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 ملخص:

 كأداا شركات تهدف هذه الدراسة إلى إظهار أهمية تبني استراتيجيات المسؤولية االجتماعية لل      

ى محأررين ترتكز الدراسأة علأو االجتماعية في الدول العربية.حسين أهداف التنمية االقتصااية ولت
 اساسيين هما: 

 ا في اورهالمسؤولية االجتماعية للشركات، ولمفهرم  يتضمن االطار النظريالمحرر األول: و

 تحقيق التنمية االقتصااية واالجتماعية.
 تطأأأرن مأأأن جهلأأأع لجهأأأرا بعأأأ  الأأأدول العربيأأأة فأأأي مجأأأال المسأأأؤولية المحأأأرر اليأأأا ي: و 

بيأة العر االجتماعية للشركات، الدول المختار  هي: العربية السعراية، مصأر، البحأرين، االمأارات

 االران.المتحد  و
 تأرانن بأينكأداا  لتحقيأق ال ةوقد أظهرت  تائج هذه الدراسة أهمية برامج المسؤولية االجتماعي

تها ال ممارسأااالعمد  اليهثة للتنمية المسأتدامة: االقتصأاا والمجتمأ  و البي أة، ولكأن لاسأز مأا تأز

 غير مرضية في الدول العربية. 
 جتماعية.لشركات، التنمية االقتصااية، التنمية االالمسؤولية االجتماعية ل :الكلمات المفتاحية

 
Résumé: 

l'objectif de cet article est de montrer  la nécessité  d'adopter les stratégies RSE 

pour l‘amélioration des objectifs du développement économique et sociale dans les 

pays arabes. 

cette recherche se résume en deux axes essentiels:  

 le premier axe: la définition théorique du concept de responsabilité sociale des 

entreprises et son rôle dans la réalisation du développement économique et social. 

 le deuxième axe: Les efforts de certains pays arabes dans le domaine de la 

responsabilité sociale : l'Arabie saoudite, l'Egypte, Bahreïn et les Émirats arabes unis, 

la Jordanie. 

Les résultats de cette étude ont montré l'intérêt de la RSE comme outil  qui réalise 

l'équilibre entre les trois piliers du développement durable :  l'économique, le social et 

l'environnemental; mais  malheureusement, Les efforts des pays arabes dans le 

domaine de la responsabilité sociale reste insatisfaisante. 

Mots clés: la responsabilité sociale des entreprises(RSE); le développement 

économique et sociale.  

 :أوال: مقدمة
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 ا للدولأةبعد ترجع معظم الدول العربية إلى اقتصاا السرن الذي يتضمن ا سحابا جزئيأا أو كليأ

من ممارسة اورها االجتماعي أصأب  مأن الضأروري إيجأاا صأيرة  اأراا القطأا  الخأا  بكأ  
 أطيافع في اف  عجلة التنمية وتحسينها.

يأأة اار  علأأى تلبيأأة كأأ  االقتياجأأات التنمرو مأأن جهأأة أجأأرا فأأةن الدولأأة لرقأأدها ليسأأ  قأأ      

تأي واالجتماعية ب  تحتاج إلى جهأرا كأ  الف أات فأي المجتمأ ، وبرجأع جأا  الشأركات الكبأرا ال
تنميأأة تتأأرفر لأأديها مأأرارا ماليأأة وبشأأرية كبيأأر  تمكنهأأا مأأن المسأأاهمة فأأي تحقيأأق التكامأأ  بأأين ال

 االقتصااية والتنمية االجتماعية.

ت( يط ميالي يحقق هذا التنسيق بين الدولة والقطأا  الخا االشأركاو في ظ  البحث عن وس
ؤولية فأأي سأأبي  النهأأري بالسياسأأة التنمريأأة الرطنيأأة فأأي الأأدول العربيأأة يبأأرن وبحأأد  مفهأأرم المسأأ

، االجتماعية للشركات كحأ  ميأالي، فهأر مأن جهأة يجعأ  مأن الشأركة مراطنأا صأالحا فأي المجتمأ 

هميأة االقتصااي كهدف وقيد ويراد قراراتها ويرجهها  حر أ ويكب  جماقها في البحث عن الرب 
جلأق  أر   مراعا  الجرا ب االجتماعية والبي ية، ومن جهأة ثا يأة تسأاهم المسأؤولية االجتماعيأة فأي

قيأأق مأأن التأأرابط والتنسأأيق بأأين اأأركات القطأأا  الخأأا  والقطأأا  العأأام والحكرمأأة،   لأأ  بريأأة تح

 أهداف تنمرية متفق عليها سلفا.
لأة  الشأفافة عنأد فالمسؤولية االجتماعية للشركات تعني االلتزام بالممارسات األجهقية والعاا        

البي أة، تعام  الشركات م  أصحاب المصال  وتحديدا مأنهم العأاملرن فيهأا والمجتمأ  بكأ  أطيافأع و

لخيريأة اعيأات ومفهرم المسؤولية االجتماعية ال يعني مجرا مأن  الهبأات والمسأاعدات الماايأة للجم
سأطرها فقط، إ ما يتعدا  ل  لإلسهام بشك  عملأي وفعلأي فأي تحقيأق جطأط التنميأة الشأاملة التأي ت

الأة الدولة، قيث قأد تصأ  سياسأات بأرامج المسأؤولية االجتماعيأة إلأى المشأاركة فأي تخفأي  البط

 اضية. والريوتخفي  قد  الفقر،  تحسين الظروف الصحية والتعليمية وتشجي  النشاطات اليقافية 
 ن األهدافإن هذا الترجع االجتماعي للشركات االقتصااية يحقق بشك  مباار المران ة والتكام  بي

 القتصأأاايةااالقتصأااية واالجتماعيأة، ويقرا أأا إلأى تحقيأق تنميأأة متكاملأة تجمأ  بأأين تحقيأق التنميأة 

 مة.ة المستدالتحقيق التنمي واالجتماعية والحفاظ على البي ة، كما تعد المسؤولية االجتماعية أاا 
سات وبأرامج و قد اهدت التجربتين األمريكية واألوروبية تقدما هائه في مجال تطرير سيا         

ا تهأتم المسؤولية االجتماعية، وأصبح  معظم الشركات األمريكية واألوروبيأة جاصأة الكبيأر  منهأ

قا يها، وا طهوعلى المجتمعات التي تعم  فبهذا الجا ب لما لع من آثار ايجابية على الشركات  اتها 
ية كداا  دول العربمن تزايد االهتمام بالمسؤولية االجتماعية في العالم كك ، وبداية االهتمام بع في ال

ا مهمأا بي ية، بأدلتحقيق التنمية المستدامة ولتحقيق الترانن بين الجرا ب االقتصااية واالجتماعية وال

 من جهل محاول ا جابة عن التساؤالت التالية:التركيز على هذا المرضر  

  كيفففس تسفففسم المسفففؤولية االجتماعيفففة ففففي تحقيفففق تتحقفففق المواز فففة ففففي تحقيفففق التنميفففة
 االقتصادية واالجتماعية في وآن احد؟

  ما هو واقع سياسات وممارسات المسؤولية االجتماعية في الدول العربية؟ 

 ل العربيفة مفن أجفل  فرا ةقاففة المسفؤوليةما هي السياسات التي يمكفن تبينسفا ففي الفدو 
 االجتماعية لدى الشركات؟

 لمسأؤوليةبأع او تهدف هذه الررقة البحيية إلأى تبيأان الأدور التنمأري الهأام الأذي يمكأن أن تلع

 االجتماعية للشركات

في االقتصاايات العربية في قال تبنيها ثقافأة وممارسأة، كمأا سأتتعري الدراسأة واقأ  المسأؤولية  
تماعية في الدول العربية، م  العلم أن هناا القلي  من الدراسات التأي تعرضأ  لدراسأة مكا أة االج
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وواق  هذا المفهرم في الأدول العربيأة بشأك  مفصأ ، كمأا سأيتم التعأري لمجمرعأة مأن السياسأات 

 والبرامج التي تساعد في تشجي  ممارسة المسؤولية االجتماعية في الشركات العربية. 
 اعتمد جطة الدراسة على تقسيم البحث إلى جمس محاور اأقسام( رئيسية، قيث:و          

   ،جصصأأأنا القسأأأم األول للمقدمأأأة: وفيهأأأا تأأأأم عأأأري مشأأأكلة البحأأأث وأهأأأداف الدراسأأأأة

 واستعراي جطة البحث.
 جتماعيةأما المحرر اليا ي فقد ركز ا من جهلع على التعريز النظري بمفهرم المسؤولية اال 

 اورها في تحقيق التنمية االقتصااية واالجتماعية. للشركات وتبيان

 لعربيأة، و في المحرر اليالث تم التعري إلى اراسة واق  المسؤولية االجتماعية في الدول ا
هأي:  قيث تم التطرن إلى الجهرا المبذولة في مجال المسؤولية االجتماعيأة فأي جمأس اول عربيأة

م اجتيأار ربيأة، البحأرين وا مأارات، األران، وقأد تأالمملكة العربية السعراية، جمهررية مصر الع

 هذه البلدان اليهثة  ظرا لمبااراتها المتميز  في هذا المجال.
ولية اق  المسؤأما المحرر الراب  وهر الخاتمة، قيث جاء فيها  تائج الدراسة والتي تتضمن تقييما لر

ب تبنيهأا واالسأتراتيجيات التأي يجأ االجتماعية في الدول العربية، ثم عرضأنا تنأاول أهأم السياسأات

 فاا  منهأامن قب  الدول العربية في سبي  تشجي  مباارات وممارسات المسؤولية االجتماعية واالست
 في تحقيق األهداف التنمرية المسطر  من قب  الدولة.

 ةا يا: دور المسؤولية االجتماعية للشركات في تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية

 س المسؤولية االجتماعية:.تعري1

تطأأأررت المسأأأ رلية االجتماعيأأأة للشأأأركات تحأأأ  تأأأدثير الضأأأررط االجتماعيأأأة والضأأأرابط        

ما  لتي غالباالحكرمية وا صهقات التشريعية،  وتحرل  في العقرا األجير  من المراق  الدفاعية، ا

تأرابط قائمأة علأى إاراا الجاءت كاستجابة للضررط الخارجية على الشركات، إلأي مراقأ  ايجابيأة 
 الرثيق بين ممارسات المس رلية  االجتماعية واألااء المالي الجيد للشركات.

  فرائد إاار  و في هذا السيان فقد انااا جهل العقد األجير عدا الشركات الكبرا التي أارك       

ت ت بصأدور عشأراأعمالها وفق الممارسات المس رلية اجتماعيا، وقد تعزنت جبرات هذه الشركا
بي دثير إيجاالدراسات الميدا ية واستطهعات الرأي التي أكدت أن للمس رلية االجتماعية للشركات ت

قيمأأة  علأأى األااء االقتصأأااي لمجتمأأ  األعمأأال، وأ هأأا ال تأأؤ ا المسأأاهمين، بأأ  فأأي الراقأأ  تعأأزن

 األسهم ومكا ة الشركات .
منظمأات يلي  ررا بعضأا ممأا تأم تبنيأع مأن طأرف ال تتعدا تعريفات المسؤولية االجتماعية، وفي ما

 الدولية المختلفة من جهل الجدول التالي:

 
 

 : تعريز الهي ات والمنظمات الدولية للمسؤولية االجتماعية للشركات (1الجدول)
 منظورها لمفسوم المسؤولية االجتماعية للشركات السيئات والمنظمات الدولية

جتماعيأأة لرجأأال األعمأأال هأأي التأأزام أصأأحاب النشأأاطات المسأأؤولية اال البن  الدولي

هم التجاريأة بالمسأاهمة فأأي التنميأة المسأأتدامة مأن جأهل العمأأ  مأ  مأأرظفي

س وعائهتهم والمجتم  المحلي والمجتم  كك  لتحسين مسترا معيشأة النأا

 بدسلرب يخدم التجار  والتنمية في آن واقد.

جتماعيأأأة هأأأي جميأأأ  المحأأأاوالت التأأأي تسأأأاهم فأأأي تطأأأرر المسأأأؤولية اال منتدا قاا  األعمال الدولي

الشأأأأركات لتحقيأأأأق التنميأأأأة مأأأأن جأأأأهل مراعأأأأا  الجرا أأأأب األجهقيأأأأة 

 واالجتماعية.
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هي مفهرم تقرم منظمأات األعمأال بمقتضأاه بتضأمين اعتبأارات اجتماعيأة  االتحاا األوروبي

، وبي ية في أعمالها، وفي تفاعلها م  أصحاب المصال  على  حأر تطأرعي

رم ويركز االتحاا األوروبي على فكر  أن المسأؤولية االجتماعيأة هأي مفهأ

ات تطرعي ال يستلزم سن القرا ين أو وض  قراعد محدا  تلتزم بهأا الشأرك

 للقيام بمسؤولياتها تجاه المجتم .

الررفأأة التجاريأأة الدوليأأة للمسأأ رلية 

 االجتماعية

آت سهم في مبأاار  منشأالمسؤولية االجتماعية هي جمي  المحاوالت التي ت

 .اعتبارات أجهقية واجتماعية القطا  الخا  لتحقيق تنمية بسب

المجلس العالمي لاعمأال مأن أجأ  

 التنمية المستدامة

 المسأؤولية االجتماعيأة للشأركات هأي التأزام منظمأات األعمأال المتراصأ 

اتأأع بالسألرا األجهقأأي وبالمسأأاهمة فأي التنميأأة االقتصأأااية، وفأي الرقأأ   

ة تحسين  رعية قيا  القرا العاملأة وأسأرها فضأه عأن المجتمعأات المحليأ

 والمجتم  عامة. 

 : من إعداا الباقية.المصدر

 
والشأراكة فأي التنميأة  إ ن فمفهرم المسؤولية االجتماعية هر وليد لمتطلبات التنمية المستدامة        

لاجيأال القاامأة بهأدف إيجأاا واعأم  أفضأ  االقتصااية بأين الدولأة والقطأا  الخأا  لبنأاء مسأتقب 

مسأأتدامة مسأتقا  مأأن االقتياجأأات واألولريأات الرطنيأأة وهأأذا  بأرامج اجتماعيأأة واقتصأااية وثقافيأأة
 االستيمار في المرارا البشرية وجلق فر  عم  وترفير بي ة عم  صحية وآمنة المفهرم يقرم على

المسأتدامة ومأن هنأا تكمأن  عزيأز التنميأةجنبأا  إلأى جنأب مأ  قأ  المشأكهت االجتماعيأة والبي يأة وت

مجتمعاتنا العربية وا سهمية واقتياجاتها  أهمية تطرير برامج المسؤولية االجتماعية وفقا لظروف
 1بنا وليس  قرالب مستقا  من الررب لتحقيق التنمية أي تطبيقات جاصة

طأرف  يأة هأي التأزام طأرعي مأنو من جهل ما تقدم يمكأن أن  خلأإ إلأى أن المسأؤولية االجتماع        

 بالتصرفالشركات 
كين، المسأأ رل واألجهقأأي تجأأاه أصأأحاب المصأألحة، مميلأأين فأأي : العأأاملين، المسأأاهمين، المسأأتهل 

فهأأرم مالمأأرراين، المجتمأأ ، البي أأة وبأأاقي األطأأراف التأأي تتأأدثر أو تأأؤثر علأأى المنظمأأة، ويرتكأأز 

ورهأأا ازام اجتمأأاعي وأجهقأأي با ضأأافة إلأأى المسأأؤولية االجتماعيأأة علأأى اعتبأأار أن للمنظمأأة التأأ
لذي تعم  األساسي في تحقيق المكاسب المااية، فهي مطالبة بدن تجسد اور المراطنة في المجتم  ا

 فيع، وأن تشارا في كافة الفعاليات واأل شطة االجتماعية الطرعية من اج  تحقيق  ل .
 

 

 

 . شأة وتطور مفسوم المسؤولية االجتماعية:2

أاأار  قأين 1923ورا اصطهح المسؤولية االجتماعية ألول مر  في إاار  األعمال في عأام         

(Sheldon)  ألولأى افي كتابع افلسفة ا اار ( إلى مسؤولية ا اار  فأي المشأروعات هأي بالدرجأة
ن تلتأزم أمسؤولية اجتماعية، وأن جزء هام من فأن اسأتخدام األسأاليب العلميأة  اار  األعمأال هأر 

 اار  المشرو  بمسؤولياتها االجتماعية عند أااء وظائفها المختلفة.إ

غير أن هذا المفهرم لم يلف  اال تباه بشك  مباار إال في  هاية الخمسينات وبداية الستينات مأن       
جأاء فأي أابيأات ا اار  أن القرن الماضي قيث لأد فكأر جديأد فأي فلسأفة المسأؤولية االجتماعيأة. و

ات بمفهرم المسأؤولية االجتماعيأة تطأرر مأن جأهل ثأهل مراقأ  تحأدات مأن جأهل اهتمام الشرك

 :2اراسة اتجاهات المديرين  حر المسؤولية االجتماعية، هذه المراق  اليهثة هي
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  وفأأي هأأذه المرقلأأأة كا أأ  المسأأؤولية األساسأأأية 1920-188امرقلأأة إاار  تعظأأيم األربأأأاح :)

  هأأي  حأأر المصأألحة الذاتيأأة الصأأرفة، وأن النقأأرا واليأأرولاعمأأال هأأي تعظأأيم األربأأاح، والترجأأع 
 األكير أهمية وأن ما هر جيد لي جيد للبلد.

 صأبح  مرقلة إاار  الرصاية اأواجر العشرينات قتى بداية الستينات(: جأهل هأذه المرقلأة أ

ال  المسأأؤولية األساسأأية لاعمأأال هأأي تحقيأأق الأأرب  المهئأأم الأأذي يحقأأق المصأألحة الذاتيأأة ومصأأ
فمأا هأر  ألطراف األجرا مي  المساهمين والعاملين، إن النقرا مهمة ولكن األفأراا أيضأا مهمأرن،ا

 جيد للشركات جيد للبلد.

  ةن فأأمرقلأأة إاار   رعيأأة الحيأأا  اأواجأأر السأأتينات قتأأى الرقأأ  الحأأالي(: وفأأي هأأذه المرقلأأة
هأأذا ومأن النقأأرا،  المسأؤولية األساسأأية لاعمأال تقأأرم علأى أن الأأرب  ضأروري ولكأأن األفأراا أهأأم

مأ  جيأد يحقق المصلحة الذاتية المتنرر  للشركات والمسأاهمين والمجتمأ  ككأ ، فمأا هأر جيأد للمجت

 للبلد.

 .المسؤولية االجتماعية في ظل المبادرات الدولية:3

مأا أعطأى تدعم  الممارسات في مجال المسؤولية االجتماعية بالكيير من المبأاارات الدوليأة، م   

ه م بعأأااا أكيأأر أهميأأة ومصأأداقية، وكأأذا جعلأأع أكيأأر وضأأرقا للشأأركات، مأأن بأأين هأأذلهأأذا المفهأأر
 :3المباارات

 .مباارات عالم األعمال، مييان غرفة التجار  الدولية بشدن التنمية المستدامة 

 مبأأأاارات منظرمأأأة األمأأأم المتحأأأد  والمنظمأأأات الحكرميأأأة، إعأأأهن المبأأأاا  اليهثيأأأة قأأأرل 
اا  السياسأأة االجتماعيأأة الصأأاار عأأن منظمأأة العمأأ  الدوليأأة، المبأأالشأأركات متعأأدا  الجنسأأيات و

 مي.يان العالالترجيهية لمنظمة التعاون والتنمية االقتصااية بشدن الشركات متعدا  الجنسيات، المي

  سائ  مالمباارات الصاار  عن المنظمات غير الحكرمية، ترجيهات منظمة العفر الدولية في
، المدو أأأأة الصأأأأاار  عأأأأن االتحأأأأاا الأأأأدولي للنقابأأأأات الحأأأأر ، ققأأأأرن ا  سأأأأان  فأأأأي المؤسسأأأأات

 والسكرتاريات المهنية الدولية.

 ضأأاء المبأاارات  ات الطأأاب  الحكأأرمي الصأاار عأأن قكرمأأة الراليأات المتحأأد ، الرثيقأأة البي
 الصاار  عن المفرضية األوروبية.

 را مأدو ات السأل المباارات التجارية التأي وضأعتها المؤسسأات العالميأة  اتهأا ميأ  مختلأز

 الفراية، آليات التقارير.
  ات التأي هر مأن أهأم المبأاار  ،1999المييان العالمي للمسؤولية االجتماعية الصاار في عام

 تعرض  لمفهرم المسؤولية االجتماعية.   

 :.مفسوم أصحاب المصلحة ودور الشركات تجاهسم4
طرر تن من وجرا أي منظمة أو اركة تطرر مفهرم أصحاب المصال  أو ما يسمى بالمستفيدي      

دون ون والرقيأعبر الزمن، ففي البداية كان االعتقاا السائد هر أن المالكين هم المستفيدون المبااأر
ملأة قمن وجرا المنظمة التي أ ش رها، وفي فترات الققة عأدما ا تشأرت الشأركات المسأاهمة فأةن 

فأي  المتميلأة يفتأري أن تتبنأى ا اار  أهأدافهم األسهم والمالكين هم الجهة  ات اليق  الكبيأر والتأي

ب نيأاا  األربأاح وتعظأيم قيمأة السأهم وتحسأين صأرر  الشأركة فأي المجتمأ ، وبأدأت قائمأة أصأأحا
المصأأال  تتسأأ  اأأي ا فشأأي ا لتحأأري ف أأات أجأأدها التطأأرر االقتصأأااي واالجتمأأاعي والحضأأاري 

  .والتكنرلرجي والمعرفي، فدصبح  هذه الف ة تشم  ف ات كيير

ة من ف أات الجدول المرالي يرض  بشك  أكير تفصيه مظاهر االلتزام االجتماعي تجاه ك  ف        
 أصحاب المصلحة:
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 مؤارات تقييم األااء تجاه أصحاب المصال  (:2الجدول)

فئة أصحاب 

 المصالح

 المؤشرات

سأم رتحقيق أكبر األرباح، تعظيم قيمة السهم، نياا  قيمة المنظمأة،  المالكرن

صأأرر  محترمأأة للمنظمأأة فأأي المجتمأأ ، سأأهمة المرقأأز القأأا ر ي 
 واألجهقي.

أجأأرر ومرتبأأات مجزيأأة، فأأر  ترقيأأة متاقأأة، تأأدريب وتطأأرير  العاملرن

مسأأتمر، ظأأروف عمأأ  صأأحية مناسأأبة، عدالأأة وظيفيأأة، مشأأاركة 

 بالقرارات.

منتجأأأات بدسأأأعار مناسأأأبة و رعيأأأة جيأأأد ، إعأأأهن صأأأاان وأمأأأين،  الزبائن

، نة عند االستعمال، يسر الحصرل على المنتج أو الخدمةمنتجات آم

اح االلتزام بمعالجة األضرار عند قدوثها، إعاا  تدوير بع  األرب
و ألصال  ف ات من الزبائن، التزام أجهقي بعدم جرن قراعد العم  

 السرن.

دار ربط األااء البي أي برسأالة المنظمأة تقليأ  المخأاطر البي يأة، إصأ البي ة
 بي يأأة وأجهقيأأة، إاأأراا مميلأأي البي أأة فأأي مجلأأس ا اار ، مأأدو ات

تهها مكافآت للعاملين المتميزين باأل شطة البي ية، جهرر لتقلي  اسأ

الطاقة وسياسات واضحة بشأدن اسأتخدام المأرارا، تراأيد اسأتخدام 
 المياه، معالجة المخلفات، قماية التنر  البي ي.

عأأد قتأأرام العأااات والتقاليأأد وعأدم جأأرن القرااعأم البنأأى التحتيأة، ا المجتم  المحلي

العامة والسلرا، محاربة الفساا ا ااري والراأر ، اعأم مؤسسأات 
ة المجتمأ  المأأد ي، اعأم األ شأأطة االجتماعيأة، اعأأم المراكأز العلميأأ

 ومؤسسات التعليم.

االلتأأأأزام بالتشأأأأريعات والقأأأأرا ين، تسأأأأديد االلتزامأأأأات الضأأأأريبية  الحكرمة
سأأمعة الحكرمأأة والدولأأة فأأي التعامأأ  الخأأارجي،  والرسأأرم، تعزيأأز

اقتأأرام مبأأأدأ تكأأأافؤ الفأأأر  بأأأالترظيز، اقتأأأرام الحقأأأرن المد يأأأة 

 للجمي  اون تمييز، تعزيز جهرا الدولة الصحية.

التعامأأأ  العأأأاال، أسأأأعار عاالأأأة ومقبلأأأة للمأأأراا المجهأأأز ، تطأأأرير  المرراون
بالتعامأأ ،  اسأأتخدام المأأراا المجهأأز ، تسأأديد االلتزامأأات والصأأدن

 تدريب المجهزين على مختلز أساليب تطرير العم .

منافسأأة عاالأأة و زيهأأة وعأأدم ا ضأأرار بمصأأال  ا جأأرين، عأأدم  المنافسرن
 سحب العاملين من ا جرين بطرن غير  زيهة.

األقليأأأأأأأأأأأأأأأأأات و وو 

 االقتياجات الخاصة

عأأأدم التعصأأأب و شأأأر رح التسأأأام   حأأأر األقليأأأات، المسأأأاوا  فأأأي 

لعدالة في الرصرل إلى المناصب العليا، من  تجهيأزات الترظيز وا
للمعرقين، اعم الجمعيات التأي تسأاعد المعأرقين علأى اال أدماج فأي 

المجتم ، اقترام ققرن وجصرصية المرأ ، تشجي  التفكير العلمأي 

لدا الشباب و شر ثقافة التسام ، االهتمام بكبار السأن والمتقاعأدين 
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 ققرن األطفال.الحفاظ على الطفرلة واقترام 

جماعأأأأأات الضأأأأأرط 

 األجرا

التعامأأ  الجيأأد مأأ  جمعيأأات قمايأأة المسأأتهل  والنقابأأات، التعامأأ  

الصأأاان مأأ  الصأأحافة ووسأأائ  ا عأأهم، الصأأدن والشأأفافية بنشأأر 
 المعلرمات المتعلقة بالمنظمة.

,  ر وائأ  للنشأراا ،ا اار  واألعمأالطاهر محسأن منصأرر الرأالبي وصأال  مهأدي محسأن العأامري ،  المصدر:

 .101-99 : -،  2008عمـان الطبعـة اليا يـة، 

 .أبعاد المسؤولية االجتماعية للشركات:5

 هناا ثهثة أبعاا للمسؤولية االجتماعية وهي:      
 قأأرن البعأأد االقتصأأااي: يشأأير البعأأد االقتصأأااي للمسأأؤولية االجتماعيأأة إلأأى الحفأأاظ علأأى ق

قيأة رنيعأع بشأك  عأاال، مأ  أهميأة االلتأزام بممارسأات أجهالمساهمين من جأهل تحقيأق الأرب  وت

 ااجأأ  المؤسسأأات ميأأ  الحركمأأة المؤسسأأية، ومنأأ  الراأأر  والفسأأاا، وقأأق المسأأاهم فأأي ا طأأه 
طبيق والمشاركة في قرارات الشركة، واالستيمار األجهقي، قيث يترجب على المؤسسات تبني وت

ام سأياا  ي، واقتأرام مصأال  األطأراف المعنيأة، واقتأرمباا  المسائلة والشفافية والسلرا األجهقأ

ة المسؤولي القا رن في اتخا  القرارات وتنفيذها وتطرير الي  للحركمة المؤسسية جا  بها، كما أن
حلأي أو االقتصااية للشركة تعني مساهمتها في تحسين أااء االقتصاا الأرطني سأراء فأي السأرن الم

 لقيمة المضافة.الدولي، وكذا مساهمتها في تحقيق ا

 ع، البعأأد االجتمأأاعي: ال بأأد للشأأركة أن تسأأاهم فأأي تحقيأأق رفاهيأأة المجتمأأ  الأأذي تعمأأ  فيأأ
نيأة،  راتهم الفوتحسين ورعاية اؤون العاملين فيها بما ينعكس إيجابا على نياا  إ تاجيتهم وتنمية قأد

لمنفأت  امط ا ااري وترفير األمن الأرظيفي والمهنأي والرعايأة الصأحية والمجتمعيأة لهأم، ويعأد الأن

مؤسسأة الذي تعم  بع المؤسسة قاسما قيث أن العتبار سلركها االجتمأاعي تأدثير يتجأاون قأدوا ال
  فسها، ليشم  عداا كبيرا من المستفيدين.

هأأا: فالأدور االجتمأأاعي للشأأركة يتجأأاون مسأأؤولياتها تجأأاه مرظفيهأا إلأأى مسأأؤوليات أجأأرا مأأن أهم

اتراا فأي اعية، الترظيز، الدعم المالي للمنظمات الخيرية، االالمشاركة في ق  المشكهت االجتم
ري رعي والخيأبناء وإاار  المراكز الدينية والصحية والرياضية واليقافية، ترسيخ ثقافة العم  التطأ

مات االت األنبين العاملين فيها، المسا د  المستمر  للمجتم  في قضاياه العاالة والرقرف معع في ق

 والكرارل.
 منتجاتهأأاالبي أأي: ال بأأد للمؤسسأأة أن تراعأأي ا ثأأار البي يأأة المترتبأأة علأأى عملياتهأأا و البعأأد 

 ن المأرارامأوالقضاء على اال بعاثات السامة والنفايات، وتحقيق أقصى قدر من الكفأاء  وا  تاجيأة 

،  اه المأأرارالمتاقأأة وتقليأأ  الممارسأأات التأأي قأأد تأأؤثر سأألبا علأأى تمتأأ  الأأبها واألجيأأال القاامأأة بهأأذ
 اتها، كمأاوعلى المؤسسة أن تعي جمي  الجرا ب البي ية المباار  وغير المباار   ات الصلة بنشاط

ين مأن التحسأ عليها استخدام معايير معينة لمعرفة تلأ  الجرا أب البي يأة  ات األثأر المتميأز، لتأتمكن

 الفعال ألاائها البي ي.

 .المداخل اإلدارية للمسؤولية االجتماعية:6

 :4كن تصنيز المداج  ا اارية للمسؤولية االجتماعية إلى مدجلين همايم      

 تهأأا : يمكأأن للشأركة االسأتناا إلأأى مأداج  مخططأة لتحقيأأق الترافأق مأ  بي المفداخل الرسفمية
 .ت الخيريةاالجتماعية،  وتشم  أهم هذه المداج : الترافق القا ر ي، الترافق األجهقي، التبرعا

ي فأهأذا المأدج  المأدا الأذي يمكأن للمنظمأة الترصأ  إليأع الترافق القأا ر ي: يعكأس  -

 تحقيق االلتزام بالقرا ين والتشريعات المحلية والدولية.
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 الترافق األجهقي: ويعكس المأدا الأذي تترافأق فيأع ممارسأات أعضأاء المنظمأة مأ  -

 األطر والمعايير األجهقية المرضرعة أو المتعارف عليها.
جمعيأأات مأأن  التبرعأأات الماليأأة أو الهأأدايا العينيأأة لل التبرعأأات الخيريأأة: وتتميأأ  فأأي -

 الخيرية، أو البرامج االجتماعية األجرا.

 :تتمي  فيما يلي: المداخل  ير الرسمية 
أن  لتنظيميأةالممارسات القيااية وثقافأة التنظأيم: يمكأن لا مأاط القياايأة وأاأكال اليقافأة ا -

 االجتماعيأأة التأأي يمكأأن للتنظأأيمتسأأاهم إلأأى قأأد كبيأأر فأأي تحديأأد مسأأتريات المسأأؤولية 

 وأعضائع أن يرقى إليها.
ن أي أ ظمة ا  ذار أو إطهن الصفارات: يعني هذا المدج  مباار  العأاملين بالكشأز عأ -

لتأي اممارسات غير قا ر ية أو أجهقية يقرم بها الأبع  ا جأر فأي المنظمأة، والطريقأة 

ا ارسأأات تحأأدا مسأأترا اسأأتجابتهتبأأاار بهأأا المنظمأأة للتعامأأ  مأأ  هأأذه النرعيأأة مأأن المم
 األجهقية واالجتماعية.

 قتصادية:.دور المسؤولية االجتماعية في تحقيق التوازن بين األهداف االجتماعية واألهداف اال7

شاري  الم تطرر النمر ج االقتصااي قرل العالم جفز العبء عن الحكرمات في تمري  واعم       
ي المجتمأ  ترنيأ  جريطأة ا سأهام فأ  مر تل  البلأدان، كمأا أعأااالتنمرية التي تهدف إلى استقرار و

قلأأ  يمفهأأرم  ظريأأة أصأأحاب المصأأال ، هأأذا المفهأأرم الأأذي  وفقأأا للنظريأأة العالميأأة المعتمأأد  علأأى

 منأأاف المنفعأأة الجزئيأأة لينتقأأ  إلأأى تكأأرين الأأدائر  األكبأأر وهأأي اائأأر  ال االعتمأأاا علأأى  ظريأأة
لخأا  والقطأا  ا ات ترنيأ  المهأام والمسأؤوليات بأين الحكرمأاتوا سهامات المتباالأة، التأي أعأا

 والمجتم .

 طهقأا افي المجتم  مأن  اقيأة،  قيث ظهرت المسؤولية االجتماعية كتطرر لعهقة الشركات       
امأ  فأي وقتنأا الحأالي ع من مبأدأ المراطنأة للشأركات، وأصأبح  المسأؤولية االجتماعيأة للشأركات

 5الشركات لضمان استدامة أعمالهم وتنمية المجتم  أيدي مسيريتفضي ، وأاا  مهمة في 

إلأى أن المسأأؤولية االجتماعيأأة  (Keith Davis et William C.Fredderick)يشأير كأأ  مأأن        
راجهأة متتمي  في تحقيق الترانن بين األهداف االجتماعية واألهأداف االقتصأااية و لأ  مأن جأهل 

عيأة ولأيس وطالبا أن تكأرن اسأتجابة المنظمأة لتلأ  المسأؤوليات طراالتحديات االجتماعية المختلفة 

بي يأة تطلبات الجرفا من النقد أو التهديد باستخدام القا رن، وينصحا منظمات األعمال باالستجابة للم
رتها كا تها وقموااللتزام بالمسؤولية االجتماعية تجاهها وإال فةن المجتم  على المدا البعيد سيسلب 

 ه بالقا رن الحديدي للمسؤولية االجتماعية، الشك  المرالي يرض   ل :لما أسميا

 (: التوازن بين األهداف االجتماعية واألهداف االقتصادية1الشكل)

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 التحديات االجتماعية

 تنمية  تخلس المجتمعو  موذج التفاعل بين المنظمة

الفرص أمام 

 المنظمات لكسب

 تأييد الجماهير

اآلمال العامة لألعمال 

 االجتماعية للمنظمة
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 .23محمد الصيرفي، مرج  سابق،  : المصدر:

ألهأأداف  اولية االجتماعيأأة فأأي تحقيأأق التأأرانن بأأين و لعأأ  األسأأباب التاليأأة تؤكأأد اور المسأأؤ      

 : 6االقتصااية واالجتماعية
  المران أأة بأأين االهتمأأأام بمصأألحة المسأأاهمين ومصأأأال  الف أأات األجأأرا يخلأأأق  رعأأا مأأأن

 ر .ا  صاف والعدالة، ويخلق الرضا لدا أفراا المجتم ،  جاصة بعد فص  الملكية عن ا اا

  ي المجتم للمنظمة بمعزل عن التدثيرات االجتماعية السائد  فلن تتحقق الكفاء  االقتصااية. 

  يعتبأأر المجتمأأ  مأأن جأأهل عناصأأره وف اتأأع المختلفأأة هأأر صأأاقب الفضأأ  األول فأأي  جأأاح

قهأا منظمأة  جاالمنظمة وتحقيقها لارباح، فه اق  من مراعا  عدالة االهتمأام بهأذه الف أات ليسأتر لل

 وتحافظ على أرباقها.
  رار لن يرضرا بتعظيم األرباح في األج  القصأير،  لكأنهم يرغبأرن فأي اسأتمإن المساهمين

ألجأ  اهذه األرباح بمعأدالت مناسأبة مأ  تحقيأق السأمعة الطيبأة والمركأز المرمأرن لمنظمأاتهم فأي 

 الطري  بمقتضي ترطيد العهقات م  مختلز األطراف.
  حقيأق عأدم اسأتفااتهم وت إن العاملين لن يقأبه قصأرل المسأاهمين علأى األربأاح الطائلأة مأ

 رقيهم ورفاهيتهم وهم أصه من العناصر الرئيسية في تحقيق هذه األرباح.

 ملهم إن العمهء الذين ينفقرن أمرالهم للحصرل علأى منتجأات تلأ  المنظمأات لأن يسأتمر تعأا
 ة.يات الحديمعها إ ا لم تحافظ على أمنهم وسهمتهم،  وإ ا لم تمدهم بالمعلرمات الصحيحة والمنتج

 مأن  المجتم  وعلمائع ومفكروه لأن يقفأرا اائمأا متفأرجين وهأم يأرون تلأ  المنظمأات تسأتفيد

مختلأأأز مأأأرارا المجتمأأأ  وعناصأأأره، وتحقأأأق األربأأأاح، وال تقأأأدم لأأأع أي مسأأأاعد  لحأأأ  مشأأأاكلع 
 االجتماعية المتعدا  التي تكرن هي قد تسبب  فيها.  

  :عيةكات تجارب  اجحة للمسؤولية االجتماو من أهم المجاالت التي يمكن أن تتقدم فيها الشر

 للشأركات تعتبأر المأرارا البشأرية مأن تأدريب وترظيأز وجأدمات، فالمسأؤولية االجتماعيأة 
  .ا المجتم وتحسين أاائهم تجاه قضاي القنا  األولى في التراص  م  أفراا المجتم ، لرف  ثقافتهم

 م السأأمعة فأأي تقأأدي لشأأركات علأأىإاار  المخأأاطر التأأي تراجأأع الشأأركاتم غالبأأا مأأا تعتمأأد ا

فأهس الشأركات تتجأع بسأرعة إلأى ا  جدماتع، ومتى ما ا هارت ثقة المجتم  في هذه الشركات فةن
ع  المخاطر بين المجتم  والشركة قد يساعد في إاار  ب واالجتفاء من السرن، فبناء عهقة إيجابية

ات ضأأايا التأأي تمأأس إاار  وسياسأأ تيجأأة الرتفأأا  األسأأعار أو بعأأ  الق التأأي قأأد تراجأأع الشأأركات
  .الشركات

 األهداف االجتماعية

 أ شطة ال تتعلق بالسوق

 أعمال ةا ويةو أ شطة أعمال ةا ويةو أ شطة

 أعمال ةا ويةو أ شطة

 أعمال ةا ويةو أ شطة

تماعية للمنظمة من خالل تحقيق المسؤولية االج

تحقيق التوازن بين األهداف االجتماعية واألهداف 

 االقتصادية.
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 مجتم  من إيجابية م  ال تميز العهمة التجاريةم كيير من اركات باستطاعتها أن تبني عهقة

ن قرلنأا، ا ضأرار بالبي أة أو الطبيعأة مأ جهل عملها على  ف  المجتم  بصرر  أجهقية، تكف  عدم
ريأة مأن يسأاعدها فأي مراجهأة المنافسأة التجا والء من عمهئها هذه السمعة الحسنة تخلق للشركات

 الشركات الناا ة.

 را مأؤثر  علأى وجأ امتيان العم ، تفاايا للتدج  الحكرمي وفري التشريعات التي قأد تكأرن
حكرمأة تقنأ  المجتمأ  وال تستطي  هذه الشركات المباار  بخطرات تطرعية        بع  الشركات، 

جاتأع المختلفأة والبي ة، وقضايا المجتمأ  واقتيا حة، والتعليم،بد ها تراعي المسائ  االجتماعية كالص

  .بجا ب أهدافها الربحية

ري جدمة المجتم  في الشركات ليس  تطرعية ب  هأي وأجأب وفأ م  ا اار  إلى أن برامج      

 را الجميأ  هذا البلد الكريم ويشم  أبناء الأرطن مقيمأين ووافأدين فهأر جأزء مأن يمليع اال تماء إلى

ثقافأأة المجتمأأ   طلأأ   حأأر مسأأتقب  أفضأأ  لاجيأأال القاامأأة، هأأذا مأأا يجأأب أن يكأأرن جأأزء مأأنوت

 .األهداف المرجر  ومؤسساتع إ ا ما أرا ا ققيقة تفعي  هذا المفهرم للرصرل إلى

وفأي هأذا  جدمة المجتمأ  ولكأن قأد ال يكأرن األهأم كما أن الجا ب المااي هام في تحقيق أهداف     

بأين  والمجتم  مأن ورائهأا فأي مقار أات ومنافسأات جاط أة عنأد المقار أة عهمتق  بع  وسائ  ا 

ة التنميأ الشأركات فأي جدمأة المجتمأ  علأى هأذا األسأاس فالنمأا ج الناجحأة فأي اعأم بأرامج جهأرا

تناسأب تو جاقهأا فأي أن  بالدولة تؤكد أن جهرا ك  مؤسسة واركة إ ما ينبأ  مأن رؤيتهأا وأهأدافها

 .يتكاتز من أج  مصلحة واقد  المااية وفي النهاية فالجمي  هذه األهداف م  قدرتها

 ةالثا: واقع المسؤولية االجتماعية للشركات في الدول العربية:

 لأ  للكييأر يعد من الصعب تقييم واق  المسؤولية االجتماعية للشأركات فأي الأدول العربيأة و        

ركات، رمية عن األااء االجتماعي للشمن األسباب منها:غياب أي تقارير رسمية قكرمية وغير قك
امجهأا فضه عن أن الكيير من الشركات في الأدول العربيأة ال ترغأب أو ال تهأتم با فصأاح عأن بر

مارسأة مفي مجال المسؤولية االجتماعية، إضافة إلى غياب اور ا عأهم فأي هأذا المجأال، كمأا أن 

 غير منتشر .  المسؤولية االجتماعية في الشركات العربية تعتبر ظاهر 

لقطففا  . تففا ا التقريففر السففنوي التاسففع للمنظمففات األهليففة العربيففة: تالمسففؤولية االجتماعيففة ل1

 الخاص وتفاعالته مع المجتمع المد ي العربيت:

لتقرير السنري و في محاولة لسد هذه اليرر ، فقد صدر عن الشبكة العربية للمنظمات األهلية ا       
هتأأع مأأ  يأأة العربيأأة بعنران:سالمسأأؤولية االجتماعيأأة للقطأأا  الخأأا  وتفاعالتاسأأ  للمنظمأأات األهل

اسأة إقأدا المجتم  المد ي العربيس وهي أول مباار  على الساقة األكاايمية العربية،  اأمل  الدر

جلس معشر اولة عربية هي: السراان، المررب، تر س، لبنان، األران، مصر، با ضافة إلى اول 
 لسعراية، ا مارات، الكري ، سلطنة عمان، البحرين(.  التعاون الخليجي اا

ول ية في الأدو قد ترص  هذا التقرير إلى مجمرعة من النتائج التي تتعلق براق  المسؤولية االجتماع

 :7العربية، وهي كالتالي
  تا ا تتعلق بمداخل ممارسة المسؤولية االجتماعية:  1.1  

 عية:ة االجتماات العربية إناء سياساتها المتعلقة بالمسؤوليهناا عد  مداج  تتبناها الشرك        

  المأأدج  اال سأأحابي االعزلأأة( ومأأن جهلأأع تعمأأ  الشأأركات فأأي إطأأار محأأدا وضأأيق
 وتركز على األهداف المالية. 
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  مأأدج  العهقأأات العامأأة، قيأأث يكأأرن الهأأدف مأأن بأأرامج المسأأؤولية االجتماعيأأة هأأر

 بميابة التسريق الدعائي. تحسين صرر  الشركة وتعد هذه البرامج
 ا ر ي هأر المدج  القا ر ي االمسؤولية القا ر ية(: وفيأع تعتبأر الشأركة أن ا طأار القأ

تلفأأة الحأأد األا أأى المطلأأرب اقترامأأع سأأراء تعلأأق األمأأر بحقأأرن العأأاملين أو القأأرا ين المخ

 المنظمة لنشاطات المنظمة.
 تفاعأ  مأداج ، وهأر يسأتند إلأى الالمدج  التكاملي التشاركي، والذي يعتبر من أهم ال

بين ك  من الحكرمة ومنظمات المجتمأ  المأد ي ومنظمأات القطأا  الخأا ،  وهأر لاسأز 

 غير مطبق في أغلب الدول العربية.
  تا ا تتعلق بفلسفة الشركات تجاه ممارسة المسؤولية االجتماعية:  2.1  

ل العربية، غير ماعية كان متفاوتا بين الدويرض  التقرير أن الرعي بدهمية المسؤولية االجت         

  أن الكيير من الدراسات أاارات إلى وجرا نياا  فأي االهتمأام والأرعي بخصأر  هأذا المرضأر
قطأا  العمأ  العربيأة التأي تضأم الحكرمأة وال ومن المؤارات الدالأة علأى  لأ : تزايأد تنظأيم ور 

ار  تنأأامي اور غأأرف التجأأ .الخأأا ، تزايأأد االهتمأأام األكأأاايمي االبحأأرل والمأأؤتمرات العلميأأة(

 الكبيأر   والصناعية من أج  التشجي  على ممارسة المسؤولية االجتماعية، بدء الكيير من الشركات
ه ح  تخصإ قيزا للحأديث عأن سياسأاتها تجأافي إصدار تقارير عن أاائها االجتماعي، كما أصب

 المسؤولية االجتماعية في مراقعها االلكترو ية.

  تا ا تتعلق بالتنظيم المؤسسي للمسؤولية االجتماعية:  3.1  

 جأأاء فأأي التقريأأر أ أأع يتأأرافر فأأي أغلأأب الأأدول العربيأأة مأأا يعأأرف سبالمبأأاارات الرطنيأأة 

ا هنأأاا ميأأ   حأأر تدسأأيس إاارات متخصصأأة فأأي للمسأأؤولية االجتماعيأأةس، وفأأي الشأأركات الكبأأر

لمالية االمسؤولية االجتماعية، كما أن هناا ترجع لدا اركات القطا  الخا  الكبرا والمؤسسات 
جتماعية والتجارية الكبرا  حر إ شاء مؤسسات تعم  على ترجمة قناعاتها في مجال المسؤولية اال

لأنهج ا  تقأديم الخأدمات االجتماعيأة، غيأر أن إلأى واقأ ، وقأد تؤسأس أقيا أا جمعيأات أهليأة مأن أجأ

ين المؤسسأأي المسأأتق  هأأر األكيأأر ا تشأأارا فأأي الأأدول العربيأأة، غيأأر أن هنأأاا بعأأ  التحالفأأات بأأ
ط فأي الشركات الكبرا ومنظمات المجتم  المد ي اأي الجمعيات(، قيث تعتبر هذه األجيأر  كرسأي

 مجال العم  المجتمعي.  

 اا تماعية للقطأا  الخأا  العربأي فأي العراصأم والمأدن، وهنأتتركز برامج المسؤولية االج
رجيأأا(، اهتمأأام ملحأأرظ بأأالريز فأأي الأأدول التاليأأة: السأأراانامراجهة الفقأأر(، تر ساتطأأرير التكنرل

 المررباالنهري بالصناعات الصرير  البي ية(.

 فأي  معظم الشركات العاملة في مجال االتصال والهراتز المحمرلأة كأان لهأا مبأاارات قريأة
عأدا  مجال المسؤولية االجتماعية في ك  الدول العربية، م  مهقظة أن بعضها اركات جاصأة مت

 الجنسية.

 المجاالت التي تُعنى بسا براما المسؤولية االجتماعية في الدول العربية:  4.1

  مكافحأة بتعنى برامج المسؤولية االجتماعية للشأركات فأي الأدول العربيأة بأالبرامج المتعلقأة

، ة المسأتهل والبي ة وتكنرلرجيا المعلرمات، وتدتي بعد  ل  قمهت التيقيز والترعيأة وقمايأالفقر، 
 ثم اعم اليقافة والفنرن وأجيرا البحث العلمي. 

 .برامج تُعنى بتشجي  العم  التطرعي وسط الشباب 
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 ات برامج ترتبط باقتياجات وطنية محدا  ااعأم الريأز والفهقأين فأي تأر س، تأرفير القأدر

  افسأأية للمؤسسأأات الصأأرير  والمترسأأطة فأأي مصأأر، تنظأأيم وتعب أأة طاقأأات الشأأباب  حأأر العمأأالتن
 التطرعي في السعراية(.

جأاه و في األجير جلإ التقرير إلى أن هناا تطأرر ملمأرس مأن طأرف الشأركات العربيأة ت        

ي المأد  المسأؤولية االجتماعيأة، وأاأار إلأى وجأرا اأركات بأين الشأركات وبأين منظمأات المجتمأ 
لبحأرل الخدمة المتطلبات االجتماعية، غيأر أن هنأاا عراقيأ  كييأر  تراجأع هأذا التقأدم ميأ  غيأاب 

 والدراسات في هذا المجال، قلة الكراار البشرية المؤهلة.

حأر الهتمأام  و من أهم المظاهر االيجابية التي تدعم ا تشار ممارسة المسؤولية االجتماعية ترجيأع ا
ايا البي ة وقضوبدعم وتعميق القدرات التنافسية، واالهتمام بتكنرلرجيا المعلرمات الشباب واالهتمام 

 المرأ . 

 .تجارب بعض الدول العربية في مجال المسؤولية االجتماعية:2

 المملكة العربية السعودية:  1.2  

اعيأة االجتم يةتعتبر المملكة العربية السعراية من الأدول العربيأة الرائأد  فأي مجأال المسأؤول        

ة  يعتبأر وقد قطع  أاراطا كبير  في هذا المجال، وال ا  أن الرصيد اليري من المنطلقأات الدينيأ
 ة.ة السعراياال طهقة الهامة التي مهدت الناهار ثقافة المسؤولية االجتماعية في المملكة العربي

الدينيأة،  كأز علأى اليقافأةفالشركات السعراية لم تقصر في المجال الخيأري والتطأرعي المرت        

بمرضأأر   غيأأر أ أأع مأأ  الرقأأ  لأأم تعأأد هأأذه األعمأأال الخيريأأة كافيأأة لتحقيأأق التنميأأة، وبأأدأ االهتمأأام
 المسؤولية االجتماعية.

نظيمأا، وال تو م   مر القطا  الخا  بدأت تتبلرر ثقافة المسؤولية االجتماعية بشأك  أكيأر         

 تي تستهدفوالمباارات، منها : الحمهت الرطنية الترعرية ال على  ل  الكيير من البرامج والخطط
لصأحي أو مختلز ارائ  المجتم  سراء تل  التأي تهأتم بتراأيد االسأتهها أو التأي تهأتم بأالتيقيز ا

فة إلأأى الحمأأهت الترعريأأة بخصأأر  القأأرا ين المروريأأة أو النظافأأة أو االهتمأأام بالبي أأة، با ضأأا

لرطنية ادم بها عدا من مؤسسات القطا  الخا  بالتعاون م  الجهات كراسي البحث العلمي التي تق
امج مأأن أجأأ  ا سأأهام فأأي االرتقأأاء بالمخرجأأات التعليميأأة فأأي جدمأأة المجتمأأ ، با ضأأافة إلأأى بأأر

رات التأأدريب والترظيأأز التأأي تتبناهأأا اأأركات كبيأأر  مشأأهرا لهأأا بخدمأأة المجتمأأ  علأأى امتأأداا سأأن

الشأأركات فأأي المجأأاالت التأأي تلبأأي طمأأرح الشأأباب، وتناسأأب كييأأر ، كمأأا اسأأتيمرت الكييأأر مأأن 
 مرههت كيير منهم.   

لسأعراية، او عند الحديث عن سب  تفعيأ  بأرامج المسأؤولية االجتماعيأة فأي المملكأة العربيأة        

للريأاي فأي تعزيأز أااء القطأا   8فةن هذا يقرا ا قتما للحديث عن اور الررفة التجارية الصأناعية
ااء مسأأؤولية االجتماعيأأة، قيأأث قامأأ  الررفأأة فأأي السأأنرات األجيأأر  بتأأرفير متطلبأأات أالخأأا  لل

دأت المسؤولية االجتماعية سراء من جا بها بشك  مباار أو من جأهل اأركات القطأا  الخأا  وبأ
طيطيأأة سمسأؤوليةس يسأأتهدف تأرفير الجرا أأب الترعريأة والتيقيفيأأة والتخبتنفيأذ بر أأامج عمأ  يسأأمى 

 :9لمجالانفيذ برامج المسؤولية االجتماعية، ومن أهم اال جانات المحققة في هذا والتنظيمية لت

  ملتقأى ،  أاق  هأذا ال2006تنظيم أول ملتقى للمسؤولية االجتماعية على مسأترا المملكأة عأام
 مفهرم وتطبيقات المسؤولية االجتماعية واستراتيجياتها في منظمات األعمال الكبرا.

 الجتماعيأأأة: وهأأأر المرجعيأأأة أل شأأأطة ومشأأأروعات المسأأأؤولية إ شأأأاء مجلأأأس المسأأأؤولية ا

األ شأطة  االجتماعيأة التأي تتبناهأا المنظمأات لتنميأة المجتمأ  وتلبيأة قاجاتأع، وهأر يخأتإ بأاقتراح
 والبرامج االجتماعية التي يترالها القطا  الخا  .
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 سأات قأرل ا الدراإ شاء لجنة تنفيذيأة بالررفأة للمسأؤولية االجتماعيأة: تتأرلى هأذه اللجنأة إعأدا

للقطأأا   بأرامج اقتصأأااية واجتماعيأأة مسأأتدامة يسأأتعان بهأأا فأي تنفيأأذ بأأرامج المسأأؤولية االجتماعيأأة
 الخا ، وإعداا الي  إراااي باقتياجات المجتم  من برامج المسؤولية االجتماعية.

 جأائز  رفأةتبني جائز  الررفة للمسؤولية االجتماعيةاجائز  المسأؤولية االجتماعيأة(: تبنأ  الر 

  قطأا  الخأاالمسؤولية االجتماعية والتي ستتي  استيعاب البرامج المتميز  التأي تتبناهأا منشأآت ال
ز  واسأم وأصحاب األعمال، وتتكرن الجائز  من وثيقة من  الجائز  وتح  اسم الررفة واعار الجائ

 الفائز ومبررات المن ، وهدية تذكارية.

  االجتماعية.إعداا الي  إراااي لبرامج المسؤولية 
 .إ شاء قاعد  بيا ات لبرامج المسؤولية االجتماعية 

 وتعميمها التنسيق م  الشركات الرائد  في أااء المسؤولية االجتماعية لهستفاا  من تجاربها. 

  .إبرام اتفاقيات تعاون لتباال الخبرات بين مختلز الررف التجارية الصناعية 
  ،في  2011ماير  24إلى  22و ل  جهل الفتر  من تنظيم أول معري للمسؤولية االجتماعية

 .العاصمة السعراية الرياي

ركة و هنأأأاا العديأأأد مأأأن الشأأأركات الرائأأأد  فأأأي مجأأأال المسأأأؤولية االجتماعيأأأة منهأأأا : اأأأ         
 . االتصاالت السعراية، اركة صافرال، اركة أرامر، مصرف الراجحي، البن  األهلي السعراي

 ر العربية:تجربة جمسورية مص  2.2  

 جال تطريربدأت مصر في السنرات األجير  سعيها إلى التقدم بخطرات ايجابية وعملية في م        
 :10برامج المسؤولية االجتماعية، ولع  من أهم السياسات التي تم تحقيقها في هذا الصدا

 رين ز المأديكأقيام البر امج ا  مائي لامم المتحد ، وبالتعاون م  مكتب المييان العالمي ومر

المصأأري بتدسأأيس المركأأز المصأأري لمسأأ رلية الشأأركات، لكأأي يصأأب  هأأذا الكيأأان الجديأأد اعامأأة 
الأأة وطنيأأة رئيسأأية لرضأأ  اسأأتراتيجيات المسأأ رلية االجتماعيأأة للشأأركات فأأي إطأأار النمأأا ج الفع

 .والناجحة

هل جأمصر من ومهمة المركز تتلخإ في تقديم ك  ما يتعلق بالمس رلية االجتماعية للشركات في 
لعمال ابشك  مهني وعلى المسترا المطلرب ونياا  الرعي لدا رجال »إاار  المعلرمات وتقديمها 

رسأات بدهمية مفهرم المس رلية االجتماعية للشركات والعم  علأى تحسأين قأدراتهم فأي ضأرء المما

 «.   استراتيجيات مستدامة للمس رليةالجيد  والمس رلة والتي تؤاا إلى وض
 م إطأهن المؤاأأر المصأأري للمسأ رلية االجتماعيأأة للشأأركات لتكأرن مصأأر أول اولأأة كمأا تأأ

 ينأدرج تحأ عربية وأفريقية تقرم بتطبيق هذا المؤار واليا ية على المسأترا العأالمي بعأد الهنأد ،و

كات في اركة مقيد  بالبررصة وينتظر أن ساهم في نياا  روح المنافسة بين الشر 30هذا المؤار 
رام ي ة، واقتقراعد المس رلية االجتماعية للشركات بقراعدها األربعة اقترام ققرن الب إطار اقترام

  .ققرن ا  سان، واقترام ققرن العاملين، البعد عن أي معامهت بها ابهة فساا
 البحرين:  3.2  

ت ي مؤسسأأاتعتبأأر البحأأرين مأأن الأأدول العربيأأة الرائأأد   فأأي تعزيأأز المسأأ رلية االجتماعيأأة فأأ        

 القطاعين العام والخا ، ومن أهم اال جانات في هذا المجال:
   مبأأاار  ونار  التنميأأة االجتماعيأأة لتشأأجي  الشأأراكة االجتماعيأأة مأأن جأأهل إطأأهن مشأأرو

مشروعا ومن تحديد مدا مهئمتها لحاجة   20  اان  أكير من  بررصة المشروعات التنمرية التي

الخأا ، وبلرأ  ميزا يأة هأذه المشأاري  مجتمعأة قأرالي  المجتم  للبحث عن ممرل لها من القطا 
منهأأا، كمأأا جعلأأ  وونار  الداجليأأة الشأأراكة  %80تأأم تمريأأ  أكيأأر مأأن   مهيأأين اينأأار بحرينأأي 10
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المجتمعيأأة الرطنيأأة واقعأأا علأأى األري مأأن جأأهل تنفيأأذ فكأأر  اأأرطة المجتمأأ ، وصأأندون تمريأأ  

لتعأاون بأين القطأا  الخأا  ومنظمأات المجتمأ  والذي يهأدف إلأى افأ  ا  العم  األهلي االجتماعي
المأأد ي، وبر أأامج الشأأراكة المجتمعيأأة  اار  اور ومراكأأز الأأرنار  مأأن قبأأ  الجمعيأأات األهليأأة 

 .والقطا  الخا  وتم التعاون م  البن  الدولي في وض  جطة لهذا المشرو 

  ا ار تقأديرهأذا االجتيأ ويأدتيتم اجتيار البحرين مقرا للجمعية العربية للمسأؤولية االجتماعيأة
سأؤولية لجهراها واورها الريااي وا بأداعي فأي الخدمأة البشأرية وتجربتهأا المتميأز  فأي ققأ  الم

ا االجتماعيأأة، إضأأافة إلأأى جلأأق مكتسأأبات تعأأزن مأأن اورهأأا فأأي التنميأأة المسأأتدامة علأأى المسأأتر

 العالمي.
 رجيأع تتهأدف  إلأى والتي  كما تدسس  في البحرين الجمعية البحرينية للمسؤولية االجتماعية

الشأأركات العامأأة والخاصأأة والمؤسسأأات الحكرميأأة علأأى الطريقأأة الصأأحيحة فأأي صأأرف األمأأرال 

لبحأرين، االمرصرا  لخدمة المجتم  والمساهمة في مشاري  تعم بتطرير التنميأة المسأتدامة بمملكأة 
ة فأأراا والبي أأوتركأأز الجمعيأأة علأأى أربأأ  أساسأأيات لتنميأأة المشأأاري  وهأأي جدمأأة االقتصأأاا واأل

  على والترال، با ضافة إلى  ممارستها لدور تيقيفي اراكي وا جاني في  ات الرق ، قيث تعم

 تيقيز الشركات بدهمية المسؤولية االجتماعية
 والتجأأار  عبأأر إاار  المراصأأفات والمقأأاييس لجنأأة فنيأأة لدراسأأة  اأأكل  ونار  الصأأناعة

 تأع، و لأ  تجاوب أا مأ  مأا أعلنISO 26000 ) عيأةاالدوليأة للمسأ رلية االجتما مشأرو  المراصأفة

 المنظمة الدولية للتقييس.
  أول بررصأة للمسأؤولية االجتماعيأة فأي الشأرن األوسأط بهأدف قيأاس أطلق  البحأرين كما

 .قجم التدفقات النقدية التي تضخها الشركات لاعمال الخيرية والتنمرية في المملكة

سأ رلية يج لصأناعة البتروكيماويأات بالجأائز  العربيأة للماأركة الخلأقد فانت اركة بحرينية وهأي 
  (.2011جهل هذا العام ا  االجتماعية عن ف ة المؤسسات المترسطة

 م جدمات يرجد مرق  الكترو ي يعنى بك  ما يتعلق بالمسؤولية االجتماعية في البحرين، ويقد

 استشارية للشركات في هذا المجال.
 حدة:اإلمارات العربية المت  4.2  

  ة المتحدعربيتضاعف  التدابير  ات الصلة بالمسؤولية االجتماعية في اولة ا مارات ال         

 2010جهل السنرات الخمس األجير  بصرر  ملحرظة، وبلر  تل  التدابير في العام الحالي 
ي تيجي الذسترا روتها  حر تطبيق مباا  المييان العالمي لامم المتحد  العشر  في ضرء النهج اال

 ارتدت الحكرمة االتحااية المضي فيع.

  كشز صاقب السمر الشيخ محمد بن رااد آل 2010في األول من اهر آ ار/مارس ،
 اراتمكترم  ائب رئيس الدولة رئيس مجلس الرنراء قاكم ابي، النقاب عن إستراتيجية ا م

 ةمستراتيجيالسبعة لتل  ا  ، وقد تصدرت المسؤولية االجتماعية األولريات2013 – 2011الرطنية 
  لرطنية ا، أقر مجلس الرنراء ا ماراتي رؤية ا مارات 2010في السااس من اباط/فبراير

 .، وقر  على أن تعتلي المسؤولية االجتماعية ركائزها األساسية2021

  أعلن  مباار  سنايد العطاءس عن تدسيس أكاايمية ا مارات2010فبراير  23في ، 
هدف ، ويجتماعية في العاصمة أبرظبي لتكرن األولى من  رعها في الرطن العربيللمسؤولية اال

ية االقتصااية وهذا البر امج إلى تفعي  مشاركة القطا  الخا  وتبنيع البرامج التنمرية واالجتماع

خ  ، وترسيمجتمفي المجاالت الصحية والتعليمية والبي ية  اليقافية للف ات المحتاجة من ارائ  ال
 ة المسؤولية االجتماعية في المؤسسات. ثقاف
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 بي، أبأرظ أكاايمية ا مارات للمسأؤولية االجتماعيأة للمؤسسأات فأي العاصأمة تم تدسيس كما

 فأةلترسأيخ ثقا بأاار  هأي األولأى مأن  رعهأا فأي الأرطن العربأي، فأي إطأار الجهأرا التأي تبأذل في
 القطاعأات الخاصأة، قيأث جإللمؤسسأات مأا بأين مؤسسأات الدولأة وبأاأل االجتماعيأة المسأؤولية

يير ومعأا وتدريبيأة متخصصأة تتنأاول أساسأيات األكاايمية على عقد اورات وبرامج تعليميأة تركز

اأ  فأي  واستراتيجيات المؤسسات المختلفة في هأذا الجا أب، وال االجتماعية المسؤولية ومباارات
 مجتم .االجتماعية بين أفراا ال المسؤولية أن يعزن ثقافة أن  ل  من اد ع

مأا  2009سنة  اقتل  ا مارات المرتبة األولى على المؤار العربي للتنافسية المس رلة فيكما       

لمس رلة ايعكس التزام الدولة بالممارسات المس رلة والمستدامة، قيث تظهر أن ممارسات األعمال 
 ر.البتكاالبشرية وا في الدولة ترتبط ارتباطا  وثيقا  بتعزيز القدر  التنافسية، وتطرير القرا

فة تجار  مركز أجهقيات األعمال الذي أطلق في غركما أن ا مارات كا   قد أسس  من قب        

دوره وهر يعتبر المركز األقأدم واألهأم مأن  رعأع فأي ا مأارات،  ظأرا  لأ  2004وصناعة ابي عام 
ى تطبيأق أعضاء الررفة عل البارن في الترويج لمفهرم المسؤولية االجتماعية لاعمال، قيث يشج 

 .ممارسات األعمال المس رلة التي تسهم في تعزيز أااء مؤسساتهم وقدراتهم التنافسية

جتماعيأأة  الأأ  مأأرا ي ابأأي العالميأأة مشأأر  المحطأأات البحريأأة العأأالمي جأأائز  المسأأؤولية اال       
 بمباارات جائز  اعترافا  وتدتي ال .( 2011اللشركات في قف  ترني  جرائز لريدن العالمية في لندن 

دمات تحتية للخأمرا ي ابي العالمية المتعدا  التي تهدف إلى تطرير مجتمعات المرا ي وبناء البنية ال

القرصأنة  الصحية في المناطق التي تعم  فيها الشركة وجهراها الرامية إلى إيجأاا الحلأرل لمشأكلة
 .البحرية

 األردن:  5.2  

ركات مزاهر نشاط البحيي األكاايمي المتعلق بالمسؤولية االجتماعية للشعلى الرغم من أن ال         
شأأركات بشأأك  كبيأأر فأأي األران، إال أن الممارسأأة العمليأأة لهأأذا المفهأأرم ال تأأزال محأأدوا  بأأين ال

ولية األرا يأة بأأالرغم مأن بأأرون العديأأد مأن الجهأأرا فأأي هأذا المنحأأى، قيأأث عقأد أول ملتقأأى للمسأأؤ

لعأأام كأأان يهأأدف  إلأأى تفعيأأ  الأأرعي العأأام بأأين القطأأاعين او 2007فأأي عأأام االجتماعيأأة فأأي األران 
  ظأأوالخأأا  فأأي المملكأأة بدهميأأة تبنأأي  هأأج المسأأؤولية االجتماعيأأة تجأأاه المجتمأأ  المحلأأي، فأأي 

لأأق أطالترييأأرات المتهققأأة التأأي يشأأهدها األران علأأى الصأأعيدين االقتصأأااي واالجتمأأاعي، كمأأا 

 لشأركات الية االجتماعيأة مشأرو ب بنأاء المنتأدا األرا أي لمسأؤولية المؤتمر الرطني األول للمسأؤو
 جتمعية،االجتماعيةم و ل  بهدف  شر ثقافة مراطنة الشركات، والممارسات األفض  للمسؤولية الم

 تتميأأ  أهدافأأع فأأي النهأأري بأأدور القطأأا  الخأأا ، و2011قأأد تأأم إطأأهن هأأذا المنتأأدا فأأي عأأام و 

تنسأيقي  المس رلة وتنسيق جهراه إضافة إلى سعي المنتدا لبذل جهدوتشجي  ممارساتع االجتماعية 
فضأ   ظهار األولريات في مجال العطاء االجتماعي وتجنأب التكأرار واالناواجيأة والترظيأز األ

تماعيأة للمرارا، كما يهدف المنتدا إلى رصد ومراكبأة المعلرمأات والتقأارير عأن الممارسأات االج
الخاصأأأة أو مؤسسأأأات القطأأأا  العأأأام والمؤسسأأأات المترسأأأطة المسأأأ رلة سأأأراء لأأأدا الشأأأركات 

ؤسسات والصرير ، م  إمكا ية إصدار تقرير سنري عن قالة المسؤولية االجتماعية للشركات والم

 األرا ية.
( تقريأر 2011ما في سبي   تطرير الممارسات المس رلة في المجتم  صدر مؤجرا اسنة ئو اا       

تمأأأاعي فأأأي األران بعنأأأران :سالمسأأأؤولية المجتمعيأأأة للشأأأركات عأأأن المجلأأأس االقتصأأأااي واالج

ومؤسسأأات المجتمأأ  المأأد ي فأأي األرانس عأأري هأأذا التقريأأر مقترقأأا لتنظأأيم أاوار المسأأؤولية 
االجتماعيأأة للقطأأا  الخأأا  والمنظمأأات األهليأأة مأأن جأأهل تدسأأيس تنسأأيقية تقأأرم علأأى الأأربط بأأين 
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الجهات الحكرميأة، وغيرهأا مأن مؤسسأات المجتمأ  قاجات المجتمعات المحلية المدروسة من قب  

المد ي، وبين المباارات االجتيارية التي تقب  بها الشركات ومؤسسات األعمال والجمعيات األهليأة 
 من جهة، والدور المناط بمؤسسات المجتم  المد ي من جهة أجرا لخدمة المجتم  والبي ة المحلية.  

 ة(:رابعا : الخاتمة ) تا ا وتوصيات هام

مان لضبط هناا عهقة متباالة بين قطا  األعمال والمجتم ، قيث أن المجتم  يمي  صمام األ      
لأدور اوقياس مدا  رعية تدثير قطا  األعمأال علأى جطأط وبأرامج التنميأة المسأتدامة، وهنأا يكمأن 

ف يأأااألجهقأأي لقطأأا  األعمأأال مأأن جأأهل ضأأمان اسأأتدامة العقأأد االجتمأأاعي بينأأع وبأأين مختلأأز أط

أن تهأتم  المجتم ، هذا العقد يتجسد من جهل المسؤولية االجتماعية التي أضح  اليرم واجبأا يجأب
م فعليأا الشركات بااللتزام بع، قتى تحافظ من جهة على استمرار  شاطاتها في المجتم  وقتأى تسأه

 الية:التفي تجسيد المفهرم الحقيقي لمراطنة الشركات، وقد قااتنا هذه الدراسة إلى النتائج 

 . تا ا الدراسة: 1
 ره يأة وتعتبأما تزال كيير من الشركات العربية ال تفقع  المفهرم الحقيقي للمسؤولية االجتماع

ي قأين أن عمه هامشيا يرتبط برضعيتها المالية وتعتقد أ ع يتجسد فقط في اك  مساعدات مااية، ف

 بطأةالمرت المعأايير مأن بعأدا امااللتأز يتطلأب للشأركات، بالنسأبة االجتماعيأة المسأؤولية  جأاح
 لمأرتبطا االجتماعيأة بالمسأؤولية بأدورها الشأركات قيأام بينهأا مأن التأي االجتماعيأة، بالمسأؤولية

 اأفأراا لشأركةا محيطهأا في تعم  التي الخارجية والبي ة للشركةاالعاملين(، الداجلية البي ة باقترام

 االجتمأاعي بمسأتراه للنهأري لمجتمأ ل الهنمأة والمسأا د  الأدعم تأرفير وكأذل  تمأ (،لمجا
 قأديموت بالمبأاارات والقيأام المنأتج تأرفير جأهل مأن المحيطأة، البي أة قمايأة وكأذل  والحضأاري،

 لجأةمعا جأهل مأن للمجتمأ ، البي أة الظأروف مأن التحسأين علأى وتعمأ  البي أة تخأدم التأي البرامج

 .المختلفة البي ية المشكهت
  قققهأا القطأا  الخأا  فأي اول عربيأة عديأد ، فأي مجأال بالرغم من بع  النجاقات التي

الخيريأة  المسؤولية االجتماعية، إال أ ع  يتركز في مجملع في اأك  الهبأات والمسأاعدات واألعمأال

اارات  ات الطأأاب  المأأااي ممأأا يجعأأ  أثأأره الفعلأأي علأأى التنميأأة ضأأعيفا، كمأأا أ أأع ال يتعأأدا المبأأ
 سأتراتيجيةط بحاجات المجتم ، وال يتم ممارستع فأي إطأار إالشخصية، ويفتقر إلى التنظيم واالرتبا

 محدا  سلفا.

 ة، فة نأأاإ ا مأأا قار أأا بأأين ارجأأة ممارسأأة المسأأؤولية االجتماعيأأة بأأين الأأدول العربيأأة المختلفأأ 
جا سنهقظ أ هأا أكيأر ا تشأارا فأي اول الخلأيج العربأي، وهأي متطأرر  فأي هأذه الأدول وتشأهد  ضأ

لمررب اقين تق  مباارات المسؤولية االجتماعية بشك  ملف  في اول مستمرا في هذا المجال، في 

ي لهأا العربي، قيث تريب ثقافة فهم وممارسأة المسأؤولية االجتماعيأة، كمأا يريأب أي تنظأيم مؤسسأ
 وأي تحفيز من قب  الحكرمات في هذه الدول.

 يأة، التنم يهقظ وجرا  قإ كبير في البرامج التي تهتم بالترعيأة بأدور القطأا  الخأا  فأي
مة للعم  االجتماعي، و قإ في الحرافز الم خصَّصة إضافة إلى ضعز التنسيق بين الجهات المنظ ِّ

 .ألصحاب األعمال لحيهم وتشجيعهم على المساهمة في أااء المسؤولية االجتماعية

 ة، غياب الخطط وا ستراتيجيات الراضحة لممارسأة القطأا  الخأا  مسأؤولياتِّع االجتماعيأ
علأأى  يأأتم إعأأداا بأأرامج المسأأؤولية االجتماعيأأة فأأي الشأأركات العربيأأة مأأن اون التعأأرف وغالبأأا مأأا

ت فأي هأذا االقتياجات التنمرية الحقيقية للمجتم ، و ل  بسبب عدم التنسيق بأين الحكرمأة والشأركا

 المجال.
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 ة تنحصر معظم جهرا الشركات العربية في مجال المسأؤولية االجتماعيأة فأي  أعمأال جيريأ

ي  فقأأراء أو تأأرفير مهبأأس أو جأأدمات لهأأم، اون التطأأرن إلأأى مشأأار يأأة مرتبطأأة بةطعأأامغيأر تنمر
آجأر  ، يضاف إلى هذا المشك  مشك المسترا المعيشي للفقراء بشك  جذري ومستدام تنمرية ترير

 .الكفاءات للشركات العربية في مجال المس رلية االجتماعيةقلة الخبرات وهر 

 هأا نا  جد أية االجتماعية للمرارا المالية والبشرية، لذل  فة تحتاج سياسات وبرامج المسؤول 
ي فأأتأأرتبط بشأأك  مبااأأر بالنتأأاج الماليأأة للشأأركة، قيأأث تنتشأأر ممارسأأة المسأأؤولية االجتماعيأأة 

هأأذه  الشأركات العربيأأة الكبيأأر  والمعروفأأة وتلأ  التأأي لهأأا اأأراكات مأ  اأأركات أجنبيأأة  ظأأرا ألن

بأأرامج يأأة، وتحقأأق مأأراواا ماليأأا كبيأأرا يمكنهأأا مأأن االهتمأأام بالشأأركات لهأأا كفأأاء  اقتصأأااية عال
  المسأؤولية االجتماعيأأة واالاأأتراا فيهأأا، علأأى عكأس الشأأركات الصأأرير  والمترسأأطة التأأي تفضأأ

 جتماعية.ترجيع مراراها إلى النمر والترس  ومضاعفة األرباح بدال من المشاركة في التنمية اال

لفدول إتباعسا لتشجيع ممارسة المسؤولية االجتماعية في ا.توصيات تتعلق بالسياسات الواجب 2

 العربية:
  لأ   للمسأؤولية االجتماعيأة فأي الأدول العربيأة، بمأا يتضأمنعأهمية وض  ا طار التشريعي 

  . تجاه المجتم من إصدار قرا ين تضمن قفاظ الشركات العربية على التزاماتها ومسؤولياتها
 نسأيق ذولة في مجال المسؤولية االجتماعية ويقأرم بالتوض  إطار مؤسسي ينظم الجهرا المب

هأداف بين اور ك  من القطا  الخا  والقطا  العام ومنظمات المجتم  المد ي فأي سأبي  تحقيأق أ

 ات ة جلق كياتنمرية تقرم سابقا الحكرمة بتحديدها وتركز فيها على الجرا ب االجتماعية، م  إمكا ي
 جال المسؤولية االجتماعية.تنظيمية على المسترا العربي في م

 ذا هأأكيأر فعاليأة يأتم يكأرن  ضرور  تنسيق برامج المجتم  للشركات في إطار واقد لجعلهأا

مأد ي، التنسيق بين أطراف عأد  منهأا: الشأركات، الحكرمأة، القطأاعين الخأا  والعأام، المجتمأ  ال

لمأرارا  سأترهل األميأ في إطار رؤية ااملة سأيؤمن اال فالتنسيق والعم  المشترا وترقيد الجهرا

صلنا قتى األثر والفائد ، وإ ا ما و الشركات مما يجع   تائج هذه الجهرا تتضاعز ومراواه عظيم

ميأة م فأي التنإلى تنسيق جزئي بين الشركات النف  العام وقطاعات التنمية الرطنية بالدولة فهأذا يسأه

 .كبير بشك 

 االجتماعيأأة، و لأأ  مأأن جأأهل تبأأاال تشأأجي  العمأأ  العربأأي المشأأترا فأأي مجأأال المسأأؤولية 

الخبرات والتجارب سراء على مسترا الحكرمات أو على مسأترا الشأركات، وعلأى غأرار بأاار  

لمسأؤولية االجائز  العربية للمسؤولية االجتماعية من المهم االتفان على مفهرم عربي مرقد يشرح 

 العربية. االجتماعية في ك  الدول االجتماعية وكذا المساهمة المشتركة في غرس ثقافة المسؤولية

 ن جأهل ا سجاما م  المعتقدات الدينية األصيلة من المهم العم  على تفعيأ  مفهأرم الرقأز مأ

تعلقأة  شر الرعي بين كافأة أفأراا المجتمأ  قرلأع وإيضأاح األهأداف المترجأا  منأع وجاصأة تلأ  الم

 ار  الجيد  للرقز. بالجرا ب االجتماعية والتنمرية، م  ضرور  التدكيد على ا ا

 فأي ضرور   شر ثقافة المسأؤولية االجتماعيأة مأن جأهل المنظمأات المأؤثر  فأي األفأراا، و

األعمأال  مقدمتها المساجد، والمنشآت التعليميأة، وأجهأز  ا عأهم، وإصأدار  ظأام اأام  يأنظم أااء

ات ين الشأركلمنافسة بالمرتبطة بالمسؤولية االجتماعية، م  تضمينع  ظاما فاعه للحرافز، لتحقيق ا

 في تنفيذ برامج المسؤولية االجتماعية، م  تطرير التشريعات األجرا  ات الصلة.
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 ات عأن إ شاء قاعد  بيا أات عربيأة ألااء المسأؤولية االجتماعيأة، مأن بأين محترياتهأا معلرمأ

ق الشأأركات العربيأأأة التأأأي تنشأأط فأأأي مجأأأال المسأأأؤولية االجتماعيأأة، والجهأأأات المرجعيأأأة للتنسأأأي

مكأأن والمشأرر  معهأا اميأ  الجمعيأات الخيريأة واأأركات القطأا  العأام(، والخبأرات والتجأارب الم

  لأى المجتمأتباالها، والجهرا المبذولة من قب  الشركات في مجال المسؤولية االجتماعية وآثارها ع

 والتنمية. 

 عي مسأأاعد  الشأأركات علأأى القيأأام بأأدورها االجتمأأا يجأأب أن تسأأهم الحكرمأأات العربيأأة فأأي

طأهن واعم معنري لهأذه الشأركات لتشأجيعها علأى إ والبي ي، يتحقق  ل  من جهل تقديم تسهيهت

لأة وسأهرلة، ميأ  تأرفير المعلرمأات وتنسأيق الجهأرا وجمعهأا تحأ  مظ برامجهأا االجتماعيأة بيسأر

ى دكيأد علأالت التكامأ  بينهأا وتشأجي  المبأاارات المبتكأر  ومكافدتهأا معنريأا، وأيضأا واقأد  وإيجأاا

دهميأة وبرامجهأا للترعيأة ب الشركات بضرور  إاراا اأباب المجتمأ  والعأاملين بهأا فأي مبااراتهأا

ماعيأة فأي ترعيأة المجتمأ  بالمسأؤولية االجت العمأ  التطأرعي، ويبقأى ا عأهم هأر الهعأب األبأرن

 .وتعدي  المفاهيم الخاط ة بخصرصها

 جتماعيأةبيأة فأي مجأال المسأؤولية االإجراء المزيد من الدراسات األكاايمية والتطبيقية العر 

ة وواقعهأأأا فأأأي الأأأدول العربيأأأة، لهسأأأتفاا  منهأأأا فأأأي رسأأأم الخطأأأط التنمريأأأة وسياسأأأات المسأأأؤولي

 ا المجال.االجتماعية القائمة على أساس هذه الخطط، وتباال الخبرات بين الشركات العربية في هذ

 ة بأأأين أااء المسأأأؤولية وضأأأ  مؤاأأأر عربأأأي للمسأأأؤولية االجتماعيأأأة، للأأأتمكن مأأأن المقار أأأ

ركات علأى االجتماعية من قب  الشركات في الدول العربية المختلفة، وليكرن باار  لتشجي  ك  الشأ

 االهتمام بهذا الجا ب.
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