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    م�ؤ�ّس�س��ة الفك��ر العرب��ي هي م�ؤ�ّس�س��ة دولّية اأهلّية م�س��تقّلة، تاأ�ّس�س��ت يف العام 
2001 م )1422ه�(، اأطلق ِفكرتها واأ�ّس�سها �ساحب ال�سمّ� امللكّي الأمري خالد الفي�سل، 
مقّرها بريوت، وهي مبادرة ت�سامنّية بني الفكر واملال لتنمية العتزاز بث�ابت الأّمة 
وِقَيمه��ا واأخالقه��ا بنه��ج احلرّية امل�س�ؤول��ة. ُتعن��ى امل�ؤ�ّس�سة مبختل��ف �سبل املعرفة 
والعل�م والثقافة والفن�ن، وذلك من طريق ت�حيد اجله�د الفكرّية والثقافية والعلمّية 

التي تدع� اإىل ت�سامن الأّمة والنه��ض بها واملحافظة على ه�ّيتها. 
    وحي��ث اإّن م��ن اأه��داف م�ؤ�ّس�س��ة الفك��ر العرب��ّي املحافظ��ة على اله�ّي��ة والِقَيم 
العربّي��ة التي ت�س��مل العطاء والتط��ّ�ع، اأدرك جمل���ض اأمناء امل�ؤ�ّس�س��ة احلاجة امللّحة 
اإىل العم��ل العربّي امل�س��َرك يف جمال العم��ل التطّ�عي والعطاء الأهل��ّي، ودعم تنفيذ 
الدرا�سة الراهنة، رغبة منه يف تط�ير العمل يف هذا املجال، وال�ستفادة من املهارات 
العاملّية واملماَر�س��ات الناجح��ة )Best practices(، وخ�س��س��ًا اأّن العمل التطّ�عي 
العرب��ّي يحت��اج اإىل تط�ي��ر من�ذج علمّي ناج��ح ملنهجّيات عمل تتناغ��م مع الثقافة 
املحلّية، وتتغلغل يف امل�س��ت�يات الجتماعّية كافة، وتتماأ�س���ض يف اإطار تفاعل عمل 

الهيئات التعليمّية والقت�سادّية والثقافّية.
ويف هذا ال�سدد ي�رّش م�ؤ�ّس�سة الفكر العربي اأن تقّدم اإىل ال�رشكات يف ال�طن العربّي، 
��ة بالعمل التطّ�ع��ي، التي اأُِعدَّت كعن�رش م��ن عنا�رش »املبادرة  هذه الدرا�س��ة اخلا�سّ
العربّي��ة لدعم ثقافة التطّ�ع«. وتت�ّجه الأمانة العاّمة للم�ؤ�ّس�س��ة بال�س��كر اجلزيل اإىل 
اأع�س��اء جمل�ض الأمناء وب�س��كل خا�ض ال�س��يخ خالد الركي، وال�س��يخ عبد الرحمن بن 
حمف�ظ، على ما قّدماه من مبادرات اإىل م�ؤ�ّس�سة الفكر العربّي وم�رشوعاتها الرب�ّية، 

والتي �سملت مبادرة دعم ثقافة العمل التطّ�عي يف ال�طن العربّي.
     ه��ذه املب��ادرة هي ع�س��ارة جه���د متعّددة اجل�ان��ب لتعزيز العم��ل التطّ�عي 
عربّي��ًا، قامت بتنفيذه��ا »جمعّية خدمات التطّ�ع«، والتي عل��ى الرغم من اأّنها اأقفلت 
اأب�ابها يف �س��هر كان�ن الثاين/ يناير 2012، ت�س��تحّق اأن ُين�سَب اإليها الف�سل يف ك�نها 
ذة للمبادرة بدعم من م�ؤ�ّس�سة الفك��ر العربّي وبالتعاون مع  ال�كال��ة االأ�سا�سّي��ة املنفِّ

متهيد
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الرابطة الدولّية للجه�د التطّ�عية )الرابطة - IAVE(. كما قّدمت اجلمعّية الّدعم 
البحثّي ل� »املجل�ض الدويّل للربامج التطّ�عية لل�رشكات« )املجل�ض - GCVC( التابع 
ا«، وا�ست�س��افت  للرابط��ة، خالل امل���رشوع البحثّي »ال���رشكات العاملّية تتطّ�ع عامليًّ
ور�س��ة التدري��ب التي قام بها املجل�ض يف ب��ريوت كجزٍء من »م�ؤمت��ر الرابطة الدولّية 
للجه���د التطّ�عية الأقليمي الأّول ح���ل التطّ�ع يف ال�طن العربّي«، والذي نّظمته يف 

�سهر اآذار / مار�ض 2010.

   نرج� اأن تقّدم هذه الدرا�سة ح�افز ومناذج لقيم العطاء والتطّ�ع وما يرتبط بهما 
من م�س���ؤولّية اجتماعّية لل�رشكات. ول بّد من الإ�س��ارة اإىل اأّن الدرا�س��ة احلالية اأثبتت 
ب�س��كل قاطع الأهمّية البالغة للعمل التطّ�عي عرب ال�رشكات والف�ائد اجلّمة التي تع�د 
من��ه على كّل  ال�رشكات الت��ي تعتمده وكذلك على املجتمعات املحلّية التي تتلقى هذا 

العمل وتتطّ�ر من خالله. 
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ُيعت��رَب العم��ل التطّ�ع��ي ج��زءاً ل يتج��ّزاأ م��ن الثقاف��ة العربّية، ومن املمار�س��ات 
الإ�س��المّية املنت�رشة يف ال�طن العربّي، فاملفاهيم مثل: »ال�اجب«، »التعاون«، »الرب 
والإح�سان«، »مّد يد الع�ن«، »اإماطة الأذى عن الطريق«، »�سلة الرحم« »الإيثار«، هي 
جميعه��ا مفاهيم متجّذرة يف الثقافة والتقالي��د العربّية، ويف ثقافات اأخرى خمتلفة 

ح�ل العامل.

يف وق��ٍت تزايد فيه اهتم��ام ال�رشكات يف املنطقة العربّية مب��س���ع »م�س���ؤولّية 
ال���رشكات الجتماعّي��ة«، ازداد الركي��ز علي��ه اأك��ر فاأك��ر يف امل�ؤمت��رات الإقليمّية 
وال�طنّي��ة، ففر�س��ته ال���رشكات املتع��دِّدة اجلن�س��ّيات عل��ى فروعه��ا املحلّي��ة وعلى 
دي��ن املتعامل��ني معه��ا، ودجمته اجلامع��ات واملعاه��د يف املناهج الدرا�س��ّية  امل�رِّ
لكلّيات الأعمال والتجارة، واعرفت ال�رشكات باأّن م�س��لحتها تكمن يف تقدمي نف�سها 
عل��ى اأنها م�س���ؤولة اجتماعّيًا. واأف��رزت بع�ض ال�رشكات يف التقرير ال�س��ن�ّي املتعّلق 
��ة حيًِّزا ب�س��يًطا عن »م�س���ؤولّية ال���رشكات الجتماعّية«، واأ�س��درت  باأعمالها اخلا�سّ
��اًل ح�ل »م�س���ؤولّية ال���رشكات الجتماعّي��ة«، وتناف�س��ت يف ما بينها  تقري��ًرا منف�سَّ
للح�س���ل على ج�ائز من برامج »م�س���ؤولّية ال���رشكات الجتماعّية«، متنحها اعرافًا 
ا، وقام بع�س��ها بتبّني معيار امل�ا�سفة اآيزو26000، اأّي امل�ا�سفة الإر�سادّية  اإيجابيًّ

ح�ل امل�س�ؤولّية الجتماعّية ال�سادرة عن املنّظمة العاملّية للمعايري اآيزو.

وعلى �سبيل املثال ولي�ض احل�رش، يعك�ض الت�رشيح ال�سادر عن �رشكة »را�ض غاز«  
RasGaz يف قطر ح�ل برنامج »م�س���ؤولّية ال�رشكات الجتماعّية« الهتمام املتزايد 

يف املنطقة العربّية مب��س�ع م�س�ؤولّية ال�رشكات الجتماعّية. ويت�سمن الت�رشيح: 

»يق���م برناجمه��ا املتعّل��ق بامل�س���ؤولّية الجتماعّية لل���رشكات على 
��حة، وه��ذه العنا�رش  اأ�س��ا�ض دع��م املجتم��ع والتعلي��م والبيئ��ة وال�سّ
تتما�س��ى م��ع ركائز روؤي��ة قطر ال�طنّي��ة 2030. وقد مّت ت�س��ميم هذه 
م��ة بهدف ت�فري دعٍم ا�س��تباقّي للمجتمع��ات املحلّية،  املقاَرب��ة املنظَّ

مة  املقدِّ
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وتقدمي امل�ساعدة لها.

اأّما املقاربة التي تتبعها �رشكة »را�ض غاز« فتق�سي بتح�يل امل�س�ؤولّية 
الجتماعّي��ة لل���رشكات اإىل عن���رٍش ج�هرّي يف اأعماله��ا الي�مّية، مّما 
يعني اأّن را�ض غاز تعمل جاهدًة على حت�سني تاأثريها يف املجتمع ويف 
البيئة، من خالل تعميم املمار�س��ات التجارية، والتفاعل مع اأ�س��حاب 
امل�سلحة الرئي�سيني كامل�ّظ�فني، والعمالء، وامل�ستثمرين، وامل�رِّدين، 
 )RasGas،2011( واملجتمع��ات. وترتبط مب��ادىء برنامج را�ض غ��از
ح�ل امل�س���ؤولّية الجتماعّية لل�رشكات مع قَيم جمعّية الهالل الأحمر، 
الت��ي ته��دف اإىل تق��دمي امل�س��اعدة والدع��م مل��ن يحتاجه��ا م��ن دون 

متييز«.

ونظراً لأهمّية ال�رشكات املتعدِّدة اجلن�سيات العاملة على م�ست�ى العامل واملنطقة 
العربي��ة، والت��ي تهتّم بالعم��ل التطّ�عي عرب ال���رشكات، هناك جمل���ض دويّل للربامج 
التطّ�عية GCVC تابع للرابطة الدولّية ويهتّم مبا�رشة بالعمل التطّ�عي عرب ال�رشكات 
يف جميع مناطق العامل. اأ�س��در هذا املجل�ض درا�س��ته يف �س��هر حزيران/ ي�ني� 2011 
حتت عن�ان »التقرير النهائّي ح�ل ال�رشكات العاملّية التي تتطّ�ع عامليًا«. ومتح�رت 
الدرا�س��ة، يف الدرجة الأوىل، ح�ل ال���رشكات العاملّية، التي تعمل على الأقل يف ثالٍث 
من املناطق اجلغرافّية الرئي�س��ة يف العامل؛ وعلى الرغم من اأّن الدرا�س��ة مل ت�س��مل اأّي 
�رشك��ة عربّية ب��ني ال�رشكات العاملّية ال���48، اإّل اأّن التقرير ت�س��ّمن بع�ض املعل�مات 

والتحاليل املتعّلقة بالعمل التطّ�عي عرب ال�رشكات يف املنطقة العربّية.

ولقد عّزز هذا املجل�ض دوره ب�س��كل وا�س��ح ي�م قام بتنظيم »م�ؤمتر القّمة العاملّي 
الأّول ح�ل العمل التطّ�عي عرب ال�رشكات« يف مدينة لندن يف كان�ن الأول/ دي�س��مرب 
2012 كج��زٍء م��ن امل�ؤمتر العاملّي الثاين والع�رشين للتط��ّ�ع )الرابطة الدولّية للجه�د 

التطّ�عية(.
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وُتظه��ر بع���ض نتائج الدرا�س��ة التي ق��ام بها املجل���ض الدويّل للربام��ج التطّ�عية 
GCVC، والت��ي ا�س��تندت اإليها ب�س��كل كبري درا�س��تنا ه��ذه، اأن العم��ل التطّ�عي عرب 
ال���رشكات ل يزال غري نا�س��ج حتى عندم��ا تت�فر ال�حدات املطل�ب��ة لدى ال�رشكات، 
نظراً لعدم اهتمام اخلطط ال�س��راتيجية بهذا العن�رش. من ناحية اأخرى، هناك تركيز 
على »الرب والإح�سان« ولي�ض على املنهج التنم�ي الذي يعك�ض ال�ستمرارية والتمكني 
ب��دًل من دف��ع الهبات. كذلك وج��دت الدرا�س��ة اأن البنية التحتي��ة للمجتمع املدين يف 
ال�ط��ن العربي ل ت�س��اعده يف العمل التطّ�عي عرب ال�رشكات، حي��ث ل تت�افر القيادة 

واملنا�رشة اأو ال�عي باأهمّية جه�د التطّ�ع عرب ال�رشكات. 

انطالًقا من طبيعة الدرا�سة التي اأجريناها والعقبات الكثرية التي اعر�ستنا، تبنّي 
لنا مدى �س��ع�بة  تقدمي معل�ماٍت اإح�س��ائّية ح�ل عدد ال�رشكات التي تطِبّق برنامج 

»العمل التطّ�عي عرب ال�رشكات« يف املنطقة العربّية، ون�سبة م�ساركتها.
مل نتمّك��ن من معرفة الأ�س��باب التي حت���ل دون انخراط عدد كب��ري من ال�رشكات 
يف املنطق��ة العربّي��ة يف برام��ج »العم��ل التطّ�ع��ي عرب 
ال�رشكات« على الرغم من اأّننا ا�س��تطعنا تقدمي معل�مات 
ح���ل ال���رشكات الت��ي متتلك بع���ض اخل��ربة يف برنامج 
»العم��ل التطّ�عي عرب ال�رشكات«، وح�ل اأ�س��باب قيامها 

بالعمل التطّ�عي وطبيعته، وكيفّية تنفيذه. 

اقت���رشت درا�س��تنا اإىل ح��ّد كبري عل��ى ال���رشكات املنخرطة يف برنام��ج »العمل 
التطّ�ع��ي عرب ال�رشكات«، والتي ظهرت يف و�س��ائل الإعالم وعرب الإنرنت، وبالتايل 

مل ُندِرج ال�رشكات التي مل تعلن عن براجمها التطّ�عية. 

��ة بال�رشكات،  ولق��د تب��نّي لنا اأّن غالبّي��ة املقالت، وامل�اق��ع الإلكرونّية اخلا�سّ
تعطي معل�مات ح�ل املهام التطّ�عية الفعلّية التي ت�س��طلع بها ال�رشكة واملنظمات 
املتعاونة معها، ونتائج جه�دها، مرفقة ببع�ض ال�سهادات من كال الطرفني، لكّنها ل 
تق��دِّم اأّي معل�مات ح�ل هيكلّية برنامج ال�رشكة التطّ�ع��ي، وكيفّية تط�يره، وكيفّية 

دجمه يف اإطار عمل ال�رشكة. 

ولقد اقت�رشت املعل�مات التي بح�زتنا على ما قّدمه اإلينا م�ّظف� ال�رشكات الذين 

ثّمة �سع�بة  يف تقدمي معل�ماٍت اإح�سائّية ح�ل عدد ال�سركات 
ق برنامج »العمل التطّ�عي عب ال�سركات« يف املنطقة  التي تطِبّ

العربّية، ون�سبة م�ساركتها
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ا�ستكمل�ا ا�ستبيان الدرا�سة اأو اأجروا مقابالت معنا، بحيث اأجابت على ال�ستبيان �سبع 
ا، وقد يع�د ذلك اإىل الأ�سباب التالية:  �رشكات من اأ�سل مائة، وه� عدد �سئيل جدًّ

اأ . من املحتمل اأن تك�ن خربة عدد كبري من ال�رشكات يف جمال »العمل التطّ�عي 
ا ولي�ض لديها ما تق�له يف هذا امل�سمار. عرب ال�رشكات« �سئيلة جدًّ

قد تتحّفظ بع�ض ال�رشكات عن الف�ساح عن معل�ماتها للعم�م.  ب . 
م��ن املحتم��ل اأن يك�ن م�س���ؤول� ال�رشكات منهمك��ني يف اأعمالهم ومل ي�ل�ا  ت . 

ال�ستبيان ال�قت الالزم لالإجابة عنه، اأو رمّبا مل يقراأوه. 
ِم��ن املحتم��ل اأّن معظم ال�رشكات مل تعنيِّ م�ّظًفا م�س���ؤوًل عن »التطّ�ع عرب  ث . 
ال���رشكات«، وبذلك مل جند م��ن تت�افر لديه اخلربة ال�رشورّي��ة اأو املعرفة الكافية 

بهذا امل��س�ع مللء ال�ستبيان.
   عل��ى الرغم من النت�س��ار الكب��ري للعمل التطّ�عي، والعط��اء الأهلّي، ووج�د 

العدي��د من امل�ؤ�ّس�س��ات والربام��ج ال�طنّي��ة، املعنّية 
بالعم��ل التطّ�عي، ُيالَحظ اأّن ثّمة ق�س���ًرا من بع�ض 
ه��ذه امل�ؤ�ّس�س��ات م��ن ناحي��ة الركي��ز عل��ى »العمل 
وممار�س��ة  وثقاف��ة،  كمفه���م،  وتبّني��ه  التطّ�ع��ي« 
اجتماعّي��ة ت�س��ّب يف م�س��لحة خمتل��ف امل�ؤ�ّس�س��ات 
الأهلّية غري احلك�مّية. وقد تتحّقق هذه املمار�سة من 
خالل التحفيز والدعم وتنفيذ برامج التعليم والتدريب 

والتط�ير على م�س��ت�ى ال�سيا�سات واملمار�سات يف دول املنطقة. ن�سف اإىل ذلك 
ال�س��تفادة من التجارب العاملّية الأخرى التي ترتكز على اأف�س��ل املمار�سات يف 
العم��ل التطّ�عي )Best Practices(، والت��ي اأثبتت جناحها وفعالّيتها يف اأنحاء 

خمتلفة من العامل.

م��ن هنا تكم��ن اأهّمية ه��ذه الدرا�س��ة الت��ي اأجريناه��ا، يف ك�نها تنفرد بدرا�س��ة 
م��س�ع التطّ�ع عرب ال�رشكات �سمن ال�طن العربّي، حيث ت�سري الأدبّيات التي اطلعنا 
عليها اإىل اأّن ثّمة نق�س��ًا يف بح�ث مماثلة، وبالتايل ناأمل اأن ُي�س��هم عملنا يف تقدمِي 
���رشٍح واٍف ع��ن برنامج »العم��ل التطّ�عي عرب ال���رشكات« وع��ن الإمكانّيات الكبرية 
التي ُيقدِّمها، وعن اإمكانّية م�س��اعدة املهتّمني والباحثني يف ر�س��د معل�مات مفيدة 

للبح�ث يف هذا املجال. 

على الرغم من االنت�سار الكبري للعمل التطّ�عي، والعطاء االأهلّي، 
ووج�د العديد من امل�ؤ�ّس�سات والبامج ال�طنّية، املعنّية بالعمل 
التطّ�عي، ُيالَحظ اأّن ثّمة ق�س�ًرا من بع�ض هذه امل�ؤ�ّس�سات من 
ناحية الرتكيز على »العمل التطّ�عي« وتبّنيه كمفه�م، وثقافة، 

وممار�سة اجتماعّية
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كم��ا ميكن لهذه الدرا�س��ة اأن تك�ن مقدِّمة لربامج العم��ل التطّ�عي عرب ال�رشكات، 
ي�س��تخدمها الأ�سخا�ض الذين ي�سع�ن اإىل تط�ير معرفتهم يف هذا امل��س�ع، وميكنها 
اأن تك�ن اأي�س��ًا مرجعًا نفهم من خالله ال��س��ع احلايّل لعم��ل ال�رشكات التطّ�عي يف 
ر هذه الدرا�سة ف�ساًل عن ذلك، املعرفة والإر�ساد والت�جيه لدعم تط�ير  املنطقة. وت�فِّ
ن�ٍع واحٍد من العمل التطّ�عي يف املنطقة العربّية، األ وه� العمل التطّ�عي الذي يق�م 

به امل�ظف�ن بعلٍم من ال�رشكات وت�سجيعها ودعمها. 

تق��ّدم الدرا�س��ة من جهة معل�م��اٍت عامة ح�ل العمل التطّ�ع��ي عرب ال�رشكات يف 
املنطق��ة، وم��ن جهة اأخرى درا�س��ات حالة ت�س��ّلط ال�س���ء عل��ى اإجن��ازات بع�ض اأهم 

امل�ساركني يف الدرا�سة يف القطاعات اخلا�سة والعامة وغري الهادفة للربح. 

وناأم��ل قب��ل كّل �س��يء، اأن تق���م ه��ذه الدرا�س��ة باإقن��اع احلك�م��ات وال�رشكات 
و�رشكائها امل�ستقبلّيني يف املجتمع، وغريهم من اأ�سحاب امل�سالح، باأهمّية الإ�سهام 
��ة بالعمل التطّ�عي عرب ال���رشكات، والتي من  يف تط�ي��ر برام��ج عالية اجل�دة خا�سّ

املهّم اأن يجري دجمها دجمًا متكاماًل يف التخطيط ال�سراتيجّي لل�رشكة.

    اعتمدت الدرا�س��ة املنهج ال��س��فّي، ف�س��اًل عن درا�س��ة حالة لبع�ض ال�رشكات، 
به��دف الإحاط��ة بامل��س���ع، انطالقًا م��ن واقع اأن�س��طة ال�رشكات يف جم��ال العمل 

التطّ�عي. وقد  ت�افرت معل�مات هذه الدرا�سة من م�سادر متنّ�عة هي:
اأ . درا�سات �سابقة ح�ل امل��س�ع 

ع عرب الإنرنت ب .  بحث م��سَّ
ت .  ا�ستطالع �سبع �رشكات عربّية عرب الإنرنت

ث .  ثالثة ا�ستبيانات حمّددة الهدف
ج .  مراجعة م�ستندات ال�رشكات

ح .  ات�سالت هاتفّية مبا�رشة ومقابالت �سخ�سّية
خ .  ح�س�ر احتفالت تقديرّية للمتطّ�عني

ة د .  م�ارد عاّمة من مكتبة خا�سّ

اأ . درا�سات �سابقة ح�ل امل��س�ع: ف�ساًل عن الدرا�سات ال�سابقة التي ر�سدتها 
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الباحثة، فقد بحثت يف الأدبّيات املتعلقة مبجال »العمل التطّ�عي عرب ال�رشكات«. 
ب . حث م��ّسع عب االإنرتنت: على مدى اأكر من �س��تة اأ�سهر بني العام2011 
وبداي��ة الع��ام 2012، اأْج��رَي بحث مكّث��ف على الإنرن��ت لإيجاد مق��الت، وبيانات 
�س��حافّية، و�س��فحات من امل�اقع الإلكرونّي��ة بالّلغتني العربّي��ة والإنكليزّية وّفرت 
معل�م��ات ع��ن العم��ل التطّ�عي ع��رب ال���رشكات العامل��ة يف املنطقة العربّي��ة. كان 
تركيزن��ا اأّوًل عل��ى ال�رشكات العربّية، اأي تلك الت��ي ميلكها عرب، اأو مقّرها يف ال�طن 
ا معل�مات عن �رشكات متعدِّدة اجلن�سّيات لأّن وج�دها مهّم يف  العربّي. واأ�سفنا اأي�سً
املنطقة العربّية، وغالبّية اأع�سائها من العرب، وبالتايل لإ�سهامها قيمة كبرية جلهة 

زيادة ال�عي العام يف جمال »العمل التطّ�عي عرب ال�رشكات«. 

وق��د وجدنا من خالل بحثن��ا اأّن اأكرّية امل�ارد املت�افرة كانت باللغة الإنكليزّية، 
والقلي��ل منه��ا بالّلغة العربّي��ة، واأّن امل�س��تندات التي �س��درت بالّلغ��ة العربّية لها ما 
ُيقابله��ا بالّلغة الإنكليزّية. ومن الأ�س��باب الرئي�س��ة لهذا ال��س��ع اأّن الّلغ��ة الإنكليزّية 
باتت لغة التجارة الأ�سا�سّية على امل�ست�ى العاملّي، وهي الّلغة الأوىل امل�ستخدمة على 
�س��بكة الإنرنت. بالإ�س��افة اإىل ذلك، ي�جد لدى غالبية ال�رشكات العربّية يف املنطقة 
م�ظف�ن متعدِّدو اجلن�س��ّيات، مّما اأّدى اإىل حتّ�ل الإنكليزّية اإىل لغة م�سَركة. وهذا ه� 
واقع احلال يف الإمارات العربّية املّتحدة اأي�سًا، والتي تتمّتع بثقافة تطّ�ع ال�رشكات، 
الأك��ر تقّدمًا يف املنطقة. وقد قمنا مبراجعة اأكر من 500 �س��جٍل، واأدخلنا يف قاعدة 
بياناتن��ا اأكر من 200 مقاٍل و�س��فحة اإلكرونّية. وقمنا مبراجعة �س��املة ل�س��فحات 
الإنرنت من خالل حمّركات البحث القيا�سّية، وا�ستفدنا من م�سدرين رئي�سني للمقالت 

. www.AMEinfo.com و www.zawya.com :والبيانات ال�سحافّية هما

ت . ا�ستط��الع �سب��ع �سركات عربّية ع��ب االإنرتنت: بع��د ت�جيه الدع�ات 
اإىل اأكر من 100 �رشكة ل�س��تكمال ال�س��تطالع على الإنرنت، مل ي�ستكمل ال�ستبيان 
اإل �س��بع ���رشكاٍت فق��ط، يف خ��الل �س��هَري ت�رشين الث��اين/ ن�فمرب وكان���ن الأّول/ 
دي�س��مرب2011. وعل��ى الرغم من هذا العدد ال�س��ئيل من ال���رشكات، اإّل اأّن املعل�مات 

ا يف فهم الربامج التطّ�عية لهذه ال�رشكات ال�سبع.  التي قّدمتها اأفادتنا جدًّ

ث . ثالث��ة ا�ستبيان��ات حمّددة الهدف: قمنا باإر�س��ال ثالثة ا�س��تبيانات 
حم��دَّدة الهدف اإىل منظمت��ني معّينتني وفاعلتني يف جمال العمل التطّ�عي عرب 
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ال�رشكات ملعرفة مدى انخراطهما يف هذا املجال، وهما »دبي العطاء« و»اإجناز 
الع��رب«. كما قمنا بالت�س��ال مبا�رشة بهذه امل�ؤ�ّس�س��ات ل�س��تكمال امل��س���ع 

معها من خالل املزيد من الأ�سئلة. 
   

ج . مراجع��ة م�ستن��دات ال�س��ركات: ُجمع��ت اأع��داد ل باأ�ض بها م��ن ال�ثائق 
وامل�س��تندات املهّم��ة من كلٍّ م��ن »غرفة دبي«، و»دب��ي العطاء«، و»اأب��راج كابيتال«، 
و»اإجناز الع��رب«، و»اإجناز لبنان«، و»اأرامك�ض"، و»اأدوية احلكمة«، و»املجل�ض الدويّل 

للربامج التطّ�عية عرب ال�رشكات«. 

ح . ات�س��االت هاتفّي��ة مبا�سرة ومقاب��الت �سخ�سّية: مّت عق��د اجتماعات 
ا�ستك�س��افّية مع طاقم عمل كّل من غرفة دبي، ودبي العطاء، واأبراج كابيتال، واإجناز 
العرب. وقد ا�س��تخدمت املعل�مات امل�ستخَل�س��ة من هذه الجتماعات يف عملّية اإعداد 

الدرا�سة.  

خ . احتف��االت تقديرّية: مّت ح�س���ر حفل��ني تقديريني للمتطّ�ع��ني نّظمهما 
البنك ال�طنّي للتجارة يف اململكة العربّية ال�سع�دّية و�رشكة اإجناز لبنان.

 
��ة  د . م���ارد عاّم��ة: ال�س��تفادة اإىل درج��ة كبرية م��ن مق�ت�ني��ات املكتبة اخلا�سّ
ب�»جمعي��ة اخلدم��ات التطّ�عي��ة ال�س��املة« ح�ل العم��ل التطّ�ع��ي عرب ال���رشكات، والتي 

اأ�سبحت الآن ملكًا مل�ؤ�ّس�سة »تعّلم الهتمام« Learning to Care يف لبنان. 

    وجتدر الإ�س��ارة هنا اإىل اأّن م�س��در املعل�مات املبا�رشة التي ت�افرت لنا ح�ل 
هيكلّي��ة العم��ل التطّ�عي يف ال���رشكات العربّية، يع�د اإىل الإجاب��ات التي تقّدمت بها 
ال���رشكات ال�س��بع، واإىل ال�س��تبيانات الثالث��ة املحّددة اله��دف، اإ�س��افة اإىل مراجعة 
عدد من م�س��تندات ال�رشكات، والت�س��الت الهاتفّية املبا�رشة واملقالت ال�سخ�س��ّية، 

وح�س�ر حف�لني تقدي�رّيني ح�ل العمل التطّ�عي.
 

 اأّم��ا بالن�س��بة اإىل التعري��ف بامل�س��طلحات امل�س��تخدمة يف درا�س��تنا، فاإّنن��ا قد 
ا�ستاأن�س��نا بتعري��ف ل��� »م�ؤ�ّس�س��ة نق��اط ال�س���ء«، ومف��اده: اأّن العم��ل التطّ�عي عرب 
ال�رشكات ه� كناية عن اأّي و�سيلة مَنّظَمة اأو ر�سمّية ت�ستخدمها ال�رشكة لدعم م�ّظفيها 
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ومتقاعديها وت�س��جيعهم للتطّ�ع ب�قتهم ومهاراتهم خلدمة جمتمعهم )م�ؤ�ّس�سة نقاط 
��ا بعدد من امل�سطلحات امُل�ْسَتخَدمة، والتي حتمل بع�ض  ال�س���ء، 1996(. وتعرِّف اأي�سً
املع��اين املختلفة وت�س��مل هذه امل�س��طلحات: تطّ�ع امل�ظف، والتط��ّ�ع املدع�م من 

�ساحب العمل، والتطّ�ع يف مكان العمل.

َتعت��رب هذه امل�س��طلحات اأّن ثّمة عالق��ة بني عمل الفرد التطّ�عي وبني امل�ؤ�ّس�س��ة 
ا، اأو الت��ي عمل فيها �س��ابًقا. وميكن تعريف العم��ل التطّ�عي  الت��ي  يعم��ل فيه��ا حاليًّ
بح��ّد ذاته على اأّنه خدمة للمجتمع ينفِّذها املتط�ِّع جّمانًا ومبلء اإرادته، من دون اأّي 

مقابل اأو تع�ي�ض ماّدّي.

و�ستعتم��د ه��ذه الدرا�س��ة م�سطلح »العم��ل التطّ�عي ع��ب ال�س��ركات« نظرًا اإىل 
ا�ستعمال��ه ال�سائ��ع، واإىل اأّن امل�ظف��ني ال يق�م���ن وحده��م بالعم��ل التطّ�ع��ي، ب��ل 
ُي�ساِركه��م يف ذل��ك امل�ّظف���ن املتقاعدون واالأه��ل واالأ�سدقاء اأي�س��ًا. لكن، وكما هي 
احلال مع امل�س��طلحات الأخرى التي �س��بق ذكرها، تربز اإ�سكالّيات مع هذا امل�سطلح 
اأي�س��ًا، اأهّمه��ا اأّن العمل التطّ�عي ع��رب ال�رشكات ل يقت�رش على ال�رشكات امل�س��اهمة 
��ا ال�كالت  العاّم��ة اأو ال���رشكات الأخ��رى م��ن اأّي ن���ع كان��ت فق��ط، بل ي�س��مل اأي�سً
احلك�مّية واملنظمات التي ل تبغي الربح، والتي تقدِّم برامَج ت�س��ّجع التطّ�ع وتدعمه 

بني م�ّظفيها احلالّيني واملتقاعدين واأُ�رَشِهم واأ�سدقائهم.  

�س��تتطّرق الدرا�سة اإىل بع�ض الأدبّيات املتعّلقة »بالعمل التطّ�عي عرب ال�رشكات«، 
��لت اإليها الدرا�سة  والدرا�س��ات ال�س��ابقة يف هذا املجال، ف�س��اًل عن النتائج التي ت��سّ
احلالّية من خالل ر�س��د واقع العم��ل التطّ�عي عرب ال�رشكات، واأن�اع العمل التطّ�عي، 

وجمالت عمل ال�رشكات املعنّية. 
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اأ. ما ه� العمل التطّ�عي عب ال�سركات؟  
ثّم��ة َم��ن يت�س��اءل اإذا كانت بع���ض اأ�س��كال العم��ل التطّ�عي عرب ال���رشكات عماًل 

ا، وهل ميكن اعتباره كذلك: عيًّ تط�ُّ
• اإذا كانت ال�رشكة تفر�سه؟

فيها للقيام به كجزٍء من مهامهم ال�ظيفّية؟ • اإذا وّجَهت م�ظَّ
• اإذا اعُترب عاماًل ُي�ساعد يف ترقية امل�ّظفني؟

فيها على امل�ساركة به؟ اأجرَبت م�ظَّ • اإذا 
• اإذا مل ت�سَمح مب�ساركة م�ّظفيها يف خالل �ساعات العمل املدف�عة؟ 

ن�ستنتج م��ن هذه الت�ساوؤالت اأّن »العمل التطّ�عي عب ال�سركات« ال يلتزم، ب�سكٍل 
�سارم، التعريف التقليدّي للعمل التطّ�عي.  

ب. العمل التطّ�عي عب ال�سركات وامل�س�ؤولّية االجتماعّية لل�سركات 
»العم��ل التطّ�ع��ي ع��رب ال���رشكات« ه��� اأح��د الأبع��اد املهّم��ة للم�س���ؤولّية 
الجتماعّي��ة لل���رشكات )CSR(، عل��ى الّرغم من اأّنه ل ُي��ْدَرج دائًما يف الدورات 
ة مب��س���عه، ول يتّم اإدراجه  الدرا�س��ّية وح�س���ض التدريب وامل�ؤمترات اخلا�سّ
�س��ي »امل�س���ؤولّية الجتماعّية لل�رشكات«. وقد  حتى يف املجال امُلعَلن ملتخ�سّ
�ساع ا�ستخدام ُم�سطلح »امل�س�ؤولّية الجتماعّية لل�رشكات« يف اأواخر ال�ستينّيات 
وال�سبعينّيات من القرن الع�رشين، وه� ُيغّطي جمم�عة وا�سعة من الق�سايا التي 
غالب��ًا ما ُي�س��ار اإليه��ا بركائز ثالثّي��ة )الرِّبح، والنا���ض، والبيئ��ة الجتماعّية(. 

وت�سمل هذه الق�سايا: 

املجتمع جتاه  • امل�س�ؤولّية 
-  املماَر�سات التجارّية الأخالقّية والقان�نّية

- �سّحة املجتمع والرفاهّية
 - الّتخفيف من وطاأة الفقر

املُ�سِهمني جتاه  • امل�س�ؤولّية 
- احلكم ال�سليم

I. معل�مات اأ�سا�سّية ح�ل »العمل التطّ�عي عب ال�سركات« 
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- ال�سفافّية
- عائدات ال�ستثمار العادلة وال�سادقة

امل�ّظفني جتاه  • امل�س�ؤولّية 
وال�س��تقرار  والّرقي��ات  والّتع�ي�س��ات  الّتعي��ني  يف  والعدال��ة  ال�س��فافّية   -

ال�ظيفّي
ا - تعيني امل�اطنني والأقلّيات والن�ساء وذوي الإعاقة وترقيتهم وظيفيًّ

- ت�فري ال�سّحة وال�ّسالمة يف مكان العمل
- رفاهّية امل�ّظفني

الزبائن جتاه  • امل�س�ؤولّية 
- ممار�سات ت�س�يق اأخالقّية وقان�نّية

- �سالمة املنتجات واخلدمات وج�دتها
- عالقات اأخالقّية مع الزبائن.

البيئة جتاه  • امل�س�ؤولّية 
- مباٍن �سديقة للبيئة ونباتات طبيعّية

- التخفيف من حّدة تغرّي املناخ والتكّيف معه
- املحافظة على املياه وجتّنب تل�يثها

- احلفاظ على الطاقة وا�ستخدام الطاقة البديلة
- تفادي ت�رّشر البيئة ب�سكٍل عام

ت. ف�ائد العمل التطّ�عي عب ال�سركات
مُيِك��ن معاجلة الق�س��ايا التي مّت عر�س��ها اآنفًا ح�ل امل�س���ؤولّية الجتماعّية 
لل�رشكات من خالل جمم�عة طرق خمتلفة، مبا يف ذلك احلكم ال�سليم، واملمار�سات 
التجارّية املنا�س��بة، ف�ساًل عن اأ�س��كال خمتلفة من امل�ساركة املجتمعّية. ولي�ض 
العمل التطّ�عي عب ال�سركات �س�ى من�ذج من امل�ساركة املجتمعّية، ولكّنه لي�ض 
ال��سيلة ال�حي��دة لالإ�سهام يف املجتمع. مُيكن للعمل التطّ�عي عرب ال�رشكات اأن 
يقدِّم جمم�عة وا�سعة من الف�ائد لل�رشكات وامل�ّظفني، ول�رشكائهم يف املجتمع 
)املنظم��ات غ��ري احلك�مّية، املنظمات التي ل تبغي الرب��ح، ال�كالت احلك�مّية 
ر لل���رشكات ُفر�ض التط��ّ�ع(. وه� ما مّت تلخي�س��ه يف اجل��دول اأدناه،  الت��ي ت�فِّ
امل�س��تَمّد م��ن جمم�ع��ة كبرية م��ن امل�ؤّلف��ات والكتاب��ات ح�ل هذا امل��س���ع. 
وجتدر الإ�س��ارة هنا اإىل اأّن الف�ائد الفعلّية امل�ستقاة من اأّي جتربة حمّددة للعمل 
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ات، ومن بينها:  التطّ�ع��ي عرب ال�رشكات، �س���ف تعتمد عل��ى العديد من املتغ��ريِّ
امل�س��تفيدون، اجلّهة التي تق�م بالعمل التطّ�عي، ماهّية عملها، ال�سيا�سات التي 

تعتمدها. 

���ض اجلدول التايل جم��ال العمل التطّ�عي عرب ال�رشكات والف�ائد التي جتنيها  ُيلخِّ
ال�رشكة، وامل�ّظف املتط�ِّع، وال�رشكاء يف املجتمع. 

ال�سركة

امل�ّظف��ني  ا�س��تيعاب  عملّي��ة  حت�س��ني 
اجلدد

رف��ع م�س��ت�ى ال���لء ل��دى امل�ّظف��ني، 
وتثبيتهم يف العمل

احلّد من الغياب 

تعزيز معن�ي��ات امل�ظفني مّم��ا ي�ؤّدي 
اإىل حت�سني الأداء والإنتاجّية 

دعم عملّية بناء الفريق 

حت�سني الت�ا�س��ل بني خمتلف الأق�سام 
الإدارّية يف ال�رشكة 

حت�س��ني مه��ارات امل�ّظف��ني )عرو�ض، 
وفنّي��ة،  اإداري��ة  مه��ارات  ات�س��الت، 

مهارات التعاُمل( 

ع  امل�ّظف املتط�ِّ

تط�ير امله��ارات وتعزيزه��ا )عرو�ض، 
وفنّي��ة،  اإدارّي��ة  مه��ارات  اتِّ�س��الت، 

مهارات التعاُمل( 

تعزيز الثقة بالنف�ض وال�سع�ر بتقديرها

زيادة املعرفة 

ملء ال�قت خارج العمل باأم�ٍر ُمثمرة

التع��رُّف اإىل اأ�س��خا�ض ج��دد، وتط�ي��ر 
ال�س��داقة معهم، وت��س��يع نطاق �سبكة 

العالقات ال�سخ�سّية 
حت�س��ني العالق��ات م��ع زم��الء العم��ل 

والنظر اإليها من منظ�ٍر خمتلف 

حت�سني م�ست�يات الر�سى يف العمل

ال�سركاء يف املجتمع

اد املتط�ِّعني امل�س��تقبلّيني،  زي��ادة احتِّ
فني  ا اإذا مّتت ال�ستعانة بامل�ظَّ خ�س��سً

املتقاعدين واأفراد اأ�رشهم

فهم برنامج املنّظمة وا�ستيعابه

ال�س��تفادة م��ن الأعمال املهنّي��ة  التي 
ي�فرها املتط�ِّع�ن

تن�يع جمم�عة املهارات املتاحة

ت��سيع �سبكة الّداعمني وتن�يعها

ال�س��تفادة م��ن وجه��ات نظ��ر واأف��كاٍر 
جدي��دة تقدِّمه��ا جمم�ع��ة وا�س��عة من 

املتط�ِّعني
اإمكانّي��ة ال��س���ل اإىل ع��دٍد كب��ري م��ن 
املتط�ِّعني، كّل �س��من بنيت��ه القيادّية 
الربام��ج  يف  للم�س��اعدة  ��ة،  اخلا�سّ

ة  والأحداث املهمَّ



من�شورات موؤ�ش�شة الفكر العربي 20

ال�سركة

ت�فري فر���ض »اختب��ار« امل�ّظفني، يف 
اأدواٍر ومهام جديدة خالية من املخاطر 

ا ن�سبيًّ
ت�ف��ري فر���ض »اختب��ار« منت��ج جدي��د 
اأو خدم��ة جدي��دة يف �س��ياٍق خ��اٍل من 

ا املخاطر ن�سبيًّ
حتقيق اأهداف العمل ال�سراتيجّية، مبا 
يف ذلك الأهداف املتعّلقة بامل�س���ؤولّية 

الجتماعّية لل�رشكة 
زي��ادة ال��س���ح يف ال���رشكات ووع��ي 

العالمة التجارّية 

حت�سني �س�رة ال�رشكات

زيادة ثقة العم��الء والزبائن بال�رشكة، 
ومتتني ولئهم لها  

املنّظم��ات  م��ع  العالق��ة  حت�س��ني 
املجتمعّية واجلمه�ر وامل�ّظفني

حت�س��ني الإ�س��هامات النقدّي��ة وتبي��ان 
اأثره��ا، ومتتني الروابط ال�سخ�س��ّية مع 

املنّظمات التي تدعمها ال�رشكة .
زيادة الت�سالت مع ال�رشكات الأخرى، 
وال�كالت احلك�مّي��ة، واملنّظمات غري 

احلك�مّية 

ع  امل�ّظف املتط�ِّ

ال�ستفادة من ا�سراحة العمل الي�مّية 

حتديد قدرات ال�رشكة والهدر احلا�س��ل 
فيها

املتعة 

ًرا  يك�ن ُمعَرفًا به ومقدَّ

ال�س��ماح بالتط��ّ�ع م��ن �س��من اأوق��ات 
العمل يف ال�رشكة وبدعٍم منها

حتقيق قفزة ن�عّية بال��س���ل املبا�رش 
اإىل رئا�سة ال�رشكات 

تقدي��ر املتط��ّ�ع لتعاطف��ه م��ع التنّ�ع 
الجتماعّي

اإىل  بالنتم��اء  الف��رد  �س��ع�ر  تعزي��ز 
�سة واملجتمع الّلذين يخدمهما. امل�ؤ�سَّ

ر لهم  اإذا �سمل الربنامج املتقاعدين ووفَّ
التقدير والت�ا�سل امل�س��تمّر فاإّنه يبعث 

الطماأنينة يف نف��سهم 

ال�سركاء يف املجتمع

زي��ادة عدد املتط�ِّعني الّدائمني،  وعدد 
عهم  اّلذين جدَّدوا تط�ُّ

اإمكانّي��ة ال��س���ل اإىل كّمّي��ة اأك��رب من 
الترّبعات النقدّية والعينّية 

ال�س��تفادة من التماهي م��ع ال�رشكات 
البارزة

زي��ادة الّدع��م للدف��اع ع��ن ق�س��ّيٍة ما، 
بتاأث��رٍي اأك��رب من ال���رشكات ودع��ٍم من 

م�ّظفيها 
به��م  م�ث���ق  متط�ِّع��ني  م��ع  العم��ل 

لتح�سني �س�رة ال�رشكة

ت�ّف��ر متطّ�ع��ني خ��الل دوام العمل اإذا 
كانت ال�رشكة ت�سمح بذلك
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با�ستطاعة اأّي عن�رش من العنا�رش الثالثة لربنامج العمل التطّ�عي عرب ال�رشكات 
)ال�رشك��ة، امل�ّظف املتط��ّ�ع، ال�رشكاء يف املجتمع( اأن ُيب��ادر اإىل القيام بتجربة يف 
العمل، لأّنه ا�ستح�س��ن الفكرة، اأو بناء على  ُطلب، اأو نتيجة تخطيط ا�سراتيجّي ُي�ساِعد 

يف ال�ستفادة من التجربة. 

ث. اأ�سكال دعم ال�سركات للعمل التطّ�عي  
ِم��َن املمك��ن اأن تدعم ال���رشكات برام��ج العمل التطّ�ع��ي اخلا�ّض به��ا من خالل 
ط��رق خمتِلفة. وياأتي عن�رش »الطابع امل�ؤ�ّس�س��ّي« يف نهاية القائمة، وذلك لأّن العمل 
التطّ�عي عرب ال�رشكات يتطّ�ر عم�ًما ب�سكٍل ع�س�ّي، حني ت�ستجيب ال�رشكات لطلبات 
م�ّظفيه��ا، اأو ���رشكاء جمتمعّي��ني يبحث���ن ع��ن متطّ�ع��ني. وعملّية اإ�س��فاء الطابع 
امل�ؤ�ّس�س��ّي، يف حال جت�ّس��دت، تبداأ ع��ادًة عندما تعي اإدارة ال�رشك��ة الف�ائد املحتملة 
التي ُيقدِّمها العمل التطّ�عي عرب ال�رشكات. وحني ذاك مُيِكن اأن ُتطِلق ال�رشكة برناجًما 

»للعمل التطّ�عي عرب ال�رشكات« بعد حتديد هيكلّيته.  
جتدر الإ�سارة اإىل اأّن م�ؤ�ّس�سات املجتمع املديّن التي تت�سّمنها الالئحة اأدناه ت�سمل 
املنّظم��ات التي ل تبغ��ي الربح وال�كالت احلك�مّية، وغريها م��ن ال�رشكاء احلالّيني 

وامل�ستقبلّيني، وت�سمل اأ�سكال الدعم للح�افز الآتية:

ال�سركة

املحافظ��ة عل��ى �س��ّحة املجتمع حيث 
تعمل ال�رشكة، وحيث يعي�ض امل�ّظف�ن. 

��ر  ي�فِّ املتقاعدي��ن  الربنام��ج  �س��م�ل 
لهم انتقاًل اأ�س��هل اإىل مرحل��ة التقاعد، 

وي�سمن و�سيلة الت�سال بهم

ع  امل�ّظف املتط�ِّ

ميكن ال�س��تفادة من التجارب العائلّية 
يف حالت التطّ�ع الأ�رشّي.

��ع  ُت��سِّ الأ���رَشّي،  التط��ّ�ع  يف ح��الت 
الأ�رشة �س��بكتها الجتماعّية من خالل 

التفاعل مع اأ�رَش الزمالء يف العمل.

ت�س��اعد على خلق جمتمع نطمح للعي�ض 
فيه.

ال�سركاء يف املجتمع
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- حثٌّ وت�سجيٌع  1
• ت�س��جيع م��دراء ال�رشك��ة التنفيذّيني وامل�ّظفني على العم��ل يف جمل�ض اإدارة 

املنّظمات غري احلك�مّية.
•  ت�فري التاأييد امل�ستمّر من ِقَبل املدير التنفيذّي لربامج التطّ�ع.

اأ�سكال خمتِلفة من املكافاآت واحل�افز للم�ظفني املتطّ�عني. • ت�فري 
• اإدراج بن��ٍد ُيتي��ح لل�رشكة تقدمي ِمنح مالّية ملنّظم��ات ل تبغي الربح يتطّ�ع 

فيها اأحد امل�ّظفني بعدٍد حمدود من ال�ساعات.
ف،  • تط�ي��ر �سيا�س��ة تط��ّ�ع، حُتدِّد ب��س���ح الأثر الإيجاب��ّي يف اختيار امل�ظَّ

وتطّ�ره املهنّي، وترقيته وا�ستقراره ال�ظيفّي. 

اإىل امل�ّظفني ت�فري عدٍد حمدَّد من �ساعات »العمل التطّ�عي«*.  • الطلب 

*م��ن االأهمّية مب��كان اأن يتّم التمييز ب��ني »الت�سجيع و»االإك��راه«، ومتى يتحّ�ل 
»الت�سجي��ع« اإىل »اإكراه«، حيث يق���ل بع�سهم: اإّن جمّرد الطلب م��ن امل�ّظف القيام 
بعم��ٍل تطّ�عّي ُيفِق��ده هذا العمل �سفت��ه »التطّ�عية«، ويك�ن م��ن االأف�سل ت�سميته 

»خدمة جمتمعّية«، بداًل من »تطّ�ع«. 

- تي�سري وت�سهيل   2
• عر���ض املعل�مات ح�ل فر�ض التطّ�ع عل��ى ل�ح الإعالنات التابع لل�رشكة، 
ويف ن�رشته��ا الإخبارّي��ة، ومن خ��الل الربيد الإلك��رويّن، اأو الربي��د الداخلّي، 

وعلى م�قع ال�رشكة عرب الإنرنت.
• ال�س��ماح بدواٍم َمِرن ُيتيح للم�ّظفني التطّ�ع يف خالل �س��اعات عمل ال�رشكة 

على اأن ُيع�ِّ�س�ا هذه ال�ساعات يف وقٍت لحق.
���ض للتطّ�ع، بحيث يح�سل  • ت�فري نظام تطابق يف ما يتعّلق بال�قت املخ�سّ

امل�ّظف على �ساعة من وقت العمل يف ال�رشكة مقابل كّل �ساعة تطّ�ع.
• اإن�س��اء قن��اة لتب��ادل املعل�م��ات، اأو بن��ك للمه��ارات، ميك��ن للمنّظمات غري 
احلك�مّي��ة، اأو مل��دراء ال���رشكات �س��احبة الربام��ج التط�عّي��ة ال��س���ل اإليه 
وا�س��تخدامه، به��دف انتقاء ال�س��خ�ض املطاب��ق حلاجات ه��ذه املنّظمات غري 

احلك�مّية.
• ال�س��ماح للم�ّظفني با�س��تخدام مرافق ال�رشك��ة وجتهيزاتها يف خالل عملهم 

التطّ�عي. 
• اإقام��ة معار���ض العمل التطّ�عي يف مقّر ال�رشكة، مّما ي�س��مح للمنّظمات غري 

احلك�مّية باإطالع امل�ّظفني على فر�ض التطّ�ع.
  • ت�فري الدعم املايّل لتغطية ما يلي: 

ق بني   التدريب، وال�ست�س��ارات، وال��س��اطة )اخلدمات التي ُتطاِبق وُتن�سِّ
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العمل التطّ�عي عرب ال�رشكات وحاجات املنظمات غري احلك�مّية(.
 ال�قت املكرَّ�ض من امل�ظفني لالإدارة.
 رعاية م�رشوعات ال�رشكة التطّ�عية.

 القم�سان والقّبعات وغريها من املالب�ض التي حتمل �سعار ال�رشكة.
 املرّطبات التي تقدَّم للمتطّ�عني.

 امل�اد والأحداث غري املت�ّقعة.
 دعم ال�رشكات ال�رشيكة. 

 تط�ير البنية التحتّية لعمل امل�ّظفني التطّ�عي.
• تكلي��ف امل�ّظفني بالتطّ�ع يف خالل �س��اعات العمل املاأج�رة )ي�م تطّ�عّي 

لل�رشكة اأو وظائف الظّل(.
• ت�فري اإعارة امل�ّظفني مل�ساعدة ال�كالت التي ل تبغي الربح يف م�رشوعات 

حمدَّدة.*

*مالحظ��ة: ي��رى بع�سهم اأّن��ه ال مُيِكن اعتب��ار العمل الذي يق�م ب��ه امل�ّظف، يف 
ّي مقابل  ا الأّن��ه يح�سل على بدل م��ادِّ النقطت��ني االأخريت��ني االآنفتني، عم��اًل تطّ�عيًّ

تطّ�عه، وبالتايل من االأف�سل ت�سمية ذلك »خدمة جمتمعّية«.

- تنظيم وتنفيذ  3
حتليل احتياجات املجتمع.  •

اأن�سطة تطّ�عّية للمجم�عات. تط�ير   •
جتنيد املتطّ�عني بن�ساط.  •

الٍت لالأعمال التطّ�عية بغية تقييم ما يلي: الحتفاظ ب�سجِّ  •
 ن�عّية برامج التطّ�ع وتاأثريها. 

 عدد املتطّ�عني، و�ساعات تطّ�عهم، وم�س�ؤولّياتهم.
 تنّ�ع ال�رشكاء يف املجتمع ومالءمتهم. 

 عالقة عمل امل�ّظفني التطّ�عي باأهداف ال�رشكة.

- تقدير واعرتاف   4
• تقدير العمل التطّ�عي الذي يق�م به امل�ّظف�ن يف خالل وقتهم اخلا�ّض.

• تقدير العمل التطّ�عي الذي يتّم با�سم ال�رشكة.
ّية يف ملّفات امل�ّظفني. • اإدراج الت��سيات اخلطِّ

• اإر�سال ر�سالة �سخ�سّية من رئي�ض جمل�ض الإدارة، اأو غريه من كبار امل�ّظفني 
يف ال�رشكة، اإىل املتطّ�عني. 

• اإقامة حفِل  تقدير وت�زيع ج�ائز لتكرمي املتطّ�عني.
• تاأم��ني تغطي��ة اإعالمّي��ة للعمل التطّ�ع��ي واملتطّ�عني املثالّيني يف و�س��ائل 



من�شورات موؤ�ش�شة الفكر العربي 24

الإع��الم العاّم��ة، ويف الن���رشة الت��ي ت�س��درها ال�رشك��ة، ول�ح��ة الإعالن��ات 
ة بها.  اخلا�سّ

اإ�سفاء الطابع امل�ؤ�ّس�سّي   -  5
• تقدمي التزام ر�سمّي لدمج العمل التطّ�عي يف ثقافة ال�رشكة.

• ت�ف��ري التدري��ب الالزم لكبار امل�ّظفني، وغريه من اأ�س��كال الدعم املهنّي يف 
�س��بيل تط�ير برنامج فّعال للعمل التطّ�عي )من خالل العمل مع م�ست�س��ارين 

حمرفني، وعقد امل�ؤمترات، وغريها من امل�سادر(.
• دم��ج العم��ل التطّ�عي ع��رب ال�رشكات، يف �س��لب املخّططات ال�س��راتيجّية 

لل�رشكة.
اأو يف ر�س��الة  ال���رشكات يف بيان��ات مهّم��ة،  التطّ�ع��ي ع��رب  العم��ل  • اإدراج 

ال�رشكة.
• دم��ج العم��ل التطّ�عي عرب ال�رشكات م��ع برنامج تنمي��ة امل�ّظفني، اعرافًا 

بتنمية املهارات التي يقدِّمها بع�ض اأ�سكال العمل التطّ�عي.
• اإن�س��اء جمل�ض تطّ�ع امل�ّظفني، اأو العراف ر�س��ميًّا مبجل�ض يتّم اإن�ساوؤه من 

ِقَبل امل�ّظفني وُيعنى بالتخطيط و�سنع القرار.
��ة بال�رشكة لها عالقة بالعم��ل التطّ�عي  •  و�س��ع �سيا�س��ات واإج��راءات خا�سّ

للم�ّظفني)َمن، اأين، ماهّية العمل، وباأّي دعم(.
•  حتديد كيفّية ا�ستخدام ا�سم ال�رشكة و�سعارها من ِقَبل امل�ظفني املتطّ�عني، 

وال�قت واملكان املنا�سَبني لذلك.
• و�سع �سيا�سات واإجراءات لإدارة املخاطر وحتديد امل�س�ؤولّية.

��ة  د اأو ب��اب من اأب���اب امليزانّية اخلا�سّ • اإدراج العم��ل التطّ�ع��ي كبن��د حم��دَّ
بال�رشكة.

�س��ًا لإدارة برنام��ج العمل  • تخ�س��ي�ض ج��زء م��ن وق��ت امل�ّظفني يك���ن مكرَّ
التطّ�عي لل�رشكة.

• الن�س��مام اإىل اأو امل�س��اعدة يف اإن�ساء جمل�ٍض للعمل التطّ�عي عرب ال�رشكات، 
يجَمع ال�رشكات النا�س��طة )حملّية، وطنّية، اإقليمّية، عاملّية( بهدف ا�ست�س��افة 
برام��ج تدريبّية، وتبادل اخلربات، وتنظيم اأّياٍم للعمل التطّ�عي عرب ال�رشكات، 

والتعاون على اإنتاج م�رشوعات تطّ�عّية.
• دعم اإن�ساء البنية التحتّية املجتمعّية الالزمة للعمل التطّ�عي عرب ال�رشكات، 
كاإقام��ة مرك��ٍز للمتطّ�ع��ني، وبرامج تدريبّية، و�س��جلٍّ جمتمعّي ي�س��ّم فر�ض 

العمل التطّ�عي عرب ال�رشكات.



عي عرب ال�شركات يف املنطقة العربّية 25العمل التطوُّ

ج. اأن�اع العمل التطّ�عي عب ال�سركات 
م��ن ال���رشورّي اأن ناأخذ بعني العتب��ار يف فهمنا للعم��ل التطّ�عي عرب ال�رشكات 
ات التي يج��ري النظر فيها،  وج���د اأن�اٍع كث��رية وخمتلفة لهذا العمل، بح�س��ب املتغريِّ

ونذكر منها:
اإن�سانّية، اجتماعّية، بيئّية. • الق�سايا التي يتّم دعمها: 

• القي�د املفرو�سة: دينّية، �سيا�سّية وغريها.
• امل��ّدة الزمنّية: على املدى الق�س��ري، على امل��دى الط�يل، ملّرة واحدة، دائمة، 

 . قائمة على اأ�سا�ض م�رشوع معنيَّ
• عدد املتطّ�عني: فردي، جمم�عة �سغرية، جمم�عة كبرية.

• مدى التعاون: �رشكة واحدة، تعاون انتقائّي، مفت�حة جلميع ال�رشكات.
• متطّلبات املهارة: عمل تطّ�عّي قائم على املهارات، عمل تطّ�عّي عام.

• ال�سالع�ن: امل�ّظف�ن، الأ�رَش، املتقاعدون، الأ�سدقاء، الزبائن. 
 . اأو مب�ست�ى معنيَّ • التفّرد: �سامل )جميع امل�ظفني(، حمدود مبهارة معيَّنة 

���ض للقيام بالعم��ل التطّ�عي: دوام ال�رشك��ة، ال�قت اخلا�ّض،  • ال�ق��ت املخ�سَّ
وقت حّر، وقت مرن.

• الدعم امُلَقدَّم: ماّدّي، عينّي، عالئقّي.
م��ات غ��ري احلك�مّي��ة، ال�رشك��ة، امل�ّظف���ن،  ��ن املبادرة/التن�س��يق: املنظَّ • مِلَ

ال��سيط.
• اللتزام الداخلّي: عرب الدوائر، عرب الدوائر الفردّية. 

اأو خا�ّض. مات غري احلك�مّية، مكان عاّم  • املكان: مقّر ال�رشكة،  مقّر املنظَّ
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يف حني نالحظ اأّن ثّمة درا�س��ات وبح�ثًا عّدة ح�ل العمل التطّ�عي عرب ال�رشكات 
يف جمي��ع اأنح��اء العامل، ي�س��ّب اهتمامنا هنا على درا�س��ات ثالث تغّط��ي بطريقة اأو 
 Center »باأخرى املنطقة العربّية. و�س��نعر�ض اأّوًل درا�س��ة »مركز اأخالقّيات الأعمال
for Responsible Business التاب��ع لغرف��ة دب��ي بعن���ان »حالة العم��ل التطّ�عي 
ع��رب ال�رشكات يف دب��ي« 2010، والتي رّكزت على ال�رشكات العاملة يف دبي. ومن ثّم 
�سنتناول الدرا�سة التي قامت بها �رشكة ديل�يت  Deloitte بعن�ان »ا�ستبيان اإمباكت 
ح�ل التطّ�ع Volunteer IMPACT Survey( »2011( ح�ل »العمل التطّ�عي عرب 

ال�رشكات« يف العامل لالأجيال احلالّية )21 اإىل 35 �س��نة(. فهذه 
ز عل��ى املنطقة العربّية،  الدرا�س��ة، وعلى الرغم م��ن اأّنها مل تركِّ
اإّل اأّن بع�ض الذين �س��ملهم ال�س��تبيان كان�ا عربًا، وقد �س��عروا 
اأّن نتائج هذه الدرا�س��ة كانت على �س��لة بهم. واأخرياً �س��نعالج  
ما �س��در عن املجل�ض الدويّل للربام��ج التطّ�عية عرب ال�رشكات 
التاب��ع للرابطة الدولّية للجه�د التطّ�عي��ة يف العام 2011 من 
ا«، رّكز فيها  درا�س��ة بعن�ان »ال�رشكات العاملّية تتط��ّ�ع عامليًّ

ا بع�ض املعل�مات املتعّلقة  على ال�رشكات العاملّية يف الدرجة الأوىل، وت�س��ّمنت اأي�سً
بالعمل التطّ�عي عرب ال�رشكات يف املنطقة العربّية. 

اأ. حالة العمل التطّ�عي عب ال�سركات يف دبي )د. رّتاب، 2010( 
ق��ام »مركز اأخالقّيات الأعمال« التابع لغرفة دبي للتجارة وال�س��ناعة يف العام 
2009 بدرا�س��ة ح���ل العمل التطّ�عي ع��رب ال�رشكات يف دبي، وق��د ن�رش نتائجها يف 
الع��ام 2010. ا�س��تند التقري��ر النهائ��ّي، ويف املق��ام الأّول على ا�س��تبيان اأُجِرَي على 
ا مبعّدٍل بلَغت ن�سبته 15 %؛ ما معناه اأّن  ال�رشكات العاملة يف دبي. وقد ورد 160 ردًّ
ال�س��تبيان اأُر�س��ل اإىل اأكر من األف �رشكة. ثّم جرت عملّية ت�زيع العيِّنة على طبقات 
بح�س��ب عدد امل�ّظفني، فتّم اإدراج 48 �رشكة يف ال�س��تبيان )44 وفقًا جلدولة العيِّنة 
بح�سب القطاع املايّل(. وت�سّمن هذا ال�ستبيان خم�سة اأ�سئلة فقط وا�ستغرق ا�ستكماله 

ع�رش دقائق.

وفقًا للتقرير، فاإّن ن�سبة 64 % من ال�رشكات التي �سملها ال�ستبيان يف العام 2008 
ع  ع اأو ت�س��اِعد عمل امل�ّظفني التطّ�عي، مقابل 21 % من ال�رشكات التي ت�سجِّ ل ُت�س��جِّ

II. العمل التطّ�عي عب ال�سركات
يف املنطقة العربّية - الدرا�سات ال�سابقة

بنّي ا�ستبيان تناول ال�سركات العاملة يف دبي اأن ن�سبة ال�سركات 
ع اأو ت�ساِعد عمل امل�ّظفني التطّ�عي بلغت 64 %،  التي ال ُت�سجِّ
ع وت�ساِعد العمل التطّ�عي،  % لل�سركات التي ت�سجِّ  21 مقابل 
العمل  ت�سجيع  يف  نّيتها  عن  اأعربت  التي  لل�سركات  و%15 

التطّ�عي
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وت�س��اِعد العم��ل التطّ�عي، و15 % م��ن ال�رشكات اأعربت عن نّيتها يف ت�س��جيع العمل 
التطّ�عي يف ال�س��نة املقبلة ودعمه. ومن بني 14 �رشكة �س��ملها ال�س��تبيان وت�ستخدم 
ما ل يّقّل عن 500 م�ّظف، فاإن 65 % منها �س��ّجع  اأو �ساعد عمل امل�ّظفني التّط�عّي، 
يف ح��ني اأّن 16 % فق��ط من اأ�س��ل ال�رشكات الثماين ع�رشة )18( التي ت�س��ّم 100 اإىل 
499 م�ّظف��ًا و11-14 % م��ن ال�رشكات ال�س��ّت ع���رشة )16( التي ت�س��ّم اأقّل من 100 
م�ّظف �س��ّجعت اأو �س��اعدت عمل امل�ظف��ني التطّ�عي. يعرف هذا التقري��ر باأّن العدد 
املتديّن لل�رشكات التي �س��ملها ال�س��تبيان ل ي�س��مح بتعميم النتائج بدّقة، لكنه ي�س��ري 
اإىل اأّن احتمال ت�س��جيع ال�رشكات ال�س��خمة لعمل امل�ّظف��ني التطّ�عي اأكرب بكثري مّما 
ه� عليه يف ال�رشكات ال�سغرية.وبالإ�س��افة اإىل ذلك، وبح�سب ال�ستبيان الذي اأُجري، 
فاإّن ال�رشكات الأكرب )100 م�ّظف اأو اأكر( �سّجلت ب�س�رة ثابتة ن�سبًا اأعلى يف ت�فري 
ال�سراتيجّيات ال�ستباقّية املختلفة وال�رشورّية لدعم العمل التطّ�عي عرب ال�رشكات: 
�سيا�س��ات مكت�بة، وهيكل تنظيمّي، وبناء القدرات، والتاأمني، والر�س��د والت�سالت، 

وقيا�ض الأداء، واملكافاآت.

وعند النظر يف ال�رشكات التي �س��ملها ال�س��تبيان يف العام 2008، والتي ت�س��ّجع 
عم��ل امل�ّظف��ني التطّ�عي وتدعمه، ف��اإّن 44 % منها 
�س��ّجعت امل�ّظف��ني عل��ى التط��ّ�ع يف خ��الل وقته��م 
، و29 % منها �س��مح للم�ّظفني بتعديل دوام  اخلا���ضّ
عملهم ليتما�س��ى مع عملهم التطّ�عي، مّما �س��مح لهم 
اأ�سا�س��ًا بالتطّ�ع يف خالل �س��اعات عمله��م الطبيعّية 
)مرون��ة يف حتديد الأوقات(. كما حلظ ال�س��تبيان اأّن 
40 % من هذه ال�رشكات �سمحت مل�ّظفيها با�ستخدام 

مرافق ال�رشكة ومعّداتها لن�ساطهم التطّ�عي. 

ع عمل امل�ّظفني التطّ�عي، فقد عزت ذلك اإىل  اأّما ال�رشكات التي مل تدعم، اأو ت�س��جِّ
الأ�سباب الأربعة الآتية: 

نق�ض املعرفة بربامج العمل التطّ�عي.  •
�سع�بة تخ�سي�ض ال�قت.  •

قّلة وعي امل�ّظفني بالن�ساطات التطّ�عية.  •
عدم وج�د التم�يل الكايف لن�ساطات العمل التطّ�عي.  •

واجلدي��ر باملالحظ��ة اأّن »مركز اأخالقّيات الأعم��ال« قام بتنفيذ ال�س��تبيان بني 
18 اأيار/ماي��� و17 حزيران/ي�ني�2009، و�س��األ ال�رشكات عن ممار�س��ات م�ّظفيها 
يف العم��ل التطّ�ع��ي لعام 2008. وق��د اأٌطلق»مرك��ز اأخالقّيات الأعم��ال« يف ن�فمرب 

44% من ال�سركات التي تدعم العمل التطّ�عي �سّجعت امل�ّظفني 
على التطّ�ع خالل وقتهم اخلا�ّض، و29%  منها �سمح للم�ّظفني 
بتعديل دوام عملهم ليتما�سى مع عملهم التطّ�عي، و40% منها 
�سمحت مل�ّظفيها با�ستخدام مرافق ال�سركة ومعّداتها لن�ساطهم 

التطّ�عي 
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2008 برنام��ج » Engage دبي« ، وذلك قبل اأكر من خم�س��ة اأ�س��هر عل��ى انتهاء مّدة 
ال�ستبيان، ومع ذلك ل ي�جد ما ي�سري اإىل اأّن هذا ال�ستبيان كان ِمثَل ا�ستطالع �سابق 
ح�ل ال�رشكات امل�س��اِركة يف » Engage دبي«. وعلى الرغم من نتائج تلك الدرا�س��ة، 
الت��ي ت�س��ري اإىل احلاجة للمزيد من املعرفة وال�عي ح�ل عم��ل امل�ّظفني التطّ�عي، ل 

ي�رد التقرير اأّي ذكر لربنامج Engage دبي على الإطالق. 

لت اإليها، وبع�ض القراحات  وُتخَتتم الدرا�س��ة با�ستعرا�ض اآثار النتائج التي ت��سّ
ح���ل كيفّي��ة دعم العم��ل التطّ�عي ع��رب ال�رشكات املتزاي��د يف دبي، م��ن ِقَبل كّل من 
احلك�مة واملجتمع واملنّظمات التطّ�عية وال�رشكات والباحثني. واقرحت الدرا�سة اأن 
تدعم احلك�مة م�رشوع تط�ير مركز وطنّي للعمل التطّ�عي عرب ال�رشكات، ومنتدياٍت، 
وبرامج تدريب، ومراكز تطّ�عّية، وتقدمي احل�افز، وت�س��هيل احل�س���ل على املعل�مات. 
كما �سّجعت الدرا�سة منّظمات املجتمع املحّلي على النخراط يف �رشاكة مع املنّظمات 
��ة والعاّمة، وعلى ا�ستهداف الق�سايا الجتماعّية التي تتالءم مع ن�ساطات تلك  اخلا�سّ
املنّظم��ات. كما �س��ّجعت ال���رشكات على اإن�س��اء اإدارة ر�س��مّية وا�س��راتيجّيات للعمل 
التطّ�عي عرب ال�رشكات، وتخ�س��ي�ض التم�يل، وت�فري امل�ارد، وتخ�سي�ض ال�قت لهذا 

العمل، وتقدمي الدعم لل�سبكات التطّ�عية.

 ،Dubai Cares »يقّدم التقرير درا�س��ة حلالة واحدة، وهي م�رشوع »دب��ي العطاء
الذي اأُطلق مببادرة رائعة من �س��احب ال�س��مّ� ال�س��يخ حمّمد بن را�سد اآل مكت�م، نائب 
رئي���ض دولة الإم��ارات العربّية املّتح��دة، رئي�ض جمل�ض ال���زراء وحاكم دبي. ويهدف 
م���رشوع »دبي العطاء« اإىل اإ�رشاك املجتمعات املحلّي��ة يف الإمارات العربّية املّتحدة 
يف ن�س��اطات فريدة من ن�عها لدعم ق�س��ّية التعليم البتدائ��ّي يف الدول النامية. وقد 
ورد عل��ى امل�ق��ع الإلك��رويّن: »ومبا اأن �س��ياغة ال���رشاكات مع امل�ؤ�ّس�س��ات من اأجل 
حتقيق غايات م�ؤّثرة من �سمن اإطار امل�س�ؤولّية الجتماعّية لل�رشكات هي اأحد اأهدافنا 
ب بالدعم املقدَّم من جميع امل�ؤ�ّس�سات، على امل�ست�يني ال�طنّي  الأ�سا�سّية، فنحن نرحِّ
وال��دويّل، ونح��ن التزمنا متامًا با�س��تثمار وقتن��ا وطاقتنا يف تعزيز ه��ذه ال�رشاكات 
ز على احل�س�ل على تربُّعات  الط�يلة الأجل«. غري اأّن هذه ال�رشاكات تبدو وكاأّنها تركِّ
من ال�رشكات، اأو على دعم ال�رشكات للح�س���ل على تربُّعات عاّمة )تطابق ال�رشكات، 
التربُّع من املرّتب، �س��لع حتمل �س��عار »دبي العطاء« و�سعار امل�ؤ�ّس�سة التجارّية، ن�سب 
مئ�ّي��ة من البيع، �س��ناديق ترّبع يف نقاط البيع، اإىل ما هنال��ك(. {اإّن عالقة م�رشوع 
»دبي العطاء« مع الدرا�س��ة التي اأجرتها غرفة دبي للتجارة وال�سناعة مل يتّم الإعالن 
عنها ب��س�ح، فاإن »دبي العطاء« هي منّظمة ولي�ست �رشكة مُيِكن ا�ستخدامها من�ذجًا 
ا يف التقرير  ُيْحَتذى به من ناحية العمل التطّ�عي عرب ال�رشكات}. ول يرد اأّي ذكر اأي�سً
ح�ل ما اإذا كان م�رشوع »دبي العطاء« ي�ستقطب بع�ض املتطّ�عني من خالل ال�رشكات 
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)وه� ما يحدث بالفعل يف م�رشوعات املنّظمة التطّ�عية داخل دبي(. ومع ذلك ُتظِهر 
العطاء« بكّل و�س�ح التزام حاكم اإمارة دب��ي بالتطّ�ع عم�ًما، مّما قد ي�ساعد  "دب��ي 

يف تقدمي دعمه لبامج العمل التطّ�عي عب ال�سركات.

لي�ض وا�س��ًحا، ما اإذا كان ال�س��تبيان قد ت�س��ّمن معل�مات متهيدّية ح�ل املعنى 
املق�س���د مب�س��طلح »العم��ل التطّ�ع��ي ع��رب ال���رشكات«، ورمّبا ح�س��ل ارتب��اك لدى 
الأ�س��خا�ض الذي��ن �س��ملهم ال�س��تبيان فا�س��تخدم�ا م�س��طلح »العم��ل التطّ�عي عرب 
ا  ال�رشكات« بالتبادل مع م�سطلح »العمل التطّ�عي للم�ّظفني«. جاء التقرير اإح�سائيًّ
بدرجٍة عالية، واإن اقت�رشت حدود الدرا�سة على عدد قليٍل من ال�رشكات امل�ساركة يف 
��ا يف بع�ض احلالت مّت�س��قة اأو وا�سحة.  هذا ال�س��تبيان. ول تبدو الإح�س��ائّيات اأي�سً
اً عّما قامت  لك��ن، وبغ�ض النظر عن نقاط ال�س��عف هذه، فاإّن ال�س��تبيان يقدِّم م�ؤ���رشِّ
��ا اأن تتحّ�ل هذه التجربة  به بع�ض ال�رشكات يف دبي يف تلك الفرة. ومن املفيد اأي�سً
��ع يجري تنفيذه على اأ�سا�ض �سن�ّي، مّما ي�سمح لغرفة دبي للتجارة  اإىل ا�س��تبياٍن م��سَّ
وال�س��ناعة باقتفاء اأثر التطّ�ر يف جمال العمل التطّ�عي عرب ال�رشكات. وبغ�ّض النظر 
عن النتائج، فقد منح هذا اال�ستبيان فر�سًة لغرفة دبي للتجارة وال�سناعة الإدخال 
مفه���م العم��ل التطّ�ع��ي عب ال�س��ركات الأكرث م��ن 1000 �سركة يف دب��ي. وكان هذا 
مة لل�سركات ح���ل الق�سايا املرتبطة بالعم��ل التطّ�عي، وه�  اال�ستبي��ان كِمث��َل مقدِّ
ق��د ي�سّكل ق�سّي��ة مل ت�سمع بها هذه ال�س��ركات من قبل. وختامًا، فاإّن الدرا�س��ة التي 

: قام بها »مركز اأخالقّيات الأعمال« ُتبنيِّ
 اأّواًل: الأهمّي��ة الت��ي ت�ليها غرف��ة دبي للتجارة وال�س��ناعة للعمل التطّ�عي عرب 

ال�رشكات.
 ثانيًا: وعيها للق�س��ايا املختلفة ذات ال�س��لة بالعمل التطّ�عي عرب ال�رشكات من 

وجهة نظر اأ�سحاب امل�سالح املعنّيني.

ب. ا�ستبيان »ديل�يت اإمباكت« ح�ل التطّ�ع 
ي�س��تند ال�س��تبيان ال�س��ن�ّي الثامن لإمباكت ديل�يت التطّ�ع��ي اإىل مقابالت عرب 
الإنرن��ت ج��رت ب��ني 22 و 24 �س��باط / فرباي��ر2011 م��ع 1500 �س��خ�ض من اجليل 
احلايل )الأعمار بني 21-35( كان�ا يعمل�ن يف م�ؤ�ّس�س��ات )�رشكات( تت�س��ّمن 1000 
م�ّظف واأكر، وتقّدم ن�ساطات، اأو برامج للعمل التطّ�عي للم�ّظفني. ي�سري التقرير اإىل 

اأّن م�سطلح »التطّ�ع« يف هذه الدرا�سة ُيراد به التطّ�ع التقليدّي. 

وك�س��فت نتائج هذه الدرا�س��ة عن بع���ض الفروقات بني الأ�س��خا�ض من جيل هذه 

http://www.dubaicares.ae/ar/section/get-involved/donate-as-an-organization راجع الرابط 
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الألفّية الذين ي�س��ارك�ن دائًما بن�ساطات ال�رشكة لتطّ�ع امل�ّظفني واأولئك الذين نادًرا 
ما يتطّ�ع�ن اأو مل ي�سبق لهم اأن تطّ�ع�ا، نذكر ِمن هذه الفروقات:

ي�س��ف الأ�سخا�ض امل�س��ارك�ن ثقافة ال�رشكة التي ت�ّظفهم بالإيجابّية، اأو   •
بال�سعف )56 يف املائة مقابل 28 يف املائة(.

هم على الأرجح اأ�س��ّد فخًرا بالعمل �سمن ال�رشكة )55 يف املائة مقابل 36   •
يف املائة(.

ه��م عل��ى الأرج��ح اأ�س��دُّ اإخال�س��ًا لل�رشك��ة )52 يف املائ��ة مقاب��ل 33 يف   •
املائة(.

هم را�س�ن يف الغالب عن تطّ�ر حياتهم املهنّية بن�سبة ت�سل اإىل ال�سعف   •
تقريًبا )37 يف املائة مقابل 21 يف املائة(.

ا من �س��احب العمل )51 يف املائة مقابل 32  هم على الأرجح را�س���ن جدًّ  •
يف املائة(.

هم يف الغالب ين�سح�ن اأ�سدقاءهم ب�رشكتهم )57 يف املائة مقابل 46 يف   •
املائة(.

ز على املح�ر الإقليمّي العربّي،  وعلى الرغم من اأّن درا�سة ا�ستبيان ديل�يت مل تركِّ
ومل تق��دِّم تقاري��ر حمدَّدة ح�ل امل�س��اركني الع��رب يف ال�س��تبيان، اإّل اأّن ال�س��ّيد عمر 
فاه���م، رئي���ض جمل���ض الإدارة والرئي���ض التنفي��ذّي يف ديل�يت يف ال�رشق الأو�س��ط، 
��ة النتائج الإيجابّية لربنامج  اأّكد على اأهمّية الدرا�س��ة، قائاًل: »اأثبتت جتربتنا اخلا�سّ
ا اأن نح�سل على  �ض للعمل التطّ�عي عرب ال�رشكات... ومن املثري جدًّ ا�سراتيجّي خم�سَّ
بحٍث ُيحدِّد على نطاق اأو�س��ع ال�س��لة بني العمل التطّ�عي يف مكان العمل والعديد من 

حمرِّكات ثقافة تنظيمّية اإيجابّية بني جيل الألفّية«. 

اأما ال�س��ّيدة رنا غندور �س��لهب، ال�رشيك امل�س���ؤول عن امل�اه��ب يف �رشكة ديل�يت 
يف ال���رشق الأو�س��ط فقال��ت: »ُتظه��ر البيانات، عل��ى م�س��ت�يات عدي��دة اأّن امل�ّظفني 
الذين يتطّ�ع�ن بانتظام لديهم �س��بكة ات�س��الت اأكرب من اأولئك الذين ل يتطّ�ع�ن«، 
واأ�س��افت، »هذه حّجة ق�ّية لتح�يل العمل التطّ�ع��ي اإىل اأول�ّية لل�رشكات، لأّن التزام 
��ف اإىل  امل�ّظف��ني والثقافة التنظيمّي��ة يرتبطان ارتباطًا وثيقًا بالأداء التنظيمّي؛ اأ�سِ
ذلك اأّن امل�س��اركة وال�س��ع�ر بامللكّية �رشوريان للقيادة، واإّنن��ا نعرف باحلاجة اإىل 
زرع ال�س��فات القيادّية يف �س��ع�بنا والإ�س��ادة بالقيادة امل�س���ؤولة« )بيان �س��حايف 

ل�رشكة ديل�يت، 2011(.

كذلك قّدمت الدرا�س��ة من�ذًج��ا لل�رشكات يف املنطقة لتقييم اأث��ر براجمها التطّ�عية. 
وت�سري النتائج اإىل اأّن جيل الألفّية الذي يّت�سم اأفراده يف الكثري من الأحيان بال�سغف لتغيري 



من�شورات موؤ�ش�شة الفكر العربي 32

العامل، يتحّم�ض للتطّ�ع لأ�س��باب تتعّدى التناف�س��ّية. فاإّن ن�س��ف الأفراد )51 يف املائة( 
من اأفراد جيل الألفّية الذين �س��ملهم ال�س��تبيان يريدون ال�س��تفادة مهنيًّا من تطّ�عهم. 
يج��ب التميي��ز اإذاً يف هذا املجال، بني الإجابات ال�س��ادرة ع��ن املتطّ�عني »املهنّيني« 
الذين يتطّ�ع�ن يف جمالت ت�س��تخدم خرباتهم املهنّي��ة، وبني املتطّ�عني »التقليديني« 

الذين ل يتطّ�ع�ن يف جمالت ت�ستخدم خرباتهم املهنّية. وبح�سب الدرا�سة: 
ترتف��ع ن�س��بة املتطّ�ع��ني املهنّي��ني الذي��ن ي�رشِّح���ن باأهمّي��ة جه�دهم   •
التطّ�عية يف حياته��م املهنّية مقارنة باملتطّ�عني التقليدّيني )72 يف املائة 

مقابل 56 يف املائة(.
كم��ا ترتفع ن�س��بة  املتط�ِّعني امله��رة الذين يتطّ�ع���ن مدف�عني بغر�ض   •
التق��ّدم ال�ظيفّي مقارنًة باملتط�ِّعني التقليدّيني )47 يف املائة مقابل 34 يف 

املائة(.

ا«  )كني األني، 2011( ت. درا�سة »ال�سركات العاملّية تتطّ�ع عامليًّ
يف �س��هر حزي��ران/ ي�ني���2011 اأ�س��در املجل�ض ال��دويّل للربام��ج التطّ�عية عرب 
ال���رشكات التابع للرابط��ة الدولّية للجه���د التطّ�عية 
ا«،  درا�س��ة بعن�ان: »ال�رشكات العاملّي��ة تتطّ�ع عامليًّ
ال���رشكات  يف  للتط��ّ�ع  ��ا  نهائيًّ تقري��ًرا  وت�س��ّمنت 
العاملّية. ورّكزت هذه الدرا�سة على ال�رشكات العاملّية 
التي تعمل على الأقّل يف ثالٍث من املناطق اجلغرافّية 

الرئي�سة يف العامل. 

ورّكز التقرير على درا�سة حم�رين رئي�سني: 
مّت ت�س��ميم »درا�س��ة واقع« العم��ل التطّ�عي عرب ال���رشكات عامليًّا يف كّل   •
منطقة من مناطق العامل، بالإ�سافة اإىل الجتاهات والتحّديات والفر�ض التي 

ت�سقله. 
مّت ت�سميم »درا�سة ال�رشكات العاملّية« ملعرفة كيف تنّظم ال�رشكات العاملّية   •

جه�دها التطّ�عية العاملّية وتديرها. 

عل��ى الرغ��م من اأّنه مل يت��ّم ذك��ر اأّي �رشكة عربّية ب��ني ال���رشكات العاملّية ال�48 
التي �س��ملتها الدرا�س��ة، اإل اأّن »درا�س��ة واقع« عر�س��ت معل�مات وحتاليل ح�ل العمل 
التطّ�عي عرب ال�رشكات يف الدول العربّية. وخّل�ست وجهات النظر التي ح�سلت عليها 

من النا�سطني يف جمال العمل التطّ�عي عرب ال�رشكات. 

وخُل�س��ت نتائج الدرا�سة اإىل اأّن العمل التطّ�عي عرب ال�رشكات يف املنطقة ل يزال 

يف  متطّ�ر  غري  ال�سركات  عب  االجتماعّية  امل�س�ؤولّية  مفه�م 
املنطقة، وكثريًا ما يغيب هذا املكّ�ن عن التخطيط اال�سرتاتيجّي 

لل�سركات
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يف »مهده«، ومرّد ذلك اإىل الأ�سباب التالية: 

اأّوًل: مفه���م امل�س���ؤولّية الجتماعّي��ة عرب ال�رشكات غري متط��ّ�ر يف املنطقة على 
الرغ��م من اأّن بع�ض ال�رشكات قام��ت بتطبيقه باأوجه خمتلفة ملدة ط�يلة. ويف ال�قت 
عين��ه ما زال م�س��ت�ى ال�عي باأهمّية ف�ائ��د العمل التطّ�عي عرب ال�رشكات منخف�س��ًا 

ا، وكثرياً ما يغيب هذا املكّ�ن عن التخطيط ال�سراتيجّي لل�رشكات.  جدًّ

ثاني��ًا: الركي��ز يف املق��ام الأّول على الأعم��ال اخلريّية بدًل من التنمي��ة. اإذ يكر 
�سي�ع امل�رشوعات الآنية ذات النطاق املحدود، جنبًا اإىل جنب مع اإعطاء املال. 

ثالثًا: حمدودّية البنية التحتّية املت�افرة يف املنطقة لدعم العمل التطّ�عي ب�س��فة 
ة، كما �سعف القيادة، اأو الن�ساطات  عاّمة، والعمل التطّ�عي عرب ال�رشكات ب�سفة خا�سّ

امل�ؤّيدة، اأو الروؤية امل�ستقبلّية لربنامج العمل التطّ�عي عرب ال�رشكات. 

��ا« �رشكة اإجناز  ويذك��ر التقري��ر النهائّي ح���ل »ال�رشكات العاملّي��ة تتطّ�ع عامليًّ
ر معل�مات عن كلٍّ من البنك التجارّي ال�طنّي )البنك  العربINJAZ Al-Arab وي�فِّ
الأهلّي(، Engage دبي ENGAGE Dubai واأدوية احِلكمة Hikma، وقد اأوردناها 
جميعها يف هذه الدرا�س��ة مع اإعطاء مزيد من التفا�س��يل ح�لها، بالإ�سافة اإىل �سايغا 
Sayga )مقّره��ا ال�س���دان(، وجمم�عة اأمرييكان��ا Americana Group )املكاتب 
الرئي�س��ة يف القاه��رة ومدينة الك�يت(، ف�س��اًل عن �رشكات اأخرى متعدِّدة اجلن�س��ّيات 
ولها ح�س���رها يف املنطقة »اأم تي اأن غروب« MTN Group، »اإيت�ض اأ�ض بي �س��ي« 

 .Standard Chartered Bank  وبنك �ستاندرد ت�سارترد ،HSBC
  

��ة لأّن الباحث��ني الرئي�س��ّيني يف الدرا�س��ة احلالّية قد  له��ذه الدرا�س��ة اأهمّي��ة خا�سّ
ا«، ما  �س��ارك�ا كباحثني م�س��اعدين يف اإعداد درا�سة »ال�رشكات العاملّية تتطّ�ع عامليًّ
�س��مح لهم با�س��تخدام نتائج الدرا�سة ال�س��ابقة لتعميق البحث يف درا�ستنا احلالّية يف 
ال�ط��ن العربّي. ف�س��اًل عن ذلك، تاأتي درا�س��تنا بعد م�س��ي اأكر من عام على درا�س��ة 
»ال���رشكات العاملّية تتطّ�ع عامليًّا«، وه� عاٌم �س��هد تطّ�راٍت مهّمة يف جمال التطّ�ع 

عرب ال�رشكات.

���ض للعامل العربّي يف درا�سة »ال�رشكات  مل ت�س��تفد درا�س��تنا من امل�سم�ن املخ�سَّ
العاملّي��ة تتط��ّ�ع عامليًّا« فقط، اإمنا اأي�س��ًا مّم��ا تتطّرقت اإليه تلك الدرا�س��ة من حتليٍل 
ق��ة لالجتاهات العاملّية لهذا  لل�س��ياق العاملّي للتطّ�ع عرب ال�رشكات، ومن قراءة معمَّ
الن���ع م��ن العمل التطّ�عي، والتي قد �س��يك�ن لها اأثٌر على املنطق��ة العربّية مع مرور 
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ا« �س��بع تعاليم ت�ستعر�ض  ال�قت. وت�س��تنتج درا�س��ة »ال�رشكات العاملّية تتطّ�ع عامليًّ
اأ�س��باب ا�س��تثمار ال�رشكات يف العمل التطّ�عي وطرائق تنفيذه. واأّما التعاليم ال�س��بع 

فهي:  

1. التعاليم ال�سبع 
. ممار�سات ُمْلِهمة   1.1

من الأف�سل ا�ستخدام عبارة »ممار�سات ُملِهمة« بدل »ممار�سات ف�سلى« لأّن �سفة 
»الأف�سل / الف�سلى« هي �سفة ظرفّية اإىل حّد كبري بنظر �ساحبها. 

يفر���ض مفه�م »املمار�س��ات الف�س��لى« �س��منًا وج�د قائمة باملمار�س��ات التي 
يج��ب اأن تّتبعه��ا جميع ال�رشكات يف جم��ال العمل التط�ّعّي عرب ال���رشكات، لكن يف 
ال�اق��ع تختل��ف ظروف كّل �رشك��ة عن الأخرى، وعل��ى براجمها التطّ�عي��ة اأن تعك�ض 
هذه الختالفات. اأّما »املمار�سات امللِهمة«، فقد تك�ن ن�ساطاٍت اأو اأحداًثا �سغرية، اأو 
ة لت�س��جيع املتطّ�عني اأو اإ�رشاكهم، وهي ممار�سات  تعتمدها �رشكة ما،  و�س��ائل خا�سّ

اأو تعدِّل فيها، اأو تبدع يف تط�ير براجمها.

االأ�س�ل اال�سرتاتيجّية  .2.1
اإّن التط��ّ�ع ه��� اأن ُيدفع املتطّ�ع للعمل، بدرجات متفاوتة، كاأ�س��ٍل من الأ�س���ل 

ال�سراتيجّية التي ت�ساعد يف حتقيق اأهداف ال�رشكة. 

يف حني يزداد عدد ال�رشكات التي باتت تعي القيمة ال�س��راتيجّية املحتملة 
للعم��ل التطّ�ع��ي يف حتقي��ق اأه��داف ال�رشك��ة وبات��ت ترب��ط 
ب�س��كل منتظ��م جه���د املتطّ�عني مع تل��ك الإمكانّي��ات، فاإّن 
العدي��د منها ما زال يجهل ه��ذه الإمكانّيات. وغالبًا ما تك�ن 
ا اأو راف�س��ة الإ�س��هامات املحتملة  ه��ذه ال�رشكات جاهلة كليًّ
الت��ي ميكن اأن يقدِّمه��ا العمل التطّ�عي ملجم�عة وا�س��عة من 
اهتمامات ال�رشكات، مبا يف ذلك ثقافة ال�رشكات، والعملّيات 
التجارّي��ة، وتنمي��ة امل���ارد الب�رشّية، والت�س���يق، والعالمات 
امل�ظف��ني،  ومعن�ّي��ات  اخلارجّي��ة،  وال�س���ؤون  التجارّي��ة، 

والفتخار بالنتماء اإىل ال�رشكة وال�لء لها.

3.1. ال�سراكة مع املنّظمات غري احلك�مّية
اإّن ال�رشاكة املحلّية والعاملّية مع املنّظمات غري احلك�مّية هي عن�رٌش اأ�سا�سّي يف 

جمال العمل التطّ�عي عرب ال�رشكات. 

قائمة  وج�د  �سمنًا  الف�سلى«  »املمار�سات  مفه�م  يفرت�ض 
باملمار�سات التي يجب اأن تّتبعها جميع ال�سركات يف جمال العمل 
تك�ن  فقد  امللِهمة«،  »املمار�سات  اأّما  ال�سركات،  عب  التط�ّعّي 
ة لت�سجيع املتطّ�عني  ن�ساطاٍت اأو اأحداًثا �سغرية، اأو و�سائل خا�سّ
ل فيها، اأو  اأو اإ�سراكهم، وهي ممار�سات  تعتمدها �سركة ما، اأو تعدِّ

تبدع يف تط�ير براجمها
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ه  تق��دِّم املنّظمات غ��ري احلك�مّية، يف غالب الأحيان، اخل��ربات التي مُيِكن اأن ت�جِّ
العم��ل التطّ�عي عرب ال�رشكات، ف�س��اًل عن و�س��ائل اإثبات اأثره وفاعلّيت��ه. اإّن ال�رشاكة 
ن ال�رشكات من حت�س��ني ن�س��اطاتها التطّ�عية واأم�الها وخربتها و�س��بكة  املتين��ة متكِّ
ات�س��التها بهدف حت�س��ني هذا الأثر وهذه الفاعلّية. ويف حني ت�س��تفيد املنّظمات غري 
احلك�مّي��ة من هذا الن�ع من الدعم املتعدِّد الأوجه، فاإّن ال�رشكات، يف املقابل، تبحث 
ع��ن �رشاكة مع منّظمات غري حك�مّية تتما�س��ى م��ع اأول�ّياتها، ويك���ن مقّرها قريبًا 
من  مركز ال�رشكة، اأو حيث تريد لها اأن تت�اجد، واأن يك�ن لديها بنية حتتّية تنظيمّية 
ق�ّية، واأن تك�ن قادرة على اإدارة امل�رشوعات التط�عّية لل�رشكة، وتقدِّم فر�ض تطّ�ع 
ت�س��اعد امل�ّظفني يف منّ�هم املهنّي وال�سخ�س��ّي. يتّم تعزيز هذه ال�رشاكات من خالل 

التزام الطرفني بالتعاون يف جمال التخطيط والتقييم.

4.1. فل�سفات وعملّيات خمتلفة
ت��ربز جمم�عة م��ن الختالفات احلقيقّية ب��ني �رشكة واأخرى يف فل�س��فة جمالت 

العمل التطّ�عي عرب ال�رشكات - ول يبدو اأّن اختالفها ي�ؤّدي دوراً يف جناحها. 

ا. وقد ل�حظ يف الدرا�سة العاملّية:  اإّن مفه�م »النجاح« ه� يف حّد ذاته �سخ�سّي جدًّ
»اإّن الق��رارات التي تتخذ ح���ل طبيعة جه�د ال�رشكة التطّ�عي��ة وجمالها هي قرارات 
ظرفّي��ة للغاية، وترتك��ز على ثقافة ال�رشك��ة واأول�ّياتها وم�ارده��ا، وطبيعة اأعمالها 
والق�ى العاملة لديها، واحلقائق على اأر�ض ال�اقع يف املجتمعات التي تن�س��ط فيها«. 
وتت�س��ّمن املفارقات الرئي�س��ة جله���د العمل التطّ�ع��ي عرب ال�رشكات التي تعر�س��ها 

الدرا�سة ما يلي:
التحّك��م اأو الف��س��ى: اإىل اأّي م��دى تق��ّدم ال�رشك��ة برامج ذات م�س��ت�ى، اأو   •

مبادرات حملّية، اأو دعًما للجه�د التطّ�عية الفردّية مل�ّظفيها؟
منطل��ق التنظيم: هل يجري تنظيم الربامج من الأعلى نزوًل اإىل الأدنى، اأو   •

ُتفر�ض من خالل جمل�ٍض متطّ�ع اأو جمعّية امل�ّظفني؟
ع ال�رشكة م�ّظفيها على التطّ�ع، اأو تفر�س��ه  ت�ّقعات امل�س��اركة: هل ت�س��جِّ  •

ا؟ وهل ياأتي ال�سغط والت�سجيع من الأعلى، اأو من الأقران؟ فر�سً
م��ن ميكن��ه امل�س��اركة؟ وه��ل اإن العمل التطّ�ع��ي عرب ال�رشكات حم�س���ر   •

ا املتقاعدين، والأ�رشة، والأ�سدقاء؟ بامل�ّظفني فقط ، اأو ي�سمل اأي�سً

5.1. القيا�ض والتقييم
ثّمة نق�ض يف عملّية القيا�ض والتقييم امل�ستمرَّين على الرغم من العراف باأهمّية 
تقييم الأداء والنتائج والأثر يف العمل التطّ�عي. ونرى ذلك وا�سحًا يف ك�ن عدٍد قليٍل 
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من ال�رشكات ا�س��تثمر يف جمع بيانات ب�س���رة منتظمة، ومبا ي�س��مح مبقارنة علمّية 
للنتائ��ج يف جمالت القيا���ض والتقييم الأربعة الأ�سا�س��ّية، األ وهي: جمع املعل�مات 
ح���ل ما يج��ري تنفي��ذه، تقيي��م اأداء الربنامج، قيا���ض النتائج )املخرج��ات(، تقييم 
الأثر. فال�رشكات حاليًّا جتمع املعل�مات ب�س���رة ع�س�ائّية بدًل من البيانات الدقيقة 

وامل�ّحدة.

6.1. التكن�ل�جيا
هناك اأمثلة نا�س��ئة عن ا�س��تخدام التكن�ل�جيا ب�س���رة مبتكرة لدعم املمار�سات 
والعملّي��ات التابعة للعمل التطّ�عي عرب ال�رشكات؛ ولكن يبقى ا�س��تخدام التكن�ل�جيا 

ا. مبعظمه روتينيًّ

��ع ا�س��تخدام التكن�ل�جيا ب�س���رة فّعالة ومبتكرة  ميك��ن لل�رشكات اأن تعزِّز وت��سِّ
��ر الأدوات التي مُيِكن  ل تطّ�ع امل�ّظف��ني، وت�فِّ لدع��م جه�ده��ا التطّ�عية، كاأن ت�س��هِّ
اأن تزي��د م��ن تاأثري ه��ذا العم��ل التطّ�عي، وت�س��تخَدم 
التكن�ل�جيا ك��س��يلة لتنفي��ذ العمل التطّ�ع��ي، ويتّم 
ذل��ك من خالل اعتماد مداخل تت�س��ّمن م�اد مرجعّية 
��ا من و�س��ائل الإع��الم الجتماعّي��ة التي تتيح  وبع�سً
للم�ّظفني تب��ادل اخلربات والأفكار. وم��ن التحدِّيات 
الت��ي ت�اجهه��ا ال���رشكات، والتي حت��ّد من حتقيق ذل��ك: نق�ض يف امل�ارد املنا�س��بة، 
والتكلف��ة، وا�س��تخدام امل�ّظفني املحدود لأجهزة الكمبي�تر، والقي�د املفرو�س��ة على 
ا�س��تخدام امل�ّظفني و�س��ائل الإعالم الجتماعّية داخل ال�رشكات و / اأو اأثناء �ساعات 

العمل.

التطّ�ع القائم على املهارات والتطّ�ع العاملّي  .7.1
ميّث��ل التط��ّ�ع القائم على امله��ارات والتط��ّ�ع العاملّي )عابر احل��دود( اجتاهني 
جديدي��ن ق��د يحم��الن تاأثرًيا كبرًيا، حت���ل عقبات رئي�س��ة دون تقّدمهم��ا على نطاق 

وا�سع. 

للعم��ل التطّ�ع��ي القائ��م عل��ى امله��ارات )SBV( قدرة كب��رية على زي��ادة الأثر 
الإيجابّي الذي قد حتقِّقه ال�رشكات، لكّن �سلبّياته تنح�رش يف:

ر لهم ا�س��راحة  ��ل امل�ّظف���ن الأن�س��طة التطّ�عية التي ت�فِّ غالًب��ا ما ُيف�سِّ  •
ر  م��ن عملهم الي�مّي، وت�س��اعدهم عل��ى بناء عالقات اجتماعّي��ة جديدة، وت�فِّ
لهم الر�س��ى ال�سخ�سّي، اأو ت�س��اعدهم على تط�ير معارف اأو مهارات ل ترتبط 

بعملهم.

للعمل التطّ�عي القائم على املهارات )SBV( قدرة كبرية على 
قه ال�سركات زيادة االأثر االإيجابّي الذي قد حتقِّ
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للح�س���ل على اأف�س��ل النتائج م��ن العمل التطّ�عي القائ��م على املهارات،   •
عل��ى ال���رشكات ال�س��تثمار يف اإدارة يك���ن ِم��ن مهامه��ا بن��اء ���رشاكات مع 
املنّظم��ات غ��ري احلك�مّي��ة، وحتدي��د امل�رشوع��ات، وت�س��كيل فر���ضٍ حمدَّدة، 
واختي��ار املتط�ِّعني واإعدادهم، و�س��مان النتهاء من العم��ل الذي التزم�ا به 

ب�س�رة ُمر�سية.
تقدمي فر�ض العمل التطّ�عي القائم على املهارات فقط اإىل عدٍد حمدود من   •

امل�ّظفني.
ال�ق��ت املحدود الذي ُيكرِّ�س��ه امل�ّظف للعم��ل التطّ�عي عرب ال�رشكات يحّد   •

من ن�ع الأن�سطة التي ميكن القيام بها ومّما ميكن اإجنازه.

2. العمل التطّ�عي الدويّل
على الرغم من اأّنه �س��يء رائع اأن ُت�رشك ال�رشكات م�ّظفيها يف ن�س��اطاٍت تطّ�عّية 
يف بل��دان اأخ��رى غري البل��دان التي يعي�س���ن فيها ويعمل���ن، اإّل اأّن عدًدا �س��غرًيا من 
ال�رشكات ميكنه اأن يتحّمل تكلفة ال�س��فر العالية وتكاليف املعي�س��ة، واإدارة امل�رشوع، 
وا�ستيعاب غياب امل�ّظف)ة( عن عمله الي�مّي. اأّما ال�رشكات التي مُيِكنها اأن ت�ست�عب 
ر العم��ل التطّ�ع��ي العاملّي لعدٍد �س��غري م��ن امل�ّظفني ولفرة  ه��ذه التكالي��ف، فت�فِّ
ق�سرية من الزمن. )كني األني، 2011، �سفحة 10(. ملزيد من املعل�مات ح�ل الدرا�سة 

وللح�س�ل على ن�سخة كاملة عن التقرير� زوروا امل�قع الإلكروين: 
http://iave.org/content/global-research-project.

اإّن الدور الريادّي للمجل�ض الدويّل للربامج التطّ�عية يف جمال العمل التطّ�عي عرب 
ال���رشكات يف جمي��ع اأنحاء العامل، قد َتعزَّز ي�م ب��ادر املجل�ض اإىل تنظيم م�ؤمتر القّمة 
العامل��ّي الأّول ح���ل العمل التطّ�عي عرب ال�رشكات يف مدينة لندن يف كان�ن الأّول / 
دي�س��مرب 2012 كجزٍء من امل�ؤمتر العامل��ّي الثاين والع�رشين للتطّ�ع  )الرابطة الدولّية 

للجه�د التطّ�عية(. 
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��لت اإليها ه��ذه الدرا�س��ة، وذلك من خالل    �س���ف نب��داأ بعر���ض النتائج التي ت��سّ
امل�ست�يات الآتية: 

اأ. اأن�اع العمل التطّ�عي عب ال�سركات يف املنطقة العربّية
ن���رد يف ما يلي ما ميكن اعتباره قائم��ة باأن�اع التطّ�ع التي برزت يف املقالت 
عل��ى الإنرنت ويف البيانات ال�س��حافّية وال�رشكات النا�س��طة يف هذه املجالت. ول 
مُيِك��ن اعتباره��ا قائمة وافية �س��املة حي��ث اإّن العديد من ال�رشكات ق��د ل تدرج على 
الإنرنت تغطيًة جله�دها التطّ�عية، اأو قد تك�ن التغطية قد اأزيلت عن �سبكة الإنرنت 
حني قمنا ببحثنا، اأو قد تك�ن هذه التغطية غري مت�افرة من خالل و�سائل البحث التي 

اعتمدناها. ولقد جمعنا هذه اجله�د التطّ�عية حتت العناوين التالية: 

بالدم التّبع  حمالت   .1
والنقل  الرتميم   .2

التدوير واإعادة  التنظيف  حمالت   .3
واملعّ�قني  ة  اخلا�سّ االحتياجات  ذوي  م�ساعدة   .4

امل�ست�سفيات/ال�سّحة  .5
الريا�سّية  االأحداث  ُكبى   .6

ن/املُ�سّن�ن  ال�سِّ كبار   .7
املزارعني م�ساعدة   .8

الت�ظيف فر�ض  وحت�سني  التعليم/   .9
واحلّج رم�سان  دعم   .10

عة متن�ِّ ق�سايا   .11
الّل�جي�ستّي الدعم   .12

العربّية    املنطقة  يف  العاملة  اجلن�سّيات  دة  املتعدِّ ال�سركات   .13

1. حمالت التّبع بالدم 
ك��ُرت املق��الت ح�ل ال�رشكات املتعاونة مع بن�ك الدم ل�س��تقبال حمالت ترّبع 
ع�ن على  بال��دم داخ��ل مبناه��ا، مع الفرا�ض اأّن��ه �سُي�ْس��مح للم�ّظفني، ل بل �سُي�س��جَّ
تخ�سي�ض وقٍت يف خالل النهار للتطّ�ع ب�قتهم، والترّبع بدمهم. ومن هذه ال�رشكات: 

III- العمل التطّ�عي عب ال�سركات
يف املنطقة العربّية - العمل امليدايّن
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�رشك��ة »مط��ارات اأب��� ظب��ي«، و»املنطق��ة احل��ّرة« يف مطار دب��ي، و�رشك��ة »ف�باك 
ه�راي��زن« Vopak Horizon، و�رشك��ة »كان���و«Kanoo ، و»بنك اخللي��ج الأّول«، 
و»البنك ال�طنّي اأب� ظبي« وهي �رشكات مقّرها يف الإمارات العربّية املتحدة، و�رشكة 

»رايا«  Raya يف م�رش، و�رشكة »�سابيك« SABIC يف اململكة العربّية ال�سع�دّية. 

2. الرتميم والنقل 
ت�س��ّمن ه��ذا الن�ع م��ن اخلدمة اأعمال ال�س��يانة العاّم��ة، ودهن اجلدران، وتن�س��يق 
احلدائق وخدمات النقل التي ُقدِّمت اإىل خمتلف منّظمات ال�س��ّحة والرعاية الجتماعّية 
وم�رشوعات الإ�س��كان. و�س��ملت الدرا�س��ة �رشكة »تط�ير العقبة« يف الأردن، �رشكة »اأب� 
ّي – �س��مان« يف الإمارات العربّية  ظب��ي للتم�ي��ل« و»ال�رشكة ال�طنّية للتاأمني ال�س��حِّ
املّتحدة، و�رشكة »بروة العقارية« يف قطر بالتن�سيق مع »مركز قطر للعمل التطّ�عي«. 

3. حمالت التنظيف واإعادة التدوير 
ارتبط��ت ه��ذه امل�رشوع��ات يف العدي��د من احل��الت بحم��الت عاملّية ك��ربى مثل ي�م 
ف�ا العامل، وي�م البيئة العاملّي - و�سملت تنظيف الطرقات، وال�سحاري،  الأر�ض، وحملة نظِّ
وال�س���اطىء، واملج��اري املائّي��ة، واحلدائق واملحمّي��ات الطبيعّية. وغالًبا ما �س��ملت هذه 
اجله�د امل�ّظفني من جميع امل�ست�يات، مبا يف ذلك كبار املدراء، اإ�سافة اإىل اأُ�رَش امل�ّظفني. 
ة  ويف حالت حمدَّدة، تطّلب العمل التطّ�عي مهارات حمرفة مثل الغ��ض، اأو معّدات خا�سّ
مثل �س��ّيارات ال�سحب لإزالة ال�سّيارات املهج�رة. كما ت�سّمن يف بع�ض الأحيان تعاونًا مع 
��ة كمجم�عة الإمارات للبيئة وجمعّية اأ�س��دقاء جّدة، اإ�س��افة اإىل وكالت  جمم�عات خا�سّ
عة لحقًا  حك�مّية كبلديّات م�سقط ودبي. و�ستجري مناق�سة م�ساركة احلك�مة ب�س�رة م��سَّ
يف �س��ياق ه��ذه الدرا�س��ة. وتت�س��ّمن ال���رشكات التي مّت ذكره��ا يف هذا ال�س��دد �رشكة دبي 
لالأملني���م املحدودة -  »دوب��ال«، و�رشكة »نخيل«، و�رشكة »داناتا لل�س��فرّيات«، و�رشكة 
»اأب�ظب��ي العامل��ة يف املناط��ق البحرّي��ة - اأدما العامل��ة«، و�رشكة »ال�س��عفار للمقاولت 
العاّم��ة«، و�رشكة »الناب�ده«، و�رشك��ة »غاز الإمارات«، و�رشكة »�س��رياميك راأ�ض اخليمة« 
يف الإمارات العربّية املتحدة، و»بنك �س��حار« يف �س��لطنة ُعم��ان، و�رشكة »ديار املحّرق« 
يف البحري��ن، و�رشكت��ي »اأدوية احلكمة« و»اأمني��ة« يف الأردن، و»البنك التجارّي ال�طنّي« 

)البنك الأهلّي( و"ال�رشكة ال�سع�دّية للكهرباء« يف اململكة العربّية ال�سع�دّية. 

ة واملعّ�قني  4. م�ساعدة ذوي االحتياجات اخلا�سّ
�سارك العديد من املتط�ِّعني من �رشكات عّدة يف دبي يف مبادرة »ي�م اعِط واح�سد«، 
��ة. و�س��ارك  ز على الرويج لتح�س��ني فر�ض ت�ظيف ذوي الحتياجات اخلا�سّ والتي تركِّ
 ،QBG يف املب��ادرة »�رشك��ة الغري��ر«، »بنك امل�رشق«، و�رشك��ة »تي اإن ت��ي«، و�رشكة
و�رشك��ة ABB، و�رشكة »فري�س��ت �س��يليكت« First Select، و»�رشكة دب��ي لالأل�مني�م 
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املحدودة – دوبال« ويف دبي، نّظمت هيئة الطرق وامل�ا�س��الت – حك�مة دبي زيارة 
  MTC Touchة. اأ�سهمت �رشكة اإىل دار العجزة ومركز را�سد لذوي الحتياجات اخلا�سّ
مه جمعّية الينب�ع لذوي الإعاقة العقلّية يف لبنان.  يف لبنان يف �سباق امل�سي الذي تنظِّ
ودجمت �رشكة »را�ض غاز« دعمها املايّل مع التطّ�ع جلمعّية الن�ر للمكف�فني يف قطر. 

5. امل�ست�سفيات /  ال�سّحة
تطّ�ع��ت اأ���رشة م�ّظف��ي »دو« يف تنظيم حملة خا�س��ة ب�املنا�س��بة الراثّية »حّق 
الّليلة« مع الأطفال النزلء يف م�ست�سفيات دبي. ومَيّز متط�ِّع� جمم�عة دبي للعقارات 
الي�م العاملي لل�رشطان بزيارة اإىل م�ست�س��فى دبي. و�س��ارك متطّ�ع� »اأدوية احلكمة« 
يف ن�ساطات متعّددة ُنظمت من �سمن اإطار »ي�م احلكمة للت�عية �سّد �رشطان الثدي«. 
 ، Engageو�سارك متطّ�ع�ن من �رشكات خمتلفة مبعر�ض ال�سحة الذي نّظمته دبي

والذي رّكز على حياٍة �سليمة و�سحّية للم�ظفني. 

6. ُكبى االأحداث الريا�سية 
ا�ستقبل متطّ�ع�ن من �رشكة اأب� ظبي للمطارات �سي�ف الف�رم�ل وان. ويف قطر، 
تط��ّ�ع م�ّظف� بنك قطر ال�طنّي للم�س��اركة يف الألعاب الآ�س��ي�ّية، وا�س��تقبل متطّ�ع� 

كي�تيل Qtel ال�سي�ف، يف منطقة امل�سّجعني املغلقة، والتي ترعاها ال�رشكة. 

7. كبار ال�سن/ امل�سّن�ن 
نّظم��ت �رشك��ة اأملني�م البحرين )األب��ا( احتفال قرقيعان الفريد م��ن ن�عه، تكرميًا 
��ا يف خمتل��ف دور العج��زة هن��اك.  ل�س��ّكان البحري��ن امل�س��نني مّم��ن يقطن���ن حاليًّ
��ة تقع ي�م 14 من �س��هر رم�س��ان، وُيحتفل بها  والقرقيعان منا�س��بة اإ�س��المّية خا�سّ

اأ�سا�سًا يف البحرين ويف غريها من دول اخلليج. 

8. م�ساعدة املزارعني
�ساعد متطّ�ع� البنك العربّي بالتعاون مع م�ؤ�ّس�سة نهر الأردن املزارعني واملجتمع 
املحلّي على زرع ال�ست�ل، وتنظيف الدفيئات، وت�ليف امل�اد الغذائّية كالدب�ض واخلّل. 

9. التعليم / وحت�سني فر�ض الت�ظيف
يف هذا املجال اخلدماتي، اأظهرت �رشكة اإجناز العرب اللتزام الأكر انت�ساًرا يف 14 
دولة عربّية، وه� ما تق�م الدرا�سة مبناق�سته لحقًا، حيث قام متط�ِّع� ال�رشكات بتقدمي 
العرو���ض، واإقام��ة ور�ض العمل، وتعليم فرق امل�رشوعات، وامل�س��اركة يف وظيفة الظّل، 
والتحكي��م يف امل�س��ابقات. وت�س��مل امل�س��اركات الأخرى يف هذا املج��ال متط�ِّعني من 
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�رشكة »فاين ل�سناعة ال�رق ال�سّحي« Fine، الذين تبّن�ا مدر�سة يف الأردن. اأّما متطّ�ع� 
»را���ض غاز« يف قطر، فنّظم�ا ور�ض عمل للجامعات ح�ل دور املهند�س��ني احلا�س��م يف 
قط��اع الطاقة يف قطر، كما نّظم�ا »حملة اأح���رش كتابًا«  التي قام م�ّظف� »را�ض غاز« 
يف اإطاره��ا بالترّبع مبئات الكتب العربّية والإنكليزية اإىل مدر�س��ة يف الذخرية – قطر، 

كما اأعّدوا اأجهزة الكمبي�تر التي قّدمتها ال�رشكة هبًة اإىل »الأوني�سك�«. 

10. دعم رم�سان واحلّج
حلظت الدرا�سة جماًل اآخر للخدمة متّثل بت�زيع املالب�ض وامل�اد الغذائّية والألعاب 
خالل �س��هر رم�س��ان على الأُ�رَش الفقرية والأيتام واملعّ�قني وامل�س��اجني وامل�رشَّدين 
جراء الك�ارث. وت�س��ّمنت لئحة ال�رشكات امل�س��اركة يف هذا الن�س��اط �رشكة »بتلك�« 
يف البحري��ن، و�رشكَتْي »عمانتيل« و»ن�ر�ض« يف �س��لطنة ُعم��ان، وكالًّ من »اأورينج« 
الأردن، واأدوية احلكمة والبنك العقارّي امل�رشّي العربّي يف الأردن، و�رشكة »�س��يقا« 
ة لالأ�سخا�ض  يف ال�س�دان. كما قام متط�ِّع� كي�تيل يف قطر بت�زيع حقائب ظهر خا�سّ

املت�ّجهني لأداء فري�سة احلج. 

عة 11. ق�سايا متن�ِّ
نذكر هنا جماًل اآخر للخدمة األ وه� تنفيذ حمالت ت�عية ح�ل ق�سايا متن�ِّعة.       
وهذا ي�سمل حمالت الت�عية لل�سباب ح�ل �سالمة القيادة والطرقات من قبل هيئة الطرق 
وامل�ا�س��الت يف الإم��ارات العربّي��ة املّتح��دة، وحملة منع العم��ل يف اخلارج يف خالل 

�ساعات احلّر الق�س�ى يف ف�سل ال�سيف من قبل جمم�عة م�ؤ�ّس�سة الإمارات للربيد. 

12. الدعم الل�جي�ستّي 
هن��اك خي��ط رفي��ع يف�س��ل ما ب��ني الدع��م امل��ايّل ال��ذي تقّدم��ه ال�رشكات      
للم�رشوع��ات التنم�ّي��ة واخلريّي��ة والعم��ل التطّ�ع��ي ع��رب ال���رشكات. وهذا �س��حيح 
خ�س��س��ًا من ناحية الدعم الل�جي�س��تي الذي تقدِّمه �رشكات عربّية متعدِّدة. اإذ قّدمت 
كّل م��ن �رشكة »اأجيليتي« )مقّرها الك�ي��ت( و�رشكة »اأرامك�ض« )مقّرها الأردن( الدعم 
الل�جي�س��تي يف خالل عملّيات الإغاثة �س��من املنطقة وخارجها، و�سّهلت للمتط�ِّعني 
م��ن ال�رشكات الأخرى، يف حالت متعدِّدة، تقدمي امل�س��اعدة الالزمة. وب�س��كل مماثل، 
اأن�س��اأت �رشك��ة نف��ط الإم��ارات ال�طنّي��ة املح��دودة - اإين���كENOC/ و�رشك��ة غاز 

الإمارات نقاطًا جلمع الترّبعات العينّية جله�د الإغاثة املختلفة. 

دة اجلن�سّيات العاملة يف املنطقة العربّية   13. ال�سركات املتعدِّ
��ز الدرا�س��ة على ال�رشكات العربّية يف الأ�س��ا�ض، لكن ل ب��ّد اأن نعرف باأهمّية  تركِّ
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ال�رشكات املتعدِّدة اجلن�س��ّيات العاملة يف املنطقة، مبا يخت�ّض بالعمل التطّ�عي عرب 
ال���رشكات. ويف ح��ني اأّن العديد م��ن ال�رشكات العاملّية التي لديه��ا برامج للتطّ�ع يف 
اأماكن اأخرى ل ت�سرك يف العمل التطّ�عي عرب ال�رشكات يف املنطقة العربّية، اعتربت 
��ا، وقامت هذه  ���رشكات اأخ��رى اأّن العم��ل التطّ�عي ه� جزٌء م��ن ثقافة ال�رشكة عامليًّ
الأخرية بتعديل جتاربها يف املناطق الأخرى، كي تتالءم مع املنطقة العربّية، واأ�سهمت 
بالت��ايل يف زيادة ال�عي بالعمل التطّ�عي عرب ال�رشكات، وقّدمت من�ذًجا ُيحتذى به. 
وتت�س��ّمن ال�رشكات املتعدِّدة اجلن�سّيات ذات الربامج التطّ�عية والنا�سطة يف املنطقة 
يف خ��الل ال�س��ن�ات الأخ��رية كاًل م��ن: »باركليز بنك«، و»�س��يتي بن��ك«، و»دول�يت«، 
»داو كاميكي��ل«، و »ج��رال اإلكري��ك«، وم�رشف »ات���ض اأ�ض بي �س��ي«، و»ماري�ت«، 
و»مايكرو�س���فت«، و»م�ت�رول«، وجمم�عة MTN، و�رشكة التاأمني RSA، و�س��بكة 

»�سيرب لل�سفريات«، و»�سام�س�نغ«، و»�ستاندرد ت�سارترد بنك«، و»ف�داف�ن«. 

وعند مراجعة جردة العمل التطّ�عي عرب ال�رشكات ال�اردة اأعاله، نالحظ اأّن ما ورد 
ح�ل��ه يف املقالت والبيانات ال�س��حافّية على الإنرنت �س��مل يف غالبّيته متطّ�عني 
يق�م���ن باأعم��اٍل ل تتطّلب مهارات حم��دَّدة اأو خربة معيَّنة. وهذا الن���ع من التطّ�ع 
ميكن لأّي م�ّظف يف ال�رشكة اأن يق�م به، ويف بع�ض احلالت يك�ن ان�س��مام الأ�رشة 
اأو الأ�س��دقاء اإىل هذا الن�ساط م��سع ترحيب. لكن بع�ض الأعمال التطّ�عية كالغ��ض 
ل �رشكة »اإجناز« كما �سرى، الرك�ن  ��ة. تف�سّ واإعداد الكمبي�ترات تتطّلب مهارة خا�سّ
��طًا على الأقّل، �س���اء بالن�س��بة اإىل ج�دة  ا مت��سِّ اإىل متط�ِّع��ني حّقق���ا م�س��ت�ى اإداريًّ
العرو�ض التي يقدِّم�نها، اأم بالن�سبة اإىل قيمتهم كمثاٍل للتالميذ الذين يعمل�ن معهم. 
والتط��ّ�ع القائ��م على املهارات م�ج�د يف املنطقة العربّية، على �س��كل تطّ�ع املدراء 
التنفيذّي��ني يف جمال���ض اإدارة املنّظم��ات غ��ري احلك�مّي��ة، ولكن مل ي��رد اأّي ذكر لهذه 
الن�س��اطات، يف مقالت على �س��بكة الإنرنت، اأو يف البيانات ال�س��حافّية، ونادًرا ما 

ُتذكر على م�قع ال�رشكة الإلكرويّن. 

ب. نتائج م�سح تطّ�ع امل�ّظفني 2011
قّررن��ا اإج��راء م�س��ح على الإنرن��ت به��دف التعّرف اأك��ر اإىل دواف��ع العمل        
التطّ�ع��ي عرب ال���رشكات وهيكلّيته و�سيا�س��اته يف املنطق��ة العربّي��ة. وخالفًا لغرفة 
دب��ي للتجارة التي ميكن اأن تق�م مب�س��ٍح ي�س��مل جميع اأع�س��ائها، مل تت�ّف��ر لدينا اأّي 
و�سيلة لإدارة م�سح ُيغّطي جميع ال�رشكات يف املنطقة، اأو حتى عّينة ع�س�ائّية من هذه 
ال�رشكات. فاخرنا بالتايل القيام مب�س��ٍح حمّدد الهدف ُيغّطي ال�رشكات التي �س��اركت 

يف اأّي �سكل من اأ�سكال العمل التطّ�عي عرب ال�رشكات. 

اعتمدت الأ�س��ئلة ال�اردة يف »م�س��ح تط��ّ�ع امل�ظفني 2011 لل���رشكات العاملة يف 
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املنطقة العربّية« بالدرجة الأوىل على م�س��ح العمل التطّ�عي عرب ال�رشكات الذي قامت 
به منّظمة التطّ�ع اأ�سراليا بالتعاون مع اأ�سراليا كريز يف العام 2005، بالإ�سافة اإىل 
م�نه، »امل�سح ال�طنّي  الأ�سئلة ح�ل تطّ�ع امل�ّظفني ال�اردة يف امل�سح ال�سن�ّي الذي ُينظِّ

للتطّ�ع«. ن�سكرهم لأّنهم �سمح�ا لنا بال�ستفادة مّما ورد يف امل�سح من معل�مات.  

من خالل بحثنا على الإنرنت، وكذلك من خالل الت�سالت التي قّدمتها م�ؤ�ّس�سة 
»اإجن��از الع��رب«، متكّن��ا م��ن حتديد اأكر م��ن 100 �رشكة تعمل يف �س��كٍل من اأ�س��كال 
العم��ل التطّ�عي عرب ال�رشكات )مبا يف ذلك جميع ال�رشكات التي ورد ِذكرها يف هذه 
الدرا�س��ة(. ولقد ات�س��لنا بهذه ال�رشكات �سعيًا للعث�ر على ال�س��خ�ض املنا�ِسب لإكمال 

الدرا�سة واحل�س�ل على عن�ان بريده الإلكرويّن.

اأجنزت امل�سح 7 �رشكات فقط، من بني ما يف�ق املائة �رشكة ُدعيت للم�ساركة فيه، 
ٍل بلغ 6 % تقريًب��ا. اأّما هذه ال�رشكات فهي: البنك العربّي، وج�رداإنف�س��ت وذل��ك مبعدَّ
Jordinvest  ، واأب��راج كابيت��ال، والبن��ك الأهلّي التجارّي، واأدوي��ة احلكمة، و�رشكة 
�س��رياميك راأ�ض اخليمة، و�رشك��ة اأملني�م البحرين. وعلى الّرغم من معّدل ال�س��تجابة 
ا يف فهمن��ا للربامج  املت��ديّن، اإّل اأّن املعل�م��ات امل�ستخَل�س��ة م��ن امل�س��ح مفي��دة جدًّ

التطّ�عية يف هذه ال�رشكات.

م��ن بني ال�رشكات العربّية ال�س��بع التي ا�س��تكملت ال�س��تبيان، ث��الث منها مقّرها 
الأردن، اثنتان يف الإمارات العربّية املّتحدة، واحدة يف البحرين وواحدة يف اململكة 
العربّية ال�س��ع�دّية. ثالٌث من تلك ال�رشكات لديها عملّيات يف بلدان عّدة يف املنطقة. 
اأرب��ٌع منه��ا م�س��ارف اأو �رشكات ا�س��تثمارّية،  والث��الث املتبّقية هي ���رشكات اإنتاج 
وت�زيع، خم�ض منها �رشكات �سخمة مع اأكر من 2500 م�ّظف. وال�رشكتان الأخريان 

ت�سّمان اأقّل من 200 م�ّظف. 

�رشكة واحدة من ال�رشكات ال�سبع– وهي الأ�سغر وت�سّم اأقّل من 20 م�ّظفًا، اأ�سارت 
اإىل اأّن هيكلّية التطّ�ع هي »غري ر�س��مّية« ول ت�جد اإجراءات ر�س��مّية اأو �س��به ر�س��مّية 
مرعّي��ة الإجراء ح�ل عمل امل�ّظفني التطّ�عي، وم��ع ذلك فاإّن ال�رشكة تدعم هذا العمل 
التطّ�ع��ي بطريقة ما. واأ�س��ارت اثنتان من بني ال���رشكات اإىل اأّن هيكلّية التطّ�ع لديها 
مة )مثاًل  ل التطّ�ع بطريقة منظَّ ع ال�رشكة و/اأو ت�سهِّ هي »�س��به ر�سمّية«– حيث ت�س��جِّ
ق  م��ن خ��الل عالقة مع منّظمة ل تبغي الربح(، ومع ذلك ل ي�جد اأّي اإجراء حمدَّد وم�ثَّ
دت اأّن هيكلّية التطّ�ع لديها  متعلِّق بتطّ�ع امل�ّظفني. اأّما ال�رشكات الأربع املتبقِّية فاأكَّ
ر�سمّية- لدى ال�رشكة برنامج تطّ�عّي للم�ّظفني مع اإجراءات م�ّثقة تتناول على وجه 
التحديد تطّ�ع امل�ّظفني امل�اَفق عليه من ِقبل الإدارة. وجتدر الإ�س��ارة هنا اإىل غياب 
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اأّي ترابط بني عدد ال�س��ن�ات التي التزمت ال�رشكة خاللها بن�ٍع من اأن�اع التطّ�ع وبني 
تط��ّ�ر هيكليته��ا. فال�رشكة الت��ي اعتربت هيكليتها »غري ر�س��مّية«، نا�س��طة يف العمل 
التطّ�عي على مدى 6 اإىل 10 �س��ن�ات. اأّما ال�رشكات التي حّددت هيكلّية التطّ�ع لديها 
باأّنها »�س��به ر�س��مّية«، فالتزمت العمل التطّ�عي على مدى اأكر من 11 �س��نة، يف حني 
اأّن ال�رشكة ذات الهيكلّية »الر�س��مّية« ل يع�د التزامها العمل التطّ�عي اإىل اأبعد من �سنة 

اأو �سنتني. 

لي�ض املق�س���د من هذه النتائج اأّن نفر�ض �سمنًا اأّن 57 % من ال�رشكات العربّية 
لديه��ا برام��ج تطّ�عّية »ر�س��مّية« اأو حّت��ى اأّن 57 % من ال���رشكات امللتزمة بالتطّ�ع 
لديها هيكلّية ر�سمّية. على اأّي حال، ثّمة احتمال �سئيل باأن تق�م ال�رشكات التي تفتقر 

اإىل هيكلّيات ر�سمّية للتطّ�ع با�ستكمال م�سٍح من هذا الن�ع، اأو 
حتى اأن يك�ن لديها م�ّظف على درجة من الّطالع ي�ستطيع اأن 
ُيكرِّ�ض وقته لهكذا م�س��ح. ومّما له دللته اأّن اأربع �رشكات لديها 
هيكلّية ر�س��مّية، واأّن جميع ال�رشكات ال�س��بع با�س��تثناء واحدة 
فقط، قد ن�س��طت يف جمال تطّ�ع امل�ّظفني لثالث �س��ن�ات على 

الأق��ّل. حت��ى ول� كانت تلك ال�رشكات هي ال�حيدة يف املنطق��ة التي تتمّتع بهيكلّيات 
ر�س��مّية للعمل التطّ�عي، فاإّن تعدادها ي�س��ري ب��س���ح اإىل اأّن ال�رشكات العربّية بداأت 

تعي قيمة اإن�ساء برامج تطّ�عّية ر�سمّية. 

عند تقدمينا لنتائج الأ�سئلة املتعدِّدة، عمدنا اإىل اإعادة ترتيب الإجابات وفقًا لعدد 
ال�رشكات التي زّودت كّل اإجابة، با�س��تثناء ال�س�ؤال رقم 7 الذي يعك�ض ترتيب الت�سل�سل 
ة التي اأ�سافتها ال�رشكات  الهرمّي لل�رشكة. واأ�رشنا بكلمة »غريه« اإىل الإجابات اخلا�سّ

يناها.  ومن ثّم عر�سنا الإجابة التي تلقَّ

طرحن��ا يف ال�س��تبيان ال�س���ؤال الت��ايل: اأّي فئة م��ن امل�ظفني �س��اركت يف تطّ�ع 
امل�ّظفني عرب �رشكتكم خالل الأ�س��هر ال�12 الفائتة؟ )�س���ؤال 7(. واأتت الإجابات على 

النح� التايل )من 7 ردود(:

رئي�ض جمل�ض الإدارة                                                                          4
مديرون عاّم�ن اآخرون                                                                         6
مديرون من الدرجة ال��سط                                                                     6 
طاقم حمرف من غري املديرين                                                          4
طاقم اآخر من غري املديرين )ال�سيانة.. اإلخ(                                          4

العربّية  ال�سركات  اأن  املت�ّفرة  واالأبحاث  الدرا�سات  اأظهرت 
بداأت تعي قيمة اإن�ساء برامج تطّ�عّية ر�سمّية
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وثّم��ة ثالث من بني ال�رشكات ال�س��ّت التي لها فروع متع��دِّدة اأو مكاتب فرعّية يف 
املنطقة العربّية، منحت امل�ّظفني فر�سًا للعمل التطّ�عي يف فرعها الرئي�ض، واثنتان 

منها يف بع�ض الفروع، وواحدة يف جميع الفروع. 
وحني �ُس��ئل�ا عن الط��رق املختلفة التي يتّم من خاللها حتدي��د فر�ض التطّ�ع يف 

ال�رشكة، جاءت الردود على ال�سكل الآتي: 

داخليًّا عرب ال�رشكة نف�سها
عرب منّظمات �رشيكة معروفة ل تبغي الربح  

من خالل ات�سالت و�سلت اإىل ال�رشكة من منّظمات ل تبغي الربح
غ��ريه: من خ��الل تط�ير قائمة للعم��ل التطّ�عي ل�س��نة كاملة مع منّظم��ات غري حك�مّية 

�رشيكة، بالإ�سافة اإىل الفر�ض التي تاأتي لغر�ٍض حمدَّد
�سة تقرح اأفكاًرا خلدمة املجتمع والأن�سطة التطّ�عية  غريه: من خالل جلنة خم�سَّ

عرب م�ست�سارين اأو وكالء خارجّيني
ة به يختار الطاقم فر�ض التطّ�ع اخلا�سّ

4
4

4

1

1

0

0

جميع ال�رشكات امل�س��اركة يف ال�س��تبيان، با�س��تثناء ال�س��غرية منها، لديها اآلّية 
لن�رش نتائج التقارير اأو اأداء برنامج تطّ�ع امل�ّظفني. وعند �س���ؤالهم عن الع�امل التي 

يتّم قيا�سها، اأجاب�ا بالتايل )من اأ�سل 6 �رشكات(: 
واأ�ساروا اإىل اأّنهم ي�ستخدم�ن املعل�مات التي مّت جمعها لالأغرا�ض الآتية:

�ساعات عمل امل�ّظف                                                                              5
اآراء امل�ّظفني                                                                                          5        

اآراء املنّظمات التي ل تبغي الربح                                                          5
ن�سبة امل�ّظفني امل�ساركني                                                                     4
عدد املنّظمات التي ل تبغي الربح والتي مّتت م�ساعدتها                      3
اآراء الإدارة/ م�س�ؤول� الفريق                                                                  3
الكلفة املالّية                                                                                          2
غريه: عدد امُل�ستفيدين املبا�رشين                                                          1
غريه: اآراء امل�ظفني يف خالل التطّ�ع                                                   1
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وقت الن�ساط مدف�ع
ة بال�رشكة )مثل قم�سان للتطّ�ع( بطاقات ه�ّية خا�سّ
رعاية من ال�رشكة تنط�ي على اأكر من م�ّظف متطّ�ع

تقدير املتط�ِّعني عرب مقالت يف و�سائل الإعالم اأو جريدة ال�رشكة، ج�ائز، ر�سالة تن�يه..
اإلخ.

الإعالن عن فر�ض التطّ�ع املجتمعّي/ العمل داخل ال�رشكة
اإقرار برامج التطّ�ع من قبل رئي�ض جمل�ض الإدارة

تقدير اأهمّية التطّ�ع كجزء من التنمية املهنّية للم�ّظف

5
5

4

4

4

4

4

ن اأن�اًع��ا اأخرى من الدعم للمنّظمات التي  وحني �ُس��ئل�ا عّما اإذا كانت ال�رشكة ت�ؤمِّ
يتطّ�ع�ن للعمل فيها، اأ�س��ارت ال�رشكات ال�سبع اإىل اأّنها تقدِّم الدعم املايّل، بالإ�سافة 
��ا، واأّن اثنتني منه��ا ُتقدِّمان خدمات يف  اإىل اأّن اأربًع��ا منه��ا تق��دِّم الدعم العينّي اأي�سً
جم��ال بناء القدرات. كما اأ�س��ارت خم�ُض �رشكات اإىل اأّنها تق��دِّم الدعم املايّل والعينّي 

حتديًدا لتمكينها من تنفيذ م�رشوعات العمل التطّ�عي. 

حني �ُس��ِئلت ال�رشكات عن اأن�اع املنّظمات التي ي�ستطيع امل�ّظف�ن التطّ�ع لديها، 
اأجابت اأربع منها باأّن م�رشوعاتها التطّ�عية تقت�رش على منّظمات �رشيكة معيَّنة، يف 

حني اأ�سارت �رشكة واحدة اإىل وج�د بع�ض القي�د. 

ره للم�ّظفني الراغبني يف  وعندما �ُس��ِئلت ال�رشكات ال�سبع عن ن�ع الدعم الذي ت�فِّ
العمل التطّ�عي، جاءت ن�سبة الإجابة على ال�سكل الآتي:

كتابة تقارير امل�س�ؤولّية الجتماعّية لل�رشكات                                      5
�سقل الربامج وحت�سينها                                                                        5
مالحظات اأو اآراء الإدارة                                                                        3
م�اّد ترويجّية                                                                                        2
اإعداد التقارير املالّية                                                                            1
الإنتاجّية/ تقرير باأوقات امل�ّظفني                                                     1
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اأّم��ا �س���ؤالنا عن ال�س��ع�بات الرئي�س��ة الثالث الت��ي واجهت ال�رشك��ة يف ما يتعّلق 
بربنامج تطّ�ع امل�ّظفني، فكانت ن�سبة الإجابة على ال�سكل الآتي:

املرونة/ ت�س��هيل يف ال�قت)مثال: اإذا كان اأحد امل�ّظفني يق�م بالعمل التطّ�عي، يع�َّ�ض 
عن وقت عمله لحقًا(.

تغطية تكاليف الن�ساط )مثل ال�جبات، ال�سفر(
ت�فري معّدات ال�سالمة للم�ّظفني )على �سبيل املثال قّفازات، نّظارات(

تدريب خا�ّض، بح�سب احلاجة
ت�سجيع من املدراء وامل�ّظفني للعمل يف جمال�ض اإدارة م�ؤ�ّس�سات ل تبغي الربح

تدوين اخلربة يف العمل التطّ�عي يف ملف امل�ظف ال�سخ�سّي
��ة للم�ّظفني ت�س��تخدم من قبل  اإن�س��اء بن��ك للمه��ارات مع قائمة تت�س��ّمن م�اه��ب خا�سّ

امل�ؤ�ّس�سات التي ل تبغي الربح
�سمان التاأمني يف اأثناء التطّ�ع

وقت الن�ساط غري مدف�ع 
تقدمي منح نقدّية للم�ؤ�ّس�سة التي ل تبغي الربح حيث يتطّ�ع امل�ظف بانتظام

تاأ�سي�ض برنامج تطّ�عّي للمتعاقدين

امل�ظف�ن لي�ض لديهم ال�قت الكايف لتكري�ض العمل التطّ�عي
اإيجاد فر�ض التطّ�ع املنا�سبة للم�ّظفني )املجم�عات/ �سمن دوام العمل...(

العث���ر على امل�ؤ�ّس�س��ة التي ل تبغي الرب��ح، والتي لديها القدرة على قب�ل امل�س��اعدة من 
تطّ�ع امل�ّظفني

اإيجاد فر�ض تطّ�ع ذات مغزى للم�ّظفني
ة بالعالقات يف مكان العمل ق�سايا خمت�سّ

القدرة على اإعطاء امل�ّظفني ق�ًل يف الأن�سطة التطّ�عية
اإدارة جمع البيانات لإدارة الربنامج

التكلفة املادّية للربنامج

3

2

2

1

1

1

1

1

0

0

0

5

5

4

3

2

2

2

1
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وبنتيجة ال�س�ؤال عن الأفكار الرئي�سة التي ظهرت من خالل جتربة ال�رشكة لربامج 
العمل التطّ�عي جاء الرّد على ال�سكل الآتي:

1( يج��ب ت�سخ��ري التكن�ل�جي��ا لت�سجي��ل االأث��ر ولتن�ي��ع فر���ض التط��ّ�ع وفتح 
االأب�اب اأمام التطّ�ع االأ�سرّي جلذب عدٍد اأكب من امل�ّظفني املتطّ�عني. 

2( من املهّم اأن يك�ن العمل التطّ�عي ممتعًا، وجمديًا وذا مغزى، ويحتاج اإىل دعم 
من القيادة. 

3( ثّم��ة حاج��ة اإىل بني��ة حتتّي��ة للتط��ّ�ع، اإ�ساف��ة اإىل طل��ب التط��ّ�ع بح�سب 
يًا  ل اإيجاد فر�ض التطّ�ع املنا�سبة حتدِّ الرغبة، وخلق فر�ض تطّ�ع جّيدة، حيث ي�سكِّ

كبرًيا. 
4( كان��ت جتربة تطّ�ع امل�ّظفني ناجحة جّدا. اإّنه��ا حالة ك�سب متبادلة جلميع 

املعنّيني.
��ا، لقدرته عل��ى م�سارك��ة املجتمع الذي  5( مين��ح التط��ّ�ع امل�ّظ��ف ر�سًى ج�هريًّ

يعي�ض فيه باإيجابّية تاّمة. 

تعر�ض نتائج ال�س��تبيان، جتربة �س��بع �رشكات نا�سطة يف جمال العمل التطّ�عي. 
منَح ال�س��تبيان ال�رشكاِت فر�س��ة لتاأّمل جتربتها يف العمل التطّ�عي، واأعطاها فكرة 
عّما ه� ممكن يف املنطقة العربّية. واأظهرت الإجابات اأّن املدراء التنفيذّيني م�ستعدون 
للتطّ�ع، واأّن ال�رشكات امللتزمة ُتتابع عم�ًما �ساعات التطّ�ع والتغذية ال�سرجاعّية، 
وه��ي ت�س��عر ب��اأّن تل��ك املعل�مات غاي��ة يف الأهمّي��ة، وهي ت�س��اعد يف اإع��داد تقرير 
امل�س���ؤولّية الجتماعّية لل�رشكات، من اأجل حت�س��ني برناجمها. وقد ي�ساعدنا ا�ستبيان 

�سن�ّي يف فهم م�سكالت العمل التطّ�عي واجّتاهاته يف بلدان املنطقة. 

ت. درا�سة حالة الأربع �سركات
   تقدِّم الدرا�س��ة معل�مات من خالل مراجعة اأربع فئات متعلِّقة بالعمل التطّ�عي 

انعدام الدعم من املدير العايل
امل�ّظف�ن ل ميلك�ن املعل�مات الكافية للربنامج
التكييف مع ثقافة وتطّلعات امل�ؤ�ّس�سة التطّ�عية  

عدم وج�د املثال اجلّيد، والدعم، واملعل�مات ح�ل كيفّية اإدارة وت�س��غيل برنامج التطّ�ع 
يف ال�رشكات

�سني عدم وج�د م�ّظفني متحمِّ

1

1

1

1

1
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عرب ال�رشكات يف املنطقة العربّية: 
1. �رشكات ينخرط م�ّظف�ها يف برنامج العمل التطّ�عي.

مات امللتزمة بالعمل التطّ�عي عرب ال�رشكات. 2. املنظَّ
3. دعم البنية التحتّية للعمل التطّ�عي عرب ال�رشكات.

4. دعم احلك�مات للعمل التطّ�عي عرب ال�رشكات.

1. ال�سركات التي ينخرط م�ّظف�ها يف جمال العمل التطّ�عي 
��ا جله��ة العمل التطّ�عي الذي        ت�س��تحّق بع���ض ال�رشكات العربّية اعرافًا خا�سًّ
تق���م به، والذي ي�س��مل يف بع�ض احلالت بلدانًا ع��ّدة يف املنطقة العربّية وخارجها. 
وه��ذه ال�رشكات ه��ي: اأبراج كابيتال )الإمارات العربّية املّتح��دة(، اأرامك�ض )الأردن(، 
اأدوية احلكمة )الأردن(، البنك العربّي )الأردن(، البنك الأهلّي التجارّي وُيعَرف اأي�س��ًا 

ِبالبنك ال�طنّي للتجارة )اململكة العربّية ال�سع�دّية(، ون�ر�ض )�سلطنة ُعمان(. 

1.1. اأبراج كابيتال
ُتذَكر �رشكة اأبراج كابيتال غروب كاأحد اأهّم مناذج العمل التطّ�عي عرب ال�رشكات 

ب�سبب اندماج العمل التطّ�عي يف ثقافتها. 

وفقًا للم�قع الإلكرويّن اخلا���ضّ بال�رشكة )www.abraaj.com(، فاإّن جمم�عة 
ة ت�ستثمر يف الأ�س�اق ذات  اأبراج كابيتال هي جمم�عة رائدة يف اإدارة الأ�س�ل اخلا�سّ
النم��ّ� املرتف��ع، ومقّرها الرئي�ض يف دبي. ت�ّظف اأب��راج كابيتال غروب اأكر من 170 
�سخ�س��ًا ولها ت�اجد يف الريا�ض واإ�س��طنب�ل والقاهرة و�سينغاف�رة وم�مباي ولندن 
وكارات�س��ي وبريوت ورام اهلل وعّمان وكازابالنكا واجلزائر وت�ن�ض. يف العام 2011، 
�س��نِّفت م�ؤ�ّس�سة برايفت اإك�يتي انرنا�س���نال )PEI( جمم�عة اأبراج كابيتال كاأكرب 
��ة يف جمال اإدارة ا�س��تثمارات امللكية اخلا�س��ة يف الأ�س���اق النا�س��ئة  �رشك��ة خمت�سّ
ا. اإّن الرئي�ض التنفيذي ملجم�عة اأبراج كابيتال، ال�سّيد عارف م�سع�د نقفي، ه�  عامليًّ
من اأ�سٍل باك�ستاين، وه� الع�س� ال�حيد غري العربّي الذي يخدم يف »جمم�عة الأعمال 

العربّية«، التي اأن�ساأها املنتدى القت�سادي العاملي. 

اأعلن��ت اأب��راج كابيت��ال يف الع��ام 2010 ع��ن التزامه��ا بامل�س���ؤولّية الجتماعّية 
لل�رشكات. وهي ُتنِفق على برنامج ا�س��تثمار اجتماعّي ق���ّي، يق�م على مبداأ 5+5+5 

الذي تعتمده: 

ع امل�ّظفني على  »ُت�س��ِهم اأبراج بن�سبة 5 % من اأعلى م�ؤ�رشِّ دخٍل لالإيرادات، وت�سجِّ
التطّ�ع بن�س��بة 5 % من مكافاآتهم ال�س��ن�ّية، وخم�س��ة )5( اأّيام كح��ّد اأدنى من وقتهم 
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يف ال�س��نة، من �س��منها ثالثة اأّيام مدف�عة من اأبراج كابيت��ال، بهدف تاأمني القيادة 
وامل�س��اركة، فاأحيت بذلك هذا املفه�م، حيث لكّل م�ّظف واجٌب �سخ�سّي وه� اللتزام 
باملبادرات التي تدعمها ك�رشكة. ويف العام 2010 ، مّت ت�س��نيف اإ�سهامات امل�ظفني 
ات الأداء النهائّية،  واأ�س��ري اإليها يف تقييم نهاية ال�س��نة، وكان لها تاأثريها يف م�ؤ���رشِّ

ر بدورها يف مكافاآت نهاية العام«. التي ت�ؤثِّ

ا، والتي  ومنذ البداية، اختارت اأبراج كابيتال بعناية املنّظمات التي دعمتها ماليًّ
�سّجعت م�ّظفيها على التطّ�ع يف خدمتها، مع الركيز على احلاجة لتخفيف البطالة. 
وقام��ت باختيار ه��ذه املنظمات من الأ�س���اق التي تعمل فيها، والت��ي ميكن اأن ت�لِّد 
اآثاًرا م�س��اَعفة عميقة يك�ن لها التاأثري الأكر ا�س��تدامة. كذلك اعرفت اأبراج كابيتال 
باأهمّي��ة تاأم��ني القيادّية للمنّظم��ات التي تدعمها، وبذلك اأ�س��ارت يف تقريرها 2005 
- 2010 اإىل اأّن ممثِّليه��ا يف ذل��ك ال�ق��ت خدم���ا يف اأكر من 25 جمل���ض اإدارة تابعة  

لهيئات وم�ؤ�ّس�سات ومنّظمات غري حك�مّية. 

ثم اأ�سافت اأبراج كابيتال الطابع الر�سمّي لربناجمها من خالل ن�رش »قائمة العمل 
التطّ�عي 2011«. وُي�س��تهّل الكتيِّب امل�ؤلَّف من 16 �سفحة بنداٍء اإىل امل�ّظفني لت�سكيل 
فرق من 3-2 زمالء من ذوي اخلربة املماثلة للعمل حتت اإ�رشاف مديٍر تنفيذّي بهدف 
تط�ير وحدة تدريب ميكنها اأن ت�س��اعد املنّظمات غري احلك�مّية يف بناء القدرات. اأّما 
املج��الت امُلقَرَحة ل�حدات التدريب تلك، فا�س��تملت على: التم�يل، امل�ارد الب�رشّية، 
املطاوعة، الت�سالت. يعر�ض الكتيِّب حالة 12 من »املنّظمات �رشيكة اأبراج كابيتال 
يف املجتمع –ACPO«، وي�رد فقرة عن »كيفّية امل�ساركة« لكّل منها. وقد مّت التدقيق 
يف كلٍّ ِم��ن ه��ذه امل�ؤ�ّس�س��ات الثنت��ي ع�رشة، ث��ّم وقع الختي��ار عليها نظًرا ل�س��جلِّها 
��ا ب�سبب الن�سجام  الثابت يف امل�س��اركة الفّعالة وم�س��ت�يات امل�س��اءلة العالية، واأي�سً
ب��ني قيمها وقيم اأبراج. وي�س��مل نطاق فر���ض التطّ�ع، التطّ�ع القائ��م على املهارات 
)مث��اًل ت�جي��ه املقاولني، وتنفيذ ور�ض عمل، وت�س��ميم بطاقات املعاي��دة(، والتطّ�ع 
الإدارّي )على �سبيل املثال تنظيم املعار�ض الفّنية واملهرجانات الريا�سّية(، وتطّ�ع 
اخلدمة املبا�رشة )مثاًل زيارة املر�سى، وتاأمني امل�ا�سالت لهم لتلّقي العالج الطّبّي(. 
واملنّظمات الثنتي ع�رشة هي: »منزل«، »اإجناز العرب«، »رّواد«، »م�ؤ�ّس�س��ة الرعاية«، 
»اإنديف�ر«، »اأ�س���كا«، »وم�س��ة WAMDA.COM«، »�س��ندوق اأك�مني«، »م�ؤ�ّس�سة 
ماوكلي«، »�س��ندوق اإغاثة اأطفال فل�سطني«، »دبي العطاء«، و مبادرة »عي�ض لبنان«. 
��ع اإجناز العرب خارج نطاق املنطقة، لت�س��ل  ا يف عملّية ت��سُّ كما اأّدت اأبراج دوًرا مهمًّ

اإىل باك�ستان، البلد الأم لرئي�ض اأبراج كابيتال التنفيذّي. 

     وجاء يف ال�سفحة الأخرية من كتيِّب قائمة العمل التطّ�عي:
»اإّن قائم��ة املنّظم��ات غري احلك�مّي��ة الثنتي ع�رشة املحدَّدة، ه��ي نقطة انطالق 
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للم�ّظفني ليقرِّروا كيفّية ت�زيع الأّيام اخلم�سة من التزامهم الإن�سايّن اخلريّي. اأّما هدفنا 
ملا تبّقى من العام 2011 فه� اأن ن�سل اإىل 21 فر�سة حمّددة على امتداد املنطقة، واأن 

ن�سمل �سمن اأن�سطتنا اخلريّية املعرفة اجلماعّية مل�ّظفي اأبراج وخربتهم. 

غايتن��ا تقدمي تعيينات ُمر�س��ية وممتعة، واإيقاظ الرغبة الكامنة يف كّل �س��خ�ض 
للم�ساركة يف جمتمعاتنا ورّد جميلها. 

نح��ن منفتح���ن لتلّقي اقراح��ات جميع امل�ّظف��ني، وكذلك لتعزيز وت��س��يع نطاق 
ت�ا�سلنا عن طريق التعّرف اإىل منظمات اأخرى مل يتّم الت�ا�سل معها بعد. وُت�سهم جه�دنا 
امل�سركة يف اإحداث تغيرٍي واإن كان ب�سيًطا يف املناطق التي نعمل فيها – لكّن هذا العمل 

مفرو�ض علينا«. )اأبراج ال�ستثمار الجتماعّي: قائمة العمل التطّ�عي 2011(. 

    من ال�ا�سح اأّن اأبراج كابيتال قّدمت التزامًا را�سخًا بالعمل التطّ�عي للم�ّظفني. 
غ��ري اأّن ت�س��ميته »تطّ�ع« ه��� اأمر مثري للج��دل لأّن التطّ�ع مفرو���ض على امل�ّظفني 
��ا، ولأّن »ثالثة من الأّيام اخلم�س��ة املفرو�س��ة على امل�ّظفني للتطّ�ع« هي اأّياٌم  فر�سً
مدف�ع��ة الرات��ب كي�م عم��ل عادّي. لك��ّن امل�ّظفني، وعل��ى الرغم من هذه امل�س��ائل، 
يتمّتع���ن بخياٍر وا�س��ح من حيث الن�س��اطات التي يري��دون التطّ�ع فيه��ا، مع تنّ�ع 
وا�س��ع للفر���ض املت�افرة، والت��ي تتالءم م��ع مهاراته��م واهتماماتهم. وي�س��مح لهم 
التط��ّ�ع بالبتعاد عن التزام��ات العمل العادّية، والتمّتع باإ�س��هاماتهم الإيجابّية يف 
برامج قامت ال�رشكة بالتدقيق فيها بهدف حتقيق اأكرب اأثر لهذه امل�ساركة، ويف بع�ض 
ا اإىل الن�ساط التطّ�عي. ومن  احلالت، ميكن لأفراد الأ�رشة والأ�سدقاء اأن ين�سّم�ا اأي�سً
ن اأب��راج كابيتال للمنّظمات الثنتي ع���رشة املذك�رة اأعاله الدعم  ناحي��ة اأخرى، ت�ؤمِّ

املايّل، اإىل جانب الدعم التطّ�عي. 

2.1. �سركة اأرامك�ض
اأرامك�ض �رشكة رائدة عامليًّا يف جمال اخلدمات الل�جي�س��تّية وحل�ل النقل املتكاملة، 
ت�ظف اأكر من 12.000 �س��خ�ض يف اأكر من 350 م�قعًا يف 60 دولة يف العامل. لل�رشكة 
برنامج ق�ّي يف »امل�س�ؤولّية الجتماعّية لل�رشكات«، وه� ما يعك�سه وج�د م�قع اإلكرويّن 
��ل م�قعها الإلكرويّن   ���ض لالأعم��ال WWW.ARAMEX.ORG، ُيكمِّ خا�ّض غري خم�سّ
www.aramex.com، ويف تقريره��ا ال�س��ن�ّي املتكامل للعام 2011، مّت ت�س��ليط ال�س���ء 
عل��ى العالقة املرابطة بني مهّم��ة اأرامك�ض -األ وهي العراف بها بني ال�رشكات اخلم�ض 
دي اخلدمات الل�جي�ستّية والنقل ال�رشيع- وبني جه�دها واإجنازاتها  الأف�سل يف جمال مزوِّ
النم�ذجّي��ة يف جميع جمالت امل�س���ؤولّية الجتماعّية لل���رشكات، لي�ض يف مراكز ال�رشكة 

دوها.  ا ، مبا يف ذلك �رشكاوؤها ومزوِّ الرئي�سة فقط، بل من خالل عملّياتها الدولّية اأي�سً
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وي�س��لِّط التقرير ال�س�ء على تطّ�ع م�ّظفي اأرامك�ض، والذي غالًبا ما يك�ن مقرونًا 
بدع��م م��ايّل وهبات عينّي��ة. وجت��در الإ�س��ارة اإىل اأّن اأرامك���ض قّدمت خدم��ات العمل 

التطّ�عي عرب ال�رشكات يف العام 2011  لكّل من: 
»اإجناز العرب«: اأرامك�ض �رشيكة مع اإجناز العرب يف ع�رشة بلدان، و�رشيكة   •
مع »اإجناز غّزة« بهدف تاأمني الدعم املايّل واملتطّ�عني للمدرا�ض واجلامعات 

املحلّية. 
»امل�ؤ�ّس�س��ة العربّي��ة للتنمي��ة امل�ستدامة« )رّواد التنمي��ة(: ح�رش اأكر من   •
3.000 طالب جل�س��ات الربنامج الثقايّف »درد�سات«، كما ح�رش اأكر من 200 
طالب ح�س���ض املهارات التجارّية التي اأجراها متطّ�ع�ن من اأرامك�ض واأبراج 

كابيتال. 
َع امل�ّظف�ن يف مكتب��ة الأطفال ومركز الكمبي�تر يف منطقة  »ن�سم��ة«: تط�َّ  •

راأ�ض بريوت يف لبنان.
»مكتب��ة خمّي��م نهر الب��ارد«: افتتحت اأرامك�ض مكتب��ة يف خمّيم نهر البارد   •
للالجئ��ني يف لبن��ان،  مب�س��اركة م��ع وكال��ة الأمم املّتح��دة لالإغاث��ة والعمل 
��ا يف هذه املكتبة. بالإ�س��افة اإىل  )الأون��روا(. ويتط��ّ�ع م�ّظف��� اأرامك�ض اأي�سً
ط اأرامك�ض لتاأ�س��ي�ض مركز كمبي�تر ومركز تدريب مهنّي يف املنطقة  ذلك، ُتخطِّ
مل�س��اعدة ال�سباب على اكت�س��اب املهارات املطل�بة لإيجاد ال�ظيفة املنا�سبة. 

ا.  ف� اأرامك�ض للتطّ�ع هناك اأي�سً ط م�ظَّ وُيخطِّ
تط�ي��ر مراف��ق ريا�سّية للمعّ�ق��ني يف اململكة العربّي��ة ال�سع�دّية: التزمت   •
��ة �س��من مالعب كرة القدم  اأرامك�ض بتط�ير مرافق لذوي الحتياجات اخلا�سّ
يف الريا���ض، وجّدة، والدّمام. و�س��يعمل يف املرف��ق فريق متفاٍن من متطّ�عي 
اأرامك�ض مل�ساعدة املتفّرجني املعّ�قني يف اأّيام املباراة. كان ملعب امللك فهد 

الدويّل يف الريا�ض اأّول امل�اقع امل�ستفيدة من هذه املرافق. 

ج اأي�سًا للتطّ�ع يف جدول اأعمالها  فيها فقط، بل تروِّ ج اأرامك�ض لتطّ�ع م�ظَّ ل تروِّ
ع، والذي ي�سمل:  الجتماعّية امل��سَّ

ت�س��جيع تطّ�ع امل�ّظفني ودعم جه�د حمالت الترّبع من خالل ال�رشاكات   •
املختلف��ة، وعل��ى �س��بيل املث��ال: برام��ج رّواد الإثرائي��ة، و»جمعّي��ة متط�ِّعي 

دبي«.
ت�فري الدعم الل�جي�ستي و�سبكات الدعم لالإ�سهام يف تط�ير خدمات برنامج   •
»جمعّي��ة متطّ�ع��ي دبي«  ومركزه يف الإم��ارات العربّية املّتحدة، ولالإ�س��هام 

ا يف ت��سيع هذه املبادرة على املدى الط�يل عرب منطقة اخلليج.  اأي�سً
رعاية معر�ض العمل التطّ�عي يف اجلامعة الأمريكّية يف بريوت.   •

دع��م بع�ض الإجن��ازات، لي�ض من خالل متطّ�عي �رشك��ة اأرامك�ض فقط، بل   •
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ل  ��ا، والذي ُي�س��هِّ م��ن خالل تق��دمي الدعم امل��ايّل والإدارّي والل�جي�س��تّي اأي�سً
بدوره العمل التطّ�عي عرب ال�رشكات الأخرى. 

دعم امل�ستفيدين من مبادرة »رّواد التنمية« لت�سهيل انخراطهم يف خدمة املجتمع.   •

3.1. اأدوية احلكمة 
اأدوي��ة احلكمة هي �رشكة رائدة متعدِّدة اجلن�س��ّيات، تاأ�ّس�س��ت يف الأردن يف العام 
1978. لع��ّل اأه��ّم مكّ�ن م��ن برناجمها التطّ�عي، ه� ي�م التط��ّ�ع العاملّي عرب جميع 
ا منذ العام 2008 يف �س��هر ني�س��ان/ اأبريل. يف حني اأّن  وحداتها، والذي ُينظم �س��ن�يًّ
م�رشوعاتها التطّ�عية تتما�س��ى مع اأهدافها التجارّية من حيث ارتباطها ب�س��كٍل عام 
مبج��ال ال�س��ّحة، اإل اأن اأدوي��ة احلكمة تق��ّدم جمم�عة كبرية من فر���ض التطّ�ع التي 
تتيح جمال امل�ساركة اأمام جميع م�ّظفيها. ويف العام 2010، �سارك اأكر من 1.300 
م�ظ��ف يف ع�رشة م�اقع لأدوي��ة احلكمة، يف الي�م العاملّي الثال��ث للتطّ�ع، فترّبع�ا 
بالدم، وقام�ا بتنظيف ودهن امل�ست�س��فيات والأر�س��ّيات، وجمع�ا الترّبعات، وق�س�ا 
ال�ق��ت مع املر�س��ى والأطفال، ونّظم�ا حمالت ت�عي��ة  وحما�رشات مل�ّظفي احلكمة 

)التقرير ال�سن�ي »اأدوية احلكمة«، 2011(. 

ويف 13 اأبري��ل 2011، تابع��ت اأدوية احلكم��ة تقليدها ال�س��ن�ّي يف اإطالق »الي�م 
العاملي للتطّ�ع« لل�س��نة الرابعة على الت�ايل يف اأحد ع�رش مرفقًا من مرافق الت�س��نيع 
الأ�سا�سّية التابعة لها ح�ل العامل، كجزء من اخلّطة ال�سراتيجّية امل�ستمّرة يف جمال 
»امل�س���ؤولّية الجتماعّية لل�رشكات« التابع لأدوية احلكمة. وقد �سارك يف الأردن نح� 

400 متطّ�ع من م�ّظفي اأدوية احلكمة. 

�رّشحت الآن�س��ة ر�س��ا ال�سقارين، من�ّسقة ق�سم »امل�س���ؤولّية الجتماعّية لل�رشكات« 
التاب��ع ل�رشكة اأدوية احلكمة قائلة: »ت�س��تغّل جميع مكاتب �رشكة اأدوية احلكمة ح�ل 
العامل هذه الفر�س��ة ال�س��ن�ّية لرّد اجلميل اإىل املجتمع من خالل تنظيم الي�م العاملّي 
للتط��ّ�ع. وق��د �س��نحت لنا الفر�س��ة من خالل��ه بالتاأثري عل��ى  وطنن��ا الأّم وعلى كّل 
املجتمعات الرئي�س��ة التي نعمل فيها. وهذا جزء اأ�سا�س��ّي من خّطة ال�رشكة يف جمال 

امل�س�ؤولّية الجتماعّية لل�رشكات، ونحن نتطّلع اإليه كّل عام«.

�سارك م�ّظف� احلكمة يف الأردن يف جمم�عة من الفعالّيات، خالل �سهر رم�سان، 
بالتعاون مع »تكّية اأّم علي للعمل الجتماعّي« و�ساعدوا خاللها يف ت��سيب وجبات 

الإفطار وقّدم�ها يف قاعة »تكّية اأّم علي« يف عّمان. 

ف�ساًل عن ذلك، اأجرى م�ّظف� احلكمة العديد من حمالت الت�عية ال�سحّية واأطلق�ا 
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مب��ادراٍت للتط��ّ�ع يف الأردن، ولبنان، واجلزائر، وم�رش، وال�س���دان واململكة العربّية 
ال�س��ع�دّية، ومنها على �س��بيل املث��ال »ي�م احلكمة ملكافحة �رشط��ان الثدي«، و»ي�م 

احلكمة البيئّي«.

4.1. البنك العربّي 
كان البنك العربّي، الذي تاأ�ّس�ض يف العام 1930، ومقّره الرئي�ض يف عّمان الأردن، 

اأّول م�ؤ�ّس�سة مالّية يف القطاع اخلا�ّض يف املنطقة العربّية. 

مّت اإط��الق الربنام��ج الر�س��مّي للعمل التطّ�عي ع��رب ال�رشكات التاب��ع للبنك، »معًا 
لالأف�س��ل«  بتاري��خ  6 كان���ن الأول / دي�س��مرب2009، به��دف الروي��ج للم�س���ؤولّية 
الجتماعّي��ة والعم��ل التطّ�عي م��ن خالل ال�رشاكة مع املنّظمات الت��ي ل تبغي الربح. 
ومب�ج��ب اتف��اق اأُبرم م��ع منّظمات ل تبغي الرب��ح يف الأردن، ي�س��تطيع زبائن البنك 
الت��رّبع بالأم���ال لأيٍّ م��ن هذه املنّظم��ات يف فروع البن��ك، اأو ب��س��اطة اأوامر الدفع 
الدائم��ة، اأو من خ��الل حت�يالت عرب الإنرنت )ج�ردن تامي��ز،2009(. ويف حني ورد 
ذك��ر خم�ض منّظم��ات يف البيان الإخب��ارّي الرئي�ض، اإل اأّن م�قع البن��ك الإلكرويّن ل 

ي�رد �س�ى اأربٍع منها خالل العام 2012 وهي: 
»م�ؤ�ّس�سة احل�سني لل�رشطان«  •

اأم علي« )جمعّية لتخفيف اجل�ع( »تكّية   •
»�سندوق الأمان مل�ستقبل الأيتام«  •

»اجلمعّية امللكّية حلماية البيئة«  •

ع العم��ل التطّ�ع��ي يف برنامج »معًا لالأف�س��ل« م�ّظفي البن��ك على التطّ�ع  ُي�س��جِّ
يف املنظم��ات امل�س��اركة، واملنّظم��ات الأخرى العامل��ة يف الأردن، والتي تن�س��ط يف 
املجالت وهي: التعليم، والأيتام، وحماية البيئة، ومكافحة الفقر وال�سّحة. وبالتايل 
ف��ًا من البنك العرب��ّي بالتطّ�ع يف  ق��ام خالل �س��هر مت���ز/ ي�لي� 2011 ع�رشون م�ظَّ
املجّم��ع الزراع��ّي يف عجل���ن كجزء من برنام��ج »نهر الأردن لتمك��ني املجتمعات«، 
وقام���ا مب�س��اعدة املزارع��ني واملجتم��ع املحّلّي يف زراع��ة ال�س��ت�ل، وتنظيف بي�ت 

الزراعة وت��سيب املنتجات الغذائّية كالدب�ض واخلّل.

    ويف كان���ن الأّول/  دي�س��مرب2011، عقد البنك العرب��ّي حفل تكرمي للمتط�ِّعني يف 
مقرِّه الرئي�ض يف عّمان. واأ�س��ار البيان ال�سحايّف ح�ل هذا احلفل اإىل م�ساركة ما ُيقاِرب 
ال� 540 م�ظفًا وم�ّظفة يف خمتلف الأن�سطة التي اأقامها البنك منذ انطالق برنامج »معًا 
نح� الأف�س��ل« يف العام 2009. ومّت تكرمي اأبرز خم�س��ة متطّ�عني يف كّل عام، واملتطّ�ع  
الأك��ر ن�س��اًطا، بالإ�س��افة اإىل الدائرة الأكر م�س��اركة يف البنك. ول�ح��ظ اأّنه من خالل 
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برنامج »معًا«، نّظم البنك العربّي نح� 60 مبادرة اجتماعّية منذ اإطالقه يف العام 2009، 
وو�سل عدد امل�ستفيدين اإىل 22.000 م�ستفيد يف املجتمعات املحلّية عرب الأردن.

ويربط برنامج »معًا نح� الأف�س��ل« ب��س���ح بني برنامج البنك التطّ�عي، والدعم 
امل��ايّل للمنظم��ات املخت��ارة، وت�س��جيع الأعم��ال الإن�س��انّية اخلريّي��ة يف املجتم��ع 
��ا �س��من الأردن، اإّل اأّن  وت�س��هيلها. ويف ح��ني اأّن برناجم��ه التطّ�ع��ي حم�س���ر حاليًّ
ا، وذلك من خالل فروع البنك اخلم�سمائة يف 30 دولة  ا كبرية جدًّ فَر�ض ت��ّسعه عامليًّ

منت�رشة يف قاّرات العامل اخلم�ض. 

5.1. البنك االأهلّي التجارّي
تاأ�ّس���ض البنك الأهلّي التجارّي )NCB( يف العام 1953. وه� امل�رشف ال�س��ع�دّي 
الأّول،  والبنك الأكرب يف ال�طن العربّي من حيث الأ�س���ل، واأحد الرّواد يف امل�سارف 
ا يف عملّية اإنها�ض امل�س�ؤولّية  الإ�سالمّية والتم�يل يف العامل. ُي�ؤّدي البنك دوًرا قياديًّ
الجتماعّية لل�رشكات يف اململكة العربّية ال�س��ع�دّية. 
واأن�ساأ لهذه الغاية، يف العام 2004، دائرة امل�س�ؤولّية 
الجتماعّي��ة لل���رشكات )CSR(. وه��ي م�س���ؤولة عن 
حتقي��ق اأهدافها الرئي�س��ة الأربعة، والتي يتّم ت�س��ليط 
ال�س���ء عليه��ا يف تقاريرها ال�س��ن�ّية وعل��ى م�قعها 

الإلكرويّن، وهي الآتي: 
اإيجاد فر�ض عمل. •  الإ�سهام يف تقلي�ض البطالة من خالل 

•  الإ�سهام يف دعم القطاع التعليمّي.
•  الإ�سهام يف دعم القطاع ال�سّحّي.

•  تبّن��ي برام��ج اجتماعّية متن�ِّعة لدعم املحتاج��ني وترويج مفه�م العمل 
التطّ�عي يف املجتمع.

واجلدير بالإ�سارة اإىل اأّن الرابط بني امل�س�ؤولّية الجتماعّية لل�رشكات و»ترويج 
ز  ل الهدف الرابع من اأه��داف البنك، ل يركِّ مفه���م التط��ّ�ع يف املجتمع« الذي ُي�س��كِّ
ا بالرويج لتطّ�ع  جميع  على العمل التطّ�عي عرب ال�رشكات فح�س��ب، بل ُيعنى اأي�سً
ال�س��ع�دّيني. م��ع ذلك، من الالفت اأّن عب��ارة »متط�ِّع« مل ُتذَكر ول��� ملّرة واحدة يف 
ال�سفحات ال�سّت ع�رشة من التقرير الذي ُن�رش يف العام 2009 حتت عن�ان:»امل�س�ؤولّية 
الجتماعّي��ة لل���رشكات يف اململكة العربّية ال�س��ع�دّية 2009: درا�س��ة البنك الأهلّي 
التج��ارّي عن نظرة املجتمع ملفه�م امل�س���ؤولّية الجتماعّي��ة لل�رشكات يف اململكة 
العربّي��ة ال�س��ع�دّية«. وق��د اأجري��ت الدرا�س��ة بالتعاون م��ع وكالة البحث امل�س��تقّلة 
YouGovSiraj. يف حني ت�س��ّمن امل�سح الذي ا�ستند اإليه التقرير اأ�سئلة متعدِّدة عن 

ع" مل ُتذَكر ول� ملّرة واحدة يف ال�سفحات  الالفت اأّن عبارة »متط�ِّ
حتت   2009 العام  يف  ُن�سر  الذي  التقرير  من  ع�سرة  ال�سّت 
العربّية  اململكة  يف  لل�سركات  االجتماعّية  عن�ان:"امل�س�ؤولّية 

ال�سع�دّية 2009
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الق�سايا التي يجب اأن تدعمها ال�رشكات يف اململكة. مل يتّم طرح اأّي �س�ؤال ح�ل ن�ع 
ره ال�رشكات )م��ايّل، عينّي، تطّ�عّي(. ومل َتِرد اأّي اأ�س��ئلة ح�ل نظرة  الدع��م ال��ذي ت�فِّ
ال�رشكات اإىل قيمة امل�س���ؤولّية الجتماعّية لل�رشكات يف تط�ير املهارات، وت�س��كيل 
ف��رق العمل...اإلخ، وذل��ك على الّرغم من الإ�س��ارة اإىل عالقة امل�س���ؤولّية الجتماعّية 

لل�رشكات بعملّية جتنيد امل�ّظفني والحتفاظ بهم. 

في البنك  ��ا اأّن م�ظَّ        يبدو اإغفال العمل التطّ�عي يف التقرير م�س��تغرًبا، خ�س��سً
الأهلي التجاري كان�ا خالل فرة الدرا�سة ملتزمني بالعمل التطّ�عي عرب ال�رشكات. 

يف ال�اق��ع، اأدخ��ل البنك الأهلي التج��ارّي برنام��ج »اإجناز« اإىل اململك��ة العربّية 
ال�س��ع�دّية يف العام 2007، قبل الدرا�س��ة بفرة كبرية، كم�رشوٍع رائد وك��س��يلة حلّث 
املتطّ�عني من القطاع اخلا�ّض على الإ�س��هام مبهاراتهم وخرباتهم، وبالتايل لإعطاء 
ُبعٍد جتارّي لتعليم ال�س��باب ال�س��ع�دّي. ويعالج م�رشوع »اإجناز« اثنتني من الق�س��ايا 
الأربع والأهّم، التي حّددها امل�ستجيب�ن لال�ستق�ساء الذي اأعّده البنك الأهلي التجاري، 

ة البطالة وريادة الأعمال.  وبخا�سّ

     ويتمّتع العمل التطّ�عي عرب ال�رشكات، وب�سكٍل خا�ّض برنامج »اإجناز«، بدعٍم من 
اأعلى م�س��ت�ى يف البنك الأهلي التجاري، حيث اإّن الرئي�ض التنفيذي ال�س��ّيد عبد الكرمي 
اأب��� الن���رش، كان ل��ه الدور الرئي�ض يف اإح�س��ار »اإجناز« اإىل اململكة، وه� م�س��تمّر يف 
خدمته كرئي�ض جمل�ض اإدارة »اإجناز«، فرع اململكة العربّية ال�سع�دّية. وقد منت »اإجناز« 
باّط��راد من حيث الأهمّية من �س��من ا�س��راتيجّية البنك الأهلي التجاري للم�س���ؤولّية 
الجتماعّية لل�رشكات، يف ثالث طرق: رعاية البنك الأهلي التجاري لهذه امل�ؤ�ّس�سات، 
ف��ي البنك الأهلي التج��اري بالتطّ�ع، تعزيز التزام ال���رشكات الأخرى يف  الت��زام م�ظَّ

اململكة العربّية ال�سع�دّية كرعاة وداعمني »للعمل التطّ�عي عرب ال�رشكات«. 

      العم��ل التطّ�ع��ي ع��رب ال�رشكات، اخلا���ضّ بالبنك الأهلي التج��اري، ل يكتفي 
في البنك الأهلي التجاري مّمن  باإجن��اٍز واحد فقط. فخالل العام 2009، بل��غ عدد م�ظَّ
تطّ�ع���ا ب�قته��م وخرباتهم ومهاراتهم م��ن خالل »برنامج الأهل��ي للعمل التطّ�عي« 
195 م�ّظف��ًا، مب��ن فيهم 40 م�ظفًا التحق���ا بالبنك ذلك العام. وقد �س��ارك�ا يف 121 

فر�سة للعمل التط�عّي منحتها اجلمعّيات اخلريّية، بالإ�سافة اإىل مبادرة »اإجناز«.

     ويف الع��ام 2010 ان�س��ّم 33 م�ّظف��ًا م��ن البنك الأهلي التج��اري اإىل »برنامج 
الأهل��ي للعمل التطّ�عي« لي�س��ل جمم�ع اأع�س��ائه اإىل 228 ع�س��ً�ا. وقد ُعر�س��ت 77 
فر�سة للتطّ�ع على املتّط�عني للم�ساركة يف �سّتة خمّططات تطّ�عّية، وت�سمل تنظيف 
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الك�رني���ض اجلن�بّي، والإ�س��هام يف برنامج »اإجناز-ال�س��ع�دّية«، وم�رشوع ت��س��يب 
امل�اد الغذائّية خالل �س��هر رم�سان وت�زيعها، ومهرجان ب�ساط الريح، وم�رشوع حّج 

م�ظفي الأهلي، وبرنامج ت�جيهّي.

فًا �س��ارك�ا يف الدورة الت�جيهّي��ة ل�»برنامج  ويف الع��ام 2011، ت�س��ّجل 198م�ظَّ
الأهل��ي للعمل التطّ�عي«، وقام 91 منهم بتدريب الطالب يف املدار�ض. مل يتّم التطّرق 
يف هذا التقرير اإىل عدد الفر�ض التطّ�عية التي �س��ارك�ا فيها. وجتدر الإ�س��ارة اإىل اأّن 

تقرير العام 2011 قّدم املعل�مات الآتية ح�ل برناجمه التطّ�عي: 

- برنامج االأهلي للعمل التطّ�عي
ُيظِه��ر اجل��دول اأدناه الن�س��بة املئ�ّية مل�ظف��ي البنك الأهلي التج��اري امللتزمني 

بالعمل التطّ�عي

2011      2010      2009      2008

%  3.4            %  4              %  3.6           %  2.8

في البنك الأهلي التجاري امللتزمني بالعمل  ن�ستنتج من هذا اجلدول اأّن ن�سبة م�ظَّ
التطّ�ع��ي انخف���ض من 4 % يف الع��ام 2010 اإىل 3.4 % يف الع��ام 2011 بعد زيادة 
مّط��ردة يف ال�س��ن�ات الثالث ال�س��ابقة. مل ُتعَط معل�مات عّم��ا اإذا كان هذا النخفا�ض 
فني الإجمايّل.  ناجًت��ا عن انخفا�ض يف عدد امل�س��اركني، اأو ب�س��بب زيادة ع��دد امل�ظَّ
مل تت�اف��ر اأّي اإح�س��ائّيات اإ�س��افّية ح�ل متطّ�ع��ي البنك الأهلي التجاري )�س��اعات 

التطّ�ع، قيا�ض الأثر..اإلخ(.

اأّم��ا يف م��ا يتعّل��ق بالهيكل الر�س��مّي لربنام��ج العم��ل التطّ�عي ع��رب ال�رشكات       
اخلا���ضّ بالبنك الأهل��ي التجاري، فالبنك ه��� ال�رشكة الأوىل، ورمّب��ا ال�حيدة يف اململكة 
التي و�سعت �سيا�سة متنح م�ّظفيها حتى 30 �ساعة مدف�عة يف ال�سنة للم�ساركة يف اأن�سطة 
ًدا للم�س��اركة يف الأن�س��طة التطّ�عية، التي يجب  فيها وقتًا حمدَّ العمل التطّ�عي، ومتنح م�ظَّ
اأن تتّم خالل �ساعات العمل، وعلى �سبيل املثال، عر�ض برامج »اإجناز« يف املدار�ض. ويتيح 
��ا لالأفراد واملجم�عات، وجلمي��ع الق�ى العاملة يف  التط��ّ�ع ع��ن طريق البنك الأهلي فر�سً
فني املحرفني و�س���ًل اإىل جميع م�س��ت�يات م�ّظفي الدعم. وكما  البنك من الإدارة وامل�ظَّ
ا« )GCVC(، فاإّن برنامج »البنك الأهلي  ل�حظ يف تقرير »ال�رشكات العاملّية تتطّ�ع عامليًّ
التجاري« مّت تط�يره من خالل ا�س��راتيجّية عملّية، اعتمدت على »خريطة طريق اأ�سا�س��ها 
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َمن، وماذا، واأين«، والتي ت�سّمنت اعتباًرا اأّوليًّا ملا مييل اإليه امل�ّظف�ن، وملا ميكنهم القيام 
فني وللبنك على حّد �س�اء«.  به، ولأن�اع امل�رشوعات املفيدة للم�ظَّ

    ويف 26 �س��باط/فرباير 2012، اأق��ام البن��ك الأهل��ي التجاري حف��اًل متمّيًزا، يف 
جّدة تقديًرا جله�د 123 م�ظفًا متط�ِّعًا، ومّت ت�سليمهم دروعًا تكرميّية بهذه املنا�سبة. 
في البنك. ويف حفل ر�س��مّي اآخر للبنك مّت يف  و�س��مل التكرمي الذك�ر والإناث من م�ظَّ
»قاع��ة ليلتي« يف جّدة، ت�س��ّمن الربنامج جلنة م��ن املتط�ِّعني، وعر�ض �رشيط فيدي� 
وّث��ق فيه العم��ل التطّ�عي عرب ال���رشكات اخلا�ّض بالبن��ك الأهلي التجاري وت�س��ّمن 
فني، وتخّللته ماأدبة ع�س��اء. ولفتت امل�س���ؤولة عن  مقابالت ولقطات ح�ل تطّ�ع امل�ظَّ
برنامج امل�س�ؤولّية الجتماعّية لل�رشكات اإىل اأّن اختيار قاعة ليلتي ارتبط باأمل منها 
يف اأن تتحّ�ل التغطية الإعالمّية للحدث اإىل دافٍع لت�سجيع باقي ال�رشكات يف اململكة 

لتح�سني برامج العمل التطّ�عي عرب ال�رشكات. 

6.1. �سركة ن�ر�ض 
دة خلدمات الت�س��الت النقالة يف �س��لطنة ُعمان، تقدِّم  �رشكة ن�ر�ض هي �رشكة مزوِّ
ا ه� »برنامج ال�س��تثمار الجتماعّي عرب ال�رشكات«، الذي ي�س��ّم جمم�عة  برناجمًا مهمًّ
وا�س��عة من الق�س��ايا الجتماعّية والبيئّية. يتطّ�ع م�ظف� �رشك��ة ن�ر�ض بطرٍق خمتلفة، 
واأهّمه��ا برنام��ج »قافل��ة الن�ر���ض اخلريّي��ة«، وهي مبادرة �س��ن�ّية، جتري خالل �س��هر 
رم�س��ان م��ن كّل عام. انطل��ق هذا الربنامج يف الع��ام 2005 من فك��رة القافلة اخلريّية، 
فني ك��سيلة للتقّرب من النا�ض الأكر احتياجًا يف  وهي فكرة قّدمتها جمم�عة من امل�ظَّ
�س��لطنة ُعمان، وتقدمي امل�ساعدة اإليهم يف بلداتهم وقراهم. والربنامج عبارة عن مبادرة 

ف�ن بدعم من ال�رشكة، التي تدمج بني تطّ�ع ال�رشكة وعملها اخلريّي.  يق�م بها امل�ظَّ

قبل انطالق القافلة اخلريّية، ت�سعى ال�رشكة اإىل فهم حاجات املنّظمات التي �ستق�م 
ر كّل ما حتتاجه ه��ذه املنظمات، كمع��ّدات تكن�ل�جيا املعل�مات،  بزيارته��ا. ث��ّم ت�فِّ
ب هذه الأغرا�ض، وتر�سلها من �سمن قافلة  والألعاب، واملفرو�سات واملركبات، وُت��سّ
ا اإىل تلك املنّظمات ب��س��اطة »ُر�ُس��ل الن�ايا احل�سنة« )امل�ظف�ن،  ليتّم تقدميها ر�س��ميًّ

ال�سائم�ن، املتط�ِّع�ن(. 

عل��ى مّر ال�س��نني، متّكن��ت هذه املبادرة من تاأ�س��ي�ض مراك��ز كمبي�تر، وت�س��ييد حدائق، 
وزيارة املدار�ض وامل�ست�سفيات، وت�سييد املالعب وجتهيز مالعب لكرة القدم، وو�ّسعت نطاق 

امل�ساعدة لي�سمل ترميم املباين وجتديدها، وتقدمي الترّبعات اخلريّية على ط�ل الطريق. 

انطلقت القافلة ال�س��ن�ّية ال�س��ابعة من 13 وحتى 23 اآب / اأغ�س��ط�ض 2011، برعاية 
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وزي��ر التنمية الجتماعّية. وق��د زار متط�ِّع� قافلة الن�ر�ض اخلريّية وممثِّل� ال�س��حافة 
واأع�س��اء من القّ�ات الك�سفّية والإر�سادّية ع�رَش جمعّيات خريّية يف جميع اأنحاء �سلطنة 
زت قافلة 2011، والتي  ُعمان، بدًءا من »م�سندم« يف ال�سمال اإىل »ظفار« يف اجلن�ب. وركَّ
جرى تنظيمها بال�رشاكة مع فروع متعدِّدة من »جمعّية املراأة العمانّية«، على م�ساعدة 
الأطف��ال الأق��ّل حظًا، ومنح الن�س��اء العاطالت عن العمل فر�س��ة تعّلم مه��اراٍت جديدة. 
وبال�رشاكة مع فروع متعدِّدة من »جمعّية املراأة العمانّية«، زّودت »ن�ر�ض« الن�س��اء يف 
خمتلف جمتمعات �س��لطنة ُعمان باملعّدات املختلف��ة، كاآلت اخلياطة والرّبادات، وبكّل 

ما ُي�ساِعدهّن  على النخراط يف املجتمع من خالل خلق فر�ض عمل جديدة لهّن.

ال�سركات عب  التطّ�عي  بالعمل  امللتزمة  مات  املنظَّ  .2
1.2. اإجناز العرب

مات اخلدماتّية وامل�ؤ�ّس�س��ات يف خمتلف اأنحاء املنطقة  اإّن العدي��د من املنظَّ       
التزم��ت بالعم��ل التطّ�عي عرب ال�رشكات، لك��ّن »اإجناز العرب« تاأت��ي يف املقدِّمة من 
حي��ث جتنيد متطّ�عي ال���رشكات واإ�رشاكهم يف جميع اأنحاء املنطقة العربّية. وت�س��ري 
الدرا�س��ة، انطالًق��ا مّم��ا يزي��د على مائة مق��ال عن »اإجن��از«، اإىل اأّن معظ��م ال�رشكات 
امللتزم��ة بالعم��ل التطّ�عي ع��رب ال�رشكات تق���م بعملها بال�رشاكة مع اإجناز، ب�س��كٍل 
ا فهم هذه املنّظمة ودوره��ا يف تط�ير العمل  جزئ��ّي اأو كّل��ّي، وبالتايل من املهّم ج��دًّ

التطّ�عي عرب ال�رشكات يف املنطقة. 

اإّن املنّظمات اخلدماتّية وامل�ؤ�ّس�س��ات التي ت�س��عى لالنخ��راط يف العمل التطّ�عي 
عرب ال�رشكات، ميكنها اأن ت�س��تفيد من فهم ال�س��بب الكامن خل��ف جناح �رشكة »اإجناز 

العرب« يف ت�ظيف واإدارة متط�ِّعيها من ال�رشكات. 

 Junior اإجن��از الع��رب ه��ي ع�س��� يف منّظم��ة ج�ني���ر اأت�س��يفمنت العاملّي��ة      
Achievement Worldwide، والتي تاأ�ّس�س��ت يف بداي��ة العام 1919 يف ال�ليات 
ا  املّتحدة الأمريكّية. ُتقدِّم ج�ني�ر اأت�سيفمنت  نف�سها على اأّنها »املنّظمة الأكرب عامليًّ
�س��ة لتعليم الط��الب وتدريبهم على جه�زّي��ة الق�ى العاملة، وري��ادة الأعمال  واملكرَّ
واملبادئ القت�سادّية، من خالل الربامج التجريبّية وبرامج التدريب العملي«)ج�ني�ر 
اأت�سيفمنت، الربامج(. انطلقت م�سرية اإجناز العرب يف الأردن العام2004، و�رشعان ما 
ت��ّسعت لت�سمل 15 دولة عربّية: اجلزائر، والبحرين، وم�رش، والأردن، ولبنان، وليبيا، 
واملغرب، و�س��لطنة ُعمان، وفل�سطني، واململكة العربّية ال�سع�دّية، وال�س�دان، و�س�ريا، 
وت�ن���ض، والإم��ارات العربّي��ة املّتح��دة، واليم��ن. ومب��ا اأّن »اإجناز« تعتم��د يف تنفيذ 
د انت�س��ار العمل التطّ�عي  براجمه��ا على العم��ل التطّ�عي عرب ال�رشكات، فاإّن ذلك ي�ؤكِّ

عرب ال�رشكات يف تلك البلدان. 
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ع�ن لديها  1.1.2. برامج »اإجناز« واملتط�ِّ
��ح على امل�قع الإلكروين للربنامج، ف��اإّن »اإجناز العرب« هي  كما ه� م��سَّ       
م��ة ال�حيدة يف منطقة ال�رشق الأو�س��ط و�س��مال اإفريقيا« MENA التي تهدف  »املنظَّ
اإىل تزوي��د الط��الب مبه��ارات عملّية ذات �س��لة بالأعم��ال كجزء من مناه��ج التعليم 
العادّية. وتقدِّم برامج اإجناز العرب للطالب �سل�سلة غري منقطعة من الفر�ض التعليمّية 
ق فهم عامل الأعمال لديهم، ومتنحهم م�ؤّهالت مهنّية لتمكني  التي تعزِّز البتكار وتعمِّ

جناحهم يف القت�ساد العاملّي. 

        وت�س��ع اإجن��از الع��رب ه��ذا التعلي��م يف املق��ام الأّول من خ��الل جمم�عة من 
ال�حدات الأ�سا�س��ّية، التي ميكن اأن ُيقدِّمها للط��الب متط�ِّع�ن يتمّتع�ن باحلّد الأدنى 
من التدريب. ول يحتاج املتط�ِّع اإّل اأن يلتزم بامل�س��اركة يف جل�س��ة ت�جيهّية واحدة 
ة مّدتها  لي�ٍم واحد، ُتعطى اإجماًل يف خالل عطلة نهاية الأ�سب�ع، ومن ثّم اإعطاء ح�سّ
�ساعة واحدة يف مدر�سة ما، وذلك على مدى �سبع اإىل ع�رش مّرات. ويعتمد عدد الدورات 
ن اإجناز العرب امل�قع يف املدر�س��ة،  اأو احل�س���ض على الربنامج الذي يتّم تقدميه. ت�ؤمِّ
وامل���اّد التعليمّية، والدورات الت�جيهّية، وال�س��هادات للطالب، كما ُتقدِّم درع اعراف 

وتقدير  للمتط�ِّعني ولل�رشكات. 

ت�ستمل ال�حدات املعيارّية على:
القت�ساد ال�سخ�سّي  •

مهارات النجاح  •
ي�م وظيفة الظل  •
برنامج ال�رشكة   •

ريادة الأعمال فئة ماج�ستري  •
امل�سارف يف خ�سم العمل   •

برنامج القيادّية  •
اأكر من مال   •

اأخالقّيات الأعمال  •

بالإ�س��افة اإىل ال�ح��دات املعيارّية، يقدِّم برنامج اإجناز الع��رب - »رّواد الأعمال 
ال�س��باب العرب« فر���ض التدريب والتعليم ملتط�ِّعي ال�رشكات بهدف حت�س��ري الطالب 

للم�ساركة يف م�سابقات ح�ل:
امُلنتج الأكر ابتكاًرا  •

خّطة الت�س�يق الأف�سل  •
اأف�سل �رشكة للعام  •

رجل الأعمال املتميِّز   •
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قّدم��ت »اإجن��از الع��رب« الإح�س��ائّيات التالي��ة لعام��ي 2010-2011 )ل ت�س��مل 
باك�ستان، بحكم اأّن برناجمها اأُطلق العام 2012(: 

عني: 5.146 )جتدر الإ�س��ارة اإىل اأّن املتطّ�ع يف خم�س��ة برامج  ع��دد املتط�ِّ  •
خمتلفة ُيحت�سب يف كّل مرة كمتطّ�ع جديد(

عدد الطالب امل�ساركني: 232.671  •
عدد املدار�ض: 2078  •

اجلامعات: 77  •

2.1.2. اأ�سباب جناح »اإجناز العرب« 
      عن��د حتلي��ل جناح »اإجناز العرب« يف حتقيق م�س��اركة متطّ�عي ال�رشكات يف 

املنطقة، برزت بع�ض الع�امل التي ت�ستحق التقدير: 

• ربح متباَدل جلميع املعنّيني:
برنامج »اإجناز العرب« ه� حالة ربح متباَدل جلميع املعنّيني به. وتت�ّزع الف�ائد 

التي يح�سدها اأ�سحاب امل�سلحة على ال�سكل الآتي: 
- املدار���ض واجلامعات: حت�س��ل على برامج اإ�س��افّية تزيد م��ن التزام الطالب 
وقدراتهم والإح�س��ا�ض بالر�سى لدى اأولياء الأمر. وُتتاح الفر�سة اأمام الإدارة 
والطالب للت�ا�س��ل الإلكرويّن مع اأبناء املنطقة وال�طن. ويف بع�ض احلالت، 
تدع��م ال���رشكات املدار���ض واجلامع��ات. ف��ال تتقا�س��ى منه��ا اأّي ر�س��ٍم لقاء 

م�ساركتها يف الربنامج. 
�س�ن: يت�ّقف�ن عن ممار�سة مهامهم التعليمّية وُي�ساِرك�ن يف النم�ذج  - املدرِّ

التفاعلّي للتدري�ض.
- الط��الب: ي�س��تمتع�ن مبعل�م��ات تفاعلّي��ة م��ن خ��ارج املنه��ج التعليمّي، 
وبعيًدا عن �سغط العالمات والمتحانات. ومينحهم الربنامج مهارات عملّية 
ومعرف��ة تفيده��م يف حا�رشه��م وم�س��تقبلهم، م��ا يجعلهم اأك��ر تركيًزا على 
املنحى ال�ظيفّي، واأكر اندفاًعا وثقافة يف امل��س���عات املتعلِّقة بالأعمال. 
��ا من التفاع��ل مع متطّ�ع��ني قد يطمح���ن اإىل حماكاتهم  وي�س��تفيدون اأي�سً
لأّنه��م القدوة يف العمل املهنّي. وت�س��هم التجربة باأكمله��ا يف تعزيز رغبتهم 

يف متابعة درا�ستهم تاأميًنا مل�ستقبلهم. 
ع� ال�سركات: ي�س��تمتع�ن بالتفاعل مع ال�س��باب، وي�سعرون بالر�سى  - متط�ِّ
حي��ال قيامهم بعمٍل جّيد ملجتمعاتهم، ويكت�س��ب�ن مه��ارات جديدة وثقة يف 
اإعطاء العرو�ض، واإدارة ور�ض العمل، والتي�س��ري والقيادّية. كما يح�سل�ن على 
التقدير، وعلى ا�س��راحة من اأعمالهم الروتينّية، واأحياًنا على اإ�س��ارة اإيجابّية 
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يف ملّفهم الت�ظيفّي. 
- ال�س��ركات: حت�س��ل على م�ّظفني ذوي مهارات اأف�س��ل وثق��ة بالنف�ض اأعلى 
وتقدي��ر لل��ذات اأكرب. كما اأّنها تك�س��ب جمم�عة من امل�ّظفني امل�س��تقبلّيني مع 

جه�زّية اأكرب للعمل. 
- ال���زارات احلك�مّي��ة )التعلي��م، ال�س��باب والريا�س��ة، القت�س��اد والتجارة( 
اأ�س��بحت من داعمي »اإجناز« النا�س��طني، لأّن البطالة اأم�ست م�سكلة رئي�سة يف 
العدي��د من بلدان املنطق��ة، اأظهرت احلك�مات دعًما متنامًي��ا لربامج »اإجناز« 
التي حت�ّسن فر�ض ت�ظيف ال�سباب وتزيد من اهتماماتهم يف ريادة الأعمال. 

- اأ�س��حاب امل�سلحة: ي�س��تفيدون من جمتمٍع يعل� يف مك�ِّناته املختلفة ح�ّض 
امل�ساركة املدنّية وامل�س�ؤولّية الجتماعّية. 

• �سبكة اأعمال »اإجناز«: 
ا�ستخدمت »اإجناز العرب« نف�ذ القياديني يف جمال الأعمال، يف دولٍة ما، للم�ساعدة 
يف ال��س���ل اإىل ال�رشكات يف دول املنطقة، وذلك من خالل اإ�رشاك ال�رشكات العربّية 

واملتعدِّدة اجلن�سيّات، وحّثها على دعم »اإجناز« يف الدول الأخرى.

• رعاية كبار ال�سخ�سّيات يف خمتلف البلدان العربّية:
حر�ست »اإجناز العرب« على اإدراج كبار ال�سخ�سّيات يف بلدان متعدِّدة يف املنطقة 
يف قيادته��ا ال�طنّي��ة. وتعم��ل »اإجناز« بالتايل حت��ت رعاية �س��احبة اجلاللة امللكة 
رانيا العبد اهلل يف الأردن، اأّما الرئي�ض التنفيذي لإجناز البحرين فهي �س��احبة ال�س��مّ� 
��ة بنت خليفة اآل خليفة. وتعمل »اإجناز« بالتعاون مع وزارة التعليم يف  ال�س��يخة ح�سّ
��ة والعاّمة على حدٍّ  جمي��ع البلدان املت�اجدة فيها مّما ُيخ�ِّلها دخ�ل املدار�ض اخلا�سّ

�س�اء. 

• التعاون مع منّظمات اأخرى:
تتع��اون »اإجن��از« مع منّظم��ات اأخرى متاثلها م��ن اأجل تط�ير مبادرات خا�س��ة 

وتقدميها تلّبي اأهدافها.

دة اجلن�سّيات: • ال�سركات املتعدِّ
��ن متط�ِّع��ني ِل�»اإجناز«، وت�س��مل ع��دًدا كبرًيا من  ثّم��ة قائمة م��ن ال���رشكات ت�ؤمِّ
ال�رشكات املتعدِّدة اجلن�سّيات، والتي يحفل تاريخها بالعمل التطّ�عي للم�ّظفني ح�ل 

العامل. 

يع��ّد »�س��يتي بنك« اأحد الأمثلة عل��ى ذلك، فه� �رشيك عامل��ّي ملنظمة ج�ني�ر 
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اأت�س��يفمنت العاملّي��ة ويرد عل��ى جدول ال���رشكات الداعمة ل�ِ»اإجن��از« يف خمتلف 
البلدان العربّية. ويف العام 2009، اأعلنت كّل من �س��يتي بنك وم�ؤ�ّس�س��ة �سيتي عن 
التزامهما مبنحة قيمتها مئتا ملي�ن دولر متتّد على مدى ع�رش �سن�ات وُت�ستخدم 
يف التعليم املايّل العاملّي، ويف ا�ستحداث مكتٍب لتعليم العل�م املالّية، بالإ�سافة 
اإىل مبادرة عاملّية م�سّممة لت�سجيع م�ظفي »�سيتي بنك« و»م�ؤ�ّس�سة �سيتي« الذين 
يبل��غ عددهم 300.000 م�ظف ح�ل العامل - على تكري�ض وقتهم يف �س��بيل دعم 
التعليم املايّل وغريها من الق�سايا اخلريّية. وميكن للم�ّظفني �سمن اإطار املبادرة 
اجلديدة، اأخذ ي�م عمل كعطلة للتطّ�ع يف منّظمات 
ل تبغ��ي الربح يف جمتمعه��م. وكان لهذه املبادرة 
وت�ابعها ف�ائد وا�سحة ِل�»اإجناز«. وكما اأ�سار حمّمد 
ال�رشوقي، املدير العام يف ال�رشق الأو�سط والرئي�ض 
التنفيذّي ِل�»�س��يتي« يف الإمارات العربّية املّتحدة، 
اإّن »اأهداف ج�ني�ر اأت�سيفمنت تتما�سى مع جه�د »�سيتي« و»م�ؤ�ّس�سة �سيتي« لدعم 
التعليم املايل وريادة الأعمال ح�ل العامل«. وعلى امل�س��ت�ى املحلّي، اأ�س��اف: اإّن 
»حتالفنا ال�س��راتيجّي مع »اإجناز«/ الإم��ارات العربّية املّتحدة، يعني اأّن املزيد 
م��ن الطالب يف الإمارات �سيكت�س��ب�ن املهارات احلياتّية الالزم��ة ويتعّرف�ن اإىل 
عامل الأعمال ب�س��كٍل �س��حيح مّما ي�س��هم يف جناحهم يف امل�ستقبل«)�س��يتي بنك 
ي�س��ارك يف برنام��ج ي�م وظيفة الظ��ل، 2009(. ُتعزِّز مثل ه��ذه ال�رشاكات العمل 
ر مناذج متعدِّدة اجلن�س��ّيات حتتذي بها  التطّ�عي عرب ال�رشكات يف املنطقة، وت�فِّ

ال�رشكات العربّية. 

• ق�سايا اجلندر:
عل��ى الّرغم من اأّن م�س��األة اجلندر لي�س��ت حم��ّط تركيز لدى »اإجناز الع��رب«، اإّل اأّن 
براجمه��ا مفت�حة للرجال والن�س��اء على حّد �س���اء، طالًبا ومتطّ�ع��ي �رشكات، الأمر 
ر الفر�ض والنماذج القدوة لل�س��اّبات العربّيات. وه� ما نّ�هت به امل�ؤ�ّس�س��ة  ال��ذي ُي�فِّ
العاّم��ة للم�ان��ئ البحرّية، حني عر�س��ت حال��ة املدي��رة التنفيذّية البحرينّية ال�س��ّيدة 
�س��فاء التاج��ر، رئي�س��ة خدمات امل�س��تاأجر، يف منطق��ة البحرين، والتي ان�س��ّمت اإىل 
لئحة املتط�ِّعني امل�ساركني يف وحدات التدري�ض التابعة ل�ِ»اإجناز«/ البحرين« مهن 

.»Careers with a purpose« »ذات هدف

دللة على التزام »امل�ؤ�ّس�سة العاّمة للم�انئ البحرّية« لتعزيز دور املدراء التنفيذّيني 
من الن�س��اء من �سمن امل�ؤ�ّس�سة، بالإ�س��افة اإىل الت�ا�سل مع املجتمع، وامل�ساركة يف 
مبادرات ال�س��تثمار ال�س��بابّية، �س��ّكلت م�س��اركة املراأة يف برامج التط��ّ�ع مثاًل على 

اإجنازات وقدرات املراأة البحرينّية يف خمتلف قطاعات العمل.

�سّكلت م�ساركة املراأة يف برامج التطّ�ع مثااًل على اإجنازات املراأة 
البحرينّية وقدراتها يف خمتلف قطاعات العمل
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3.1.2. تاأثري »اإجناز« يف العمل التطّ�عي عب ال�سركات يف املنطقة العربّية
م��ن امله��ّم اأن ناأخذ بعني العتب��ار تاأثري »اإجناز العرب« يف العم��ل التطّ�عي عرب 
ال���رشكات يف املنطق��ة، لأّنه��ا م��ن اأوىل املنّظم��ات الت��ي جّندت متط�ِّع��ي ال�رشكات 

واأ�رشكتهم يف اأنحاء املنطقة العربّية كّلها. 

تق���م »اإجن��از« باإ���رشاك عدد قليل م��ن املتط�ِّعني م��ن ذوي الخت�س��ا�ض الذين 
ُيقدِّم�ن الدعم القان�ين والإعالمي ِل�»اإجناز« يف جمالت املحا�سبة. اإّن حاجة »اإجناز« 
اإىل املتط�ِّعني تكاد ل تن�سب بهدف اإي�سال براجمها اإىل املدار�ض واجلامعات، وت�فري 
فر�ض عمل الظّل، لتدريب فرق ريادة الأعمال وتعليمهم، وللتحكيم يف امل�سابقات التي 
تعّدها. وحتتاج »اإجناز« لتنفيذ هذه الفر�ض التطّ�عية اإىل ن�ٍع حمدَّد من املتط�ِّعني، 

ط والعايل، ومن م�ست�ى الروؤ�ساء التنفيذّيني.  من ذوي امل�ست�ى الإدارّي املت��سِّ

وجتدر الإ�سارة اإىل اأّنه، وبعد درا�سة عدد من احلالت ح�ل التطّ�ع عرب ال�رشكات، 
فاإّن م�ست�ى اللتزام الذي يظهر عند »اإجناز« جتاه العمل التطّ�عي عرب ال�رشكات نادر 
ا. وب�سكل عام، فاإّن املنّظمات التي ل تبغي الربح وامل�ؤ�ّس�سات  يف ال�طن العربّي حاليًّ
�سة لذوي الإعاقات اجل�سدية  اخلدماتّية، كامل�ست�سفيات ودور الأيتام والربامج املخ�سّ
والعقلّية، �س��عت لتاأمني دعم من ال�رشكات، واحل�س���ل على هبات مالّية وعينّية. ويف 
بع�ض احلالت، تبحث هذه املنظمات اأي�سًا عن متط�ِّعني من ذوي الخت�سا�ض لدعم 
مة، وتقدمي ال�ست�س��ارات القان�نّية، وخدمات املحا�س��بة، والدعم الإعالمّي..اإلخ.  املنظَّ
لك��ن، وب�س��كل عام، ل تزال املعرفة بقيم��ة التطّ�ع عرب ال���رشكات يف بداية البدايات، 
وعليه فاإنه من امل�س��لحة العاّمة اأن يتّم التحفيز لإعادة اإنتاج من�ذج »اإجناز« بهدف 

اإ�رشاك املزيد من املتطّ�عني من ال�رشكات، مل�ساعدتها يف حتقيق اأهدافها. 

التطّ�عي للعمل  التحتّية  للبنية  املمن�ح  الدعم   .3
       ي�س��ري دع��م البني��ة التحتّي��ة للعم��ل التطّ�ع��ي عرب ال���رشكات اإىل دع��م تطّ�ع 

مة واحدة فقط. ومُيكن اأن ي�سمل:  ال�رشكات كّلها، ل ل�رشكة واحدة اأو منظَّ
الرويج للعمل التطّ�عي عرب ال�رشكات.  •

تدريب ال�رشكات ح�ل كيفّية تط�ير برناجمها.   •
اإ�رشاكها يف العمل التطّ�عي. مات ح�ل كيفّية  تدريب املنظَّ  •

تط�ير فر�ض العمل التطّ�عي.  •
و�سل ال�رشكات مع ال�رشكاء املجتمعّيني الذين ُيقدِّم�ن هذه الفر�ض.  •
ت�سهيل الت�ا�سل، مثاًل تاأ�سي�ض جمل�ض للعمل التطّ�عي عرب ال�رشكات.  •

ج�ائز لتكرمي برامج العمل التطّ�عي عرب ال�رشكات النم�ذجّية.  •
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هناك م�ؤ�ّس�ستان ُيحتذى بهما ملا تقدِّمانه من دعٍم للبنية التحتّية للعمل التطّ�عي 
ع��رب ال���رشكات يف املنطقة العربّية، ومقّرهم��ا يف الإمارات العربّي��ة املّتحدة، وهما: 

 .Volunteer in Dubai دبي، وجمعّية متطّ�عي دبي Engage

Engage دبي  .1.3
اإّن Engage  دب��ي ه��ي املثال الأف�س��ل يف املنطقة العربّية لدع��م البنية التحتّية 
للعم��ل التطّ�ع��ي للم�ّظفني. وهي مبادرة اأ�ّس�س��ها يف ت�رشين الث��اين/ ن�فمرب 2008 
مركز »اأخالقّيات الأعمال«، وه� ق�سم من غرفة دبي للتجارة وال�سناعة. وقد ا�سُتحِدث 
املركز بدوره يف العام 2004 بهدف م�ساعدة اأع�سائه على اعتماد ممار�سات جتارّية 
م�س���ؤولة تدعم الإنتاجّية والتناف�س��ّية، كما وم�س��اعدتهم على تنفيذ الربامج ال�ا�سعة 
ة بامل�س���ؤولّية الجتماعّية لل�رشكات والتي ت�سمل: اأخالقّيات الأعمال، تقارير  اخلا�سّ

.corporate governance ال�ستدامة، وح�كمة ال�رشكات

مة »بزن�ض اإن   Engage دب��ي هي جزء من برنامج اإنغاي��ج Engage التابع ملنظَّ
ذا ك�مي�نيت��ي« Business in the Community )BITC(C ومقّره��ا لن��دن، والتي 
با���رشت اأعمالها يف العام 2002 وتن�س��ط حاليًّا يف 20 مدين��ة، غالبّيتها يف اأوروبا، 
��ا يف بيجينغ، ه�نع ك�نغ، اإ�س��طنب�ل، ج�هان�س��ب�رغ، �س��انتياغ�، ودبي وهي  واأي�سً

املدينة امل�ساركة ال�حيدة من ال�طن العربّي. 

تت�سّمن برامج غرفة دبي »�سبكة غرفة دبي لال�ستدامة«، التي جتمع قادة ال�رشكات 
الأ�س��خم يف الإم��ارات العربّي��ة املّتح��دة، به��دف تط�ير ال��دور القيادّي للم�س���ؤولّية 
الجتماعّي��ة لل���رشكات، وتب��ادل املمار�س��ات الف�س��لى، وتط�ي��ر ثقاف��ة امل�س���ؤولّية 

الجتماعّية لل�رشكات يف جميع اأنحاء البالد. 

ل ُي�س��رط اأن تك�ن ال�رشكات ع�س�اً يف »�سبكة غرفة دبي لال�ستدامة« كي ت�سارك 
يف Engage  دبي، اإل اأّن كال الربناجمني تابعان لغرفة دبي، وي�سدِّدان على اأّن تطّ�ع 

امل�ّظفني ه� عن�رٌش اأ�سا�سّي ومهّم من عنا�رش امل�س�ؤولّية الجتماعّية لل�رشكات. 

فني على اأّنه: »ح�سد وجتنيد لل�قت واملهارات  تعرِّف Engage دبي العمل التط�ُّعي للم�ظَّ
فني للم�ساهمة يف املجتمع«. وي�سمل هذا التعريف:  ة بامل�ظَّ والطاقة وامل�ارد اخلا�سّ

التزامات م�ستمّرة ط�يلة الأمد.   •
املهام الق�سرية املدى القائمة على املهارات.   •

نقل املهارات.   •
م�رشوعات»حتّد« قائمة على العمل اجلماعّي.   •

م�رشوعات حتت رعاية ال�رشكة.   •
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فني )تدفع ال�رشكة راتب امل�ظف وتاأذن له اأن يعمل كمتط�ِّع  اإعارة امل�ظَّ  •
يف مكاٍن اآخر(.

ُيعدِّد امل�قع الإلكرويّن الف�ائد التالية لل�رشكات التي تن�سّم اإىل Engage دبي:
التعّرف اإىل �رشكات عاملّية وحملّية ُتظِهر ب��س�ح املمار�سات الف�سلى يف   •

ال�ستثمار الجتماعّي يف املجتمعات.
زي��ادة الندف��اع ل��دى امل�ّظف��ني م��ن خ��الل اإغن��اء الت���ازن يف حياتهم   •

العملّية.
اأف�سل املهارات. رفع جاذبية ت�ظيف   •

ه املت�سابه.  فر�ض ت�ا�سل جديدة مع ال�رشكات واملنّظمات ذات الت�جُّ  •
بناء �سمعة جّيدة واإيجابّية يف ال�س�ق املحلّي.   •
فني ال�سخ�سّي واملهاراتّي. تي�سري تط�ير امل�ظَّ  •

انطالًقا من  التعريف املن�س�رعلى امل�قع الإلكرويّن ومن خالل الإعالم، ت�سمل اخلدمات 
فني يف دبي الأم�ر الآتية:  التي تقدِّمها »Engage دبي« لدعم العمل التطّ�عي للم�ظَّ

التدريب وم�ارد تط�ير الربنامج التطّ�عي عرب ال�رشكات )امل�ارد مت�افرة   •
مة »بزن���ض اإن ذا ك�مي�نيتي«  عل��ى م�قع غرفة دبي الإلك��رويّن، وم�قع منظَّ

BITC الإلكرويّن، ويف الندوات التابعة لها(.
التدري��ب وامل�ارد مل�س��اعدة ���رشكاء املجتمع على حتقيق م�س��اركة فّعالة   •

ملتطّ�عي ال�رشكات.
الربط بني ال�رشكات و�رشكاء املجتمع )ال��ساطة(.  •

تن�سيق امل�رشوعات التطّ�عية امل�سَركة.   •
متابع��ة �س��اعات التطّ�ع ل��كّل �رشكة، وعدد ال�س��اعات، وعدد الأ�س��خا�ض   •

املتاأثرين مبا�رشًة، من خالل النخراط يف امل�رشوعات الجتماعّية.
تقدير ال�رشكات واملتط�ِّعني.  •

��ة بها  تق��دمي ال��س��ائل لل�رشكات لت�س��جيل برام��ج تطّ�ع امل�ظفني اخلا�سّ  •
وتقييمها.

اإجراء بح�ث ح�ل العمل التطّ�عي عرب ال�رشكات.  •
تغطية اإعالمّية على الإنرنت، ويف ال�سحافة املطب�عة من خالل البيانات   •
��ة: »�س��ي اأ���ض اآر الي�م« التي ت�س��ّلط ال�س���ء  ال�س��حافّية، ويف جمّلته��ا اخلا�سّ
على اإجنازات Engage دبي، بالإ�س��افة اإىل تغطية اأ�س��كال اأخرى للم�س���ؤولّية 

الجتماعّية لل�رشكات والتطّ�ع يف الإمارات العربّية املّتحدة. 

نّظمت غرفة دبي ندوتني للعم�م يف غاية الأهمّية لهذه الدرا�سة يف 2010 و2011. 
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��دة يف جمال  ن��دوة 2010: ن��دوة عاّم��ة وح���ار مفت���ح ح���ل »املمار�س��ات اجليِّ
امل�س�ؤولّية االجتماعّية لل�سركات وح�كمة ال�سركات«:

زت هذه الندوة، على الق�س��ايا ال�ا�سعة ح�ل امل�س�ؤولّية الجتماعّية لل�رشكات،  ركَّ
وعل��ى التطّ�ع الذي يرعاه امل�ّظف���ن، لذلك اعتربت كعن�رٍش من عنا�رش امل�س���ؤولّية 
الجتماعّي��ة لل�رشكات. وكّرمت الندوة ال�رشكات وم�ّظفيها مّمن �س��ارك�ا يف برنامج 
Engage دبي، وحلظت اأّن الربنامج جنح يف ال�سنة الأوىل من عمله يف حتقيق اأكر من 
150 �س��اعة تطّ�ع من ال�رشكات التي ا�ستقطبها. )ندوة غرفة دبي تناق�ض املمار�سات 

التجارّية امل�س�ؤولة، 2010(.

ندوة 2011: »االنخراط يف الن�ساطات االجتماعّية والعمل التطّ�عي«:
رّكزت الندوة ب�س���رة رئي�س��ة عل��ى تطّ�ع امل�ّظف��ني، وت�س��ّمنت تدريًبا متقنًا 
ح�ل تطّ�ع امل�ظفني كجزء من ا�سراتيجّية الأعمال يف ال�رشكة، مع ف�ائد وا�سحة 
لل���رشكات وامل�ّظفني واملجتم��ع. وقّدمت الندوة اأمثلة واقعّية وفر�س��ة للت�ا�س��ل 
وتبادل اأف�س��ل اخلربات. وق��د كّرمت الندوة امل�س��اركني يف برنامج Engage دبي 
يف خ��الل حف��ٍل خا�ّض عل��ى هام���ض الندوة، كم��ا فعل��ت يف العام 2010. و�س��ّلط 
احلفل ال�س���ء على اإ�س��هامات 315 متط�ِّع��ًا من 26 �رشكة مّت تكرميهم، واأ�س��هم�ا 
يف التاأثري الإيجابي يف حياة 2100 �س��خ�ض من خالل م�ساركتهم يف امل�رشوعات 

املجتمعّية. 

واعت��رب الدكت�ر بلعيد رت��اب، رئي�ض قطاع البح�ث القت�س��ادّية وتنمية الأعمال 
امل�ستدامة يف غرفة دبي خالل الندوة: 

»اإّن امل�ساركة ال�سراتيجّية يف املجتمع ت�ساعد ال�رشكات على خلق التاأثري الأعمق 
عل��ى املجتمع، من خ��الل اإعطاء الأول�ّي��ة للمب��ادرات الأكر ارتباطًا با�س��راتيجّية 
ل العمل  عمل ال�رشكة الأ�سا�س��ّية، ومنتجاتها، وخدماتها واأ�س��حاب امل�س��لحة. وي�سكِّ
فني، بالإ�سافة اإىل ما �سبق، اأداًة ا�سراتيجّية لتعزيز مهارات امل�ّظفني  التطّ�عي للم�ظَّ

وحتفيزهم«. 
)غرفة دبي ت�س��ّلط ال�س���ء على قيمة النخراط يف الن�ساطات الجتماعّية والعمل 

التطّ�عي للم�ّظفني، 2011(.

1.1.3. ن�ساطات التطّ�ع Engage دبي يف العام 2011:
- �سباط / فباير: اأقامت جمم�عة Engage  �رشاكة مع »مركز الن�ر لتدريب 
��ة«، واأ�سهمت باأكر من 1000 �ساعة تطّ�ع  الأطفال ذوي الحتياجات اخلا�سّ
يف اإدارة حف��ل جم��ع الترّبعات الأ�سا�س��ي للمركز، »مهرجان امل��رح للعائلة« 

 .Family Funfair
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�سي األ  زاد-األ  اأف  بي  بي  اأي   .1
�سي األ  -األ  لال�ستثمار  الغرير   .2

اأرامك�ض  .3
*باركليز بنك  .4

*ت�سيب- اأنظمة جتميع املعّدات   .5

1. ABB FZ-LLC

2. Al Ghurair Investment- LLC

3.  Aramex

4. *Barclays Bank

5. *CHEP- Equipment Pooling Systems

- ني�سان / اأبريل – اأيار / ماي�: ال�سباب وا�ستدامة التعليم - خالل برنامج 
»كلّية لي�م واحد«، مّتت دع�ة متطّ�عني ملحا�رشة الطالب يف جامعة دبي، 
ولنقل جتربة حقيقّية ووجهات نظر ح�ل ال�ستدامة، والحتبا�ض احلرارّي، 

واأخالقّيات الأعمال وعالقتها بال�رشكات يف الإمارات العربّية املّتحدة. 
- حزيران / ي�ني�: من �سمن 24.258 متطّ�عًا دوليًا، �سارك 207 متطّ�عني 
من ال�رشكات املتعاونة مع Engage دبي يف مبادرة »ي�م اعِط واح�سد2011«. 
وقد �س��ارك�ا يف العرو�ض، واحللقات الدرا�سّية، ومناق�سات الطاولة امل�ستديرة 
يف املدار���ض واجلامع��ات وجمعّي��ات خريّية حملّي��ة وجمم�ع��ات جمتمعّية، 
ة لكت�ساب املهارات  ترّكزت ح�ل تهيئة الأ�س��خا�ض ذوي الحتياجات اخلا�سّ

والتدريبات ذات ال�سلة، والتي تخّ�لهم دخ�ل �س�ق العمل. 
- ت�سري��ن الث��اين / ن�فمب: نّظ��م Engage دبي معر�ض ال�س��حة للم�ظفني 
وعائالته��م –  حي��ث اأدار املعر���ض ح�رشيًا متط�ِّع�ن من �رشكاٍت م�س��اركة 
يف برنامج Engage دبي. ودمج املعر�ض ناحتني من امل�س�ؤولّية الجتماعّية 
فني ورفاههم  لل�رشكات: العمل التطّ�عي عرب ال�رشكات والهتمام ب�سّحة امل�ظَّ

)معر�ٌض ناجٌح لغرفة دبي ح�ل �سّحة امل�ّظفني، 2010(. 
وي�س����ّلط مقط��ع فيدي��� عل��ى م�ق��ع الي�تي���ب بعن���ان »امل�ست�س��فى الكندي 
ف��ني يف معر�ض  �س��ي يف »Engage دب��ي« ال�س���ء عل��ى تطّ�ع امل�ظَّ التخ�سّ

.)CSH in ENGAGE Dubai، 2011( ال�سّحة
- اأتاحت جمم�عة Engage دبي الفر�س��ة اأمام 1500 متطّ�ع للم�س��اركة يف 

حمالت التربُّع بالدم التابعة ل�زارة ال�سّحة. 
مها Engage دبي  وحتّ�ل العديد من هذه املبادرات اإىل ن�س��اطات �س��ن�ّية تنظِّ

مع الدعم التطّ�عي من ال�رشكات الأع�ساء. 

ال�سركات امل�ساهمة:  .2.1.3
 Engage يف م��ا يل��ي عر�ٌض لل�رشكات امل�س��اهمة كما هي مذك�رة على �س��فحة 
مة »بزن�ض اإن ذا ك�مي�نيتي« )BITC(، ولل�رشكات  دبي عل��ى امل�قع الإلكروين ملنظَّ
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)ذ.م.م(. واالإن�ساءات  لل�سيانة  �سيكاغ�  �سركة   .6
*�سركة كليف�رد ت�سان�ض األ األ بي،  .7

النقل الإعادة  كراون  �سركة   .8

*�سركة دي األ اآي بيبِّ ال�سرق االأو�سط   .9

*دناتا  .10

للعقارات دبي  جمم�عة   .11

* �سركة دبي لالأملني�م املحدودة )دوبال(  .12

�سركة نفط االإمارات ال�طنّية املحدودة  - اإين�ك  .13

* جممع الطاقة والبيئة انبارك  .14

* فيديك�ض  .15

* فري�ض فيلدز بُركُه��ض ديرينجر اإل اإل بي  .16
* جرنال اإلكرتيك للطاقة – املنطقة التجارّية احلّرة   .17

* هيلت�ن دبي جمريا  .18

ترايد ه�ريكا   .19

خدمات  .20
* كيه بي اأم جي للخدمات املهنّية   .21

* ليك�يد اأوف اليف - �سائل احلياة  .22

امل�سرق بنك   .23
للخدمات جي  بي  كي�   .24

* �سركة �سريك�  .25

املّتحدة العربّية  االإمارات  بي-  اأر  اأ�ض   .26
* �ستارب�ك�ض  .27

تي اأن  تي   .28

6. Chicago Maintenance and Construction

7. *Clifford Chance

8. Crown Relocations

9. *DLA Piper Middle East LLP

10. *Dnata

11. Dubai Properties Group

12. *Dubai Aluminum (DUBAl)

13. Emirates National Oil Company (ENOC)

14. *EnPark

15. *FEDEX

16. *Freshfields Bruckhaus Deringer

17. *GE Energy FZE

18. *Hilton Dubai Jumeirah

19. Horeca Trade

20. Khadamat

21. *KPMG

22. *Liquid of Life

23. Mashreq Bank

24. QBG Services

25. *Serco

26. SRB-UAE

27. *Starbucks

28.  TNT
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* ي�نيليفر  .29

* بنك االحتاد ال�طنّي  .30

* دابلي� اأ�ض بي )لال�ست�سارات الهند�سّية والت�سميم(  .31

ي�نايتد اإك�سبتيز   .32

* جامعة زايد- معهد تط�ير املجتمع  .33

29. *Unilever

30. *Union National Bank

31. *WSP

32. Xpertize United

33. *Zayed University – ICE

الت��ي ترد اأي�س��ًا على م�ق��ع Engage دبي الإلكرويّن واملح��دَّدة بعالمة النجمة )*(. 
اأّما ال�رشكات امل�سار اإليها بخطٍّ فهي �رشكات »عربّية« مبعنى اأّن مقّرها ه� يف الدول 

العربّية. 
م��ن �س��من ال�رشكات ال���� 30 امُلْدَرج��ة اأعاله، هن��اك 18 �رشكة متعدِّدة اجلن�س��ّية 
ومقّرها خارج املنطقة، وغالبّيتها ملتزمة بربامج لتطّ�ع امل�ّظفني، و15 �رشكة هي 

�رشكات عربّية. 

وورد يف �س��هر �س��باط/ فرباير 2010، عن مدير امل�رشوعات لدى »بيزني�ض اإن ذي 
ك�مي�نيتي« - اململكة املّتحدة، ال�س��ّيدة ماريا خ��س��يه �س�بيال، ح�ل Engage دبي 

الآتي: 
»من��ذ اإطالقه��ا يف اأواخر الع��ام 2008، بادرت Engage دبي الت��ي تديرها غرفة 
في ال�رشكات،  دبي، ويف خالل عاٍم واحٍد وب�س��عة اأ�س��هر، اإىل جمع برنامج تطّ�ع م�ظَّ
ب��ني �رشكات ومنّظمات املجتمع املحلِّّي يف اأنحاء دبي كافة، وهدفه حت�س��ني ن�عّية 
التزام امل�ظفني بامل�ساركة املجتمعّية وحجم التزامهم. ينم� هذا الربنامج يف احلجم 
والتاأثري، ُمظهًرا جمم�عة من ال�رشكات الرائدة ]التي ت�س��ارك يف العمل التطّ�عي على 

ال�سعيدين املحلي والعاملي[« )غرفة دبي، 2010(.

تقدِّم مبادرة Engage  دبي اأف�س��ل دعٍم للبنية التحتّية واأ�س��ملها لتطّ�ع امل�ّظفني 
يف املنطق��ة العربّي��ة، وه��� قائ��م على فهم كام��ل لتط��ّ�ع امل�ّظفني كعن���رٍش مهّم من 
امل�س���ؤولّية الجتماعّية لل�رشكات. وت�س��تمّد Engage دبي خربتها اأ�سا�ًس��ا من انتمائها 
اإىل برنام��ج Engage  العامل��ّي التاب��ع ملنّظم��ة »بزن���ض اإن ذا ك�مي�نيت��ي« )اململكة 
املتح��دة(. ويف ح��ني تق��ّدم اأغلبّية الدعم لل���رشكات املنت�س��بة اإىل Engage  دبي، فاإّن 
بع�ض حلقاتها الدرا�سّية هي منتديات مفت�حة، م�اردها على الإنرنت وتقارير البحث 
مت�افرة للعم�م. لكن ل�س�ء احلظ، ل تقّدم Engage دبي خدماتها خارج دبي، ول حتى 

يف اإمارات اأخرى من �سمن الإمارات العربّية املّتحدة، ول يف بلدان املنطقة العربّية. 
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Volunteer in Dubai 2.3. جمعّية متطّ�عي دبي
    جمعّية متطّ�عي دبي هي منّظمة ل تبغي الربح اأُ�ّس�س��ت يف العام 2008 بهدف 
ت�سهيل اإيجاد فر�ض التطّ�ع لالأ�سخا�ض الذين ي�ّدون التطّ�ع من جهة، وفتح املجال 
م��ن جهة اأخرى اأمام املنّظمات يف دبي لكي جتد حاجتها من املتط�ِّعني. وتت�س��ّمن 

فر�ض التطّ�ع هذه اإمكانّية التطّ�ع �س�اء يف احتفالت اأم يف م�رشوعات. 

ًا بال�سهادات احلّية واآخر يتعلق  وجند على امل�قع الإلكرويّن للجمعّية ق�سمًا خا�سّ
بالأ�س��ئلة الأكر تكراراً. ثم يت�ّزع كّل ق�س��م اإىل ثالثة اأجزاء رئي�س��ة هي: املتط�ِّع�ن، 

اجلمعّيات اخلريّية، ال�رشكات. 
- املتطّ�ع���ن: ُتْعِل��ُم  جمعّي��ة متط�ِّعي دب��ي املتط�ِّعني الذين ت�س��ّجل�ا على 
امل�قع الإلكرويّن عن فر�ض التطّ�ع املنا�سبة لهم من حيث ال�قت واملهارات 

املطل�بة. 
- اجلمعّيات اخلريّية: ت�س��اعد جمعّي��ة متطّ�عي دبي اجلمعّيات اخلريّية على 
��ا يف التخطيط جلمع  جتني��د املتط�ِّعني واإ�رشاِكهم واإدارِتهم. وت�س��اعدها اأي�سً
التربُّع��ات وتنظي��م احلمالت، وت�س��ّبكها بال�رشكات التي مُيِكنه��ا تقدمي الدعم 
لها، وتدير »قائمة الأماين« التي حتتاجه اجلمعّيات، والتي ي�س��تطيع الآخرون 

تقدميها. 
- ال�سركات: تقدِّم جمعّية متطّ�عي دبي اإىل ال�رشكات خدمات متن�ِّعة وعديدة، 
ة يف جمال امل�س�ؤولّية الجتماعّية  وُي�ساِعد معظمها على حتقيق اأهدافه اخلا�سّ

لل�رشكات، وبع�سها الآخر متَّ�سل بالعمل التطّ�عي عرب ال�رشكات. 

وت�سمل اخلدمات املقدَّمة عرب ال�رشكات ما يلي: 
فيها على التطّ�ع،  حتّث  جمعّية متطّ�عي دبي  ال�رشكات على ت�سجيع م�ظَّ  •

وتقّدم لها فر�ض التطّ�ع املالئمة.
تدع��م  جمعّي��ة متطّ�ع��ي دب��ي  جم��ع الترّبع��ات والأعم��ال اخلريّية التي   •
مه��ا ال���رشكات، وتقدِّم امل�س��اعدة غ��ري املتحيِّزة اإىل املنّظم��ات التي هي  تَنظِّ
يف حاجة مِلّحة للم�س��اعدة، وت�س��اعد ال�رشكات على التعامل مع الق�انني ذات 

ال�سلة يف الإمارات العربّية املّتحدة. 
ميك��ن اأن حُتِدث جمعّية متطّ�عي دبي فر�س��ًة لتط��ّ�ع طاقم �رشكة واحدة   •
فق��ط، ولكنها م��ن ناحية اأخرى ل حتج��ز حدثًا باأكمله ل�رشك��ة واحدة هدفها 

التطّ�ع فيه. 
ُتبقي  جمعّية متطّ�عي دبي  ال�رشكات على علم بفر�ض التطّ�ع اجلديدة.   •
•   جمعّي��ة متطّ�عي دبي ُتتابع ن�س��اطات متط�ِّعيها امل�س��ّجلني و�س��اعات 
تطّ�عه��م، وميكنه��ا زي��ادة عدد ال�س��اعات للم�ظف��ني كاف��ًة يف ال�رشكة التي 
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لني فيها، وحتديد الع�س��� القائم ب�اجبه الجتماعّي على ال�جه  يك�ن�ا م�س��جَّ
الأكمل يف حال اأُعطي امل�ظف�ن الإذن مب�ساركة �رشكتهم يف املعل�مات. 

يف حال نّظمت ال�رشكة حفاًل لدعم ق�سّية اإن�سانّية، تق�م  جمعّية متط�ِّعي   •
ِّ��د املتط�ِّعني،  دب��ي بتن�س��يق كّل حاج��ات اليد العامل��ة، ويف ي�م احلفل جتن�
رهم مب�عد الن�ساط للحّد من  دهم باملعل�مات الالزمة، وتذكِّ ��هم، وتزوِّ وحت�سّ

ن بدائل عنهم.  تغّيبهم؛ ويف حال ان�سحاب بع�ض الأ�سخا�ض ت�ؤمِّ
يف ح��ني اأّن جمعّية متطّ�عي دبي ل تتقا�س��ى اأّي مقابل خلدمات العمل   •
التطّ�ع��ي ع��رب ال�رشكات، فاإنها تتقا�س��ى من �رشكات القط��اع اخلا�ّض بدًل 
د  ع��ن »امل�س���رة واخلربة والإب��داع«. وميكن  جلمعّي��ة متطّ�عي دب��ي اأن تزوِّ
ا ل�رشكة ما بفريق لإدارة املتط�ِّعني، فيق�م بت�سجيل املتط�ِّعني،  حفاًل تط�عيًّ
وامل�س��اعدة يف اإدارة احل��دث، وحّت��ى امل�س��اعدة يف دورات ت�جيهّية ما قبل 

احلدث. 
��ا املتط�ِّعني للم�س��اركة يف  ن اأي�سً •   جمعّي��ة متطّ�ع��ي دبي مُيِكن اأن ت�ؤمِّ
ح��دٍث غ��ري خ��ريّي مقابل هب��ة جلمعّي��ة خريّية تختاره��ا ه��ي، اأو يختارها 

املتّط�ع�ن اأنف�سهم. 

ُت�ساِعد جمعّية متطّ�عي دبي على اإيجاد فر�ض التطّ�ع مل�ّظفي ال�رشكات، فُتدير 
��ن متط�ِّعني  م احل�س���ض الت�جيهّي��ة وحتفظ ال�س��جاّلت. كما اأّنها ت�ؤمِّ احل��دث، وُتنظِّ
ف��ني حلفالت جمع الت��رّبع التي تقيمها ال�رشكة، والتي ق��د تنجح مع اأو من  غ��ري م�ظَّ
دون تطّ�ع امل�ّظفني. يف حني ل تقدِّم  جمعّية متطّ�عي دبي نف�س��ها ك��س��يط للعمل 
التطّ�ع��ي عرب ال���رشكات، فهي تقدِّم العدي��د من اخلدمات التي ُيقدِّمها ال��س��طاء يف 
بل��دان اأخرى. ومن امل�ؤّكد اأّنها تعالج حاجات ال�رشكات التي يزداد اهتمامها ب�س��كٍل 
��رد باإ���رشاك م�ّظفيها يف العم��ل التطّ�عي عرب ال���رشكات، ولكنها ل متلك ال�قت،  مطَّ
اأو اخل��ربة اأو العالق��ات لإدارة هذه العملّية. ومع ذلك، ل ي�جد اأّي دليل عّما اإذا كانت 
جمعّية متط�ِّعي دبي تدرِّب ال�رشكات ح�ل كيفّية جتنيد املتط�ِّعني من ال�رشكات اأو 

اإدارتهم. 

وجت��در الإ�س��ارة هنا اإىل اأّن م�ؤ�ّس�س��ة »اإجناز الإم��ارات العربية املّتحدة« لي�س��ت 
مات املنتمي��ة اإىل امل�رشوعات التابع��ة  جلمعّية متطّ�عي  ُمْدَرج��ة عل��ى لئحة املنظَّ
دبي، اآخذين بعني العتبار اأهمّيتها كمنّظمة ملتزمة بالعمل التطّ�عي عرب ال�رشكات 
يف الإم��ارات العربّية املّتحدة وعلى نطاق اأو�س��ع يف جميع اأنح��اء املنطقة العربّية. 
م��ن امُلحَتَم��ل اأّل تك�ن »اإجن��از« INJAZ بحاج��ة اإىل هذه اخلدم��ات، اإذ اإّنها تق�م، 
وب�س��كل م�ستقّل، بالت�س��ال بال�رشكات للم�ساركة يف براجمها، ولكن هذا الغياب عن 
امل�ساركة يف ن�ساطات اأو برامج جمعّية متط�ِّعي دبي يعني اأّن العمل التطّ�عي الذي 
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تنفِّذه »اإجناز« ل ُيحَت�َس��ب من �سمن ن�ساطات اأو �سّجل �ساعات التطّ�ع التي تق�م بها  
جمعّية متط�ِّعي دبي. 

اأ�سكال الدعم االأخرى للبنية التحتّية  .3.3
بالإ�س��افة اإىل امل�ؤ�ّس�س��ات املذك�رة اأعاله، برزت بع�ض الأحداث وال�كالت التي 
ة بالعمل التطّ�عي عرب ال�رشكات  نًا من الدعم للبنية التحتّية اخلا�سّ قّدمت م�ست�ى معيَّ
���ض م�ؤمتر »الرابطة الدولّية للجه���د التطّ�عية الإقليمي الأّول  يف املنطق��ة. وقد خ�سّ
ح���ل التط��ّ�ع يف املنطق��ة العربّية«، والذي ُعِق��د يف ب��ريوت يف اآذار/ مار�ض2011، 
حم�راً ح�ل العمل التطّ�عي عرب ال�رشكات، كما وللتدريب الذي وف�َّره »املجل�ض الدويّل 
للربام��ج التطّ�عي��ة عرب ال���رشكات« التابع للرابط��ة الدولّية للجه���د التطّ�عية. ومن 
املرّجح اأن امل�ؤمترات الإقليمّية امل�س��تقبلّية، واملقرَّر عقدها كّل �س��نتني، �س�ف ت�سمل 
تدريب��ات مماثلة ح���ل العمل التطّ�عي عرب ال�رشكات. اأّم��ا »جمعّية خدمات التطّ�ع« 
مت هذا امل�ؤمتر فقد قّدمت التدريب بالّلغت��ني العربّية والإنكليزّية، حتى اأّنها  الت��ي نظَّ
اأ�ّس�ست »املجل�ض اللبنايّن للتطّ�ع عرب ال�رشكات« الذي 
ن�س��ط يف الفرة 2002 – 2006. وحّلت جمعّية »تعّلم 
الهتم��ام«، التي اأُن�س��ئت العام 2012 حم��ّل »جمعّية 
خدم��ة التط��ّ�ع« من حي��ث تق��دمي التدري��ب وتاأمني 
املجتم��ع  يف  ول�رشكائه��ا  لل���رشكات  ال�ست�س��ارات 
العرب��ّي ح�ل خمتل��ف ن�احي العمل التّط�عّي عرب ال�رشكات. ف�س��اًل ع��ن ذلك، قامت 
بع���ض ال�رشكات بت�ظيف م�ست�س��ارين حمرفني من خارج املنطقة مل�س��اعدتها على 
تط�ير براجمها. وجتدر الإ�س��ارة اإىل اأّن اأغلب امل�ؤمترات ح�ل امل�س���ؤولّية الجتماعّية 
لل���رشكات يف املنطق��ة مل ُت��دِرج ب��س���ح العمل التطّ�ع��ي عرب ال�رشكات من �س��من 
براجمها، واإن برزت بع�ض ال�ستثناءات، وت�افرت بع�ض املراجع ح�ل العمل التطّ�عي 
ع��رب ال���رشكات خالل العرو�ض التي اأُجِرَيت يف تلك امل�ؤمترات. ويف ال�س��ياق عينه، مل 
ة بالعمل  ت�س��مل برامج ج�ائز امل�س�ؤولّية الجتماعّية لل�رشكات يف املنطقة فئة خا�سّ

ا كمعيار لتحديد الفائزين.  التطّ�عي عرب ال�رشكات، ومل ُتدرج اأي�سً

ال�سركات عب  التطّ�عي  للعمل  احلك�مات  دعم   -  4
عن��د املبا���رشة به��ذه الدرا�س��ة، مل جن��د �س���ى القليل م��ن املعل�مات ح���ل دعم 
احلك�م��ات للعم��ل التطّ�عي عرب ال���رشكات. وعلى ح��ّد علمنا مل يت�اف��ر اأّي دليل عن 
�سيا�س��ات ر�س��مّية اعتمدتها اأيُّ حك�مة وطنّية عربّية، اأو وزارة، اأو غريها من الدوائر 
احلك�مّي��ة، جلهة ت�ف��ري احل�افز اأو التدريب، اأو اأّي دعم اآخ��ر للبنية التحتّية. مع ذلك، 
ُوجدت بع�ض الأمثلة من اعراف ر�سمّي باأهمّية العمل التطّ�عي عرب ال�رشكات، والتي 

�س�ف يتّم عر�سها اأدناه: 

ال تزال املعل�مات ح�ل واقع احلك�مات اأو دورها يف دعم العمل 
التطّ�عي عب ال�سركات نادرة
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1.4. وزارات التعليم العربّية
 يرتب��ط  ب�ِ»اإجن��از« INJAZ املث��ل الأّول لدع��م احلك�م��ة للعم��ل التطّ�ع��ي ع��رب 
ال���رشكات، ففي الدول العربّية اخلم�ض ع�رشة املت�اجد فيها برنامج »اإجناز«، �س��محت 
وزارات التعلي��م للمتط�ِّع��ني من ال�رشكات، الذين ُيقدِّم�ن برامج »اإجناز«، بال��س���ل 
اإىل املدار���ض العاّمة. واعرفت بالإ�س��هامات املميَّزة الت��ي ُيقدِّمها ه�ؤلء املتط�ِّع�ن 
ي��ن، ومدرِّبني وكمثال ُيْحَت��ذى به. ولكن مب��ا اأّن الراخي�ض ُمنحت  وبدوره��م كمي�رشِّ
لربنام��ج »اإجن��از« ل لل�رشكات املعنّية، ف��اإّن هذا املثال لي�ض �س���ى دعم غري مبا�رش 

للعمل التطّ�عي عرب ال�رشكات. 

Madrasati 2.4. مدر�ستي 
املثل الثاين لدعم احلك�مة ه� »مدر�س��تي«، وهي مبادرة اأردنّية اأطلقتها �س��احبة 
اجلالل��ة امللك��ة راني��ا العب��د اهلل يف ني�س��ان / اأبري��ل 2008  بهدف خل��ق �رشاكة بني 
القطاع��ني الع��اّم واخلا�ّض ومنّظمات املجتمع املديّن الت��ي ل تبغي الربح يف مبادرة 
اإع��ادة تاأهيل 500 من املدار�ض احلك�مّي��ة يف جميع اأنحاء البالد. اأّما الهدف الرئي�ض 
لهذه املبادرة فه� ترميم املباين والبنية التحتّية يف هذه املدار�ض، وحت�سني براجمها 
التعليمّية. وي�ستهّل الكالم م�قُع »مدر�ستي« الإلكرويّن ق�سم »كيف ميكنكم امل�ساهمة« 

ة، مقرحًا عليها:  مبنا�سدة ال�رشكات اخلا�سّ
اأكر ماليًّا. اأو  رعاية مدر�سة   •

ت�فري تربُّعات عينّية.  •
دع��م واح��دة اأو اأك��ر من منّظم��ات ال�رشاكة به��دف تنفيذ برام��ج التنمية   •

الجتماعّية يف املدار�ض اخلم�سمائة امل�ستهدفة. 
نها من الإ�سهام يف املبادرة. اإ�رشاك م�ّظفيها بالتزام ط�يل الأمد مُيكِّ  •

ويعر���ض امل�ق��ع الإلكرويّن بع�ض �س��بل امل�س��اعدة املمكنة للبن��د )د( من خالل 
العمل التطّ�عي عرب ال�رشكات: 

امل�ساركة يف التخطيط والإدارة كجزٍء من الّلجنة الجتماعّية.   •
تدريب املعّلمني والطالب على الكمبي�تر واملهارات الأخرى املطل�بة.  •

امل�ساركة يف برامج مثل »اإجناز«.  •
اإ�سافّية.  اإىل م�ساعدة  تعليم الطالب املحتاج   •

دعم ن�ساطات لمنهجّية مثل الريا�سة والرحالت امليدانّية.  •
)http://www.madrasati.jo/site.html(

3.4. بلدية دبي
     املثل الثالث لدعم احلك�مة ه� مثل بلدّية دبي، التي نّظمت حملة �سخمة »نّظف�ا 
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الع��امل« على مّر 18 �س��نة متالحقة، والتي ان�س��ّمت اإليها اإم��ارات اأخرى يف الإمارات 
ف�ا العامل« هي حملة بيئّية ُعقدت  العربّية املّتحدة يف ال�س��ن�ات الأخرية. وحمل��ة »نظِّ
ع املجتمعات يف جميع اأنحاء  بالتزامن مع برنامج الأمم املّتحدة للبيئة، والذي ي�سجِّ
العامل على اإ�رشاك �س��ّكانها يف م�رشوعات تهدف اإىل معاجلة م�س��كالت بيئّية حملِّّية ً. 
ويف العام 2010، مّت �سّم بلدّية دبي اإىل »قائمة ال�رشف لالأع�ساء الدائمني« يف حملة 
»نّظف���ا الع��امل« باعتب��ار اأّن بلدّية دبي هي واحدة من بني �س��تة م�س��ركني فقط يف 
خم�س��ة بلدان )بالإ�سافة اإىل اإيطاليا، واليابان، واأ�سراليا، وه�نغ ك�نغ( �سارك�ا يف 

هذه احلملة للمّدة الأط�ل زمنيًّا - ملّدة 18 �سنة)نّظف�ا العامل، 2010(.

ف�ا  مي م�رشوع »نظِّ  ويف العام 2011، اأعلن املهند�ض عبد املجيد �سفائي، اأحد منظِّ
مات  ��ة، ومنظَّ العامل«، اأّنه »خالل احلملة،  قام 37.824 متطّ�عًا من 375 �رشكة خا�سّ
غ��ري حك�مّية، وجمم�عات جمتمعّية، وجمعّيات، واأندية، وفنادق، بالإ�س��افة اإىل 17 
دائرة حك�مّية بتنظيف ال�س���اطىء، والطرقات، وامل�ساحات املفت�حة وم�اقع رئي�سة 
عّدة حتت اإ�رشاف طاقم من ق�سم اإدارة النفايات. بالإ�سافة اإىل ذلك، �سارك يف احلملة 
��ة )وكالة  6.029 طالب��ًا من 60 مدر�س��ة وكلّية حك�مّية و56 مدر�س��ة وجامعة خا�سّ
��ة من جمم�ع  اأنب��اء الإمارات،2011(. مل يرد اأّي حتديد جلهة ن�س��بة ال�رشكات اخلا�سّ
ال���رشكات ال�375 امل�س��اركة، اأو ح�ل ع��دد متط�ِّعي ال�رشكات من �س��من ال�37.824 
��ة بال���رشكات الفردّية اأّن  متط�ِّع��ًا. ولك��ن بيَّنت خمتلف البيانات ال�س��حافّية اخلا�سّ
�رشكات عّدة �س��اركت ب�س���رة فاعلة. وت�س��مل ال�رشكات التي مّت ذكرها يف البيانات 
�سة  ال�سحافّية: »�رشكة العني للمياه املعدنّية«، و»األفا الإمارات«، و»دول�سك�« املتخ�سِّ
بخدم��ات اإدارة النفاي��ات، و»فن��دق دو�س��يت ث��اين« دب��ي، و»الفج��رية لل�س��ناعات 
البال�س��تيكية«، و»م�س��انع امل�س��تقبل لالأنابيب«، و»اخلليج« )Gulf(، و»األ األ �س��ي« 
التابعة ملجم�عة »اإي تي اآي اأ�س��ك�ن غروب«، و»تيرا باك للت�س��دير«، و»�رشكة �سفا 
لالألبان والأجبان«، و»م�س��نع الحتاد لل�س��ناعات ال�رقّية«، و�رشكة »زينات لإعادة 

التدوير واإدارة النفايات«. 

4.4. معر�ض وم�ؤمتر �سلطنة ُعمان للعمل التطّ�عي
كان دع��م احلك�م��ة للعمل التطّ�عي ع��رب ال�رشكات ظاهًرا اأي�س��ًا من خالل وزارة 
ج من  التنمي��ة الجتماعّية يف �س��لطنة ُعمان. وقد اأطلقت ال�زارة مبادرة �س��خمة تروِّ
خالله��ا للعمل التطّ�عي، وذلك من خالل عقد »معر�ض ُعمان الأّول للعمل التطّ�عي«، 
��ا ب�»معر���ض العمل التطّ�عي  5-7 كان���ن الأّول/ دي�س��مرب 2011،  واملعروف اأي�سً
��ا ن��دوة تزامنت مع اأعم��ال امل�ؤمتر حتت  وال�س��تثمار الجتماع��ّي«. وق��د ُعِقدت اأي�سً
عن�ان »الندوة ال�طنّية ح�ل العمل التطّ�عي«. وقد قامت ال�رشكة الُعمانّية للمعار�ض 
والتجارة الدولّية )OITE( بتنظيم املعر�ض والندوة متا�سيًا مع روؤية �ساحب اجلاللة 
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ال�س��لطان قاب��ض بن �س��عيد لالحتف��ال بتاريخ 5 كان�ن الأّول/ دي�س��مرب )وه� الي�م 
العاملّي للتطّ�ع( واعتباره »ي�م التطّ�ع« يف �س��لطنة ُعمان، واأي�س��ًا تكرميًا للفائزين 

بجائزة ال�سلطان قاب��ض للعمل التطّ�عي. 

�س��ّلطت التغطية الإعالمّية للم�ؤمتر والندوة ال�س���ء على جماَلني رئي�سني: التطّ�ع 
وامل�س���ؤولّية الجتماعّية لل�رشكات ب�اقع ارتباطهما بالتنمية الجتماعّية. ويف كثرٍي 

م��ن الن�احي، مّت الركيز على هذين املجالني ب�س��كٍل 
منف�سل، مع تركيٍز اأكرب على اجلانب التطّ�عي املعنّي 
بالتط��ّ�ع م��ن خ��الل املدار���ض. اأّم��ا ال�س��ّق اخلا�ّض 
��ا  بامل�س���ؤولّية الجتماعّي��ة لل���رشكات، ف��كان معنيًّ
بج�انب امل�س���ؤولّية الجتماعّية لل���رشكات املختلفة 

واملتعدِّدة. وبالتايل ميكن قراءة ذلك على امل�قع الإلكرويّن للمعر�ض: 

رد اأّن امل�س���ؤولّية الجتماعّية لل�رشكات  »اإّن ال���رشكات الإقليمّية تعي وب�س��كلٍ مطَّ
باتت من حتمّيات قطاع الأعمال ومل تعد اأعماًل خريّية اإ�سافّية، ويتَّفق عدٌد كبرٌي من 
ا على اأّن امل�س���ؤولّية الجتماعّية لل�رشكات اإن مّتت �سياغتها  املدراء التنفيذّيني حاليًّ
واإدارتها ب�س���رٍة �س��حيحة، ف�س���ف ت���ؤّدي اإىل جمم�عة كبرية م��ن الف�ائد مبا فيها 

ال�سمعة الطيِّبة لل�رشكة والبتكار والنمّ�«.

وتغّطي امل�س�ؤولّية الجتماعّية لل�رشكات: 
ممار�سات الت�ظيف اجليِّدة والتن�ُّع يف مكان العمل  •

ح�كمة ال�رشكة  •
التجارة العادلة يف ال�س�ق  •

امل�س�ؤولّيات البيئّية  •
ممار�سات حترم حق�ق الإن�سان  •

ال�س��تثمار الجتماع��ّي )مب��ا يف ذل��ك اأعم��ال تطّ�عّي��ة يدعمه��ا �س��احب   •
العمل(

التطّ�ع ه� م�سلٌك ملن ا�ستطاع اأن ي�سلكه من الأفراد، اإّما ب�سكل م�ستقّل، اأو من خالل 
طات ال�ستثمار الجتماعّي لل�رشكة التي يعمل�ن فيها. يق�م الفرد  امل�س��اركة يف خمطَّ
من خالله مب�س��اعدة املجتمعات الأقّل حّظًا، اأو الإ�سهام يف م�رشوعات ت�ستحّق اجلهد. 
اأن ت�س��بح متط�ِّعًا جتربة جمدية على ال�س��عيد ال�سخ�س��ّي ت�س��اعدك يف »رّد اجلميل« 
ملجتمعك. وميكن للمتط�ِّعني اأن يختاروا، مئات الفر�ض املختلفة من خالل الإ�س��هام 

اإّما مبالهم، اأو ب�قتهم، اأو مبهاراتهم» )وزارة التنمية الجتماعّية،2011(.

امل�س�ؤولّية  اأّن  رد،  مطَّ وب�سكلٍ  االإقليمّية،  ال�سركات  تعي 
ومل  االأعمال  قطاع  حتمّيات  من  باتت  لل�سركات  االجتماعّية 

تعد جمرد اأعمال خريّية 
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مّم��ا ل �س��ّك في��ه اأّن العم��ل التطّ�ع��ي عرب ال���رشكات اعُترب ج��زًءا من امل�س���ؤولّية 
الجتماعّية لل�رشكات، لكن مل ُي�سلَّط ال�س�ء عليه ككيان مهّم يف خالل الندوة. وبالتايل، 
ل نقطة تركيز حم�رّية لل�رشكات التي  يب��دو اأّن العمل التطّ�عي عرب ال�رشكات مل ي�س��كِّ
اأ�س��درت الإعالن��ات املتعلِّق��ة بالن��دوة. ل ب��ل بدت ه��ذه ال���رشكات وكاأّنه��ا ل تهتّم 
�س���ى بعر�ض دعمها امل��اّدي والعينّي للعمل التطّ�عي من اأج��ل التنمية الجتماعّية، 
بالإ�س��افة اإىل التزامها العام بامل�س���ؤولّية الجتماعّية لل���رشكات، ومل تقم باأّي جهٍد 
ُيذكر لت�س��ليط ال�س���ء على العمل التطّ�عي لهذه ال�رشكات. ومل تِرد اأيُّ اإ�سارة �رشيحة 
للعمل التطّ�عي عرب ال�رشكات يف برنامج الندوة املت�افر على �س��فحة الإنرنت. كما 
ل تت�افر اأّي اأدّلة ت�سري اإىل منح »جائزة ال�سلطان قاب��ض للعمل التطّ�عي« اإىل �رشكاٍت 

تتمّتع بربنامج عمل تطّ�عّي من�ذجّي. 

 ودعًما لهذه املالحظة، اأعلن معايل ال�سيخ �سعد بن حمّمد املر�س�ف، وزير التجارة 
وال�س��ناعة، يف خالل حفل اإطالق املعر���ض، »اإّن العمل التطّ�عي له� عن�رش مهّم يف 
املجتمع��ات ويف تنمي��ة املجتم��ع. وم��ن هنا، تربز اأهمّية ت�س��جيع الأف��راد و�رشكات 
القط��اع اخلا���ضّ ليك�ن�ا مبدعني ولي�س��تثمروا يف حقل التطّ�ع كم�س���ؤولّية تكت�س��ب 

اأهمّية كبرية يف دفع تقّدم ال�طن و�سعبه«)�سحيفة ُعمان اأوبزيرفر2011(.
 

ع ب�رشاحة  ع هذا الت�رشيح القطاع اخلا�ّض على دعم التطّ�ع، ولكّنه ل ي�سجِّ ي�س��جِّ
ة يف جمال  العمل التطّ�عي عرب ال�رشكات.  ال�رشكات على تط�ير براجمها اخلا�سّ

وُي�س��تثنى مّما �س��بق املقال ال�سادر يف �س��حيفة »ُعمان اأوبزيرفر«ح�ل م�ساركة 
البن��ك ال�طن��ّي الُعمايّن، والذي ل ُي�س��لِّط ال�س���ء على الدعم املايّل ال��ذي يقدِّمه البنك 
�ض لتطّ�ع  ال�طنّي الُعمايّن اإىل العمل التطّ�عي فح�س��ب، بل على برنامج البنك املخ�سَّ

ا. وجاء يف املقال:  م�ّظفيه اأي�سً
»اإّن م�س��اركة البنك ال�طنّي الُعمايّن لهي تاأكيٌد على التزام البنك امل�س��تمّر بتاأييد 
��ة به يف  املبادرات التطّ�عية من خالل ال�س��تفادة من خربة اخلدمات املالّية اخلا�سّ
جمال امل�س�ؤولّية الجتماعّية لل�رشكات وا�ستخدامها. وذلك مّما ي�سمل تطّ�ع امل�ّظفني 
��ة باملنّظمات التي ل تبغي الربح وتقدمي الدعم  وا�س��تخدام جمم�عة املهارات اخلا�سّ
ا، بهدف زيادة ال�عي يف اأّن هذا العمل غري الهادف للربح ه� م�اطنة  املايل لها اأي�سً

�ساحلة لل�رشكات«. 

كما �رّشحت ال�س��ّيدة عائ�س��ة اخلرو�سي، رئي�سة الت�س��الت املركزّية وامل�س�ؤولة 
ا �سعداء اأن نك�ن الراعي الذهبّي  الجتماعّية يف البنك ال�طنّي العمايّن قائلة: »نحن جدًّ
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ملعر�ض العمل التطّ�عي الأّول يف ُعمان. ويفتخر البنك ال�طنّي الُعمايّن بدعم مبادرة 
�س��احب اجلاللة لالحتفال يف اخلام�ض من كان�ن الأّول/ دي�س��مرب ب�� »ي�م التطّ�ع« 
يف ُعم��ان. ولطاملا كان البنك ال�طن��ّي الُعمايّن ملتزًما يف رّد اجلميل للمجتمع ودمج 
امل�س���ؤولّية الجتماعّي��ة لل�رشكات يف كّل جانب من ج�ان��ب اأعماله. ويف اأوائل العام 
2011، اأن�س��اأ البنك »جمم�عة تطّ�ع امل�ّظفني«. واإّن م�ّظفي البنك يف �س��دد �س��ياغة 
برنامج ا�س��راتيجّي متكامل مع اأهداٍف اأ�سا�سّية لالأعمال وكفاءات اأ�سا�سّية ت�ؤّدي اإىل 
اإن�س��اء برنامج هادف وم�س��تدام. واإّن اأعداد امل�ّظفني مّمن ين�س��ّم�ن اإىل هذه احلركة 

.)Oman Daily Observer،2011( »املتنامية ما فتئت تتزايد
  

يب��دو اأّنه م��ن املمكن حتقيق املزيد لت�س��جيع ال�رشكات على ت�س��ليط ال�س���ء على 
العم��ل التطّ�ع��ي عرب ال���رشكات، وكذلك لتث�قي���ف ال�رشكات ح�ل ف�ائ��ده واخلط�ات 

الالزمة لتط�يره. 

ا بني امل�س���ؤولّية  لك��ن، وبغ���ضّ النظ��ر ع��ن ذل��ك، مّت الربط ب�س���رة وا�س��حة ج��دًّ
الجتماعّي��ة لل���رشكات والعم��ل التطّ�عي ع��رب ال�رشكات. كم��ا اأّن امل�س��اركة الفاعلة 
يف املعر�ض �س��اعدت ال�رشكات على الت�ا�س��ل مع املنّظمات التطّ�عية، و�س��ّهلت دعم 
م��ات املجتمعّية من خ��الل العمل  ال���رشكات للجه���د التطّ�عي��ة الت��ي تنفِّذه��ا املنظَّ

التطّ�عي عرب ال�رشكات، بالإ�سافة اإىل الدعم املاّدّي والعينّي. 
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اأ. ت��سيات لتط�ير العمل التّط�عّي عب ال�سركات 
ميك��ن اعتبار الأمثلة التي �س��ّلط هذا التقرير ال�س���ء عليها رائ��دة يف جمال العمل 
التطّ�عي عرب ال�رشكات. فهذه النماذج من ال�رشكات ُتر�س��د الآخرين وتلهمهم وحتّثهم 
عل��ى التقّدم بثبات يف م�س��الك جديدة. وقد �س��ارك بع�ٌض من هذه ال�رشكات ل�س��ن�اٍت 
ط�يلة يف �س��كٍل من اأ�س��كال العمل التطّ�عي، وبع�سها الآخر جديد يف هذا املجال. ول 
يرتبط جناحها يف تط�ير برامج التطّ�ع بعدد �س��ن�ات اخلربة التي تتمّتع بها بقدر ما 
يرتبط بالتزامها بربنامج العمل التطّ�عي اخلا�ّض بها، وبا�س��تعدادها لال�س��تثمار يف 
اخلدمات ال�ست�س��ارّية والتدريب والتخطيط، والإدارة، بهدف تط�ير الربنامج ب�س���رة 
��ا م�ّظفيه��ا و�رشكائها يف  فّعالة، وبت�س��ميمها عل��ى التعاون مع اجلميع، وخ�س��سً
املجتمع. اإّن الت��س��يات التي تقدِّمها الدرا�سة هي مبادئ ت�جيهّية عاّمة واقراحات 

ُتعَر�ض للنظر فيها، ولي�ست ق�اعد يجب اتباعها.

ال�سركات  .1
فني بت�سجيٍع ودعٍم  • البدء بت�فري فر�ض امل�ساركة يف العمل التطّ�عي للم�ظَّ

من ال�رشكة.
من امل�ستح�سن البدء مب�ساركة تطّ�عّية ب�سيطة ميكن تنفيذها، �رشط ال�سعي   •
يف م��ا بعد لتاأمني جمم�ع��ة متن�ِّعة من فر�ض التطّ�ع التي تنا�س��ب خمتلف 
الهتمام��ات والق��درات وتخ��دم احتياج��ات ال�رشك��ة وامل�ّظف��ني املختلف��ة 
م��ن جهة. ومن جه��ة ثانية، ميك��ن اإدراج امل�رشوعات القائم��ة على املهارات 
وامل�رشوعات امل�س��تمّرة ُبغية ت��س��يع برنامج العمل التطّ�ع��ي عرب ال�رشكات 
وتاأث��ريه يف ال���رشكاء يف املجتم��ع، وتعزيز القيمة املهنّي��ة لربامج امل�ّظفني 

اأنف�سهم. 
اإظهار اللتزام العايل امل�ست�ى بربنامج العمل التطّ�عي عرب ال�رشكات من   •
خالل م�س��اركة الرئي�ض التنفيذي وغريه من امل��دراء التنفيذّيني، ل بالبيانات 

التاأييدّية فح�سب، بل من خالل م�ساركتهم كمتط�ِّعني.
فني والرحيب  العراف بالعمل التطّ�عي عرب ال�رشكات، والهتمام بامل�ظَّ  •
فني،  به��م وع��دم اعتبارهم عبئ��ًا، اإذا كان العم��ل التطّ�عي مطل�بًا م��ن امل�ظَّ
وعلى ال�رشكات اأن حتذو حذو املدار�ض يف اعتماد �سيا�س��ات اخلدمة الإلزامّية 

وت�سمية الربنامج »خدمة املجتمع« بدًل من »التطّ�ع«. 

IV- ت��سيات 
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اإّن العم��ل التطّ�ع��ي عرب ال�رشكات ميكن اأن يبداأ من الأ�س��فل اإىل الأعلى اأو   •
م��ن الأعل��ى اإىل الأ�س��فل، وقد يع��ّد وج�د مكت��ب وم�ّظَفنِي اأو ثالث��ٍة  يهتّم�ن 
بالتخطيط ال�سراتيجّي للعمل التطّ�عي عرب ال�رشكات، وبالعمل ك�سلة و�سل 
��ة  مات غري احلك�مّية، وتنظيم املبادرات التطّ�عية اخلا�سّ بني ال�رشكة واملنظَّ
فني، وامل�ساعدة يف �سياغة �سيا�سات ال�رشكة، وحفظ  بهم اأو بغريهم من امل�ظَّ
ال�س��جاّلت، ورفع اإجنازات متط�ِّعي ال�رشكة اإىل م�س���ؤول العالقات العاّمة، قد 

ا.  يعّد ذلك اأمًرا مهمًّ
التاأّك��د من اأّن اأع�س��اء الطاقم املحدَّد يتمّتع�ن بفهٍم وا�س��ح للعمل   •
�س��ة  التطّ�ع��ي ع��رب ال���رشكات، اكت�س��ب�ه بقراءته��م امل�ارد املتخ�سِّ
واملتعدِّدة ح�ل هذا امل��س�ع، وبامل�ساركة يف التدريبات وامل�ؤمترات، 
والت�س��ال عرب امل�اقع الإلكرونّية بال�رشكات الأخرى النا�س��طة يف 

هذا املجال. 
اإدراج العمل التطّ�عي عرب ال�رشكات من �سمن ا�سراتيجّية ال�رشكة املتعّلقة   •
بتعي��ني امل�ّظفني املتط�ِّعني وتثبيتهم، وتنمي��ة قدراتهم، وعالقاتهم العاّمة 

وم�س�ؤولّياتهم املدنّية. 
اعتماد مقاربة ا�س��راتيجّية تاأخذ بع��ني العتبار وج�ب تلبية احتياجات   •

ال�رشكاء. 
فني املتطّ�عني يف الن�احي التي تهّمهم،  احلر�ض على ال�ستفادة من امل�ظَّ  •

والأخذ براأيهم بعد م�ساركتهم يف اأّي جتربة يف اإطار العمل التطّ�عي. 
فني تهتم بجمع املعل�مات.  اإن�ساء جلنة ا�ست�سارّية للم�ظَّ  •

و�س��ع �سيا�س��ات منا�س��بة لل�رشك��ة يف م��ا يخ���ضّ العم��ل التطّ�ع��ي عرب   •
ال�رشكات.

امل�ساركة يف جمع البيانات وتقييمها مع املعنّيني بالأمر.   •
امل�س��اعدة يف تط�ي��ر بنية حتتّية لدعم العم��ل التطّ�عي عرب ال�رشكات يف   •

املجتمع والبلد واملنطقة. 
العم��ل على اإن�س��اء جمل�ٍض للعم��ل التطّ�عي عرب ال�رشكات، على امل�س��ت�ى   •
املحّل��ّي وال�طن��ّي والإقليمّي لت�س��هيل الت�ا�س��ل بني ال���رشكات املعنّية؛ واإذا 
��ا، مُيكنها الن�س��مام اإىل املجل�ض ال��دويّل للربامج  كان نط��اق ال�رشك��ة عامليًّ

التطّ�عية. 

ف�ن امل�ظَّ  .2
اإن�ساء برنامج للعمل التطّ�عي عرب ال�رشكات.  اعمْل على   •
اأع�ساء جلنة امل�ّظفني لدعم الربنامج.  اأحد  ْم لتك�ن  تقدَّ  •

ُقْم بدور �سلة ال��سل بني ال�رشكة واملنّظمات اأو اجلمعّيات التي ترى اأنها   •
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ل �رشيكًا يف املجتمع.  قد ت�سكِّ
ْع زمالَءك على التطّ�ع.  ًعا بانتظام و�سجِّ ُكْن متط�ِّ  •

حدِّد الفر�ض التي تتالءم مع اهتماماتك وقدراتك واأهدافك على ال�سعيدين   •
ال�سخ�سّي اأو املهنّي. 

مات  د من اأّن املنظَّ افهم حق�قك وواجباتك كمتط��ّ�ع واحرْمها، وتاأكَّ  •
الت��ي تتط��ّ�ع اأن��ت م��ن اأج��ل م�س��اعدتها تفه��م ه��ذه احلق���ق وحترم 

م�س�ؤولّياتها.

وامل�ستقبلّي�ن احلالّي�ن  ال�سركاء   .3
مات اخلدماتّية التي تقدِّم اأو ميكنها  تت�س��ّمن هذه الفئة جميع امل�ؤ�ّس�س��ات واملنظَّ

اأن تقدِّم فر�ض التطّ�ع للمتط�ِّعني عرب ال�رشكات. 

قدِّْر اإمكانّيات ال�س��تفادة من هذا الكّم الهائل من املتط�ِّعني امل�ستقبلّيني،   •
وعل��ى �س��بيل املث��ال: الأعداد الكب��رية التي مُيِك��ن ت�ظفيها ككتل��ة متط�ِّعني 
لالأح��داث الك��ربى، اأو الِف��رق التي ميكنه��ا تلبية بع�ض الحتياج��ات املعيَّنة، 
مة  اأو املتط�ِّع���ن املهرة الذين ميكنهم امل�س��اعدة يف تلبي��ة احتياجات املنظَّ

املحدَّدة. 
اعتم��د مقارب��ة ا�س��راتيجّية عن��د الت�س��ال ب���رشكات ترغ��ب يف اأن تلّبي   •
اأن��ت احتياجاته��ا يف خ��الل �س��عيك للح�س���ل عل��ى م�س��اعدتها يف تلبي��ة 

احتياجاتك.
اجَع��ل العمل التطّ�عي بالن�س��بة اإىل �رشكتكم، �س��هاًل وجمدًيا قدر الإمكان   •

.)INJAZ اأنظر مثال اإجناز(
اأدِرك اأّن الربنام��ج ال��ذي تقدِّم��ه ال�رشك��ة يف جم��ال العم��ل التطّ�عي عرب   •
ال���رشكات، قد ل يلّب��ي اهتمام ال�رشكات التي تتعامل�ن معها اأو مع م�ّظفيها، 
ع  هذه ال�رشكات على ت��س��يع برناجمها  كما واحتياجاتهم، لذا عليك اأن ت�س��جِّ

ماٍت اأخرى.  التطّ�عي لي�سمل منظَّ
اِفه��ْم واح��ِرْم حق�قك وم�س���ؤولّياتك كمنّظمة ُت�رشك متط�ِّع��ني، واحَر�ْض   •

على اأن يحرم املتط�ِّع�ن حق�قهم وم�س�ؤولّياتهم )راجع امللحق(. 
تاأّكد من اأّن اأع�ساء الفريق التطّ�عي يتمّتع�ن بفهٍم وا�سح لعملهم، يك�ن�ن   •
ق��د اكت�س��ب�ه من قراءتهم ومن امل�س��اركة بالتدريبات وامل�ؤمت��رات، ومن دعم 
�سني، اأو من الت�سال باملنّظمات الأخرى النا�سطة يف العمل التطّ�عي  املتخ�سّ

عرب ال�رشكات.
�ساِعد يف تط�ير بنية حتتّية اأو�سع لدعم العمل التطّ�عي عرب ال�رشكات يف   •

املجتمع واملنطقة وال�طن. 



من�شورات موؤ�ش�شة الفكر العربي 84

احلك�مات  .4
يت�ّجب على احلك�مات: 

ع��رب  التطّ�ع��ي  العم��ل  برام��ج  لتط�ي��ر  احل�اف��ز  تق��دِّم  �سيا�س��ات  و�س��ع   •
ال�رشكات. 

احت�سان العمل التطّ�عي عرب ال�رشكات جّراء بذل اجله�د الآيلة اإىل تعزيز   •
امل�س�ؤولّية الجتماعّية. 

ا�س��تحداث ج�ائز وطنّية تكرِّم ال�رشكات التي تقدِّم برامج من�ذجّية للعمل   •
التطّ�عي. 

امل�ساعدة على تط�ير بنية حتتّية اأو�سع لدعم العمل التطّ�عي عرب ال�رشكات يف   •
املجتمع وال�طن واملنطقة من حيث التدريب، والتقدير، والت�ا�سل، والتي�سري. 

اجلامعات يف  االأعمال  كلّيات   .5
ب على هذه الكّلّيات: يت�جَّ

اإدراج العم��ل التطّ�ع��ي ع��رب ال�رشكات يف �س��لب امل�س���ؤولّية الجتماعّية   •
لل�رشكات. 

عقد م�ؤمترات وور�ض عمل ح�ل العمل التطّ�عي عرب ال�رشكات وامل�س�ؤولّية   •
الجتماعّية لل�رشكات. 

االإعالم،  التجارة،  )غرفة  االأخرى  الداعمة  امل�ؤ�ّس�سات   .6
�س�ن بامل�س�ؤولّية االجتماعّية لل�سركات والعمل التطّ�عي( املتخ�سّ

التاأّكد من اإدراج العمل التطّ�عي عرب ال�رشكات يف امل�ؤمترات والتدريبات،   •
والت�ا�سل بني ال�رشكات املعنّية و�رشكائها يف املجتمع. 

ت�س��ليط ال�س���ء على الفعالّيات وال�سيا�س��ات والربامج الناجحة يف جمال   •
العمل التطّ�عي عرب ال�رشكات كنم�ذج ُيحتذى به اأو يتّم حت�سينه. 

ا�س��تحداث ج�ائ��ز تكرميّي��ة لل���رشكات التي تق��دِّم برام��ج من�ذجّية للعمل   •
التطّ�عي عرب ال�رشكات. 

ت�فري الفر�س��ة لل���رشكات التي تقدِّم برامج من�ذجّي��ة يف العمل التطّ�عي   •
��ة  ع��رب ال���رشكات ك��ي تعتَم��د كم�ست�س��ار مل��ن يرغب يف تط�ي��ر برامج خا�سّ

بالعمل التطّ�عي.
اآليات العمل لتحديد فر�ض التطّ�ع املنا�سبة.  ت�فري   •

ب- ت��سيات لبح�ث م�ستقبلّية
بهدف متابعة تطّ�ر العمل التط�عّي عرب ال�رشكات يف املنطقة العربّية، من املهّم 
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اأن تت�افر الدرا�سات املت�ا�سلة التي جتمع البيانات يف خالل فراٍت منتظمة )كّل �سنة، 
2، 5، اأو 10 �سن�ات(. وحتتاج هذه الدرا�سات اإىل ت�فري املكّ�نات الكمّية والن�عّية جلمع 
نهم من حتديد الجتاهات. اإّن ا�س��تعرا�ض امل�س��ادر على الإنرنت  بيانات مقارنة متكِّ
مفيد، اإّل اأّنه من الأهمّية مبكان اأن تت�افر الدرا�سات التي ت�ستهدف ال�رشكات النا�سطة 
يف جمال العمل التطّ�عي عرب ال�رشكات، واأن ينتج عن ذلك ر�سٌم بيايّن ملا اأحرزته من 
��ة بها من جهة، والدرا�سات القائمة على اأ�سا�ض العّينة  تقّدم يف تط�ير الربامج اخلا�سّ
الع�س���ائّية من جه��ة اأخرى. وتعطي هذه الأخرية فكرة اأف�س��ل عن مدى ت��ّس��ع العمل 
ذتها غرفة دبي،  التطّ�عي عرب ال�رشكات يف املنطقة. من املهّم تكرار الدرا�س��ة التي نفَّ
ا مراجعة اأداة  ا اأّن البيانات الأ�سا�سّية للغرفة مت�افرة الآن. ومن اجليِّد اأي�سً وخ�س��سً

امل�سح ومنهجّيته، ونقلها اإىل بلدان اأخرى يف املنطقة بهدف املقارنة. 

��ا ا�س��تخدام متغرّي من اأداة امل�س��ح املدرجة يف هذه الدرا�س��ة كجزٍء  من اجليِّد اأي�سً
من درا�س��ة اأو�سع للعمل التطّ�عي عرب ال�رشكات يف خالل فراٍت منتظمة، ول�سّيما اإذا 
اأمكن تط�ير اآلّية فّعالة ل�سمان م�ساركة اأو�سع لل�رشكات يف ال�ستطالع على الإنرنت 
��ا، اإذا مّت تط�ير متغرّياِت امل�س��ح، اأن يك�ن  ع��رب بلدان املنطقة. ويك�ن من املفيد اأي�سً
هنالك متغرّي للم�س��ح ي�ستهدف ال�رشكات التي تن�س��ط حاليًّا يف العمل التطّ�عي، وتلك 
التي ل تن�سط يف العمل التطّ�عي، وي�ستهدف اأ�سحاب امل�سلحة املعنّيني، مبا يف ذلك 
ال�رشكاء يف املجتمع وكّلّيات الأعمال يف اجلامعات، وغريها من امل�ؤ�ّس�سات الداعمة. 
وقد يك�ن من املمكن حتقيق ن�س��بة م�س��اركة اأعلى يف امل�س��ح من خالل التعاون مع 
ال�زارات احلك�مّية، وغرف التجارة، واجلامعات، اأو معهد بح�ث م�ستقّل. اإّن اأّي درا�سة 
ُتكّرر على �سبكة الإنرنت عملّية امل�سح ال�ا�سعة النطاق التي ا�ستخدمناها، من �ساأنها 
��ر دراية مف�س��ّلة بربام��ج العمل التطّ�عي عرب ال�رشكات، وميكن احل�س���ل على  اأن ت�فِّ
معدَّل ا�س��تجابة اأف�س��ل م��ن خالل اختيار عدد حٍمدَّد من الأ�س��ئلة الت��ي ميكن طرحها 
ا اأو من خالل الهاتف، اأوعرب الإنرنت. ويف هذه احلالة، ميكن اإدراج الأ�س��ئلة  �سخ�س��يًّ

التي ُحذفت من امل�سح الأّول يف م�سح اآخر، ُير�َسل اإىل عيِّنة ع�س�ائّية اأو م�ستهدفة.

ومن اجليِّد اأن ت�سمل الدرا�سات التي اأُجريت، يف جمالت متداخلة، العمل التطّ�عي 
عرب ال�رشكات. واأن تغّطي درا�س��ات امل�س���ؤولّية الجتماعّية لل�رشكات العمل التطّ�عي 
عرب ال�رشكات، باعتباره اأحد اأبعاد هذه امل�س���ؤولّية. ومُيِكن اأن ت�س��مل الدرا�سات العمل 
التطّ�ع��ي ع��رب ال���رشكات كاأحد اأبع��اد العمل التطّ�ع��ي. وميكن تنفيذ درا�س��ات ح�ل 
املق��ّررات املعتَم��دة يف كّلّي��ات اإدارة الأعمال، وامل�ؤمترات ذات ال�س��لة بامل�س���ؤولّية 
الجتماعّي��ة لل���رشكات وبالعمل التطّ�عي، وبرامج التكرمي ذات ال�س��لة بامل�س���ؤولّية 
الجتماعّي��ة لل���رشكات به��دف حتدي��د م��ا اإذا كان يتّم جتاه��ل العم��ل التطّ�عي عرب 
ال�رشكات، اأو ذكره، اأو العراف الكامل باأهمّيته. وحيثما اأمكن، ينبغي على اأّي درا�سة 
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ح�ل عمل ال�رشكات التطّ�عي يف املنطقة اأن تت�س��ارك والأ�ساليب مع درا�سات مماثلة 
من مناطق اأخرى يف العامل.

واأخرًيا، من املهم اأن تعرف الدرا�س��ات امل�س��تقبلّية باأهمّية اأ�س��حاب ال�س��اأن يف 
العم��ل التطّ�عي عرب ال�رشكات وهم: ال�رشكات و�رشكاوؤها احلقيقّي�ن وامل�س��تقبلّي�ن، 
امل�ست�سارون، احلك�مات، امل�ؤ�ّس�سات التجارّية، مراكز التطّ�ع، وغريها من امل�ؤ�ّس�سات 

الداعمة، بحيث يتّم العراف بجه�دها، وت�سجيعها، وحت�سينها.
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ت�س��ري الأدّل��ة، التي مّت جمعها له��ذه الدرا�س��ة، اإىل اأّن العمل التطّ�ع��ي عرب ال�رشكات 
م�ج�د يف املنطقة العربّية، واأّن ال�رشكات العربّية وال�رشكات املتعدِّدة اجلن�س��ّيات حتثُّ 
م�ّظفيه��ا عل��ى النخراط في��ه، واأّن العديد من ال�رشكات يفتخر به��ذا العمل اإىل حّد كبري 
وين�رشه عرب الإنرنت. يف حني مل تتمّكن هذه الدرا�سة من تقدمي الإح�ساءات ح�ل الن�سبة 
املئ�ّية لل���رشكات التي حتّث م�ّظفيها على النخراط يف العمل التطّ�عي عرب ال�رشكات، 
اإّل اأّن كّل م��ا وجدن��اه يف ال���رشكات الت��ي مّت عر�س��ها يف هذه الدرا�س��ة، ميكن اأن يخدم 

كمثاٍل ُيحَتذى به وُيبنى عليه يف حت�سني العمل التطّ�عي عرب ال�رشكات يف املنطقة. 

    العم��ل التطّ�ع��ي ع��رب ال�رشكات، والعمل التطّ�عي ب�س��كل عاّم، يتمّتع ب�س��فات 
عاملّية م�سركة، ما يعني اأّن العديد من الدرو�ض امُل�ستقاة من تنمية العمل التطّ�عي عرب 
ال���رشكات يف مناطق اأخرى مُيِكن تطبيقه بنجاح يف املنطقة العربّية. وبالتايل مُيِكن 
مل�ؤ�ّس�سة يف اإنكلرا اأن تقدِّم الإر�ساد ح�ل العمل التطّ�عي عرب ال�رشكات يف مدٍن اأخرى 
ح�ل العامل. وال�رشكات املتعدِّدة اجلن�سّيات التي اأ�ّس�ست العمل التطّ�عي عرب ال�رشكات 
اخلا�ّض بها يف مناطق اأخرى يف العامل ميكن لها اأن ُتطبِّق هذه املمار�س��ات وبنجاٍح 

لة مثاًل مُيِكن  كبرٍي يف فروعها يف هذه املنطقة، م�سكِّ
لل���رشكات املحلّية اأن تقتدي به. ولكن بع�ض عنا�رش 
العم��ل التطّ�عي ع��رب ال�رشكات يف املنطق��ة العربّية 
تعك�ض احلقائق الثقافّية والجتماعّية وال�سيا�سّية يف 
املنطقة. وقد عك�س��ناها يف �سياق هذه الدرا�سة بطرٍق 
خمتلفة ومتن�ِّعة: التطّ�ع املرتبط ب�س��هر رم�س��ان اأو 

باحلّج، رجحان م�س��اركة املتطّ�عني غري امل�اطنني يف مبادرة جمعّية متطّ�عي دبي 
Volunteer in Dubai يف جمتمع ي�سّكل م�اطن�ه اأقلّية ال�سكان، والأولّية املمن�حة 
��ن من فر�ض ت�ظيف ال�س��باب يف دوٍل ترتفع فيها ن�س��بة ال�س��باب  للتطّ�ع الذي ُيح�سِّ

ا.   ل فيها البطالة بني ال�سباب ن�سبًا عالية جدًّ لإجمايل عدد ال�سكان، وت�سجِّ

  اخلامتة

عب  التطّ�عي  والعمل  عاّم  ب�سكل  التطّ�عي  العمل  يتمّتع 
ال�سركات ب�سفات عاملّية م�سرتكة، ما يعني اأّن الدرو�ض الكثرية 
املُ�ستقاة من تنمية العمل التطّ�عي عب ال�سركات يف منطقة ما 

مُيِكن تطبيقها بنجاح يف املنطقة العربّية
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    ومب��ا اأّن العم��ل التطّ�ع��ي عرب ال���رشكات امل�ج�د يف املنطق��ة العربّية ه� عمل 
تفاعل��ّي اأكر منه ا�س��تباقّي، فال�رشكات تلّب��ي النداءات التي تطلقه��ا »اإجناز العرب«، 
وبلدّي��ة دبي، وبرنامج رّواد وغريها من املنّظمات وامل�ؤ�ّس�س��ات، مع ا�س��تعداد لتاأمني 
متط�ِّعني، بالإ�س��افة اإىل تقدمي الدعم املاّدّي والعيِنّي. فهي تق�م بتنظيف ال�س���اطئ، 
وزي��ارة امل�ست�س��فيات، والترّبع بالدم، وتق��دمي ال�جبات الغذائّي��ة للجائعني. ويت�افر 
ا بع�ض العمل التطّ�عي القائم على املهارات، ولكّن معظم املنّظمات غري احلك�مّية  اأي�سً
غ��ري معت��ادة على طلب مث��ل هذا الدعم، وغالبّي��ة ال�رشكات غري معت��ادة على تقدميه. 
وبا�ستثناء جمعّية متطّ�عي دبي Volunteer in Dubai وجمعّية متطّ�عي اأب� ظبي 
مات  Volunteer in Abu Dhabi، ل ت�ج��د اآلّية �س��هلة تربط ب��ني احتياجات املنظَّ
غري احلك�مّية وال�رشكات التي ميكنها تلبية هذه الحتياجات. وحتى يف احلالت التي 
يت�اجد فيها العمل التطّ�عي عرب ال�رشكات القائم على املهارات، يبدو اأّنه ل ُيعَرف به 
�ض  كمتطّ�ع ب�س�رة علنّية. فحني يقّدم حماٍم، اأو حما�سب، اأو م�ست�سار اإدارّي، اأو متخ�سِّ
ّي ملنّظمة غري ربحّية، ُيعترب  يف و�سائل الإعالم خدمة جمانّية من دون اأّي مقابل مادِّ
عمل��ه عم�ًم��ا على اأنه منحة عينّي��ة، اأو على اأنه عمل لل�س��الح الع��اّم. وه� ما ينطبق 
��ا عل��ى م�س��اركة مديٍر تنفي��ذي اأو مدير ميّثل �رشك��ة ما يف املجل���ض التنفيذي اأو  اأي�سً
�س��ة ل تبغي الربح. ول ُي�ستخَدم م�سطلح »العمل التطّ�عي  مة اأو م�ؤ�سَّ ال�ست�س��اري ملنظَّ

عرب ال�رشكات« عادًة يف هذه احلالت واإن كان ينطبق عليها بالتاأكيد. 

��ط للعم��ل التطّ�عي عرب ال���رشكات قليل         ويب��دو اأّن ع��دد ال���رشكات الت��ي تخطِّ
ا، لأّن ال���رشكات ل تعرف بف�ائده، ول تبدو املنطق��ة العربّية مدركة باأّن التطّ�ع  ج��دًّ
وتاأم��ني امل�ارد ودعم البنية التحتّية ميكن اأن يع�د بالفائدة على جميع املعنّيني اإذا 
اُعتم��د بخربة واحراف من حيث تنمية قدرات املتط�ِّعني، اأو جتنيدهم، اأو اإدارتهم اأو 

. العراف بعملهم. ولكّن هذا ال��سع اآخٌذ يف التغريُّ

     اإّن ف�ائد العمل التطّ�عي عرب ال�رشكات هائلة، وي�س��تفيد منها جميع املعنّيني. 
وقد قّدمت هذه الدرا�س��ة بع�ض املعل�مات القّيمة ح�ل العمل التطّ�عي عرب ال�رشكات 
يف املنطقة، و�س��ّلطت ال�س���ء عل��ى العديد من الربام��ج التي ناأم��ل اأن حتفِّز الآخرين 
وُتلِهمهم، وعر�س��ت بع�ض الت��سيات املحدَّدة للم�ستقبل. لكن ميكن القيام باأكر من 
ذلك بكثري من حيث اإجراء البح�ث عن العمل التطّ�عي عرب ال�رشكات، وتط�ير الربامج 

يف اأرجاء املنطقة العربّية. 



عي عرب ال�شركات يف املنطقة العربّية 89العمل التطوُّ



من�شورات موؤ�ش�شة الفكر العربي 90



عي عرب ال�شركات يف املنطقة العربّية 91العمل التطوُّ

الدكت�رة باتري�س��يا نبتي حائزة درجة البكال�ري��ض يف )العل�م ال�سيا�س��ّية( ودرجة املاج�ستري 
يف )التعلي��م( من جامعة  �س��تانف�رد، ودرجة الدكت���راه  يف )الأنروب�ل�جيا الثقافية( من جامعة 
كاليف�رنيا، بريكلي. مار�ست التدري�ض يف كلٍّ من جامعة �ستانف�رد واجلامعة الأمريكّية يف بريوت، 
واأ�ّس�س��ت يف الع��ام 1998 "جمعّي��ة خدمات التط��ّ�ع" )AVS(، والت��ي كانت مهّمته��ا ترويج العمل 
التطّ�ع��ي واخلدم��ات املجتمعّية وت�س��هيلها وتط�يرها يف جمي��ع اأنحاء لبن��ان وخارجه. باإ�رشاف 
الدكت���رة نبت��ي، اْعُتِمَدت "جمعّية خدمات التط��ّ�ع" ملّدة 11 عامًا )ال�كال��ة ال�طنّية القيادّية( يف 
لبنان ل�تنظيم "الأّيام العاملّية للخدمة ال�سبابّية". كما اأ�سبحت ال�كيلة )امل�س�ؤولة التنفيذية( املنفِّذة 
مل�رشوع "املبادرة العربية لدعم ثقافة التطّ�ع"، وه� م�رشوٌع اأطلقته اجلمعية بالتعاون مع م�ؤ�ّس�سة 
الفك��ر العرب��ي والرابطة الدولّي��ة للجه�د التطّ�عية. والدكت���رة نبتي م�ؤّلفة كت��اب "تعّلم الهتمام: 
الربية والتطّ�ع وخدمة املجتمع" ال�س��ادر بالّلغة الإنكليزّية يف العام 2006، الذي ُترجم اإىل الّلغة 
العربّية يف العام 2009. وهي بالإ�سافة اإىل ذلك املمثل الإقليمّي للرابطة الدولّية للجه�د التطّ�عية 
يف ال��دول العربّي��ة. قّدمت الدكت�رة نبتي ال�ست�س��ارات والتدريب ح�ل التط��ّ�ع يف م�رش، والك�يت، 
��ا العرو�ض  ولبنان، واململكة العربّية ال�س��ع�دّية، و�س���ريا، والإمارات العربّية املّتحدة، وقّدمت اأي�سً
ًرا "معه��د تعّلم الهتمام" وهي  ح���ل التط��ّ�ع خالل م�ؤمتراٍت يف جميع اأنحاء العامل. واأ�ّس�س��ت م�ؤخَّ
ت�سغل من�سب مديرته، وهذا املعهد م�رشوٌع اجتماعّي، مقّره بريوت، يقّدم التدريب وال�ست�سارات يف 

خمتلف ج�انب العمل التطّ�عي. 

نبذة عن الكاتبة
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الدكت�رة باتري�س��يا نبتي حائزة درجة البكال�ري��ض يف )العل�م ال�سيا�س��ّية( ودرجة املاج�ستري 
يف )التعلي��م( من جامعة  �س��تانف�رد، ودرجة الدكت���راه  يف )الأنروب�ل�جيا الثقافية( من جامعة 
كاليف�رنيا، بريكلي. مار�ست التدري�ض يف كلٍّ من جامعة �ستانف�رد واجلامعة الأمريكّية يف بريوت، 
واأ�ّس�س��ت يف الع��ام 1998 »جمعّي��ة خدم��ات التطّ�ع« )AVS(، والت��ي كانت مهّمته��ا ترويج العمل 
التطّ�ع��ي واخلدم��ات املجتمعّية وت�س��هيلها وتط�يرها يف جمي��ع اأنحاء لبن��ان وخارجه. باإ�رشاف 
الدكت���رة نبت��ي، اْعُتِمَدت »جمعّية خدمات التط��ّ�ع« ملّدة 11 عامًا )ال�كال��ة ال�طنّية القيادّية( يف 
لبنان ل�تنظيم »الأّيام العاملّية للخدمة ال�سبابّية«. كما اأ�سبحت ال�كيلة )امل�س�ؤولة التنفيذية( املنفِّذة 
مل�رشوع »املبادرة العربية لدعم ثقافة التطّ�ع«، وه� م�رشوٌع اأطلقته اجلمعية بالتعاون مع م�ؤ�ّس�سة 
الفك��ر العرب��ي والرابطة الدولّي��ة للجه�د التطّ�عية. والدكت���رة نبتي م�ؤّلفة كت��اب »تعّلم الهتمام: 
الربية والتطّ�ع وخدمة املجتمع« ال�س��ادر بالّلغة الإنكليزّية يف العام 2006، الذي ُترجم اإىل الّلغة 
العربّية يف العام 2009. وهي بالإ�سافة اإىل ذلك املمثل الإقليمّي للرابطة الدولّية للجه�د التطّ�عية 
يف ال��دول العربّي��ة. قّدمت الدكت�رة نبتي ال�ست�س��ارات والتدريب ح�ل التط��ّ�ع يف م�رش، والك�يت، 
��ا العرو�ض  ولبنان، واململكة العربّية ال�س��ع�دّية، و�س���ريا، والإمارات العربّية املّتحدة، وقّدمت اأي�سً
ًرا »معه��د تعّلم الهتمام« وهي  ح���ل التط��ّ�ع خالل م�ؤمتراٍت يف جميع اأنحاء العامل. واأ�ّس�س��ت م�ؤخَّ
ت�سغل من�سب مديرته، وهذا املعهد م�رشوٌع اجتماعّي، مقّره بريوت، يقّدم التدريب وال�ست�سارات يف 

خمتلف ج�انب العمل التطّ�عي. 
ن���ّد اأن نت�ّجه بال�س��كر اإىل املجل���ض الدويّل للربام��ج التطّ�عية عرب ال���رشكات، ونخ�ّض بالذكر 
الدكت�ر كني األني الذي قام بت�جيه الباحثني للقيام باخلط�ات الأوىل يف هذه الدرا�س��ة ح�ل العمل 
التطّ�عي عرب ال�رشكات. ون�سكرهم ملنحنا الإذن ب�سّم »التعاليم ال�سبع«  Seven  Learnings التي 

وردت يف �سياق هذه الدرا�سة. 

ن�ّد اأن ن�س��كر اأي�س��ًا ال�س��ّيدة دلل فرح، التي �س��غلت من�س��ب مديرة م�رشوع »املب��ادرة العربّية 
لتعزي��ز ثقافة التطّ�ع«، وقامت، ب�س��فتها هذه، بالت�س��ال بالعديد من ال���رشكات امُلدرجة يف هذه 
الدرا�س��ة. كما نخ�ّض بال�س��كر ال�س��ّيد حمّم��د حنينة، الذي قام ب��دوره باأغلب البح���ث على الإنرنت 

�سكر وتقدير
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��ة بال�رشكات،  والت�س��الت املختلف��ة الت��ي كانت �رشورّية به��دف تط�ير قاع��دة البيانات اخلا�سّ
واملقالت و�سفحات امل�اقع الإلكرونّية التي �سّكلت امل�سدر الرئي�ض للمعل�مات يف هذه الدرا�سة. 

ن���ّد اأن نتقّدم بال�س��كر مل�قع »زاوي��ة « )Zawya  )www.zawya.com ملنحنا احلرّية املطلقة 
ة بامل�قع الإلكرويّن املذك�ر اأعاله، وهي قاعدة بيانات تت�سّمن  ل�ستخدام قاعدة البيانات اخلا�سّ
ا م�قع www.ameinfo.com الذي ي�سع املقالت  مقالت وبيانات �س��حافّية مهّمة. ون�س��كر اأي�سً
املت�اف��رة لدي��ه يف خدم��ة العاّمة. �س��ّكل ه��ذا الثنائّي امل�س��دَرين الأ�سا�س��ّيني للمق��الت ح�ل هذا 

امل��س�ع، كما اأّننا قمنا ببع�ض البح�ث امل�ستقّلة على الإنرنت يف الّلغتني العربّية والإنكليزّية. 

��ا اإىل غرف��ة دبي للتجارة وال�س��ناعة، واإىل كلٍّ م��ن »اإجناز العرب«  ن���ّد اأن نتقّدم بال�س��كر اأي�سً
INJAZ Al-Arab، ودب��ي العط��اء Dubai Cares، واأب��راج كابيتال، والبنك الأهلي لل�س��ماح لنا 
ا البنك  باإجراء املقابالت، وتزويدنا بامللّفات ال�رشورّية والإجابة عن اأ�سئلتنا املتعدِّدة. ون�سكر اأي�سً
مة التطّ�ع  ا منظَّ الأهلي لدع�تنا حل�س�ر احلفل التقديرّي للعمل التطّ�عي الذي ُينّظم�نه. ون�سكر اأي�سً
اأ�س��راليا Volunteering Australia لتزويدنا بالأ�س��ئلة التي ا�ستخدمتها يف ال�ستبيان اخلا�ّض 
 Australia Cares »بالعم��ل التطّ�عي عرب ال�رشكات، والذي اأًجرته بالتعاون مع »اأ�س��راليا كريز
يف العام 2005. اإذ �س��ّكلت هذه الأ�س��ئلة بالن�سبة اإلينا امل�س��در الأ�سا�سّي لالأ�سئلة التي اأ�ستخدمناها 
يف ال�س��تبيان الذي اأجريناه بدورنا. كما ن�س��كر البنك العربّي، وج�رداإنفي�ست Jordinvest، واأبراج 
 ، Hikma Pharmaceuticals والبنك الأهلي التجاري، واأدوية احلكمة ،Abraj Capital كابيتال
و�رشكة �سرياميك راأ�ض اخليمة RAK Ceramincs ، واأملني�م البحرين، وذلك ل�ستكمالهم ا�ستطالع 

الراأي الذي اأعددناه. 

ول نن�س��ى اأن نخ�ّض بال�س��كر العديد من ال�رشكات، وال�رشكاء يف املجتم��ع، واملنّظمات الداعمة 
واحلك�مات التي مّت ذكرهم يف �س��ياق الدرا�س��ة، والذين كان�ا يف الطليعة من حيث العمل التطّ�عي 

يف املنطقة العربّية.  
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املالحق
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ملحق رقم 1: حق�ق وم�س�ؤولّيات املتطّ�عني، وما يقابلها من حق�ق وم�س�ؤولّيات املنّظمات 
امل�ستفيدة

حق�ق الطبع حمف�ظة ل� "معهد تعّلم الهتمام" 

عني )م�س�ؤولّيات املنّظمة( اأ. حق�ق املتط�ِّ
من حّق املتطّ�ع اأن:

• يتعلم كيف تسهم جهوده في حتقيق أهداف املنّظمة 
حقيقًة.

من  واإلشراف  والتدريب  الالزم  التوجيه  على  يحصل   •
قبل شخص ذي خبرة، صبور وواسع االّطالع.

ص له مكان منّظم للعمل متى أمكن. • يُخصَّ

• يتعّلم كيفّية حتسني مهاراته في العمل الذي يقوم 
به.

• أن يُعاَمل باحترام ولطف.

• يتوّقع أن ال يضيع وقته نتيجة سوء التخطيط.

الذي  العمل  حول  اقتراحات  ويعطي  األسئلة  يطرح   •
يقوم به.

• يؤمتن على معلومات سرّية ضرورّية ألداء عمله.

• يحصل على تقدير حيال العمل الذي قام به.

• يُعطى إفادة أو تقييماً مكتوباً للعمل الذي قام به، في 
حال طلب هو ذلك.

من م�س�ؤولّية املنّظمة امل�ستفيدة اأن:

• تُعّلم املتطوِّع كيف يسهم مجهوده/ مجهودها في 
مة. حتقيق أهداف املنظَّ

على  وإشراف  وتدريب  توجيه  من  يلزم  ما  توفِّر   •
في  ليست  مهام  أّي  عليهم  تفرض  )وال  املتطّوعني 

حدود قدراتهم(.

• تؤّمن مكاناً منّظماً ومخّصصاً للعمل للمتطّوعني 
متى أمكن. 

• تساعد املتطوِّعني على حتسني مهاراتهم في العمل 
الذي يقومون به.

• تعاِمل املتطّوع باحترام ولطف.

• ال تضيِّع وقت املتطوِّع من جّراء سوء التخطيط

• تسمح للمتطّوعني بطرح األسئلة وتقدمي االقتراحات 
بشأن العمل الذي يقومون به.

• تأمتن املتطّوع على معلومات سّرية.

• تقّدر املتطّوع والعمل الذي قام به.

إذا ُطلب ذلك  أو تقييًما لعمله  إفادة  املتطّوع  • متنح 
منها. 
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عني )حق�ق املنظمة( ب. حق�ق املتط�ِّ
ع: من م�س�ؤولّية املتط�ِّ

• القبول باملسؤولّيات اّلتي ميكنه القيام بها.

مة حول زمن تطّوعه،  • يقوم بترتيبات واضحة مع املنظَّ
كي تتخذ االستعدادات املناسبة.

مة مهلة كافية إلجراء  املنظَّ ويُعطي  بالوقت،  يلتزم   •
ترتيبات أخرى.

• احترام األسرار املؤمتن عليها. 

• تأدية العمل املنوط به على أفضل وجه.

• اتباع السياسات واإلجراءات التنظيمّية.

• القبول مبهام معقولة من دون تذّمر.

• أن يكون منفتًحا.

• معاملة اآلخرين في املنّظمة باحترام ولطف.

ومرتًبا،  نظيفاً  فيه  عمل  الذي  املكان  على  يحافظ   •
ويستخدم األدوات واملعّدات بعناية.

من حّق املنّظمة امل�ستفيدة اأن:

يأخذها  أن  للمتطوِّع  مُيِكن  التي  املسؤولّيات  تقرِّر   •
على عاتقه.

• تُناقش مع املتطوِّعني جدول العمل التطّوعي، وتتفق 
معهم على االستعدادات املناسبة.

مهلة  له  توفِّر  أو  الكافي  الوقت  املتطوِّع  تُعطي    •
كافية إلجراء ترتيبات أخرى.

وتُنهي عقد  أّي معلومات سرِّّية،   • متتنع عن إعطاء 
املتطوِّع في حال ثبت أّنه أساء األمانة. 

• تطلب إلى املتطوِّع تنفيذ األعمال املوكلة إليه على 
أفضل وجه.

• تُلزم املتطوِّع بالسياسات واإلجراءات التنظيمّية.

• تتأّكد من قبول املتطوِّعني املهام املعقولة من دون 
تذّمر.

• تتأّكد ِمن حرص املتطوِّع على أن يكون منفتًحا.

املنّظمة  في  اآلخرين  يُعاِمل  املتطوِّع  أَن  ِمن  تتأّكد   •
باحترام ولطف.

• تتأّكد ِمن أّن املتطوِّع يُحاِفظ على املكان الذي عمل 
واألدوات  املعّدات  يستخدم  وأن  ومرتَّباً،  نظيفاً  فيه 

بعناية.
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اأ . بالّلغة العربّية

ا�ستمارة تطّ�ع امل�ظفني 2011
لل�سركات املحّلّية، والدولّية، واالإقليمّية يف املنطقة العربّية

درا�سة جلمعّية خدمات التطّ�ع
بالتعاون مع م�ؤ�ّس�سة الفكر العربّي

من خالل املبادرة العربّية لدعم ثقافة التطّ�ع

مة مقدِّ
ُوج��َدت املبادرة العربّية لدعم ثقافة التطّ�ع www.arabvolunteer.org  لتقدمي التدريب، وامل�ارد، 

وفر�ض الت�سال يف �سبيل ت��سيع ف�ساء التطّ�ع يف املنطقة العربّية وتط�يره.

ته��دف ه��ذه ال�س��تمارة اإىل التعّل��م من ال���رشكات، التي �س��بق اأن اّطل��ع م�ظف�ها على مفه���م تطّ�ع 
ز هذه الدرا�س��ة على »ال�رشكات«، وبالتايل تكمن اأهمّيتها يف تنمية امل�ارد التي ت�س��اعد  امل�ظفني. اإذ تركِّ
م�ؤ�ّس�س��ات القط��اع العاّم واخلا�ّض، وامل�ؤ�ّس�س��ات الت��ي ل تبغي الربح على تفعيل برام��ج تطّ�ع امل�ّظفني 

وحت�سينها. 

ُت�س��َتخدم يف هذه ال�س��تمارة عبارة »تطّ�ع امل�ّظفني«، يف حني ميكن ا�س��تخدام عبارة »التطّ�ع عرب 
ال�رشكات« وعبارة »امل�ّظف�ن يدعم�ن التطّ�ع«.

ندرك اأّن تطّ�ع امل�ّظفني فكرة جديدة يف املنطقة العربّية. وبالتايل، ل يفر�ض بال�رشكات اأن ت�ساب 

عني  فني املتط�ِّ ملحق رقم 2: ا�ستبيان 2011 للم�ظَّ
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باحلرج اأو باخليبة يف حال كان لديها اأقّل ن�س��بة من ال�ّظفني املتطّ�عني. ونحن ناأمل باأن تتّم هذه الدرا�س��ة 
ا  ل هذا الإح�ساء الأويّل الذي نق�م به حاليًّ يف فرات منتظمة )كّل �سنتني اأو خم�ض �سن�ات مثاًل(، على اأن ي�سكِّ

قاعدة البيانات الأ�سا�سّية، التي ت�سمح لحًقا مبتابعة تطّ�ر العمل التطّ�عي للم�ّظفني.

وال�سكر جلمعية »اأ�سراليا تتطّ�ع« حيث اإّن هذه ال�ستمارة قد اعتمدت ب�سكل كبري على الأداة التي ا�ستخدمت 
يف برنام��ج »اإح�س��اء التطّ�ع عرب ال�رشكات«، الذي ت�ّله م�رشوع »اأ�س��راليا تتط��ّ�ع« بالتعاون مع م�رشوع 
»اأ�س��راليا تهت��ّم« يف العام 2005. ونذكر اإّننا، ويف اإطار»جمعّية خدمات التطّ�ع«، قد ا�س��تفدنا من الأ�س��ئلة 
التي ت�س��ّمنتها »ال�س��تمارة الدولّية للتطّ�ع«، والتي احت�ى عليها كتيِّب اجلمعية ال�س��ن�ّي، واملتعّلق بتطّ�ع 

امل�ّظفني؛ لذا نت�ّجه اإليها بال�سكر على �سماحها لنا بال�ستناد اإىل ا�ستمارتها بغية اإجناز ا�ستمارتنا.

نطلب من الذين لديهم معل�مات كافية عن تطّ�ع امل�ّظفني اأن ميالأوا هذه ال�س��تمارة، واإن كّنا ندرك اأّنه 
قد ل يك�ن لديكم الأج�بة الكافية عن جميع الأ�س��ئلة. لكن نرج� منكم، وبقدر الإمكان، الإجابة عن اأكرب قدر 

ممكن من الأ�سئلة. 

هذا، ول بّد من الإ�س��ارة اإىل اأّننا �س��نتعامل مع اأج�بتكم ب�رشّية تاّمة، واإىل اأّن املعل�مات التي �سنح�س��ل 
عليها لن ت�س��ري اإىل ه�ّيتكم، بل �س��يتّم الكتفاء باإدراج ا�س��م �رشكتكم يف قائمة ال�رشكات امل�س��اركة يف هذه 

فني.  ل ذلك يف حّد ذاته اعرافًا بانخراط �رشكتكم يف العمل التطّ�عي للم�ظَّ الدرا�سة. بحيث ُي�سكِّ

نقّدر وقتكم وم�ساركتكم يف هذه ال�ستمارة التي لن حتتاج منكم اأكر من 20 دقيقة. ونحيطكم علمًا باأّن ال�رشكات 
امل�ساركة يف هذه ال�ستمارة �ستح�سل على ن�سخة عن التقرير النهائّي الذي �سُينَجز بناًء على هذا الإح�ساء.

الرجاء ملء هذه ال�ستمارة اأون لين على الإنرنت www.arabvolunteer.org/evsurvey، اأو اإجنازها 
  .pnabti@avs.org.lb الآن واإر�سالها عرب الربيد الإلكرويّن

معل�مات �سخ�سّية 
لكي تتمّكن »جمعّية خدمات التطّ�ع« من متابعة ت�ا�سلها مع امل�ؤ�ّس�سات التي مل ترّد على هذه ال�ستمارة، 

ومل�ساعدتنا يف حتليل رّدكم، الرجاء اإمتام هذه املعل�مات:

اأ . ا�سم  ال�رشكة:.............................................................................................................................................

ب . املركز الأ�سا�سي  لل�رشكة  )املدينة/ البلد(: ..........................................................................................
ت . ا�سم ال�سخ�ض الذي تقرح�نه كاأف�سل َمن يناق�ض من قبل �رشكتكم اأ�سئلة هذا ال�ستبيان: 

ث . امل�قع ال�ظيفّي لل�سخ�ض املقرح من قبلكم: .......................................................................................

ج . رقم الهاتف )مت�سّمنًا رمز املدينة/ البلد( ............................................................................................
ح . الربيد الإلكروين: ....................................................................................................................................
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اأ�سئلة اال�ستمارة

اأ�سئلة عن ال�سركة:

�ض 1: ما ه� جمال العمل الذي تخت�ّض به �سركتكم؟
يرجى اختيار اأف�سل ت�سنيف ل�رشكتكم:
اأ . اأعمال زراعّية، حر�سّية، �سيد �سمك

ب . اأعمال منجمّية )فحم، زيت، معدن، غاز(
ت . اأعمال �سناعّية

ث . ت�فري كهرباء، غاز ومياه
ج . اأعمال بناء

ح . اأعمال جتارّية باجلملة
خ . اأعمال جتارّية بالتجزئة

د . و�سائل راحة، مقاٍه، مطاعم
ذ . و�سائل نقل وتخزين

ر . خدمات ات�سال
ز . اأعمال مالّية، م�رشفّية وتاأمني

عقارات واأعمال  �ض . 
اأعمال حك�مّية اإدارّية ودفاعّية �ض . 

�ض . تعليم
�ض . خدمات �سّحّية واجتماعّية

خدمات ثقافّية وا�ستجمام ط . 
خدمات �سخ�سّية وخدمات اأخرى ظ . 

ع . ل اأعلم/ ل اأ�ستطيع الإجابة

�ض2:  منذ متى بداأت �سركتكم بالعمل؟
اأ . اأقّل من 12 �سهًرا

ب . ما بني �سنة و5 �سن�ات
ت . ما بني 6 و10 �سن�ات
ث . ما بني 11 و20 �سنة

ج . اأكر من 20 �سنة
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�ض 3: ما ه� العدد التقريبي مل�ّظفي �سركتكم احلالّيني يف املنطقة العربّية؟
...........................................................................................................................

�ض 4: ما ه� العدد التقريبي للم�ّظفني احلالّيني يف �سركتكم يف البلدان التالية؟ 
]الرجاء اإعطاء اأقرب تقدير ممكن[. يف حال عدم الإجابة، �س��نعترب اأنه لي�ض هناك من 

م�ّظفني.
اأ . اجلزائر

ب . البحرين
ت . جزر القمر
ث . دجيب�تي

ج . م�رش
ح . العراق
خ . الأردن
د . الك�يت

ذ . لبنان
ر . ليبيا

ز . م�ريتانيا
املغرب �ض . 

عمان �ض . 
�ض . فل�سطني

�ض . قطر
اململكة العربّية ال�سع�دّية ط . 

ال�س�مال ظ . 
ع . ال�س�دان

غ . �س�ريا
ف . ت�ن�ض

ق . الإمارات العربّية املّتحدة
ك . اليمن

ل . كّل البلدان خارج املنطقة العربّية

االنخراط يف العمل التطّ�عي
�ض5: ما هي اجلملة التي تعبِّ عن ن�ع برنامج تطّ�ع امل�ظفني املت�افر يف �سركتكم؟

قة تتناول،  فني مع اإجراءات م�ثَّ اأ . ر�سمّي- لل�رشكة برنامج ر�سمّي لتطّ�ع امل�ظَّ



عي عرب ال�شركات يف املنطقة العربّية 103العمل التطوُّ

على وجه التحديد، العمل التطّ�عي الذي مّتت امل�افقة عليه من قبل الإدارة.
مة  ل العمل التطّ�عي بطريقة منظَّ ع و/ اأو ت�سهِّ �س��به الر�سمّي - ال�رشكة ت�س��جِّ ب . 
م��ة ل تبغي الرب��ح مث��اًل(، ولكن م��ن دون وج�د  )م��ن خ��الل وج�د عالق��ة مبنظَّ

اإجراءات حمدَّدة تتعّلق بت�ثيق العمل التطّ�عي.
غري ر�سمّي-  لي�ض هناك من اإجراءات ر�سمّية اأو �سبه ر�سمّية لتطّ�ع امل�ّظفني،  ت . 

ولكن العمل التطّ�عي مدع�م ب�سكل اأو باآخر من ال�رشكة.

فني؟  �ض6: متى بداأت �سركتكم باالنخراط يف تطّ�ع امل�ظَّ
اأ . يف خالل ال�سنة الفائتة

منذ �سنة - �سنتني ب . 
منذ 3 - 5 �سن�ات ت . 

منذ 6 - 10 �سن�ات ث . 
اأكر من 11 �سنة ج . 

فني عب �سركتكم خالل االأ�سهر  فني �ساركت يف تطّ�ع امل�ظَّ �ض7 : اأّي فئة من امل�ظَّ
ال�12 الفائتة ؟

اأ .  رئي�ض جمل�ض الإدارة 
مديرون عاّم�ن اآخرون  ب . 

ت .  مديرون من الدرجة ال��سطى
طاقم حمرف من غري املديرين ث . 

طاقم اآخر من غري املديرين )�سيانة..اإلخ( ج . 

 ���ض8: ه��ل ل�سركتك��م مرك��ز واح��د اأو لديه��ا ف��روٌع اأو مكات��ب ع��ّدة يف املنطقة 
العربّية؟

مركز واحد فقط اأ . 
مراكز عّدة ب . 

���ض9:  اإذا كان��ت ل�سركتك��م ف��روع اأو مكاتب ع��ّدة يف املنطقة العربّي��ة )بح�سب 
اإجابتك��م عن ال�س���ؤال» ب « التابع ل�س�ؤال رقم 8 اأع��اله(، يف اأّي مراكز تت�افر فر�ض 

فني؟ تطّ�ع امل�ظَّ
اأ . املكتب الرئي�ض فقط

ب . بع�ض املراكز ولكن لي�ض كّلها
ت . املراكز كّلها



من�شورات موؤ�ش�شة الفكر العربي 104

�ض 10: كيف يتّم حتديد فر�ض التطّ�ع؟
]الرجاء اختيار كّل البن�د املطابقة[

اأ . داخليًّا عرب ال�رشكة نف�سها
عرب منّظمات �رشيكة معروفة ل تبتغي الربح ب . 

عرب م�ست�سارين اأو وكالء خارجّيني  ت . 
ة به  يختار الطاقم فر�ض التطّ�ع اخلا�سّ ث . 

عرب ات�سالت من م�ؤ�ّس�سات ل تبغي الربح ج . 
غريها )يرجى التحديد( ح . 

فني؟  �ض11. هل ل�سركتكم اآلّية لن�سر نتائج التقارير اأو اأداء برنامج تطّ�ع امل�ظَّ
اأ. نعم  
ب. كال 

]يرجى تكملة �ض12 و�ض13 يف حال كان اجل�اب عن �ض11 »نعم«[

�ض12 : اإذا نعم، ما هي الع�امل التي يتّم قيا�سها؟

التكلفة املالّية
ف اأ.  �ساعات عمل امل�ظَّ

فني ب. ن�سبة م�ساركة امل�ظَّ
مات التي ل تبغي الربح، والتي قدَّمت امل�ساعدة ت. عدد  املنظَّ

فني ث. اآراء امل�ظَّ
ج. اآراء املنّظمات التي ل تبغي الربح

ح. غريه ]يرجى التحديد[ ____________________________

�ض 13: كيف يتّم ا�ستخدام هذه املعل�مات؟
]الرجاء اختيار كّل البن�د املطابقة[

من خالل:
اأ . م�اد ترويجّية

مالحظات اأو اآراء الإدارة ب . 
كتابة تقارير امل�س�ؤولّية الجتماعّية لل�رشكات ت . 

�سقل الربامج وحت�سينها ث . 
اإعداد التقارير املالّية ج . 
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فني الإنتاجّية/ تقرير باأوقات امل�ظَّ ح . 
غريه ]يرجى التحديد[ خ . 

مات الت��ي ال تبغي الربح  م �سركتك��م اإ�سهامات معّين��ة اإىل املنظَّ ���ض14: ه��ل تقدِّ
والتي �ساركت يف البنامج؟

]الرجاء اختيار كّل البن�د املطابقة[
اأ. الدعم العيني

ب. الدعم املايل/ الرعاية
ج. غريه ]يرجى التحديد[

ي اأو عيني ليت�سّنى تنفي��ذ م�سروعات  َمت ال�سرك��ة اأّي دعم م��ادِّ ���ض15: ه��ل قدَّ
العمل التطّ�عي؟

اأ. نعم  
ب. كاّل

فني امل�ساركة فيه؟ �ض16: اأّي ن�ع من التطّ�ع ميكن للم�ظَّ
اأّي ن�ع كان اأ . 

مات ال�رشيكة )اأ�سحاب العالقات القائمة( اقت�ساره على املنظَّ ب . 
هناك بع�ض القي�د مثل الع�امل ال�سيا�سّية اأو الدينّية ت . 

مات؟ �ض17: اإىل اأّي قطاع تنتمي هذه املنظَّ
]الرجاء اختيار كّل البن�د املطابقة[

اأ . الفن/الثقافة/ الراث 
الأعمال / املهنّي / الحتادات ب . 

املجتمع/ الرفاهّية ت . 
التعليم/ التدريب ث . 
خدمات الط�ارئ ج . 

البيئة/ رفاهّية احلي�ان ح . 
اخلارجّية/ الدولّية خ . 

ال�سّحة د . 
الإعاقة ذ . 

كبار ال�سّن ر . 
الأبّ�ة والأم�مة/الأطفال /ال�سباب ز . 
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القان�ن/العدالة /ال�سيا�سة �ض . 
دينّي �ض . 

�ض . الريا�سة/ الرفيه البديّن
�ض . الأن�سطة الرفيهّية الأخرى

الرجاء التحديد���������������������������������������� ط . 

ف���ن م��ن خ��الل برنام��ج تط��ّ�ع  ���ض 18: اأّي ن���ع م��ن العم��ل �س��ارك في��ه امل�ظَّ
فني؟ امل�ظَّ

]الرجاء اختيار كّل البن�د املطابقة[
اأ . الإدارة /الكتابة /الت�ظيف

بناء �سداقات /دعم ال�ستماع /امل�س�رة ب . 
التدريب /التحكيم /احلكم ت . 
جمع التربعات /املبيعات ث . 

ج . الإدارة /جلنة العمل /التن�سيق
ح . اأداء /الإنتاج الإعالمي

خ . العناية ال�سخ�سّية /م�ساعدات
د . حت�سري الطعام /تقدمي الطعام

ذ . اإ�سالح /�سيانة /ب�ستنة
ر . تعليم /ت�فري املعل�مات

ز . نقل النا�ض /ال�سلع
غريه ]يرجى التحديد[ ................................................................................... �ض . 

�ض 19-23:  يف برنامج العمل الذي تقّدمه �سركتك، اأّي عبارة من هذه العبارات 
ت�سفه اأف�سل ت��سيف؟:..........................................................................................

�ض 19: يف نهج العمل التطّ�عي:
اأ . فر�ض العمل التطّ�عي للفرق اجلماعّية 

فر�ض العمل التطّ�عي الفردّية ب . 
مزيج من الثنني ت . 

�ض 20: ت�قيت العمل التطّ�عي:
اأ . حدث لي�م واحد يف ال�سنة

ب . اأوقات حمدَّدة على مدار ال�سنة
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ت . على اأ�سا�ض احلاجة/ بح�سب التفاق

�ض 21:  مّدة العمل التطّ�عي:
اأ . م�رشوع ملّرة واحدة

ب . م�ساركة م�ستمّرة
ت . مزيج من الثنني

�ض 22: طبيعة العمل التطّ�عي:
ا�ستخدام مهارات ذات �سلة بالعمل اأ . 

فني ا�ستخدام مهارات ل متّت ب�سلة اإىل عمل امل�ظَّ ب . 
مزيج من الثنني ت . 

 
�ض23: م�قع العمل التطّ�عي:

اأ . الأن�سطة التي يجب اأن تقام يف امل�ؤ�ّس�سة التي ل تبغي الربح
ب . الأن�سطة التي ميكن القيام بها من العمل اأو املنزل

ت . مزيج من الثنني

فني امل�ساركة  �ض 24: ما ه� عدد اأّيام العمل)من كّل عام( التي ُي�سمح فيها للم�ظَّ
يف العمل التطّ�عي؟

اأ . ي�م واحد فقط
بني ي�مني و3 اأيام ب   

ت . ي�سل اإىل اأ�سب�ع
ث . لأكر من اأ�سب�ع

�ض لذلك ج . وقت العمل غري خم�سَّ

فني؟ مه �سركتكم لتطّ�ع امل�ظَّ �ض 25: اأّي ن�ع من الدعم تقدِّ
]الرجاء اختيار كّل البن�د املطابقة[

اأ . وقت الن�ساط مدف�ع
ب . وقت الن�ساط غري مدف�ع

فني يق�م بالعمل التطّ�عي،  ت . مرونة/ت�سهيل يف ال�قت)مثال: اإذا كان اأحد امل�ظَّ
يع�َّ�ض عن وقت عمله لحقًا(

ث . تدريب خا�ّض، بح�سب احلاجة
ج . تغطية تكاليف الن�ساط )ال�جبات، ال�سفر....(
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ة لل�رشكة) مثل قم�سان للتطّ�ع( ح . بطاقات ه�ّية خا�سّ
ف متطّ�ع خ . رعاية من ال�رشكة تنط�ي على اأكر من م�ظَّ

د . �سمان التاأمني يف اأثناء التطّ�ع
ذ . تقدير املتط�ِّعني عرب مقالت يف و�س��ائل الإع��الم اأو جريدة ال�رشكة، ج�ائز، 

ر�سالة تن�يه
ف  ر . تق��دمي من��ح نقدّي��ة للم�ؤ�ّس�س��ة الت��ي ل تبغ��ي الرب��ح حي��ث يتط��ّ�ع امل�ظَّ

بانتظام
ز . الإعالن عن فر�ض العمل داخل ال�رشكة

فني للعمل يف جمال�ض اإدارة م�ؤ�ّس�س��ات ل تبغي  �ض . ت�س��جيع من املديرين وامل�ظَّ
الربح

اإقرار برامج التطّ�ع من رئي�ض جمل�ض الإدارة �ض . 
ف ال�سخ�سّي �ض . تدوين اخلربة يف العمل التطّ�عي يف ملّف امل�ظَّ

ف �ض . تقدير اأهمّية التطّ�ع كجزء من التنمية املهنّية للم�ظَّ
فني )على �سبيل املثال قّفازات، نّظارات( ت�فري معّدات ال�سالمة للم�ظَّ ط . 

تاأ�سي�ض برنامج تطّ�عي للمتعاقدين ظ . 
فني ت�ستخدم من  ع . اإن�ساء بنك للمهارات مع قائمة تت�سّمن م�اهب خا�سة للم�ظَّ

قبل امل�ؤ�ّس�سات التي ل تبغي الربح
غ . غريه الرجاء التحديد�����������������������������

ف�ن معّين�ن فقط؟ فني اأو م�ظَّ �ض26: هل ي�سارك يف البنامج جميع امل�ظَّ
فني اأ . جميع امل�ظَّ

ف�ن معيَّن�ن فقط)الرجاء التحديد( ������������������������������������������������� ب . م�ظَّ

فني عل��ى امل�سارك��ة يف برنامج تطّ�ع  ���ض27: ه��ل ت�سجع اأ�س��رة/ اأ�سدق��اء امل�ظَّ
فني؟ امل�ظَّ

اأ. نعم  
ب. كاّل

���ض 28: ه��ل يتم ت�سجيع م�ظف��ي ال�سركة املتقاعدين عل��ى امل�ساركة يف برنامج 
تطّ�ع امل�ظفني؟ 

اأ . لدى ال�رشكة برنامٌج للتطّ�ع خا�ض بامل�ظفني املتقاعدين.
ب . لي���ض لدى ال�رشك��ة برنامٌج للتطّ�ع خا���ض بامل�ظف��ني املتقاعدين، لكنها 

ت�سّجعهم على امل�ساركة يف برنامج تطّ�ع امل�ظفني املتاح مل�ظفيها. 
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ت . ل ُت�رِشك ال�رشكة م�ظفيها املتقاعدين يف برنامج تطّ�ع امل�ظفني.

فني؟ ع امل�ظف�ن على امل�ساركة يف برنامج تطّ�ع امل�ظَّ �ض29: كيف ُي�سجَّ
]الرجاء اختيار كّل البن�د املطابقة[

��ة يف العمل  ف لتمكينه من البدء مب�س��اركته اخلا�سّ اأ . ت�ف��ري املعل�م��ات للم�ظَّ
التطّ�عي.

فني على م�س��ت�ى ال�رشكة لالنخ��راط يف برنامج تطّ�ع  ب .  يت��ّم ت�س��جيع امل�ظَّ
فني. امل�ظَّ

ت . يت��م ت�س��جيع امل�ظفني من قب��ل املديرين املبا�رشين لالنخ��راط يف برنامج 
فني. تطّ�ع امل�ظَّ

فني: »حَمفِّزون« اأو »اأبطال« للربنامج وت�س��جيع الآخرين  تعيني بع�ض امل�ظَّ ث . 
للم�ساركة.

ج . م��ن خالل الت�ا�س��ل الداخل��ّي يف ما يتعّلق بفر�ض التطّ�ع والأن�س��طة )ن�رشة 
امل�ؤ�ّس�سة، املل�سقات....(

فني. فني مرتبط بج�ائز وتقدير للم�ظَّ ح . امل�ساركة يف برنامج تطّ�ع امل�ظَّ
فني على التطّ�ع. خ . �سيا�سة مكت�بة يف وثائق ال�رشكة لت�سجيع امل�ظَّ

د . غريه )الرجاء التحديد( �����������������������������

فني؟ �ض30: اأّي ق�سم يف �سركتكم م�س�ؤول عن التح�سري لبنامج تطّ�ع امل�ظَّ
اأ . امل�ارد الب�رشية

ب . ق�سم العالقات الجتماعّية لل�رشكة 
ت . لي�ض هناك من ق�سم معنيَّ م�س�ؤول عن الربنامج

ث . اإدارة اأخرى اأو ق�سم اآخر لل�رشكة )الرجاء التحديد(
ج . لي�ض هناك من اآلّية معيَّنة لإدارة الربنامج 

فني؟ �ض لتنفيذ برنامج تطّ�ع امل�ظَّ �ض31: هل من �سخ�ض مكرَّ
اأ . نعم- ب�سكل كامل

ب . نعم- اأحدهم مكرَّ�ض لأكر من ع�رشين �ساعة يف الأ�سب�ع
ت . نعم- اأحدهم مكرَّ�ض لأقّل من ع�رشين �ساعة يف الأ�سب�ع

ف اأو اأكر يعمل�ن على  ث . كاّل- ل اأحد مكرَّ�ض ب�س��كل ر�س��مّي، ولكن ي�جد م�ظَّ
الربنامج مبا يتجاوز واجباتهم ال�ظيفّية.

ا اأو وكالة مل�ساعدتكم يف اإدارة البنامج؟ ف�ن خبرًيا ا�ست�ساريًّ �ض32: هل ت�ظِّ
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اأ. نعم  
ب. كاّل

 ]الإجابة عن �ض33 فقط اإذا كان ج�اب �ض32 »نعم«[

�ض33: كيف تقدرون اخلدمات التي وّفرتها لكم ال�كالة اأو امل�ست�سار؟
املعيار: اأقّل درجة ر�سى )اأ( اإىل اأعلى درجة من الر�سى )ه( ، )و( ل نعلم

ردود الفعل واخلبة 
���ض 34:  م��ا ه��ي ردود فع��ل امل�ؤ�ّس�سة الت��ي ال تبغي الرب��ح ب�ساأن برنام��ج العمل 

التطّ�عي لل�سركة؟
�سلبّية ب�سكل تاّم اأ . 
�سلبّية اإىل حّد ما ب . 

حمايدة/ طبيعّية ت . 
اإيجابّية اإىل حّد ما ث . 
اإيجابّية ب�سكل تاّم ج . 

ل ردود فعل ح . 

���ض 35: م��ا ه��ي بالتحدي��د وجه��ة نظ��ر امل�ؤ�ّس�س��ة الت��ي ال تبغ��ي الرب��ح جتاه 
برناجمكم التطّ�عي؟

ج�اب مفت�ح:.....................................................
  

���ض36: الرج��اء ترتي��ب اأهمّية كّل من ه��ذه الع�امل يف ما يخ���ضّ �سبب اختيار 
فني؟ ال�سركة الإدارة برنامج تطّ�ع امل�ظَّ

ل الرقم 1 اخليار االأكرث اأهمّية  ]الرجاء تقييم كّل خيار من 1 اإىل 10، على اأن ميثِّ
والرقم 10 االأقّل اأهمّية[

العتقاد باأّنه جزء من ال�اجبات الجتماعّية يف ال�رشكة اأ . 
فني للعمل الربنامج يزيد من ر�سى امل�ظَّ ب . 

فني. ُيقدِّم عالقات اجتماعّية للم�ظَّ ت . 
فني بتعّلم مهارات جيِّدة. ي�سمح للم�ظَّ ث . 

فني لالإ�سهام يف املجتمع. يف�سح املجال للم�ظَّ ج . 
فني مبنحهم اإجازة من العمل، اأو مبنحهم �سيء اآخر يق�م�ن به.  يكافئ امل�ظَّ ح . 

فني له انعكا�سات خارجّية على ال�رشكة.  برنامج تطّ�ع امل�ظَّ خ . 
فني. ي�ساعد على جذب/ الحتفاظ بامل�ظَّ د . 
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فني. تعزيز روح العمل اجَلماعّي والتما�سك بني امل�ظَّ ذ . 
غريه  ��������������������������������  ر . 

���ض37: ما هي ال�سع�ب��ات االأ�سا�سّية الث��الث التي واجهت �سركتك��م يف ما يتعّلق 
فني؟ ببنامج تطّ�ع امل�ظَّ

]الرجاء اختيار 3 فقط[
ف�ن لي�ض لديهم ال�قت الكايف لتكري�ض العمل التطّ�عي اأ . امل�ظَّ

التكلفة املادّية للربنامج ب . 
ة بالعالقات يف مكان العمل ق�سايا خمت�سّ ت . 

انعدام الدعم من املدير العايل ث . 
ف�ن ل ميلك�ن املعل�مات الكافية للربنامج امل�ظَّ ج . 

فني اإيجاد فر�ض تطّ�ع ذات مغزى للم�ظَّ ح . 
ف��ني )املجم�ع��ات/ �س��من دوام  اإيج��اد فر���ض التط��ّ�ع املنا�س��بة للم�ظَّ خ . 

العمل...(
فني ق�ًل يف الأن�سطة التطّ�عية القدرة على اإعطاء امل�ظَّ د . 

التكييف مع ثقافة وتطّلعات امل�ؤ�ّس�سة التطّ�عية ذ . 
ع��دم وج�د املث��ال اجلّيد، والدع��م، واملعل�مات ح�ل كيفّية اإدارة وت�س��غيل  ر . 

برنامج التطّ�ع يف ال�رشكات.
العث���ر عل��ى امل�ؤ�ّس�س��ة التي ل تبغي الرب��ح، والتي لديها الق��درة على قب�ل  ز . 

فني. امل�ساعدة من تطّ�ع امل�ظَّ
اإدارة جمع البيانات لإدارة الربنامج. �ض . 

�سني. فني متحمِّ عدم وج�د م�ظَّ �ض . 

فني على االأم�ر التالية: �ض38: براأيكم، ما ه� اأثر تطّ�ع امل�ظَّ
]املعيار من 1 اإىل 5: -1ال اأثر ، 2 اأثر �سئيل، 5 اأثر اأ�سا�سي[

اأ . التكلفة املادّية 
ب . الإنتاجّية 
ت . املبيعات

ث . ر�سى العمالء
فني ج . اأثر على امل�ظَّ

ح . الغياب
خ . �سمعة ال�رشكة

د . معرفة العالمة التجارّية
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ذ . العالقات احلك�مّية
فني ر . العالقات الداخلّية بني امل�ظَّ

فني؟ ع امل�ظَّ ع �سركتكم لال�سرتاك اأكرث يف تط�ُّ �ض39: ما ه� احلافز الذي ي�سجِّ
]الرجاء اختيار كّل البن�د املطابقة[

تدريب��ات وا�ست�س��ارات جمانّية اأو باأ�س��عار مدع�مة لتط�ي��ر برنامج تطّ�ع  اأ . 
فني امل�ظَّ

تقدير عرب الإعالم، احلك�مة، ت�سجيع املنّظمات التطّ�عية ب . 
فني اإن�ساء ي�م وطنّي لتطّ�ع امل�ظَّ ت . 

غريه: الرجاء التحديد.................................... ث . 

�ض 40: ما هي االأفكار الرئي�سة التي برزت من خالل جتربتكم يف برنامج العمل 
التطّ�عي الإدارة هكذا برامج؟

ج�اب مفت�ح...........................................

���ض41 : م��ا ه��ي امل�سروع��ات امل�ستقبلّي��ة ل�سركتك��م يف م��ا يخ�ّض برنام��ج تطّ�ع 
فني؟ امل�ظَّ

ج�اب مفت�ح...................................

فني؟ �ض 42: ب�سكل عاّم كيف تقيِّم�ن جناح �سركتكم يف برنامج تطّ�ع امل�ظَّ
معيار من )اأ( اإىل) ه (: )اأ( ترمز اإىل عدم النجاح اأبداً، و) ه( ترمز اإىل النجاح التاّم

تعليقات عاّمة
فني اأو  �ض43: يف حال ي�جد لديكم اأّي تعليقات اإ�سافّية عن برنامج تطّ�ع امل�ظَّ

عن هذه اال�ستمارة، الرجاء التعبري عن ذلك.
ج�اب مفت�ح

�سكراً لكم للم�ساركة
اإّن نتائج ال�ستمارة �سر�سل لكم عرب الربيد الإلكرويّن وفقًا للمعل�مات ال�سخ�سّية 
املذك���رة يف ب��دء ال�س��تمارة. اإذا كنتم ترغب�ن باأن نر�س��ل لكم النتائ��ج اإىل عناوين 

اأخرى )عن�انان كحّد اأق�سى( الرجاء تدوينهما هنا:
--------------------------------------- - 1
--------------------------------------- - 2
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ب. باللغة االإنكليزية

Employee Volunteering Survey 2011
For Companies Based in the Arab Region

Study Undertaken by The Association for Volunteer Services
in collaboration with The Arab Thought Foundation

through The Arab Initiative to Foster a Culture of Volunteering

Introduction
The Arab Initiative to Foster a Culture of Volunteering was developed to providing training, 

resources, and networking opportunities to expand and improve volunteering in the Arab 
region.

This Employee Volunteering Survey 2011 is being conducted to learn from the experiences 
of companies in the region that are already engaged in employee volunteering. While we will 
be focusing on “companies” in this study, this information will be important for developing 
resources that can help institutions in the public and non-profit sectors as well as the private 
sector to establish and improve their employee volunteering programs.  This survey will 
generally use the term “employee volunteering”, but other terms that are also used include 
“corporate volunteering” and “employer supported volunteering”.

We realize that employee volunteering is relatively new in the Arab region. Companies 
should not be disappointed or embarrassed if they have minimal employee volunteering 
experience. It is hoped that this survey will be conducted at regular intervals (every 2-5 years) 
and that this initial survey can serve as a baseline for tracking the development of employee 
volunteering here. It is our hope that, in time, employee volunteering will be viewed as a 
standard component of Corporate Social Responsibility (CSR) for all companies in the 
region.
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Contact Information
To enable the Association for Volunteer Services to follow up with organizations that have 

not responded to the survey, and to assist us in analyzing the responses, please complete the 
following information.

Company Name: ______________________________________________
Location of company headquarters (city/country):  _____________________
Name of person most able to discuss your company's response to this survey: 
____________________________________________________________
Position of contact person: _______________________________________
Telephone number (including country code): _________________________
Email address: ________________________________________________

About Your Company

Q1. Which major industry sector does your company fit into? Select 
the one that best describes your company: 

1- Farming, forestry, fishing
2- Mining (coal, oil, metal, gas)
3- Manufacturing 
4- Electricity, Gas and Oil
5- Construction
6- Wholesale Trade
7- Retail Trade
8- Leisure, cafes and restaurants
9- Transportation and storage
10- Communication
11- Finance, banking and Insurance
12- Real estates and business
13- Governmental work, administration and defense
14- Education
15- Health and social services
16- Cultural and entertainment
17- Personal services and other services
18- Do not know/ Cannot answer
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Thank you, Volunteering Australia:
This survey is largely based on the Corporate Volunteering Survey undertaken 

by Volunteering Australia in collaboration with Australia Cares in 2005, as well 
as questions on employee volunteering included in their annual National Survey 
of Volunteering. We thank them for allowing us to draw on the contents of their 
surveys to create our own.

 
Who Should Fill Out the Survey?

We request that the person(s) most knowledgeable about your company’s 
employee volunteering experience complete this survey. Even so, we realize that 
you may not have answers to all the questions asked. Please answer as many of the 
questions as possible. Your responses will be treated as confidential. The information 
you provide will not be used to identify you or your company in any reporting of the 
results of this survey, except in terms of a list of which companies participated. This 
is, itself, a recognition of your company’s engagement in employee volunteering. 

The entire survey should take approximately 20-25 minutes to complete. We 
value your time and appreciate your participation in this survey. Companies that 
participate in the survey will receive a copy of the final report of the survey results 
and information about any training and resources on employee volunteering that will 
be made available through the Initiative.

Please complete it online at www.arabvolunteer.org/evsurvey, or complete it 
below and email it to pnabti@avs.org.lb. 
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procedures exist related to employee volunteering. 
Informal – There are no formal or semi-formal employee volunteering procedures in 

place, however volunteering is supported in some manner by the company. 

Q6. When did your company start engaging in employee 
volunteering?: 

Within the last year......
1-2 years ago.................
3-5 years ago.................
6-10 years ago..............   
11+ years ago...............

Q7. Which of the following have participated in employee volunteering 
through your company in the past 12 months? [Please select as many 
options as apply]: 

• The CEO 
• Other top level management 
• Junior/middle level management 
• Non-management professional staff 
• Other non-management staff (maintenance, etc.) 

Q8. Is your company based in only one location or are there multiple 
branches/subsidiary offices in the Arab region?

• In only one location  
• Multiple locations 

Q9. If your company has offices/branches in multiple locations in 
the Arab region (you answered b to Q8 above), at what locations are 
employee volunteering opportunities offered?

• Head office only   
• Some but not all locations 
• All locations 

Q10. How are volunteering opportunities identified? [Please select as 
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Q2: How long has your company been operating?
• Less than 12 months   
• Between 1 and 5 years   
• Between 6 and 10 years   
• Between 11 and 20 years   
• More than 20 years 

Q3. Approximately how many people does your company currently 
employ in the Arab region:............................................................................

Q4. Countries where company has employees
Approximately how many people does your company currently employ in each of the 

countries below? Please give a rough estimate. If they work in more than one country, count 
them where they are based.  If you give no answer, we will assume you have no employees in 
that country.

4a. Algeria:       4b. Bahrain:  4c. Comoros Islands: 
4d. Djibouti:                  4e. Egypt:  4f. Iraq: 
4g. Jordan:              4h. Kuwait:  4i. Lebanon: 
4j. Libya:             4k. Mauritania: 4l. Morocco: 
4m. Oman             4n. Palestine:             4o. Qatar: 
4p. Saudi Arabia               4q. Somalia:  4r. Sudan: 
4s. Syria:                           4t. Tunisia:  4u. UAE: 
4v. Yemen:                       4w. All countries outside the Arab region: 

Involvement with Employee Volunteering

Q5. Which statement best describes the type of employee volunteering 
program offered by your company?

Formal – The company has a formal employee volunteering program with documented 
procedures specifically addressing employee volunteering that have been approved by 
management. 

Semi-formal – The company encourages and/or facilitates volunteering in a structured way 
(such as via a relationship with a not-for-profit organization), however no specific documented 
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Q14. Does your company make contributions to the not-for-
profit organizations involved in other ways?

• In-kind support
• Financial/sponsorship
• Other [please specify] ___________________________________

Q15. Has your company provided financial/in kind support 
specifically to enable volunteering projects to be conducted? 
Yes No

Q16. What types of organizations are employees able to volunteer in?
• Any
• Limited to partner organizations (those with an existing relationship)
• There are some restrictions such as political or religious factors

Q17. What sector do these organizations belong to? [Please select as many options 
as apply]: 

• Arts/culture/heritage
• Business/professional/union 
• Community/welfare
• Education/training
• Emergency services
• Environmental/animal welfare
• Foreign/international
• Health
• Disabilities
• Elderly
• Parenting/children/youth
• Law/justice/political
• Religious
• Sports/physical recreation
• Other recreation 
• [Please specify below] ____________________________________
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many options as apply]: 
• Internally by company personnel 
• Through identified not-for-profit partners 
• Through consultants/outside agencies 
• Staff select their own volunteering opportunities 
• Through approaches to the company from not-for-profit organizations 
• Other (Please specify) __________________________________

Q11. Does your company have a mechanism in place to report 
on the outcomes or performance of the employee volunteering 
program?     Yes No 

Q12. If yes, what factors are measured? [Please select as many 
options as apply]: 

Financial cost
• Employee hours
• Percentage of employees participating 
• Number of not-for-profit organizations that have been assisted
• Feedback from employees
• Feedback from not-for-profit organization 
• Feedback from not-for-profit organization 
• Other [please specify]  __________________________________

Q13. How is this information used? [Please select as many 
options as apply]: 

• Promotional material
• Feedback to management
• For corporate social responsibility reporting
• To refine and improve the program
• Financial reporting
• Productivity/employee time reporting
• Other [Please specify] ___________________________________
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Q22. Nature of the volunteer work: 
• Using work-related professional skills 
• Using skills not related to employees’ work
• A mixture of the two 

Q23. Location of the volunteer work: 
• Activities that need to be done at the not-for-profit a organization – or on ‘location’
• Activities that can be done from work or home
• A mixture of the two

Q24. How many days of work time are employees allowed to contribute 
to the employee volunteering program per year?: 

• Up to one day
• Between 2 and 3 days
• Up to one week
• More than one week
• No work time is allocated

Q25. What kind of support of employee volunteering is provided by 
your company? [Please select as many options as apply]: 

• Time-off (paid)
• Time off (unpaid) 
• Flexible/release time (e.g. when employees are allowed to volunteer during         work 

and makeup for it later)
• Special training, as needed
• Reimbursement for costs associated with the activity (e.g. meal, travel)
• Special corporate identification (like a T-shirt to volunteer in)
• Sponsorship by the company of projects involving more than one employee volunteer 
• Insurance coverage while volunteering
• Recognition of volunteers through articles in the press or company newsletter, awards, 

written commendations, etc.
• Monetary grants to a not-for-profit organization where an employee regularly volunteers 
• Publicizing of community volunteer opportunities within the company
• Encouragement of company executives and staff to serve on the boards of directors of 
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Q18. What types of work have employees participated in through 
the employee volunteering program? [Please select as many options as 
apply]: 

• Administration/clerical/recruitment
• Befriending/supportive listening/counseling 
• Coaching/refereeing/judging
• Fundraising/sales
• Management/committee work/co-ordination
• Performing/media production
• Personal care/assistance
• Preparing food/serving food
• Repairing/maintenance/gardening 
• Teaching/instruction/providing information
• Transporting people/goods
• Other [Please specify] ___________________________________

Q19-23. In the employee volunteering program offered by your 
company, which of the following statements best describes the…?

Q19. Approach to volunteer work: 
• Team volunteering opportunities
• Individual volunteering opportunities
• A mixture of the two 

Q20. Timing of the volunteer work: 
• A one-day only event each year 
• Specific set times throughout the year
• On an ad-hoc/as needed basis

Q21. Duration of the volunteer work: 
• A one-off project
• An ongoing involvement
• A mixture of the two 
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volunteering program
• Certain employees are assigned as ‘motivators’ or ‘champions’ of the program and 

encourage others to participate
• Through internal communication regarding volunteering opportunities and events (e.g. 

organizational newsletter, intranet, posters)
• Participation in the employee volunteering program is linked to rewards and recognition 

of staff
• A written policy to encourage employee volunteering is included in corporate 

documentation and policy material.
• Other [Please specify] ________________________________________

Q30. What area in your company is responsible for the running of 
the employee volunteering program?

• Human Resources division
• Corporate Social Responsibility division
• Other company department or division [Please specify below] 
• There is no area specifically responsible for the program
• There is no formal mechanism for running the program
• Other department or division: ____________________

Q31. Is someone dedicated to the implementation of your employee 
volunteering program?

• Yes – on a full-time basis
• Yes – someone is engaged 20+ hours per week
• Yes – someone is engaged less than 20 hours per week
• No-one is formally engaged, however one or more staff members work on the program 

above and beyond their staff duties (as volunteers)

Q32. Do you employ the services of a consultant or agency to assist 
you with the running of the program?   Yes  No

Q33. If yes to Q32, how satisfied are you with the services your 
consultant or agency has been providing you?

• Very dissatisfied
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not-for-profit organizations 
• Endorsement of volunteer programs by the CEO
• Notation about volunteer experiences on the employee’s personnel file
• Acknowledgement of its importance as part of the employee’s professional 

development
• Provision of safety equipment for employees (e.g. gloves, glasses)
• Establishment of a retiree volunteer program
• Creation of a skills bank with a listing of the special talents of employees for the use of 

qualified not-for-profit organizations
• Other [Please specify] _________________________________________

Q26. Are all employees or only selected employees able to participate 
in the program?: 

• All employees
• Selected employees only [please specify] __________________________

Q27. Do you encourage family/friends of employees to participate in 
the employee volunteering program? Yes   No

Q28. Do you encourage retirees of the company to participate in the 
employee volunteering program?

• The company has a special volunteering program for its retirees
• The company does not have a special volunteering program for its retirees, but 

encourages them to participate in the employee volunteering program available to its 
employees

• The company does not engage its retirees in its employee volunteering program

Q29. How are employees encouraged to participate in the employee 
volunteering program? [Please select as many options as apply]: 

• Information is provided to enable the employee to initiate their own involvement in the 
employee volunteering program 

• Employees are encouraged at the company level to be involved in the volunteering 
program

• Employees are encouraged by their direct managers to be involved in the employee 
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i. It helps to attract and/or retain employees:
j. It fosters higher levels of team spirit and cohesion among employees:
k. Other – Factor/Rating

Q37. What are the THREE main difficulties that your company has 
been faced with in relation to your employee volunteering program: 

• Employees have limited time to devote to volunteering
• The financial cost of the program
• Issues with workplace relations
• A lack of support from top management
• Keeping employees informed about the program
• Finding meaningful volunteering opportunities for employees
• Finding suitable volunteering opportunities for employees (e.g. team opportunities/

during work days)
• The ability to give employees a say in volunteer activities
• Adjusting to the culture and expectations of the volunteer organizations 
• A lack of good models, support, and information about how to manage and run the 

corporate volunteer program
• Finding suitable not-for-profit organizations that have the capacity to accept assistance 

from employee volunteering programs
• Management of data collection for the running of the program
• A lack of employee motivation
• Other [Please specify below] 

Q38. In your opinion, what impact does (or can) employee volunteering 
have on the following issues?  Please rate each issue from 0 to 5 (0-1-2-3-4-5), with 0 
if you feel employee volunteering has no impact on the issue, 1 if it has very minimal impact 
and 5 if it has (or potentially could have) a great impact.

a. Operational costs:
b. Productivity:
c. Sales:
d. Customer satisfaction:
e. Employee turnover:
f. Absenteeism:
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• Somewhat dissatisfied 
• Satisfied
• Very satisfied 
• Don’t know

Feedback and Experience
Q34. What kind of feedback have you received from not-for-profit 

organizations regarding your employee volunteering program?
• Mainly negative
• Somewhat negative
• Neutral
• Somewhat positive 
• Mainly positive 
• No feedback given 

Q35. Specifically how have not-for-profit organizations viewed your 
employee volunteering program? Open answer:

Q36. Please rate the importance of each of the following factors as to 
why your company has chosen to support employee volunteering

Please rate each option from 0 to 5 (0-1-2-3-4-5), with 0 having no importance, 1 having 
very minimal importance, and 5 having a lot of importance. Add another factor and rate it if 
you feel there is an important factor that is missing.

a. We believe it is part of our corporate social responsibility:
b. It increases the work satisfaction of employees:
c. It gives employees social contacts that may be of value to the company
d. Employees can learn new skills that may be helpful to their work:
e. It allows employees to make a contribution to the community:
f. It rewards employees by giving them a ‘break’ from working, something different to 

do:
g. Offering a employee volunteering program to staff reflects well on the company from 

the perspective of those outside the company
h. Offering a employee volunteering program to employees reflects well on the company 

from the perspective of those within the company:
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THANK YOU FOR YOUR PARTICIPATION

The results of the survey will be emailed to your company through the contact listed at the 
beginning of this survey. If you would like us to send the results to your company at up to two 
other addresses, please list them below:

Email addresses:
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g. Reputation of the firm:
h. Brand awareness:
i. Media presence/coverage:
j. Government relations:
k. Internal relations among employees:

Q39. What incentives would encourage your company to engage more 
actively in employee volunteering? [Please select as many options as apply]: 

• Free or subsidized training and consulting on how to develop your employee volunteer 
program

• Public recognition by media, government, and volunteer promoting institutions
• The establishment of a national employee volunteering day
• Other.[Please specify] ________________________________________

Q40. What are the key insights about running employee volunteering 
programs that have emerged from your company’s experience? 

Q41. What are the future plans for your company’s employee 
volunteering program? Open response: 

Q42. How would you rate the success of your company's employee 
volunteering program? Scale of 1-5: 1= Not successful 5=Very successful:

 

 General Comments:
Q43. If you have any further comments about employee volunteering 

programs or about this survey, please use the space provided below.
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ملحق رقم 3: ال�سركات ال�ارد ذكرها يف التقرير 

ال�سركات العربية 

شركة أي بي بي

أبراج كابيتال )م / مم(

شركة أبو ظبي للمطارات 

أبو ظبي للتمويل 

شركة أبو ظبي العاملة في املناطق البحرية )أدما العاملة(

شركة أجيليتي

شركة العني للمياه املعدنية 

الغرير لالستثمار

الشعفار للمقاوالت العامة

شركة النابوده

ألفا اإلمارات

شركة أملنيوم البحرين )ألبا(  / م م 

األمريكانا )الشركة الكويتية لألغذية(

شركة تطوير العقبة 

البنك العربي )م / م م(

أرامكس )م(

بنك صحار

شركة بروة العقارية في قطر

شركة بتلكو

الدولة 

اإلمارات العربية املّتحدة

اإلمارات العربية املّتحدة

اإلمارات العربية املّتحدة

اإلمارات العربية املّتحدة

اإلمارات العربية املّتحدة

الكويت

اإلمارات العربية املّتحدة

اإلمارات العربية املّتحدة

اإلمارات العربية املّتحدة

اإلمارات العربية املّتحدة

اإلمارات العربية املّتحدة

البحرين

مصر / الكويت

األردن

األردن

دولية / األردن

سلطنة عمان

قطر

البحرين

ABB

Abraaj Capital

Abu Dhabi Airports Company

Abu DhabiFinance

ADMA-OPCO

Agility

Al Ain Mineral Water Company

Al Ghurair Investment

Al Shafar

AlNaboodah

Alpha Emirates

Aluminium Bahrain (Alba)

Americana Group

Aqaba Development Corporation

Arab Bank

Aramex

Bank Sohar

Barwa

Batelco

)م= مربزة / م م = م�سارك يف امل�سح( مع البلد )فقط الأ�سا�سي اأو املركز الرئي�سي(
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Diyar Al Muharraq

Dnata

DU

Dubai Airport Freezone

Dubai Properties Group

Dubal  (Dubai Aluminium Company Ltd.)

DULSCO

Dusit Thani Hotel

Egyptian Arab Land Bank

Emirates Gas

Emirates National Oil Company (ENOC)

Emirates Post Group

EnPark

Fine Hygienic Paper Company

First GulfBank

First Select

Fujairah Plastic Industries

Future Pipe Industries

Gulf

Hikma Pharmaceuticals

Horeca Trade

Jordinvest

Kanoo

Khadamat

Liquid of Life

الدولة ال�سركات العربية 

ديار احملّرق 

شركة داناتا للسفريات

»دو«لالتصاالت

املنطقة احلرة مبطار دبي 

مجموعة دبي للعقارات

شركة دبي لألملنيوم احملدودة -  دوبال

دولسكو املتخصصة بخدمات إدارة النفايات

دوسيت ثاني دبي

البنك العقاري املصري العربي

غاز اإلمارات

شركة نفط اإلمارات الوطنية احملدودة  - إينوك

مؤسسة اإلمارات للبريد

مجمع الطاقة والبيئة انبارك

شركة فاين لصناعة الورق الصحي

بنك اخلليج األول 

فرست سيليكت إننترناشيونال

الفجيرة للصناعات البالستيكية

مصنع املستقبل لألنابيب

اخلليج 

أدوية احلكمة )م / م م(

هوريكاترايد

جوردإنفست)م م (

مجموعة كانو 

خدمات 

ليكويد أوف اليف - سائل احلياة

البحرين

اإلمارات العربية املّتحدة

اإلمارات العربية املّتحدة

اإلمارات العربية املّتحدة

اإلمارات العربية املّتحدة

اإلمارات العربية املّتحدة

اإلمارات العربية املّتحدة

اإلمارات العربية املّتحدة

األردن

اإلمارات العربية املّتحدة

اإلمارات العربية املّتحدة

اإلمارات العربية املّتحدة

اإلمارات العربية املّتحدة

األردن

اإلمارات العربية املّتحدة

اإلمارات العربية املّتحدة

اإلمارات العربية املّتحدة

اإلمارات العربية املّتحدة

اإلمارات العربية املّتحدة

األردن

اإلمارات العربية املّتحدة

األردن

اإلمارات العربية املّتحدة

اإلمارات العربية املّتحدة

اإلمارات العربية املّتحدة
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الدولة ال�سركات العربية 

أي تي إيه آسكون أند ستار

بنك املشرق

أم تي سي تاتش 

النخيل 

بنك أبوظبي الوطني

البنك األهلي التجاري )م / م م(

الشركة الوطنية للضمان الصحي

نورس )م(

عمانتل

أورجن األردن 

بنك قطر الوطني 

كيو بي جي للخدمات

كيوتيل

شركة سيراميك رأس اخليمة )م م(

راس غاز

رايا القابضة للتكنولوجيا واملعلومات 

هيئة الطرق واملواصالت – حكومة دبي

الشركة السعودية للصناعات األساسية، سابك

شركة صفا لأللبان واألجبان

الشركة السعودية للكهرباء 

سايغا

تي أن تي 

أمنية 

فوباك هورايزون الفجيرة احملدودة 

اكسبرتيز يونايتد

اإلمارات العربية املّتحدة

اإلمارات العربية املّتحدة

لبنان

اإلمارات العربية املّتحدة

اإلمارات العربية املّتحدة

اململكة العربية السعودية

اإلمارات العربية املّتحدة

سلطنة عمان

سلطنة عمان

األردن

قطر

اإلمارات العربية املّتحدة

قطر

اإلمارات العربية املّتحدة

قطر

مصر

اإلمارات العربية املّتحدة

اململكة العربية السعودية

اإلمارات العربية املّتحدة

اململكة العربية السعودية

السودان

اإلمارات العربية املّتحدة

األردن

اإلمارات العربية املّتحدة

اإلمارات العربية املّتحدة

LLC of ETA ASCON Group

Mashreq Bank

MTC Touch

Nakheel

National Bank of Abu Dhabi

National Commercial Bank  (Bank Al-Ahli)

National Health Insurance Company

Nawras

Omantel

Orange Jordan

Qatar National Bank

QBG

Qtel

RAK Ceramics

RasGas

Raya

Roads and Transport Authority (RTA)

SABIC

Safa Dairies

Saudi Electricity Company

Sayga

TNT

Umniah

Vopak Horizon

Xpertize United
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ال�سركات العربية ال�سركات العربية 

جامعة زايد – معهد تطوير اجملتمع

زينات إلعادة التدوير وإدارة النفايات

اإلمارات العربية املّتحدة

اإلمارات العربية املّتحدة

Zayed University – ICE

Zenath Recycling & Waste Management

ال�سركات العاملية 

باركليز بنك

تشيب- أنظمة جتميع املعدات

شركة شيكاغو للصيانة واإلنشاءات )ذ.م.م(.

سيتيبنك

شركة كليفورد تشانس أل أل بي

شركة كراون إلعادة النقل

ديلويت 

شركة دي أل آي بيبر الشرق األوسط

شركة »داو كيميكال«

فيديكس

فريش فيلدز بركهوس ديرينجر إل إل بي

جنرال إلكتريك 

هيلتون دبي جميرا

مصرف أتش أس بي سي

ماريوت 

مايكروسوفت 

موتوروال

MTN مجموعة

RSA شركة التأمني

شبكة سيبر للسفريات

سامسونغ 

Barclays Bank

CHEP- Equipment Pooling Systems

Chicago Maintenance and Construction

Citibank

Clifford Chance

Crown Relocations

Deloitte

DLA Piper Middle East LLP

DOW Chemical

FEDEX

Freshfields Bruckhaus Deringer

GE

Hilton Dubai Jumeirah

HSBC

Marriott

Microsoft

Motorola

MTN Group

RSA

Sabre Travel

Samsung
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ال�سركات العاملية 

شركة سيركو

أس أر بي- اإلمارات العربية املّتحدة

ستاندرد تشارترد بنك

ستاربكس 

تيترا باك للتصدير

تي أن تي

يونيليفر

بنك االحتاد الوطني

مصنع االحتاد للصناعات الورقية

فودافون 

دابليو أس بي )لالستشارات الهندسية والتصميم(

Serco

SRB-UAE

Standard Chartered Bank

Starbucks

Tetra Pak Export

TNT

Unilever

Union National Bank

Union Paper Mills

Vodaphone

WSP
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ملحق رقم 4: املراجع وامل�سادر 

اأ. مراجع هذه الدرا�سة 
اأبراج ال�ستثمار الجتماعي Abraaj Social Investments: تقرير امل�ساءلة 2005-2010. دبي، الإمارات العربية املّتحدة: 

اأبراج كابيتال. 

اأبراج ال�ستثمار الجتماعي Abraaj Social Investments: قائمة التطّوع 2011. دبي، الإمارات العربية املّتحدة: اأبراج 
كابيتال. 

 ameinfo.com  )8 كانون الأول/دي�سمرب، 2010(: املركزية تتعاون مع اإجناز INJAZ لتنظيم ور�س عمل يف مدار�س 
ح�سبان الثانوية. 

 :www.ameinfo.com متت مراجعتها 2012 عن املوقع الإلكرتوين
http://www.ameinfo.com/251003.html

البنك العربي )23 يوليو،2011 اأ(. موظفو البنك العربي يتطّوعون يف عجلون لدعم املجتمع املحلي. 
 متت مراجعتها 2011، من املوقع الإلكرتوين 

http://www.ameinfo.com -  http://www.ameinfo.com/271240.html

اخلدمات  املتطّوعني جلهودهم يف  املوظفني  يكّرم  العربي  البنك  ب(.  الأول/دي�سمرب،2011  كانون   12( العربي  البنك 
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