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نابلس: توصيات بتركيز إسهامات المسؤولية المجتمعية في
خدمة التنمية المستدامة

 

نابلس 25-9-2018 وفــا- أوصى مشاركون في الملتقى العربي األول حول اإلعالم والمسؤولية المجتمعية،
الذي نظمته جامعة القدس المفتوحة بضرورة السعي نحو تركيز إسهامات المسؤولية المجتمعية فيما من
شأنه خدمة التنمية المستدامة ودعم مبادرات ومشاريع الجامعات، وتوطيد العالقة بين مكونات المجتمع،
ومؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات اإلنتاجية في تبني مشاريع مشتركة لدعم المشاريع الالزمة للمجتمع

المحلي.

وشدد المشاركون في الملتقى الذي عقد في فرع الجامعة بنابلس وبرعاية رئيسها يونس عمرو، بمناسبة
اليوم العالمي للمسؤولية المجتمعية، على أهمية تعميم مبدأ الشراكة بين القطاعات المجتمعية لبناء توجهات
رصينة لتحقيق مجتمع المسؤولية المجتمعية، وأن تتبنى الجامعات مبادرات مسؤولة مجتمعيًا تسهم بإثارة

االهتمام لدى األوساط المجتمعية األخرى وتقودها إلنجازات بارزة األولويات.

وطالب المشاركون بالتنسيق بين الجامعات والنقابات المهنية والعمالية ومنظمات المجتمع المدني األخرى
للتشارك في المسؤولية المجتمعية، وتشجيع المعنيين بفكرة التطوع في تنفيذ مشاريع المسؤولية
المجتمعية. وفتح المجال للمساهمة في إثراء المعرفة وتأهيل الكفاءات العلمية والمهنية المتخصصة وبناء

القدرات في مجال المسؤولية المجتمعية.

وافتتح محافظ نابلس أكرم الرجوب، الملتقى بكلمة تحت عنوان السلم األهلي من منظور مسؤول مجتمعي.
وأكد أن السلم األهلي هو ضرورة ومسؤولية وهو منطلق من المسؤولية المجتمعية، فنحن نسعى للوصول

بالمجتمع للسلم األهلي ألنه ضرورة للمجتمع.
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وأضاف أن وجود سلم أهلي يستدعي أن يقف كل مسؤول عند مسؤوليته لتعزيز حالة االستقرار وتحقيق
السلم األهلي في المجتمع، ومطلوب منا جميعا أن نخاطب أنفسنا ومسؤولينا لتكون عيوننا مفتوحة على ما

يجري في مجتمعنا الفلسطيني.

وأضاف أن السلم األهلي يسهم في تقوية القيادة الفلسطينية في مساعيها نحو الحرية االستقالل الوقوف
في وجه الضغوط الممارسة على القيادة الفلسطينية.

بدوره قال رئيس الجامعة إن التاريخ الفلسطيني يقف شاهدًا على مواقف وطنية أصيلة تقاطعت فيها
المسؤولية المجتمعية مع المسؤولية الوطنية، وكان الجميع يقفون عند مسؤولياتهم األخالقية ويقومون
بواجباتهم ضمن المتاح لديهم لتبقى الوحدة معلمًا من معالم الصمود األسطوري الفلسطيني، وقد تجلى

العمل التطوعي في صورة وطنية صادقة.

وأضاف أن جامعة القدس المفتوحة أتاحت المجال لكل راغب في التعليم أن يحقق هدفه بحسب ظروفه
الزمنية والمادية والمكانية، ومن "عمق واجبنا قمنا باالنحناء باضطراد نحو المسؤولية المجتمعية فكرًا
وممارسة، وكان لنا انجازات بارزة على مستوى العالم، وهي الجامعة التي خططت استراتيجياتها وضّمنت
المسؤولية المجتمعية العمق الذي يستحق، ويستطيع أي منكم الدخول إلى موقع الجامعة واالطالع عليها

من باب التعلم أو التأكد أو االعتزاز أو النمذجة".

وناشد عمرو الجميع بتبني المسؤولية المجتمعية أفرادا ومؤسسات، إيمانًا منا باألهمية المتوقعة في تحقيق
االنتماء وسد الحاجات، وبناء آفاق واسعة في تشخيص المشكالت والمساهمة بحلها حسب المشاركة

والفاعلية بين القطاعات الثالثة (الحكومية والخاصة واألهلية).

وأشار إلى أن القيادة السياسية في هذه المرحلة بحاجة لـ"العونة السياسية"، حيث سجلت أعظم كلمة تقال
في وجه طغاة األرض في عالمنا الحديث.

وقدم رئيس جامعة فلسطين التنقية "خضوري" نور أبو الرب ورقة تحت عنوان "المسؤولية المجتمعة في
إطار التنمية المستدامة".

وبين أن على مؤسسات المجتمع المدني أن تستغل ما هو معروف بالمساءلة المجتمعية، ألنه بدونها فال
يمكن أن يحصل تنمية مستدامة في المجتمع، فهي تشجع االستثمار وتسهم في التقليل من البطالة وزيادة

دخل الفرد.

وعرض ممثل رئيس جامعة القدس حسن دويك ورقة حول "تجربة جامعة القدس في المسؤولية
المجتمعية".

من جانبه، قال مساعد رئيس جامعة النجاح لشؤون المجتمع سامي الكيالني إنه ينبغي التفريق بين مستوى
خدمة المجتمع الذي تقوم به أي مؤسسة تربية، وبين الدور المجتمعي للجامعة وأن تساهم في التغيير
المقصود نحو مستقبل من التنمية المستدامة، وفي صلب هذا الدور هو االندماج المجتمعي للجامعة في

مجتمعها.

من جانبه، اعتبر مدير فرع جامعة القدس المفتوحة بنابلس يوسف عواد، الملتقى، بأنه إنجاز عربي مسؤول
مجتمعي يتيح المجال لتوسيع االهتمامات ووضع التشريعات المناسبة نحو مستقبل واعد يبشر بتنامي

المسؤولية المجتمعية ثقافة وممارسة.

وأضاف: "يأتي انعقاد هذا اليوم االحتفالي انسجامًا مع قرار الشبكة اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية كعضو
فاعل في برنامج األمم المتحدة لإلنفاق العالمي، الذي يصادف اعتماد الجمعية العامة لألمم المتحدة مكونات

التنمية المستدامة للسنة (2030)، وكان ذلك بتاريخ 25 سبتمبر 2016".

ً
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ذات صلة
 

وأوضح، "حرصنا في هذا اليوم على إدراج اإلعالم في صلب المسؤولية المجتمعية، انطالقًا من الدور
التأثيري الكبير الذي يمكن لإلعالم تحقيقه على هذا الصعيد".

وقال حمد المصري ممثال عن مؤسسة رشيد المصري للتنمية، "تعد المسؤولية المجتمعية واحدة من أدوات
الصمود، خصوصا إذا كانت موجهة نحن الجوانب التعليمية والصحية واالجتماعية والبيئة وهو ما قامت عليه

المؤسسة  منذ تأسيسها".

ونقل مدير عام تلفزيون فلسطين خالد سكر تحية الوزير أحمد عساف المشرف العام على اإلعالم الرسمي
للحضور، وعبر عن تقديره للمبادرات التي تقوم بها الجامعات في مجال المسؤولية المجتمعية.

وأضاف أن جامعة القدس المفتوحة أضحت جامعة صانعة للكفاءات والكوادر في مختلف صنوف المعرفة
والعلوم اإلنسانية، وما هذا الحصاد واإلنجازات إال نتاج عمل دؤوب ومتابعات حثيثة وفكر نير يقود لكل هذه

المنجزات.

وقال إن دور اإلعالم في تحقيق المسؤولية المجتمعية يكاد ال يخفى على أحد. وهنا نتحدث عن دور اإلعالم
الرسمي الذي يسخر كافة إمكانياته وموارده لهذه الغاية، والتي تشكل جزءا أصيال من اهتماماته ويفرد لها

مساحات كبيرة من بثه اليومي سواء في التلفزيون أو اإلذاعة أو الوكالة الرسمية أو الصحيفة الرسمية.

وتحدث رئيس جمعية حماية المستهلك اياد عنبتاوي، عن الدور الذي تقوم به الجمعية في توفير حق األمان
وحق المعرفة وحق االختيار وحق اشباع احتياجاته األساسية، وحق التعويض والتثقيف والحياة ببيئة صحية.
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