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9 وجهات نظر

إنشاء هيئة تطوير الطائف واألحساء
سلمان بن أحمد العيد

أصدر س��يدي خ��ادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد 
العزي��ز -أيَّ��ده هللا - أم��رًا ملكيً��ا 
بإنش��اء هيئة تطوي��ر لمحافظتي 
الطائ��ف واألحس��اء، وج��اء ذلك 
بع��د االط��اع على ما قدمه س��مو 
سيدي ولي العهد األمير محمد بن 
سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس 

مجلس الوزراء وزير الدفاع -أيَّده هللا.
ال شك أن هيئة تطوير محافظة األحساء وهيئة تطوير 
محافظة الطائف تركزان على خلق استثمارات اقتصادية 
نوعية لتعظيم المزايا النس��بية لمدن كل محافظة ويأتي 
صدور األم��ر الملكي بالموافقة على هيئة تطوير محافظة 
األحساء، بناءً على ما قدّمه سمو سيدي ولي العهد امتداداً 
لقيادة س��موه لجهود التنمية اإلقليمية والتطويرية التي 
تحظى بمتابعته الشخصية، كما يأتي األمر الملكي الكريم 
انطاق��اً من االهتمام الكبير لس��مو س��يدي ول��ي العهد 
األمير محمد بن س��لمان -حفظ��ه هللا - بتحقيق التنمية 
التطويري��ة الش��املة ف��ي جمي��ع مناط��ق المملكة دون 

استثناء باالعتماد على نقاط القوة في كل منطقة. 
تتميز محافظة األحس��اء أكبر محافظ��ة في المنطقة 
الش��رقية بتن��ّوع موقعه��ا الجغرافي وه��ي تحتوي واحة 
زراعي��ة شاس��عة تضم أكثر م��ن ثاثة مايي��ن نخلة تنتج 
أش��هى أنواع التمور في العالم ناهيك عن خصوبة أرضها 
ووف��رة ينابيعه��ا ومياهه��ا العذب��ة، ومواقعه��ا األثرية 
الت��ي تضرب ف��ي أعماق التاريخ، حيث تش��تهر األحس��اء 
بصناعاته��ا التقليدية المختلفة، وصناعات الحياكة وأكبر 

موقع للنفط والبترول. 

إن اهتم��ام س��مو س��يدي ولي العه��د -حفظه هللا - 
وقيادت��ه لمل��ف التنمية اإلقليمي��ة والتطويري��ة هو جزء 
م��ن رؤيته الطموح��ة؛ رؤي��ة المملك��ة 2030 للنهوض 
ب��كل منطقة م��ن مناط��ق المملك��ة اقتصادي��اً وتنموياً 

واجتماعياً.
كما يع��د تأس��يس هيئة تطوي��ر محافظة األحس��اء، 
ومحافظ��ة الطائف وما س��بقه من إعان��ات في عدٍد من 
مناطق المملكة، امتداًدا لقيادة س��مو س��يدي ولي العهد 
التي س��يتم توجيهها كذل��ك لبقية المناطق بن��اءً على ما 
تمتلك��ه من مقومات وم��ا تزخر به من ف��رص وإمكانات 
وامت��داًدا لوع��د س��موه الكري��م بإطاق العدي��د من هذه 

المشروعات في جميع مناطق المملكة. 
وينظر س��مو س��يدي ولي العهد إلى التنمية اإلقليمية 
والتطويري��ة باعتباره��ا عاماً رئيس��ياً ف��ي تعزيز أهداف 
النمو االقتصادي لكل منطق��ة، وهو ما تترجمه اإلعانات 
المتتالي��ة م��ع افتت��اح الهيئ��ات التنموي��ة والتطويري��ة 
والمكاتب اإلستراتيجية في أكثر من 10 مناطق حتى اآلن، 
وهو ما يؤكد حرص س��مو س��يدي ولي العهد الكبير على 

تحقيق أهداف التنمية المستدامة لكل منطقة.
وس��تعمل هيئة تطوير محافظ��ة الطائف على ترجمة 
توجه��ات س��مو س��يدي ول��ي العهد م��ن خ��ال إطاق 
مبادرات ومشاريع نوعية تسهم في خلق بيئة استثمارية 
جاذبة للمس��تثمرين، األمر الذي من شأنه تحقيق نهضة 
تنموي��ة واقتصادية كبيرة وخلق ف��رص عمل للمواطنين 

والمواطنات، بما يعزِّز أهداف التنمية المستدامة.
تتميز محافظة الطائف بموقع إستراتيجي مهم، حيث 
إنه��ا البوابة الش��رقية لمنطقة مك��ة المكرمة وتحتضن 
موقعين من ميقات اإلحرام، ومن شأن إطاق هيئة تطوير 
محافظ��ة الطائ��ف أن يحدث نقل��ة نوعية على مس��توى 
المحافظ��ة والمدن التابعة لها، اس��تناداً إل��ى مواقعها 

التاريخية واألثرية الغنية، وإمكاناتها السياحية.
كم��ا تضمنت األوامر الملكي��ة الكريمة بتعيين صاحب 
السمو الملكي األمير سعود بن نهار بن سعود آل سعود 
محافظ��اً للطائ��ف بالمرتب��ة الممت��ازة وتعيي��ن صاحب 
السمو الملكي األمير سعود بن طال بن بدر بن سعود بن 
عبدالعزيز آل س��عود محافظاً لألحساء بالمرتبة الممتازة 
ش��خصيتين قياديتين ومليئتين بالخبرات المميزة، أبارك 
لهم��ا هذه الثق��ة العظيمة، ونس��أل هللا لهم��ا التوفيق 

واإلعانة لخدمة الدين والمليك والوطن.
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االلتفاف على قرارات التوطين

ين حددوا القبلة للمسافر

شروط العيش الحالية والعالج الذي 
عبدالعزيز المعيرفييقترحه االقتصاديون !

ــص  المتخص ــن  التوطي ــرارات  ق إن 
ــا والحوافز التي  ــراءات المتعلقة به واإلج
قدمتها وزارة الموارد البشرية قد أظهرت 
نتائج مميزة، وبحسب آخر إحصائية وصلت 
ــنوات، إال  ــر س إلى 11 % ألول مرة منذ عش
ــج أفضل وفي  ــه بإمكاننا أن نحقق نتائ أن
وقت أقصر، حيث إنه ال يزال هناك عدد من 

ــيطر عليها لوبيات أجنبية من جنسيات  القطاعات التي ال تزال تس
ــرارات التوطين  ــور التهرب من ق ــؤدي إلى ظه ــددة وهو ما ي مح
ــة معمقة وسريعة لدراسة مدى التزام هذه  والتي تحتاج إلى دراس

الشركات بتطبيق التوطين. 
ــارس  تُم ــة  مختلف ــات  ــة وضغوط متنوع ــات  ممارس ــاك  هن
ــال عدد من  ــض الوظائف من خ ــعوديين في بع ــش الس لتطفي
ــحب الصاحيات  ــها هذه اللوبيات، كس ــات التي يمارس الممارس
ــعودي أو دعمه ببرامج تدريبية تؤهله  وعدم تمكين الموظف الس
للوظائف المقرر توطينها والمميزات التي توفرها لألجانب مقارنة 
ــي تمارس هذه  ــركات الت ــن معرفة هذه الش ــن. ويمك بالمواطني
األفعال من خال أمور عدة، منها عدد القضايا المرفوعة عليها في 
المحاكم العمالية والتي من المفترض أن يتم دراستها ومشاركة 
ــتفادة منها  ــات ذات العاقة باألحكام الصادرة ضدها واالس الجه
بإقرار وتعديل السياسات التي تضمن عدم التفاف الشركات على 
ــن وإمكانية معرفة رأي الموظف في تقييم الجهة  قرارات التوطي
ــة خروجه من العمل دون رغبته. كما أن  ــي كان يعمل  في حال الت
هناك مجموعة من اإلجراءات لدعم قرارات التوطين المتخصص، 
البد وجود إجراءات مماثلة تضمن تشديد الرقابة على مدى االلتزام 
ووضع معايير وإجراءات محددة تقيس هذا االلتزام مثل استقبال 
ــك حتى نحقق  ــرتها والتحقيق فيها، وذل ــرعة مباش الباغات وس

نجاحات وأرقاًما قياسية في قرارات التوطين.

فهد بن زيد الدعجاني

لدى وزارة الشؤون اإلسامية والدعوة 
ــاد مهام واختصاصات وخدمات  واإلرش
في غاية األهمية، ولكن في كل قطاع قد 
ــاك نقطة عمياء تحتاج للتبصير  يكون هن
ــاء مصطلح  ــة العمي ــام، والنقط واالهتم
ــي النقطة  ــة، وه ــامة المروري ــي الس ف
ــائق خال جلوسه  التي اليشاهدها الس

ــال المرايا الجانبية وال المرآة  ــي مقعد القيادة وال حتى من خ ف
ــوادث، والنقطة  ــر من الح ــبب معروف لكثي ــة وهي س الداخلي
ــامية االلتفات لها  ــؤون اإلس العمياء التي أرجو من وزارة الش
ــافرين( على الطرق  ــد القبلة للمس ــا هي )تحدي ــام به واالهتم
ــذه الخدمة، لكون  ــق والمدن، فهم بحاجة لمثل ه بين المناط
ــد القبلة على الطرق  ــافرين يجهلون معرفة تحدي بعض المس
ــم القبلة بطريقة  ــات التي تحدد له ــم ينخدع بالتطبيق وبعضه

خاطئة عند استعمالها.
لقد لفت نظري عندما كنت في رحلة سفر على الطرق السريعة 
ــافرين يصلون عكس القبلة  بين مناطق المملكة، بعض المس
ــؤون  ــدة لمعالي وزير الش تماماً مما حداني لكتابة هذه المناش
ــاد وكلي أمل بأن يتخلص المسافر  ــامية والدعوة واإلرش اإلس
من هذه المعاناة على يد معاليه، ولدي مقترح قد يكون مناسباً 
لمعالجة هذه اإلشكالية بوضع ملصق يحدد اتجاه القبلة )بلون 
فسفوري ومغاير للخلفية( يتم وضعه على اللوحات التي تُحدد 
ــاً وال جهداً  ــكل عبئاً مالي ــافات بين المدن، فذلك لن يش المس
كبيراً وتحقق منفعة كبيرة وجوهرية للمسافرين، فوزارة النقل 
هي األخرى لن تتردد وتساهم مشكورة في تحقيق هذه الخدمة 

االجتماعية، وهللا ولي التوفيق.

د. زيد بن محمد الرماني

ــة في  ــرة األرضي إن الك
ــر تتميز قبل  ــا الحاض وقتن
ــذي  ــارق ال ــيء بالف كل ش
البلدان  ــن  بي يتزايد خطره 
الفقيرة،  ــدان  والبل الغنية 
ــم  ــراء األم ــال أن خب والح
ــى  ــلِّمون عل ــدة يس المتح

ــكاني. وربما كان  ــأن معيار التخلُّف س ــا يبدو ب م
ــكاني  هناك مجال لبحث ما إذا كان االنفجار الس
ــببًا للبؤس أم نتيجة له، أو ما إذا كان يقيم مع  س

التخلُّف عاقة سلبية.
ــن  بي ــات  العاق ــوع  مجم ــإن  ف ــذا  ه ــد  وبع
ــة والعالم الثالث يتركز على  المجتمعات الصناعي

االنتقال الضروري من اإلحسان إلى العدالة.
ــن الناحية الكمية  ــم الثالث يؤلف، م إن العال
ــه، والعالم  ــم نقل ثاثة أرباع ــي العالم، إن ل ثلث
ــة العالم المقصي عن  ــث من الناحية النوعي الثال
ــيطرة الغرب،  ــة االقتصادية، والخاضع لس التنمي
ــد  ــتعمار الجدي ــن االس ــددة م ــكال المتع ولألش
ــي.  ــادي والسياس ــي االقتص ــتعمار الخف أو االس
واالزدحام السكاني: هو تلوث ولده التخلف الذي 
به تضمن البلدان المصنعة لنفسها قسًطا كبيرًا 
ــج هو أيًضا عن  ــا، وازدحام المدن ينت من وفرته

نمو اقتصادي نموًّا عشوائيًّا.
ــش  ــط العي ــبب نم ــان، األول بس واالزدحام
ــش المترف،  ــبب نمط العي ــس، والثاني بس البائ
ليسا من طبيعة واحدة، فهما يعكسان سبيبتين 

متنافرتين، سبيبة الفاقة، وسبيبة األنانية.
إن جميع تحلياتنا تتجه آخر األمر نحو المعنى 
الثاثي النحطاط نمط العيش الصناعي: انحطاط 
ــع االجتماعي المفكك،  ــة وتدهورها، والطاب البيئ
ــذي تلخصه عبارة:  ــلطه ال ــان وتس وأنانية اإلنس

تنمية اقتصادية وتخلف ثقافي.
والعاج الذي يقترحه االقتصاديون الغربيون 
ــوى عاج كاذب؛ َفهم يعتقدون بتحقيق  ليس س
عقانية اجتماعية بمجرد تأخير التنمية كميًّا؛ أي: 

دون تغيير البِنَى التقنية االقتصادية.
ــة  البيئ ــاط  بانحط ــق  يتعل ــر  األم كان  ــإذا  ف
وتدهورها الذي يزداد أثره السلبي، فإن المحاسبة 
ــع مراعاة أن  ــتطيع مواجهتها، م االجتماعية تس
ــلع  ــدوء والفراغ الحقيقي س ــواء النقي واله اله

اقتصادية ذات مغزى ثقافي.
ــع  الطاب ــاط  بانحط ــق  يتعل ــر  األم كان  وإذا 
ــل االجتماعي  ــإن التحلي ــكك، ف ــي المف االجتماع
ــن في حدود معيارية ينبغي  االقتصادي الموجهي
ــات  ــوازن العاق ــي ت ــل ف ــا أن كل خل أن ياحظ
االجتماعية ينتج عن اعتداء على مجموع العاقات 
ــطه، ويكن لهذا  ــع وس ــان م ــي يقيمها اإلنس الت
ــا، اجتماعيًّا،  ــون ماديًّا، بيولوجيًّ ــوع أن يك المجم

سياسيًّا، ثقافيًّا، اقتصاديًّا.
ــة  قيم ــا  عليه ــى  تبن ال  ــان  اإلنس ــة  كلف إن 
ــه التجارية  ــان، إال إذا كان المقصود قيمت اإلنس
ــة في هذا  ــئلة المهم ــن األس ــة. وم أو االقتصادي
المجال، كيف يمكن للنظام االقتصادي أن يهتم 
ــن العقانية أن  ــع؟ وهل م ــد الحاجات األنف بس
التسلُّح والمخدرات والكحول، أو السلع البدائية 

ــاب  ــت اقتصادية في حس ــة التي أصبح والحيوي
موجودات اإلنتاج؟

ــتهاك  ــوم االقتصادي لاس ــو ُطبق المفه فل
على اإلنسان والبيئة، لرأينا أن هناك أُمًما وفئات 
ــالب؛ أي إن طاقتها الكامنة  اجتماعية دخلها س
البشرية والتقنية تستنفذ بأكثر مما تنمو مواردها 

الظاهرة.
ــول: إن العالم الحديث  ــول فاليري يق كتب ب
منهمك في استغال الطاقات الطبيعية استغاالً 
يزداد على الدوام فعالية وُعْمًقا. ويقول أوزيريس 
سيكوني في كتابه »التنمية االقتصادية والتخلف 
ــوة من  ــان الحديث في نش ــي«: إن اإلنس الثقاف
ــراف في  ــرعة، وإس ــراف في الس التبذير؛ من إس
ــطات،  ــي المخدرات والمنش ــراف ف اإلنارة، وإس
ــراف في  ــرة المطبوعات، وإس ــي كث ــراف ف وإس
التسهيات وإسراف في العجائب، إن كل عيش 
ــراف. وال ريب في  ــي ال ينفصل عن هذا اإلس حال
ــون أنه قد قدر لكلِّ فرد  أن جميع الناس ال يعرف
ــن المتفجرات، إن مؤلفات  منهم أكثر من طن م
التخيُّل تغذي من آن آلخر ذهان الرعب والعجب، 
ــيون، ولكنه  إنه تعارض يقويه المحللون النفس

يدل على استخدام القوة ال على معنى النزعة.
ــة يمكن أن تصنع  ــة العلمية التقني إن المعرف
من الكرة األرضية جنة عدن، وهذا مدعاة للعجب، 
ويمكنها أن تسبب كارثة أرضية هائلة ال تُرد وهذا 
ــائل اإلعامية المختلفة  ــب. إن الوس مبعث الرع
من صحافة وتلفزيون وسينما، وقنوات فضائية 
ــل اجتماعي تُحدث  ــائل تواص ــر ووس وبث مباش
ــد نمط  ــا العقلي واألخاقي قلًقا يفس في جهازن
العيش؛ فا ثقافة تحت التهديد المباشر للحرب، 
ــق، ومن هنا  ــش بالقل ــعور منت ــل بالعكس ش ب

كانت الحاجة إلى التناسي في اللذة.
ــوة بموت  ــذر فيه الق ــدون ثقة تن ــا ب إن عالًم
ــق ال خوف،  ــا قل ــئ، وإذا قلن ــتهلك المفاج المس
ــبابه  ــده وأس ــد وموع ــرض التهدي ــك ألن غ فذل
ونتائجه كلها ليست معينة ومحددة بوضوح، إنه 

خطر مادي، اجتماعي، حياتي.
ــي  ــيما، بق ــة هيروش ــن قنبل ــنين م ــد س فبع
ــأن الخطر  ــرطان الذرّة يفتك بالناس، هذا بش س
ــه يبدو في  ــا، رغم أن ــزال قائًم ــادي الذي ال ي الم
ــدُد التجارب  ــلَّ ع ــذ أن ق ــال من ــق االضمح طري
النووية، والخطر البيولوجي يصعب حصره كذلك، 
ــس الكائنات الحية  ــات إلى نف ــد يتعدى المادي ق

بحيث تَنِسف مستقبل الجنس.
ــة  ــر البيئ ــم تؤث ــول: إذا ل ــتان يق ــب روس كت
ــة، وإذا بقيت  ــي عناصر الوراث ــروف البتة ف والظ
ــه دون  ــه وتجربت ــرد وفاعليت ــة عيش الف طريق
ــدث تحول يؤثر  ــي اإلرث، فإنه يمكن أن يح أثر ف
ــار: عمى األلوان  ــي اتجاه االنحس ــورة عامة ف بص
ــدان البصر،  ــادة عدد األصابع، فق نزق المزاج، زي

الصمم والبكم، الباهة الوالدية.
ــش الحالية تتيح أن  ــروط العي والحال أن ش
ــيقضي عليهم  يبقى على قيد الحياة أفراد كان س
ــط العيش القديم . وفي الوقت الذي تزيد فيه  نم
ــرية،  الحضارة دون توقف من كمية الحياة البش
ــرية الموجودة  ــا البش ــة البروتوبازم ــن كمي وم
ــن نوعيتها  ــة، فإنها تقلص م ــى الكرة األرضي عل

البيولوجية.

تحدي االبتكار واالستدامة في 
منظومة الطيران.. سياسة 

وممارسة وفلسفة
د.طالل المغربي

ــريان  ــران ش ــة الطي ــر منظوم تعتب
الحياة والجناح المغذي والمحرك لكل 
االقتصادات األخرى بطرق مباشرة وغير 
ــارعة  ــن العولمة المتس ــرة. ضم مباش
ــورة ذهنية  ــث الدول على وضع ص وبح
ــر محلي  ــاً مع تأثي ــا دولي ــة عنه ايجابي
ــا تأثير في  ــي ليكون له ــي ودول واقليم

ــتثمار ومساحة  ــات الدولية وتكون بيئة جاذبة لاس السياس
ــياحي  ــبل وتنوع س ــافرين بتوفير س تجذب اليها انواع المس
ــه والرياضة  ــياحة الترفي ــال وس ــال واألعم ــياحة الم من س
ــياحة الطبية وغيرها  ــتجمام أو الس والصحة والتعليم واالس
ــياحات، تلعب منظومة الطيران دورا هاما في  من انواع الس
هذا الحراك العالمي. لذا، منظومة الطيران تستطيع ان تكون 
ــلوك وقيادة  ــب المؤثر رقم واحد في التحفيز وتغير الس الاع
ــتدامة ومعالجة  ــي التنمية المس ــو دور هام ف ــركات نح الش

القضايا العالمية.
أزمة المناخ تعتبر أكبر تحد يواجه صناعة الطيران وحسب 
احدى الدراسات وجدت ان البيئة والتغير المناخي يثيران قلق 
الشباب بنسبة %40 والشباب لديه اهتمام كبير بقضايا البيئة 
ــاريع االجتماعية والتعليم والصحة ويهتم بالشركات  والمش
ــاهم في وضع  ــي لها مبادرات تهم هذه القضايا، بل وتس الت
ــتقبل من االبتكارات. العماء أصبحوا أكثر وعي  حلول للمس
ــؤوليتها تجاه  ــركات لدعم االستدامة ومس وضغط على الش
ــن العماء لديهم  ــا العالمية. %94 م ــات والقضاي المجتمع
ــم قضايا المجتمع إذا كانت  ــركات تدع قابلية االنتقال إلى ش
ــن العماء  ــج الحالي, %74 م ــات المنت ــس جودة وخدم بنف
ــركات تدعم قضايا مجتمعية, 85%  يرغب في الشراء من ش
من العماء يتكون لديهم صورة ذهنية ايجابية عن الشركات 

التي تدعم قضايا المجتمع.
ــكيل  ــى إعادة تش ــاج إل ــران تحت ــل والطي ــة النق منظوم
ــب مع احتياجات  ــفر الجوي والسياحة للتناس مستقبل الس
واهتمامات األجيال القادمة. شركات الطيران هي من يصنع 
ــداً Leader وتلعب دوراً في  ــأن تكون قائ ــها الطريق ب لنفس
ــتقبل االبتكارات أو  ــا وتحفيز مس ــات وصنعه تغير السياس

.Followers  متابع لما يحدث
منظومة الطيران والتحالفات المحلية والدولية والتعاون 
مع مراكز االبحاث واالبتكار تستطيع ان تساهم بوضع بصمة 
في االنبعاثات الكربونية من خال إيجاد طرق جديدة لخفض 
ــر كفاءة  ــة الطائرات أكث ــتقبل صناع ــات وجعل مس االنبعاث
ــاهم في  ــل للعالم، بل ويس ــودة حياة افض ــاهم في ج ويس
تعزيز المحتوى المحلي والدولي في مجاالت البحث واالبتكار 
ــويق  ــة والتس ــا يخص منظومة الطيران في علم الهندس لم
ــوم التي لها  ــم والطب وكل العل ــة والتصمي ــة والبيئ والمالي

اسهامات مباشرة وغير مباشرة في علوم الطيران.
ــام مبادرة قيادة  ــي ترغب في اخذ زم ــركات الطيران الت ش
ــكار والوصول  ــها واآلخرين نحو االبت ــر في تحدي نفس التغي
ــافها بعد لخلق  ــدة إليجاد حلول لم يتم اكتش ــى آفاق جدي إل

مستقبل أكثر استدامة.
تحالف سكاي تيم للطيران اطلق مبادرة »تحدي الطيران 
 KLM ــتدام« التي كانت من أفكار مجموعة من موظفي المس
ــم حرص إليجاد طرق  ــق عليهم Bold Moves كان لديه يُطل
ــتوحوا  ــتدامة، اس ــل الطيران أكثر اس ــة لجع ــدة طموح جدي
ــام 1934م من  ــباق جوي انطلق ع ــم واإللهام من س فكرته
ــتراليا. خال ذلك  ــة بريطانيا لندن إلى ملبورن في أس عاصم
ــباق، أثبت رواد الطيران قدرتهم ومدى إمكانية الطيران  الس
 Sustainable ــتدام ــافات طويلة. تحدي الطيران المس لمس
ــادرات المبتكرين األوائل  ــن مب ــداد م Flight Challenge امت
ــتقبلي  ــات الزمن الحالي والمس ــب مع تحدي ــا تتناس وجعله
ــفر الجوي أكثر استدامة وتستمر فيه عجلة النمو  لجعل الس
ــم المتحدة  ــداف األم ــي تحقيق أه ــاهم ف ــكار مما يس واالبت

.)UNSDGs( للتنمية المستدامة
 Corporate ــة  االجتماعي ــؤولية  ــوم  المس مفه ــر   ظه
ــاج  ــك الحتي ــة 1800م وذل ــي ألفي Social Responsibility ف
ــركات الخيرية. وبعدها ظهر اسم  المجتمعات لألعمال الش
ــي 1953م مع  ــة الذي بدأ ف ــؤولية االجتماعي ــح  المس مصطل
ــركات لتأثير أفعالها على المجتمعات واالستفادة  ادراك الش
ــؤولية االجتماعية. في منتصف 1960م  ــويقيا من المس تس
ــاكل المجتمع المحلي  ــتجابة لمش بدأ التعامل مع CSR كاس

الحديث ودور الشركات في زيادة الوعي والدعم.
مع ظهور االنترنت والعولمة منذ عام 2000م بدأ التحول 
ــى معالجة القضايا المحلية للتركيز على معالجة واالهتمام  إل
ــي األهداف العالمية  ــا العالمية ورغبة الدول في تبن بالقضاي

للتنمية المستدامة.
ــتدامة التي هي جزء من رؤية  لذلك، عندما نتحدث عن االس
ــا أن تكون  ــا وبرامجه ــن مبادراته ــعودية 2030 وضم الس
ــتدامة  ــعودية قائداً في التغير نحو االس المملكة العربية الس
ــياحة والطيران  ــي الس ــوى ف ــدر ق ــة ومص ــال القادم لألجي
والصناعة، فإن المحرك الضامن لاستدامة هو وجود االبتكار 
واالبحاث مع R&D لكي نصل لاستدامة التي نتائجها نمو في 
االقتصاد ونمو في الموارد المالية للشركات واألهم ان تلعب 
ــركات دورها الحقيقي ليس في مسؤوليتها االجتماعية  الش
ــر، بل في قيادة  ــي نطاق الماضي أو الحاض ــا محلية ف لقضاي
المستقبل نحو االستدامة لتكون جزءاً من صميم سياساتها 
ــفتها Philosophy بدأ  ــاتها Practice وفلس Policy وممارس
 Internal and External من قيادتها وكامل أصحاب المصلحة
ــة ومعايير  ــا ان نضع بصم ــتطيع حينه Stakeholders  ونس

صناعة أخاقية عند التفكير بأسباب ما ننتجه للعالم.


