
                                +المشتركة  اإلجتماعية المسئولية: أرسالية العمل
(CSR +) 

 

 مقدمة
فمصطلح العمل . نسبٌا لكنه قائم على مفاهٌم كتابٌة اجدٌد ا، دورBAMٌعتبر العمل كإرسالٌة، 

ما هً : لحو المسألة إلى حد كبٌر دورلكن على الجانب األخر، ت. كإرسالٌة قد ال ٌكون نموذجً

آدم وحواء أوصى و. فاهلل هو البناء األصلً الذي خلق أشٌاء جٌدة فً العالم الماديإرسالٌة العمل؟ 

فالعمل ٌدور حول خلق منتجات . حراثة الجنة –قٌمة عملٌات تضٌف  –فً العمل  واأن ٌنخرطب

 .قٌمةعملٌات تضٌف وخدمات فً العالم المادي وأن نكون منخرطٌن فً 

 
كما . ، كما ٌعتمد على أنشطة العمل واألرباحخص على هذا الكوكب بالعمل بطرٌقة ماٌرتبط كل ش

من هنا، نحتاج . للعمل قوى مغٌرة قوٌة جداً والقدرة على تسدٌد العدٌد من األحتٌاجات المتنوعةأن 

أنا و؟ BAM ما هو العمل كإرسالٌة: إلى أن نسأل ما هً إرسالٌة العمل، أو فً كلمات أخرى

الذي سأشرحه فً وقت  (+ CSR+ ) المسئولٌة اإلجتماعٌة المشتركةمصطلح أخر وهو  سأقترح

 .الحق

 
 ما هً الماء؟

فالماء ممنوح لها، كإطار عمل تعمل داخله . هل تدرك األسماك أنها تسبح فً الماء؟ على األرجح ال

لذي تسبح به ربحً هو الماء ا –الغٌر  نموذجالف. هم إذا جاز التعبٌرمثالعلى ونحن أٌضا  –

تسدٌد األحتٌاجات كً نقوم بفتجاوبنا المعتاد . نحن لسنا حتى على دراٌة بوجودهالذي . الكنٌسة

من خالل نوع من المنظمات أو الجمعٌات األهلٌة  ربحً، –ٌأتً من خالل النظام الغٌر المختلفة 

لٌس  BAM كإرسالٌةلكن العمل . فنحن نجمع المال هنا ونمنح خدمة أو منتج هناك. الغٌر حكومٌة

ٌتجاوب  BAM فالعمل كإرسالٌة. أنه مثال مختلف. نشاط إضافً أو برنامج داخل إطار العمل هذا

. مع األحتٌاجات الروحٌة، واألجتماعٌة، واألقتصادٌة لكن من خالل العملكل ما سبق إلى جانب 

خالل الكنٌسة وفً  فما هو هدف الكنٌسة، واإلرسالٌات، والعمل؟ علٌنا أن نظهر ملكوت هللا من

، بٌنما العمل ٌحتاج إلى أن ات ربحٌةلجمعٌات األهلٌة المسٌحٌة لٌسوا كٌانفالكنائس وا. مكان العمل

 : ت بٌن هذٌن االثنٌنفاكما توجد متشابهات وأختال. ٌربح

 

 



  الجمعٌات األهلٌة/ الكنائس 

 الغٌر حكومٌة المسٌحٌة

 العمل

 تمجد هللا  ٌمجد هللا 

  تخدم الناس  ٌخدم الناس 

 تسدد العدٌد من األحتٌاجات  ٌسدد العدٌد من األحتٌاجات 

  لربحإلى اسعى تال   لربح، لكن لٌس إلى اٌسعى

 حصرٌا

 
 !أهدم هذا الهرم

بٌن المقدس والعلمانً، بٌن العالم الروحً والعالم المادي، لٌس تقسٌما كتابٌا ( التقسٌم)إن األنقسام 

ومع هذا، الزالت . التً اعتبرتها الكنٌسة هرطقة(. الروحٌة)الغنوسطٌة بل ٌنبع من الفلسفة الٌونانٌة 

 . تخترق تفكٌرنا، والهوتنا، واستراتٌجٌة إرسالٌتنا

 التقسٌم الغنوسطً الٌونانً

 سٌئ جٌد

 مادي روحً

 علمانً مقدس

 جمهور الناس كافة رجال دٌن

 

وبدال  –" هرم المسٌح" –عضائها أبٌن لكنٌسة وفً اوجهة نظر خاطئة وجود أدى هذا أٌضا إلى 

ومؤثرة  كتابٌة هذه شائعة جداً  –أصبحت وجهة النظر الغٌر . عن المفهوم الكتابً لجسد المسٌح

" المهن الروحٌة"فالتفكٌر الغنوسطً الٌونانً ٌقدر الناس ذوي . على معظم الكنائس فً كل القارات

أنها عتبر دعوى أعلى وأرقى، ٌما  كثٌراً  اً فأن تكون قس. وٌزدري بالناس الذٌن ٌتعاملون مع العمل

من هنا، إذا كان هناك ". خدمة لطول الوقت"مصطلح حتى نستخدم  لدرجة أنناخدمة روحٌة، 

من هنا، ". الدعاوى األعلى"شخص ٌرغب حقا فً خدمة هللا فعلٌه أن ٌهدف إلى تسلق الهرم، نحو 

ال ٌخدمون هللا بل بدال عن هذا ٌتعاملون  عمل كمنقومون بالكثٌرا ما ٌعتبر رجال األعمال ومن ٌ

إذا جاز  -فقد حولنا . ال ٌصلون حتى إلى الدخول فً الهرم مما ٌجعلهم، الثروة الجشعمع شٌطان 

 ".هرم المسٌح"جسد المسٌح إلى  –التعبٌر 

 



 
 

 سٌدة أعمال: نموذج وقدوة كتابٌة

 الكتاب المقدسفحتى . فً ملكوت هللا مواطنٌن من الدرجة الثانٌةلٌسوا أن رجال وسٌدات األعمال 

صورة عن سٌدة أعمال كنموذج إلهً تقً عن كٌفٌة خدمة اآلخرٌن وتسدٌد العدٌد من  ٌقدم لنا نفسه

 :31فدعونا ننظر بإٌجاز إلى سفر األمثال اإلصحاح . األحتٌاجات المختلفة

َها َتْغِرسُ   16 ٌْ َد ٌَ ُل َحْقالً َفَتأُْخُذهُ َوبَِثَمِر    .َكْرماً  َتَتأَمَّ
َدة   18 ٌِّ لِ . َتْشُعُر أَنَّ ِتَجاَرَتَها َج ٌْ ْنَطِفُئ ِفً اللَّ ٌَ   .ِسَراُجَها الَ 
24  ًِّ   .َتْصَنُع قُْمَصاناً َوَتبٌُِعَها َوَتْعِرُض َمَناِطَق َعلَى اْلَكْنَعانِ
َها إِلَى اْلِمْسِكٌنِ  20 ٌْ َد ٌَ َها لِْلَفِقٌِر َوَتُمدُّ  ٌْ   .َتْبُسُط َكفَّ
اِتَها 15 ٌَ تَِها َوَفِرٌَضًة لَِفَت ٌْ ُل َبْعُد َوُتْعِطً أَْكالً ألَْهِل َب ٌْ   .َوَتقُوُم إِِذ اللَّ
َها َوْلَتْمَدْحَها أَْعَمالَُها ِفً األَْبَوابِ  31 ٌْ َد ٌَ   .أَْعُطوَها ِمْن َثَمِر 

 

 .قدر ومن المؤكد أنه ممدوحفقٌامها بالعمل فً مجال األعمال ٌجب أن ٌُ 
 

 فً مقابل التجارةة عونالم
ذكر أنفسنا من األزمة األقتصادٌة العالمٌة أن نُ فٌها عانً نربما ٌكون من الجٌد فً أٌامنا هذه التً  

 42فنسبة تعداد السكان الذٌن ٌحٌون فً فقر مدقع نقصت بشكل كبٌر من . ببعض األخبار الجٌدة
دة فً التجارة ونقصان فً فبٌنما كانت هناك زٌا. م2005فً عام %  25م إلى 1990فً عام % 
وتعتبر الصٌن واحدة من . ة، أرتفع عدد كبٌر من الناس عن مستوى الفقر الذي كانوا فٌهعونالم

من السكان ٌحٌون فً %  60م كان حوالً 1990ففً عام : أوائل الحاالت التً ٌنطبق علٌها هذا
 :فً الهندبٌنما . مدقعٌحٌون فً فقر %  16حوالً إلى م 2005فً عام ووصل الرقم فقر مدقع، 
 .م2005فً عام %  42م وصلوا إلى 1990فً عام %  51 كان الرقم

 



ً السنوات الخمسٌن الماضٌة، تم نقل أكثر من واحد فعتبر المعونة مساعدة طوٌلة المدى؟ ففهل تُ 
ة مستوى معٌشمن فهل حسن هذا . بلٌون دوالر معونة مرتبطة بالتنمٌة من الدول الغنٌة إلى أفرٌقٌا

على  حاالً ستقبلً المعونة لٌسوا أفضل فً الحقٌقة أن مُ ٌمكنهم القول من الناس فالعدٌد ! األفارقة؟ ال
 :فالمعونة تمٌل إلى. أسوأ بكثٌر  -كنتٌجة للمعونة، بل أصبحوا أسوأ  اإلطالق

 تقّوٌض نزاهة وكرامة الناس. 

 تنمٌةتخلق األعتمادٌة، وتدعم الفساد، وتقوض الدٌمقراطٌة، وتعٌق ال. 

 تصبح الحكومات عرضة للمحاسبة من المانحٌن الغربٌٌن. 

  ُنقص اإلبداعتتلف العمل الحّر وت. 
 

مع هذا، الزالت الكنٌسة والهٌئات اإلرسالٌة جزء كبٌر من هذه الصناعة، منقوعٌن فً النموذج 
التحالف  ولوزان، ودعوة إلى الجمٌع، )حتى المؤتمرات المسٌحٌة الدولٌة الكبرى و. ربحً –الغٌر 

الزالوا ٌسبحون فً نفس المٌاه مع القلٌل من التأمل فً المثال المفترض وفاعلٌته ( اإلنجٌلً العالمً
 .وتأثٌره الطوٌل المدى

 
 ات إلى الصحارى؟ٌدفاو ثالجات إلى األسكٌمو

ل هولدٌهم كل اإلجابات على األسئلة التً ال ٌسألها أحد؟  الذٌن هل الكنٌسة هً مجموعة من الناس
المعونة المدعومة من المسٌحٌٌن تتعامل مع األعراض بدال عن األسباب الحقٌقٌة والجذرٌة، وتقدم 

ما تفعل  خدمات ال هً مستمرة وال هً قادرة على األنتاج؟ أرجو ال، لكنً أخاف من أنها كثٌراً 
 .ربحً –هو أننا عالقٌن فً نموذج غٌر  هذا أحد أسبابو. هذا
 

مربح  - لعالم الذي أرسلنا المسٌح إلٌه، نستطٌع مالحظة أن التجاوب الغٌرا سوقحٌن نقوم بتحلٌل 
مستوى أن سترى كثٌرا ما تجد الناس المبتلٌن بالفقر،  مافحٌث. لعدٌد من األحتٌاجات غٌر كافًمع ا

فً نفس هذه ستجد أنه  – مستقبلإلى ال وبالتطلع. فً المائة 80إلى  30من البطالة ٌتراوح 
كما أن . ٌأتون إلى أماكن العمل بحثا عن وظائفالذٌن مئات المالٌٌن من الشباب  ٌوجد، مناطقال

ٌُسمع فً هذه المناطق اسم ٌسوع نادراً  البطالة المتفشٌة تجعل الناس عرضة لصناعة األتجار و. ما 
بٌئات عالٌة الخطر لألتجار  الفرص الضئٌلة فً الحصول على وظائف محترمةكما تخلق ، بالبشر
 .مرتبطان مرٌعةوهذه الشرور واألحتٌاجات الملحة ال. والدعارةبالبشر 

 
لم نخاطب القضاٌا  اال ٌمكن على اإلطالق أن تكون لدٌنا حلول طوٌلة المدى، ومستمرة، ومناسبة م

تمنح فرص أستثنائٌة غٌر عادٌة من ( BAM)فالعمل كإرسالٌة . والمشاكل األقتصادٌة وتنمٌة العمل
 الضال، والمحروم، وإلى األقل، وإلى األكثر أحتٌاجا إلى بٌن الناس أجل إظهار محبة هللا 

 
 (+ CSR+ )المسئولٌة اإلجتماعٌة المشتركة ( =  BAM)العمل كإرسالٌة 

لوحٌد العالمً، الموسع، والشامل جداً الذي تم القٌام به فً حركة العمل كإرسالٌة العالمٌة االتقٌٌم 
فتقرٌره . م تحت رعاٌة لوزان2004 –م 2003عالمً أثناء كان مجلس خبراء العمل كإرسالٌة ال

. ٌقدم إطار عمل عام لمعظم أعضاء العمل كإرسالٌة حول العالم BAMوفهمه للعمل كإرسالٌة 
حول األعمال الحقٌقٌة، والقابلة للتطبٌق، على أنها تدور  BAMفمعظمهم ٌفهم العمل كإرسالٌة 

تغٌٌر تحول وٌؤدي إلى الذي وتأثٌر ملكوت هللا، والمستمرة، والمربحة، مع هدف، ومفهوم، 
ٌجب . إلى مجد أكبر هلل -الناس والمجتمعات روحٌاً، وأقتصادٌا، وأجتماعٌاً، وبٌئٌاً تغٌٌراً جذرٌاً 



اإلضافة إلى هذا تركٌز أكبر على الناس والمناطق الذٌن ٌعانون من فقر روحً، وأجتماعً، 
 .وأقتصادي شدٌد

 

 
 
 

. على زٌادة أرباح المالكٌن إلى أقصى حد فً مثال عمل محدودلوحٌد أو األساسً ٌكون التركٌز ا
النامٌة تشدد على القابلٌة للمحاسبة للمجتمع ككل (  CSR)المسئولٌة األجتماعٌة المشتركة فحركة 
. على النتائج األجتماعٌة والبٌئٌة والمالٌة أٌضا" النقاط الجوهرٌة الثالث"تأثٌر إحداث من أجل 

، تعلن نقطة جوهرٌة رابعةشتمل أٌضا على ٌ على كل هؤالء لكنه BAM العمل كإرسالٌة ؤكدٌو
 وه  BAM فالعمل كإرسالٌة. وتكرم عن عمد المسٌح وتراه ٌحول حٌاة الناس من خالل العمل

ٌمكن أن ُترى أٌضا على أنها  +وعالمة . ، إذا جاز التعبٌر+المسئولٌة األجتماعٌة المشتركة 

 . نضع كل شًء تحت سٌادة المسٌح أي –صلٌب 

 
 :BAM مالحظات أخرى على العمل كإرسالٌة

 لم ال ندبر موارد مالٌة صغٌرة؟ .1
الصغٌرة، لكن المشارٌع المعونات القصٌرة المدى قد ترى نجاحات مع األفراد والعائالت من خالل 

ٌعجل من  القلٌلموٌل التف .عند جعلها طوٌلة المدى نحن نخاطر باألبقاء على المجتمعات فً فقرها
. أنتشار القطاعات الغٌر رسمٌة مثل التجار، واألكشاك فً الشوارع والحدائق، ومزارع اإلعاشة

. هً المفتاح للنمو األقتصادي(  SME’s)كما نعلم أٌضا أن المشارٌع الصغٌرة والمتوسطة الحجم 
 .وهذا القطاع فارغ إلى حد كبٌر فً الدول والمناطق األكثر فقراً 



 عالمٌا ر المشارٌع الصغٌرة والمتوسطة الحجم عمٌقدو
 

 جٌداً  -هذا فارغ إلى حد كبٌر       نامٌة أو مؤسسة      جٌداً        -مؤسسة 
 

 
 صغٌر   مشارٌع صغٌرة إلى متوسطة الحجم    الشركات المتعددة الجنسٌات –أغاثة وتنمٌة       أئتمان 

                                              (SME (                            )MNCs ) 
 

 طٌف التنمٌة اإلقتصادٌة

 من عمالة %  95 – 85المشارٌع الصغٌرة إلى متوسطة الحجم  نموذجٌا ُتكون

 .الدول النامٌة

  من أو أكثر %  90توفر المشارٌع الصغٌرة إلى متوسطة الحجم ما ٌقرب من

 .قاعدة ضرائب الدول النامٌة

 تعتبر المشارٌع الصغٌرة إلى متوسطة الحجم عوامل تحول قوٌة. 

 
 لٌس عمل من أجل اإلرسالٌة BAM العمل كإرسالٌة .2

كما أنه لٌس بدٌل أو طرٌقة جدٌدة . جمع التبرعاتمن أجل لٌس أستراتٌجٌة  BAMالعمل كإرسالٌة 

 .تعضٌد الخدمات المسٌحٌة التقلٌدٌة مالٌاً من أجل 

 
 ٌس عمل مزٌفالعمل كإرسالٌة ل .3

فالعمل . لٌس إحسان مسٌحً فً صورة عمل مقنع أنه عمل حقٌقً، BAMالعمل كإرسالٌة 

لمرسلٌن إلى دول إلى ا أشٌرات دخولتمنح لٌست أعمال مزٌفة كائنة فقط من أجل  BAMكإرسالٌة 

 .الدخول إلٌها بدون هذاٌستحٌل علٌهم 

 
 نهما صلة صناعة الخٌام لكن بٌمختلف عن  BAM العمل كإرسالٌة .4

له وظٌفة  –بالرسول بولس الذي كان صانعا للخٌام  صطلح مرتبطأن مصطلح صناعة الخٌام م

المصطلحات، استخدامهم ". )الخدمة"فً نفس الوقت ٌعمل فً كما كان علمانٌة وبالتالً عضد نفسه 

كثٌرا ما (. ولًالعلمانً المضاد للمفهوم الكتابً الشم –عزز التقسٌم القدسً ٌوتضمٌناتهم، كثٌرا ما 

فً شركة فً دولة أجنبٌة، ما فً دوائر اإلرسالٌة أضطالع أحدهم بوظٌفة تعنً صناعة الخٌام 

أنه مفهوم جٌد ومناسب لكن ٌجب . ٌمنحه الفرص لمشاركة المسٌح مع زمالئه وغٌرهم األمر الذي

هما نٌتوجد با كم ،، بالرغم من وجود بعض التشابك بٌنهماBAM أن ال نخلطه مع العمل كإرسالٌة

 . ألحدهما األخر تأكٌدات مكّملة

 



 تأكٌدات مكملة بٌن 

 العمل كإرسالٌة وصناعة الخٌام

 صناعة الخٌام  العمل كإرسالٌة

 شاغري الوظائف .1  ناع الوظائفصُ  .1

كل أنواع العمال والمهنٌٌن .2  مقاولٌن، ومالك، ومدٌرٌن .2

 المتخصصٌن

المشارٌع )تنمٌة األعمال  .3

وسطة الحجم الصغٌرة والمت

(SME’s ) 

 العمل على وجه العموم.3 

تحول شخصً واجتماعً من  .4

 خالل العمل

أن نشهد ونكون شهادة فً .4 

 العمل ومن خالل العمل

 
 أحتٌاجات، وثغرات، وتحدٌات: التطلع إلى األمام

عدد مبادرات كما نما عبر العالم  BAMفً آخر خمس عشر عام أنتشر مفهوم العمل كإرسالٌة 

لكن على الجانب األخر، الزالت هناك أحتٌاجات كبرى وثغرات . مل كإرسالٌة بشكل دراماتٌكًالع

. سأحاول فٌما ٌلً أن أحدد وأدرس بإٌجاز عدد قلٌل منهم. فً حركة العمل كإرسالٌة العالمٌة

 .والنقاط التالٌة من الممكن أن ٌستخدموا من أجل الصالة، والمناقشة، والتخطٌط والعمل
 
  الرؤٌةتوصٌل  .1

لكن الزال . نفرح ونسبح هللا على نمو حركة العمل كإرسالٌة العالمٌةكً لدٌنا العدٌد من األسباب 

فبما أن العمل كإرسالٌة دراما . لمزٌد من طرح الرؤٌة وتوسٌع أنتشارهاإلى اهناك أحتٌاج كبٌر 

تحتاج إلى أن  BAM مثلثة تشتمل على الكنٌسة، والعمل، واإلرسالٌات، فأن رؤٌة العمل كإرسالٌة

ٌتم توصٌلها ونقلها عبر هذه الدوائر الثالث، مستهدفٌن الكنائس وقادة اإلرسالٌات والمسٌحٌٌن فً 

 .أماكن عملهم بشكل خاص

 
 إٌضاح المفهوم .2

فدعونا . BAM من سوء الحظ، أنه ٌحدث أحٌانا إساءة استخدام مربكة لمصطلح العمل كإرسالٌة 

من أجل ، وال هو نشاط "العمل من أجل اإلرسالٌة"لٌس  BAMة العمل كإرسالٌ: نكون واضحٌن

لٌس  BAM كما أن العمل كإرسالٌة. األرباح اآلتٌة من العملخالل جمع تبرعات تم تسهٌله من 

الخدمة "من أجل القٌام ب دخول  اتلحصول على تأشٌرة ابمعنى محاول ،خطة أو برنامج سٌاسً

األصلً والحقٌقً هو ممارسة العمل كدعوة  BAM رسالٌةبدال عن هذا، أن العمل كإ". الحقٌقٌة

 . ظهار ملكوت هللاطرٌقة إلوخدمة فً حد ذاته، ك

 



 التعلٌم والتدرٌب .3

فً كلٌات  BAM فهناك أحتٌاج أكٌد ألن ٌتم تعلٌم العمل كإرسالٌة: أن الثغرة هامة وخطٌرة 

اسٌة الالهوتٌة، وكلٌات الفنون ، والحلقات الدراتالالهوت، والدورات الدراسٌة الخاصة باإلرسالٌ

ٌحتاج إلى أن ٌتم تعلٌمه وبحثه ألنه مرتبط باألقتصاد،  BAMفالعمل كإرسالٌة … الحرة، وإلخ 

الكنٌسة، خصوصا سمات وغرض العمل وإرسالٌة والعمل، والالهوت، والدراسة الالهوتٌة لمهّمة 

 .التبشٌري

 
 رأس المال .4

حول العالم، خصوصا فً " BAM العمل كإرسالٌة"أعمال  واحدة من أكبر العوائق التً تقف أمام

 BAM فالعمل كإرسالٌة. ، هً ضمان إستثمار رأس المال"10/  40نافذة "المنطقة المدعوة ب 

لٌس مبنً على النماذج التقلٌدٌة لمنح وجمع التبرعات، بل على أساس التخصٌص المنضبط وعودة 

هو نقص صنادٌق  BAMتواجه حركة العمل كإرسالٌة فواحدة من أكبر التحدٌات التً . رأس المال

 .إدارة رأس المال مع رؤٌة، وحرفٌة وأحتراف، وتمٌز، ونزاهة –اإلستثمار 
 
 المعلمون الناصحٌن .5

الناس المعلمٌن الناصحٌن،  BAMٌرٌد وٌقدر العدٌد من المشاركٌن فً حركة العمل كإرسالٌة 

الضالٌن، واألدنى ل، والذٌن ٌشاركون فً حب الذٌن لدٌهم الخبرة والمعرفة فً مجال األعما

 BAM فشركات العمل كإرسالٌة. مستوى، والمستعدٌن وقادرٌن على الخدمة وٌأتون إلى جانبنا

تجاهد من أجل إحداث تأثٌر شامل، والحركة تحتاج إلى معلمٌن ناصحٌن لدٌهم الخبرات والمهارات 

 .BAMمل كإرسالٌة األربعة الخاصة بالعالخاصة بكل النقاط الجوهرٌة 

 
 الصالة .6

ال ٌجب أن نقلل من قدر قوة الصالة واألحتٌاج إلى الصالة، الذي ٌعتبر أكثر خطورة حتى ونحن 

 BAMفالمشاركون فً حركة العمل كإرسالٌة . ندخل إلى أماكن العمل بأستراتٌجٌة غزو ملكوت هللا

الهم، ومن أجل موظفٌهم، أجل أعم ٌجب أن ٌكون لدٌهم شركاء صالة ٌتشفعون من أجلهم، ومن

عالوة على ذلك، ٌجب أن . ومن أجل عالقاتهم المتعددة، ومن أجل تأثٌرهم على الناس والمجتمعات

كٌف ٌمكننا أن نصلً من أجلكم : "رجال األعمال على سؤالالهذا ٌتم تشجٌع القسس على طرح 

 ".ومن أجل أعمالكم هذا األسبوع؟

 
 العمل كإرسالٌة وتجارة البشر .7

تقرٌر وراء تقرٌر من األمم المتحدة، وإدارة الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة، ومنظمة األمن  أظهر

صناعة األتجار بالبشر وتخلق خطر والتعاون فً أوروبا، وغٌرهم أن البطالة تجعل الناس عرضة ل



المالئم لها على خلق وظائف من  الوقاٌة والمنعلذا ٌجب أن تشتمل . مناطق عالٌة الخطورة لها

كما نواجه أٌضا . مفٌدة متعمدة تركز على هؤالء الناس وهذه المناطقصحٌة وخالل تنمٌة أعمال 

والذي كثٌرا جدا ما ٌكون من صناعة )الخروج من صناعة األتجار بالبشر عند : "بالسؤال التالً

شامل  تحولو تجدٌدفبدون وظائف فً مناخ صحً ال ٌمكن أن ٌحدث " إلى أٌن؟ف… ( الجنس

 . لألفراد

 
 دراسة حاالت .8

لكن ٌوجد العدٌد من القصص التً . كان شعب هللا منخرط فً العمل طوال التارٌخ وعبر العالم كله

لذا، نحن نحتاج أٌضا إلى توثٌق معاصر . لم تروى، حتى فً تارٌخ الكنٌسة وتارٌخ اإلرسالٌات

القادمة كلها، من أجل  ألجٌالإلى اأنفسنا وإلى فنحن ندٌن بهذا . BAM لمبادرات العمل كإرسالٌة

. ، وكأساس للصالة، ومن أجل نقل الرؤٌة ومن أجل التدرٌبBAM تطور نوعً للعمل كإرسالٌة

فدراسات الحالة التارٌخٌة والمعاصرة جزء من عملٌة المراجعة، التً ستساعد حركة العمل 

الحظ من . العملً شحذ التطبٌقكإرسالٌة العالمٌة على تعلم، وتنقٌح، وأعادة تجمٌع المجموعات، و

موجود فً أسٌا وقد تتم رواٌة قصصهم  BAMفضلك أن جزء كبٌر من مبادرات العمل كإرسالٌة 

فنحن ال ٌجب أن ننخدع ونصدق أن األنترنت، والكتب، . لغة البهاساباللغة الكورٌة أو 

 .والمؤتمرات الذٌن باللغة اإلنجلٌزٌة ٌعكسون تماما ما ٌحدث

 

 أدوات تقٌٌمٌة .9

تنمٌة وسائل من خالل استخدام مؤشرات مفتاحٌة متفق علٌها للتحول الشخصً إلى تٌاج ٌوجد أح

 BAM فالعمل كإرسالٌة. والمجتمعً الذي سٌساعد على قٌاس تأثٌر هذه النقاط الجوهرٌة األربع

نحتاج إلى أسلوب فنحن م، من بٌن آخرٌن، مسٌحٌٌن فً العمل وحدهوجود تطلب أكثر من ٌ

وهً تصارع مع  BAMلمساعدة وأن ٌكون جزء مكمل لحركة العمل كإرسالٌة أكادٌمً من أجل ا

 .مدى واسع من القضاٌا
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