمن،  ال�صرطة،  �صباط  مثل:  القانون؛  اإنفاذ  مجال  في   العاملين  وخا�صة  بالب�صر،  االتجار 

تخطيط  على  االإ�صراف  الموؤ�ص�صة  ت�صتهدف  كما  والق�صاة،  النيابة،  ووكالء  الحدودية،  والمنافذ 

القدرات  لبناء  العربية  المبادرة  م�صروع  �صمن  والفعاليات  التدريبية  البرامج  ومتابعة  وتنفيذ 

 -2012( �صنوات  ثالث  مدى  على  العربية،  بالدول  بالب�صر  االتجار  مكافحة  في  العاملة  الوطنية 

2014(، وهي مبادرة ترعاها دولة قطر، ويتم تنفيذها بالتعاون بين الموؤ�ص�صة و�صركائها في مكتب 

االأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وجامعة الدول العربية.
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ثانيا: دور الم�ؤ�س�سة  في تنفيذ ال�سيا�سة االجتماعية

اأنواعه  بكل  باالأ�صخا�ض  واالتجار  اال�صتغالل  لم�صكلة  لتت�صدى  وجدت  اأنها  الموؤ�ص�صة  ترى 

و�صوره، وهي بذلك ت�صهم في تحقيق اأحد اأهداف ال�صيا�صة االجتماعية التي ت�صعى ل�صمان العي�ض 

الكريم لكل الذين يعي�صون في الدولة، في اإطار منظومة حقوقية تحترم االتفاقيات والمعاهدات 

والمعايير الدولية واالإقليمية، كما ت�صهم في تحقيق روؤية قطر 2030 التي ت�صعى اإلى تعزيز منظومة 

متكاملة  منظومة  وتر�صيخ  والعبودية،  اال�صتغالل  اأ�صكال  كل  ومحاربة  الدولة،  في  االإن�صان  حقوق 

ل�صون كرامة االن�صان؛ واأفادت بيانات الموؤ�ص�صة اأن اأبرز الفئات المت�صررة من االآثار ال�صلبية لهذه 

من  واالأطفال  والن�صاء  حكمهم،  في  ومن  المنازل  وخدم  حكمهم،  في  ومن  العمال  هي:  الم�صكلة 

�صحايا االتجار بالب�صر.

والر�صالة  الروؤية  و�صوح  اإيجاد  الم�صكلة:  هذه  لمعالجة  الموؤ�ص�صة  طرحتها  التي  الحلول  ومن 

واالأهداف واالخت�صا�صات والمهام لدى الجهات المعنية بمكافحة االتجار بالب�صر، وتوفير الحماية 

الدولة  اأجهزة  وكافة  الموؤ�ص�صة  بين  الدائم  والتن�صيق  والتعاون  لل�صحايا،  المختلفة  باأ�صكالها 

باآليات وحمالت  المعززة  والتوعية المخططة  الوقاية  المدني، وتنفيذ برامج  المجتمع  ومنظمات 

اإعالمية منظمة ومتنوعة ومدعمة بن�صاط اإعالمي في كافة و�صائل االإعالم، وتنفيذ قانون مكافحة 

االتجار بالب�صر؛ وو�صعت لذلك ا�صتراتيجية العمل االآتية:

ت�صعى الموؤ�ص�صة اإلى اأن تكون رائدة في مجال عملها، واأن تعمل بالتوافق مع اأهداف  •��الروؤية: 
روؤية قطر )2030( والمعايير الدولية.

اإطار  في  ومظاهره  اأ�صكاله  بكل  بالب�صر  االتجار  مكافحة  على  الموؤ�ص�صة  تعمل  •��الر�صالة: 
النتائج  اإلى  الو�صول  اأجل  التميز في عملها من  ا�صتراتيجية وا�صحة و�صراكة فاعلة بهدف 

المرجوة.

المهنية، التعاون، العدالة.  اال�صتقاللية،  الحيادية،  التمييز،  عدم  االإن�صانية،  •�القيم: 

بالب�صر. لالتجار  ال  تجمعنا...  االإن�صانية  •�ال�صعار: 

اال�صتراتيجية مجاالت العمل اإلى مجاالت اأ�صا�صية وداعمة؛ المجاالت االأ�صا�صية هي:   •��صنفت 

)1( الوقاية، ويت�صمن ثالثة توجهات لتحقيق �صبعة ع�صر هدفا ا�صتراتيجيا. 

)2( الحماية، ويت�صمن اأربعة توجهات لتحقيق �صتة ع�صر هدفا ا�صتراتيجيا. 
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)3(  الرعاية واإعادة تاأهيل ال�صحايا، ويت�صمن ثالثة توجهات لتحقيق ت�صعة اأهداف ا�صتراتيجية.

)4( الخدمات وال�صوؤون القانونية، ويت�صمن توجهًا واحدًا لتحقيق ثالثة اأهداف ا�صتراتيجية. 

)5( ال�صراكة والتعاون، ويت�صمن اأربعة توجهات لتحقيق �صبعة اأهداف ا�صتراتيجية. 

  اأما المجاالت الداعمة فت�صمل:

)6( المالية، وتت�صمن ثالثة توجهات لتحقيق اثني ع�صر هدفا ا�صتراتيجيا.

)7( اإدارة الموارد الب�صرية، ويت�صمن توجهين لتحقيق اأحد ع�صر هدفا ا�صتراتيجيا. 

)8( العالقات العامة واالإعالم، ويت�صمن توجهين لتحقيق ع�صرة اأهداف ا�صتراتيجية. 

)9( الت�صويق وتنمية الموارد، ويت�صمن توجهين لتحقيق ت�صعة اأهداف ا�صتراتيجية. 

)10( نظم المعلومات، ويت�صمن توجهين لتحقيق �صتة اأهداف ا�صتراتيجية. 

)11( نظام الجودة، ويت�صمن توجهان لتحقيق �صتة اأهداف ا�صتراتيجية.

وعند اال�صتف�صار عن كيفية قيا�ض نجاح الموؤ�ص�صة اأفادت بالموؤ�صرات المذكورة في جدول رقم 

)2(، التي يتم ت�صجيلها عن طريق التقارير التقويمية ال�صنوية والدورية الم�صتمرة، معززة باأدوات 

التقرير  الثبات والمو�صوعية، ويت�صمن  المتحققة، وتتوفر فيها �صروط  االأداء واالإنجازات  لقيا�ض 

ال�صنوي جميع المحاور في اأهداف الموؤ�ص�صة واخت�صا�صاتها ومهامها، بح�صب االأن�صطة والفعاليات 

التي تقوم بها كما ونوعا، واأفادت باالأمثلة المو�صحة في الجدول رقم )2( لهذه الموؤ�صرات:  

جدول رقم )2(

مجاالت عمل م�ؤ�س�سة مكافحة االتجار بالب�سر وم�ؤ�سرات النجاح التي تراها الم�ؤ�س�سة

م�ؤ�سرات النجاحالمجال

العالج1

اإن�صاء ق�صم لالإيواء والرعاية االإن�صانية ال�صاملة للعالج وتاأهيل واإعادة دمج 

ال�صحايا في المجتمع

برامج اإعالمية متنوعة عبر جميع الو�صائل االإعالميةالوقاية2

التوعية والتثقيف3

المطبوعات،  النقا�صية،  الحلقات  الندوات،  الموؤتمرات،  المنتديات، 

مقابالت و�صائل االإعالم
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م�ؤ�سرات النجاحالمجال

التاأهيل والتدريب4

وغير  الحكومية  واالأجهزة  الموؤ�ص�صة  في  للعاملين  تدريبية  وور�ض  برامج 

في  العاملة  الوطنية  القدرات  لبناء  العربية  المبادرة  برامج   / الحكومية 

مجال مكافحة االتجار بالب�صر بالدول العربية

وتقدم الموؤ�ص�صة خدماتها من خالل المقر الرئي�صي في مدينة الدوحة، و مكتبها في المنطقة 

منطقة  اإلى  انتقل  الذي  االأحمر،  للهالل  التابع  العمالي  ال�صحي  المركز  مبنى  في  ال�صناعية 

المعمورة، واأي�صا من خالل مكتبها في مقر المحكمة االبتدائية في منطقة الدفنة.

ثالثا: دور الم�ؤ�س�سة في تنفيذ ال�سيا�سة العامة للم�س�ؤولية االجتماعية

ظهر من بيانات الموؤ�ص�صة اأن ن�صاطها يقع في نطاق القوانين االآتية: رقم )15( ل�صنة 2011ب�صاأن 

مكافحة االتجار بالب�صر، وقانون العقوبات القطري رقم )11( ل�صنة 2004م، وقانون العمل القطري 

رقم )14( ل�صنة 2004م، باالإ�صافة اإلى المعاهدات الدولية ذات العالقة بن�صاط الموؤ�ص�صة؛ مثل:

•� اتفاقية االأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000م التي �صدر بها 
مر�صوم رقم )10( ل�صنة 2009م بالموافقة على االن�صمام لالتفاقية.

•��بروتوكول االأمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة االتجار باالأ�صخا�ض، وبخا�صة الن�صاء واالأطفال 
لعام 2000م.

االأمم المتحدة لحقوق الطفل لعام 1998م. •�اتفاقية 

•�البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل ب�صاأن ا�صتراك االأطفال في النزاعات الم�صلحة.

ب�صاأن الق�صاء على جميع اأ�صكال التمييز �صد المراأة. المتحدة  االأمم  •�اتفاقية 

العمل الدولية رقم )29( المتعلقة بالعمل الجبري اأو االإلزامي )ال�صخرة(. منظمة  •�اتفاقية 

بحقوق  ن�صاطها  ارتباط  من  ينطلق  االجتماعية  بالم�صوؤولية  ارتباطها  اأن  الموؤ�ص�صة  وترى 

�صمنه  واأخالقي  ِقَيمي  وواجب  الدولة،  �صيا�صات  �صمن  ووطنيًا  �صرعيًا  واجبًا  باعتبارها  االإن�صان 

د�صتور الدولة، وواجب قانوني واأمني يتمثل في منظومة الت�صريعات القطرية، وواجب اإن�صاني يتمثل 

في المواثيق والمعاهدات واالتفاقيات واالإعالنات الدولية الخا�صة بحقوق االإن�صان وفي مقدمتها 

االإعالن العالمي لحقوق االإن�صان. 
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التي  بالب�صر  االتجار  حاالت  ت�صنيف  في  الدولية  بالمعايير  التزامها  اأن  الموؤ�ص�صة  ترى  كما 

تتعامل معها المن�صو�ض عليها في مواثيق االأمم المتحدة، واالإقليمية والعربية، هو اأي�صا مظهر من 

مظاهر تطبيقها لم�صوؤوليتها نحو المجتمع. 

رابعا: دمج الم�س�ؤولية االجتماعية في نظم واإجراءات الم�ؤ�س�سة

والرعاية  لالإيواء  القطرية  والدار  الم�صتركة  الخدمات  اإدارة  اأن  اإلى  الموؤ�ص�صة  بيانات  ت�صير 

االإن�صانية التابعة للموؤ�ص�صة هي االإدارة المعنية بمتابعة م�صوؤولية الموؤ�ص�صة نحو المجتمع، وتوجد لدى 

الموؤ�ص�صة وظيفة اأخ�صائي م�صوؤولية اجتماعية بم�صمى )باحث اجتماعي اأو اأخ�صائي اجتماعي(، 

يتم ت�صمين هذه الم�صوؤولية في نطاق التقرير ال�صنوي الذي تعده الموؤ�ص�صة عن اإجازاتها ون�صاطاتها 

االلتزام  توؤكد  قيم  من  بها  يت�صل  وما  االجتماعية  الم�صوؤولية  مبادئ  من  تنطلق  والتي  المتحققة 

بالمبادئ االإن�صانية واالأخالقية، كما اأو�صحت اأن دمج الم�صوؤولية االجتماعية في نظمها يظهر في 

المجاالت االآتية:

معايير  وفق  معها  وتتعامل  العمالء،  ل�صكاوى  نظام  الموؤ�ص�صة  لدى  يوجد  العمالء،  -  حماية 

االجتماعي،  والبحث  القانون  في  مخت�صون  ويتناولها  وال�صفافية،  والمو�صوعية،  ال�صرية، 

وتوجد عيادة قانونية توفر خدمات ا�صت�صارية لل�صحايا و�صائر الفئات الم�صتهدفة.

-  رعاية العاملين؛ تهتم الموؤ�ص�صة بالتدريب الذي يعتمد على تعميق دورهم في ر�صد وك�صف 

حاالت االتجار بالب�صر.

في  المطلوبة  المعايير  متابعة  على  الموؤ�ص�صة  تركز  المختلفة؛  الجهات  في  العاملين  -  حماية 

اأماكن العمل، والت�صغيل، وبيئة العمل واالأجور والحوافز الممنوحة للعاملين، وكذلك اإ�صكان 

العاملين في مجمعات تتوفر فيها مقومات ال�صحة والراحة البدنية والنف�صية وتوفير الخدمات 

االأ�صا�صية، وتحر�ض على وجود مكاتب فرعية لتوفير الخدمات اال�صت�صارية واالإن�صانية للعمال. 

خام�سا: الفئة الثالثة من المعايير القطرية والمبادئ ال�سبعة لم�ا�سفة اأيزو 26000

المالية  اللوائح  وفق  والم�صاءلة  بالمحا�صبة  االإدارة  مجل�ض  يقوم  للم�ساءلة:  1-  القابلية 

ويقوم  والمالية،  االقت�صاد  وزارة  اإلى  تقارير  تقدم  كما  الموؤ�ص�صة،  في  النافذة  واالإدارية 

ديوان المحا�صبة بالرقابة على النظم المحا�صبية واالإدارية.



89

واإنجازاتها  ن�صاطاتها  اأوجه  جميع  مت�صمنة  �صنوية  تقارير  الموؤ�ص�صة  تن�صر  2-  ال�سفافية: 

في  والدقة  والم�صداقية  بال�صفافية  التقارير  تلك  وتت�صم  تواجهها،  التي  الم�صاكل  وعر�ض 

عر�ض الوقائع والن�صاطات والبيانات المطروحة في تلك التقارير، وتعر�ض عادة على الويب 

�صايت الخا�ض بالموؤ�ص�صة على �صبكة االنترنت.

3-  ال�سل�ك االأخالقي: تلتزم الموؤ�ص�صة بمعايير اأخالقية يراعيها الموظفون، وتتم مراجعتها 

وتقويمها، وت�صتند على ال�صدق وال�صفافية، وتراجعها وتراقبها جهة قانونية مخت�صة داخل 

الموؤ�ص�صة.

4- احترام م�سالح االأطراف: تراعي الموؤ�ص�صة تحقيق التوازن بين اأ�صحاب الم�صالح.

5-  احترام �سيادة القان�ن: يوجد م�صت�صار قانوني يراقب االلتزامات القانونية للموؤ�ص�صة قبل 

االأطراف المختلفة ويراعي احترام حقوقهم القانونية وم�صالحهم الم�صروعة.

6- احترام معايير ال�سل�ك الدولية: تحترمها الموؤ�ص�صة باعتبار ن�صاطها وتخ�ص�صها.

7- احترام حق�ق االن�سان: اأ�صا�ض اأ�صيل ت�صتند عليه معايير ن�صاط الموؤ�ص�صة.

تحليل بيانات الحالة االأولى

تقدر منظمة العمل الدولية عدد االأ�صخا�ض الواقعين في نطاق االتجار بالب�صر بمختلف اأ�صكاله 

باأكثر من )2.500.000 مليون( �صخ�ض، وتقدر المنظمة االأرباح ال�صنوية التي ُتجنى على م�صتوى 

العالم من ا�صتغالل هوؤالء االأ�صخا�ض  بحوالي )32مليار دوالر(، كما تو�صح بيانات االأمم المتحدة 

الخا�صة بالمخدرات والجريمة اأن االأ�صخا�ض يتم االتجار بهم في )127( دولة، ويجري ا�صتغاللهم 

اأنه  ا�صتنتاج  يمكن معه  . مما 
)1(

بالب�صر االتجار  بعملية  تتاأثر  دولة  واأن )161(  دولة،  في )127( 

�صبكة  موقع  واأ�صار  المجتمع،  على  وتداعياتها  الجريمة  هذه  من  العالم  في  منطقة  تخلو  تكاد  ال 

الجزيرة اإلى تقرير �صنوي اأعدته وزارة الخارجية االأمريكية في الفترة من )اأبريل 2007 م حتى 

مار�ض 2008م( ي�صمل اأربع دول خليجية تعاني من االتجار بالب�صر؛ هي ال�صعودية والكويت و�صلطنة 

؛ وتتخذ هذه الجريمة اأ�صكااًل ُمتعددة ُي�صتدل عليها من حاالت االإيواء التي ت�صتقبلها 
)2(

عمان وقطر

.www.nauss.edu.sa 1( جامعة نايف للعلوم االأمنية. )2009(. حلقة مكافحة االتجار بالب�صر، 19دي�صمبر(

.www.aljazeera.net ،2( �صبكة الجزيرة. )2013(. 28 مايو(
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الق�صرية )العمل  والخدمة  اال�صتغالل  والجن�صي، وحاالت  البدني  الموؤ�ص�صة مثل: حاالت االعتداء 

الموؤ�ص�صة في  المنوط بهذه  الدور  اأهمية  اإلى  ي�صير  .  وهو ما 
)1(

اال�صترقاق( ال�صخرة،  االإجباري، 

مكافحة االتجار بالب�صر، وحددت اأهداف التاأ�صي�ض هذا الدور بن�صر الوعي بمفاهيم حقوق االإن�صان، 

ووقاية المجتمع من اأ�صباب االتجار، وتوفير الرعاية ومعالجة اآثاره على الفئات الم�صتهدفة.

ولكن، من ناحية اأخرى، ت�صير الخدمات التي قدمتها الموؤ�ص�صة )جدول رقم 1( اإلى التركيز 

على التوعية والحماية لل�صحايا، اأكثر من وقاية المجتمع من االأ�صباب، و ذكرت اأن برامج الوقاية 

هذه  اأ�صباب  مع  التعامل  اإلى  اإ�صارة  تت�صمن  ولم  الجريمة،  هذه  بخطورة  التوعية  على  تن�صب 

التوعية  يتركز حول  اأنه  وجد  الموؤ�ص�صة  ا�صتراتيجية  في  الوقاية  مفهوم  مراجعة  وعند  الظاهرة، 

وزيادة وعي المجتمع بالم�صكلة، اأكثر مما يت�صمن التوعية المبا�صرة للفئات التي هي م�صدر هذه 

الم�صكلة، مثل اأ�صحاب ال�صركات واالأعمال الخا�صة التي ت�صتقدم العمالة، اأو كفالء خدم المنازل، 

من  للحد  هامة  الكفالء  توعية  اأن  �صك  وال  المنزلية،  العمالة  من  الفئة  هذه  ا�صتقدام  مكاتب  اأو 

هذه الظاهرة؛ الأن التجاوزات التي توؤدي اإلى جريمة االتجار غالبا ما تكون دقيقة، واأحيانا قد ال 

يدري  اأغرا�ض م�صبوهة، ال  في  العمالة  ا�صتقدام  ت�صتغل رخ�صة  كاأن  بها،  الكفيل على علم  يكون 

لتوعيته  المنا�صب  التدريب  تلقيه  اأو عدم  بالتجاوزات،  ووعيه  اإدراكه  لعدم  الرخ�صة  بها �صاحب 

بكيفية تجنب التجاوزات لتفادي �صبهات االتجار بالعمالة، اأو حرمانهم من حقوقهم المكفولة لهم 

بالقوانين.

و بالرغم من اأن اخت�صا�صات الموؤ�ص�صة تن�ض على اإعداد الدرا�صات والبحوث المتعلقة بالفئات 

المختلفة،  واأ�صبابها  الم�صكلة،  حجم  تحدد  مو�صعة  محلية  درا�صات  ُيوجد  ال  اأنه  اإال  الم�صتهدفة، 

واالأطراف الم�صببة لالتجار بالب�صر، وفئات ال�صحايا، وحجم كل فئة وخ�صائ�صها، كما ال يوجد 

قيا�ض لمدى اإدراك اأ�صحاب مكاتب ا�صتقدام العمالة المنزلية والعمال بمدى وعيهم بالتجاوزات 

تحديد  من  الموؤ�ص�صة  لتمكنت  المعلومات،  هذه  مثل  توفرت  ولو  االتجار،  �صبهة  في  توقعهم  التي 

بما  االأطراف،  لهذه  التوعوية  اأن�صطتها  بع�ض  توجيه  ثم  الم�صكلة،  المت�صببة في  االأطراف  �صرائح 

ال�صعي  وعدم  للم�صكلة،  الم�صببة  للفئات  التوعوي  الخطاب  غياب  وربما  وخ�صائ�صهم،  يتنا�صب 

ه من حين الآخر لدولة قطر حول  ال�صتقطابها للتفاعل مع حلول لها، هو ال�صبب في االتهام الذي ُيوجَّ

�صعف العناية بحقوق االإن�صان وخا�صة العمال. 

)1( الدكتور �صعدون ر�صيد الحيالي. )2012(. تقرير وثائقي عن الموؤ�ص�صة القطرية لمكافحة االتجار بالب�صر، يناير.
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تمثل مخرجات عمل،  الموؤ�ص�صة  بيانات  اإليها  اأ�صارت  التي  النجاح  اأن موؤ�صرات  اأي�صا  يالحظ 

ونتائج ن�صاط، اأكثر مما تمثل نتائج ق�صيرة المدى اأو متو�صطة، اأو بعيدة المدى تحققت فعال في 

قيا�ض  مثال  يوجد  فال  المقدمة؛  الخدمات  لحجم  اإح�صائيا  قيا�صا  ت�صمل  ال  اأنها  كما  المجتمع، 

للظاهرة في بداية ن�صاط الموؤ�ص�صة، اأو بعد مرور فترة من ممار�صة ن�صاطها، بحيث يمكن اأن تقدم 

للمجتمع موؤ�صرا رقميا موؤيدا باأن�صطة وبرامج ت�صببت في هذه النتائج، فمثال يو�صح الجدول رقم 

)2( اأن موؤ�صر النجاح في مجال العالج هو )اإن�صاء ق�صم لالإيواء والرعاية والعالج والتاأهيل واإعادة 

دمج ال�صحايا في المجتمع(، والق�صم كما يبدو و�صيلة لتحقيق نتائج متعلقة بالن�صاط، ومن الَمتوقع 

اأن تكون موؤ�صرات االأداء هنا في �صورة التطور في اأعداد متلقي خدمات العالج، واأعداد ال�صحايا 

الذين تم تاأهيلهم ودمجهم بنجاح في المجتمع. هذا باالإ�صافة اإلى عدم االإ�صارة لن�صبة االنخفا�ض 

في حجم الظاهرة ب�صرائحها المختلفة في المجتمع، كنتيجة لن�صاط الموؤ�ص�صة، وهو موؤ�صر هام اإذا 

اأخذنا في االعتبار ما يظهر من اتهامات لدولة قطر من حين الآخر من انتهاكات لحقوق االإن�صان 

فيما يتعلق بالعمال.

المنهجية  ركيزة  نطاق  في  يقع  فهو  االجتماعية،  ال�صيا�صة  في  الموؤ�ص�صة  دور  حيث  من  اأما 

ال�صلة  وثيق  ويعتبر  الوطنية،  التنمية  ا�صتراتيجية  في  ال�صليمة،  االجتماعية  للتنمية  المتكاملة 

بال�صيا�صة االجتماعية للدولة، ويتعلق ب�صفة خا�صة بقطاع ال�صمانات الوقائية للحماية االجتماعية 

الذي يعتبر من مكونات ال�صيا�صة االجتماعية.

بع�ض  مع  فعلت  مثلما  للموؤ�ص�صة  معينًا  دورًا  تحدد  لم  اال�صتراتيجية  وثيقة  اأن  من  وبالرغم 

المنظمات المدنية االأخرى، اإال اأن الخطة التنفيذية ال�صتراتيجية قطاع التما�صك االأ�صري وتمكين 

 )2-2 )رقم  االأول  الم�صروع  م�صروعات؛  اأربعة  اأن�صطة  تنفيذ  في  �صريكًا  الموؤ�ص�صة  المراأة جعلت 

قطر  روؤية  اإطار  في  المنازل،  عامالت  ومعاملة  ا�صتقدام  عملية  لتنظيم  اإجراءات  بو�صع  خا�ض 

والمثل  والدينية  االأخالقية  بالقيم  وتلتزم  اأبناءها  ترعى  متما�صكة  قوية  اأ�صرة  على  »المحافظة 

العليا«؛ حيث ُكلفت الموؤ�ص�صة باإن�صاء مركز لدعم عامالت المنازل ي�صم مكتبًا خا�صًا وخطًا هاتفيًا 

�صاخنًا بالم�صاركة مع وزارة الداخلية، ووزارة العمل واللجنة الوطنية لحقوق االإن�صان، وهو ما قامت 

به الموؤ�ص�صة فعال. 

بتطوير  يخت�ض  االجتماعية  الحماية  قطاع  ا�صتراتيجية  في   )1-3 )رقم  الثاني  والم�صروع 

نظام �صامل للوقاية والحماية من العنف المنزلي، وذلك في اإطار روؤية قطر الوطنية »تطوير بنية 
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للحد من  وقوية«  ن�صطة  فعالة ومنظمات مجتمع مدني  موؤ�ص�صات عامة  بناء  �صليمة مع  اجتماعية 

العنف االأ�صري وتوفير الحماية والدعم لالأ�صر التي تتاأثر به؛ حيث َكلفت الموؤ�ص�صة بالم�صاركة في 

ن�صاط دمج ومراجعة جميع البيانات عن العنف ومن �صمنها مفهوم العنف وتعريفه، مع الجهات 

المعنية االأخرى، ومنها موؤ�ص�صة حماية الطفل والمراأة. وفي نطاق نف�ض الم�صروع ت�صارك الموؤ�ص�صة 

العالمية،  المعايير  تلبي  لل�صحايا  اآمنة(  )بيوت  مالجئ  وتاأ�صي�ض  معاينة  ن�صاط  في  اآخرين  مع 

كما ت�صارك اأي�صا في ن�صاط دعم برامج اإعادة تاأهيل ودمج �صحايا العنف �صمن المجتمع؛ هذه 

الم�صروعات تتعلق بمحور التما�صك االأ�صري الذي اهتم بالحد من االعتماد على عامالت المنازل 

معاملة  اإ�صاءة  عن  المبكر  للك�صف  نظام  وو�صع  المنزلي،  العنف  وتخفي�ض  االأطفال،  تربية  في 

االأطفال وحمايتهم من اأ�صباب العنف.

وهنا قد يثور الت�صاوؤل حول �صبب تكليف ال�صيا�صة االجتماعية للدولة للموؤ�ص�صة بالم�صاركة في 

اآليات خف�ض العنف المنزلي، بالم�صاركة مع اللجنة الوطنية لحقوق االإن�صان تارة، وبالم�صاركة مع 

الموؤ�ص�صة القطرية لحماية الطفل والمراأة تارة اأخرى، ويمكن تف�صير ذلك اأن ال�صيا�صة االجتماعية 

فموؤ�ص�صة  اخت�صا�صاتها؛  حدود  في  بدورها  منظمة  كل  تقوم  بحيث  التكليفات  هذه  اإلى  عمدت 

تقديم  وت�صتطيع  المنازل،  عامالت  اإلى  و�صواًل  الموؤ�ص�صات  هذه  اأقرب  بالب�صر  االتجار  مكافحة 

التوعية لمنع اأي اعتداء اأو �صوء معاملة لالأطفال، كما اأنها يمكن اأن تزود الدولة ببيانات عن هذا 

النوع من المخاطر التي قد يتعر�ض لها االأطفال من واقع الحاالت المعرو�صة عليها. 

الواقع على الطفل  اأما موؤ�ص�صة حماية الطفل والمراأة فقد تكون معنية بمنع العنف واالإهمال 

من قبل والديه اأو اأحد اأفراد االأ�صرة، في حين يتركز دور اللجنة الوطنية لحقوق االإن�صان النظر 

في تجاوزات حقوق االإن�صان ور�صدها، وهو ما يمكن اأن يتم بال�صراكة مع موؤ�ص�صة مكافحة االتجار 

ه�صم  اأو  المعاملة،  �صوء  من  وحمايتهن  المنازل،  عامالت  بحقوق  يتعلق  فيما  وخا�صة  بالب�صر 

حقوقهن، اأو التعر�ض الأي اعتداءات اأو عنف. هذا التكامل في االأدوار، وا�صتثمار موارد وخدمات 

موؤ�ص�صات المجتمع المدني، وظفته ا�صتراتيجية التنمية الوطنية )قطاع التما�صك االأ�صري( لخدمة 

ال�صيا�صة االجتماعية للدولة.

اأما عند تحليل دور الموؤ�ص�صة في ال�صيا�صة العامة للم�صوؤولية االجتماعية، فنجد اأن الموؤ�ص�صة 

قيدته بارتباط ن�صاطها بحقوق االإن�صان، باعتبار اأنه واجب ِقَيمي واأخالقي �صمنه د�صتور الدولة، 

وواجب اإن�صاني يتمثل في المواثيق والمعاهدات واالإعالنات الدولية الخا�صة بحقوق االإن�صان. 
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التي  بالب�صر  االتجار  حاالت  ت�صنيف  في  الدولية  بالمعايير  التزامها  اأن  الموؤ�ص�صة  ترى  كما 

تتعامل معها، المن�صو�ض عليها في مواثيق االأمم المتحدة، واالإقليمية والعربية، هو اأي�صا مظهر من 

مظاهر تطبيقها لم�صوؤوليتها نحو المجتمع، اإال اأنها لم تذكر كيفية هذا االلتزام، وال طرق قيا�صه، 

كما لم تحدد مدى اقترابها من هذه المعايير الدولية، ولكن هذا ال يقلل من جهود الموؤ�ص�صة التي 

وزارة  اأف�صحت  والعمل، كما  الكفالة  قانوني  النظر في  باإعادة  الدولة  اإليها قرار  ُنرجع  اأن  يمكن 

الداخلية في موؤتمرها ال�صحفي بتاريخ االأربعاء 14مايو 2014م.

وبعك�ض دور الموؤ�ص�صة في ال�صيا�صة االجتماعية، فاإن تحديد دورها في ال�صيا�صة العامة للم�صوؤولية 

وقت  حتى  بعد،  ر�صمية  ب�صفة  ال�صيا�صة  هذه  �صدور  لعدم  نظرا  اأ�صعب  مهمة  يعتبر  االجتماعية 

طباعة هذه الدرا�صة، وبالرغم من ذلك يمكن تحليل دورها، كما اأ�صارت اإليه، با�صتخدام موؤ�صرين 

لهما عالقة وثيقة بهذه ال�صيا�صة؛ االأول خا�ض بالمعايير القطرية للم�صوؤولية االجتماعية لل�صركات، 

والثاني يتعلق بمحور الم�صوؤولية االجتماعية في اال�صتراتيجية الوطنية للحماية االجتماعية. ولكن 

الدولة  بعد عن  لم ي�صدر  اأن كليهما  اإلى  االإ�صارة  الموؤ�ص�صة بكل موؤ�صر، تجدر  قبل تحليل عالقة 

ب�صفة ر�صمية.

حقوق  و  البيئة؛  فئات:  ثالث  من  لل�صركات  االجتماعية  للم�صوؤولية  القطرية  المعايير  تتكون 

الف�صاد،   ومكافحة  والمحا�صبة  ال�صفافية  القطري؛  المجتمع  وم�صالح  العمال  وحقوق  االإن�صان 

وتنطلق الفئة الثانية من المبادئ الدولية التي تفر�ض على الموؤ�ص�صات التجارية دعم حماية حقوق 

االإن�صان المعلنة دوليًا واحترامها، والتاأكد من تجنبها الأي انتهاكات لهذه الحقوق، وتتكون معايير 

)المعايير44-27(،  عموما  باالإن�صان  الخا�صة  الحقوق  من  مجموعة  من  بدورها  الثانية  الفئة 

والم�صتهلك )45-51(، والمواطن المحلي )52-57(، والمعاقين والفئات ال�صعيفة في المجتمع 

)58-64(، تمثل في مجموعها ثمانية ع�صر معيارا )اأنظر ملحق رقم2(، كلها تقع في نطاق اأهداف 

واخت�صا�صات الموؤ�ص�صة.

فنجده  االجتماعية،  الحماية  ا�صتراتيجية  في  االجتماعية،  الم�صوؤولية  محور  اإلى  وبالن�صبة 

التالية:  النتائج  لتحقيق  المدني  المجتمع  مع  بال�صراكة  االإن�صان،  حقوق  حماية  ي�صتهدف  اأي�صا 

مجتمع مبني على االأ�ص�ض والمعايير الدولية الخا�صة بمجاالت وا�صتحقاقات وبيئة العمل؛ وتطوير 

قاعدة من �صركات القطاع الخا�ض التي ت�صتثمر في مجال الم�صوؤولية االجتماعية؛ وتعزيز نظام 
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االجتماعية القائمة على التفاعل الن�صط وال�صراكات بين مختلف الكيانات بما في ذلك  الحماية 

الحكومة والقطاع الخا�ض والمجتمع المدني؛ وتحقيق االإ�صهام المالي لل�صركات الوطنية وال�صركات 

المجتمع  منظمات  عمل  ودعم  المجتمع  في  الفجوات  و�صد  التنمية  دعم  في  الجن�صية  المتعددة 

المدني، وحدد المحور ت�صعة ع�صر دورا لمنظمات المجتمع المدني؛ منها: الرقابة على الخروقات 

الق�صايا  تتناول مختلف  التي  والتقارير  والدرا�صات  االأبحاث  وتقديم  العامة،  الموجهات  وتحديد 

االجتماعية. وت�صير النظرة الفاح�صة لن�صاط الموؤ�ص�صة اإلى ارتباط ن�صاطها اأي�صا بهذا المحور. 

ولكن يالحظ اأنها ابتعدت عن الدور الرقابي على انتهاكات ال�صركات لحقوق العمال. و ربما يرجع 

ذلك لعدم �صدور المعايير القطرية وا�صتراتيجية الحماية االجتماعية بعد. 

ومن ناحية اأخرى، الموؤ�ص�صة االآن جارية تحت م�صروع الدمج مع موؤ�ص�صة حماية الطفل والمراأة، 

والرعاية  الحماية  موؤ�ص�صة  م�صمى  تحت  جديد  مدني  كيان  لتكوين  االجتماعي،  التاأهيل  ومركز 

االجتماعية، اكت�صب �صفته المدنية بحكم قانون اإن�صاء الموؤ�ص�صة القطرية للعمل االجتماعي، ومن 

الطبيعي اأن ينتج عن هذا الدمج تغيير في االأهداف واالخت�صا�صات.

وبدرا�صة بيانات الموؤ�ص�صة عن مدى دمج الم�صوؤولية االجتماعية في نظم واإجراءات الموؤ�ص�صة، 

تبين عدم وجود اإدارة مخت�صة بالم�صوؤولية االجتماعية، وال الوظائف المتخ�ص�صة التي تنفذ مهام 

هذه االإدارة مثل وظيفة اأخ�صائي م�صوؤولية اجتماعية مثال، اأما االإ�صارة اإلى قيام اإدارة الخدمات 

الم�صتركة والدار القطرية لالإيواء والرعاية االإن�صانية التابعة للموؤ�ص�صة بمتابعة م�صوؤولية الموؤ�ص�صة 

نحو المجتمع، ووجود وظيفة اأخ�صائي م�صوؤولية اجتماعية بم�صمى )باحث اجتماعي اأو اأخ�صائي 

االجتماعية،  الم�صوؤولية  في  الموؤ�ص�صة  دور  حول  الروؤية  و�صوح  عدم  اإلى  ي�صير  فهو  اجتماعي(، 

والتزاماتها نحو المجتمع. وت�صير ت�صنيفات الوظائف الحديثة اإلى اأن مهام اأخ�صائي الم�صوؤولية 

االجتماعية تختلف عن مهام االأخ�صائي االجتماعي، كما اأن الخلفية المهنية والموؤهالت العلمية 

اأحدهما عن االآخر. وقد يعتبر ذلك �صببا في عدم قيام الموؤ�ص�صة، وقت  مختلفة، بحيث ال يغني 

وجودها، ب�صراكات مخططة مع �صركات القطاع الخا�ض، اأو تنفيذ اأن�صطة تحفيزية لل�صركات، اأو 

الكفالء، لاللتزام بمعايير حقوق االإن�صان، مثل اإطالق جائزة �صنوية متعددة الفئات في مجاالت 

مختلفة للم�صوؤولية االجتماعية، اأو تنفيذ برامج موجهة لتدريب العمال على حقوق االإن�صان بال�صراكة 

مع القطاعات االقت�صادية التي ت�صتقطب اأعدادا كبيرة من العمال.
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التزامها  اأي�صا من حيث مدى  للم�صوؤولية االجتماعية  العامة  الموؤ�ص�صة بال�صيا�صة  ترتبط هذه 

الف�صاد  ومكافحة  والم�صاءلة  بال�صفافية  الخا�صة  القطرية  المعايير  من  الثالثة  الفئة  بمعايير 

التدقيق  اإلى  وجودها  وقت  الموؤ�ص�صة  خ�صوع  ويعتبر   .  26000 اأيزو  لموا�صفة  ال�صبعة  والمبادئ 

المحا�صبي من ديوان المحا�صبة، ثم انتقال المهام الرقابية للموؤ�ص�صة القطرية للعمل االجتماعية، 

دليال على التزامها بالمعايير ال�صبعة.

الحالة الثانية:دار االإنماء االجتماعي

اأوال: التعريف بالم�ؤ�س�سة

هي موؤ�ص�صة تنموية اجتماعية غير ربحية اأن�صئت عام 1996م لتعمل تحت مظلة موؤ�ص�صة قطر 

العمل  نفع عام �صمن موؤ�ص�صات  االآن موؤ�ص�صة خا�صة ذات  المجتمع، وهي  وتنمية  والعلوم  للتربية 

كموؤ�ص�صة  االجتماعي  للعمل  القطرية  الموؤ�ص�صة  ن�صاطها  وتراقب  عليها  ت�صرف  التي  االجتماعي 

خا�صة ذات نفع عام، وهي ع�صو في ال�صبكة العربية للمنظمات االأهلية، ومنظمة االأ�صرة العربية.

ت�صير اأهداف التاأ�صي�ض اإلى اأن الدار تهدف اإلى تعزيز دور االأ�صرة في المجتمع والمحافظة على 

االقت�صادي  الم�صتوى  ورفع  اقت�صاديا،  وتمكينها  واالقت�صادي،  االجتماعي  وا�صتقرارها  تما�صكها 

ت�صتهدف  كما  االإنتاجية،  الم�صاريع  خالل  من  لها  عمل  فر�ض  وتوفير  الدخل،  منخف�صة  لالأ�صر 

ر�صد الظواهر االجتماعية المختلفة واإجراء الدرا�صات العلمية حولها وتقديم المقترحات ب�صاأنها 

اإ�صراك �صناع القرار في معالجتها، والمحافظة على التراث ال�صعبي والتقليدي واإحياء  ومحاولة 

الحرف اليدوية وتطويرها، وتهيئة اأفراد المجتمع لمواكبة التغييرات الناتجة عن العولمة والتاأقلم 

معها.

الخدمات  اإدارة  اإدارات؛  اأربع  من  يتكون  تنظيمي  هيكل  خالل  من  اأهدافها  الدار  تحقق 

واإدارة  والبحوث،  الدرا�صات  ق�صم  االجتماعية،   الخدمات  ق�صم  وت�صمل:  االجتماعية  والدرا�صات 

التاأهيل المهني والتطوير، وتتكون من: ق�صم االإر�صاد المهني، ق�صم برامج التدريب المهني، ق�صم 

التاأهيل، وق�صم التطوير، واإدارة الم�صاريع واال�صتثمار وتت�صمن: ق�صم اإدارة الم�صاريع واال�صتثمار، 

العالقات  واإدارة  االجتماعية،  التنموية  البرامج  ق�صم  )ر�صاميل(،  الذاتية  المبادرات  دعم  ق�صم 

الت�صويقية واالإعالم وتت�صمن: ق�صم االإعالم، ق�صم الت�صويق، ق�صم العالقات العامة، ق�صم تكنولوجيا 

الدرا�صة ثالثة و�صبعين موظفًا، ويو�صح  الهيكل وقت  العاملين في هذا  وبلغ عدد   ،IT المعلومات 

الجدول االآتي الخدمات المقدمة، والفئات الم�صتفيدة منها:
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جدول رقم )3(

الخدمات التي تقدمها دار االإنماء االجتماعي والفئات الم�ستفيدة منها

الفئة الم�ستفيدةالخدمة

الم�صاريع 1 واإدارة  وتنفيذ  ودرا�صة  المالية  الدار  موارد  تنمية 

اال�صتثمارية والتنموية
المجتمع

برامج 2 خالل  من  منتجة  لطاقات  الذاتية  القدرات  تحويل 

تدريبية ومهنية متطورة

المجتمع

المجتمعدعم االأ�صر التي تتعر�ض لتحديات اجتماعية واقت�صادية3

المجتمعاإجراء البحوث االجتماعية بهدف تحقيق التنمية الب�صرية4

وترى الدار اأن موؤ�صرات نجاحها تتمثل في:

جدول رقم )4(

مجاالت عمل دار االإنماء االجتماعي وم�ؤ�سرات النجاح التي تراها الدار

م�ؤ�سرات النجاحالمجال

الع�صاء الخيري، ال�صوق الدبلوما�صيتدبير التمويل1

ال�صغيرة، التاأهيل والتدريب2 الم�صاريع  تنمية  برنامج  االأولى،  الخطوة  برنامج 

ح�صن  م�صروعك،  ابداأ  م�صروعك،  فكرة  حدد  والمتو�صطة، 

م�صروعك، اإعداد مدربين لتدري�ض مناهج منظمة العمل الدولية 

في مجال الم�صاريع المتو�صطة وال�صغيرة، واإعداد اخت�صا�صيين 

في التاأهيل واالإر�صاد المهني، واالأ�صري

حملة توعية بالنماء المهني، حملة ال�صالمة على الطريق، حملة الت�صويق و االإعالم3

كفو، جائزة العمل التطوعي

لتمويل تنمية المجتمعات المحلية4 الوقفي  البل�صم  مجمع  ال�صفاء،  مجمع  تراحم،  وقفية 

ودعم الخدمات ال�صحية، مجمع البر الوقفي لتمويل الخدمات 

االإن�صانية، �صندوق �صند الوقفي، خدمات طبية للكلى، ا�صت�صارات
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م�ؤ�سرات النجاحالمجال

للتجميل، التنمية االقت�صادية لالأ�صرة5 قطر  اأكاديمية  الندالة،  م�صروع  هيا،  ال�صيخة  م�صنع 

�صندوق را�صاميل، االأ�صرة الع�صرية، بيت التراث، رداء الخير

النقا�صية، التوعية والتثقيف6 الحلقات  الندوات،  الموؤتمرات،  المنتديات، 

المطبوعات، مقابالت و�صائل االعالم

ثانيا: دور الدار  في تنفيذ ال�سيا�سة االجتماعية

تفيد بيانات الدار اإلى اأن اأن�صطتها تتعلق بالتنمية الب�صرية التي اعتبرتها ا�صتراتيجية التنمية 

وتعتبر  الوطنية2030م،  قطر  روؤية  ا�صتهدفته  الذي   القطري  االقت�صاد  تطور  راأ�صمال  الوطنية 

م�صكلة عزوف ال�صباب القطري عن االلتحاق باالأعمال المهنية من اأهم التحديات التي تواجهها. 

وت�صير مجاالت االأن�صطة في الجداول اإلى اأن دور الدار في  ال�صيا�صة االجتماعية يتعلق بتوفير فر�ض 

التمكين االقت�صادي لالأ�صر التي لي�ض لها م�صادر للدخل ، وهو ياأتي �صمن محور التما�صك االأ�صري 

�صمن م�صروع )تح�صين م�صتوى التمكين االقت�صادي واالجتماعي لالأ�صرة القطرية(. ولتحقيق هذا 

الدور ر�صمت الدار م�صارها اال�صتراتيجي كاالآتي:

المجتمع. تطوير  في  لت�صهم  ذاتها  على  تعتمد  م�صتقرة  اأ�صرة  بناء  •�الروؤية: 

•��الر�صالة: تطوير قدرات اأفراد االأ�صرة والمجتمع في دولة قطر على توفير برامج متخ�ص�صة 
اأجل بناء  الفعالة في المجتمع من  للم�صاركة  واإتاحة الفر�صة  لرعاية وتنمية هذه القدرات 

اأ�صر م�صتقرة معتمدة على نف�صها ومكتفية ذاتيا.

�صنوات، )2(  المالي خالل خم�ض  الذاتي  االكتفاء  تحقيق   )1( اال�صتراتيجية:  •��االأهداف 
تحقيق نمو خدمات الدار المقدمة للجمهور بواقع 20% �صنويا، )3( تقييم وتطوير م�صتمر 

لالأنظمة االإدارية الداخلية لتلبية اأف�صل المتطلبات للمجتمع والفئات الم�صتهدفة.

اإدارة روؤية واأهداف تحقق روؤية ور�صالة  االإدارات وت�صع لكل  لم�صتوى  اال�صتراتيجية  •��تنتقل 
.

)1(

الدار، ح�صب ما ورد في تقرير الدار »اأعوام من العطاء«

)1( دار االنماء االجتماعي، اأعوام من العطاء: 1996- 2009م.
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العوامل  الدار بذكر  اأفادت  النجاح في تحقيق هذه االأهداف،  ال�صوؤال عن كيفية قيا�ض  وعند 

االآتية: التوا�صل المبا�صر مع الفئات الم�صتهدفة من ال�صباب، عدد البرامج المتاحة لت�صجيع العمل 

المهني، مدى توفير التدريب الالزم في مجاالت الحرف المهنية، مدى تحقيق ال�صراكة االجتماعية 

مع القطاع االقت�صادي لتوفير فر�ض التدريب والت�صغيل، اإال اأنها لم توفر موؤ�صرات رقمية لكل عامل 

منها.

ثالثا: دور الم�ؤ�س�سة في تنفيذ ال�سيا�سة العامة للم�س�ؤولية االجتماعية

ق�صم  خالل  االجتماعيةمن  بالم�صوؤولية  خا�صة  مبادرة  تبنت  اأنها  اإلى  الدار  بيانات  ت�صير 

التطبيقية  بالدرا�صات  يقوم  الذي  والبحوث  الدرا�صات  ق�صم  خالل  ومن  االجتماعية،  الخدمات 

والميدانية والر�صد المجتمعي لتحديد احتياجات المجتمع، كما ترى الدار اأن العمل على تمكين 

االأفراد ليكونوا قيمة م�صافة في بناء اأ�صرة م�صتقرة اقت�صاديا واجتماعيا، ور�صد الفئات الراغبة 

في التدريب والتطوير من الحاالت االأ�صرية المنت�صبة الأق�صام خدماتها، وتقديم خدمات االإر�صاد 

ور�صد  المجتمعي،  والتطوير  االإر�صاد  لخدمات  الالزمة  البرامج  واقتراح  والجماعي،  الفردي 

ودرا�صة الظواهر والم�صكالت االجتماعية التي ت�صغل المجتمع القطري بما يخدم المجتمع ومواجهة 

احتياجاته التنموية واالإ�صراف علي اإ�صباع هذه االحتياجات، كلها دالالت على قيام الدار بدور في 

تنفيذ ال�صيا�صة العامة للم�صوؤولية االجتماعية.

رابعا: دمج الم�س�ؤولية االجتماعية في نظم واإجراءات الدار

الت�صويقية  العالقات  اإدارة  وظيفة  اأن  كما  اجتماعية،  م�صوؤولية  اأخ�صائي  بوجود  الدار  اأفادت 

واالإعالم تقوم على تحقيق الهدف اال�صتراتيجي الخا�ض باالعتماد على التطوير الذاتي خالل خم�ض 

�صنوات؛ اإذ يعمل ق�صم الت�صويق على الترويج للبرامج واالأن�صطة التنموية، و يعمل ق�صم الداعمين 

والمتطوعين للحفاظ على العالقات والترابط والتوا�صل االجتماعي بين المتطوعين والداعمين، 

ويت�صح ذلك من روؤية واأهداف هذه االإدارة:

مع روؤية الدار«. المن�صجمة  الم�صتدامة  الم�صادر  تاأمين  نحو  ثابتة  بخطى  »نتقدم  •�الروؤية: 

والمنت�صبين اليها.  الدار  بدور  العام  الوعي  زيادة   )1( •��االأهداف: 

             )2( ابتكار و�صائل جديدة لتدبير التمويل وتاأمين االكتفاء الذاتي. 

            )3( البحث عن فهم اأف�صل للداعمين والمتطوعين.
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خام�سا: الفئة الثالثة من المعايير القطرية والمبادئ ال�سبعة لم�ا�سفة اأيزو 26000

من  ال�صادرة  وال�صيا�صات  القرارات  تنفيذ  مراقبة  خالل  من  تتم  للم�ساءلة:  1-  القابلية 

واإعداد  ال�صرف،  بنود  ومراقبة  الموازنة،  م�صروع  اإعداد  على  واالإ�صراف  االأمناء،  مجل�ض 

م�صروع الح�صاب الختامي.

الذاتي  باالكتفاء  تتحقق  وهي  واأن�صطتها،  قراراتها  في  تحقيقها  الدار  تتوخى  2-  ال�سفافية: 

وتعزيز و�صعها المالي وتاأ�صي�ض م�صاريع تنموية فعالة.

اإطار  في  وت�صجيعها،  ال�صغيرة  والريادية  الحرفية  الم�صاريع  دعم  االأخالقي:  3-  ال�سل�ك 

االلتزام بال�صلوك االأخالقي.

الداعمين،  من  عديدة  اأطراف  مع  تتعامل  الدار  الأن  نظرا  االأطراف:  م�سالح  4-  احترام 

والممولين، واأ�صحاب الم�صاريع ال�صغيرة، فاإنها تحر�ض على اأن تحقق التوازن بين اأ�صحاب 

الم�صالح.

الدراية  الذي يمكنها من  القانونية  من خالل ق�صم اال�صت�صارات  5-  احترام �سيادة القان�ن: 

الكافية بالتزاماتها القانونية، كما اأنها ترجع اإلى جميع القوانين المتعلقة بتنظيم االأن�صطة 

االإنتاجية التي توؤهل العمالء لها وتدربهم عليها، كما تهتم بمتابعة اأي تغييرات في القوانين 

على  الم�صتفيدين  تدرب  التي  والمتو�صطة  ال�صغيرة  بالم�صروعات  اأو  بن�صاطها،  المتعلقة 

اإن�صائها.

6- احترام معايير ال�سل�ك الدولية: تحترمها الموؤ�ص�صة باعتبار ن�صاطها وتخ�ص�صها.

اأن التمكين االقت�صادي واالجتماعي لالأ�صر هو حق  7-  احترام حق�ق االن�سان: تعتبر الدار 

اأ�صا�ض من حقوق االن�صان الذي تكفله الدولة.

تحليل بيانات الحالة الثانية

احتلت دولة قطر المرتبة )37( عالميا في تقرير التنمية الب�صرية لالأمم المتحدة لعام 2011م، 

بعد اأن كان ترتيبها )38( عالميا، وي�صير تقرير االأمم المتحدة االإنمائي لعام 2011عن دولة قطر، 

اإلى اأن متو�صط ن�صيب الفرد من الدخل القومي االإجمالي ارتفع لي�صبح 82.978 األف دوالر لعام 

 50 2010م، وذلك قبل �صدور القرار االأميري رقم  األف دوالر لعام   79.426 2011م، مقارنة ب 



100

والمتقاعدين  للموظفين  والمعا�صات  االجتماعية  والعالوة  االأ�صا�صية  الرواتب  بزيادة   2011 ل�صنة 

120%. وبالرغم من  60% و  القطريين من المدنيين والع�صكريين في الدولة بن�صب تراوحت بين 

الدرا�صات  وت�صير  والفقر،  الديون  من  تعاني  ومهم�صة  �صعيفة  فئات  هناك  مازالت  الجهود،  هذه 

الُمعدة ال�صتراتيجية التنمية الوطنية اإلى اأن عددًا متزايدًا من االأ�صر، وخا�صة ال�صعيفة التي تنتمي 

اإلى فئة ذوي الدخل المنخف�ض،  تتحمل دينًا لدفع تكاليف الح�صول على خدمات التعليم وال�صحة، 

، كما ت�صير اإلى اأن االأ�صر التي تعاني من الفقر غالبا ما تعولها امراأة، 
)1(

ال�صيما من القطاع الخا�ض

وخا�صة االأرملة اأو المطلقة، اأو يكون عائلها متقاعدا اأو عاطال عن العمل، اأو يكون عائلها موظفا، 

العاملين عددًا  قليل من  ويعيل عدد  االأ�صرة كبيرا  يكون حجم  اأو  تعليمه منخف�ض،  ولكن م�صتوى 

لتحديد  كموؤ�صر  الوطني  الفقر  خط  قيا�ض  اال�صتراتيجية  وا�صتخدمت  االأ�صرة،  اأفراد  من  كبيرا 

9.2%  من الحاالت،  2007/2006م، كاالآتي: االأ�صرة المعي�صية وتمثل  الفئات المحتاجة في عام 

واالأفراد ويمثلون 12%، االأطفال دون �صن 14�صنة ون�صبتهم 13.7%، والم�صنون ون�صبتهم %13.4، 

تنفيذيًا  دورًا  االجتماعي  االإنماء  دار  تلعب  ولذلك  الفئات،  11% من هذه  االآخرون  االأفراد  ويمثل 

وحددت  اأخرى،  مدنية  منظمات  عدة  اإلى  باالإ�صافة  االجتماعية  الحماية  نظام  تطبيق  دعم  في 

اأهداف التاأ�صي�ض هذا الدور بالمحافظة على التما�صك االقت�صادي لالأ�صرة، وتمكينها اقت�صاديا، 

الم�صاريع  لها من خالل  الدخل، وتوفير فر�ض عمل  الم�صتوى االقت�صادي لالأ�صر منخف�صة  ورفع 

االإنتاجية، وت�صير الخدمات التي قدمتها الدار )جدول رقم 3( اإلى ات�صاق خدماتها مع االأهداف 

واالخت�صا�صات، واتخذت في �صبيل تحقيق اأهدافها مجاالت عمل مكنتها من الو�صول اإلى الفئات 

الم�صتهدفة.  

الوقائية  ال�صمانات  بقطاع  يتعلق  االجتماعية،  ال�صيا�صة  بتنفيذ  ال�صلة  وثيق  بدور  الدار  تقوم 

الحماية  لنظام  رئي�ض  كم�صاند  الدار  اإلى  القطاع  ا�صتراتيجية  واأ�صارت  االجتماعية،  للحماية 

بتنفيذ »برامج الحماية االجتماعية  ُكلفت  التي  المدني  المجتمع  االجتماعية من �صمن منظمات 

.  وتعمل الدار على تحقيق التنمية االجتماعية باإقامة م�صروعات 
)2(

للجماعات المعر�صة للمخاطر«

تعمل فيها االأ�صر ال�صعيفة الدخل، بفئاتها المختلفة، وخا�صة المراأة، وتمليك االأفراد الموؤهالت 

)1( ا�صتراتيجية التنمية الوطنية، قطاع التما�صك االأ�صري، �ض 165.

)2( ا�صتراتيجية التنمية الوطنية، قطاع الحماية االجتماعية، جدول رقم 5-1، �ض 173.
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والو�صائل الالزمة لتاأمين حياة الئقة، ويظهر ذلك باإقامة م�صروعات اإنتاجية مثل م�صنع ال�صيخة 

هيا للمالب�ض، وم�صروع ال�صندالة لتدريب وتوظيف عدد من ال�صيدات المتعففات، واأكاديمية قطر 

للتجميل، واأن�صاأت �صندوق ر�صاميل لدعم اأ�صحاب الم�صاريع الريادية وتقديم قرو�ض مي�صرة لتنفيذ 

واإدارة م�صاريعهم، وتحقق هذه الم�صاريع هدف تو�صيع برنامج االأ�صر المنتجة في قطاع الحماية 

االجتماعية، الذي يولي اهتماما خا�صا بالن�صاء، وي�صعى لتمكين مزيد من القطريين من االعتماد 

اإلى منتجين من خالل الم�صاريع ال�صغيرة، والترويج للدخول في �صراكة  على اأنف�صهم وتحويلهم 

.
)1(

فعالة مع منظمات المجتمع المدني، والم�صاعدة في دمج الفئات المهم�صة في قوة العمل

كما ا�صتثمرت الدار الجانب الخيري كنقطة ارتكاز الإطالق عدد من الم�صاريع االإن�صانية مثل 

التي تجد �صعوبة في �صد احتياجاتها، والتي فقدت عائلها،  وقفية تراحم بهدف م�صاعدة االأ�صر 

والم�صابين باأمرا�ض مزمنة مثل الف�صل الكلوي، وم�صروع مجمع البل�صم لمر�صى الف�صل الكلوي، 

لتمويل خدمات  مالية  موارد  لخلق  البر  ومجمع  المر�صى،  المحتاجين من  لدعم  ال�صفاء  ومجمع 

الدار  ت�صهم  الم�صتفيدة من خدماتها، كما  للفئات  والتاأهيل  التطوير  التنموية مثل خدمات  الدار 

في تحقيق النتيجة القطاعية الثانية للحماية االجتماعية التي ت�صتهدف »بناء بيئة تمكينيه الإدماج 

العمل  قوة  »جعل  الثالثة  القطاعية  والنتيجة  العمل«،  قوة  في  وال�صعيفة  المهم�صة  المجموعات 

والمجتمع اأكثر �صموال«؛ فقدمت لذلك برنامج الخطوة االأولى لبناء قاعدة معرفية و مهارية لدخول 

�صوق العمل والتكيف معه، وبرنامج تنمية الم�صاريع ال�صغيرة والمتو�صطة، ولتحقيق ا�صتدامة هذه 

الم�صاريع اأن�صاأت �صندوق �صند الوقفي لتطوير القدرات التناف�صية لالأفراد والتاأهيل ل�صوق العمل.

مخرجات  تمثل   )4 رقم  )جدول  الدار  ت�صتخدمها  التي  النجاح  موؤ�صرات  اأن  اأي�صا  يالحظ 

عمل، ونتائج ن�صاط، ولكنها ال تقدم قيا�صا الأثر ن�صاطها على الفئات التي ا�صتهدفها قطاع الحماية 

االجتماعية، وعلى الرغم من اأن الدار ا�صتطاعت اأن ت�صع مفهوما جيدا لدورها في تحقيق التمكين 

م�صاريع  تمثل  عمل  مخرجات  اإلى  المفهوم  هذا  وترجمت  الدخل،  ال�صعيفة  لالأ�صرة  االقت�صادي 

تتميز بالتنوع واالبتكار، كما توفر بياناتها اأعداد الم�صتفيدين من كل م�صروع منها، اإال اأنها لم توفر 

قيا�صا لمدى انخفا�ض ن�صبة االأ�صر المعي�صية واالأفراد المذكورين من �صمن فئات موؤ�صر عتبة خط 

الفقر الن�صبي التي اأ�صارت اإليها ا�صتراتيجية التنمية الوطنية. 

)1( ا�صتراتيجية التنمية الوطنية، قطاع الحماية االجتماعية، �ض 177.
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وعند تحليل دور الدار في ال�صيا�صة العامة للم�صوؤولية االجتماعية، نجد اأن الموؤ�ص�صة اعتمدت 

والبنوك  ال�صركات،  لدى  االجتماعية  الم�صوؤولية  برامج  با�صتثمار  ن�صاطها  تمويل  على  بالكامل 

الخا�ض  القطاع  و�صركات  البنوك  عدد  يبلغ  المثال  �صبيل  وعلى  واالأفراد،  بل  الخا�ض،  والقطاع 

والعام الموؤ�ص�صة ل�صندوق �صند الوقفي )12( من اإجمالي عدد الموؤ�ص�صين )21( بن�صبة 57%، اأما 

العدد الباقي فيمثل عددًا من الوزارات والموؤ�ص�صات العامة، وهو ما يحقق الم�صوؤولية االجتماعية 

لهذه الفئات جميعًا، ونفذت الدار عددًا من الدرا�صات وقدمت اأوراق عمل في موؤتمرات علمية حول 

دور منظمات المجتمع المدني في التنمية االجتماعية، مثل الدرا�صة البحثية بعنوان »الم�صوؤولية 

االجتماعية لل�صركات ودورها في تطبيق �صيا�صة توطين الوظائف / التقطير«، كما عقدت عددًا من 

SA8000:2008 في الم�صوؤولية  الور�ض حول الم�صوؤولية االجتماعية، وح�صلت الدار على �صهادة 

االجتماعية، و�صهادة اأيزو 9001:2008 الخا�صة بجودة االأداء واالإدارة. 

بمعايير  تلتزم  ال�صركة  فاإن  االجتماعية  للم�صوؤولية  المقترحة  القطرية  للمعايير  بالن�صبة  اأما 

المحافظة على البيئة، واأماكن العمل عند اإن�صاء الم�صروعات االإنتاجية للفئات الم�صتفيدة. 

وبدرا�صة بيانات الدار عن مدى دمج الم�صوؤولية االجتماعية في نظم واإجراءات العمل، لوحظ 

عدم وجود اإدارة مخت�صة بالم�صوؤولية االجتماعية، بالرغم من اأنها اأفادت بوجود اأخ�صائي م�صوؤولية 

اأنها تتبنى مفهومًا ذا اتجاهين للم�صوؤولية  اجتماعية �صمن وظائفها، وبتحليل بيانات الدار وجد 

االجتماعية؛ االتجاه االأول داخلي يركز على توظيف الدرا�صات والبحوث للتعرف على كيفية تمكين 

ال�صبل لدعم  واأف�صل  اأ�صرة م�صتقرة اقت�صاديا واجتماعيا،  بناء  ليكونوا قيمة م�صافة في  االأفراد 

العائالت التي تتعر�ض لتحديات اجتماعية واقت�صادية قد تهدد وحدتها وا�صتقرارها. 

ت�صمم  بحيث  المانحة،  والجهات  ال�صركات  موارد  اإلى  ينظر  فهو خارجي  الثاني  االتجاه  اأما 

وال�صركات  العامة،  الموؤ�ص�صات  لدى  بت�صويقها  تقوم  ثم  الم�صتفيدة  الفئات  نحو  برامجها  الدار 

االإنتاجية،  والم�صروعات  البرامج  هذه  تمويل  لدعم  �صراكات  لتكوين  والبنوك  الخا�ض،  والقطاع 

للبرامج  بالترويج  معني  واالإعالم  الت�صويق  اإدارة  في  الت�صويق  ق�صم  اأن  اإلى  الدار  اأ�صارت  ولذلك 

واالأن�صطة التنموية، في حين يعمل ق�صم الداعمين والمتطوعين للحفاظ على العالقات والترابط 

والتوا�صل االجتماعي بين المتطوعين والداعمين، ولذلك من �صمن اأهداف هذه االإدارة: ابتكار 

و�صائل جديدة لتدبير وتاأمين االكتفاء الذاتي، وتطوير فهم اأف�صل للداعمين والمتطوعين، حتى تتمكن 

من فهم برامجهم في الم�صوؤولية االجتماعية، مما يمكن معه ا�صتنتاج اأن ا�صتراتيجية الدار تتركز 

حول اال�صتفادة من برامج الم�صوؤولية االجتماعية لدى الداعمين حتى تحقق هدف التمويل الذاتي.



103

الفئة  بمعايير  التزامها  اأي�صا من حيث  للم�صوؤولية االجتماعية  العامة  بال�صيا�صة  الدار  ترتبط 

ال�صبعة  والمبادئ  الف�صاد  ومكافحة  والم�صاءلة  بال�صفافية  الخا�صة  القطرية  المعايير  من  الثالثة 

لموا�صفة اأيزو 26000، ويعتبر خ�صوع الموؤ�ص�صة وقت وجودها اإلى التدقيق المحا�صبي من ديوان 

المحا�صبة، ثم انتقال المهام الرقابية للموؤ�ص�صة القطرية للعمل االجتماعية، دليال على التزامها 

بالمعايير ال�صبعة.

الحالة الثالثة : مركز اال�ست�سارات العائلية

اأوال: التعريف بالم�ؤ�س�سة

هو اأي�صا موؤ�ص�صة خا�صة ذات نفع عام، اأن�صئت عام 2002/، وبداأت ن�صاطها في عام 2003م، 

وتخ�صع للقانون رقم )21( ل�صنة 2006 ب�صاأن الموؤ�ص�صات الخا�صة ذات النفع العام. وتخ�صع االآن 

الإ�صراف ورقابة الموؤ�ص�صة القطرية للعمل االجتماعي. ويت�صمن نظامها االأ�صا�صي االأهداف االآتية: 

ت�صجيع التعامل االإيجابي بين اأطراف العالقة الزوجية و االأ�صرية، م�صاعدة االأ�صر على دعم �صبل 

الر�صا  المطلقين على تحقيق  المجتمع، م�صاعدة  ن�صب الطالق في  لتقليل  اأفرادها  بين  التفاهم 

يترتب  وما  االأزواج  بين  الطالق  لم�صاكل  الفعالة  المعالجة  االجتماعي،  القبول  و  الذاتي  النف�صي 

عليها من اآثار على االأبناء، العمل على تجنيب االأبناء االآثار ال�صلبية للخالفات االأ�صرية، االإ�صهام 

االجتماعيين  االأخ�صائيين  من  الخبرات  توفير  الودية،  بالطرق  االأ�صرية  المنازعات  ت�صوية  في 

عدة  ومنحها  االأ�صرية،  المنازعات  في  الف�صل  على  القائمة  الجهات  تطلبها  قد  التي  والنف�صيين 

وتوفير  والبرامج،  الخطط  وتنفيذ  و�صع  منها:  االأهداف،  هذه  تحقيق  من  تمكنها  اخت�صا�صات 

واإر�صاد  وتوجيه  االأبناء،  تربية  الوالدين حول  واإر�صاد  توعية  واال�صت�صارية،  االجتماعية  الخدمات 

اأفراد االأ�صرة الأن�صب اأ�صاليب التعامل، ولحل م�صاكل االأحوال ال�صخ�صية، عقد الدورات التدريبية 

الموؤتمرات،  في  والم�صاركة  بالن�صاط،  العالقة  ذات  المطبوعات  واإ�صدار  الم�صتهدفة،  للفئات 

وا�صت�صدار التراخي�ض الالزمة لمزاولة الن�صاط، وتكوين اللجان من ذوي الخبرة.

ي�صمل:  تنظيمي  هيكل  خالل  من  االخت�صا�صات  هذه  يمار�ض  اأنه  اإلى  المركز  بيانات  ت�صير 

وحدة  وتتبعه  واالإليكترونية،  والهاتفية  النوعية  اال�صت�صارات  ق�صم  وتت�صمن  اال�صت�صارات؛  اإدارة 

الحاالت،  اإدارة  الوالدية، وق�صم  الرعاية  االأ�صري،وق�صم  االإ�صالح  والمقايي�ض، وق�صم  االختبارات 

واإدارة البرامج الوقائية وتت�صمن ق�صم الت�صميم، ق�صم التنفيذ، ق�صم االإ�صدارات؛ واإدارة االإعالم 
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وعالقات المجتمع التي تت�صمن اأق�صام االإعالم، عالقات المجتمع، المكتبة؛ واإدارة الفروع )فرع 

محكمة االأ�صرة(؛ ومكتب التطوير وادارة الجودة الذي ي�صرف على ق�صم البحوث واالإح�صاء؛ واإدارة 

ال�صوؤون المالية واالإدارية، التي تت�صمن اأق�صام الموارد الب�صرية، وتكنولوجيا المعلومات، المالية، 

خدماته  المركز  ويقدم  موظفًا.    )158( الدرا�صة  وقت  العاملين  عدد  وكان  االإدارية.  الخدمات 

للفئات المو�صحة في الجدول االآتي:

جدول رقم )5(

الخدمات التي يقدمها مركز اال�ست�سارات العائلية والفئات الم�ستفيدة منها

الفئة الم�ستفيدةالخدمة

اال�صت�صارات: االجتماعية/ النف�صية والتربوية، 1

ال�صرعية، القانونية

�صرائحهم  بمختلف  الدولة  في  االأ�صرة  اأفراد 

وجن�صياتهم

اجتماعية، 2 )م�صاكل  االأ�صري  االإ�صالح 

وانف�صال، طالق(

الحاالت المحولة من المحكمة و من ياأتي وديا

الأبناء 3 والروؤية  الح�صانة  الوالدية:  الرعاية 

الوالدين  وتهيئة  والمطلقين  المنف�صلين 

واالأطفال لتنفيذها اأو لنقل الح�صانة

وديا  تاأتي  اأو  المحكمة  من  المحولة  الحاالت 

لو�صاطة المركز

من معاينة الم�صاكن وا�صتطالع اأحوال المح�صون4 المحولة  والحاالت  االأ�صرة  محكمة 

المحكمة

حزمة من البرامج الوقائية لمواجهة الظواهر 5

مهارات  و�صقل  االأ�صرة  تهدد  التي  ال�صلبية 

االآباء على تربية االأبناء

المدار�ض،  طلبة  المعلمون،  االأمور،  اأولياء 

والموؤ�ص�صات  الجمهور  من  مختلفة  �صرائح 

المختلفة

ال�صباب المقبلون على الزواج ذكورا واإناثاتاأهيل المقبلين على الزواج6

اأ�ص�ض 7 على  االجتماعيين  االأخ�صائيين  تدريب 

االإر�صاد النف�صي

الموؤ�ص�صات التعليمية و ال�صحية

الرئي�سة االأن�سطة  •�مجاالت 

تهيئة  جل�صات  و  االأ�صري،  واالإ�صالح  للزوجين،  العالجية  الجل�صات  ي�صمل:  العالجي  المجال 

بدون  االأبناء  وح�صانة  الروؤية  لتنفيذ  بينهم  التفاهم  لتحقيق  المطلقين  اأو  المنف�صلين  الوالدين 

خالفات، وجل�صات التهيئة لالأطفال، جل�صات عالجية لمعالجة اال�صطرابات ال�صلوكية الناتجة عن 

طالق الوالدين اأو انف�صالهم.
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ويت�صمن الجانب الوقائي ت�صميم وتنفيذ مجموعة برامج وقائية لبناء وتعزيز ثقافة التما�صك 

االأ�صري المطلوبة من اال�صتراتيجيات الوطنية وتقديمها الأكبر عدد من �صرائح الموؤ�ص�صات واالأفراد، 

مثل تاأهيل وتدريب ال�صباب المقبلين على الزواج، وتاأهيل االأخ�صائيين االجتماعيين. ويت�صح من 

للتوعية  المخ�ص�صة  البرامج  تقديم عدد من  ي�صمل   والتثقيف  التوعية  اأن مجال  المركز  بيانات 

يوجد  كما  االأ�صرة،  وتما�صك  وا�صتقرار  اأمن  تهدد  التي  ال�صلبية  االجتماعية  بالظواهر  والتثقيف 

برنامج ي�صتوعب المتطوعين من المدار�ض والجامعات لتاأدية �صاعات الخدمة المجتمعية المطلوبة 

ويت�صمن  المركز،  بن�صاط  وتعريفهم  االأ�صرية،  المهارات  على  خاللها  من  تدريبهم  يتم  للتخرج 

واالت�صال  االإعالم  و�صائل  في  والتثقيفية  التوعوية  البرامج  من  عدد  تقديم  االإعالمي  المجال 

المختلفة و اإ�صدار المطبوعات، وتقديم المحا�صرات الجماهيرية في مو�صوعات تخت�ض باالإعالم 

االأ�صري.  

ثانيًا: دور المركز  في تنفيذ ال�سيا�سة االجتماعية

الم�صكلة االجتماعية التي يعمل المركز على مواجهتها هي المخاطر التي تهدد االأ�صرة بالت�صدع 

في  المركز  ي�صهم  كما  وا�صتقرارها،  اأمنها  و�صمان  االأ�صرة  تما�صك  حفظ  على  ويعمل  واالنهيار 

مواجهة ظاهرة الطالق واآثارها ال�صلبية على االأبناء، والوالدين، واالأ�صرة، والمجتمع؛ وهو بذلك 

المادة رقم  ويعمل على تحقيق ن�ض  باالأ�صرة  التي اهتمت  الوطنية  روؤية قطر  ي�صارك في تحقيق 

بفئاتهم  والأفرادها  لها  الدولة  وتكفل  المجتمع،  اأ�صا�ض  االأ�صرة  باأن  قطر  دولة  د�صتور  من   )21(

ا�صتراتيجية  وا�صتهدفتها  والرفاهية.  واال�صتقرار  التما�صك  لتحقيق  ال�صمانات  جميع  المختلفة 

نواة  االأ�صري:  )التما�صك  قطاع  ال�صليمة،  االجتماعية  التنمية  ركيزة  في  للدولة  الوطنية  التنمية 

المجتمع القطري(، الهدف اال�صتراتيجي )اإقامة اأ�صر قوية متما�صكة ترعى اأفرادها وتحافظ على 

القيم االأخالقية والدينية والمثل االإن�صانية(، وكلفت اال�صتراتيجية المركز بالم�صاركة في تنفيذ 14 

برنامجا في م�صروعات هذا المحور؛ منها: تعزيز اأوا�صر الزواج واالأ�صرة، و اإ�صداء الم�صورة في 

الزواج ودعم المطلقين والمطلقات، وتعزيز العالقات بين الوالدين والطفل، و و�صع نظام لتقليل 

االعتماد على عامالت المنازل. 

ويرى المركز اأن اأهم الم�صكالت االجتماعية التي قد تنتج عن هذه الم�صكلة االإن�صانية: زيادة 

الفجوة  ات�صاع  الزوجية وت�صدعها،  الرابطة  االأ�صرية، �صعف  وانت�صار الخالفات  االأ�صري  التفكك 

بين االآباء واالأبناء، زيادة اال�صطرابات ال�صلوكية لدى االأبناء الناتجة عن ت�صدع العالقات داخل 
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االأ�صرة وفقدان االأ�صرة لوظائفها ال�صليمةاأوطالق الوالدين، تقطع اأوا�صر االأ�صرة، وخا�صة العائلة 

الممتدة اإذا كان الزوجان من االأقارب في حالة الطالق. 

وتتمثل االآثار ال�صلبية لهذه الم�صاكل على المجتمع في: زيادة ن�صبة الطالق قبل الدخول، زيادة 

واالقت�صادية  االجتماعية  االآثار  زيادة  للزواج،  االأولى  ال�صنوات  وفي  الدخول،  بعد  الطالق  ن�صبة 

ال�صلبية في المجتمع الناتجة عن الطالق، عزوف ال�صباب من الجن�صين عن الزواج وتاأخير قرار 

ومعاناتهم  الطالق(  )اأبناء  االأطفال  �صريحة  اأعداد  زيادة  الزوجية،  الم�صاكل  من  خوفًا  الزواج 

الب�صرية  التنمية  على  يوؤثر  ما  الطالق،  بعد  الدرا�صي  وتاأخرهم  وال�صلوكية  واالجتماعية  النف�صية 

الم�صتدامة للمجتمع ككل. وحتى ي�صتطيع المركز اأداء هذا الدور و�صع ا�صتراتيجية تتلخ�ض فيما 

يلي:

الريادة في تقديم اال�صت�صارات العائلية على م�صتوى المنطقة. •�الروؤية: 
فريق  خالل  من  متخ�ص�صة  ا�صت�صارية  وخدمات  متطورة  وقائية  برامج  تقديم  •��الر�صالة: 
المجتمع  اآمنة م�صتقرة متما�صكة في  اأ�صرة  بناء  اأجل  با�صتخدام نظم الجودة من  محترف 

القطري.

ال�صراكة.  الحرفية،  التقدير،  التميز،  ال�صرية،  •�القيم: 
قرار...و...ا�صتقرار •�ال�صعار: 

•��تتمركز اال�صتراتيجية على التحرك على اأربعة محاور: التما�صك االأ�صري، ال�صورة الذهنية، 
التن�صيق وال�صراكة، البناء الموؤ�ص�صي.

اال�صتراتيجية:  •�االأهداف 
)1(  ت�صجيع التعامل االإيجابي بين اأطراف العالقة الزوجية وتعزيز الترابط وروح الم�صاركة 

بين اأفراد االأ�صرة.

)2( مواجهة ظاهرة الطالق واآثارها ال�صلبية على االأبناء واالأ�صرة.

)3(  بناء �صورة حقيقية عن المركز وتكوين راأي عام متفهم لن�صاطه وطبيعة عمله لدى كافة 

�صرائح المجتمع.

)4( التن�صيق وال�صراكة مع االأطراف ذات العالقة لتقديم خدمات متخ�ص�صة لالأ�صرة.

)5( بناء الخبرات وتطوير الكوادر الفنية واالإدارية.

)6( تطوير نظم ولوائح العمل لتحقيق معايير الجودة العالمية.
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اأظهرت بيانات المركز اأنه يقي�ض نجاحه في تحقيق الم�صتهدف عن طريق مقارنة اإح�صاءات 

الن�صاط ال�صنوية بالم�صتهدف والمخطط، كما يقي�ض اأثر خدماته عن طريق عدة موؤ�صرات منها: 

ن�صبة ال�صلح، عدد الم�صتفيدين من الجل�صات العالجية، والتاأهيلية، درجة التزام الحالة بالح�صور 

للجل�صات والمواظبة عليها حتى ينتهي العالج/ التاأهيل، برنامج توا�صل في الرعاية الوالدية يتابع 

العميل بعد انتهاء الخدمة، الزيادة في ن�صبة اال�صت�صارات الودية التي تاأتي طواعية للمركز بدون 

تحويل من المحكمة، الزيادة في ن�صبة الحاالت الودية التي تاأتي برغبتها للمركز لطلب و�صاطته في 

ترتيب زيارات روؤية المح�صونين بدون تحويلهم من المحكمة.

هذا، ويرى المركز اأنه حقق بع�ض مظاهر النجاح في مجاالت عمله تتمثل في:

جدول رقم )6(

مجاالت عمل مركز اال�ست�سارات العائلية وم�ؤ�سرات النجاح التي يراها

م�ؤ�سرات النجاحالمجال

1( تنوع و�صائل اال�صت�صارات: ودية/ هاتفية / اليكترونيةالعالج1

2( زيادة االإقبال على اال�صت�صارات الهاتفية بمعدل ملحوظ ومتزايد

3( زيادة اإقبال القطريين على اال�صت�صارات عموما

و�صلوكية/اجتماعية/ تربوية/نف�صية  اال�صت�صارات:  من  اأنواع  4(  خم�صة 

�صرعية وقانونية

لتقديم  الواحدة  للحالة  المر�صدين  5(  مزيد من االعتماد على فريق من 

ا�صت�صارات مختلفة

6(  �صعبة االختبارات والمقايي�ض حققت تكامل الخدمة ونعتمد على اأنف�صنا 

في تطبيقها بدون تحويل العميل

1(  برنامج تاأهيل المقبلين اأ�صبح يقدم بانتظام مرتين كل عام وابتداء من الوقاية2

العام القادم �صوف يقدم اأربع

2(  تنويع برامج الباقة التثقيفية واأ�صبحت ت�صمل كل البرامج التي طلبتها 

اال�صتراتيجيات الوطنية

الزوجية  العالقة  باأ�ص�ض  التوعية  في  اأ�صهم  االإذاعية  مودة  3(  برنامج 

والتفاهم الزواجي
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م�ؤ�سرات النجاحالمجال

التوعية والتثقيف 3

بالم�صكلة واآثارها

1( حزمة برامج تثقيفية تطرح للجمهور العام

2( زيادة عدد الموؤ�ص�صات والمدار�ض التي تطلب محا�صرات تثقيفية

اإعالم وتنوير 4

المجتمع

1(  مجلة مودة الدورية ت�صمل مقاالت توعية بالتما�صك االأ�صري والظواهر 

االجتماعية ال�صلبيةالتي تهدده

لفئة  الو�صول  في  نجحت  االإليكترونية  االجتماعي  التوا�صل  2(  �صفحات 

ال�صباب واجتذابهم لالهتمام بالم�صاكل التي تهدد االأ�صرة وزاد اإقبالهم 

على ح�صور برامجنا التي كانوا يعزفون عنها

وت�صجيع  االجتماعي  التوا�صل  �صفحات  في  لالأ�صرة  بالتهديد  3(  التوعية 

الجمهور على الم�صاركة بالراأي

�صاهدها  الجماهيرية  ومحا�صراته  لبرامجه  فيديو   64 المركز  4(  طرح 

على  المحا�صرات  هذه  عائد  ي�صاعف  مما  م�صاهد  50األف  من  اأكثر 

المجتمع ويزيد عدد الم�صتفيدين من البرنامج الواحد.

1(  ور�ض تربوية يقدمها برنامج فلذات اأكبادنا لالآباء من عموم الجمهور التاأهيل والتدريب5

وهي ناجحة وتلقى اإقباال

2(  تدريب 340 اأخ�صائي اجتماعي في المدار�ض لم�صاعدة االأطفال اأبناء 

الطالق على التغلب على اآثاره

3(  تدريب 250 اأخ�صائي اجتماعي في موؤ�ص�صة حمد الطبية لم�صاعدة اأ�صر 

المر�صى التي تعاني من خالفات اأ�صرية

- اأهم المعوقات التي تواجه المركز:

الطالق  ن�صبة  خف�ض  الأن  وحده؛  اال�صت�صارات  مركز  دور  لي�صت  الطالق  م�صكلة  •��مواجهة 
يتطلب اإجراءات مختلفة؛ بع�صها لي�ض في اخت�صا�ض المركز، وال يقع في نطاق �صلطاته 

ب�صكله القانوني الحالي.

•��عدم اهتمام محاميي الزوجين الراغبين في الطالق بال�صعي للمحافظة على االأ�صرة وبذل 
جهود التقريب بين الزوجين، بدال من دفعهما لرفع الدعاوى الكيدية وتحقيق المكا�صب 

المادية من ورائها، وهو ما يهدم الجهد الذي يقدمه المركز لالإ�صالح بين الزوجين، وتقع 
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المراأة بالذات تحت تاأثير اإغراء المحامين بتحقيق مكا�صب من وراء الطالق ب�صبب عدم 

الدراية باالإجراءات القانونية.

•��التغيير الم�صتمر لق�صاة محكمة االأ�صرة، وا�صتقدام بع�صهم من دول ال تعاني من م�صكلة 
الطالق وال تجد اأي غ�صا�صة في �صرعة تلبية رغبة الزوجين بالطالق، وعدم تلقي الق�صاة 

في  الطالق  م�صكلة  خطورة  الإدراك   orientation الالزمين  والتوجيه  التوعية  االأجدة 

الدولة، واأولويتها على اأجندة ال�صيا�صة االجتماعية للدولة.

لتلقي  للمركز  العميل  تحويل  باأهمية  الطالق  بتوثيق  المخت�صين  الموظفين  وعي  �قلة  �•
اإلزام  يوجد  اأنه ال  المطلق يرجع في قراره، وخا�صة  لعل  التوثيق  قبل  واالإر�صاد  الن�صح 

�صهال  هدفا  الزوج  يجعل  مما  التوثيق،  قبل  لال�صت�صارة  المركز  اإلى  بالرجوع  قانوني 

للمحامين لحثه على اإتمام الطالق.

الطالق ك�صريحة من االأطفال تحتاج لدعم عدة موؤ�ص�صات  اأبناء  لالأطفال  النظر  �عدم  �•
االأطفال  من  اأخرى  فئات  مثل  مثال(؛  )المدار�ض  بهم،  خا�صة  برامج  لتقديم  اأخرى 

كاالأيتام، وذوي االإعاقة، واالأحداث، والموهوبين، علما باأن عددهم ال�صنوي يفوق اأعداد 

 )938( 2011م  عام  في  القطريات  المطلقات  اأبناء  عدد  بلغ  اإذ  مجتمعة؛  الفئات  هذه 

 .
)1(

طفل، بينما بلغ عدد اأبناء المطلقات غير القطريات في نف�ض العام )373(طفل

والم�صلحين االأ�صريين، وعدم وجود تخ�ص�صات جامعية لتخريج هذه  المر�صدين  �ندرة  �•
الزواجي  االإر�صاد  مهنتي  ممار�صة  عن  الرجال  من  القطريين  وعزوف  التخ�ص�صات، 

واالأ�صري، ومهنة االإ�صالح االأ�صري، كما اأنه ال توجد �صهادات مهنية لتاأهيل ممار�صي هذه 

المهن ذوي الخلفيات العلمية المختلفة.

االإعالم بالطبيعة الخا�صة لن�صاط المركز التي تتعلق بالو�صاطة بين  و�صائل  وعي  �عدم  �•
اإلى  التو�صل  طرفين يحاول كل منهما االنت�صار على االآخر، وح�صا�صية دور المركز في 

اأحد  ر�صا  عدم  فيه  يظهر  ما  كثيرا  موقف  وهو  منهما،  كال  ير�صي  عادل  �صلح  موقف 

االأطراف، ورغبة في الكيد للطرف االآخر يذهب لل�صكوى لدى و�صائل االإعالم التي تلتقط 

ال�صكانية  االإح�صاءات  اإدارة  وتحليل(،  2010)عر�ض  لعام  قطر  دولة  في  والطالق  الزواج  االإح�صاء.)2011(.  )1(  جهاز 

واالجتماعية، دي�صمبر �ض  72-71
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ال�صكوى وتوؤلب بها الراأي العام �صد المركز ودوره، متجاهلة راأيه في الم�صكلة، ومتجاهلة 

دوره الوطني، وبالتالي تدفع الجمهور اإلى فقد الثقة في موؤ�ص�صة وطنية.

ن�صاط المركز. لتمويل  وال�صركات  الخا�ض  القطاع  ا�صتجابة  �صعف  �•

ثالثا: دور المركز في تنفيذ ال�سيا�سة العامة للم�س�ؤولية االجتماعية

يقع ن�صاط المركز في اإطار عدد من القوانين المحلية؛ مثل: قانون االأ�صرة رقم )22(/2006، 

رقم  والتجارية  المدنية  المرافعات  قانون   ،2004/)2( الخا�صة  االحتياجات  ذوي  قانون 

قانون  2005م،  ل�صنة  رقم )13(  والقانون   1995 ل�صنة  رقم )4(  بالقانون  المعدل   1990/)13(

رقم )12( ل�صنة 2005 ب�صاأن حاالت واإجراءات الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية.

االإن�صان،  لحقوق  العالمي  االإعالن  الموؤ�ص�صة:  بن�صاط  العالقة  ذات  الدولية  المعاهدات  ومن 

اتفاقية حقوق الطفل الدولية، اتفاقية ذوي االإعاقة؛ حيث ين�ض االأول على الحق في اإن�صاء االأ�صرة 

وحمايتها، وما يتعلق بحقها واأفرادها في تلقي الخدمات االجتماعية. 

كما ي�صتر�صد المركز بالمعايير الدولية لممار�صة مهنة االإر�صاد النف�صي والزواجي واالأ�صري التي 

تن�صرها الموؤ�ص�صات المهنية العالمية؛ مثل هيئة علم النف�ض االأمريكية وغيرها، وكذلك بموا�صفات 

المراكز في  اإن�صاء هذه  االأ�صري في دول الخليج؛ الأنه اليوجد ما ينظم  االإر�صاد  ترخي�ض مراكز 

دولة قطر بعد.

يرى المركز اأن المجتمع يتوقع منه اأن يحقق ن�صاطه: باالإ�صهام في تحقيق التما�صك االأ�صري، 

واالنت�صار الجغرافي بفتح فروع في مختلف اأنحاء الدولة، وتحقيق تاأثير ملمو�ض على ال�صباب لمنع 

معدالت  خف�ض  في  االإ�صهام  واالأرامل،  المطلقات  من  الزواج  على  وت�صجيعه  الزواج،  �صن  تاأخير 

الطالق قبل وبعد الدخول، وفي ال�صنوات االأولى من الزواج، كما يتوقع المجتمع اأن يكون المركز 

موؤ�ص�صة ممتازة لتوظيف القطريين وتقدم لهم و�صائل متعددة للتنمية العلمية والعملية وتدريبهم 

الكت�صاب خبرات فنية في مجاالت ن�صاط المركز؛ واأفاد المركز اأن تجاوب المجتمع مع اأهدافه يمكن 

اأن ي�صتدل عليها بعدة موؤ�صرات منها: رعايته لحقل الخدمة االجتماعية االإكلينيكية المتخ�ص�صة 

المتعلقة باالإر�صاد االأ�صري، و اأ�صبح مرجعية مهنية في مجالي االإر�صاد الزواجي واالأ�صري، ومجال 

والدولية  االإقليمية  العلمية؛  الموؤتمرات  جميع  في  الدولة  المركز  يمثل  كما  االأ�صري،  االإ�صالح 

الخا�صة باالإر�صاد االأ�صري واالأ�صرة عموما. 
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ومن اأهم الموؤ�صرات تكليف اال�صتراتيجيات الوطنية للمركز بتنفيذ 49 برنامجًا توؤدي لتحقيق 

روؤية قطر الوطنية، كما ُيدعى المركز للم�صاركة في لجان تطوير ت�صريعات االأ�صرة وغيرها.

اأن توقيع مذكرات تفاهم مع الجهةالمعنية مثل وزارة الداخلية والمجل�ض  اأي�صًا  اأفاد المركز 

االأعلى للق�صاء يتم من منطلق م�صوؤوليته تجاه المجتمع بم�صاركة الجهات ذات العالقة بن�صاطه، 

بتدريب  للتعليم  االأعلى  المجل�ض  وتلبية طلب  الزواج،  على  المقبلين  تاأهيل  برامج  تقديم  وكذلك 

االأخ�صائيين االجتماعيين في المدار�ض، وموؤ�ص�صة حمد الطبية، وتدريب الم�صت�صارين االإليكترونيين 

في ال�صبكة االإ�صالمية، باالإ�صافة اإلى التاأثير الم�صوؤول في المجتمع با�صتخدام العالقات مع و�صائل 

االإعالم لتحقيق الن�صر الم�صتمر للتوعية بالق�صايا االأ�صرية والمخاطر التي تهدد االأ�صرة، وكذلك 

تقديم برنامج اإذاعي واآخر تليفزيوني لتقوية الرابطة الزوجية وتعزيز تما�صك االأ�صرة، وللمركز 

�صفحات اأ�صبوعية في ال�صحف اليومية.

رابعا: دمج الم�س�ؤولية االجتماعية في نظم واإجراءات الم�ؤ�س�سة

-  ت�صير بيانات المركز اإلى اأنه ال توجد اإدارة اأو ق�صم خا�ض بالم�صوؤولية االجتماعية، اإال اأن ق�صم 

عالقات المجتمع يقوم بهذه المهمة، كما ال توجد وظيفة اأخ�صائي م�صوؤولية اجتماعية، ولكن 

يقوم بمهامها �صخ�ض يحمل م�صمى اأخ�صائي عالقات مجتمع.  

-  الم�صوؤولية االجتماعية للمركز وردت بالتف�صيل في توجهات واأهداف ا�صتراتيجية الموؤ�ص�صة؛ 

كونها تتفق وروؤية قطر الوطنية، وا�صتراتيجية التنمية الوطنية.

-  يرى المركز اأنه يمار�ض م�صوؤوليته نحو المجتمع واأفراده وموؤ�ص�صاته في تحقيق دوره التنفيذي 

تقديم  ذلك:  ويت�صمن  المختلفة،  واهتماماته  للمجتمع  العليا  الم�صالح  تراعي  بم�صوؤولية 

الخدمة بعدالة بين جميع االأطراف المتنازعة بدون االنحياز لطرف دون االآخر والم�صاواة 

بين جميع الجن�صيات في تلقي الخدمة المجانية بدون اأي تفرقة بينهم، وتوفير ترجمة للغة 

االأردو واالإنجليزية ولغة االإ�صارة لذوي االحتياجات الخا�صة؛ و مراعاة تقاليد وقيم المجتمع 

اأي  تناول  عند  الحري�صة  الملتزمة  واالأمانة  بها؛  م�صا�ض  اأي  وتجنب  واحترامها  االإ�صالمية 

موروث ثقافي يوؤثر �صلبًا على االأ�صرة بح�صا�صية م�صوؤولة تعمد الى التغيير لالأف�صل المتدرج 

االأخالقية،  المبادئ  هذه  الخدمية  االأق�صام  جميع  وتراعي  الفا�صلة،  التقاليد  تجاوز  بدون 

وكذلك اإدارة البرامج، واإدارة االإعالم وعالقات المجتمع.
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-  اأ�صارت بيانات المركز اإلى اأن ا�صتراتيجيته الحالية تحقق م�صوؤوليته االجتماعية من خالل 

الدولة  و�صيا�صة  الوطنية  اال�صتراتيجيات  في  المركز  دور  لتفعيل  والثاني  االأول  المحور 

وتطوير  الخبرات  بناء  مجال  في  الموؤ�ص�صي  بالبناء  خا�ض  الرابع  والمحور  االجتماعية. 

الموظفين، و مجال تطوير نظم العمل بما يحقق معايير الجودة العالمية. وهما محل اهتمام 

محور تعزيز التنمية الب�صرية، ومحور تحديث الموؤ�ص�صات وتطويرها في ا�صتراتيجية التنمية 

الوطنية. 

وبعد  اأثناء  في  للطفل  الف�صلى  الم�صلحة  على  المحافظة  في  دوره  اأن  اأي�صا  المركز  -  يرى 

الطالق ودمجها في ت�صميم عمليات واإجراءات الت�صغيل، والحر�ض عليها بدون اأي تكليف اأو 

رقابة من اأي جهاز في الدولة، هو اأي�صا تحقيق لم�صوؤوليته نحو المجتمع، ويعتبر اأن االأطفال 

وقانونا  �صرعا  لهم  المكفولة  الف�صلى  م�صالحهم  على  يحافظ  من  لهم  لي�ض  الطالق  اأبناء 

ويعتبرهم  وتخ�ص�صه،  تاأ�صي�صه  اأهداف  باعتبار  المركز،  اإال عن طريق  الدولية  وبالمواثيق 

وديعة واأمانة ا�صتودعها المجتمع لدى المركز ل�صمان م�صالحهم وعدم �صياعها بعد طالق 

الوالدين، و تظهر برامج المحافظة على م�صلحة الطفل في مبادرات وبرامج الهدف الثاني 

من ا�صتراتيجية المركز )مواجهة ظاهرة الطالق واآثارها ال�صلبية على االأبناء(.

-  اأ�صار المركز اإلى اأن التدريب الذي يقدمه للعاملين بهدف تحقيق جودة الخدمات المقدمة 

للجمهور، يعتبره المركز تدريبا لهم على القيام بم�صوؤوليتهم نحو المجتمع، كما اأن تدريب 

االأق�صام المعنية للقيام بدورها في تنفيذ التزامات الدولة في المعاهدات الدولية هو اأي�صا 

تدريب على الوفاء بالم�صوؤولية االجتماعية للمركز.  

في  دوره  تحقيق  في  المركز  تقدم  عن  المعنية  لالأجهزة  دورية  تقارير  المركز  -  يقدم 

اال�صتراتيجيات الوطنية، ومنها اللجنة الدائمة لل�صكان، وزارة التخطيط التنموي واالإح�صاء، 

المجل�ض االأعلى ل�صوؤون االأ�صرة قبل اإلغائه، ويقدم لها اأي�صا تقارير عن اإ�صهامه في المعاهدات 

الدولية الخا�صة بحقوق الطفل والمعاقين، باالإ�صافة اإلى تقارير متابعة تنفيذ دور المركز في 

ا�صتراتيجية التنمية ال�صاملة المطورة بعيدة المدى لدول مجل�ض التعاون لدول الخليج العربية 

.)2025 -2010(

معها  التعامل  ويتم  العمالء،  ل�صكاوى  نظام  المركز  لدى  يوجد  العمالء،  حماية  مجال  -  في 

وفق معايير ال�صرية، والمو�صوعية، وال�صفافية الالزمة، ويتم التعامل مع هذه ال�صكاوى على 
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م�صتوى مدير االإدارة المعنية، وتعر�ض على الم�صت�صار القانوني، واال�صت�صاريين القانونيين، 

للتاأكد من وفاء المركز بالتزاماته نحو العميل، كما يلتزم المركز بمعايير الجودة االأخالقية 

والمهنية في مزاولة مهنتي االإر�صاد الزواجي واالأ�صري، واالإ�صالح االأ�صري.

-  في مجال رعاية العاملين، يهتم المركز بالتدريب، كما يعمل على متابعة المعايير المطلوبة 

في اأماكن العمل، والت�صغيل، وبيئة العمل واالأجور والحوافز الممنوحة للعاملين، وتوجد لجنة 

موارد ب�صرية تتابع احتياجات العاملين وتطويرهم.

خام�سا: الفئة الثالثة من المعايير القطرية والمبادئ ال�سبعة لم�ا�سفة اأيزو 26000

واللوائح  بالنظم  االلتزام  مدى  على  يدقق  داخلي  مراقب  يوجد  للم�ساءلة:  1-  القابلية 

المطبقة، ويقدم المركز تقارير دورية عن ن�صاطه للجهات ال�صابق ذكرها، كما اأنه يخ�صع 

ويخ�صع  واالإدارية،  والمحا�صبية  المالية  واالإجراءات  النظم  المحا�صبة على  ديوان  لتدقيق 

االآن الإ�صراف ورقابة الموؤ�ص�صة القطرية للعمل االجتماعي. 

الدائمة  واللجنة  واالجتماعية،  ال�صكانية  االإح�صاءات  اإدارة  المركز  يزود  2-  ال�سفافية: 

االجتماعية  الخدمات  اإح�صاءات  بنتائج  واالإح�صاء،  التنموي  التخطيط  بوزارة  لل�صكان، 

التي يقدمها، باالإ�صافة اإلى التقارير الدورية التي كانت تقدم لمجل�ض اإدارته قبل اإلغائه. 

3-  ال�سل�ك االأخالقي: تلتزم الموؤ�ص�صة بقيم و�صعتها في ا�صتراتيجية العمل، ويتم تعزيزها 

بتكريم من يلتزم بها، كما يتم تعزيز العمل بروح الفريق، وتقدير الموظفين الذين يقومون 

بجهود ملمو�صة في التطوير الذاتي.

4-  احترام م�سالح االأطراف: يهتم المركز بتحقيق التوازن بين م�صالح العمالء، والمر�صدين 

الذين يقدمون لهم الخدمات المبا�صرة، والجهات المعنية بن�صاط المركز ودوره في تحقيق 

اال�صتراتيجيات الوطنية؛ بعد اإن�صاء الموؤ�ص�صة القطرية للعمل االجتماعي التي تعتبر عالقتها 

اإجراءات  الم�صالح في  بالمركز، بداأت درا�صة م�صالحها والتخطيط لمراعاة هذه  وثيقة 

المركز المنظمة للعالقة الجديدة وبما ي�صمن تحقيق اأهداف الموؤ�ص�صة وم�صالحها.

قبل  للمركز  القانونية  االلتزامات  يراقب  القانوني  الم�صت�صار  القان�ن:  �سيادة  5-  احترام 

يتم  كما  الم�صروعة،  وم�صالحهم  القانونية  حقوقهم  احترام  ويراعي  المختلفة  االأطراف 
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من  للتاأكد  االأ�صرة  لمحكمة  المركز  من  ال�صادرة  التقارير  جميع  على  القانوني  التدقيق 

االلتزام بقانون االأ�صرة القطري.

6-  احترام معايير ال�سل�ك الدولية: يلتزم المركز بقوانين اأخالقيات مهنة االإر�صاد الزواجي 

واالأ�صري واالإر�صاد النف�صي، واالإ�صالح االأ�صري ال�صادرة عن الهيئات والمنظمات المهنية 

الدولية التي ت�صع اأ�ص�ض الممار�صات االأخالقية.

7-  احترام حق�ق االإن�سان: يولي المركز اأهمية خا�صة لحقوق االإن�صان التي تدخل في نطاق 

القطري رقم  االأ�صرة  له �صرعا، وبقانون  المكفول  النفقة  اخت�صا�صه مثل: حق الطفل في 

)22( ل�صنة 2006)المواد رقم 74- 84(، وحقه في الح�صانة بعد طالق الوالدين )المواد 

رقم 165- 188(، وحقوقه المن�صو�ض عليها في اتفاقية حقوق الطفل الدولية والمواد ذات 

العالقة بن�صاط المركزهي: البنود رقم 2، 3، 6، 12 من المبادئ العامة لالتفاقية؛ وكذلك 

المواد رقم )3-6(. وكذلك اإعالن حقوق االإن�صان، وخا�صة المادتين رقم 2، 16 ل�صلتهما 

باأهداف المركز.

تحليل بيانات الحالة الثالثة

تعتبر االأ�صرة القطرية الوحدة االأولى التي تتلقى وتتاأثر مبا�صرة بالتغيرات االقت�صادية وما ينتج 

عنها من تغيرات اجتماعية؛ اإيجابية كانت اأم �صلبية، كما ت�صير الدرا�صات اإلى اأن التركيبة ال�صكانية 

ت�صكل تحديا لل�صيا�صة االجتماعية للدولة؛ فمثال ت�صل ن�صبة ال�صباب )19 اإلى 29 �صنة( اإلى حوالي 

، كما ي�صير التركيب الزواجي الأفراد 
)1(

10% من اإجمالي عدد ال�صكان ح�صب اإح�صاء عام 2008م

االأ�صرة القطرية الذين تبلغ اأعمارهم 15 �صنة فاأكثر لعام 2007م اإلى اأن اأكثر من ن�صفهم بقليل 

)55.3%( هم في عداد المتزوجين، و 39.4% لم ي�صبق لهم الزواج )عزاب(، اأما ن�صبة المطلقين 

، و�صكلت االأ�صر المعي�صية التي تراأ�صها اإناث حوالي 
)2(

فقد و�صلت اإلى 1.8% واالأرامل اإلى %3.5

10% من مجموع االأ�صر القطرية في عام 2004م، منهن 42.6% اأميات، و 40.6% حا�صالت على 

، وت�صير درا�صات 
)3(

م�صتوى تعليمي اأقل من الجامعة، و 16.8% حا�صالت على تعليم جامعي فاأعلى

)1(  اللجنة الدائمة لل�صكان. )2009(. االأ�صرة القطرية: تطورها واأنماطها واأو�صاعها المعي�صية والتحديات التي تواجهها. �صل�صلة 

درا�صات �صكانية،  العدد رقم 7، نوفمبر. �ض 29

)2( المرجع ال�صابق. �ض 49.

)3( المرجع ال�صابق. �ض 25.
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ا�صتراتيجية التنمية الوطنية اإلى  اأن ال�صمات التقليدية لالأ�صرة القطرية ت�صهد تغيرًا م�صتمرًا مثل 

اأ�صباب منها:  الزواج الأول مرة لعدة  المتزوجات، وتاأخر �صن  الن�صاء القطريات غير  زيادة ن�صبة 

الزواج، وتوفر  ال�صريكين في  والت�صدد في �صروط االختيار لدى  الزفاف،  ارتفاع تكاليف حفالت 

مرة،  الأول  الزواج  �صن  تاأخر  عن  ونتج   .
)1(

م�صروعة غير  جن�صية  عالقات  الإقامة  للذكور  الفر�ض 

وخا�صة بالن�صبة للمراأة، اأن اأول طفل للزوجين اأ�صبح ياأتي متاأخرا عما كان عليه االأمر في الما�صي، 

، وهو ما يمثل تهديدا للتركيبة ال�صكانية يدفع الدولة اإلى الت�صجيع 
)2(

وينجبن عددا اأقل من االأطفال

على الزواج واالإنجاب في �صن مبكر، والحفاظ على االأ�صر، وخا�صة الجديدة، من اأي عوامل تهدد 

بانهيارها.

وتعتبر ظاهرة انت�صار الطالق من اأهم العوامل التي تهدد تما�صك وا�صتقرار االأ�صرة القطرية. 

وت�صير الدرا�صات اإلى اأن  معدالت الطالق بين القطريين اأعلى من مثيالتها لدى الوافدين ولدى 

مواطني معظم البلدان العربية الخليجية وغير الخليجية، كما تفيد البيانات المتاحة باأن معدل 

طالق المواطنين في دولة قطر يقارب �صعف معدل الطالق في ال�صعودية واأكثر من ثالثة اأ�صعاف 

اأن فئة ال�صباب هي االأكثر معاناة من ظاهرة  اإلى  ، و ت�صير الدرا�صات 
)3(

مثيله في م�صر و�صورية

الطالق، كما يظهر من ارتفاع ن�صبة طالق القطريين في الفئة العمرية )20 - 29�صنة( مقارنة 

بغير القطريين؛ اإذ تبلغ 43% للقطريين من اإجمالي القطريين في طالق البينونة ال�صغرى، اأما 

في الطالق الرجعي، فتبلغ ن�صبة القطريين في الفئة العمرية )20 - 29 �صنة( 37% من اإجمالي 

القطريين. وتمثل حاالت الطالق قبل الدخول ثلث حاالت الطالق الم�صجلة لعام 2009م. وتتركز 

اأعلى ن�صبة طالق قبل الدخول في الفئة العمرية )20 - 24 �صنة( للقطريات؛ حيث بلغت %47.7 

 -  20( لالإناث  العمرية  الفئة  اأما  العمرية،  الفئات  لكافة  الدخول  قبل  المطلقات  اإجمالي  من 

29�صنة( فقد �صكلت 49.5% من اإجمالي حاالت الطالق عند االإناث وكان �صبب )عدم التفاهم - 

يليه  االإناث  الفئة من  الطالق عند هذه  الحا�صم في حاالت  االن�صجام( هو  التوافق - عدم  عدم 

؛ هذه الموؤ�صرات دفعت ا�صتراتيجية التنمية الوطنية اإلى و�صع برنامج خا�ض 
)4(

الخالفات الزوجية

لتعزيز اأوا�صر الزواج واالأ�صرة ي�صمل عدة م�صاريع ي�صارك في تنفيذها مركز اال�صت�صارات العائلية. 

)1( ا�صتراتيجية التنمية الوطنية، قطاع التما�صك االأ�صري، �ض 161.

)2( المرجع ال�صابق. �ض 161.

)3(  اللجنة الدائمة لل�صكان. )2009(. االأ�صرة القطرية: تطورها واأنماطها واأو�صاعها المعي�صية والتحديات التي تواجهها. �صل�صلة 

درا�صات �صكانية،  العدد رقم 7، نوفمبر �ض 53.

)4( جهاز االإح�صاء. )2010(. الزواج والطالق في دولة قطر لعام 2009: عر�ض وتحليل.، مايو.  �ض 20، 22، 23، 28.
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فيها  ي�صارك  التي  االأ�صري  بالتما�صك  المعنية  البرامج  عدد  يبلغ  المركز،  بيانات  اأ�صارت  وكما 

)49( برنامجا تغطي احتياجات الخطط التنفيذية ال�صتراتيجية التنمية الوطنية، واال�صتراتيجية 

العامة لالأ�صرة، وال�صيا�صة ال�صكانية، ومن هنا يظهر مدى اأهمية دور المركز في تحقيق الركيزة 

االجتماعية لروؤية قطر الوطنية وال�صيا�صة االجتماعية. 

والفئات  يقدمها  التي  والخدمات  واخت�صا�صاته  المركز  الأهداف  الفاح�صة  النظرة  وت�صير 

الم�صتفيدة منها، اإلى اأ�صباب ارتكاز هذه اال�صتراتيجيات الوطنية عليه في تنفيذ برامجها. فنجد 

اأن اأهداف المركز تعمل على تعزيز التما�صك االأ�صري، وحماية االأ�صرة واالأبناء والمجتمع من االآثار 

ال�صلبية للطالق، كما اأن االخت�صا�صات �صملت كل اأنواع الخدمات والبرامج التي يحتاجها المجتمع 

لتعزيز التما�صك االأ�صري، وعند فح�ض الهيكل التنظيمي الذي اأفاد به المركز، ُوِجَد اأنه ُبنَي حول 

تقديم هذه الخدمات والبرامج ب�صورة مبا�صرة بحيث ي�صمل العالج، والوقاية، والتوعية والتثقيف، 

كما يظهر من جدول رقم )6(. وبذلك يمكن اعتبار المركز اأداة مبا�صرة لتنفيذ اال�صتراتيجية.

االجتماعية  ال�صيا�صة  تنفيذ  في  المركز  دور  تحليل  عند  اأو�صح  ب�صورة  يت�صح  التقارب  هذا 

للدولة، وقد �صبقت االإ�صارة اإلى اأن ال�صيا�صة االجتماعية تتكون من خم�صة قطاعات؛ القطاع االأول 

منها يتناول التما�صك االأ�صري، وي�صتهدف تحقيق ثماني نتائج قطاعية، يعتبر ن�صاط المركز وثيق 

ا�صتخدام  وتر�صيد  الوالدين  م�صوؤولية  تعزيز  االأ�صري،  التما�صك  تعزيز  هي:  منها  باأربعة  ال�صلة 

عامالت المنازل، تبني منهج كلي و�صامل تجاه رفاهية االأطفال، تحقيق توازن اأف�صل بين العمل 

،  ويالحظ اأن النتيجة القطاعية االأولى التي ت�صتهدفها ال�صيا�صة االجتماعية 
)1(

وم�صوؤوليات االأ�صرة

للدولة ت�صعى اإلى تعزيز اأوا�صر الزواج واالأ�صرة، وتعمل على خف�ض عدد حاالت الطالق قبل الدخول 

وبعده، وهما محوران يدور حولهما ن�صاط المركز كما يظهر من الخدمات المو�صحة في الجدول 

رقم )5(. 

اأما تحقيق رفاهية االأطفال فتظهر من تقديم خدمات الرعاية الوالدية التي ت�صمن حق الطفل 

انف�صالهما،  اأو  الوالدين  طالق  بعد  الف�صلى  م�صلحته  وتحقيق  الر�صيدة  والح�صانة  الرعاية  في 

ويعتبر المركز الجهة الوحيدة التي تقدم هذه الخدمات الأبناء الطالق باعتبار اخت�صا�صه بالتقليل 

من اآثار الطالق على االأبناء الذين بلغ عددهم )938( طفل من اأبناء القطريات، و )373( طفل 

.
)2(

من اأبناء غير القطريات في عام 2010م، ح�صب اآخر اإح�صاءات من�صورة

)1( ا�صتراتيجية التنمية الوطنية، قطاع التما�صك االأ�صري، 160- 170.

)2(  اإدارة االإح�صاءات ال�صكانية واالجتماعية. )2012( الزواج والطالق في دولة قطر لعام 2010: عر�ض وتحليل، دي�صمبر. �ض 

.72-71
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خا�ض  ق�صم  تخ�صي�ض  في  وا�صحا  الطالق  حاالت  عدد  خف�ض  على  العمل  محور  ويظهر 

االأ�صرة  محكمة  من  المحولة  الطالق  دعاوى  لي�صتقبل  التنظيمي  الهيكل  في  االأ�صري  لالإ�صالح 

لمحاولة االإ�صالح، وت�صير بيانات المركز اإلى اأن اإن�صاء الق�صم جاء ا�صتجابة لالتفاقية الموقعة مع 

اإلى المركز، واإعطائه  اأي طلب لرفع دعوى الطالق  المجل�ض االأعلى للق�صاء التي تق�صي بتحويل 

مهلة لمدة �صهر قابلة للمد، للقيام بالو�صاطة بين الطرفين لتحقيق ال�صلح واإثنائهما عن الطالق، 

ولتحقيق هدف تخفيف االآثار ال�صلبية للطالق على االأبناء والوالدين فقد تم اإن�صاء ق�صم الرعاية 

الوالدية ليتولى االإ�صراف على تنفيذ اأحكام الروؤية والح�صانة وتوفير التدريب ال�صلوكي للوالدين 

للتاأقلم مع االآثار االجتماعية واالقت�صادية الناتجة عن الطالق.

ولكن يالحظ، من ناحية اأخرى، اأنه بالرغم من الخدمات المختلفة التي يقدمها المركز في 

مجاالت العالج والوقاية، والتوعية والتثقيف، اإال اأن و�صائل االإعالم، وخا�صة ال�صحافة، كثيرا ما 

ل المركز م�صوؤولية عدم انخفا�ض معدالت الطالق في المجتمع، وفي  تخرج بتحقيقات �صحفية ُتَحمِّ

محاولة للتعرف على االأ�صباب كان البد من تحليل ن�صاط المركز.

بالرجوع اإلى ا�صتراتيجية عمل المركز الحالية المذكور ملخ�صها فيما �صبق، ومقارنتها بنتائج 

تحليل مجاالت عمله، وموؤ�صرات النجاح المذكورة في الجدول رقم )6(، نجد اأن مجال التوعية 

والتثقيف، ومجال االإعالم وتنوير المجتمع اهتما في االأ�صا�ض بتعزيز التما�صك االأ�صري، والتوعية 

اإلى حد ما، مجال الهدف  اأهمل المركز،  بالمخاطر التي تهدد ا�صتقرار وتما�صك االأ�صرة، بينما 

الثالث من ا�صتراتيجيته المعني بـ )بناء �صورة حقيقية عن المركز وتكوين راأي عام متفهم لن�صاطه 

وا�صتقطاب  المجتمع  في  بدوره  التوعية  وترك جانب  المجتمع(،  �صرائح  كافة  لدى  وطبيعة عمله 

موؤ�ص�صاته االإعالمية ل�صرح طبيعة ن�صاطه للجمهور، ومن هنا ظهرت الفجوة بين ال�صورة الذاتية 

للمركز عن ن�صاطه، وبين النقد الذي يوجه له من حين الآخرفي بع�ض و�صائل االإعالم المقرووؤة، 

وهنا يجب االأخذ في االعتبار موؤ�صرين هامين؛ االأول: اأن طبيعة ن�صاط المركز تحتاج اإلى تو�صيح 

اأن قطاعا كبيرا من الجمهور،  المركز، والثاني:  التي ذكرها  المعوقات  للجمهور، كما يظهر من 

ومنها بع�ض و�صائل االإعالم، ال يدرك اأن المتغيرات الم�صببة الرتفاع ن�صبة الطالق لي�صت في نطاق 

الحالية،  بالقوانين  الممنوحة  �صلطاته  االعتبار حدود  في  اأخذنا  اإذا  كلها، خا�صة  المركز  تحكم 

و�صفته المدنية التي قد تجرده من قوة االإلزام التي تحتم اللجوء اإلى اال�صت�صارة قبل اتخاذ قرار 

الطالق، وترى الدرا�صة اأن كال الموؤ�صرين دليل على حاجة المركز اإلى تفعيل الهدف الثالث من 
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ا�صتراتيجيته، واإيالء عناية اأكبر لبناء �صورة ذهنية حقيقية عن المركز وتكوين راأي عام متفهم 

لن�صاطه لدى كافة �صرائح المجتمع، ح�صب ن�ض الهدف نف�صه، ولعل ما يعزز هذه النتيجة هو عدم 

ن�صر نتائج ن�صاط المركز ب�صفة دورية.

ال �صك في اأن النقد اليقلل من دور المركز في ال�صيا�صة االجتماعية للدولة، بل قد يكون موؤ�صرا 

تقديم  االآن  حتى  ا�صتطاع  واأنه  خا�صة  واأن�صطته،  خدماته  من  للمزيد  المجتمع  لحاجة  اإيجابيًا 

خدمة اال�صت�صارات العائلية باأ�صكالها المختلفة )زيارات ودية، ا�صت�صارات هاتفية، و اإليكترونية(، 

اأن  ا�صتطاع  كما  �صرعية(،  قانونية،  تربوية،  �صلوكية،  نف�صية،  )اجتماعية،  المختلفة  وباأنواعها 

يقدم الو�صاطة العائلية لحل الخالفات بين الزوجين المتعلقة بالطالق، وتلك المتعلقة بالنزاعات 

االجتماعية بين اأفراد االأ�صرة اأواأفراد المجتمع، وت�صير موؤ�صراته االإح�صائية اإلى اأنها ت�صل اأحيانا 

على  لالإ�صراف  الوالدية  الرعاية  يقدم خدمة  كما  المحاكم،  المحولة من  الحاالت  47% من  اإلى 

بتاأهيل  الدخول  قبل  الطالق  حاالت  خف�ض  في  وي�صهم  الطالق،  بعد  لالأطفال  والح�صانة  الروؤية 

المقبلين على الزواج، ويطرح عددا من البرامج الوقائية والتثقيفية لتنمية مهارات الزوجين على 

بعد  االأولى  ال�صنوات  في  الطالق  ن�صب  يقلل  بما  بينهما،  والتقارب  الفهم  وتحقيق  الخالفات  حل 

الزواج، وي�صتخدم في ذلك و�صائل االت�صال الحديثة التي ت�صل اإلى فئة المتزوجين من ال�صباب؛ 

هذه كلها تعتبر قنوات تو�صيل الخدمات التي تحقق اأهداف ال�صيا�صة االجتماعية الخا�صة بقطاع 

التما�صك االأ�صري، وينفرد المركز بها �صمن اأهدافه واخت�صا�صاته، وا�صتراتيجية عمله الحالية، 

من بين الموؤ�ص�صات االجتماعية االأخرى.

اأما بالن�صبة اإلى موؤ�صرات النجاح المذكورة في الجدول رقم )6( فنجد اأنها تمثل مخرجات 

عمل، ونتائج ن�صاط، اأكثر مما تمثل نتائج ق�صيرة المدى اأو متو�صطة، اأو بعيدة المدى تحققت فعال 

في المجتمع، فال ين�صر المركز ب�صفة دورية ن�صبة االإ�صالح  التي تحققها الو�صاطة العائلية في 

الحاالت المحولة من المحاكم، بالرغم من توفرها، وال يو�صح للمجتمع نتائج ر�صد هذه الن�صبة 

واتجاهاتها، هذا ف�صال عن عدم توفر درا�صة ممتدة تو�صح اأثر البرامج الوقائية، والتثقيفية على 

ال�صيا�صة  عليه  ن�صت  الذي  الزواج  على  المقبلين  تاأهيل  برنامج  وخا�صة  الطالق،  ن�صبة  خف�ض 

ال�صنوات  وفي  الدخول،  قبل  الطالق  ن�صبة  اإلى خف�ض  البرنامج  اأدى  وهل  بالتحديد،  االجتماعية 

االأولى من الزواج لهوؤالء الذين �صاركوا في البرنامج، اأم ال. وت�صير المناق�صات مع الم�صوؤولين اإلى 

نية المركز في تطوير نظام لمتابعة اأثر خدمات المركز على الفئات الم�صتفيدة بعد انتهاء الخدمة 
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وخا�صة اال�صت�صارات النوعية واالإ�صالح االأ�صري، وبع�ض البرامج الوقائية، ويظهر من هذا التحليل 

اأنه لو طبق هذا النظام لتوفرت موؤ�صرات اإح�صائية عن مدى فاعلية ال�صيا�صة االجتماعية للدولة في 

تحقيق اأهدافها، وفي تحقيق النتائج المخططة لقطاع التما�صك االأ�صري، وتوفر الأ�صحاب القرار 

موؤ�صرات نوعية عند تقويم نتائج ا�صتراتيجية التنمية الوطنية في نهاية مدتها. وترى الدرا�صة اأن 

ا�صتخراج موؤ�صرات لقيا�ض اأثر برامج المركز ربما يوفر دليال ملمو�صا لو�صائل االإعالم والمجتمع 

عن اأثر خدماته على حياة االأفراد.   

اأما عند تحليل دور المركز في ال�صيا�صة العامة للم�صوؤولية االجتماعية، فنجد اأن المركز اعتبر 

اأن االلتزام بالقوانين المحلية والمعاهدات الدولية ذات العالقة بن�صاطه، وا�صتر�صاده بالمعايير 

الدولية لممار�صة مهنتي االإر�صاد الزواجي واالأ�صري، والتزامه بتوقعات المجتمع من ن�صاطه ممثلة 

في تكليفات اال�صتراتيجيات وال�صيا�صات الوطنية، وفي تحقيقه لبيئة عمل جيدة لتوظيف القطريين 

وتدريبهم، كلها موؤ�صرات تدل على دوره في تحقيق ال�صيا�صة العامة للم�صوؤولية االجتماعية، لكن 

هذه الموؤ�صرات، يمكن اأن ت�صبح دالئل قوية على هذا الدور لو كانت موؤيدة باإح�صاءات توثق نتائج 

هذه االلتزامات. 

عن   ن�صر  بما  ن�صتر�صد  ف�صوف  االجتماعية،  للم�صوؤولية  العامة  ال�صيا�صة  �صدور  عدم  ب�صبب  و 

القطرية  المعايير  وهما:  ال�صابقتين،  الحالتين  دور  تحليل  عند  ا�صتخدامهما  ال�صابق  الموؤ�صرين 

للم�صوؤولية االجتماعية لل�صركات، ومحور الم�صوؤولية االجتماعية في اال�صتراتيجية الوطنية للحماية 

االجتماعية. 

وحقوق  البيئة،  فئات:  ثالث  من  لل�صركات  االجتماعية  للم�صوؤولية  القطرية  المعايير  تتكون 

االإن�صان وحقوق العمال وم�صالح المجتمع القطري؛ ال�صفافية والمحا�صبة ومكافحة الف�صاد، كما 

�صبق ذكره، ويالحظ اأن الم�صوؤولية االجتماعية للمركز تقع في نطاق حقوق االإن�صان مثل المعيار 

رقم )30( الخا�ض بـ )احترام االإجراءات واال�صتراطات التي ت�صعها الدولة لحماية وتعزيز حقوق 

التي  ال�صيا�صات  �صمن  االإن�صان  حقوق  �صيا�صة  )اإدماج  بـ  الخا�ض   )32( رقم  والمعيار  االإن�صان( 

اأن هذه  اأولوياتها(. وت�صير بيانات المركز  ال�صركة في ممار�صتها لعملها وو�صعها �صمن  تنتهجها 

الحقوق باالإ�صافة اإلى حقوق الطفل تدرج �صمن اإجراءات المركز في اأق�صام اال�صت�صارات، الرعاية 

اأن حقوق الم�صتهلك التي ن�صت عليها المعايير، مثل  الوالدية، واالإ�صالح االأ�صري، وغيرها، كما 
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يت�صل  والنزيهه(  الحقيقية  المعلومات  وتوفير  العادل  )الت�صويق  بـ  الخا�ض   )45( رقم  المعيار 

ال�صحيحة  البيانات  بكافة  العميل  تزويد  تحتم  التي  والعميل  المر�صد  بين  االإر�صادية  بالعالقة 

اأن  كما  �صلوكية،  اأو  نف�صية  قيا�صات  الأي  خ�صوعه  قبل  موافقته  واأخذ  العالجي  الم�صار  خطة  عن 

المعيار رقم )46( الخا�ض بـ )حماية �صحة و�صالمة الم�صتهلكين بتوفير منتجات و خدمات اآمنة 

ال�صعف  المركز مراعاة حالة  يحتم على  ا�صتخدامها(  يت�صبب في �صرر عند  اأي خطر  ت�صبب  ال 

التي ياأتي بها العميل في اأثناء الم�صاكل التي تعتريه، بحيث ُيقدم خدمة االإر�صاد النف�صي والعالج 

ال�صلوكي بطريقة اآمنة ال ت�صبب �صررا اأو ا�صتغالال لحالة �صعف العميل؛ هذه المعايير لم ت�صر اإليها 

بيانات المركز في تطبيق الم�صوؤولية االجتماعية، بعك�ض ما ذكره المركز مثال عن نظام مقترحات 

و�صكاوى العمالء الذي يلتزم به، الذي يتعلق بالمعيار رقم )51( من حقوق الم�صتهلك، وين�ض على 

ال�صركة  اأو  الموؤ�ص�صة  تقدمها  التي  والخدمات  المنتجات  العمالء حول  و�صكاوى  )تلقي مقترحات 

واال�صتجابة لها ب�صكل مو�صوعي اأو اإيجابي(، وربما يرجع عدم وعي المركز بهذه المعايير اإلى عدم 

ن�صرها بعد، اأو قد يرجع اإلى الفكر ال�صائع عن الم�صوؤولية االجتماعية اأنها تخ�ض ال�صركات دون 

الموؤ�ص�صات الخدمية، وخا�صة االجتماعية، بالرغم من اأن هذه المعايير �صملت الخدمة �صراحًة. 

 )61( رقم  المعيار  مثل  المجتمع،  في  ال�صعيفة  الفئات  حقوق  لت�صمل  المعايير  هذه  وتمتد 

الخا�ض بـ )الحر�ض على ا�صتخدام و�صائل معينة ت�صاعد ذوي االإعاقة من الموظفين اأو المراجعين 

الفئات  )م�صاعدة  على  يحث  الذي   )63( رقم  والمعيار  الموؤ�ص�صة(،  داخل  اأعمالهم  ق�صاء  على 

والتدريب  التاأهيل  خالل  من  المطلقات  اأو  االأرامل  اأو  ال�صن  كبار  اأو  كالم�صاجين  الم�صت�صعفة 

والتوظيف(، وبرغم اأن المركز يوفر خدمات خا�صة للمعاقين ومر�صدين ي�صتخدمون لغة االإ�صارة 

هذه  يذكر  لم  اأنه  اإال  للمطلقات،  تاأهيل  جل�صات  يقدم  اأنه  وبرغم  المعاقين،  ال�صتقبال  ومجهز 

الخدمات كمعيار من معايير التزامه بالم�صوؤولية االجتماعية.

فنجده  االجتماعية،  الحماية  ا�صتراتيجية  في  االجتماعية،  الم�صوؤولية  اإلى محور  بالن�صبة  اأما 

اأي�صا ي�صتهدف حماية حقوق االإن�صان، وحماية الم�صتهلك، وحدد اأن الدور االأول لمنظمات المجتمع 

المركز ذكر من �صمن معوقات  اأن  للنظر هنا،  والالفت  الخروقات(،  )الرقابة على  المدني هو 

عمله �صيطرة المحامين على اأطراف ق�صية الطالق، وخا�صة المراأة، لحثهم على الطالق بغر�ض 

تحقيق المك�صب المادي، وغفل المركز عن دوره في مراقبة هذه الخروقات الم�صرة بالمجتمع، 

ولم يذكر اتخاذه االإجراءات الالزمة للحد منها، اأو تحجيم تاأثيرها بالتوعية القانونية وغيرها. 
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ومن اأف�صل الممار�صات في هذا ال�صاأن ما فعلته اإدارة اال�صت�صارات االأ�صرية التابعة لوزارة العدل 

الكويتية عام 2005م، عندما اأ�صدرت قرارا »بمنع المحامين من تمثيل طالبي الطالق في االإدارة، 

بح�صور  والمطالبة  الطالق،  اإجراءات  الإتمام  الطالق  طالبي  من  ال�صادر  بالتوكيل  العمل  وعدم 

للمحامين  االأ�صرية، ثم  اإدارة اال�صت�صارات  اأمام  باأنف�صهم الإتمام هذه االإجراءات  طالبي الطالق 

 .
)1(

الح�صور اأمام اإدارة التوثيقات ال�صرعية الإطالق لفظ الطالق«

واأ�صارت م�صادر الجريدة التي ن�صرت الخبر اأن الذي دفع االإدارة لهذا االإجراء اأنها اكت�صفت اأن 

عدد الحاالت التي راجعت االإدارة عام 2004م كان اأربعة اآالف حالة، واأن األف حالة منها )%25( 

تم اإنهاء اإجراءات الطالق فيها عن طريق المحامين، ما حرم االإدارة من مواجهة الزوجين وبذل 

م�صاعي ال�صلح بينهما، وهو الدور الذي تمار�صه االإدارة بهدف خف�ض حاالت الطالق في الكويت 

فيه  اإجراء  اأنه  �صك  وال  الزواج.  حاالت  من   )%36( الدرا�صة  على  ال�صابق  العام  في  بلغت  التي 

حماية لعمالء االإدارة وحر�ض على م�صالحهم وم�صلحة االأ�صرة والمجتمع، وتم التوا�صل مع مدير 

ن�صبة الطالق وزيادة عدد  القرار على خف�ض  تاأثير هذا  للتعرف على مدى  ال�صابقة  االإدارة  هذه 

المترددين على االإدارة،  و اأفادت بعدم توفر اأي بيانات عن نتائج التطبيق. 

وقد ُيحتج باأن ال�صفة المدنية للمركز ربما ال تمكنه من اتخاذ اإجراء مماثل لما اتخذته اإدارة 

نف�صها  المدنية  ال�صفة  هذه  ولكن  الكويتية،  العدل  لوزارة  تبعيتها  باعتبار  االأ�صرية  اال�صت�صارات 

هذه  يتبنى  بحيث   advocacy المجتمع  وم�صلحة  العمالء  حقوق  عن  الدفاع  حق  المركز  تعطي 

الق�صية من منطلق الم�صوؤولية االجتماعية، ويقوم باقتراح اإجراءات مماثلة، اأو توعية المحامين، 

اأو العمالء، ثم يقوم بتعبئة الراأي العام، وتبني هذه االإجراءات ويروج لها لدى الجهات المعنية؛ هنا 

تظهر الم�صوؤولية االجتماعية للمركز ب�صورة اأو�صح بحيث ي�صتثمر �صفته المدنية، ويقوم بال�صراكة 

مع وزارة العدل اأو المجل�ض االأعلى للق�صاء لتحقيق م�صلحة العمالء والمجتمع؛ واإذا كان المركز 

تبع �صيا�صة محافظة باعتبار ح�صا�صية معامالته مع الجمهور، اإال اأنه من خالل التوعية المخططة 

والم�صتمرة يمكن اأن يحقق نتائج على المدى الطويل. 

يدركون  ال  اأجداء  ق�صاة  بتعيين  الخا�ض  المركز،  يعوق جهود  الذي  االآخر  التحدي  ب�صاأن  اأما 

الم�صوؤولية  اأن  ترى  الدرا�صة  هذه  فاإن  للدولة،  االجتماعية  لل�صيا�صة  الطالق  ن�صبة  خف�ض  اأهمية 

)1(  جريدة القب�ض الكويتية. )2005(. مقال )الأنهم يركزون على ال�صق القانوني ال االجتماعي، منع المحامين من تمثيل طالبي 

mohamoon-kw.com الطالق اأمام اال�صت�صارات االأ�صرية، العدد 11420، 26 مار�ض.موقع محامو الكويت
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االجتماعية للمركز تقت�صي اأن يقوم بالتن�صيق مع وزارة العدل، ومركز الدرا�صات القانونية لخلق 

الوعي والترويج advocacy لفكرة تدريب ق�صاة محكمة االأ�صرة االأجداء في بداية كل �صنة ق�صائية 

وقبل توليهم مهامهم الوظيفية. 

وفيما يتعلق بمدى دمج الم�صوؤولية االجتماعية في نظم واإجراءات المركز، فت�صير البيانات اإلى 

غياب وجود اإدارة مخت�صة بالم�صوؤولية االجتماعية، وال الوظائف المتخ�ص�صة التي تنفذ مهام هذه 

االإدارة مثل وظيفة اأخ�صائي م�صوؤولية اجتماعية. ولكن يقوم بمهامها اأخ�صائي عالقات المجتمع 

الق�صم  مهام  �صمن  ومن  المجتمع،  وعالقات  االإعالم  الإدارة  التابع  المجتمع  عالقات  ق�صم  في 

لبع�ض  تمويل  على  للح�صول  الخا�ض  القطاع  و�صركات  البنوك  مع  وال�صراكات  العالقات  اإقامة 

برامج المركز الُمكلفة، ولكن يالحظ اأن ا�صتثمار االإمكانيات المتاحة في القطاع الخا�ض والبنوك 

وغيرها، لي�ض وا�صحا في اأن�صطة المركز.

ومن ناحية اأخرى اأ�صارت البيانات اإلى اأن مراعاة العدالة والم�صاواة واالأمانة وتقاليد المجتمع 

في تقديم الخدمات ي�صير اإلى تحقيق المركز لم�صوؤوليته نحو المجتمع الأنها اأ�صبحت قيمًا عالمية 

ووطنية حث عليها الدين االإ�صالمي وتحقق مقا�صد ال�صريعة االإ�صالمية في تحقيق الم�صلحة العامة 

التي ت�صتهدفها الم�صوؤولية االجتماعية. 

يرتبط المركز بال�صيا�صة العامة للم�صوؤولية االجتماعية اأي�صا من حيث مدى التزامه بمعايير 

الفئة الثالثة من المعايير القطرية الخا�صة بال�صفافية والم�صاءلة ومكافحة الف�صاد، التي تتفق مع 

التدقيق المالي و المحا�صبي  اإلى  26000، ويعتبر خ�صوع المركز  اأيزو  ال�صبعة لموا�صفة  المبادئ 

من ديوان المحا�صبة، ووجود م�صت�صار قانوني لمجل�ض االإدارة ال�صابق، ثم انتقال المهام الرقابية 

بيانات  اأ�صارت  كما  ال�صبعة،  بالمعايير  التزامه  على  دليال  االجتماعي،  للعمل  القطرية  للموؤ�ص�صة 

المركز.

يظهر من التحليل ال�صابق اأن دور المركز في ال�صيا�صة االجتماعية يدور حول االإ�صهام في تعزيز 

االجتماعية  الم�صوؤولية  في  دوره  اأما  الطالق،  ظاهرة  من  الحد  على  والعمل  االأ�صري،  التما�صك 

حقوق  على  والمحافظة  الخدمات،  تقديم  في  واالأمانة  والعدالة  الم�صاواة  تحقيق  حول  فيتركز 

االلتزام  اإلى  باالإ�صافة  االإ�صالح،  لتحقيق  العائلية  الو�صاطة  عند  والمعاقين  واالأطفال  االإن�صان 

بالمعايير القطرية لحقوق الم�صتهلك لخدماته.
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)رابعا( التحليل المقارن الأدوار المنظمات الثالث في ال�سيا�سة العامة للم�س�ؤولية االجتماعية

طبقت الدرا�صة منهج التحليل المقارن على ثالثة م�صتويات، كما �صبقت االإ�صارة في الف�صل 

االأول، وبداأ الف�صل بعر�ض نتائج الم�صتوى االأول من التحليل بو�صف طبيعة ن�صاط كل منظمة على 

حدة، ثم انتقل للم�صتوى الثاني بدرا�صة كل حالة من حيث تنفيذ دورها في ال�صيا�صة االجتماعية، 

نتائج  الجزء  هذا  ويقدم  االجتماعية،  للم�صوؤولية  العامة  ال�صيا�صة  عن  ن�صر  بما  ارتباطها  ور�صد 

التنويه  الثالث، وهنا يجب  الموؤ�ص�صات  بين  بالمقارنة  المعني  التحليل، وهو  الثالث من  الم�صتوى 

اأن المقارنة لم تكن بهدف تحديد االأف�صل من الموؤ�ص�صات الم�صاركة، ولكنها كانت بهدف تحديد 

الفروق في مفهومها للم�صوؤولية االجتماعية، وانعكا�صها على الممار�صات و االأدوار المختلفة،  ح�صب 

تف�صير كل منظمة، خا�صة في غياب �صيا�صة ر�صمية معلنة للم�صوؤولية االجتماعية. 

المنهج،  الباحثين في هذا  المتعارف عليها بين  بال�صروط  المقارنة تم االلتزام  وعند تطبيق 

ومنها: اأن تعتمد المقارنة على درا�صة اأوجه ال�صبه واالختالف بين حادثتين اأو اأكثر، وجمع معلومات 

دقيقة وموثقة، وتجنب المقارنة ال�صطحية، واأن تكون الظاهرة اأو الحالة المدرو�صة مقيدة بعاملي 

 .
)1(

الزمان والمكان، واأن ت�صمح الحاالت محل الدرا�صة بوجود اأوجه �صبه وموا�صع اختالف

هذا، وقد اأ�صهمت المعايير التي َو�صعتها الدرا�صة الختيار عينة المنظمات في تحقيق �صروط 

بها  يو�صي  التي  المقارن  المنهج  مراحل  مع  تتفق  مراحل  على  المقارنة  تمت  كما  المنهج،  هذا 

؛ حيث تم في الخطوة االأولى التحقق من وجود الحادثة االجتماعية، ويق�صد بها في 
)2(

الباحثون

للدرا�صة  الخا�صعة  المدني  المجتمع  منظمات  من  منظمة  لكل  تنفيذي  دور  وجود  الدرا�صة  هذه 

الثانية  الخطوة  وُعنيت  االجتماعية،  للم�صوؤولية  العامة  ال�صيا�صة  وفي  االجتماعية،  ال�صيا�صة  في 

المحاور  وهي  المقارنة،  اأ�صا�صها  على  �صتتم  التي  والخ�صائ�ض  ال�صمات  بت�صنيف  المنهج  من 

الحالة  ودرا�صة  التحليل  نتائج  وتقديم  وت�صنيفها  البيانات،  جمع  اأ�صا�صها  على  تم  التي  الخم�صة 

اأما المرحلة  في بداية هذا الف�صل، وهي ذاتها التي ا�صتخدمت في المقارنات المذكورة الحقا، 

الثابتة  الحقائق  با�صتخدام  ال�صيا�صتين  في  منظمة  كل  لدور  التحليلي  بالعر�ض  تمت  فقد  الثالثة 

في ا�صتراتيجية التنمية الوطنية التي ر�صمت بو�صوح ال�صيا�صة االجتماعية، وما ن�صر عن المعايير 

)1( اأحمد خ�صر. )2008(.المنهج المقارن، جامعة دم�صق، ماج�صتير اإدارة االأعمال.  �ض 6.

)2( والء اإبراهيم الرفاعي. )2010(. المنهج المقارن،  كلية االقت�صاد المنزلي، جامعة المنوفية. 
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القطرية للم�صوؤولية االجتماعية وما يتفق معها في موا�صفة اأيزو 26000، وارتباطهابتفا�صيل محور 

فيها  ت�صارك  اأن  المخطط  االجتماعية  للحماية  الوطنية  اال�صتراتيجية  االجتماعية في  الم�صوؤولية 

المنظمات الثالث، اأما الخطوة الرابعة فكانت اإجراء المقارنة الفعلية المعرو�ض نتائجها الحقا؛ 

هناك اأنواع مختلفة من المقارنة مثل المقارنة الُمَغاِيرة التي تكون فيها اأوجه االختالف اأكثر من 

اأوجه الت�صابه بين الحاالت مو�صع الدرا�صة، والمقارنة االعتيادية التي تكون فيها اأوجه الت�صابه بين 

الحاالت مو�صع الدرا�صة اأكثر من مو�صع االختالف؛ هذا، وتنطبق االأخيرة على نوع المقارنة التي 

نحن ب�صددها اإذا اأخذنا في االعتبار المعايير التي و�صعت الختيار الحاالت الخا�صعة للدرا�صة، 

التي اهتمت بوجود اأوجه ت�صابه.

وبعد مراعاة ال�صوابط ال�صابقة للمنهج المقارن، تمت المقارنة بين المنظمات المدنية الثالث 

القانونية واالأهداف  التعريف بالموؤ�ص�صة من حيث الهوية  التحليل، وهي:  با�صتخدام نف�ض محاور 

ال�صيا�صة  تنفيذ  المخطط  في  ال�صيا�صة االجتماعية،  ور�صد دورها  واالخت�صا�صات، ودورها في 

واالإجراءات، ومدى  النظم  االجتماعية في  الم�صوؤولية  االجتماعية، ومدى دمج  للم�صوؤولية  العامة 

ممار�صة الفئة الثالثة من المعايير القطرية المتعلقة بال�صفافية والم�صاءلة ومكافحة الف�صاد، والتي 

تتفق مع المبادئ ال�صبعة لموا�صفة االأيزو 26000.

)اأوال( اله�ية القان�نية واالأهداف واالخت�سا�سات

بالرغم من اأن ال�صفة القانونية للمنظمات الثالث وقت اإجراء الدرا�صة كانت موؤ�ص�صة خا�صة 

بالب�صر  االتجار  مكافحة  موؤ�ص�صة  كانت  فقد  مختلفة؛  كانت  االإن�صاء  جهة  اأن  اإال  عام،  نفع  ذات 

)الموؤ�ص�صة(، ومركز اال�صت�صارات العائلية )المركز( يعمالن تحت مظلة المجل�ض االأعلى ل�صوؤون 

االأ�صرة قبل اإلغائه، اأما دار االإنماء االجتماعي )الدار( فقد كانت تعمل تحت مظلة موؤ�ص�صة قطر 

للتربية والعلوم، واأ�صبحت المنظمات الثالث االآن تحت اإ�صراف ورقابة الموؤ�ص�صة القطرية للعمل 

االجتماعي، مع االحتفاظ بنف�ض هويتها القانونية الخا�صعة لقانون رقم )21( ل�صنة 2006م ب�صاأن 

الموؤ�ص�صات الخا�صة ذات النفع العام، وذلك حتى وقت انتهاء الدرا�صة؛ هذا، وتتفاوت المنظمات 

الثالث من حيث العمر الزمني لكل منها؛ اإذ م�صى على الموؤ�ص�صة ت�صع �صنوات، والدار ثمانية ع�صر 

عاما، والمركز ثنتا ع�صرة �صنة، وكان هذا التفاوت الزمني اأحد معايير االختيار في العينة، حتى 

يمكن ر�صد اأثره على ن�صاط كل منظمة ومفهومها للم�صوؤولية االجتماعية، واأظهرت المقارنة بين 
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االأن�صطة اأن هذه المنظمات الثالث و�صلت اإلى درجة من فهم ن�صاطها والتخطيط له ب�صورة تكاد 

تكون مت�صاوية برغم هذا التفاوت الزمني، الذي لم يوؤثر على حجم كل منظمة معبرا عنه بعدد 

العاملين، فبرغم تقارب عدد العاملين بين الدار )73 موظفًا( وبين الموؤ�ص�صة )68 موظفًا(، اإال 

معلومات  وبتحليل  الدرا�صة.  اإجراء  وقت  )158موظف(  الموظفين  عدد  في  يفوقهما  المركز  اأن 

المركز، اأمكن تف�صير زيادة العدد باأن المركز ينفرد بتقديم ثالثة اأنواع من الخدمات المبا�صرة 

فترتي  خالل  كلها  وتقدم  الوالدية،  والرعاية  االأ�صري،  واالإ�صالح  اال�صت�صارات،  وهي:  للجمهور، 

االإ�صالح  ُتقدم خدمة  الخدمات؛ فمثال  المتزايد على هذه  الطلب  لتلبية  وم�صاًء(  عمل )�صباحًا 

االأ�صري وحدها لحوالي األفي حالة محولة �صنويا من محكمة االأ�صرة، وبمقارنة الهيكل التنظيمي 

لهذه المنظمات نجد اأي�صا تفاوتا من حيث الحجم وت�صعب االأق�صام، فنجد هيكل الموؤ�ص�صة �صخما 

مقارنة بعدد العاملين فيها، بينما يميل هيكل الدار والمركز اإلى الب�صاطة والتقارب من حيث بنائه 

حول الخدمات الالزمة لتحقيق االأهداف مبا�صرة.

وكما كان مخططا في معايير االختيار، فقد اأو�صحت المقارنة بين االأهداف واالخت�صا�صات 

وجود تمييز وا�صح بين اأهداف واخت�صا�صات المنظمات الثالث، ومع ذلك لوحظ بع�ض التداخل؛ 

اإلى  الدار  وت�صعى  ال�صبل،  بكل  بالب�صر  االتجار  جريمة  مكافحة  ت�صتهدف  الموؤ�ص�صة  كانت  فبينما 

اال�صت�صارات  مركز  فاإن  ال�صعفاء،  اأو  المهم�صين  واالأفراد  لالأ�صر  االقت�صادي  التمكين  تحقيق 

والحد  الطالق  واالإ�صهام في مواجهة ظاهرة  االأ�صري،  التما�صك  وتعزيز  يعمل على خلق  العائلية 

الهدف  بين  تداخل  وجود  للنظر  الالفت  من  ولكن  والمجتمع،  االأ�صرة  على  ال�صلبية  اآثارها  من 

االأ�صرة  للدار على تعزيز دور  االأول  المركز، حيث ين�ض الهدف  اأهداف  للدار وبين ُمجمل  االأول 

اإلى  الدار  دفع  ما  واالقت�صادي،  االجتماعي  وا�صتقرارها  تما�صكها  على  والمحافظة  المجتمع  في 

تقديم دورات تدريبية عن االإر�صاد االأ�صري في بداية عملها، ولكن بعد اإن�صاء المركز بعدها ب�صت 

�صنوات، تراجعت الدار عن هذا الدور، وركزت جهودها حول التنمية االقت�صادية لالأ�صرة، وتنمية 

المجتمعات المحلية، كما يظهر من ا�صتراتيجية عملها، التي تداركت هذا التداخل وركزت على 

الذاتي. ومن ثم  نظرت لال�صتقرار  التنمية االقت�صادية لالأ�صرة، وبناء قدراتها لتحقق اكتفائها 

االجتماعي لالأ�صرة من منظور اقت�صادي يعتبر من �صميم اخت�صا�صها، وبذلك تجنبت التداخل 

مع اأهداف واخت�صا�صات مركز اال�صت�صارات العائلية، والتقاطع مع اأن�صطته، ويمكن بذلك ا�صتنتاج 

اأن ا�صتراتيجية عمل الدار اأقرب اإلى ا�صتراتيجية التنمية الوطنية لدورها المخطط في ال�صيا�صة.



126

االقت�صادي  التمكين  في  تتخ�ص�ض  بحيث  الدار،  اأهداف  في  النظر  اإعادة  المفيد  من  ولعله 

لالأ�صرة، ودعم المر�صى والفئات ال�صعيفة اأو المهم�صة، وتنمية المجتمعات المحلية؛ خا�صة واأن 

هذه المجاالت ال تقوم بها منظمات اأخرى.

ويالحظ من ناحية اأخرى تجان�ض اأهداف واخت�صا�صات كل من الموؤ�ص�صة والمركز حول ق�صية 

اجتماعية واحدة محددة الجوانب في اأهداف كل منهما، مع اختالف طبيعة كل منهما، اأما الدار 

فاأهدافها واخت�صا�صاتها مت�صعبة وتتناول مهاما مختلفة؛ مثل ر�صد الظواهر االجتماعية المختلفة 

واإجراء الدرا�صات حولها وتقديم مقترحات ل�صناع القرار ب�صاأنها، وتهيئة اأفراد المجتمع لمواكبة 

التغيرات الناتجة عن العولمة والتاأقلم معها، والمحافظة على التراث ال�صعبي، وترى الدرا�صة اأن 

ت�صعب االأهداف واالخت�صا�صات ي�صتت جهود الدار، خا�صة بعد مرور ثمانية ع�صر عاما على اإن�صائها 

اإليها؛ فعلى �صبيل المثال توجد االآن  اأوكلت  وظهور جهات اأخرى تتولى بع�ض االخت�صا�صات التي 

مراكز بحثية في جامعة قطر، وفي موؤ�ص�صة قطر للتربية والعلوم يمكنها اأن تقوم بدرا�صة الظواهر 

االجتماعية ب�صورة محترفة، بحيث تركز الدار درا�صاتها حول ت�صنيف الفئات الم�صتفيدة، ور�صد 

احتياجات كل فئة، وكيفية تنويع الخدمات والبرامج الجتذاب ال�صباب واالأ�صر والفئات ال�صعيفة 

الفئات،  لهذه  الذاتي  االقت�صادي  والتمكين  االجتماعية،  التنمية  دائرة  في  لالنخراط  والمهم�صة 

ودرا�صة اأثر خدمات الدار على تنمية المجتمعات المحلية، ولعل الجهود الجارية االآن الإعادة هيكلة 

منظمات المجتمع المدني االجتماعية، تحت اإ�صراف الموؤ�ص�صة القطرية للعمل االجتماعي، ُتعيد 

النظر في هذه االأهداف المتداخلة بحيث تركز كل موؤ�ص�صة على اأحد جوانب ال�صيا�صة االجتماعية، 

وبالتالي ترتفع جودة الخدمات المقدمة للفئات الم�صتفيدة. 

التي تقدمها كل منظمة  الخدمات  بين  وا�صحًا  المقارنة اختالفًا  ُتظهر  اأن  الطبيعي  كان من 

 .)5  ،3  ،1( رقم  الجداول  من  يظهر  كما  االأهداف،  اختالف  ب�صبب  منها  الم�صتفيدة  والفئات 

والتوعية  والوقاية  العالج  وتدور حول  والمركز  الموؤ�ص�صة  بين  تتقارب  فهي  االأن�صطة  اأما مجاالت 

مجال  كل  م�صمون  توظيف  مع  ولكن  والتاأهيل،  والتدريب  االإعالم،  و�صائل  با�صتخدام  والتثقيف 

لمعالجة الق�صية االجتماعية مو�صع اهتمام كل منهما، اأما الدار فاإن مجاالت ن�صاطها تدور حول 

تنمية الموارد، وتنفيذ الم�صاريع التنموية، وتدريب الطاقات المنتجة، ودعم االأ�صر التي تتعر�ض 

لتحديات اجتماعية.
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)ثانيا( الدور في تنفيذ ال�سيا�سة االجتماعية

خم�ض  بدوره  يت�صمن  الذي  االأ�صري،  التما�صك  محور  في  للدولة  االجتماعية  ال�صيا�صة  تتمثل 

الخا�صة  االأولى  القطاعية  اال�صتراتيجية  في  مكثف  بدور  المركز  ي�صارك  قطاعية؛  ا�صتراتيجيات 

�صندت اإليه هذه اال�صتراتيجية القطاعية مهمة الم�صاركة 
ُ
بالتما�صك االأ�صري، باعتبار تخ�ص�صه، واأ

الحماية  قطاع  با�صتراتيجية  يتعلق  فدورها  الموؤ�ص�صة  اأما  اأخرى،  جهات  مع  برنامجًا   14 في 

اأربعة م�صروعات تتعلق  اأن�صطة  اإليها الم�صاركة في تنفيذ  االجتماعية، واأ�صندت الخطة التنفيذية 

اأي�صا  الدار  وت�صارك  المنزلي،  العنف  من  والحد  المنازل،  عامالت  وتوظيف  ا�صتقدام  بتنظيم 

في ا�صتراتيجية قطاع الحماية االجتماعية، ولكن تكليفات اال�صتراتيجية لها تركزت حول برامج 

الحماية االجتماعية للجماعات المعر�صة للمخاطر، التي تديرها منظمات المجتمع المدني ومنها 

والفئات  الدار  عنها  الم�صوؤولة  البرامج  اال�صتراتيجية  حددت  وقد  هذا،  االجتماعي؛  االإنماء  دار 

الم�صتفيدة كاالآتي: 

جدول رقم )7(

البرامج المكلف بها دار االإنماء االجتماعي والفئات الم�ستفيدة منها 

في قطاع ال�سمانات ال�قائية والحماية االجتماعية ال�ستراتيجية التنمية ال�طنية

الفئات الم�ستهدفةالبرامجم

معاقون وم�صنون ومنخف�صو الدخلدعم الدخل )تحويالت نقدية(1

الطالب الوافدون والقطريون واالأ�صر الوافدة دعم اأق�صاط المدار�ض والمنح الدرا�صية2

الفقيرة

واالأ�صر دعم غ�صيل الكلى ومعالجة اأمرا�ض الكلى3 والقطريون  الوافدون  الكلى  مر�صى 

الوافدة الفقيرة

غير القادريندعم عالج الخ�صوبة4

ال�صجينات ب�صبب الديوندعم ت�صديد قرو�ض الن�صاء5

وا�صتراتيجيات عملها  االجتماعية،  ال�صيا�صة  في  لدورها  الثالثة  المنظمات  روؤية  اأن  ويالحظ 

تن�صجم مع الدور المحدد لها في ال�صيا�صة االجتماعية، ولكن يالحظ اأن كيفية قيا�ض كل منظمة 
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لنتائج ن�صاطها، والموؤ�صرات الم�صتخدمة ترتبط بالمخرجات المبا�صرة لكل ن�صاط اأو مجال عمل، 

اأكثر مما ترتبط بالنتائج طويلة المدى المرغوب تحقيقها بتطبيق ال�صيا�صة االجتماعية؛ فلم تقدم 

لتاأثير  موؤ�صرًا  الموؤ�ص�صة  تقدم  ولم  الفقيرة،  االأ�صر  في خف�ض عدد  اإ�صهامها  لمدى  موؤ�صرا  الدار 

جهودها في الحد من االتجار بالب�صر، ولم يقدم المركز موؤ�صرًا لتاأثير خدماته وبرامجه في زيادة 

التما�صك االأ�صري والحد من ظاهرة الطالق. 

وهنا يجب التنويه اأن الدرا�صة ال تفتر�ض اأن كل منظمة يمكنها اأن توؤثر وحدها في الحد من 

الظاهرة االجتماعية التي تت�صدى لها، بل اإن ال�صيا�صة االجتماعية نف�صها لم تحدد ذلك، بدليل 

توزيع االأدوار على منظمات عديدة وجهات حكومية مختلفة، ولكن ترى الدرا�صة اأن المجتمع يتطلع 

لو  ال�صيا�صة االجتماعية، حتى  المدني في  المجتمع  نتائج ن�صاط منظمات  لبيان  اأقوى  اإلى و�صيلة 

كان محدودا بطبيعته، بما يبرر تكلفتها على المجتمع، ولعل هذه النتائج تظهر بعد انتهاء الفترة 

االأولى ال�صتراتيجية التنمية الوطنية )2011- 2016(، ثم قيا�ض االأثر الكلي المتراكم لبرامجها 

على الفئات والظواهر الم�صتهدفة.

)ثالثا( ر�سد الدور المخطط للمنظمات في تنفيذ ال�سيا�سة العامة للم�س�ؤولية االجتماعية

تمثلت روؤية المنظمات الثالث لدورها في تنفيذ الم�صوؤولية االجتماعية في االلتزام بالقوانين 

اأن  اأنها اتفقت  الدولية وحقوق االن�صان ذات العالقة بن�صاط كل منها، كما  المحلية والمعاهدات 

تنفيذ دورها في ال�صيا�صة االجتماعية يفي بتوقعات المجتمع منها، واتفقت المنظمات الثالث اأي�صًا 

اأن مجال تاأثيرها في المجتمع  يظهر من خالل العائد المتحقق من خدماتها للفئات الم�صتفيدة التي 

اأما عند  واالقت�صادي،  والتمكين االجتماعي  والحماية  بالرعاية  ال�صيا�صة االجتماعية  ا�صتهدفتها 

المقارنة بين ا�صتفادة كل منها من برامج القطاع الخا�ض والبنوك والموؤ�ص�صات العامة للم�صوؤولية 

االجتماعية فقد تفاوت مفهوم كل منظمة عنها، وبالتالي اختلفت كيفية وحجم اال�صتفادة؛ هذا، 

وتقدم الدار نموذجا عمليا لقدرة منظمات المجتمع المدني على تخطيط برامج لتمويل ن�صاطها 

بالكامل با�صتثمار برامج الم�صوؤولية االجتماعية لل�صركات، ويت�صح ذلك من و�صع هدف االعتماد 

على التمويل الذاتي في خالل خم�ض �صنوات من بدء العمل باال�صتراتيجية، ثم التخطيط لتحقيق 

الهدف واإتمام اإن�صاء �صناديق وقفية بناء على تبرعات وهبات ال�صركات والبنوك والمح�صنين وكبار 

االأن�صطة  وغيرها من  الكلى،  رعاية مر�صى  لتمويل  وقفية  �صكنية  وبناء مجمعات  االأعمال،  رجال 

الوقفية، وهو ما لم يظهر في ن�صاط الموؤ�ص�صة وال المركز بنف�ض الو�صوح.
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كان هذا هو راأي المنظمات لدورها في تنفيذ الم�صوؤولية االجتماعية، ولكن الدرا�صة اعتمدت 

اأخرى للتعرف على الدور المخطط لها في هذه ال�صيا�صة، وهي المعايير القطرية  على موؤ�صرات 

للحماية  الوطنية  اال�صتراتيجية  في  االجتماعية  الم�صوؤولية  ومحور  االجتماعية،  للم�صوؤولية 

االجتماعية، برغم اأن كليهما لم ي�صدر بعد ب�صفة ر�صمية عن الدولة، وربما يكون هذا هو ال�صبب 

الذي اأدى لعدم اإ�صارة هذه المنظمات الثالث اإليهما عند �صوؤال الدرا�صة عن دورهم في ال�صيا�صة 

العامة للم�صوؤولية االجتماعية.

وهنا يجب تحديد موا�صع ارتباط كل منظمة منها بكل موؤ�صر ا�صتخدمته الدرا�صة حتى يمكن 

الم�صتقبلية لم�صوؤوليتها االجتماعية، بعد �صدور  ت�صتر�صد بها كل منظمة عند تطوير الخطط  اأن 

ال�صيا�صة المنظمة لها، وبالن�صبة للدار فاإن الفئة االأولى من المعايير القطرية الخا�صة بالبيئة ذات 

ال�صلة المبا�صرة بالم�صروعات التي تن�صئها لتحقيق التمكين االقت�صادي لالأفراد واالأ�صر؛ اإذ يجب 

�صاحب  ُتلزم  بحيث  التف�صيلية،  ومعاييرها  البيئة  لحماية  الثالثة  بالمبادئ  تلتزم  اأن  الدار  على 

الم�صروع، اأو تمكنه، من اإجراء درا�صة جدوى بيئية  تو�صح مدى التزام الم�صروع بهذه المعايير، 

االإن�صان  الخا�صة بحقوق  القطرية  المعايير  الثانية من  بالفئة  تلتزم  اأن  الموؤ�ص�صة  كما يجب على 

وحقوق العمال، واأن ت�صع خطة عمل الإلزام اأ�صحاب الم�صاريع بالمعايير التف�صيلية التي تدخل في 

اخت�صا�صها؛ اأما المركز فعليه اأن ي�صع دليال لاللتزام االأخالقي والمهني نحو العميل يكون بمثابة 

يوفر  المعايير، بحيث  الثانية من  الفئة  التي تدخل في نطاق  العمالء  خطة عملية لحماية حقوق 

واأن ي�صع خطوات وا�صحة لتحقيق  اأي ممار�صات خاطئة عند تقديم الخدمة،  للعميل من  حماية 

م�صالح اأبناء الطالق، وبالرغم من خ�صوع المنظمات الثالث الإ�صراف ورقابة الموؤ�ص�صة القطرية 

اأي�صًا االلتزام بكل المعايير التف�صيلية  اأن م�صوؤوليتهم االجتماعية تقت�صي  اإال  للعمل االجتماعي، 

للفئة الثالثة من المعايير القطرية التي تخت�ض بال�صفافية والمحا�صبة ومكافحة الف�صاد. 

الم�صوؤولية االجتماعية في  الدرا�صة الخا�ض بمحور  ا�صتخدمته  الثاني الذي  للمعيار  وبالن�صبة 

ا�صتراتيجية الحماية الوطنية، فقد حدد المحور، الذي ن�صرته جريدة ال�صرق في 2012/4/19م، 

ت�صعة ع�صر دورا لمنظمات المجتمع المدني، ترى الدرا�صة اأن االأدوار االآتية منها، هي االأكثر �صلة 

بدور كل منظمة من المنظمات الثالث كل في حدود اخت�صا�صها: الرقابة على الخروقات، حث 

ال�صركات وتحفيزها على الم�صاركة واالندماج في و�صع الخطط والبرامج لتنمية المجتمع، ال�صعي 

اإلى عقد �صراكات تمويل مع ال�صركات، تقديم االأبحاث والدرا�صات والتقارير التي تتناول مختلف 
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الق�صايا االجتماعية، الم�صاركة الفعالة في الندوات والور�ض والموؤتمرات الوطنية والدولية المتعلقة 

بالق�صايا االجتماعية، دعم مراكز االأبحاث التي تولي اهتماما بالم�صوؤولية ودرا�صات المجتمع، عقد 

بروتوكوالت التعاون مع موؤ�ص�صات العمل الخيري والتن�صيق وال�صعي اإلى تق�صيم العمل االجتماعي، 

ال�صعي اإلى ت�صجيع الربط االإليكتروني بين موؤ�ص�صات العمل االجتماعي. 

وترى الدرا�صة اأن وعي منظمات المجتمع المدني محل الدرا�صة، وغيرها، بهذه االأدوار �صوف 

يمكنها من تبني الق�صية االجتماعية المعنية بها، وتعبئة المجتمع من اأجلها، والقيام بدورها في 

التوعية بها advocacy، وا�صتقطاب اأجهزة المجتمع للم�صاركة في التنمية والحماية االجتماعية؛ 

ما يمكنها من تنفيذ م�صوؤوليتها االجتماعية نحو الق�صية االجتماعية التي اأن�صئت من اأجلها ونحو 

هذه  له  تخطط  اأن  يجب  ما  وهو  وفاعلية،  كفاءة  اأكثر  ب�صورة  خدماتها  من  الم�صتفيدة  الفئات 

المنظمات بعد �صدور اال�صتراتيجية.

باالإ�صافة اإلى االأدوار ال�صابقة التي ت�صترك فيها المنظمات الثالث، توجد اأدوار اأخرى خا�صة 

بالتمكين االقت�صادي، حددها محور الم�صوؤولية االجتماعية في ا�صتراتيجية الحماية االجتماعية 

تخ�ض فقط دار االإنماء االجتماعي منها: اال�صتعانة بمنظمات المجتمع المدني لم�صاعدة العائالت 

المحتاجة وتح�صين اأو�صاعها االقت�صادية، التمويل والمتابعة واالإر�صاد لدعم الم�صروعات ال�صغيرة 

اإن�صاء حا�صنات للم�صاريع والت�صويق والترويج ومنافذ العر�ض، الحد من الفقر عبر  والمتو�صطة، 

برامج التدريب والتاأهيل وتوفير فر�ض العمل ودعم غير القادرين على العمل، تو�صيع فر�ض العمل 

ل�صمان حياة كريمة للمعاقين وتو�صيع م�صاركتهم االجتماعية والثقافية والريا�صية.

االجتماعية  ال�صيا�صة  بين  الوا�صحة  الفروق  ال�صابقة،  المقارنة  اإلى  ا�صتنادا  االآن،  لنا  يت�صح 

المدني  المجتمع  منظمات  ودور  المتوقعة،  االجتماعية  للم�صوؤولية  العامة  ال�صيا�صة  وبين  للدولة، 

المخطط في كل منها، ويمكن القول باأن الثانية و�صعت لدعم تنفيذ االأولى، وال�صتقطاب القطاعات 

لخدمة  االأولى  و�صعتها  التي  والبرامج  الم�صاريع  في  الم�صاركة  على  وحثها  المختلفة  االقت�صادية 

الفئات التي ا�صتهدفتها. 

اأوكلت ال�صيا�صة العامة للم�صوؤولية االجتماعية المتوقعة لمنظمات المجتمع المدني  هذا، وقد 

مهمة ر�صد اأي انتهاكات، وا�صتقطاب القطاع الخا�ض واأجهزة المجتمع المختلفة للم�صاركة الفاعلة 

الدور  لهذا  اإيالء عناية خا�صة  يتطلب  ما  والحماية االجتماعية، وهو  التنمية  في تطبيق م�صاريع 

ودمجه في نظم و اإجراءات كل منظمة في الم�صتقبل.
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)رابعا( مدى دمج الم�س�ؤولية االجتماعية في النظم واالإجراءات 

اأفادت المنظمات الثالث بعدم وجود ق�صم خا�ض بالم�صوؤولية االجتماعية، وال يوجد اأخ�صائي 

الدار  اأن  اإلى  يرجع  وال�صبب  االجتماعي،  االإنماء  دار  في  اإال  الم�صمى،  بهذا  اجتماعية  م�صوؤولية 

و�صعت في ا�صتراتيجيتها هدفا محددا لتحقيق التمويل الذاتي في خالل خم�ض �صنوات، بينما لم 

الت�صويقية  العالقات  اإدارة  الدار على  ت�صمل هيكلة  ولذلك  المركز على ذلك،  ا�صتراتيجية  تن�ض 

واالإعالم، و يتولى ق�صم الت�صويق مهمة الترويج للبرامج واالأن�صطة التمويلية. 

موارد  لتنمية  م�صروعا  ا�صتراتيجيتها  في  و�صعت  فقد  بالب�صر  االتجار  مكافحة  موؤ�ص�صة  اأما 

الموؤ�ص�صة؛ ي�صتهدف: العمل على اإيجاد برامج م�صاريع تدر موارد مالية جديدة، والتوجه اإلى مبداأ 

رعاية برامج وم�صاريع الموؤ�ص�صة، والعمل على برامج وم�صاريع تدر الدخل لتاأهيل واإدماج �صحايا 

االتجار بالب�صر داخل قطر وفي بلدان المن�صاأ، كما و�صعت م�صروعا اآخر يت�صابه مع ال�صابق لتطوير 

وتنمية الموارد؛ يت�صمن: اإعداد خطة لتنمية الموارد وو�صع خطة ت�صويقية لها، والتوجه اإلى الرعاة 

اال�صتراتيجيين، وتطوير خطاب ت�صويقي للموؤ�ص�صة، واإعداد برامج وم�صاريع خا�صة بتنمية الموارد 

لي�ض  الموؤ�ص�صة  اأن  البرامج  هذه  من  ويت�صح  الموارد،  تنمية  مجال  في  الموؤ�ص�صة  كوادر  وتدريب 

لديها خطة محددة لال�صتفادة من برامج الم�صوؤولية االجتماعية لل�صركات والقطاع الخا�ض، كما 

يظهر عدم ا�صتثمارها للفر�ض المتاحة في محور الم�صوؤولية االجتماعية في ا�صتراتيجية الحماية 

االجتماعية، وكذلك االأدوار المختلفة التي تتطلب �صراكات فاعلة بناء على خطة للتنفيذ المنهجي.

ن�صاطه حديثا  لتمويل  العائلية بح�صوله على تبرعات مادية وعينية  واأفاد مركز اال�صت�صارات 

الدار  عيه  تح�صل  والذي  المركز  عليه  يح�صل  الذي  التمويل  و�صكل  قيمة  بين  واالختالف  فقط، 

من  كثيرا  ي�صتفد  لم  الموؤ�ص�صة  مثل  وهو  العمل،  ا�صتراتيجية  في  التركيز  اختالف  نتيجة  وا�صح 

الفر�ض المتاحة في محور الم�صوؤولية االجتماعية ال�صتراتيجية الحماية االجتماعية، ولم ي�صتهدف 

لتعزيز  المجتمع  تعبئة  مثل  المدني،  المجتمع  لمنظمات  المحور  حددها  التي  باالأدوار  القيام 

التما�صك االأ�صري advocacy والحد من ظاهرة الطالق كما �صبق تف�صيله.

ونتيجة لعدم وجود اإدارة خا�صة تتابع وتخطط لدور هذه المنظمات في الم�صوؤولية االجتماعية، 

فاإنه ال يوجد  الدرا�صة،  المنظمات مو�صع  ا�صتراتيجية  وت�صمل وظائف متخ�ص�صة، وتدرجها في 

تدريب خا�ض ب�صاأنها اإال في الدار التي اعتمدت عليها في التمويل، وكان نتيجة ذلك اأن المنظمات 
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الثالث ال ت�صدر تقارير دورية عن دورها في الم�صوؤولية االجتماعية، وال يوجد في نظامها االأ�صا�ض 

االجتماعية،  الم�صوؤولية  نحو  دورها  لتطوير  محددة  خطط  توجد  ال  وبالتالي  بذلك،  يلزمها  ما 

وربما ي�صاعد اعتماد المعايير القطرية، وا�صتراتيجية الحماية االجتماعية، ون�صر هذه الدرا�صة، 

على توجيه نظر هذه المنظمات نحو دورها في ال�صيا�صة العامة للم�صوؤولية االجتماعية، حتى قبل 

اإعالنها ر�صميا. 

)خام�سًا( الفئة الثالثة من المعايير القطرية للم�س�ؤولية االجتماعية

ت�صير المقارنة اإلى عدم وجود اختالفات ُتذكر بين المنظمات الثالث من حيث مدى التزامها 

بالفئة الثالثة من المعايير القطرية التي تتفق مع المبادئ ال�صبعة لموا�صفة االأيزو 26000، وهي: 

القابلية للم�صاءلة، ال�صفافية، ال�صلوك االأخالقي، احترام م�صالح االأطراف المعنية، احترام �صيادة 

القانون، احترام معايير ال�صلوك الدولية، احترام حقوق االإن�صان، وال�صبب يرجع اإلى خ�صوعها اإلى 

وقت  االأ�صا�ض  نظامها  ح�صب  قانوني،   وم�صت�صار  داخلي،  مدقق  ووجود  المحا�صبة،  ديوان  تدقيق 

اإجراء الدرا�صة.

الخا�صة  بالمعايير  االلتزام  في  منظمة  كل  اجتهدت  فقد  بالعمالء،  االهتمام  حيث  من  اأما 

بالخدمات التي توؤديها، بدون اإدراك لمعايير حماية الم�صتهلك التي ن�صت عليها المعايير القطرية؛ 

وكان التدريب اأبرز مظاهر االهتمام بالعاملين في المنظمات الثالث. ويمكن تف�صير ذلك باأن كل 

منظمة تمار�ض ن�صاطا غير م�صبوٍق في الدولة، يتطلب كوادر فنية متخ�ص�صة ومدربة ال تتوفر في 

�صوق العمل المحدود، ولذلك فاإن التدريب هو �صبيل تكوين هذه الكوادر وتعهدها بتنمية قدراتها 

ومهاراتها حتى ت�صتطيع تحقيق اأهداف تاأ�صي�صها بنجاح، وال يمكن الجزم باأنها تقوم بالتدريب عن 

وعي منها بمعايير االهتمام بالعاملين وحقوقهم الواردة في المعايير القطرية، كما ال يمكن التاأكيد 

باأنها تقوم به من منطلق الم�صوؤولية االجتماعية.
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الق�صية الم�صتركة

د. فيليب اآغران

عبدالودود العمراني 

مراجعة د. ح�صام الخطيب

2007

108

النقد بين الفن واالأخالق، 

حتى نهاية القرن الرابع الهجري

2008د. مريم النعيمي

2008ح�صين اأبو بكر المح�صاروداع الع�صاق109

2008د. لطيفة ال�صليطيالوزة الك�صولة110

2008خليفة ال�صيد محمد المالكيالمهن والحرف وال�صناعات ال�صعبية في قطر111

2008خولة المناعيالع�صر االأوائل.. رائدات الفن الت�صكيلي في قطر112

2008عماد البليكالرواية العربية.. رحلة بحث عن المعنى113

114

درا�صات في تاريخ الخليج 

العربي الحديث والمعا�صر

د. عبد القادر حمود 

القحطاني

2008

ال�صالحف البحرية في دولة قطر115

د. جا�صم عبد اهلل الخياط

د. مح�صن عبد اهلل العن�صي

2008

116

 تجليات اللون في ال�صعر العربي الحديث

في الن�صف الثاني من القرن الع�صرين

2008د. ماجد فار�ض قاروط

117

ع�صر النفط

ليوناردو ماوجري

2008د. اإبراهيم ال�صهابي

118

حكايات من االأدب ال�صعبي الفار�صي

مقتطفات من �صهنامه الفردو�صي

2008د. م�صطفى باكور

119

بنت عرب

اإفلين �صاكر

اأمل من�صور، 

مراجعة د. فائقة �صديقي

2008

2009د. زكية مال اهللالمو�صوعة ال�صيدالنية120

121

المدار�ض الم�صرحية

منذ ع�صر االإغريق حتى الع�صر الحا�صر

2009اأ. د. جمعة اأحمد قاجة
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2009علي عبد اهلل الفيا�ضمن اأفواه الرواة122

2009د. اإبراهيم اإ�صماعيل�صورة االأ�صرة العربية في الدراما التلفزيونية123

124

دور الدراما القطرية 

في معالجة م�صكالت المجتمع

 د. ربيعة الكواري

د. �صمية متولي عرفات

2009

2009اإ�صماعيل تامرديوان الغربة125

2009خالد �صالم الكلبانيالحب والعبودية في م�صرح حمد الرميحي126

127

عناق االأ�صرة

نوبو كوجيما

2009د. منذر محمد

2010حمد الرميحيق�صة حب طبل وطارة »مترجم اإلى االإنجليزية«128

2010د. ح�صن المخلفالتراث وال�صرد129

2010تحقيق: د. محمود الر�صوانيديوان االأع�صى )جزاآن(130

2010لولوة ح�صن العبداهللتوظيف التراث في �صعر �صميح القا�صم131

132

 اإ�صاءة الوالدين اإلى االأبناء

وفاعلية برنامج اإر�صادي لعالجها

2010اأمل الم�صلماني

2010يا�صين الن�صير�صحنات المكان133

2010عبدالكريم قا�صم حربمن اأدب الزنوج االأمريكان134

2010ح�صن توفيقاأزهار ذابلة وق�صائد مجهولة لل�صياب135

136

 و�صاح اليمن

درا�صة  في موروثه ال�صعري

2010د. با�صم عبود اليا�صري

137

عروق القد�ض النازفة

مجموعة باحثين، تحرير د. منير العك�ض

2010د. منير العك�ض

138

اللغة والثقافة

كلير كرام�ض

د. اأحمد ال�صيمي

مراجعة عبدالودود العمراني

2010

139

م�صتقبل الدرا�صات االأدبية

هـان�ض غومبرخت، والتر موزر

د. ربى محمود

ود. منذر محمد

2010
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140

ع�صارة االأيام

�صمر�صت موم

2010د. ح�صام الخطيب

141

ُكُتب تحترق، تاريخ تدمير المكتبات

لو�صيان بوال�صترون

ها�صم �صالح ومحمد مخلوف. 

مراجعة عبدالودود العمراني

2010

142

الترجمة والعولمة

مايكل كرونين

محمود الها�صمي 

وعبدالودود العمراني 

مراجعة د. ح�صام الخطيب

2010

143

العلم في الترجمة

�صكوت مونتغومري

د. اإبراهيم ال�صهابي 

مراجعة وفاء التومي

2010

ق�صة حب طبل وطارة والقرن االأ�صود 144

حمد الرميحي

ترجمة / عبدالودود العمراني 

2010

2011ندى لطفي الحاج ح�صينقطر الندى145

2011ف�صل الحاج عليالوحي الثائر »�صل�صلة �صعراء من ال�صودان«146

2011الجيلي �صالح الدين�صيء من التقوى »�صل�صلة �صعراء من ال�صودان«147

2011محمد عثمان كجرايفي مرايا الحقول »�صل�صلة �صعراء من ال�صودان«148

2011م�صطفى طيب االأ�صماءالمغاني »�صل�صلة �صعراء من ال�صودان«149

2011اأبو القا�صم عثمانعلى �صاطئ ال�صراب »�صل�صلة �صعراء من ال�صودان«150

2011ال�صيخ عثمان محمد اأون�صةديوان اأم القرى »�صل�صلة �صعراء من ال�صودان«151

2011محمد عثمان عبدالرحيمفي ميزان قيم الرجال »�صل�صلة �صعراء من ال�صودان«152

2011د. �صعد الدين فوزيمن وادي عبقر »�صل�صلة �صعراء من ال�صودان«153

2011ح�صين محمد حمدنا اهلل�صّبابتي »�صل�صلة �صعراء من ال�صودان«154

2011محمد المهدي المجذوبغارة وغروب »�صل�صلة �صعراء من ال�صودان«155

2011د. محيي الدين �صابرمن التراب »�صل�صلة �صعراء من ال�صودان«156

157

المجموعة ال�صعرية الكاملة 

»�صل�صلة �صعراء من ال�صودان«

2011محمد محمد علي
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158

�صفدع مقاطعة كاالفيرا�ض وق�ص�ض اأخرى

مارك توين

2011خليفة الهزاع

محا�صرات الحائزين على جائزة نوبل في االأدب159

عبدالودود العمراني 

مراجعة وفاء التومي

2011

160

ج�صور اإلى الالنهاية

مايكل غيلن

د. عامر �صيخوني 

مراجعة بدرالدين عالء الدين 

ووفاء التومي

2011

161

الهند تظفر بالحرية

اأبو الكالم اآزاد

د. نبيلة الزواوي

مراجعة 

اأ.د. محمد لطفي اليو�صفي

2011

162

منظومة حيوانات قطر

محمد جا�صم العبدالجبار

بدور القحطاني 

و�صامي بن �صغير

مراجعة فران�صي�ض غيل�صبي

2011

163

الحرية االفترا�صية

داون نون�صياتو

اأنور ال�صامي

مراجعة وفاء التومي

2011

2012اأ.د. رعد ناجي الجدهالنظام الد�صتوري في دولة قطر164

2012اإ�صماعيل تامرالفريج )رواية( - الطبعة الثانية165

2012محمد اإبراهيم ال�صادةال�صردية ال�صفاهية166

2012خليل الفزيعحادي العي�ض167

168

المال العزيز

مارثا ماكفي

اأ.د. منذر محمد محمود

مراجعة عبدالودود العمراني

2012

169

مت �صعًيا لل�صّ

جورج برو�صنيك

د. اإبراهيم ال�صهابي 

مراجعة وفاء التومي

2012

170

المتعة في تعّلم اللغات

فابيو كاون

2012ترجمة /د. ر�صيد بلحبيب

171

مهر ال�صياح

THE KORAK COUNCIL

اأمير تاج ال�صر

ترجمة/ عبدالوهاب عبداهلل، 

اأمل عبداهلل

2012
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172

الحائزين على جائزة نوبل لالآداب 

1985-1999

عبدالودود العمراني

مراجعة

2012

173

La fable du lac

)اأ�صطورة االإن�صان والبحيرة(

دالل خليفة

2012د.جالل الغربي

174

دليل الموؤلف وكاتب ال�صيناريو 

دليل عملي للكتابة

ناديج ديفو  

ترجمة :اأ.د �صكري المبخوت

2012

2013د. هند المفتاحهموم في االإدارة175

2013عبدالرحمن المناعيهال�صكل يا زعفران )م�صرحيتان باللهجة العامية(176

2013عبدالرحمن المناعيمقامات ابن بحر177

2013محمد قجةالقد�ض في عيون ال�صعراء178

2013ح�صين الجابرالم�صورون في قطر179

2013ب�صرى نا�صرعناكب الروح180

181

الخليج العربي

درا�صات في االأ�صول التاريخية والتطور ال�صيا�صي

2013د. م�صطفى عقيل الخطيب

182

فّن الر�صم عند االأطفال:

جمالّياته ومراحل تطوره

2013�صو�صن ع�صفور

2013اأحمد محمد ال�صديقواحات وظالل183

184

اأنا اليا�صمينة البي�صاء )باللغة االإيطالية(

gelsomino bianco  lo
2013دالل خليفة

185

 INBOUND TRAVLERS (AND

(OTHER STORY

جمال فايز

ترجمة: محمد مبخوت

2013

186- LES ARTS ISLAMIQUES2013

2013خليفة هزاعاالأريكة الب�صرية /اإدغاو رانبو187

2013  عبدالودود العمرانيالثورة الرومن�صية تيم بالنينغ188
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2014ح�صن توفيقحلم يتفتح في �صخر189

2014محمد ابراهيم ال�صادةانا�صيد البالبل190

2014عبد اهلل ال�صالمعيوب ال�صعر 191

2014اأحمد من�صور محمد عليالم�صكالت العملية في المناق�صات والمزايدات192

2014اأحمد بن يو�صف الخليفيالخليج ح�صارة وتاريخ 193

2014اأ.د. ح�صن ح�صين البراويالحماية القانونية للماأثورات ال�صعبية القطرية194

195

االإعالم المعا�صر و�صائله، 

مهاراته، تاأثيراته، اأخالقياته

2014د. اإبراهيم ا�صماعيل

196

االإ�صدارات الثقافية للوزارة 

من 1976 - 2013

محمد الكواري 

�صيخة الكواري

2014

197

»�صحر الطبيعة في قطر«

»The Magic of Qatar landscape «

2014اأحمد بن يو�صف الخليفي

2014د. يحيى زكريا االأغا�صميح القا�صم في ظل الغياب198

2014لولوة البنعلياالأرنب خرنوق 199

رواية الوردة )غيوم دو لوري�ض(200

ترجمة: نزار  �صقرون 

اأ. نعيم عا�صور

2014

2014ترجمة مبارك بن �صيف األ ثاني – للفرن�صية201

2015خالد الم�صلمانيلم�صات معمارية202

203

البنية النحوية في �صعر مبارك بن �صيف اآل ثاني

)درا�صة نحوية داللية(

2015د. علي الطوالبة

2015ب�صام علوانيقاريء ال�صرفات204

2015عبد الغفور الهيتيحراثة في الذاكرة التربوية205

206

Bracelets de violettes – 

Recuil de poesie 

اأ�صاور البنف�صج

�صميرة عبيد

ترجمة للفرن�صية/ عبداهلل فريج 

2015
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207

الفنون االإ�صالمية – الترجمة االإنجليزية 

ISLAMIC ARTS

 Heritage Identity and 

Globalized Society

الترجمة لالإنجلزية 

محمد طرابل�صي

المراجعة

عبدالودود العمراني

2015

2016ح�صة المن�صوريالن�صوية في �صعر المراأة القطرية208

209

الق�صة الق�صيرة في قطر - بيبليوجرافيا �صاملة 

ودليل و�صفي تحليلي 

اإعداد / اأ.د �صبري حافظ ، 

د/ محمد م�صطفى �صليم ، 

د/اإكرامي فتحي ح�صين 

2016

2016عبدالرحمن المناعيالمرزام - م�صرحية210

211

االن�صاق الثقافية في الق�صة القطرية - 

درا�صة اأدبية 

2016د. رامي ابو �صهاب

2016د. اأحمد طعمة حلبيالقيم الجمالية في ال�صعر القطري212

213

مدى - ديوان �صعري - بثالث لغات العربية 

واالإنجليزية والفرن�صية

2016د. زكية مال اهلل

2016اإعداد نزار عابدينر�صالة الغفران214

215

الفكرة القاتلة )ال�صيا�صة، االأعمال، الثقافة... - 

اإ�صرار االأفكار الخالدة 

نيكوال بوردا�ض 

مراجعة وتحرير/

نزار �صقرون 

2016


