
 
 

 

 

 الورقة املفاهيمية والبرنامج 

 

 االجتماعيةفرد واملسؤولية واجبات البين  :(  19 –ُمكافحة فيروس كورونا )كوفيد 

 للشركات

 البيتف#خلك_

 

 افحةم ملكالعالكومات عدة في ح   تخذتهااوالوقائية التي  حترازيةال وتماشيا مع اإلجراءات  ،”كورونا“نذ بداية تفش ي فيروس م  

عوبة غية تحسيسهم بص  عبر مواقع التواصل الجتماعي حمالت توعوية للمواطنين ب   نتشرتاانتشار هذا الفيروس، 

طالبتهم الظرفية التي  هددلبكافة اإلرشادات الوقائية ملحاربة هذا الوباء الذي أضحى جائحة  لتزامباليمر بها العالم ، وم    ت 

فيه الصراع على البقاء وضمان الحق في  أصبحفي اللحظة التي و .نسانية جمعاءهدد اإلت  نما إجتمعاتها فحسب و الدول وم  

ود املشهد ليع  نسانية إلا توحكمعلى تباعدها يديولوجيات األلوان على اختالفها واندثرت اإل  خفتت ,الحياة على أشده

 
 
ذكر العالم باألرضية امل قوق لإلنسانية جمعاء وهي ح  شتركة واألصلية خطاب حقوق النسان وبقوة على الساحة الكونية لي 

  العصور.نوان وشعار كل نوان العصر ,بل ع  النسان التي يجب أن تكون ع  

تمحور 
 
  وفي هذا الخطاب امل

 
تبعة في محاربة فيروس كورونا حالياحول حقوق النسان, أثبتت كل السياسات والخ

 
 ،طط امل

أنه ل يمكن أن يقتصر النجاح في احتواء هذا الفيروس على جهود  القتصادية الجتماعية أو لناحية الصحية أوسواء من ا

عاضدة جهود الدولة بحيث يتطلب منه حسا في م   وإنما يتعدى ذلك إلى الحديث عن واجبات الفرد ,الدولة لوحدها فحسب

سمى في منظومة حقوق النسان "الحق في  , وطنيا عاليا يجعله مؤمنا بثقافة الحقوق والواجبات وذلك في إطار تفعيل ما ي 

واطن الذي يتمتع بسائر حقوقه ويلتزم بواجباته التي تفرضها طبيعة انتمائه إلى وطن
 
واطنة" والتي ترمز إلى صفة امل

 
، هامل

 ،أما واجباته ،يةاعية والثقافتأتي في صدارة هذه الحقوق ,الحقوق السياسية واملدنية والحقوق القتصادية والجتم حيث

عاضدة جهو  ،حقوق فهي نتاج طبيعي لهذه ال د الدولة ومنها واجب الولء للوطن والدفاع عنه وواجب أداء العمل وإتقانه وم 

 إلى غير ذلك من الواجباتالوطني واألمن  الصالح العاملإلرشادات التي من شأنها أن تحمي  والمتثالفي كل أزمة إنسانية 

ترابطة. تقترن بح  التي   قوق واسعة وشاملة وم 



 
 

 

واطنة قد انطلقت من م  
 
الشركات التجارية  فإن ،عطى أن يكون للفرد حقوق من الدولة وواجبات تجاههاوإذا كانت امل

لم يتم استثناؤها من منظومة حقوق النسان بوصفها طرفا فاعال في النسيج القتصادي  اعتبارية،بوصفها ذواتا 

آلية األمم املتحدة لحقوق اإلنسان  تنظر في نطاق مسؤوليات بدأت على مدى العقد املاض ي، ول, إذ أنه د  للالجتماعي 

مؤسسات األعمال التجارية عن حقوق اإلنسان وتحري سبل تحقيق مساءلة الجهات الفاعلة من قطاع الشركات عن تأثير 

تكامل باألمم املتحدة تحت عنوان "الحماية والحترام والنصاف" املتعلق  1أنشطتها على حقوق اإلنسان فتم إنتاج إطار م 

املبادئ التوجيهية بشأن األعمال  ، أقر مجلس حقوق اإلنسان2011يونيو  16بحقوق اإلنسان واألعمال التجارية،  وفي 

كما برز في هذا السياق  2،"التجارية وحقوق اإلنسان لتنفيذ إطار األمم املتحدة املعنون "الحماية واالحترام واالنتصاف

على السطح في املدة األخيرة نظرا املفهوم  اللشركات التجارية حيث طف املسؤولية االجتماعيةمفهوم حديث نوعا ما وهو 

 
 
كورونا والتخفيف من تداعياته  كافحة فيروسول في م  هود الد  ساهمة في  ج  للجهود املبذولة للقطاع الخاص  من أجل امل

التوجيهات لتزام بال عبر العمل جنبا إلى جنب مع الدولة والسعي نحو توعية املجتمع بضرورة جتماعيةوال  القتصادية

 الوقائية من هذا الفيروس.

 تطبيق العمل بدولة قطر وبعد أن أقر مجلس الوزراء ,ظل األوضاع الراهنة وتبعا لإلجراءات املتخذةوفي  في هذا السياق , 

% من املوظفين في القطاعات العامة، تداعت مؤسسات الدولة ومؤسسات القطاع الخاص إلى املساهمة في 80عن بعد لـ 

عد وتدشين حمالت واسعة الفيروس من خالل العمل عن ب نتشارا احتمالتحد من للالرسمية والوطنية الساعية  الجهود

جنة الذي تلعبه اللمن الدور الجوهري واألصيل  نطالقاوا رعة تطبيقهاوس   حترازيةال اءات بالقرارات واإلجر  لتزامالتستهدف 

جتمع بح
 
 :ريبية عن بعد تحت عنواندت قدم ورشةقوقه وواجباته, فإنها ت  الوطنية لحقوق النسان في توعية امل

 للشركات" االجتماعيةبين واجبات الفرد واملسؤولية  :( 19 –فيروس كورونا )كوفيد " ُمكافحة 

 الورشة التدريبية عن بعد في إطار وتأتي هذه   
 
هو امل ى د الرسمية والوطنية لتشجيع املواطنين واملقيمين علساهمة في الج 

عتمد هذه الورشة واملعلومات الالزمة في هذا السياق كما ستمالزمة بيوتهم بحيث يمكن أن تحصل لهم الستفادة العلمية 

مكن هذه الورشة اللجنة الوطنية لحقوق النسان . الخاصة بها والتغريداتفي كل املنشورات #خلك_فالبيت  وسم  كما ست 

الوصول لجمهورها بحيث تتمكن من استئناف الضطالع بدورها الجوهري واألصيل في التوعية جهودها بمن مواصلة 

 بمنظومة حقوق النسان في املجتمع القطري.

   12/05/2020 : الورشةتاريخ 

 . عة واحدة : سامدة الورشة

 .التاسعة مساءا  :الورشة توقيت انطالق

 

 محاور الورشة و املحاضرين :

                                                             
1 https://www.ohchr.org/ar/Issues/Business/Pages/BusinessIndex.aspx  

" حترام واالنصافالحماية واال"انظر المبادىء التوجيهية بشأن األعمال التجارية وحقوق االنسان لتنفيذ اطار األمم المتحدة المعنون  2

esBusinessHR_EN.pdfhttps://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrincipl  

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
https://www.ohchr.org/ar/Issues/Business/Pages/BusinessIndex.aspx
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf


 
 

 

 

 المحور األول
  
 اتواجبو منظومة حقوق االنسان  

فيروس في سياق مكافحة الفرد 
 ( 91 -كورونا )كوفيد

 

 

دة : 
 
 دقيقة  20امل

حاضر 
ُ
 امل

 أ.وائل الدخيلي 

 
ا بقســــــــــــم الدراســــــــــــات و 

ا
يعمل األســــــــــــتاذ وائل الدخيلي باحث

البرامج والتثقيف باللجنة الوطنية لحقوق  بإدارةالبحوث 

زة األسـاسـية في تحصـل على الجا .2018النسـان منذ عام 

العلوم القـــانونيـــة بكليـــة العلوم القـــانونيـــة والســـــــــــــيـــاســـــــــــــيـــة 

قبــــل أن يتحصـــــــــــــــــل على  2014والجتمــــاعيــــة بتونس عــــام 

 عامة بمعهدماجســــتير الدارة العامة تخصــــ  ســــياســــات 

 .2017سات العليا بدولة قطر في عام الدوحة للدرا

 

ة العليــا بــالهي ـــ 2015 -2014عمـــل األســـــــــــــتـــاذ وائــل في عــام 

املســـــتقلة لالنتخابات بتونس في خطة مســـــتشـــــار انتخابات 

عن بعد للمواطنين و جميع مكونات املجتمع املدني املحلي 

والدولي  في إطار النتخابات الرئاســــــية والتشــــــر عية لســــــنة 

يـد املنـاصــــــــــــــب القيـاديـة في املجتمع و قـد شـــــــــــــغـل عـد 2014

املدني وأبرزها مســــــــتشــــــــارا قانونيا و كاتب عام ونائب رئيس 

مكلف بالبرمجة والتكوين بالغرفة الفتية العاملية في تونس 

.وقد شــــــــارم بورقة مرجعية  2015و  2011في الفترة ما بين 

في تقرير التنميــــة البشـــــــــــــريــــة الخــــامس لــــدولــــة قطر تحــــت 

( املســـــتويات, التجاهاتل البشـــــري عنوان: وضـــــع رأس املا

.لــه مع جهــاز التخطيط واإلحصـــــــــــــــاء بــدولــة قطر  والبتكــار

العـــديـــد من املقـــالت والصــــــــــــــــدارات املنشـــــــــــــورة التي تتعلق 

بمواضـــيع حقوق النســـان والعلوم القانونية والســـياســـات 

 العامة منها : 

. اإللكترونيةالسياسة التشر عية في مكافحة الجرائم 

نسان, حقوق اإلنسان بين ي وحقوق الالتعايش السلم

حرية العالم في  املرأة.لزام والتطبيق. تمكين نظرية اإل

 سياق حقوق النسان... 



 
 

 

 المحور الثاني
 

جتماعية للشركات المسؤولية اال
في سياق مكافحة  رتقبودورها الم  

 (19 -فيروس كورونا )كوفيد
 

 

دة :
 
 دقيقة  20امل

حاضر : 
 
 امل

 د. خالد محمد مفتاح
 

 

 

 

 

 

 

عضو هي ة التدر س بكلية الشرطة وزارة د. خالد هو 

 الداخلية.

يمتلك الخبرة األكاديمية في مجال التدر س والبحث 

العلمي والجودة األكاديمية باإلضافة إلى الخبرة املهنية في 

اإلنجاز  وتحقيقالتخطيط والقيادة والعمل املؤسس ي 

 متميز.بشكل 

  منها:له إسهامات عديدة في مجال املسؤولية املجتمعية 

 املجتمعية.عضو مؤسس مركز الفيصل للمسؤولية 

فكرة ومبادرة ورئيس املؤتمر العلمي للمسؤولية  وصاحب 

ميثاق الفيصل  ومحرر فكرة  وصاحبالجتماعية 

املجتمعية. وله أيضا عديد املبادرات ومنها للمسؤولية 

عضو وهو جل املسؤولية املجتمعية مبادرة اإلعالم من أ

 . 2016لجنة دار الشرق للمسؤولية املجتمعية 

له العديد من األبحاث املنشورة في مجال املسؤولية 

حوكمة ممارسات املسؤولية املجتمعية  املجتمعية:

  بمملكة ماليزيا   

وكتب  2016في تحرير العدد الثاني  د. خالدوقد ساهم 

الدراسات املالية واملصرفية مجلة الفتتاح من مقال 

الصادرة عن األكاديمية العربية للعلوم املالية واملصرفية 

باململكة األردنية الهاشمية العدد الخاص باملؤتمر الدولي 

العلمي األول للمسؤولية املجتمعية الواقع واستشراف 

املستقبل تحت رعاية سعادة الشيخة هند بنت حمد آل 

ؤسسة قطر للتربية والعلوم ثاني الرئيس التنفيذي مل

   املجتمع.وتنمية 



 
 

 

 نقاش عام وتوصيات
 

 دقيقة   20: املدة

 
 

 شروط املشاركة : 

واطنا  .1  قيما بدولة قطر .م   قطريا أوأن يكون املشارم م 

مر املشارم عن  .2  عاما.  18أن ل يقل ع 

ترشح أن  .3
 
شاركة يقوم امل  اناتها واألس لة املطروحة.خعلى جميع  اإللكترونية واإلجابة الستمارةبملء للم 

 

شاركة اآللية وإنما يتوقع املترشح  الحظة:ُم 
 
حاضرة على استالمه التقديم للورشة ل يعني امل

 
ميله يارسالة قبول مع رابط امل

 الشخص ي. 

 

 : أدوات الورشة التدريبية عن بعد

بحيث يجب تنزيله على أجهزة الكمبيوتر لدى املشاركين أو على   ZOOM سوف يتم في هذه الورشة استخدام تقنية برنامج 

)لكن ُيفضل استخدام أجهزة الكمبيوتر لكونها أكثر فعالية أثناء Smartphones  –أجهزة املحمول التي يستخدمونها 

الحظات خالل املحاضرات(
ُ
   املشاركة في الورشة وإبداء امل

 



 
 

 

بينة أدناه: 
 
مكن تنزيل هذا البرنامج عن طريق الضغط على أحد الروابط امل  ي 

Download Zoom for IOS / Iphone & Ipad :  

https://itunes.apple.com/us/app/id546505307 

Download Zoom for Android : 

https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings 

Download Zoom for Windows : 

https://zoom.us/support/download  

 

 

https://itunes.apple.com/us/app/id546505307
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings

