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سلسلة دورية تعنى بقضايا التنمية في الدول العربية
العدد التسعون - فبراير/ شباط 2010 - السنة التاسعة

امل�سئولية االجتماعية 
لل�شركات



اأهداف  »ج�سر التنمية«

و�شع �شريحة من اأفراد  اإن اإتاحة اأكرب قدر من املعلومات واملعارف لأ
املجتمع، يعترب �شرطًا اأ�شا�شيًا جلعل التنمية ق�شية وطنية ي�شارك 
النخبة فقط.  اأو  الدولة  ولي�س  املجتمع  و�شرائح  اأفراد  كافة  فيها 
وخا�شعًا  وال�شفافية  امل�شاركة  على  قائمًا  ن�شاطًا  جلعلها  كذلك 

للتقييم  وللم�شاءلة.
العربي  املعهد  حر�س  �شياق  يف  التنمية«  »ج�شر  �شل�شلة  وتاأتي 
للتخطيط  بالكويت على توفري مادة مب�شطة قدر امل�شتطاع للق�شايا 
ي�شاعد  مبا  حتليلها  واأدوات  ونظرياتها  التنمية  ب�شيا�شات  املتعلقة 
تلك  حول  اإثارته  الواجب  احلوار  يف  امل�شاركني  دائرة  تو�شيع  على 
التنمية  خطط  و�شع  يف  امل�شاركة  اأن  املعهد  يرى  حيث  الق�شايا 
املجتمع  وهيئات  اخلا�س  القطاع  قبل  من  وتقييمها  وتنفيذها 
عربي  ومنهج  منوذج  بلورة  يف  مهمًا  دورًا  تلعب  املختلفة،  املدين 
و�شاع القت�شادية والجتماعية  للتنمية ي�شتند اإىل خ�شو�شية الأ
التوجهات  من  دائمًا  ال�شتفادة  مع  العربية،  واملوؤ�ش�شية  والثقافية 

خرين. الدولية وجتارب الآ

متنا العربية،،، زدهار لأ واهلل املوفق ملا فيه التقدم والإ

                د. عي�شى حممد الغزايل
مدير عام املعهد العربي للتخطيط بالكويت
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لل�شركات  الجتماعي  الدور  يكت�شب   

والقطاع اخلا�س ب�شكل عام اأهمية متزايدة بعد 
تخلي احلكومات عن كثري من اأدوارها القت�شادية 
كان  اجتماعية  برامج  �شحبتها  التي  واخلدمية، 
ظل  يف  ومتوقع  طبيعي  اأمر  اأنها  على  اإليها  ينظر 
القت�شادية  للموؤ�ش�شات  الربحي  الهدف  انتفاء 
من  كثري  يف  كانت  واإن  احلكومات،  تديرها  التي 
وكان  طائلة.  واأرباحا  اإيرادات  حتقق  حيان  الأ
امللكية  اإىل  املوؤ�ش�شات  هذه  حتول  مع  متوقعا 
�شا�س  اخلا�شة واإعادة تنظيمها واإدارتها على هذا الأ
التطبيق  ولكن  الجتماعي،  دورها  يتوقف  اأن 
الدور  اأن  اأظهر  اخل�شخ�شة  لتجارب  العملي 
هو  لل�شركات  خالقي  الأ واللتزام  الجتماعي 
نتاج  اأي�شا ا�شتثمار يعود عليها بزيادة الربح والإ
دارة وبني  وتقليل النزاعات والختالفات بني الإ
التي تتعامل معها، كما  العاملني فيها واملجتمعات 
هذه  اإىل  وامل�شتفيدين  العاملني  انتماء  من  يزيد 
اأن  الفعلي  التطبيق  اأظهر  فقد  كذلك  ال�شركات. 
يف  يرغبون  ال�شركات  واأ�شحاب  قادة  من  كثريا 
العملية  اإىل  وينظرون  الجتماعية،  امل�شاركة 
ووطني  اجتماعي  ن�شاط  اأنها  على  القت�شادية 
التنمية  اإىل  اإليه  يهدف  ما  يف  يهدف  واإن�شاين، 
وامل�شاركة يف العمل العام، ولي�شت عمليات معزولة 

عن اأهداف املجتمعات والدول وتطلعاتها.

امل�شئولية الجتماعية لل�شركات
�شرج اإعداد :د. ح�شني الأ

اأوًل: مقدمة

الجتماعية  امل�شوؤولية  فر�شت  وقد   
لل�شركات نف�شها قوة موؤخرًا يف حميط العالقات 
القت�شادية �شواء الوطنية منها اأو الدولية. فمن 
ناحية، اأثارت ردود اأفعال مناه�شي العوملة، منذ 
بعد  وخا�شة  املا�شي،  القرن  ت�شعينات  منت�شف 
العميق  ال�شدى  العاملية،  التجارة  منظمة  قيام 
العمالقة  اجلن�شيات  املتعددة  ال�شركات  لدى 
مواجهة  يف  اجلديدة  وم�شوؤولياتها  دورها  حول 
نتيجة  العامل،  فقار يف  والإ الفقر  تنامي ظاهرة 
الدولية.  التجارة  لتحرير  ال�شارمة  التطبيقات 
غري  دولية  منظمات  اأعادت  ثانية،   ناحية  ومن 
عمال مثل املنظمة الدولية  �شحاب الأ حكومية لأ
عمال التي ت�شم 137 احتاد فيدرايل  �شحاب الأ لأ
تقييم  دولة   133 يف  عمال  الأ �شحاب  لأ وطني 
لتذكري  اإن�شائها  مواثيق  يف  والتدقيق  اأن�شطتها 
كممثلني  �شا�شية  الأ مب�شوؤولياتهم  اأع�شاءها 
يف  ال�شوق  لقت�شاديات  وكرموز  اخلا�س  للقطاع 

ع�سر العوملة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
.Email:hossien159@gmail.com – باحث اقت�صادي – وزارة التجارة اخلارجية وال�صناعة امل�صرية

 إن الدور االجتماعي وااللتزام األخالقي 
على  يعود  استثمار  هو  للشركات 
الشركات بزيادة الربح واإلنتاج وتقليل 
وبني  اإلدارة  بني  واالختالفات  النزاعات 
املتعاملة  واجملتمعات  فيها  العاملني 
العاملني  انتماء  من  يزيد  كما  معها، 

واملستفيدين لهذه الشركات. 
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امل�شاألة  هذه  مناق�شة  على  اأ�شفي  ومما   
موجبات  اأن  حلاح  والإ همية  الأ من  مزيدًا 
تعني  ل  لل�شركات  الجتماعية  امل�شوؤولية 
ال�شركات  من  معينة  �شريحة  بال�شرورة 
امل�شوؤولية  هذه  فل�شفة  لن  والدولية،  الوطنية 
وال�شامل،  املرن  الختياري  طابعها  من  م�شتمدة 
حجم  كان  اأيًا  موؤ�ش�شة،  كل  وي�شجع  ي�شمح  مبا 
ونطاق اأعمالها، بانتهاج ما تراه منا�شبا ومالئما 
مكاناتها  لإ وفقًا  واملمار�شات،  جراءات  الإ من 
وقدراتها املادية، ومبا يتجاوب مع حقائق ال�شوق 
ومقت�شياته.فال�شركات التجارية والقت�شادية 
�شواء،  حد  على  والدولية،  الوطنية  واملالية 
ول هو  لي�شت مبوؤ�ش�شات خريية واإمنا هاج�شها الأ
حتقيق اأكرب عائد من الربح على اأ�شحابها. ومن 
هنا تبلورت فكرة وجوب تذكريها مب�شوؤولياتها 
خالقية حتى ل يكون حتقيق  الجتماعية والأ
خالل  والإ طفال  الأ ت�شغيل  عن  عائدًا  الربح 
العمل.  و�شروط  وظروف  جور  الأ يف  بامل�شاواة 
عالوة على ما تقدم، فان �شرورة التزام ال�شركات 
مب�شوؤولياتها الجتماعية تتعاظم دون اأدنى �شك 
الوطنية  الت�شريعات  يف  ثغرات  وجود  يف حالة 
للدول التي تعمل فيها هذه ال�شركات، اأي عندما 
م�شائل  وت�شبط  الت�شريعات  هذه  مثل  تنظم  ل 
عالن  الإ يف  عليها  املن�شو�س  �شا�شية  الأ احلقوق 
العمل  منظمة  اإعالن  و  ن�شان  الإ حلقوق  العاملي 
�شا�شية  الأ واحلقوق  املبادئ  ب�شان  الدولية 
البيئة  حول  ريو  واإعالن  العمل  يف  ن�شان  لالإ
ال�شكوك  من  ذلك  وغري  امل�شتدامة،  والتنمية 
�شا�شية  الدولية التي تكفل حماية احلريات الأ

ن�شان وحماية البيئة. لالإ
يهدف هذا العدد اإىل درا�شة امل�شئولية   
يف  التنمية  يف  ودورها  لل�شركات  الجتماعية 

الدول العربية.

ثانيًا: مفهوم امل�شئولية الجتماعية لل�شركات
امل�شوؤولية  مفهوم  الدويل  البنك  عرف   
اأ�شحاب  التزام  اأنها  على  لل�شركات  الجتماعية 
التنمية  يف  بامل�شاهمة  التجارية  الن�شاطات 
و  موظفيهم  مع  العمل  خالل  من  امل�شتدامة، 
عائالتهم و املجتمع املحلي و املجتمع ككل لتح�شني 
و  التجارة  يخدم  باأ�شلوب  النا�س  معي�شة  م�شتوى 

يخدم التنمية يف اآن واحد. 
العاملية  التجارية  الغرفة  عرفت  كما    
اأنها جميع املحاولت  امل�شوؤولية الجتماعية على 
تنمية  لتحقيق  ال�شركات  تطوع  يف  ت�شاهم  التي 
بالتايل  و  واجتماعية.  اأخالقية  اعتبارات  ذات 
املبادرات  امل�شوؤولية الجتماعية تعتمد على  فاإن 
احل�شنة من ال�شركات دون وجود اإجراءات ملزمة 
الجتماعية  امل�شوؤولية  فاإن  لذلك  و  قانونيا. 

قناع و التعليم.  تتحقق من خالل الإ
عمال العاملي للتنمية  كما عرفها جمل�س الأ  
امل�شتدامة باأنها اللتزام امل�شتمر من قبل موؤ�ش�شات 
عمال بالت�شرف اأخالقيا وامل�شاهمة يف حتقيق  الأ
التنمية القت�شادية، والعمل على حت�شني نوعية 
الظروف املعي�شية للعاملني وعائالتهم، اإ�شافة اإىل 

املجمتع املحلي واملجمتع ككل.
امل�شئولية  وروبي  الأ الحتاد  ويعرف   
ال�شركات  تقوم  مفهوم  اأنها  على  الجتماعية 
وبيئية  اجتماعية  اعتبارات  بت�شمني  مبقت�شاه 
على  امل�شالح  اأ�شحاب  مع  تفاعلها  ويف  اأعمالها،  يف 
وروبي على فكرة  نحو تطوعي، ويركز الحتاد الأ
ل  تطوعي  مفهوم  هي  الجتماعية  امل�شئولية  اأن 
ي�شتلزم �شن القوانني اأو و�شع قواعد حمددة تلتزم 

بها ال�شركات للقيام مب�شئوليتها جتاه املجتمع.
يقرتح  اأعاله،  التعريفات  اإىل  �شافة  بالإ  
م�شطلح  حتويل  واملتخ�ش�شني  الباحثني  بع�س 



�

امل�شئولية الجتماعية اإىل م�شطلح ال�شتجابة 
ول  الأ امل�شطلح  يت�شمن  حيث  الجتماعية، 
وجود  الثاين  يت�شمن  بينما  لزام،  الإ من  نوعا 
امل�شئولية  املال لتحمل  راأ�س  اأمام  اأو حافز  دافع 
املتعلقة  امل�شطلحات  الجتماعية. وقد تعددت 
مواطنة  ومنها  الجتماعية،  امل�شئولية  مبفهوم 
واحلوكمة  خالقية  الأ وال�شركات  ال�شركات 
هذه  تعدد  من  الرغم  وعلى  لل�شركات.  اجليدة 
على  تن�شب  النهاية  يف  اأنها  اإل  امل�شطلحات، 
جتاه  م�شئوليتها  حتمل  يف  ال�شركات  م�شاهمة 
اأ�شحاب امل�شالح املختلفني. كما تت�شمن  امل�شئولية 
الجتماعية عدة اأبعاد منها البعد القت�شادي، 
وترتكز  خالقي،  والأ ن�شاين،  والقانوين،والإ
الجتماعي،  العمل  خا�شة  املجالت،  بع�س  يف 
ومكافحة الف�شاد، والتنمية الب�شرية،والت�شغيل، 
امل�شئولية  وت�شتند  البيئة.  على  واملحافظة 
اأ�شحاب  نظرية  اإىل  املال  لراأ�س  الجتماعية 
�شا�شي  الأ الهدف  اأن  على  تن�س  التي  امل�شالح، 
القيمة  وتعظيم  توليد  يف  يتمثل  املال  لراأ�س 
لكل اأ�شحاب امل�شالح؛ من حملة اأ�شهم، و�شركاء، 
العاملني  واأي�شا  وعمالء  وموزعني،  وموردين، 
املحلي  واملجتمع  املحيطة  والبيئة  واأ�شرهم، 
واملجتمع ككل. وتعد امل�شئولية الجتماعية لراأ�س 
من  الهدف  هذا  اإىل  للو�شول  رئي�شية  اأداة  املال 
خالل حتقيق ال�شتقرار ال�شيا�شي والقت�شادي 
ويرى  عمال.   الأ ملجتمع  والبيئي  والجتماعي 
عدد من الباحثني اأن امل�شئولية الجتماعية لراأ�س 
ال�شركات  ت�شتخدمها  التي  الو�شيلة  هي  املال 
ومن  معها،  باملتعاملني  عالقاتها  وتنظيم  دارة  لإ
ثم ت�شبح برامج امل�شئولية الجتماعية نوعا من 
ال�شتثمار الجتماعي، الذي يهدف اإىل بناء راأ�س 
املال الجتماعي الذي يوؤدي بدوره اإىل حت�شني 

داء القت�شادي لل�شركات. كفاءة الأ

ال�شابقة،  التعريفات  اإىل  وبالنظر   
مفهوم  تعريف  يتم  مل  باأنه  القول،  ميكن  فاإنه 
وقاطع  حمدد  ب�شكل  الجتماعية  امل�شئولية 
اأو  وطنية  قانونية  اإلزام  قوة  مبوجبه  يكت�شب 
جوهرها  يف  امل�شئولية  هذه  تزال  ول  دولية، 
وقبولها  قوتها  ت�شتمد  اإنها  اأي  ومعنوية،  اأدبية 
الختيارية.   الطوعية  طبيعتها  من  وانت�شارها 
والفعاليات  املبادرات  ومن هنا فقد تعددت �شور 
ن�شاط  ونطاق  املحيطة  البيئة  طبيعة  ح�شب 
من  �شركة  كل  به  تتمتع  وما  واأ�شكاله،  ال�شركة 
قدرة مالية وب�شرية. وهذه امل�شئولية بطبيعتها 
لي�شت جامدة، بل لها �شفة ديناميكية وواقعية، 
ب�شرعة  تتواءم  كي  امل�شتمر  بالتطور  وتت�شف 
القت�شادية  املتغريات  ح�شب  مل�شاحلها،   وفقًا 

وال�سيا�سية واالجتماعية.

خال�شة القول، اأن امل�شئولية الجتماعية   
لل�شركات تعني ت�شرف ال�شركات على نحو يت�شم 
فقط  لي�س  وامل�شاءلة،  الجتماعية  بامل�شئولية 
اأ�شحاب  اأمام  ولكن  امللكية،  حقوق  اأ�شحاب  اأمام 
والعمالء  املوظفني  فيهم  مبن  خرى  الأ امل�شلحة 
املحلية  واملجتمعات  وال�شركاء  واحلكومة 
امل�شاءلة مكونا  القادمة. ويعد مفهوم  جيال  والأ

واملتخصصني  الباحثني  بعض  يقترح 
حتويل مصطلح املسؤولية االجتماعية 
إلى مصطلح االستجابة االجتماعية، 
نوعاً  األول  املصلح  يتضمن  حيث 
الثاني  يتضمن  حني  في  االلتزام،  من 
املال  رأس  أمام  حافز  أو  دافع  وجود 
وقد  االجتماعية.  املسؤولية  لتحمل 
تعددت املصطلحات املتعلقة مبفهوم 
املسؤولية االجتماعية، ومنها مواطنة 
األخالقية  والشركات  الشركات، 

واحلوكمة اجليدة للشركات. 
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رئي�شيا من امل�شئولية الجتماعية لل�شركات، كما 
تعترب التقارير الدورية للم�شئولية الجتماعية 
لل�شركات اأداة ت�شعى هذه ال�شركات عن طريقها 
با�شتمرار  باأنها تعنى  امل�شلحة  اأ�شحاب  لطماأنة 
مبا ي�شغلهم على نحو ا�شتباقي واإبداعي عرب كل 
ما تقوم به من عمليات.وتت�شمن تلك التقارير 
واملوؤ�شرات  القيا�س  واإجراءات  ال�شيا�شات 
املجالت  يف  هداف  والأ داء  لالأ الرئي�شية 

الرئي�شية.

ثالثًا:مظاهر احرتام املوؤ�ش�شات مل�شوؤولياتها 
الجتماعية على ال�شعيد الدويل

تتطلع كافة الدول املتقدمة منها والنامية   
ا�شرتاتيجيات  و�شع  اإىل  احلديث  الع�شر  يف 
املحلي  للمجتمع  القت�شادي  النمو  عليها  يرتكز 
والدويل. وعليه، فقد ظهرت وتطورت جمموعة 
امل�شاعدة  �شاأنها  من  التي  واحلوافر  التطلعات  من 
امل�شئولية  يف  ال�شركات  وم�شاركة  دمج  زيادة  على 
القطاع  �شركات  تقييم  يعد  الجتماعية. كما مل 
اخلا�س يعتمد على ربحيتها فح�شب، ومل تعد تلك 
مراكزها  على  �شمعتها  بناء  يف  تعتمد  ال�شركات 
املالية فقط، فقد ظهرت مفاهيم حديثة ت�شاعد 
مع  التعامل  على  قادرة  عمل  بيئة  خلق  على 
القت�شادية  اجلوانب  يف  املت�شارعة  التطورات 

دارية عرب اأنحاء العامل. والتقنية والإ

االجتماعية  املسؤولية  تعني 
على  الشركات  تصرف  للشركات 
نحو يتسم باملسؤولية االجتماعية 
أمام أصحاب  واملساءلة، ليس فقط 
أصحاب  أمام  بل  الشركات،  هذه 
املصلحة األخرى مبن فيهم املوظفني 
والشركاء  واحلكومة  والعمالء 
واجملتمعات األخرى واألجيال القادمة. 

وميكن ترجمة امل�شئولية الجتماعية   
عمال  الأ برعاية  قيامها  خالل  من  لل�شركات 
اأن�شطتها،  تنمية  الوقت  نف�س  ويف  املحلية 
وكيفية تقا�شم ثمار الرفاهية والرخاء، واأي�شا 
املجتمعات  هايل  لأ والتقنيات  املهارات  نقل 

املحلية،عن طريق:
اإمدادها  و�شال�شل  توزيعها  قنوات  مد   •

عمال املحلية ال�شغرية. اإىل الأ
العادلة  التجارية  املمار�شات  تبني   •

ورعاية ال�شناعات املحلية.
ال�شغر ومرافق  املتناهي  التمويل  تقدمي   •

الت�شالت اإىل املجتمعات املحلية.

القطاع  شركات  تقييم  يعد  لم 
اخلاص يعتمد على ربحيتها فحسب، 
بناء  في  تعتمد  الشركات  تعد  ولم 
املالية فقط،  مراكزها  سمعتها على 
تساعد  حديثة  مفاهيم  ظهرت  فقد 
على  قادرة  عمل  بيئة  خلق  على 
املتسارعة في  التطورات  التعامل مع 
اجلوانب االقتصادية والتقنية واإلدارية 

غير العالم. 
عدة  الدويل  ال�شعيد  على  تبلورت  وقد   
مرتكزات واأ�ش�س عمل، باتت تعد من قبيل املراجع 
امل�شوؤولية  واأبعاد  نطاق  حتديد  يف  الواقعية 
اخل�شو�س  هذا  ويف  للموؤ�ش�شات.  الجتماعية 

يذكر ما يلى:
غرفة  ميثاق  عمال،  الأ عامل  مبادرات   •

التنمية  ب�شاأن  الدولية  التجارة 
امل�ستدامة.
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مم املتحدة واملنظمات  مبادرات منظومة الأ  •

حول  الثالثية  املبادئ  اإعالن  احلكومية، 
ال�شركات املتعددة اجلن�شيات وال�شيا�شية 
العمل  منظمة  عن  ال�شادر  الجتماعية 
ملنظمة  التوجيهية  املبادئ  الدولية، 
ب�شان  القت�شادية  والتنمية  التعاون 
امليثاق  اجلن�شيات،  املتعددة  ال�شركات 

العاملي.

غري  املنظمات  عن  ال�شادرة  املبادرات   •

العفو  منظمة  توجيهات  احلكومية؛ 
يف  ن�شان  الإ حقوق  م�شائل  يف  الدولية 
ملمار�شات  �شا�شية  الأ املدونة  املوؤ�ش�شات، 
الدويل  الحتاد  عن  ال�شادرة  العمل 
املهنية  وال�شكرتاريات  احلرة،  للنقابات 

الدولية.

ال�شادر  احلكومي  الطابع  ذات  املبادرات   •

الوثيقة  املتحدة،  الوليات  حكومة  عن 
املفو�شية  عن  ال�شادرة  البي�شاء 

وروبية. االأ

و�شعتها  التي  التجارية ،  املبادرات   •

خمتلف  مثل  ذاتها  العاملية  املوؤ�ش�شات 
اآليات  الفردية،  ال�شلوك  مدونات 
وغريها  املبادرات  هذه  التقارير. وجميع 
ول  موحدًا،  عامليًا  منوذجًا  ت�شكل  ل 
والتزامات  قيودا  ذاتها  حد  يف  تفر�س 
و�شلوك  اأمناط  هي  واإمنا  املوؤ�ش�شات،  على 
عمل يت�شم باملرونة والتنوع كي ت�شرت�شد 
بها املوؤ�ش�شات �شاحبة القرار يف حتديد ما 
يالئمها ويتفق مع م�شاحلها وبرامج عملها 

و�شوَلً للنتائج املبتغاة منها.
الجتماعية  للم�شئولية  العاملي  امليثاق   •

 ،1999 عام  يف  �شدرت  دولية  مبادرة  وهو 
ال�شركات  املتحدة  مم  الأ مبقت�شاها  دعت 
وزيادة  املوؤ�ش�شية،  املواطنة  بروح  للتحلي 

العوملة،  لتحديات  الت�شدي  يف  م�شاهمتها 
وامل�شاركة الطوعية يف التنمية امل�شتدامة.
الجتماعية  امل�شئولية  امليثاق  ويعترب 
به  تقوم  ما  كل  هي  باأنها  لل�شركات 
ال�شركات، اأيًا كان حجمها اأو جمال عملها، 
طواعيًة من اأجل تعظيم قيمتها امل�شافة 
الجتماعية  وامل�شئولية  ككل.  للمجتمع 
هي م�شئولية كل �شخ�س بال�شركة ولي�شت 
واحد.  مدير  اأو  واحدة  اإدارة  م�شئولية 
لل�شركات  الجتماعية  امل�شئولية  وتبداأ 
املختلفة  بالقوانني  ال�شركات  التزام  من 
العاملني،  بحقوق  يتعلق  ما  خا�شًة 
املجتمع.  وتنمية  البيئة،  على  واحلفاظ 
اللتزام  على  ال�شركات  ت�شجيع  ومت 
مم  لالأ العاملي  للميثاق  الع�شر  باملبادئ 
ب�شكل  مراعاتها  يجب  والتي  املتحدة 
وو�شع  القرارات  كافة  اتخاذ  عند  يومي 
ال�شركات  ت�شجيع  ومت  �شرتاتيجيات.  الإ
املعايري،  بتلك  اللتزام  على  فقط  لي�س 
عقد  عن  المتناع  حماولة  اأي�شًا  واإمنا 
ل  التي  ال�شركات  مع  جتارية  �شفقات 
تق�شم  املعايري.  تلك  بع�س  اأو  كل  حترتم 
املبادئ الع�شر لالتفاق العاملي للم�شئولية 
اىل  وال�شركات  للموؤ�ش�شات  الجتماعية 

ربعة التالية :  املجموعات الأ
دعم  يف  املتمثلة  ن�شان:   الإ حقوق  )اأ( 
املعلنة  ن�شان  الإ حقوق  حماية 
عدم  من  والتاأكد  واحرتامها،  دوليا 

ال�شرتاك يف انتهاكات لها. 
احرتام  يف  املتمثلة  العمل:   معايري  )ب( 
والعرتاف  اجلمعيات  تكوين  حرية 
الفعلي باحلق يف امل�شاومة اجلماعية، 
ال�شخرة  اأ�شكال  جميع  على  والق�شاء 
على  والق�شاء  جباري،  الإ والعمل 
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التمييز  على  والق�شاء  طفال،  الأ عمالة 
يف جمال التوظيف واملهن.

واملتمثلة  البيئة:   على  املحافظة  )ج( 
اإزاء  احرتازي  نهج  اإتباع  ت�شجيع  يف 
وال�شطالع  البيئية،  التحديات  جميع 
عن  امل�شوؤولية  نطاق  لتو�شيع  مببادرات 
التكنولوجيا  تطوير  وت�شجيع  البيئة، 

غري ال�شارة بالبيئة ون�شرها.
فيها  مبا  اأ�شكاله،  بكل  الف�شاد  مكافحة  )د( 

البتزاز والر�شاوي.

رابعًا: اجتاهات ن�شر امل�شئولية 
الجتماعية لل�شركات

ميكن ن�شر امل�شئولية الجتماعية لل�شركات   

من خالل ثالثة اجتاهات كما يلى:
هذا  يلقى  التطوعية:  املجتمعية  امل�شاهمة   •
يكون  التي  الدول  يف  الهتمام  معظم  املجال 
الجتماعية  امل�شئولية  حول  احلوار  فيها 
اأن  املمكن  ن�شبيا.ومن  حديثا  لل�شركات 
يت�شمن ذلك الهبات اخلريية وبرامج التطوع 
يف  مد  الأ طويلة  املجتمعية  وال�شتثمارات 
ذات  خرى  الأ املبادرات  اأو  التعليم  اأو  ال�شحة 

املردود املجتمعي. 
و�شل�شلة  عمال  لالأ اجلوهرية  العمليات   •
فراد  القيمة: غالبا ما تكون روؤية وقيادة الأ
دخال  لإ �شرورية  الو�شيطة  واملنظمات 
وت�شتطيع  لل�شركات.  الجتماعية  امل�شئولية 
مع  الن�شط  التفاعل  خالل  من  �شركة  اأي 
و�شاع وتعظيم  موظفيها، حت�شني الظروف والأ
تطبيق  ذلك  ومن  املهنية.  التنمية  فر�س 
اإجراءات لتقليل ا�شتهالك الطاقة واملخلفات. 
و�شهولة  �شدق  تكفل  اأن  ال�شركات  وت�شتطيع 
الت�شالت مع عمالئها. ومن ناحية تاأثرياتها 
ومواثيق  القيم  �شل�شلة  عرب  املبا�شرة  غري 

ال�شرف يف تدبري الحتياجات وبرامج بناء 
م�شاعدة  ال�شركات  ت�شتطيع  كما  القدرات، 
قوة  اأداء  حت�شني  على  وموزعيها  مورديها 

العمل واحلد من ال�شرر البيئي.

ال�شيا�شات  وحوار  املوؤ�ش�شى  التاأييد  ح�شد   •
الداخلي،  ال�شعيد  املوؤ�ش�شى: على  والبناء 
الجتماعية  امل�شئولية  قيادات  تقوم 
لل�شركات بو�شع الروؤية وتهيئة املناخ العام 
حتقيق  خالله  من  للعاملني  ميكن  الذي 
املتعار�شة  املتطلبات  بني  امل�شئول  التوازن 
رباح واملبادىء.اأما على ال�شعيد  لزيادة الأ
جمال�س  روؤ�شاء  من  كثريا  فاإن  اخلارجي، 
بقيادة  يقومون  املديرين  وكبار  دارات  الإ
التنمية  ق�شايا  يف  عمال  الأ م�شاركة 
املبادرات  ويوؤيدون  و�شع،  الأ مبفهومها 
اخلا�شة بال�شناعة وغريها من املبادرات. 

خام�شًا: امل�شئولية الجتماعية لل�شركات 
بني امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة

موال  اإذا كان عدد من ال�شركات ينفق الأ  
لت�شيف  يزو(  )الأ اجلودة  �شهادات  على  للح�شول 
جتاه  عمله  عليها  ينبغي  ما  فاإن  لنف�شها،  قيمة 
ا�شتثمارًا  اعتبارها  هو  الجتماعية،  ن�شطة  الأ
ولي�س عبئًا اأو تكلفة غري جمدية. ورغم اأن جمال 
غلب ال�شركات ل يزال يف  امل�شئولية الجتماعية لأ
ن�شاء واأن 90% من املديرين التنفيذيني  مرحلة الإ
اأن  اإل  �شركاتهم،  �شمعة  على  توؤثر  اأنها  يعلمون 
فراد يعتقدون باأن العمل الجتماعي  50% من الأ

االجتماعية  املسؤولية  نشر  يتم 
املساهمة  خالل  من  للشركات 
اجملتمعية التطوعية، ومن خالل رؤية 
الوسيطة،  واملنظمات  األفراد  وقيادة 
املؤسسي  التأييد  حشد  خالل  ومن 
وحوار السياسات والبناء املؤسسي. 
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يتوجب  فانه  لذلك  احلكومات،  م�شئولية  هو 
وبني  ال�شركات  بني  ودجمها  اجلهود  ت�شافر 
ح�شاءات  الإ اأو�شحت  وقد  احلكومي.  القطاع 
الدولية اأن 86% من امل�شتهلكني يف�شلون ال�شراء 
من ال�شركات التي لديها دور يف خدمة املجتمع، 
لها  الجتماعية  امل�شوؤولية  اأن  يرون   %70 واأن 
اأن  فكرة  ي�شجعون   %64 اأن  كما  جدا،  مهم  دور 
من  لل�شركات  الجتماعية  امل�شوؤولية  تكون 

معايري تقييم ال�شركات.

الريادية وامل�شروعات ال�شغرية. وقد مت   تاأكيد 
هذا الرتابط يف كثري من الدرا�شات والبحوث يف 

ق�شايا التناف�شية )على اختالف مدار�شها( .
واملتو�شطة  ال�شغرية  امل�شروعات  تلعب   
لفية  هداف التنموية لالأ دورا مهما يف حتقيق الأ
يف  امل�شروعات  تلك  ت�شاعد  اجلديدة.حيث 
منو  حتقيق  على  وت�شاعد  ال�شناعية  التنمية 
اقت�شادي عادل ومتوازن. ومتتلك تلك امل�شروعات 
املتعددة  ال�شركات  من  النت�شار  على  اأكرب  قدرة 
اجلن�شيات وال�شركات الوطنية الكبرية، التي غالبا 
حمدودة  باملدخالت  تزويدها  �شال�شل  تكون  ما 
املراكز  نحو  موجهة  ومبيعاتها  توزيعها  و�شبكات 
احل�شرية. تركز امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة 
مد الق�شري، وذلك نظرا ل�شغر  يف الغالب على الأ
املوارد  اىل  وافتقارها  املحدود  وتاأثريها  حجمها 
لتطبيق  احلاجة  اأم�س  يف  فهي  لذلك  واخلربات، 
يد  فان مد  ولهذا  امل�شئولية الجتماعية،  برامج 
العون لهذه امل�شروعات يف مرحلة مبكرة �شيكون 
وحماية  املخلفات  اإدارة  كبري،مثل  مردود  له 
البيئة.ويحتاج الو�شع اإىل بذل املزيد من اجلهد 
الجتماعية  للم�شئولية  املواتية  البيئة  خللق 
لل�شركات يف قطاع امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة 
املالية  التكلفة  حول  اخلاطئة  املدركات  واإزالة 
�شغر  الأ ال�شركات  اأو�شاط  يف  امل�شئولية  لهذه 
وامل�شروعات  ال�شركات  من  كل  فهم  ولعل  حجما. 
املجتمع  لحتياجات  واملتو�شطة  ال�شغرية 
ي�شاعدها على تطوير منتجات وخدمات مالئمة، 
املزيد  حتقيق  على  ي�شاعدها  الوقت  نف�س  ويف 
وتوجيه  جديدة،  عمل  فر�س  وخلق  الدخل،  من 
يف  حظا  قل  الأ ال�شرائح  نحو  اخلريية  اأعمالها 
املجتمع، وبت�شهيل و�شولها اإىل التقنيات اجلديدة 
العائد  تقا�شم  من  ميكن  مما  واملهارات،  والتمويل 
اجلن�شية  املتعددة  ال�شركات  بني  القت�شادي 
امل�شروعات  وكذلك  الكبرية  الوطنية  وال�شركات 

ال�شغرية واملتو�شطة.

للشركات  االجتماعية  املسؤولية 
هي منهج إداري يأخذ بعني االعتبار 
واآلثار  اجملتمع  في  الشركة  دور 
من  املترتبة  واإليجابية(  )السلبية 
املصالح  أصحاب  على  أنشطتها 
في  وتتأثر  تؤثر  التي  اجملتمع  في 

أنشطة الشركة.
لل�شركات  الجتماعية  فامل�شوؤولية   
دور  العتبار  بعني  ياأخذ  اإداري  منهج  هي 
)اليجابية  ثار  والآ املجتمع  يف  ال�شركة 
وال�شلبية( املرتتبة من اأن�شطتها على اأ�شحاب 
امل�شالح )القطاعات املختلفة يف املجتمع التي 
حيث  ال�شركة(،  اأن�شطة  يف  وتوؤثر  تتاأثر 
ال�شغرية  امل�شروعات  قطاع  اأهمية  تت�شح 
كجزء من �شبكة اأ�شحاب امل�شالح يف املجتمع، 
التي تتاأثر وتوؤثر يف جناح ال�شركة والقدرة 
وت�شتدعى  ككل.  لالقت�شاد  التناف�شية 
النظرة اإىل امل�شوؤولية الجتماعية كم�شروع 
تنموي �شمويل البحث عن تقاطع امل�شالح بني 
املجتمع  وتدعيم  ال�شغرية  امل�شروعات  قطاع 
من كافة جوانبه، والبحث عن نقاط اللتقاء 
حتديد  ميكن  ذلك،  خالل  ومن  امل�شرتكة. 
حوافز واآليات عمل لكيفية تفعيل امل�شوؤولية 
باأن  القول  ميكن  فللتو�شيح  الجتماعية. 
التناف�شية  القدرة  بني  م�شالح  التقاء  هناك 
عمال  عمال وتوفر بيئة جذابة لالأ لقطاع الأ
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وجود  على  التناف�شي  القت�شاد  يقوم  ل   
بل  فقط،  وحدها  والكبرية  العمالقة  ال�شركات 
وتوفر  الريادية،  عمال  لالأ جذابة  بيئة  وبوجود 
�شبكة وا�شعة ومتنوعة من املوردين من امل�شروعات 
احتياجات  تلبية  على  القادرة  الكفوءة  ال�شغرية 
ن�شطة التكميلية  ال�شركات الكبرية وغريها من الأ

يف اأي من القطاعات القت�شادية. 

مفهوم  تعي  ل  ال�شركات  معظم  اإن   
فهي  الوا�شع،  مبعناها  الجتماعية  امل�شوؤولية 
نظمة  بالأ اللتزام  منها  كثرية،  جوانب  ت�شمل 
والقوانني املتبعة، والنواحي ال�شحية والبيئية، 
ن�شان وخا�شة حقوق العاملني،  ومراعاة حقوق الإ
باملناف�شة  واللتزام  املحلي،  املجتمع  وتطوير 
العادلة، والبعد عن الحتكار، واإر�شاء امل�شتهلك. 
الجتماعية  امل�شوؤولية  خرباء  من  عدد  ويرى 
امل�شوؤولية  اأن يعي عائد  اأن على القطاع اخلا�س 
الجتماعية على املدى الطويل، فال�شركات التي 
تعتنق مفهوم امل�شوؤولية الجتماعية يزيد معدل 
لديها  لي�س  التي  تلك  عن   %18 فيها  الربحية 
ال�شركات  امل�شوؤولية. ويجب على هذه  برامج يف 
املالية،  غري  ال�شنوية  تقاريرها  باإ�شدار  القيام 
امل�شوؤولية  يف  بو�شوح  اآليتها  فيها  حتدد  التي 
الجتماعية، لتحقيق مبداأ ال�شفافية وم�شاعدة 
جتاه  مب�شوؤولياتها  القيام  على  عالم  الإ و�شائل 
تلك ال�شركة اأو ل، كما ت�شمل ال�شفافية يف العمل، 
خالقي..  داري واملايل والأ والبعد عن الف�شاد الإ
بع�شها  يرتبط  التي  العوامل  من  ذلك  غري  اإىل 
�شا�س للم�شوؤولية  ببع�س، وت�شكل يف جمموعها الأ

الجتماعية لل�شركات.
الجتماعية  امل�شئولية  اأن  اخلال�شة،   
عاتق  على  تقع  التي  الواجبات  اأهم  من  تعترب 
التزام  وهي  الوطنية،  واملوؤ�ش�شات  ال�شركات 
م�شتمر من قبلهما بامل�شاهمة يف تطوير و حت�شني 
القت�شادي  و  التعليمي  و  الثقايف  امل�شتوى 
ال�شغرية  امل�شروعات  �شحاب  لأ ال�شحي  و 
اخلدمات  توفري  خالل  من  وذلك  واملتو�شطة، 
ب�شفة  م�شتواها  رفع  �شاأنها  من  التي  املتنوعة، 
خا�شة واملجتمع و تغري ال�شور ال�شلبية ال�شائدة 
امل�شئولية  ت�شاهم  اأن  وميكن  عامة.  ب�شفة 
امل�شروعات  تنمية  يف  لل�شركات  الجتماعية 

ال�شغرية من خالل عدة حماور كما يلى:

 يرتكز جزء كبير في مسألة إيجاد أطر عمل 
االجتماعية  املسؤولية  لبرامج  جذابة 
نحو خدمة مصالح املشروعات الصغيرة 
واإلعالم  احلكومية  املؤسسات  دور  على 
واملؤسسات التي تخاطب باسم أصحاب 

املؤسسات الصغيرة.
وعليه، فاإنه ميكن القول اأن جزءا كبريا يف   
م�شاألة اإيجاد اأطر عمل جذابة لربامج امل�شوؤولية 
امل�شروعات  م�شالح  خدمة  نحو  الجتماعية 
احلكومية،  املوؤ�ش�شات  دور  على  يرتكز  ال�شغرية 
اأ�شحاب  التي تخاطب با�شم  عالم واملوؤ�ش�شات  والإ
امل�شروعات ال�شغرية. فعلى �شبيل املثال، ميكن قيام 
للم�شروعات  املي�شرة  القرو�س  بتوفري  البنوك 
ال�شغرية بدافع من امل�شوؤولية الجتماعية واحل�س 
الوطني، ولكن اإطار عمل البنوك يف الواقع قد ل 
يوؤهلها للقيام بهذا الدور، فقد ل تتنا�شب ت�شريعات 
يف  البنوك  عمل  حتكم  التي  القرو�س،  اإعطاء 
امل�شروعات  اأ�شحاب  احتياجات  مع  قرا�س،  الإ
ال�شغرية. وهنا فاإنه من املهم مناق�شة اآلية تفعيل 

دوار املختلفة. اأطر عمل منا�شبة والأ

 تعتبر املسؤولية االجتماعية من أهم 
الواجبات التي تقع على عاتق الشركات 
إلتزام  وهي  الوطنية،  واملؤسسات 
مستمر من قبلها باملساهمة في تطوير 
والتعليمي  الثقافي  املستوى  وحتسني 
ألصحاب  والصحي  واالقتصادي 

املشروعات الصغيرة واملتوسطة.



10

املحور  هذا  يعترب  التعليمي:  املحور   •
اإدارة  تتناولها  التي  املحاور  اأهم  من 
خالله   من  الجتماعية،و  امل�شئولية 
بتبني  ال�شركات  و  املوؤ�ش�شات  تقوم 
اأ�شحاب  من  جمموعات متنوعة 
اأو  واملتو�شطة،  ال�شغرية  امل�شروعات 
هذه  مثل  عمل  يف  الراغب  ال�شباب 
امل�شروعات و اإدراجهم يف برامج تدريبية 
متفرقة، كل ح�شب م�شتواه التعليمي و 
اأن  على  احلرفية،  اأو  املهنية  اجتاهاته 
مما  مهاراتهم،  تطوير  و  تدريبهم  يتم 
وظائف  اإيجاد  يف  فر�شهم  من  يح�شن 
منا�شبة وذات دخل معقول. و هنا تاأتي 
امل�شئولية  مظلة  حتت  تندرج  م�شاهمة 
الجتماعية ،فمن جهة هي توفر فر�س 
خمتلف  يف  ال�شباب  من  لعدد  وظيفية 
املجالت اأو م�شاعدتهم يف اإن�شاء م�شاريع 
جمتمعهم  على  بالفائدة  تعود  �شغرية 
ترقية  على  تعمل  اأخرى  جهة  .ومن 

امل�شروعات املوجودة ورفع كفاءتها.
ميكن  الباطن:  من  التعاقد  حمور   •
ال�شركات بت�شجيع  اأن تقوم هذه  اأي�شا 
من  عدد  مع  الباطن  من  التعاقد 
واملتو�شطة،  ال�شغرية  امل�شروعات 
وا�شتغالل  معينة  عمليات  لتنفيذ 
الطاقات املتاحة بها، وا�شتقطاب عدد 
التوريد  ب�شل�شلة  لالنخراط  منها  اآخر 
ال�شركات، مبا يتيح فر�شا  العاملي لهذه 

ت�شديرية لهذه امل�شروعات.
املحاور  من  يعترب  ال�شحي:   املحور   •
امل�شئولية  برنامج  يتناولها  التي  املهمة 
على  يتوجب  حيث  الجتماعية، 
الوطنية  ال�شركات  و  املوؤ�ش�شات 
ال�شحي  الوعي  ن�شر  يف  امل�شاهمة 
طبقاته  مبختف  املجتمع  اأفراد  بني 

و�شرائحه، ذلك من خالل تنظيم احلمالت 
من  ملوظفني  تدريبات  تنظيم  و  املوجهة 
خمتلف التخ�ش�شات عن كيفية التعامل مع 
مرا�س ال�شائعة يف املجتمع ب�شفة عامة،  الأ
التي  املخاطر  من  والوقاية  العالج  وكذلك 
يحتمل اأن يتعر�س لها اأ�شحاب امل�شروعات 
طبيعة  عن  الناجتة  واملتو�شطة،  ال�شغرية 

العمل بهذه امل�شروعات ب�شفة خا�شة.
اخلا�س  الجتماعية  امل�شئولية  حمور   •
ولئك الذين ما زالت  باملتقاعدين: وذلك لأ
الفئة،  هذه  من  العطاء  على  قدرة  لديهم 
وذلك بابتكار م�شاريع تتنا�شب مع اأعمارهم 

و اهتماماتهم و توفر لهم دخاًل منا�شبًا.
م�شاريع  باأن  القول  ميكن  باخت�شار،   

امل�شئولية الجتماعية تنبع من رغبة �شادقة و 
اإح�شا�س بامل�شئولية جتاه املتجمع،   وت�شب يف كل 
اجلهات التي من �شاأنها رفع امل�شتوى العام للمجتمع 
يف خمتلف املجالت، وذلك بتوظيف كل مواردها 
و اإمكانياتها يف �شبيل تنظيم اآلية موحدة تخدم 
و  املجتمع  خلدمة  املوجهة  واحلمالت  امل�شاريع 

اأبناء الوطن من اجلن�شني.  

الجتماعية  امل�شوؤولية  �شاد�شًا:طبيعة 
عند ال�شركات يف الدول العربية

اأو  القائمة  العربية  التجارب  ت�شري   

التاريخية بو�شوح على الدور الجتماعي للقطاع 
اخلا�س، فاحل�شارة العربية يغلب عليها تاريخيا 
على  يعتمد  كان  مما  اأكرث  املجتمعات  طابع 
احل�شاري  والتقدم  والتكافل  والت�شامن  الدول، 
املجتمعات  على  يعتمد  كان  اأجنز  الذي  والعلمي 
العربية  الدول.فاحل�شارة  من  اأكرث  فراد  والأ
�شالمية كانت قائمة تاريخيا على موؤ�ش�شتني  والإ
)ال�شلطة(  الدولة  وهما  وم�شتقلتني،  متكاملتني 
وترعى  والدفاع  من  الأ �شوؤون  تن�شق  كانت  التي 
املجتمعات  كانت  حني  يف  وت�شاعدها،  املجتمعات 
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تنظم التعليم والرعاية والتكافل، وكانت جتربة 
الدولة املوؤ�ش�شية التي تقوم على التنمية والرفاه 
جدا.  حديثة  العربية  التجربة  يف  واخلدمات 
تقف  ل  لل�شركات  الجتماعية  امل�شوؤولية  ولكن 
التنموية  والربامج  للم�شروعات  التربعات  عند 
يجب  ومبادئ  للعمل  جمالت  فثمة  واخلريية، 
املجتمعات  على  ذلك  و�شيعود  بها  اللتزام  اأن 
واأزمات  كوارث  ويجنبها  كربى،  بفوائد  والدول 
تكاليفها  �شتكون  واجتماعية  واقت�شادية  بيئية 
على  املرتتبة  التكاليف  من  بكثري  اأكرب  ونتائجها 
جمالت  واللتزامات.ومن  امل�شوؤوليات  هذه 
تنظيم  الجتماعية،  امل�شوؤوليات  هذه  وحماور 
اأخالقية،  وقواعد  مبادئ  وفق  عمال  الأ واإدارة 
)على  الو�شطى  والطبقات  الفقراء  مع  وامل�شاركة 
وتطويرها،  البيئة  وحماية  ربحي(،  اأ�شا�س 
�شا�شية كاملياه والغابات واحلياة  وحماية املوارد الأ
الف�شاد  ومكافحة  وتطويرها،  والرتبة  الربية 
ن�شان والعمل والعمال،  وجتنبه، والتزام حقوق الإ
اقت�شادية  مكا�شب  حتقيق  يف  وم�شاعدتهم 
لهم  والرعاية  والتاأمني  الدخار  مثل  واجتماعية 

رباح. ولعائالتهم، وم�شاركتهم يف الأ
امل�شوؤولية  م�شتوى  اأن  فيه  �شك  ل  ومما   
مل  العربية  الدول  يف  لل�شركات  الجتماعية 
الكربى.  الدول  يف  اإليه  و�شل  ما  اإىل  بعد  ي�شل 
فبالرغم من كرثة النقا�س عن دور القطاع اخلا�س 
يف  الدولة  دور  تقل�س  بعد  خا�شة  و  التنمية،  يف 
العقود  يف  الجتماعية  و  القت�شادية  التنمية 
خرية من القرن املا�شي، اإل اأن هذا الدور مازال  الأ
اأهمية  تكمن  و  فعال.  تطور  دون  ول  الأ طوره  يف 
تفعيل دور القطاع اخلا�س يف التنمية اإىل امتالكه 
لراأ�س املال و لقوة اقت�شادية قادرة مع تعاونها مع 
نقلة  اإحداث  على  املدين  املجتمع  و  العام  القطاع 
خذ يف العتبار اأن يف  حقيقية يف املجتمع، مع الأ
الدول العربية العديد من التجمعات التي تراعي 
اأهم  ومن  ا�شتثماراتهم.  و  عمال  الأ رجال  م�شالح 

نتائج تفعيل م�شوؤولية القطاع اخلا�س هو �شحذ 
توظيفها  و  عليها  العتماد  و  املحلية  مواردنا 
امل�شاعدات  على  العتماد  تقليل  و  للتنمية، 

اخلارجية. 

 الزالت اجلهود الفردية لبعض شركات 

وملموسة،  مؤثرة  غير  اخلاص  القطاع 
العربية  الشركات  من  العديد  ولكن 
قد بدأت في اآلونة األخيرة بتبني توجه 
للشركات  االجتماعية  املسؤولية 

بقوة.
اأن  خرية  الأ ونة  الآ يف  املالحظ  من  و   

�شركات  لبع�س  الفردية  اجلهود  بع�س  هناك 
الكربى  ال�شركات  خا�شة  و  اخلا�س،  القطاع 
مب�شوؤولياتهما  وعي  على  اأ�شبحت  التي  منها، 
غري  اجلهود  هذه  معظم  لكن  و  الجتماعية. 
من  العديد  بداأت  وقد  ملمو�شة،  اأو  موؤثرة 
امل�شئولية  توجه  تبني  يف  العربية  ال�شركات 
املحلية  بقوة،كال�شركات  لل�شركات  الجتماعية 
اجلن�شية  متعددي  املقيمني  والرعايا  الرائدة 
واملتو�شطة  ال�شغرية  امل�شروعات  من  والقليل 
هذه  خ�شائ�س  امل�شتقبلية.واإحدى  الروؤية  ذات 
احلركة هي امل�شاركة العربية يف التفاق العاملي 
غري  واملنظمات  ال�شركات  من  دولية  �شبكة  ويف 
مم  الأ اأن�شاأتها  اأخرى  ومنظمات  احلكومية 

املتحدة.
انت�شار  تعوق  عديدة  اأ�شباب  وهناك   

امل�شوؤولية الجتماعية، من اأهمها:
الجتماعية  امل�شوؤولية  ثقافة  وجود  عدم   •
لدى معظم املوؤ�ش�شات. فمن املالحظ اأن عدد 
ال�شركات املتبنية لهذه الثقافة متثل قلة من 
اأن الغالبية متثل  ال�شركات الكربى، يف حني 

متاما هذا املفهوم.
املوؤ�ش�شات.  معظم  جلهود  التنظيم  غياب   •
حتى  للموؤ�ش�شات  الجتماعية  فامل�شوؤولية 
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اأن  اإىل  بحاجة  فاإنها   موؤثرة،  تكون 
تاأخذ �شكاًل تنظيميًا و موؤ�ش�شيًا له خطة 
تكون  اأن  من  بدل  حمددة،  اأهداف  و 

جهودا ع�شوائية مبعرثة. 
اأن  حيث  للتنمية،  العطاء  ثقافة  غياب   •
اأعمال  يف  تنح�شر  املوؤ�ش�شات  جهود  معظم 
باإطعام  مرتبطة  تنموية  غري  خريية 
فقراء اأو توفري مالب�س اأو خدمات لهم، دون 
التطرق اإىل م�شاريع تنموية تغري امل�شتوى 

املعي�شي للفقراء ب�شكل جذري و م�شتدام. 
والقدرة  واملعرفة  اخلربات  قلة   •
واملعايري  املقايي�س  و�شع  على  العلمية 
ن  الآ حتى  فهناك  املجهودات،  لقيا�س 
وامل�شوؤولية  اخلريية  عمال  الأ بني  خلط 

االجتماعية.

للموؤ�ش�شات  الجتماعية  امل�شئولية  اإن   

اخلريية  عمال  الأ يف  امل�شاركة  جمرد  تعني  ل 
لت�شمل  تت�شع  اإمنا  و  تطوعية،  حمالت  عمل  و 
م�شئوليتهما جتاه اأفراد املجتمع املتعاملني معهما 
فخلقهم  لل�شباب،  رزق  باب  فتح  على  العمل  و 
مل�شاريع ال�شباب ل�شتيعاب البطالة مثاًل يعد من 
اأن  فيجب   ، عطاء  من  به  القيام  ميكن  ما  اأ�شمى 
خ�شو�شا  و  املوؤ�ش�شات  و  الكبرية  لل�شركات  يكون 
اأن ي�شبح العطاء  اأ�شا�شي، و  ال�شباب دور تنموي 
من اأجل التنمية جزء ل يتجزاأ من اأن�شطة هذه 
الجتماعية  امل�شئولية  ت�شبح  كي  و   ، ال�شركات 
ن تاأخذ �شكاًل تنظيميًا و  موؤثرة فهي يف حاجة لأ
موؤ�ش�شيًا له خطة و اأهداف حمددة، بدل من اأن 
تكون جهودا ع�شوائية مبعرثة و خريية قد توؤدى 
تكالية، و هذا ي�شتدعى و�شع خطة تغيري  اإىل الإ
اأوائل  يكون  و  امل�شري  الفرد  لنه�شة  جمتمعي 

امل�شتفيدين منها هم املوؤ�ش�شات و امل�شتثمرين.
اإىل  بحاجة  اأننا  �شبق  مما  يت�شح   

امل�شوؤولية  ثقافة  لن�شر  كبرية  جمهودات 
بني  التنموي  العطاء  ثقافة  و  الجتماعية 

ن�شر  ويجب  م�شر.  يف  الكربى  ال�شركات  و  املوؤ�ش�شات 
خالقي  الأ الواجب  اإبراز  خالل  من  الثقافة  هذه 
به،  القيام  املوؤ�ش�شات  على  يحتم  الذي  الوطني  و 
وكذلك من خالل و�شع القوانني املحفزة للموؤ�ش�شات، 
ترويج  و  جناح  لإ حافزا  عطائهما  من  جتعل  التي 
اأن�شطتهما التجارية. ومن ال�شروري التاأكيد على اأن 
ال�شركات  بني  الجتماعية  بامل�شوؤولية  الوعي  ن�شر 
ال�شركات وخا�شة  واأن  �شنوات،  اإىل  فراد يحتاج  والأ
منها تلك التي تريد التو�شع يف اخلارج �شت�شطر اإىل 
تبني برامج م�شئولية اجتماعية اأ�شوة بال�شركات يف 
الدول املتقدمة. ولذلك فاإنه يتوجب على ال�شركات 
تبني برامج عمل علمية حمددة يف جمال امل�شوؤولية 

ميكن تقييمها وقيا�س مردودها. 

�شابعًا: مالحظات ختامية
ميكن تلخي�س بع�س التو�شيات واملالحظات   

اأجل النهو�س بامل�شوؤولية الجتماعية  اخلتامية من 
لل�شركات، مبا يلي :

دور احلكومات: ويتمثل يف توفري مناخ مالئم   •
حتديات  ومواجهة  بن�شاطها  ال�شركات  لقيام 
اإعطاء  ويف  والعاملية،  املحلية  املناف�شة 
ف�شاح  الإ لل�شركات من خالل  القدوة احل�شنة 
احلكومة  �شيا�شات  عن  ب�شفافية  عالن  والإ
املختلفة وتوفري املعلومات واإتاحتها، وحت�شني 
دارات احلكومية  نظم احلوكمة يف الهيئات والإ
القطاعني  بني  ال�شراكة  وت�شجيع  املختلفة، 
العام واخلا�س، كما يتمثل يف ت�شجيع ال�شركات 
جتاه  الجتماعية  مب�شئوليتها  التزامها  على 
احلوافز  خالل  من  امل�شالح  اأ�شحاب  خمتلف 
باملناق�شات  اخلا�شة  والمتيازات  ال�شريبية 
بتحقيق  وربطها  حمددة  لفرتة  احلكومية، 
اأهداف اجتماعية بعينها، وكذلك يف منح بع�س 
ال�شركات  لت�شجيع  واملعنوية  املالية  اجلوائز 
امل�شئولية  برامج  يف  الفعالة  امل�شاهمة  على 

الجتماعية لراأ�س املال.
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حتديد  يف  ويتمثل  عمال:  الأ منظمات  دور   •
املال،  لراأ�س  الجتماعية  امل�شئولية  مفهوم 
القت�شادي  الواقع  يعك�س  نحو  على 
يف  يتمثل  كما  العربي،  للمجتمع  والجتماعي 
ملفهوم  للرتويج  النطاق  وا�شعة  تنظيم حمالت 
وزيادة  لل�شركات  الجتماعية  امل�شئولية 
ال�شغرية  خا�شة  ال�شركات،  هذه  لدى  الوعي 
واملتو�شطة، باأهمية هذه الربامج واأثرها على 
والطويل  املتو�شط  املدى  يف  ال�شركات  اأرباح 
العاملية،  التوريد  �شال�شل  يف  اندماجها  وعلى 
ويف ترتيب اأولويات التنمية الجتماعية التي 
عمال ا�شتهدافها وحتديد  يتعني على قطاع الأ
ر�شم  يف  وكذلك  معها،  للتعامل  الطرق  اأكفاأ 
اإ�شرتاتيجية متكاملة للم�شئولية الجتماعية 
ولويات  الأ حتديد  عليها  بناء  يتم  املال  لراأ�س 
التي �شيتم التعامل معها واأي�شا املبادئ العامة 
تنفيذ  عند  بها  ال�شركات  التزام  يجب  التي 
حتديد  ويف  الجتماعية،  امل�شئولية  برامج 
�شرتاتيجية واختيار  اإطار زمني لتنفيذ هذه الإ
التي تقي�س مدى جناح برامج  املوؤ�شرات  بع�س 
املرجوة  هداف  الأ حتقيق  يف  �شرتاتيجية  الإ
على  ال�شركات  ت�شجيع  يف  يتمثل  كذلك  منها، 
ف�شاح وال�شفافية، وعلى تبني معايري حمددة  الإ
املالية  غري  البيانات  عن  ف�شاح  الإ بخ�شو�س 

اخلا�شة بربامج امل�شئولية الجتماعية.
يف  الدور  هذا  ويتمثل  اخلا�س:  القطاع  دور   •
�شيا�شاتها  ت�شمني  �شركة  كل  على  يتعني  اأنه 
م�شئوليتها  حتمل  يف  بها  خا�شة  ر�شالة 
امل�شالح،  اأ�شحاب  خمتلف  جتاه  الجتماعية 
اأ�شول  حماية  على  يوؤكد  الذي  النحو  على 
امل�شالح،  اأ�شحاب  حقوق  واحرتام  ال�شركة، 
�شيا�شة وا�شحة  ال�شركات  كما يتمثل يف تبني 
م�شاركة  على  تن�س  بحيث  الب�شرية،  للتنمية 
خالل  من  اإدارتها  يف  ال�شركات  يف  العاملني 
جور  الأ وحتديد  ال�شنوية  امليزانيات  مراجعة 

يتمتعون  التي  ال�شحية  الرعاية  وم�شتوى 
اإليه،  يحتاجون  الذي  التدريب  واأي�شا  بها 
ويف التزام  ال�شركات مبجموعة من القواعد 
خالقية التي حتددها جمال�س اإدارات هذه  الأ
�شهم ويتم اإعالنها  ال�شركات ويقرها حملة الأ
بتطبيقها.  ال�شركات  وتلتزم  �شفافية  بكل 
جتاه  التزاماتها  بتلبية  ال�شركات  وباهتمام 
رغباتهم  لتلبية  جاهدة  و�شعيها  عمالئها 
الدور  هذا  يتمثل  كما  حقوقهم.  وحماية 
اأثناء  البيئية  العتبارات  مراعاة  ب�شرورة 
القت�شادي،  لن�شاطها  ال�شركات  ممار�شة 
للم�شئولية  ا�شرت�شادية  توجيهات  وباإعداد 

االجتماعية.

دور  اأهمية  تفعيل  يف  ويتمثل  عالم:  الإ دور   •
الجتماعية،  امل�شوؤولية  ن�شر  يف  عالم  الإ
ن�شر  يف  عالم  الإ دور  اأهمية  من  برغم 
يفتقر  يزال  ل  لكنه  الجتماعية  امل�شوؤولية 
اإىل  بامل�شوؤولية الجتماعية  الوعي  ملفردات 
حد عدم التفريق بينها وبني ممار�شات اأخرى 
عالن عن اجلهود الجتماعية  لذا من اجليد الإ
خرين، ومن ثم  املبذولة حتى نكون قدوة لالآ
يت�شابق اجلميع يف هذا امل�شمار لتحقيق قدر 

اأكرب من املنفعة للمجتمع.
يتمثل  الذي  القارات:  عابرة  ال�شركات  دور   •
يف  العمل  من  املرتاكمة  خرباتها  تقدمي  يف 
املال  لراأ�س  الجتماعية  امل�شئولية  جمال 
منها  يتعلق  ما  خا�شة  املختلفة،  الدول  يف 
تنفيذها  وكيفية  واملوؤثرة  الفعالة  بالربامج 
املتابعة  ومنهجية  اأ�شلوب  وكذلك   ومتويلها 
ويف  التقارير،  واإعداد  ف�شاح  والإ والتقييم 
يف  خا�شة  املحلية  لل�شركات  الدعم  تقدمي 
جمال  يف  وتاأهيلهم  املدربني  تدريب  جمال 
الجتماعية  امل�شئولية  برامج  وتنفيذ  ر�شم 

لراأ�س املال.
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اإبراهيم غرايبة، امل�شوؤولية الجتماعية لل�شركات،متاح يف

htm.325443/4/http://www.elaph.com/ElaphWeb/Economics/2008
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قائمة اإ�شدارات  )) ج�شر التنمية ((
العنوان

مفهوم التنمية
موؤ�شرات  التنمية

ال�صيا�صات ال�صناعية
الفقر: موؤ�شرات القيا�س وال�شيا�شات
املوارد الطبيعية  واقت�شادات  نفاذها

ا�شتهداف الت�شخم وال�شيا�شة النقدية
طرق املعاينة

رقام القيا�شية موؤ�شرات الأ
 تنمية امل�شاريع ال�شغرية

جداول املخالت املخرجات
نظام احل�شابات القومية

إدارة امل�شاريع ا
ال�شالح ال�شريبي

 اأ�شاليب التنبوؤ
دوات املالية الأ

موؤ�شرات �شوق العمل
�شالح امل�شريف الإ

خ�شخ�شة البنى التحتية
رقام القيا�شية الأ

التحليل الكمي
ال�شيا�شات الزراعية
اقت�شاديات ال�شحة

�شيا�شات اأ�شعار ال�شرف
القدرة التناف�شية وقيا�شها

ال�شيا�شات البيئية
اقت�شاديات البيئة

�شواق املالية حتليل الأ
�شيا�شات التنظيم واملناف�شة

زمات املالية الأ
إدارة الديون اخلارجية ا

الت�شحيح الهيكلي
B.O.Tنظم البناء والت�شغيل والتحويل

جنبي املبا�شر: تعاريف ال�شتثمار الأ
جنبي املبا�شر حمددات ال�شتثمار الأ

منذجة التوازن العام
النظام اجلديد للتجارة العاملية

إن�شاوؤها واآلية عملها منظمة التجارة العاملية: ا
تفاقيات  منظمة التجارة العاملية: اأهم الإ

منظمة التجارة العاملية: اآفاق امل�شتقبل
قت�شادية الكلية النمذجة الإ
تقييم امل�شروعات ال�شناعية

�ص�صات والتنمية موؤ
التقييم البيئي للم�شاريع

ئتمانية موؤ�شرات اجلدارة الإ

املوؤلف
د. حممد عدنان وديع
د. حممد عدنان وديع

د. اأحمد الكواز
د. علي عبدالقادر علي

اأ. �شالح الع�شفور
د. ناجي التوين

اأ. ح�شن احلاج
د. م�شطفى بابكر

اأ. ح�ّشان خ�شر
د. اأحمد الكواز
د. اأحمد الكواز
اأ. جمال حامد

د. ناجي التوين
اأ. جمال حامد
د. ريا�س دهال
اأ. ح�شن احلاج

د. ناجي التوين
اأ. ح�ّشان خ�شر

اأ. �شالح الع�شفور
اأ. جمال حامد

اأ. �شالح الع�شفور
د. علي عبدالقادر علي

د. بلقا�شم العبا�س
د. حممد عدنان وديع

د. م�شطفى بابكر
اأ. ح�شن احلاج

اأ. ح�ّشان خ�شر
د. م�شطفى بابكر

د. ناجي التوين
د. بلقا�شم العبا�س
د. بلقا�شم العبا�س
د. اأمل الب�شبي�شي

اأ. ح�ّشان خ�شر
د. علي عبدالقادر علي

د. م�شطفى بابكر
د. اأحمد الكواز

د. عادل حممد خليل
د. عادل حممد خليل
د. عادل حممد خليل

د. بلقا�شم العبا�س
د. اأحمد الكواز
مام د. عماد الإ

اأ. �شالح الع�شفور
د. ناجي التوين

رقم العدد
ول الأ

الثاين
الثالث
الرابع

اخلام�س
ال�شاد�س

ال�شابع
الثامن
التا�صع
العا�شر

احلادي ع�شر
الثاين ع�شر
الثالث ع�شر
الرابع ع�شر

اخلام�س ع�شر
ال�شاد�س ع�شر

ال�شابع ع�شر
الثامن ع�شر
التا�شع ع�شر

الع�شرون
الواحد والع�شرون
الثاين والع�شرون
الثالث والع�شرون
الرابع والع�شرون

اخلام�س والع�شرون
ال�شاد�س والع�شرون

ال�شابع والع�شرون
الثامن والع�شرون
التا�شع والع�شرون

الثالثون
الواحد والثالثون
الثاين والثالثون
الثالث والثالثون
الرابع والثالثون

اخلام�س الثالثون
ال�شاد�س الثالثون
ال�شابع والثالثون
الثامن والثالثون
التا�شع والثالثون

ربعون الأ
ربعون الواحد الأ
ربعون الثاين الأ
ربعون الثالث الأ
ربعون الرابع الأ
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الدمج امل�شريف
اتخاذ القرارات 

رتباط والنحدار الب�شيط الإ
�شالمي اأدوات امل�شرف الإ

البيئة والتجارة والتناف�شية
�شاليب احلديثة لتنمية ال�شادرات الأ

القت�شاد القيا�شي
الت�شنيف التجاري

اأ�شاليب التفاو�س التجاري الدويل 
م�شفوفة احل�شابات الجتماعية 

وبع�س ا�شتخداماتها 
منظمة التجارة العاملية: من الدوحة 

اإىل هوجن كوجن
داء التنموي حتليل الأ
اأ�شواق النفط العاملية

حتليل البطالة
املحا�شبة القومية اخل�شراء

موؤ�شرات قيا�س املوؤ�ش�شات 
نتاجية وقيا�شها الإ

داء التنموي نوعية املوؤ�ش�شات والأ
عجز املوازنة: امل�شكالت واحللول

تقييم برامج ال�شالح القت�شادي
لفية منائية لالأ هداف الإ ح�شاب فجوة الأ

نفاق  موؤ�شرات قيا�س عدم العدالة يف توزيع الإ
ال�شتهالكي

اقت�شاديات ال�شتثمار: النظريات واملحددات
اقت�شاديات التعليم 

�شواق وتدخل الدولة اإخفاق اآلية الأ
داري موؤ�شرات قيا�س الف�شاد الإ

ال�شيا�شات التنموية
بعاد التنموية متكني املراأة: املوؤ�شرات والأ

التجارة اخلارجية والنمو القت�شادي
قيا�س التحّول الهيكلي

املوؤ�شرات املركبة
التطورات احلديثة يف الفكر 

القت�شادي التنموي
�شالح املوؤ�ش�شي برامج الإ

امل�شاعدات اخلارجية من اأجل التنمية
قيا�س معدلت العائد على التعليم

�شهم العربية خ�شائ�س اأ�شواق الأ
التجارة اخلارجية والتكامل 

قليمي القت�شادي الإ
النمو القت�شادي املحابي للفقراء
�شيا�شات تطوير القدرة التناف�شية

عر�س العمل وال�شيا�شات القت�شادية
دور القطاع التمويلي يف التنمية

تطور اأ�شواق املال والتنمية
بطالة ال�شباب

اأ. ح�ّشان خ�شر
اأ. جمال حامد

اأ. �شالح الع�شفور
اأ. ح�شن احلاج

د. م�شطفى بابكر
د. م�شطفى بابكر
د. بلقا�شم العبا�س

اأ. ح�ّشان خ�شر
اأ. �شالح الع�شفور

د. اأحمد الكواز 

د. اأحمد طلفاح
د. علي عبد القادر علي

اأ. ح�ّشان خ�شر
د. بلقا�شم العبا�س

د. اأحمد الكواز
د. علي عبدالقادر علي

د. م�شطفى بابكر
د. علي عبدالقادر علي

د. ح�شن احلاج
د. علي عبد القادر علي 

د. ريا�س بن جليلي

د. علي عبدالقادر علي
اأ. عادل عبدالعظيم

د. عدنان وديع
د. اأحمد الكواز

د. علي عبدالقادر علي
د. اأحمد الكواز

د. ريا�س بن جليلي
د. اأحمد الكواز

اأ. ربيع ن�شر
د. بلقا�شم العبا�س

د. علي عبدالقادر علي

د. ريا�س بن جليلي
د. بلقا�شم العبا�س

د. علي عبدالقادر علي
إبراهيم اأونور د.ا

د.اأحمد الكواز
د.علي عبدالقادر علي

د. ريا�س بن جليلي 
د. و�شاح رزاق

د. وليد عبد موله
إبراهيم اأونور د. ا

د. وليد عبد موله

ربعون اخلام�س الأ
ربعون ال�شاد�س الأ

ربعون ال�شابع الأ
ربعون الثامن الأ
ربعون التا�شع الأ

اخلم�شون
الواحد واخلم�شون
الثاين واخلم�شون
الثالث واخلم�شون

الرابع واخلم�شون 

اخلام�س واخلم�شون 
ال�شاد�س واخلم�شون

ال�شابع واخلم�شون
الثامن واخلم�شون
التا�شع واخلم�شون

ال�شتـون
الواحد وال�شتون
الثاين وال�شتون
الثالث وال�شتون
الرابع وال�شتون

اخلام�س وال�شتون

ال�شاد�س وال�شتون
ال�شابع وال�شتون
الثامن وال�شتون
التا�شع وال�شتون

ال�شبعون
الواحد وال�شبعون
الثاين وال�شبعون
الثالث وال�شبعون
الرابع وال�شبعون

اخلام�س وال�شبعون
ال�شاد�س وال�شبعون

ال�شابع وال�شبعون
الثامن وال�شبعون
التا�شع وال�شبعون

الثمانون

الواحد والثمانون
الثاين والثمانون
الثالث والثمانون
الرابع والثمانون

اخلام�س والثمانون
ال�شاد�س والثمانون

ال�شابع والثمانون



ال�شتثمارات البينية العربية
�شهم العربية فعالية اأ�شواق الأ

امل�شئولية الجتماعية لل�شركات
العدد املقبل

وراق املالية �شواق الأ البنية اجلزئية لأ

 

د. بلقا�شم العبا�س
إبراهيم اأونور د. ا

�شرج  د. ح�شني الأ

د. وليد عبد موله

الثامن والثمانون
التا�شع والثمانون

الت�شعون 

الواحد والت�شعون

لكرتوين التايل:  عداد ال�شابقة ميكنكم الرجوع اإىل العنوان الإ لالطالع على الأ
http://www.arab-api.org/develop_1.htm




