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 للشركات جتربة السويد يف جمال املسؤولية االجتماعيةعنوان البحث : 

 حالة شركة )ايكيا(

 

 : اإلطار العام للدراسةاملبحث األول

 .مقدمة:1

عندداحلديددان حلعددححلت ددمفاهيحل حلتيددهكالحلنانةددملحلتهامن اددملحلدولددمادتملحل حلدولددان ااملحلدن م هعاددملحل دد  حل دد  حل  حل ه  دده هحل

 تةدد حلاجد ددادحلدحلداددا دحلدومحباتددملهحلمثددلحل  ددفحلتةددحتحلكددإىلحلدويددهكالحل مددهمهحلا:حلعددادحلتحبجتددهيحلتددححل   دده حلدوددج  حلدودده حل حل

 حلقددداحلقميدددلحلدادددا دحلدومحباتدددملحل حلتيدددهردحل دملحلدودددهدحلدا  ددد  هحلدويم دددادحلعفددداحلدن ددداديحل حلداممدددجن حلحلج ادددهحلدايهاادددملدامثنجا

 حلدولددددان ااملحلدن م هعاددددملهحلامحل مدددد الحلتي ددددلحلمثنجاج اددددهحلدان ايددددملحلدادشددددجدبهحلت ددددتدحلدحلنددددهنيحلدامن اددددملحلدولددددمادتملحل حل

حلدجملم عحلاا حلدألب دفحلدوخمفيمل.حلدا  تهيحلدايهتفملحل ا هحل ملحلهبإىلحلدجلجد بحل   دحلنز اي حلداجعيحلد

ايمدددرحلة  دددملحلدالدددجناحلدحلندددهدحلدولدددان ااملحلدن م هعادددملحلتدددححلدامبددده دحلدا دددددادحل حلداددد حلدمددد الحلا دددا حلا:حل  دحل  ددد  حل

 حلتدححل كددلحلدجلجد دبحلدادد حل اددلحلن دملحلدن دداحلدحلدولدان ااملحلدن م هعاددملحلكددجحلامحبمدا حل ن جم  ددهحلداي نداحلدحلكددإدحلدجملددهدهحل
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ملحلدا ا اددملهحلامحلام اددسحلدالددجناحل ثددحتحلتددححلدن ددم و حلدولددماديهحل حلدامثنجاج اددهحلدان ايددملحل ددحتحل حلدجله ددبحلدا ا دديحل  حلدولددان اا

حلنىتحلدوجضملحلدولمادتمل.حل حلكيحل ددادحل نضهحلدحلاعه دحلداما ن حل حلتيهجلملحلدوخفيهي.

ثدج حل هحلاحبايحلخنفصحلا:حل  حلة  ملحلدالجناحلالماقحلداا د ملحل حلدامأتحتحل حلدنعم ه هحلاباد ملحلتدححل  ندهحلقداحل ثدج حل  يداحلتدهحل 

عدددححلتحبجتدددهيحلدنقم ددده حلدالدددجنا حلانحل  حلمادددد حلنحل ندددعحلتدددححلدنبدددويحلعفددداحلكددددإىلحلدامب  دددملحل حل ه ادددملحل هته دددهحلقددددا حل

حلحلحلدو ثح.حل

حل.مشكلة الدراسة:2

 مدد محلتجضددجيحلدامن ادددملحلدولددمادتملحل حلئهندددملحلدا ا اددملحلتجضدددجعهحلعهواددهحلت دددكتهحل ددلحلتدددحتحلداددا دحل حلدا ددد تهيهحلاددإا حل ددد  حل

احل ت دحلتمفجابهحل حلابان  حلا:حل  ج حلداياناحلتححلدامبده دحلدا دددادحلدحلدادا دحلداي  ادملحل د  حلا ه دحلدخلرديحلدحلكإدحلدجملهدحلني

ما حلنياحل  مملحل حلتثل هحلتححل ودحلدنبويحلعفاحلكإىلحلدامبه دحل حلداميفلحلتن هحلتدححلق دحتحلدادا دحلدانهتادملحل حلدا د تهيحل

حلنم ةحتحلد حلدايهتفملحل ا ه. حل نهرحلعفاحلتهحلاحبايحل   نهحل نيهجلحلتححل ودحلكإىلحلداا د ملحلالهؤنحل ج اي

حلتهحلكيحلة  ملحلدالجناحلدحلنهدحلدولان ااملحلدن م هعاملحلاف  تهي؟

 حلقاحل تس حلدحلكإىلحلداا د دملحلعفداحلدولدان ااملحلدا ا ادملحلتأنداحل كدلحلعنهمد حلدولدان ااملحلدن م هعادملهحلت دهحلام قندهحليهادملحلشد تملحل

دجلسداملحلعفاحلتلمج حلدا د تهيحل)دنثاه(حلدالجنانملهحلنا حلجن عحل لحلدا ؤنملحلداثفاملحلاا املحلدالجناحلدحلكإدحلدجملهدحل حلدا ؤنملحل

حلدايهتفملحلهبه.

 .منهج الدراسة:3

دعم دا حلدحلكدإىلحلداا د دملحلعفدداحلدودن فحلداجمدييحلدامافافدديهحلناد حلايندهحلدأل  ادهيحل حلداا د ددهيحلدالده حبملحلداد حلاميدد  حل

تملحلدعم ددا حلعفدداحلاحبدده ن حلشدد حلحلت ددهاجدقددعحلدولددان ااملحلدن م هعاددملحلدحلدالددجناحل حل كددلحلدالاه ددهيحلديثجتاددملحلدحلكددإدحلدجملددهدهحلحل

حلحل)دنثاه(حلتححل  حتحل  د ملحل حل فاحتحل كلحل  دتفحلدولان ااملحلدا ا املحلدا حلاحبجيحلهبه.

 .أمهية الدراسة:4
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حلام ةحتحل  املحلكإىلحلداا د ملحلدحل 

 حل دد دتفحلدحلنددهدحلدامن اددملحلدولددمادتملحل حلدالاه ددهيحلدا ا اددملحلدويم ددادحل حلتأ ضددحتحلذددجممهحلحلدن ددميه دحلتددححلة  ددملحلدالددجنا

 دولان ااملحلدن م هعامل.

 ث تدحلدا حل اننهحل حل دلحلدادا دحلدومحباتدملحلدحلندهدحلدولدان ااملحلدن م هعادملحل حلدامن ادملحلدولدمادتملحل حلماد حل احلدايبجدحلدا

 تححل ودحل حبحتحلةه هبلحلدانه املحل حلدن ميه دحلتن ه.

دحلا حل دفحلكدهحلتةدهنحلنحبمد حلدعم ه حلحلدامي فحلعفاحل د دتفحلدولدان ااملحلدا ا ادملحلىندا حل تدرحلدا د تهيحلدحلدايده)حلشد تملحل)دنثاده(.

حلجاج اهحلدان ايملحل حلدو ه  ديحلدا ا املحل حلدن م هعامل.نهدحلدامثن

 .حمتوايت الدراسة:5

حل املحلاحبلالحلكإىلحلداا د ملحلا:حلدو هن حلدامهاامل 

 .حلنمض ححلتن باملحلداا د ملحل حلا  ا  ه.حلدو ا حلدأل د حل حل منه دحل افحلدىبه حلدايهيحلافا د مل

 عاددددملحل اددددفهحل حل اددددفحل ميدددد  حلاب م دددده حلدن م هحلملدولددددان ااحملددددملحلعددددححلدنقم دددده حلدالددددجنا حل  دقددددعحلدو ادددد حلداةدددده  حل

خل دهدصحلدقم ده حلدالدجناحل حل كدلحلتحبجتهاددفهحلثحل ماداوحلعدححل  دج حل حلدجنددهزديحلدالدجناحلدحل د احتحل عدلحل حلامددجن حل

 دن م هعاملحلاف  تهي.حلملدولان اا  دتفحل

   دن م هعادددملحل حلدا ا اددملحلدحلدندددا حل تددرحلدا ددد تهيحلدايهوادددملحلدحلحلمل حل ممدد محلتدددححل واددفحلاف لدددان ااحلدو ادد حلداةهاددد

 حلاحل حلكيحلش تملحل)دنثاه(.دالجن

 حل.داا د ملحل مهدفحل حلاجماهي نخ  فحلاي  حلدو ا حلدا د عهحل
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 وواقع املسؤولية االجتماعية فيه: حملة عن االقتصاد السويدي ثاين املبحث ال

 :نبذة خمتصرة: السويد.1

تدددححلناددد حلدولدددهنملحل دن ددده حلدأل   ي رحل  ادددملحلداثاددد حل تدددحل حلكددديحلمشدددهدحل    ابداجدقيدددملحل دادددا دحلدى دددثنا  امل كددديحلاندددا  دالدددجنا

حلحل.عهم ملحلدالجناحلكيحل ترحلتاننملحلدحلدا و   مجت ج) .تفاج حل ل ملحل9.4حنجحلحل ثههنه(حل ن فغحلعا حل2تلحلحل450,295)

دنميظحلدالجنانج حلحل.1995ننهن حلعهيحلحل1تنإحل دن ه حلدأل   ي دالجناحلعضجحلدحل.  ن هيحل  وه    مج ايحلتفثاه هام عحلدالجناحل  هت حل

دا ا حل داممجن حلنفيبحل   دحلامحل  حلحلملمنهعا   املحلتمحباتمل كي حلدحلا جنلحلشييب.حل دااج    ياحل  حل  ضجد )داث   حلدالجنانمل)حل ي فم ل

حلملحل ا ه. حلدن م هعادحلدامن املحلدنقم ه نملحلحله دالا

 اقتصاد السويد:.2

ناهيحلتححلداحب  حلداله قحلض نلحلدالجناحلتثههنهحل لحلداا دحلدا نهعاملحل  نإحلدأل  يا"ث تدحل منه لام هحلدنقم ه نملحلداا ااملحلدادالجناحلحلم اسا

 د هقملحلدحلت دهحل هندهحلهحل اجاااحلدامهقمل.حلحلدنا هنيدا نهعهيحلدهلنا املهحل   هدطحلدانحبحتهحل     ملحلحلنهدحلدحلداثر حلدحل    ابهحل   جمه

حل يضدحتةمدهزحلدألزتدهيحلدوهاادملحلدايهوادملحلحلد دممهعلحلدالدجناحل   حلداي فادملحلتدححلمدنهعملحل ةده دهحلداي د حلحلابنماه هيدايف يحلحلدن مثه   طحل

ساي دحلانه لدداملحلدونمبدهيحلدايث نددملحل دا ددنهعاملحل زاي دحلادحلدالددجناافنددهافحلدحملفديحلدىادده .حل الدياحلحل د دمحب د دامخمداطحلدودده حلدامجندحتحلدألتدداحل

 دحمله  دددملحلعفددداحلقدددا دحلحلدولدددم  حلدحلدولدددمج حلدألتددده  يحل دو دددعحلافثدددجد  حلدايهتفدددملحلدحلدجملم دددعحلدن دددمة ه دا ددده  ديهحل ماددد حلعدددححلب ندددقحل

 ام اددسحلدالددجناحلي حلقا ددملحلمدده  د هحلايددجمحلقا ددملحلداددجد  ديهحل كدديحلحل.1"دنقم دده حلداددا  حلايددتديدالددجنا حلعفدداحلدامددأقفلحلتددعحلحلدنقم دده 

 اميهتحتحلةه ايحلتعحل وه اهحل دو فثملحلدوماادهحل داجناييحلدوماادحل دان  نفحل حلدااذ  .حلحل

تححلدانهافحلحل%31ملحل دخلاتهيهحل دا ه  دي.حل متةحتحلدا نهعملحلادهلنا دا نهعهيحلحل عحلعفاحلي فحلدقم ه حلمعحلتحل حلنم اسحلدقم ه حلدالجنا

تفثاملحلداا املحلعفاحلحل حلاحبم  تححلدا نهعهيحلحل%90.حل حل ف حلداحبمهيحلدخلهصحلحنجحل%4 داس دعملحلحل%65داحبجتي.حل تهحلدخلاتهيحل م ةحتحل

حل ندددملحلا دددان حلتي  دددف.حلابىضددده ملحلا:حل هتدددهيحلدونددده لحل دوجدمدددويحلدايهتدددملحل دامهقدددمل.حل ابالدددجناحل مددد حل  د دددبحل دددهيحلنانددداحلدحلدايددده)

تححلمه  د ههحلنا حلحل%45داناهملحل داإكبحل حلدا مهصحل دايضمل.حلت هحلا ثحتحلدايهابيحلتج  دحلدقم ه ايحلكهتهحلافلجناحل ال لحلمجد حل

حلاة  دحلدياجد امل.ا ا حلتنمبهيحلدأل  هدحلدو نيملحل فاهحل حلاا حلدالجناحلدتميهرحلمديتحلتححلدوجد حلدايإدداملحلدا دالاملحل  ملحلدالجناحل ك املحلد

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%87%D9%88%D9%84%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%87%D9%88%D9%84%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A9_%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A9_%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9
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تددححلنادد حلداحبددا دحلعفدداحلحلداةه اددملحلعهواددهحلدالددجناحلدحلدو ا ددملحل2011-2010ايددهيحل نمددا حلدنقم دده  حلدايددهوياف   ضددعحلتانشدد حلدامنه لددامل حل

    ابحلدحلندهدحلدألع ددهدحل نمجقددعحل  حلحلد ا ددادي   ضددحتحلدخلهص.ت ددهحلمتمفد   مددااحلعددهدحلدحلتيدهردحلداحبمددهيحلحلدالدجناحلن اددلحل  دونه لدمل.

 حل.ا  محلتنمحبملحل إدحلاف جدكبحل داي هاملحلدهله  مل

 ارتفاع تنافسية الشركات السويدية و اهتمامها مبسؤولياهتا االجتماعية:. 3

ا د تهيحل حل"أتيتحلانه لداملحلدايمرحلدالجناحلتلحبطحل  ملحلتةتحلتححلدا د تهيحلدو مثد دحلدانه ادمل.حل حلداد حلايداحلتدححل قدج حلدا د تهيحلدايهوادملهحل

  جمدهحلحلدالجنانملحلتححلثوثملحلعجدتحتحل كي حلدن مثه حل دامثنجاج اههحلدن يمده حلعفداحلدايده)هحل دو ده ديحلمديحلداحبدا ديحلدى مه ادملحلدايهاادمل.

حل.2ابىضه ملحلا:حلمنهعملحلدالاه ديحل دالاهنمل"حلدياهدهحلحلي دنا هنيهحل عفجحلدحلنهنيحلدامثنجاج اهحلدان ايملهحلاثنجاج اهحلدويفجتهيحل

 حلمتكهحلتححلدا  تهيحلحل.ا نثلج هحل حلداثك اثسحل جايجهحل هدهحلدنثاههحلااشحلد احلايهحلايوتهيحلدامبه نملحلدو  ج دحلجنا حل حلتححل تة حلد

دالجنانملحلداي وقملهحل حلن  عحلكإدحلداممج حلدحلنهدحلدألع دهدحلد:حلمتادسحلثحبه دملحلدنع دهدحلدحلدالدجناحل يدادحلتدسدايحلتن دهحلادج  حلدا نادملحلدامامادملحل حل

حل بحلدنكديحلدجملم عحل حلدا ا ملحل حلدنكم هيحلابولان ااملحلدن م هعاملحلاف  تهي.تلمج حلداميفالحلدو ايعحلا:حل ه

 :واقع املسؤولية االجتماعية يف السويد.4

 نظرة شاملة: املسؤولية االجتماعية للشركات:  1.4  

هحلافمسيحل  وقاحلهجت مفبحلتيث  حلدنقم ه حلجي يج حلعفاحلدعم ه كهحل فابا ملحلتححلايا حلاي نيهيحلدولان ااملحلدن م هعاملحلانحل  حلحلحلحلحلحلحل

(حلBOWEN)حلنياحل حلدجملم ياملحل حلدا ا املهدنقم ه نملحل حل حلا دعيحلتححل وافحلدجلجد بحلحل فحلدا  تهيحلعناحلقاهت هحل ن هبه هحلدنقم ه نملحل

(حلعفاحل  هملحل هنهحلعحباحلض عحل لحلدا  تملحل دجملم عحلتنإحل نملحلCSRكجحلتححلقهيحلحلإببومحلتي جيحلدولان ااملحلدن م هعاملحلاف  تهيحل)

حل1953 حلحله حلاي نفحلدولان ااملحلمب  حل ا مه حل   نه حلدن   ي حلدن ه  حل  د حلدنا  حلد حلدن م هعامل حلدولان اامل حلديان حلعح حل  ا  حل  نه ه

تي جيحل  يحلاي فحلدولان ااملحلدن م هعاملحليهنه حلحل2001داجثاحبملحلدخلض درحلدا حل    هحلدافبنملحلدأل    املحلدحلحلدن م هعاملحلداإ حل   حلدحل

حلحلعفاحلحنجحلامجعي. د م هعاملحل  ا املحلدحل ع ههلهحل دحلايهعف هحلتعحل ماهدحلدو هحلمبحبمضهىلحل مض لحلدعم ه ديحل احبجيحلدا  تهي

امجعيحلنحلنلمفسيحل ححلداحبجد لحل  حل ضعحلقجدعاحل ا دحلافمسيحل  ن تسحلدن ه حلدأل   يحلعفاحل ث دحل  حلدول جااملحلدن م هعاملحلتي جي

حل.مبل جاام هحلةهىلحلدجملم ع هبهحلدا  تهيحلافحباهي

حلجماملحلتي جيحلدولان ااملحلدن م هعاملحلاا حلداا دحلدن    املحلتححل ودحلمتاسىلحلمبهحلنفي  حلنجضمحلانهحلكإدحلدامي نفحل  

 لان ااملحلدن م هعاملحلاف  تهيحلكيحلد كدااباملحلاان  حلد:حل حباقحلدامن املحلدولمادتمل.دعم ه حل  حلدو 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9
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 "هحلامحل  حلدا  تملحلعناتهحلدام ايملحلدامجعاملحلاف لان ااملحلدن م هعاملحلاف  تهيحل هحلنيعحل هنهحلامبه زحلدألب حلداحبه ج املحلدوي جدحلهبه

 .3تضهعيملحلانه لام ه"داحبه ج املحل ثن هحلحلهامبفحل  ياحلتححلدامسدته 

 "ان ةقحلدولان ااملحلدن م هعاملحلاف  تهيحلدحلد   ابحلتححلدخلاه حلدالاه يحل) ححلمنعحلدخلاه ديحلدجل هعامل(حلحل حلااسحلهلهحلت  ياملحل

حل.4"  وقامل

ةدهىلحلاثاث كدهحلداد حلمته  د هحلحلملدولدان اا"ابعم ه كدهحلحل2011دحل دنملحل م هعادملحلدنحلمل حلقاحلع ضلحلدافبنملحلدن    املحلاي نيهحل انادحلحلاف لان اا

جيددبحل  نحلعفدداحلدا دد تهيحلدنامددسديحلاباحبددجد لحل حلدنايهقددهيحلدوميدده فحلعفا ددهحلدحلنددهدحلحلمل حلتددححل  ددحتحل حباددقحلكددإىلحلدولددان ااحلةددهىلحلدجملم ددع"

  حلحل5  تهيحل حلابامنلاقحلتعحلخممففحل ماهدحلدو هحلدولان ااملحلدن م هعاملحلاف  تهيحلتعحلااعحلدنباهفحلدجملم ياملهحلت هحلنميلحلعفاحلدا

ااتفحلدن  يهنيحلدن م هعاملحل حلدا ا املحل حلدأل وقاملحل حلاف حلدوميفحبملحلمحبجمحلدن له حل حلنحبجمحلدولدم فثلحلدحل  دهبه هحلدامبه ندملحل حل

حل.6كداابام هحلدأل ه املد 

 دجملدهني  يد  د  اكتدس    وقادمل  ا لده امل  ده نمل دقم قه ج ادمل   يده  كدي   يده  عداد  دثحتحلعدهيحل دن م هعادمل دولد جااملحلامضد ح  

    نمل ا:حلدن م هعامل دول جاامل  المنا .دا ا مل عفا  دحمله  مل  دام ياحت دايله   تثه امل دا   نمل  دامن امل دن م هعي داي حتحل هممل

  ئفمل ماهدحلدو هحلحل حلتن لعفاحلدعم ه حلي حلتلان ااملحلدوان لملحلنحلاماا حل حبطحلةهىلحلئفملحلدن  لحل حتحلةهىلحلتحتحلدحلدو هحل  ماهد

   دد دن م هعامل دول جاامل  ايا .تثحت  دجملم ع دحملاممل  دا ا مل     كلحلدايهتفل   نضه ي وراف حل جزعلدو حل ج  نحدو حل   تهردا حل   لدأل

حلاماحباقحلدامن املحلدولمادتمل.حل دالامل

بحلدنامسديحلدن م هعيحلاف ان لملحلةهىلحلدا ا ملحلعفا هحل  حلاضعحل   ج " .دن م هعاملحلدولان ااملحلنهني  حلايمرحلدولان ااملحلدا ا املحل ناحل كل

 مددملحلمديحلتيددهردحلامضدد ححل انددادحلألكددادفحلدوان لددملحل يدد  حلامددجن حلدأل درحلدا ا دديحلهلددههحلنددملحلكددإدحل نضددهحلتددححل ددودحل اندداحل  ددلحلدى د دحل

حبداحلد م هعدهيحل   ندملحلتدعحل انداحل   حلحلام احب هحل حلد ماه حل  ندقحلدامنيادإحلداحبده  حلعفداحل فادحتحلداحبضدهايحل حلنف دههحل حلدنامدسديحل يحليدا ا املحلداوزحل

 ددإا حل دد  حل   حلدولددان ااملحلدن م هعاددملحلثيتحلتددححلنادد حل  حلا ددعحلدوان لددملحل حل حلدايددهتفلحلدحلدولددمجاييحلدوخمفيددمل.حلحلحلحلدولدد جالتددحتحلتددححل

دا ا املحلاف ان لملحل حلاوامسديحلدن م هعيحلدحل  هام هحل حل ؤنم هحلدى كدااباملحلنيمرحلدا تاسدحلدأل ه املحلدا حلنيم احلعفا هحلدحل اناحلدالاه ملحل

حل.7"نيمرحلدىبه حلدايهيحلداإ حلتححل ودحلنملحلد من هطحلدألكادفحلدا ا املحلداثر حلدحلدوان لملحل حل جنف هحلا:حل مطحلع فامل

 حلنلماعيحلد  دمهحلدولان ااملحلدا ا املحلتأناحل كلحلعنهم حلدولان ااملحلدن م هعاملحلدحلتن  هيحلدألع هدحلنلماعيحلخت اصحل اه ملحل ا املحل

  حل8اثج حل كاد  هحلتهامه 
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 .حلدوجدز ملحل لحلدوثه بحلدا حلانمفحلعححل  هطحلدون  هيحل حلتهحل لحلدألض د حلدانهةملحلعححلدامفجوحلداإ حلختفيف

 .اجيه حل حلامجن حلدى  درديحلداض   نملحل حلداييهاملحلي هنملحلماملحلدى له حل حلناهافحلتححلته ملحل شثهدحلدامفجو 

 مملحلمبهحلنثيحتحلتيهجلملحلت ه  حلدامفجوحل ختيافحل اث حلدياحلتححلدو ه  هيحلدا حلاان  حلا:حلااكج حلتجد  حلدا ا ملحل  حلان الحلاف حلدأل  

 دا ا ملحلقا حلدىتثه .

 د ميه دحلداجضعحلدألتةحتحلوثج يحلدا ا ملحلدهلهتملحل حل  هد  هحلداياسايداملحل حلداثا هداملحلدياجنملحلمبهحلنثيحتحلد م  د نملحلقا د هحلدن مايه املحل

  حلدى مه املحلقا حلدىتثه .

 مة ه نملحلدنقم ه نملحل حلدن م هعاملحلدولمحب فامل.ت دعهدحلدنعم ه ديحلدا ا املحلدحلدو   عهيحلدن    

حلدا ا ا حلدا حلا  طحل لحلدالاه مل حلداجمحتحلداحبجنمل ملحل حلدولان ااملحلدن م هعاملحلكيحلد مخاديحلدن اديحلدامثنجاج يحل حل حل ان حلاباإت حل  حلنفحبمل

حلدا حلايمرحل حلدان ايملحل  حلدامثنجاج اه حلتححل ودحلتي جي حل حلن   حلما حل فاه نجاج اهيحلدا ا املحلدا حلمنفحل هصحلتححلدامث"داممجن ه

تححلدو ا حل ااسحلعناحلهنهنملحلداي فاملهحل حلاميفقحلاب م همحلدامفجوحل حلدام إن حلدحلدوجد  حلدام اياملحل نلححلتححلحلامض ححلنفجن

حلدون يملحل حلننم قحلتعحل حلدامثنجاج اه حل ه  ملحلدأل  مملهحلتي جيحلدن م همحل احلت لحلدحلتي جي تيهجلملحلدألض د حلدا حلختفي ه

حلدوا حلدامثنجاج اه حلاثنجاج اهحلتي جي حلتي جي حلداإ حلننم قحلتع حلداي فامل حلهنهنمل حلاثنجاج اه حلكج حلدايثليحلهله حلدوي جي حل  نمله

حل.9"دو دق مل

 املسؤولية االجتماعية للشركات يف إطار االحتاد االورويب: جهود ترقيةحلحل2.4حلحلحلحلحل

 حلحلجيحلدولدان ااملحلدن م هعادمل اادحتحلنجضدمحلتي دحل حلكدجحلتححلبد فحلدافبندملحلدن    ادملحل   حلداثمهدحلدأل ض متحلحل2001دحل نملحلحلحلحلحلحلحلحلحلحلحل

 حلابوددددجدزددحلتدددعحلمادددد حلمتحلعحبدددداحلتددددانمت حلتميددددا حلدألبدددد دفحلعددددححلدولددددان ااملحلحلحل. ه  ددددم هحل حلام احب ددددهحلتددددححلبدددد فحلدا دددد تهيحلدن    اددددملبددد محل

 مددا يحلدافبنددملحلدن    اددملحل اه ددملحل انددادحلتددححل ددودحل عددلحلت دده  دحل انددادحلايددا حلتددححلدا دد تهيحلحل2006دن م هعاددملحلاف دد تهي.حلدحل

 حلقدداحلنددا يحلكدإىلحلدو دده  دحلاه اددملحلنددهنيحلمديحلدأل اجنددملحلدن   يحلتددححل  ددحتحلدولدان ااملحلدن م هعاددملحلاف دد تهي. دلحلتلدد احلداماددهافحل

ادج تحلحلدادا دحلدألعضدهرهحلحل دلتميدا دحلدألبد دفهحل داميده  حلدو ده  ديحلحلحل علهداجعيحل ا ده دحلدو ه  دهيحلدجلاداد ابانل ملحلاو ه حلدن   ي 

حلدا يدداحلداددا  حلهدوان لددهيحلدا دديتدحل دومج ددممل عددلحلفددالهحل حل حلداميدا ادد عددلحل دديه املهحلداهحلدولددم ف حلتهتددحتحلدويفجتددهيحلدادد حل مه  دده

حلحللان ااملحلدن م هعاملحلاف  تهي.اف 
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حل 10 حلقاحل ه لحلكإىلحلدالاه ملحلدحلامج حلتفاجظحلدحلنهدحلدولان ااملحلدن م هعاملحلدحل  دحلدن ه حلدن   يحلما حلحل

 ا:حل تةد حلتدححلحل2006شد تملحلدحلحل600دومادادحلد محبدحتحلتدححلحلاألتليحلاوايهمحلدايهوعا حلش تهيحلدن ه حلدن   يحلدا حلد ض لحل

 .2011دحلحل1900

 حلدامداقاقحلحلدا ا ادملعا حلدون  هيحلدا حلمتحلالباحتحلتجدقي هحلدناثك  املحلدحلابده حل  دهيحلدن د دحل  (EMAS)حل3300د محبدحتحلتدححل

 .2011دحلحل4600ا:حل تة حلتححلحل2006تن  ملحلدحل نملحل

 دايهقهيحلتعحلتن  هيحل  ااملحل  حلد    املحل ملحل  ان  حلدايهتفلحل حلظ  فحلداي حتحلد محبحتحلعا حلش تهيحلدن ه حلدأل   يحلدا حل قيلحل

 .2011دحلحل140ا:حلحل2006 نملحلحل79تححل

 حلدنتمةدهدحلاو م دهعيحلاألع دهدحلت ده  د«Business Social Compliance Initiative» كديحلت ده  دحل     ادملحل

 .2011ش تملحل نملحلحل700 حلتححلا:حل تةحل2007دحلحل69د محبحتحلدعضهؤكهحلتححل كا  هحل للحلظ  فحلداي حت

 عددا حلدا ددد تهيحلدأل    اددملحلداددد حلان دد حلاحبددده ن حلامجد ددقحلتدددعحلاج ا دددهيحلدو دده  دحلدايهوادددملحلاو ددو حلla «Global Reporting 

Initiative»2011ش تملحلدحلحل850ا:حل تة حلتححلحل2006دحل نملحلحل270د محبحتحلتححلحل. 

 حلما حلتححل ودحل   تفحل ااملحلدن م هعاملحلاف  تهيهحلع ضلحلدافبنملحلدن    املحلد كدااباملحل انادحلاف لانحلحل2011 حلدحل تمج  حل

حل 11ع حتحلتي حتحلن اثسحلنجدحلاه املحل كادفحلكي

 ددددهدسدحل     اددددملحلاف لددددان ااملحلدن م هعاددددملحل حلا ددددباعحلحلاعدددداد دن م هعاددددملحل حل  دددد حلدو ه  ددددهيحلدجلاددددادهحل حلحلملايسنددددسحلا ددددعحلدولددددان اا 

 دولان ااملحلدن م هعامل.حلدماهدحلدو هحلحل حلدا  تهيحلعفاحلدنامسديحل حلدوله ملحلتيهحلاممجن حل ه  هي

 قاهملحل حل لدلحلتلدمج حلداةحبدملحلدحلدا د تهيحلتدححل دودحلدانحبهشدهيحلدايهتدملحلندجدحلدتثده يحلدا د تهيحل حل  د دهيحلعدححلتلدمج حل

 ثحبملحلدوجدبنلحلدحلدا  تهيحلدايهتفمل.

 ن    املحلد  هرحلنا حلدقكنلحلدافبنملحلددامن الحلداإديتحل حلداميه  حلدو ك حلدحلنهدحلدولان ااملحلدن م هعاملحل للحل حلامجن حل    ملحل

 ابأل   ملحل هايملحلداإت .تا  ملحل فج حلاف  ه  هيحلدجلاادحل حلدا حلايميحلدو ه  ديحلدوميفحبملحل

 ايسنددسحل هم اددملحلدولددان ااملحلدن م هعاددملحلاددا حلدا دد تهيهحلنادد حلا اثددسحلدافبنددملحلدن   اددملحلعفدداحلدالاه ددهيحلدوميفحبددملحلابن ددم و حل حل

 ول جاملحلاا حلدا  تهي.دن مة ه حل حلدن جدمحلداي جتاملحلتححل  حتحلا باعحلدالفجتهيحلد

 .للحلحلاعحل حلا ه دحل حلاحبه لحلدويفجتهيحلدجملم ياملحل حلدا ا املحلاا حلدا  تهيحلتححل ودحلدعاد حلدامحبه ن حلمتحلدوهاامل  
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 تمه يملحلد تهمهحلدولان ااملحلدن م هعاملحلدحلنهنيحلداميفالحل حلدامثجنححل حلدا ا هحلنا حلااننداحلدافبندملحلدن    ادملحلت ده نعحلاثدجنححل حل

حلدحلدولان ااملحلدن م هعاملحلاف  تهي.متجنحتحلدا ا حلدحلنه

  دولان ااملحلدن م هعاملحلاف  تهيحلتححل ودحل مدطحلاميسندسحلحلدنقفا املحل حلداا ااملحلدحلنهدحلدامأتااحلعفاحل  املحلدالاه هيحلداجبناملحل

 دولان ااملحلدن م هعاملحلاف  تهي.

 د ددمي هدحلدأل  ديحلداا ااددملحلدوميدده فحلاحب نددبحلدويددهكالحلدن    اددملحل حلدايهواددملحلدحلنددهدحلدولددان ااملحلدن م هعاددملحلاف دد تهيحلتددححل ددودحل

 عفا هحلدحلكإدحلدجملهد.

ت هحلاحبك حلدافبنملحلدن    املحل  هتهحلاف مه يملحل حلدامحباالحلدويفقحلابأل درحلةهىلحلدولان ااملحلدن م هعاملحل جدرحلتححلب فحلداا دحلدألعضهرحل  حل

حلدا  تهيحل  حلدانحبهابي.

 املسؤولية االجتماعية للشركات: السويد لرتقيةجهود   3.4  

أل حلاثدددج حلدحلبفايدددملحلدا فددداد حلداددد حل دددملحلابولدددان ااملحلاممفدددعحل"جناحل  دددج حلتف ج دددملحلاممدددجن حلدولدددان ااملحلدن م هعادددملحل حلدا ا ادددملحل  ددديحلافلددد

دن م هعاددملحلاف دد تهيهحلنادد حل هنددهحل مددحتحلدو داددبحلدأل :حلعندداتهحلنميفددقحلدألتدد حلابأل درحلدن م ددهعيحلدولدد جدهحل حلتددححلداحبضددهايحلدادد حلا دديحتحل

ميفحبملحلمحبجمحلدن له حل حل لفج حلدا  تهيحلدالجنانملحل حلدونه حل)دا ا مل(حل حل جمحلداي حت.ت هحلد م  يحلدحلدالجناحلدحلكإدحلدجله بحلاف حلدو

دالددجناحلدايانددداحلتددححلدا ددد تهيحل حلداجتددهنيحلدان دددمملحلدحل ضددعحل دددا دحل ع ددهدحلدولدددان ااملحلدن م هعاددملحلاف ددد تهيهحل حل دده لحلتثهادددبحل

حل.حل12"أل  مملحلدولان ااملحلدن م هعاملحلاف  تهيحلداماقاقحلدانه املحلدحلدامأتااحلعفاحل  املحلدعاد حلدامحبه ن حل حلداماقاق

حلدحلدالجنا حلحلملنجضمحلدجلا دحلدامه حل كلحلدامن ا هيحل حلداحبجد لحلدا حل ع لحل حلشبيلحل ه  ملحلدولان ااملحلدن م هعا

حلالتنظيمات و القوانني احملفزة ملمارسة املسؤولية االجتماعية (:1اجلدول )

 ملسؤولية االجتماعيةالتنظيمات و القوانني احملفزة ملمارسة ا السنة

حلحلداسديحلدجل هيحلديثجتاملحل اتفحلدن  يهنيحلدا ا املحلدحلنهنيحل ع ههلهحل حل اه حلدامحبايحلدحلكإدحلدجملهدحلدحلاحبه ن كهحلدالنجنمل.حل1997

داددسديحلدا دد تهيحلمديحلنبددلحل ددا حلإب  دمهحلتيفجتددهيحلنددجدحلدناث حلدا ا اددملحلان ددهبه هحلدحلاحبه ن كددهحلدوهااددملحلدالددنجنملحل)تددةو حلتددهحلحل1999

حلد مخاديحلدوجد حلداثا اهداملحلدا نهعامل(ميفقحلاب  يهوحلدايهزديحلدحلدهلجدرحل حلدوهرحل حلن

حل ه يي

حل2001

مضددد لحلدنعم ددده ديحلدن وقادددملحل حلدا ا ادددملحلدحل اه دددهيحل حلاحبدددجيحلدمددد الحل تدددرحلددددسحلمدددنه نقحلاحبهعددداحلع جتادددملحل دددجنانمل

حلدن مة ه حلتححل ودحلقه ج حل هصحل إا .
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حلايسنسحلاش د حلقمهيحلدألع هدحلدحلايسنسحلنحبجمحلدى له هتححل  حتحل"حل هتفململحلداابومحل"دا  دتملحلدالجنانملحلاف لان ااحل2002

 حبدهابيحلداي ددهدحل حلنحبدجيحلعفداحلكددإىلحلدو ده  دحلحل.دا ا ددملحلتثه اددملحلدايلده حل ئهندملحلنحبددجمحلداي دحتحلدأل ه داملهحل  حلدييدهظحلعفداحل

عادملحلاملد احتحلعدححلدولدان ااملحلدن م هحل حلتن  دهيحل  د  حلت دهحلمتحلد دماادوحلتن دبحلحلدولد جدحلحل دون  هيحلمدتحلديثجتادمل

حل.كإىلحلدا  دتمل

قهتلحلدالجناحل ماان حلد كداابام هحلافمن املحلدولمادتملحلنا حلدم الحلايميحلدجلجد بحلدو  ملحلافمن املحلدولمادتمل حلدا ا ادملحلحل2006

حلد:حلد ته  هحلدحلتحتحلدالاه هي.حلا حلدنقم ه نملحل حلدن م هعامل.حل حلدا حلالي

 حلاو دددمة ه حلدولددد جدحلف يدددهنتحلدا ا ادددملحل دأل وقادددملحلاحلدنتمةدددهدحل  د دددملكدددجحل  ددحلتدددححل   ديحل حل وقادددهيحلدألا  دددهرحلنفدددسحلحل2007

حل.دحلدا  تهيحلد م هعاه

ا نددلحلديثجتددملحلدامج ا ددهيحلدجلانددادحلامل ددو حلدحلدوان لددهيحلداي جتاددمل.حل حلمادد حلاتددهحلامم اددقحلاج ا ددهيحلدو دده  دحلدايهواددملحلحل2007

حلتهيحلداي جتامل.  حلامجضامحل  بحلعايحلدنامسديحلهبإىلحلدامج ا هيحلتححلق حتحلدا  حلحل(GRI)امل و حل

)احباددالحل ددنج (حلتددححلبدد فحلدا ددنا محلداددجبعحلحلابا دديه امل  دد حلقهد ددملحلاضددلحلدا دد تهيحلدادد حل ددكيحلد ضددحتحلداحبجدعدداحل حلافمددسيحلحل2008

حلافمحبهعا.

متحلدادسديحلمدنه نقحلدامحبهعداحلدايهتددملحل ن د حلقهد دملحلتددححلدا د تهيحلداد حلاميدده  حلتي دهحلاكقادملحل حلامددجن حلدولدان ااملحلدن م هعادملحلتددححلحل2009

ملحلدالجنانملحلدحلظحتحل ائ م هحلاو ده حل   لحلديثجتحل2009يهحل حلدحل ج  رحلهنيحلدامحبايحلهلإىلحلدا  تهنحلاجضام ودحل

حلدن   يحل ا دحلنجدحلنحبجمحلدن له حلدحلابه حلدولان ااملحلدن م هعاملحلاف  تهي.

 

حل.13 حلتححلاعاد حلدا هنةملحلابنعم ه حلعفاحل ناحلدو د عدو ا 

حل 14 تهيحلعفاحل  حتحلتلان ااه هحلدحلعادحلتنه حلحلتححلد  هت هحلا   حل  ج حلنثجتملحلدالجناحلاماللحل حلا باعحلدا 

 ا بعحلديثجتملحلدالجنانملحلداحبمهيحلدخلهصحلومه يملحلايفا هيحلتن  دملحلداميده  حل دامن ادملحلدنقم ده نملحلاف د تهيحلدوميدا دحلدجلنلداهيهحل

دولدان ااملحلةدهىلحلدا ا دملحلخب دجصحلدندكديحلنحبدجمحلدن لده حل نحبدجمحلدولدمخايحل حلتدححلتاةدهمحلدألتدلحلدومادادحلدايدهويحل امم اقحلدو ده  حلداي د حل

  :حلدا فددداد حلداددد حلاضدددعحل ظايدددملحلنثجتادددملحلتنلدددحبملحلولدددان ااملحلحلامحل هندددهحلتدددححل مدددإ حل دددفحلتةدددهن قددداحل مددد الحلدالدددجناحلحل تثه ادددملحلدايلددده .

حل.2002دحلعهيحلحل( نادحلدولان ااملحلدايهوامل) زد دحلدخله  املحلحلإببومدا  تهيحل ما حل
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  اددمل.حل جيددبحل  حلمتةددحتحلامفددبحلاحبدده ن حلدن ددمادتملحلتددححلدو دده نعحلدو فجتددملحلافاا حلدالددجناحلتددححل  :حلدا فدداد حلدادد حلحل دىاسدتاددملحلدامحبدده ن 

اقدد د حلتيدهنتحلعهواددملحلدحلتمه دملحلاحبدده ن حلدن دمادتملحل  يددحتحلحلتددححل  دحتحل(GRIايفا ددهيحلتدححلدو دده  دحلدايهوادملحلىعدداد حلدامحبده ن حل)دامحبده ن حلا:حل

 ا املحل دن م هعامل.دألت حل تة حل  جاملحلامحباالحل تحبه  ملحلدا  تهيحلتححل   هيحلدان  حلدنقم ه نملحل دا 

 حلدام  نعحلدا ا يحلدا ه يحلا:حل ه بحلدولمجاييحلدايهاادملحلتدححلدادجعيحل دوي  دملحلدا ا ادملحلابا د تهيحلدالدجنانملحلا:حلحل دا ا املحلدو ه  دي   

ضد ححلنحبدحتحلدامثنجاج ادهحلدان ايدملهحل كديحلحلقدعحل دددادحلعهوادهد مدحتحلدا د تهيحلدالدجنانملحلتجحلناد حلدن مثه حلدا ا يحل دايهعفادملحلدحلداي فادهي.حل

 مفمحلنلمخايحلاجمفحلدونمبهيحل  حلدخلاتهيحلدا حل لححلدأل درحلدام يافيحل  حلتيادحلدى مهمهحل  حلداثيدهردحلدحلداجقدلحلدادإ حلختيد حلت

عفدداحلداددك نفحلاف نه لددملحل ذددجحلدا ددنهعملحلحليددهاييحل  حلدامفددجو.حلت ددهحلالددهعاحل نضدده ددفحلدامثددهاافحل  حلدوددا ويحل  حلد ددم و حلدامهقددملحل  حلدان

 دالجنانمل.

 م م اف ا مل قه ج حلا  نع متمحل 1999 يي  دالجنا ه دا ا ي داي حت  دحلت  هحلد  حل داحبجد ل  محت حلحلانملدالجن دا ا امل دام  نيهي   

 :دامه   ا ه مبه دجلاناده داماد ت تح عا  عفا نهااه دا ا ي داحبه ج   مج  .دوييجد  ه  

حل.دام ايامل دا ا مل ي هنملحل مةحت    دجل اع عفا     دعم ه  اف عهنمل عهتمل قجدعا -

 تلمجاييحل   ىن يعفا نميفق ته د دننم هد عفا دام اياملحلدا ا مل قا د وا حلنا  د اضع عهاامل  ا امل هناستحب -

 . دهلجدر  دوهر داك مل د اف جد 

 ن ثحت قا ع حت أل  دىم  تنم ق حت دا ا مل عفا افمأثتحلاحباال   جي     نضه دالجنا  دا ا ي داحبه ج  ن كط -

 .دا ا مل عفا  م د

 زات السويد يف جمال البيئة و التنمية املستدامة و املسؤولية االجتماعية:اجنا  4.4  

حلbility)a(Accountحل"منه لاملحلدولان اامل"حلداإ حل عاافحلدون  ملحلداا اادملحلمدتحلدا مادملحل" ته  دلحل  افاد دادحلاحب ن حل"نهاملحلحلحلحلحلحلحلحلحلحلحل

حلن جعملحلتححلدويماهيحلدا حلايميحلتجدضاعحلدونه حل  ا ملحلدولان اامل.حل قاحلد مناحلدوانش حلد:حلمنه لاملداا ا يحلدالجناحلتانش حلحل2007 نملحل

   ثحتحل هصحل   زحلدامحب ن حلتجضدجيحلدولده ددحل دلحلدجلنلدلحلدحلحلد.حل فاحل108داي حتحل دايله حل داحبضهايحلدن م هعاملحل ما حل لحلش تهيحل

حلحل دن م هعاملحل حلدا ا املحلملنهدحلدولان ااهزديحلنحبحبلحلدالجناحلعادحلدجن حل. دالجنا

 نيدددك حل  حلحل2020ةدددملحلدحلدالددجناحلكدددجحلتدددححل ددلحلدولدددمجاييحلدأل ىنحلدحلدى ددده حلدن   يهحل حلمفددجدحل دددنملحلتلددمج حلدايدددهزديحلدون ي

 .حل1990ابوهدملحلع هحلته لحلعفافحلدحلحل40دالجنانملحل نل ملحلحلانخي حل ل ملحلدن  يهو
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 د  يددهوحلحلن ددجيحل فددغحل2008اي ددحتحلدالددجناحلعفدداحلديدداحلتددححلد  يددهوحلداث  ددج حلدانددهافحلعددححلندد محلداجقددج حلدننيددج  .حل يدديحلدايددهيحل

 .1998تفلحلبححلدحلحل58.7تفاج حلبححلابوحبه  ملحلتعحلحل50.5داث  ج حل

 دحلدوهدملحلتححلدجل دداحل حلدن عاملحلدا و ماثاملحل حلحل76.7متحلاعه دحلاا ن حلحل2009 ييحلحلايمرحلدالجناحل ددادحلدحلنهدحلاعه دحلداما ن حل

 داس ه املحل حلدويا املحل حلداج قامل.

 اإا حلاسدناحلدكم هت لحلابألمإنملحلدايضجنملهحلنا حلام ا حلدالجناحلقهد ملحلداملجمحلحل عيحلدالجنانلحلاباحبضهايحلدا ا املحل حل مابملاسدناحل

 دا انقحلاف ا مل.حل

 دامل جبيمل عوتمل ( Svanen ) دن م و  ال احتحلكج  كا  ه .تثحت ملدن ثناننه احلابونمحبمل  هممل  مسامل  ا امل عوتملحلكي 

  ار عفا ههحلدوجد حبمل   يحل   ف ت دنف ه تحتحلحلد دا ا مل عفاحل دخلاتهي دالفعحلأتثت  اص     د ف دامل جبيمل عوتملحل اض ح .دولمادي

حل.دانيهاييحلتح ا  م نىتحل هي تجد  تجهنهحلحلتح

 دن ه امل قج ه اثحمحل دجملهنيه تححلعا  د ت ه دي اان ه  هالجنا .دالجنا دحلتس ك  دقم ه   قمهي كي دا ا امل دامثنجاج اه 

 افمثنجاج اده شد تمل 3,500حلحندج اج دا  نهااده .دومبدا د  دامهقدمل نيدهاييداحلتيهجلدهي تةدحت جملدهني شدهتفمل نفدجد اجيده  دحلاث دح

 .دالجنا د دا ا امل

 انادحل هد د ممال دأل تد دالنجدي د .ظهتفاجحلحلدذجحل اف ا مل دا انحبمل ابوو س دنكم هي ش ا احبا اف ا مل دا انحبمل دوجضمل  

حل .ن جعه ه د اف ا مل مانحبمل  تنلج هيحل ق  مل  مي هداب H&M  ا ه مبه دوج ج دهحلدحملوي   ا ي هدوو س كإىل تةحت ا اع

 IKEA (إيكيا)يف شركة  و البيئية سؤولية االجتماعيةاملاملبحث الثالث: 

 :IKEA (إيكيا).التعريف بشركة 1

  Ingvar)حل  لدلحلدا د تملحلتدححلق دحتحل.تأترحلشد تملحلعهواده 43دو ا ملحل  محتحل ضخلحل  كلحلش تملحل اثوحلدحلدايه)هحلنا حلحل(انثاه)ايمرحل

Kampradدونددس حلحلا اددعحلدألاثوانددمفحل حلحلكدديحل .حلكجانانددمل  حل مفث ددهحلد  حل حلنددان كهحلابو دده تملحلتددعحلن جعددمل 1943دالددجنا حلعددهيحل(حل

حل تة حلتححلانم  حل   ع هحلدحل دجلهكسحل دىتللجد ديحلدونسااملحل ة اسديحلدومه خحل حل   ديحلدواهىلحلدحل و هحلافمبسدملحلدونم  دحلنجدحلدايه).حل

حلدحل  دصحل ددي حلتنمبه ددهحلدايهاادملحلدجلددج دحل  دد جاملحلة اي دهحل  حبف دده.حل اضددلحلدا د تملحل تةدد حلتددححل(انثادده)  ادمل.حل نث ددححل د بحلجندده حلحل38

دا د تملحلتأنداحل  ضدحتحلدوان لدهيحلتدححلحل(fortune) ايمدرحلنفدملحلحل.تفاده حل دنجايحل23هدداد حل دنجاي حلنيدجمحل افحلتجظدفهحل  حبدقحلعحل127

حل ناملحلض ه حلنحبجمحلدايهتفلحل نحل ا هحلدانلهر.

http://www.forbes.com/companies/ikea/
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
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حلتميا دحلتححلد  ه حلحل(دنثاه) حلعجدتحتحلجنه حلش تملحل

 ج دحل ا دحلي يه حلتنخيضمل.ا  الحلتنمبهيحل)داميثتحلدن ادعيحلدوخمففحلعناحلدام  ال(حلحل اسدحلمديحل  

 .د ملحل فج حلدولم فثلحلدحلدن جدمحلدا حلا مبحلاب كدق هحل حلتي  ملحلدنماه ه لحل حلاف ام ه   

 .دنكم هيحلداث تحلاباملجنقحل حلخت اصحلتاسد املحلت تدحلاف 

 اجظافحلداثجد  حلدوانكفملحل حلدنعم ه حلعفاحلدايهدفملحلدحلا د دحلدا  تمل.حل 

 ااد.د ماه حلش ثهيحلدامجزنعحلدو اسدحل حلدجل 

 :(ايكيا)يف شركة  املسؤولية االجتماعية و البيئيةسياسة  .2

 كدددلحلدأل ادددجاييحل دألكدددادفحلداددد حلالدددياحلاماحباحب دددهحل داجمدددجدحلااا دددهحلتدددعحلنفدددجدحلدايدددهيحلحل2010الدددنملحلحلاو دددمادتملحل(دنثاددده)ن دددلحلاحب نددد حل

اهيحلا  الحل)حلد مادرحلتححلع فنجدحلدايهحل(دنثاه)حل.حل تححلشأ حلكإىلحلدأل اجاييحل  حلنثج حلهلهحلد يثهملحلت هش حلعفاحلااعحلتيه  2015

 :عفاحلدحمله  حلدامهااملحلدت اثسحلحل(دنثاه)ا:حلاث  حلي ملحلدحلع  حلدونمف.حل  اثج حلا تاسحلحل امجن حلدونمبهيحل مجن

 احباميحلتنمبهيحل تة حلد مادتمل. 

  داي حتحلجب ج حل ددادحلا نهرحلنم يهيحل هااملحلتححلداث  ج. 

 جنحتحلدوخفيهيحلا:حلت ه  حلافمهقملحل دوجد حلدأل اامل . 

 نبلحلدوخفيهيحل دانيهاييحلدانهاملحلعححلع فاهيحلدام ناعحل دام ياحتحلاحبفاحت. 

 ايسنسحلد درحلدولان ااملحلدن م هعاملحلاف  تمل. 

حل 15(حلعفاحلداينهم حلدامهااملدنثاه حلدحلكإدحلدنبه حلا اثسحل  دتفحلدن مادتملحلدحلش تملحل)

 تيهردحلد مخاديحلدامهقمل حل 

ابوهدملحلتحبه  ملحلابايهيحلداإ حل  حبفهحل حلقاحل هعاحلكإدحلحل4اهحل نل ملحل لنلحلتيهردحلد مخاديحلدامهقملحلدحلااعحلتمه  حلدنثحل2011 ييحل نملحل

تفاج حلد   حل. هحلنيثسحل  حلام ادقحلدن دمادتملحلتدححلشدأ فحل  حل حبدقحلد ابندهحلةه ندمل. حلمتحلماد حلتدححل دودحلحلحل6.2دنت حلدا  تملحلعفاحلاج تحل

 حلتدححلد دمخاديحل    دملحلدنضدهردحلداإتادملحل حلتيهردحلد مخاديحلدامهقملحلدو ا مملحلي  سدحلداما  ملحل حلدام جنملحل حل    ملحلاثاافحلدهلجدرحل حلمتكهحل

حلدنقحتحلد مي هنحلافمهقمل.حل حلقاحلمتحل اعحلتةحتحلكإىلحلدأل   ملحلايا حلت تحلتححلدولم فثلحل نضه.

  )ارعهيحلت تدحل ادحلتححلش تملحل)دنثاه 
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 يدد حلحلادان كهامالدلحلدايد صحلاألبيدهدحل دا د هدحلدحلدا فداد حلدانهتادملحلعدححلب ندقحلمتجندحتحل دتدفحلبجنفدملحلدأل دحتحلحل)دنثاده( دافحلتان لدملحلحل

 حلمتكدده.حل ددافحلكددإىلحلداددردتفحلا:حل فددقحلدامياددتحل حلمتثددلحلداددا دحلدانهتاددملحل ما ددحتحلحلتن  ددملحلا حبددهمحلداميجاددملحل فحلدااج الدداحلدون  ددهيحلتةددحت

تفادددج حلد   حلدحلحل65ا:حلحل2010تفادددج حلد   حلدحلحل45 حلقددداحلد اييدددلحلك دددهيحلشددد تملحل)دنثاددده(حلتدددححلحلتلدددان ااه هحلدحلدجملدددهنيحلدوخمفيدددملهحل

حلتفاج حلبيحت.حل100عملحلتححلداردتفحلدا حلنمجقعحل  حلنلميااحلتن هحلنجد حلهحل حلكيحلمتجدحلنهنوحلن جحل2011

  دامل نعحلابن مة ه ديحلدحلنهدحلدامهقملحلدومبا د 

دحلدامهقملحلدومبا دهحل حلكيحلختمطحلهلا  هحلبجنحتحلدوا حلي حلحلن فغحلد مي ههلهحلهلإىلحلدامهقملحلحلاو مة ه    لحلش تملحلدنثاهحلت هاغحلت تدحل

اج تكدددددهحلتدددددححل دددددودحلدامهقدددددملحله دحلدنماه دددددهيحل  دددددفحلدامهقدددددملحلدحلت ددددده حلشددددد تملحلدنثادددددهحلندددددملحلابوهددددددملهحلناددددد حل  حلتدددددهحلنيدددددحل100ندددددجد حل

تححلاج  انهيحلدا اي حل)د مهمهحلدامهقملحلتدححلحل60ت  حلتححلت ه حلدا  تملهحل حلنج احلحل40دومبا د.نا حلاج احلاجنهيحلافمهقملحلدا  لاملحلدحل

حل)دنثاه(.حلابوهدملحلتححلداث  ابرحلداوزتملحلام ياحتحلتمه  حل12دا اي (حل حلدا حلانمفحلتهحلنيه دحل

  زاي دحلدحلد مي هدحلدأل  هدحلدو   مل 

   حلش تملحل)دنثاه(حلعفاحل  حلاثج حلدن  هدحلدا حلالمي ف هحلتححلت ه  حلتي   ملحل حلت  صحلهبههحلت هحل هنهحلاي حتحلدحلدبه حلدا  تملحلتعحلحل

دايهابيحل بحلتححلد مي ههلهحلدخلتحتحلتححلدا نا محلدايهويحلافم ايملحل حلنفسحل عهنملحلدايهابيحلاماحباقحلكا  هحلبجنحتحلدأل حتحل حلدوم ةحتحلدحل

حل2.2ا:حلحل2011 حلقدداحل مددحتحلدادده حلد ددمخاديحلدخل ددبحلدحل ددنملحلداماحبددقحلتن ددهحل  ددثحتحلتلددمحبحت.نددملحلحل  حل م نحبددملحلتلددمادتملحل دودداد دحل

حل.تفاج حلتكحلتثيب

  )د مخاديحل   عحلافحبمححلدولماديحلدحلقمهيحلدانلافحلد)دنثاه 

دحلد مخاديحلحلدحلدهلناحل ابتلمه حل دا لحل ا تاهحلحليحلداحبمحولهعادحلتسد عاي حتحل)دنثاه(حلتعحلدا نا محلدايهويحلافم ايملحل حلش تهرحلاث  نححل

 دامحبناهيحلدا حلاحبفحتحلا:حلناحلت تنهااهحل تة حلتححلتهدملحلدافحلتسد يحلنلمي فج حلحل.دام محلدألتة حلد مادتملحلاس دعملحلداحبمح

حل50ا:حلحل2011دحل.حل حلقداحلد اييدلحلت ادملحلداحبمدححلدولدماديحلدولدمخايحلتدححل)دنثاده(حلدو ااديحلداثا ه نملحل دألمسدادحل دوادهىلحلتححلد مخادي

 ابوهدملحلتححلداه حلداحبمححلدولمي حت.حل23.8دافحلبححل حلكجحلتهحل ةحتحل

حللشركة ايكيا: لبيئيةج املسؤولية امناذج من برام.3

 د مثدده حل لددانهيحل دد ددملحل  د دديملحلدانمددهمحلدحلز دعددملحل")انثادده(حلعفدداحلحلت دده  دحلداحبمددححلدأل ضددحت حلامضدد ححلكددإىلحلدو دده  دحل لددلحلقددا د

نمبملحلافحبمححل مها ام هحل  دحل تاملحل  حبتد.حلكدإدحلا:حل ه دبحلاحبفادحتحلدامدأثتديحلدا ا ادملحل دن م هعادملهحلت دهحل  حلوداحبمححلدامحبفاانملحلدحلداا دحلد
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سد علحل ابامه حلعايحل  ج حل دعيحلاف سد علحلدن دم  د حلدحلد دمخاديحلحتحلتححلاثهاافحلدى مهمهحلابانل ملحلاف داحبمححلم حلدانجعاملحلدأل ضحتحلنحبف

 16".سابدن ها هحلنلهعاحلش تملحل)انثاه(حلعفاحلاحباميحل  يه حلانه لاملحلحل.ح ناوحلدامحبناهيحل دامثنجاج اهحلدا هك ملحلداة 

 مدد الحلتيدد  حلدامبسدددملحلدأل دحلدحلدايدده)حلداددإ حلنحبددايحل اددجد حلشددجتجناملحلت ددنجعملحلحله هنددحل.2011تدححل كددلحلدجنددهزديحل)دنثادده(حلايددهيحل 

 ."17دويم ا  «utz»تححلتهته حل100 نل ملحل%

 )نمبددهيحلتددححلتدجد حلتثدد  دحلت دنجعملحلتددححلخمفميددهيحلدودجد حلدخلددهيحلتةددحتحلت"تنمبددهيحلتثدد  دحل ده ظحلعفدداحلدا ا دمل حلحلايد  حلشدد تملحل)دنثاده

دخل ددبحل دألق  ددملحلدوم حباددملحلتددححلع فاددهيحلدى مددهمهحلدوخمفيمل  ددودحلجل ددعحل ا ددنافحلداحب هتددملحلىعدده دحلدامثدد د هحلت دده امحلامددج تحلدامهقددملهحل

تدححلد دم و حلحل%80 داد حلادج  حلندجد حل CFL ا دثافملحلت ده امحلناد حلع ضدلحل)دنثاده(.ت ه امحلاي دحتحلابامهقدملحلدا  لداملحل متكده

تححلته ملحلحل%70 ضيهفحلتححلدو ه امحلدايه نمل.ع فاهحلحل10دامهقملهحلنا حل هنهحلالم ف حلت املحلض افملحلتححلداسد قحل  كدحل حبهد هحل تة حلدحل

دز اي حلت د ه حلتدححلكدإدحلداندجيحلحل350,000 حلمتحل ادعحلندجدحل2010دو ه امحلدحلدنثاهحلكيحلت ه امحلتج  دحلافمهقدملهحلناد حل  حلدحلعدهيحل

 .اضدده ملحلا:حل  حلدنثاددهحلايدد  حلا  دحلمشلدداملحلنددملحلشددان هحليشدديملحلدا دد سحل ا دديمحتحلعددرحلت دد ه 2009هيحلتحبه  ددملحلابايددحل%60 نلدد ملحل

LED نضهحلاي حتحلدنثاهحلدحلدا و حلحل.دنقم ه  حلاب م و حلداث  ابر.اي حتحلدو ه امحلوادحل هعهيحل ياحلشاححل لاطحلايادحل هعهي  

ملحل لي حل  اعحل تاهملحلتححلته دحلمانحبملحلاف ا جد الهحل  ا يحلتنإحلعهتلحلاحب ن هحلام باعحلدامجقفحلعححلد مي هدحل تاهملحلدا و ما حلدحلدي

تححلد م و حل تاهملحلدا و ما هحل دامج تحلدحلداحب هتملحلدا ا ادملحلالنفحلحل%90كإىلحلدخلمجدحل  يحلا:حلدخنيه حل نل ملحلنجد حلحلتنخي هحل

دحلحل(دنثاده)داد حل مضدن هحلدىشه دحلا:حل  حلته دملحلتدا جنيحلت ايدهيحل تادهملحلداندهنفج حلن مداحل ني دهحلافمدريحلجل يادملحلدتدالهحل حلحلتعدألبنه .حل

 .18دا و حلتنإحلنجد حل لحل نجدي"

 " اثنجاج اهحلت مث دحلمديحل يهااملحل ترحلدحلاج تحلدامهقدملحلتهالدفعحلمديحلدن دمخاديحلدودنخي حلافمهقدملحل دن دم و حلحل(دنثاه) اج  حل

يا)دألقددحتحلاف ددهر.حل احبددايحل ك نلددهعاحلعفدداحلاحبفاددحتحلحلدادد حلاددماثلحل مددا قحلدوددهرهحلتدده (RINGSKAR) عفدداحل دد احتحلدوةددهدحلننياددملحلتاددهىلحل(اي

دحلدو ددملحلدحلحل30د دم وتف.حلت دهحل هندهحلختيدفحلتددححلضديطحلدودهرحلتدعحلاضده ملحلدهلددجدرحلادفحل ثندهرحلاا حبدف.حل ابانمابدملهحلنثددج حلاداننهحلادج تحلتحبداد ىلحل

 "19.د م و حلتحبه  ملحلابينياهيحلدايه نمل

 تعاون شركة ايكيا مع الشركات الدولية املختلفة يف جمال االستدامة:.4

حل 20ياناحلتححلدون  هيحلدحملفاملحل حلدنقفا املحل حلداا ااملحلدحلنهدحلدن مادتملحل حلدولان ااملحلدن م هعاملهحل إت حلتححل   هاميه  حلدنثاهحلتعحلدا
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 ت دده  دحلقمددححل  ضددحت (BCI)لددانهيحلتف ج ددملحلدحلدامددأثتديحلدا ا اددملحل دن م هعاددملحلدا دالدداملحل حل ددافحلكددإىلحلدو دده  دحلا:حلد دد درحل 

 .ناحل عضهرحلت ه  داس دعملحلداحبمححلنجدحلدايه).حل ن جعملحلدنثاهحلكيحل 

 ع هدحلتححل  حتحلدولان ااملحلدن م هعامل  :  (BSR)كديحلتن  دملحلعهوادملحلمدتحل مادملحلالدهعاحلدا د تهيحلدألعضدهرحلدحل حبادقحل حلكيحل

 دانبه حلدحلدألع هدحلتعحلدنكديحلداحبالحلدأل وقاملحل دألشخهصحل دجملم يهيحل دا ا مل.حل

 (تان لملحلداميهبفحلتعحلناجد يحلدوس عملحلنجدحلدايه (CIWF) حلدون  هيحلدخلتنملحلدويكفحلهبهحلدو م ملحل   هكادملحلكيحلانا حل حل 

ناددجد يحلدوس عددملحلندددجدحلدايدده).حلكندده حلعوقدددهيحل ددلحلكدددإىلحلدون  ددملحل شدد تهيحلدودددجد حلدايإدداددملحلداثددر حلدحل    ابحلهبدددافحل عددلحلدونمبدددهيحل

يحلدوس عددملحلدحل بدد حلع ددحتحلتددححل  ددحتحل تددفحل  هكاددملحلناددجد حل حلاي ددحتحلكددإىلحلدون  ددمل دو دده  ديحلدادد حلمتةددحتحلتددسدايحلتف ج ددملحلياددجد يحلدوس عددمل.حل

عفداحلامدجن حلتيدهنتحل  هكادملحلنادجد يحلدوس عدملحلدحل CIWF دو دكاييحلدايهتدملحل دالاه دملحل اعداد حلدامحبده ن .حل اميده  حلدنثادهحلتدعحلتن  دمل

 .ش تهيحلدنثاهحلاف جد حلدايإددامل

 نفددسحل عهنددملحلدايددهابي (FSC) نفددسحل عهنددملحلحلنحبددجي.حلافيددهابيحلنددجدحلدايدده)حلدولدد جاملكددجحلشدد ثملحلعهواددملحلامالددلحلدى د دحل حل حل

افيدهابيحل نيددج حلتن  دهيحلتلدمحبفملحلأل يدملحلألبدد دفحل ه  ادملحلنعم ده حلتدان  حلدايددهابيحلحلدولد جاملدايدهابيحل جضدعحلتيدهنتحل  ااددملحلادمل د دحل

 تنمبيحلتنمبهيحلدايهابيحل  حبهحلويهنتحلنفسحل عهنملحلدايهابي.حلااعلحلدنثاهحلنفسحل عهنملحلدايهابيحل ته لحلانا حلدألعضدهرحلدأل دددحتحل ادفحل

حل.1993عناحلا  هدفحلدحل

 دنايهمحلدايهويحلكجحلشد ثملحلمتحلا  دهؤكهحلتدححلق دحتحلدألتدلحلدوماداد.حل كديحلايدسزحلتجدبندملحلدا د تهيحلدولدان املحل اي دحتحل حلدنايهمحلدايهوي

ا اثدسحل   دمملحلدا د ثملحلعفداحلدو ده  حلدايهوادملحلداي د دحلداد حلاداعلحلحل حلعفاحلض ه حلت ه تملحلدا د تهيحلدحلد ده حلنفدجدحلامادااييحلدايجودمل.حل

 ددهدهحل ه  ددهيحلداي ددحتحلداحبه فددملحلاو ددمادتملحلتددححلدون ددج حلدا ا دديهحل ادداد تحلتثه اددملحلدايلدده .حل اددج  حلشدد ثملحلنحبددجمحلدى لدده هحلنحبددجمحلداي

 .دنايهمحلدايهويحلنجد ديحلنجدحلدالاه هيحل اا نبحل ش ثهي.حلن جعملحلدنثاهحلعضجحلدحلش ثملحلدنايهمحلدايهوي

 ددد  تفحلدنتمةدددهدحلدن م دددهعيحلدايدددهوي  (GSCP)دددحتحل حبادددقحلاادددهيحلندددجدحل  ضدددحتحلكدددجحلت ددده  دحلايه  ادددملحلاف ددد تهيحلتدددححل  حلحل 

 دو ه  هيحلدحلداي حتحل دويهنتحلدا ا املحلدحل فلفملحلدامج نادي.حل

 داا ااملتن  ملحلداي حتحل: (ILO)ئهندملحل تهادملحلتمخ  دملحلأل يدملحلاألتدلحلدومادادحل كديحلتفمستدملحل ماحبادقحلدايادادملحلدن م هعادملحل حلحل حلكدي

 نحبجمحلداي هدحلدويكفحلهبهحلعفاحلتلمج حلدايه).حل
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 ايمرحلتن  ملحل  حبإ دحلدألبيهدحل ترحلتن  ملحلتلمحبفملحلدحلدايه)حلاألبيهدحل كديحلاي دحتحلعفداحلأتتدلحل ئهندملحلدحل حلتن  ملحل  حبإ دحلدألبيه

 نحبجمحلدألبيهدحلدحلداميهيحل دوأ  حل دا عهنملحلدا ااملحل داميفالحل دي نملحلتححلداينفحل  جرحلدويهتفملحل دن ميود.حل

 ألتلحلدومااد.حل كجحلتن  ملحلااعجحلا:حلدامياتحل دامجدمدحتحل دلحلكجحلش ثملحلدامن املحلدايهواملحلدامه يملحلاحل حلي دىذهد   تفحلدألتلحلدوماادحل

 تدعحل د  تفحل(دنثاده) اميده  حلدو ده  دحلدن م هعادملحلادا حلحل.داا دحلتححل  حتحلدوي  ملحل دخلردحل دوجد  حلولهعادحلدا   حلعفاحل نهرحلناهدحل  ضحت

(UNDP) دحل ناحلت   عهيحلمتثلحلدو  دحلدحل  أل حل  د نشحلدحلدهلنا. 

 دددملحلدااج الدددافحلن دددجدحلدألبيدددهدحلعفددداحلدا عهندددملحلدا دددااملحل داميإندددملحل دودددهرحلدا دددايحل دا ددد فحلدا دددايحلاددداعلحلتن ف حلدااج الدددا 

 تن  ملحلدااج الافحلحل(دنثاهحل)حل. حبصحلدونهعملحلدوثملبحل داميفالحل دوله ددحل لحلدجلنللحل دي هنملحلتححلداينفحل دن ميودحل ت  حلتموزتمل

حل .يحل دحملفيش نثمه حلعفاحلدوا حلدامجنحتحلاي و حلتيهحلعفاحلدولمجنلحلدايهو

 نيمددرحل ندداحل تددرحلتن  ددهيحلدييددهظحلعفدداحلدا ا ددملحلدحلدايدده)حل  تة كددهحل ددرد.حل ا تددسحلدو دد  عهيحلحلمل دام ايدددا ددنا محلدايددهويحلي هنددملحل

  .عفاحل عهنملحلدايهابيحلدولمادتملحل ا مهمهحلداحبمححلدولماديحل اياتحلدونه حل(دنثاه) (حلWWF) دو كتملحل لحلمنا م

حل

 

 

 

 

حل املبحث الرابع: اخلامتة 

دن م هعاملهحلامحلتهحلدايهدادحلتدححل  حلايدجزحلدا د تملحلحلملامن املحل حلدا ا ملحلاج ته حلنحل ثححلداي حتحل ان  ههحل حلتإا حلدا  محلدامبه  حل حلدولان ااد

يتددجددحلبهدفددملحل حلاثن ددهحلدحلدن ددتحلةدداحل يلدد هحلاي ددحتحلدحل ا ددملحلتفجثددملحل حل دداطحل ه دداحلننحب ددهحل حل دداحلتددححل    ددهحلدن مه اددملحل حلابامدده حلتددححل

حلد ابن ه.

تلحلداا دحلداي  املحلكإىلحلديحباحبملحل  جمهحل ياحل ارحلد م ه حلت هك حلدامفجوحلدا ا يحلدا حلاض  حلتن هحلدايه)حلتثحتهحل  مايحلداياناحلاحباحل   حل

ث حلابالدفبحلعفا  دههحل حلايمدرحلدالدجناحلتدححلدادا دحلدا دددادحلدحلانحلتححلدالاه هيحل حلداحبجد لحلييدظحلدا ا دملحل حلدجملم دعحلتدححلدندملحلا د  هيحلقداحلاد

دن م هعاددملحل حلاحبنان ددهحل حل ع  ددههحلت ددهحلشددبيلحلحلملدا دداد دحلدحلنددهدحلام اددقحل دد دتفحلدولددان ااحلنادد حلن ددفلحلعفدداحلت داددبكددإدحلدجملددهدحل
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شدد ته هحلعفدداحلمادد هحل حل ددهعاحلدنقم دده حلدالددجنا حلدوممددج حلعفدداحلدز كدده حلداياندداحلتددححلكددإىلحلداددردتفحل حلد م دده كهحل  جمددهحلدحلنددهنيحل

حلحلنحبحبلحلجنهنهحلتفيمهحلدحلدا  تهيحلدالجنانمل.دامثنجاج اهحلدان ايملهحل حلدامهقملحلدومبا دحل حلمتكهحلتححلداردتفحلدا ددادحلدا 

حلعفاحل حباقحلئهنملحلدا ا ملحل ن هحلا:حل نبحلتعحل حباقحلدامن املهحل ا ملحلعفاحلحلع فل حلايمرحلش تملحل)دنثاه(حلتححلدا  تهيحلدا حل

حلداحباهيحل يادحلت ه  ديحل حل  دتفحلنم ياملحل حل ا املحلكهتملحلعفاحلدولمج حلدايهوي.

متةحتحلابانل ملحلهلهحلتةحتحلكإىلحلداردتفحلدا ا املحلدا ددادحلانحل هنهحل ثححل  حل ه  ملحل  ياحلتهحلاثج حلعححلحلدحلداا دحلدانهتاملحل حلابا ملحلتححل  حلش تهانه

 ددوحلنثيدديحل  حل لدد لحلدحلدامن اددملحلدنقم دده نملحل حلهن ددحتحلدجملم ددعحل حلدا ا ددمل.حل ها ا ددملحل حلدجملم ددعحلحلذجم ددهحلالددياحلامم احبددفحلدحلنددا  حلدتثه  دده.

حلاثححلتنه  ملحل   حلداي حتحل ا هحلن  محلتميل دحلعفاحلدا  تهي. ةو حلنهضنملحلاثحتحلدا  تهيحل حلكإىلحلديهضنملحلد حل)حل

حلشد ه ديحلعفداحلافا دجدحلدجلسدد نملحلدا  تهيحلو د حبملحلحلد مياد كهحلعفاحلدالجنانملحلديثجتملحلعريحلحل2012 حل ان حلاباإت حل  فحلدحل نملحل

حلدأل  طحلدا  محلتنمحبملحلتححل    حل  املحل44حلم د حلعفاحلدجلسدد حل قيلحلت هحلحلاف ان لهيحلدن م هعاملحلابولان ااملحلدوميفحبملحل26000حلانس 

حلتيددهنتحل حلتحبددهناسحلام اددقحلنددهدحلدحلذجم اددهحل فددادحلحلدالددجناحلدجله ب.ابعم دده حلكددإدحلدحلدالددجناحلتددعحلايددهكلحلدايهقاددهيحلعفدداحلد  نحباددهحلمشددهدحل 

حلامأكاددحتحلداددجبعحلداددر تف.  حلنادد حلاف ان لددهيحلدن م هعاددملحلدولددان ااملحلت دده  حلا قاددملحلحلا:حلدااددجيحلدجلسدددد حلاي دداحل حلدن م هعاددملحلدولددان اامل

حلنحبددجمحل حلدا ا ددملحل ددا هحلاف ان لددهيحلدن م هعاددملحلدولددان ااملحلمب دده  حلدوميفحبددملحلدجلجد ددبحلعاندداحلنمضدد ححلدومج ددمملحل حلدا دديتدحلوان لددهيد

 .داي هد

حل

حل

                                                 

 اهلوامش:
 sectors/-http://ar.sweden.se/business/strongاو مة ه حلدحلدقم ه حلتسك حل حلتلمحب هحلدالجنا حلدوجقعحلدا مسيهحل  صحلحل1
 sectors/-http://ar.sweden.se/business/strongدالجنا حلدوجقعحلدا مسيهحل  صحلاو مة ه حلدحلدقم ه حلتسك حل حلتلمحب هحلحل2

3Ivana Rodié ; Responsabilité sociale des entreprises–  le développement d’un cadre européen; 

Mémoire présenté pour l’obtention du Diplôme d’études approfondies en études européennes; 

INSTITUTEUROPEEN DE L’UNIVERSITE DEGENEVE; 2007;  p:47. 
4 Michel CAPRON; Une vision européenne des différences USA/Europe continentale en matière de 

RSE:  pourquoi la RSE en Europe est un objet politique et non pas éthique; http://www.adhere-

rh.fr/images/pdf/rse/capron-rse-usa-europe1.pdf. 

 . ماهدحلدو هحلحلكلحلن جعملحلدأل  د حل دجل هعهيحل دوان لهيحلدا حلاانث حل امأث حلابأل يهدحلدا حلامخإكهحلدوان لملحل5 
6 COMMISSION EUROPÉENNE; Responsabilité sociale des entreprises: une nouvelle stratégie de l'UE pour 

la période 2011-2014; COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU 

CONSEIL, AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN ET AU COMITÉ DES RÉGIONS; 

Bruxelles, le 25.10.2011; p:7. 

http://ar.sweden.se/business/strong-sectors/
http://ar.sweden.se/business/strong-sectors/
http://www.adhere-rh.fr/images/pdf/rse/capron-rse-usa-europe1.pdf
http://www.adhere-rh.fr/images/pdf/rse/capron-rse-usa-europe1.pdf
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حلhttp://iefpedia.com/arabهحلقحلدامن امل   حلدولان ااملحلدن م هعاملحلون آيحلدألع هدحلدحل علحل  لحلدى د دحلدا ا املحلاماحبا كا ملهحلتحبايحلحل7
هحل  قددملحلعف اددملحلتحباتددملحلا:حلدوفمحبدداحلدولددان ااملحلدن م هعاددملحلتدداد عحلام ددعحل اه ددملحل ا اددملحلتلددان املحلتددححلبدد فحلتن  ددهيحلدألع ددهدع دد حلشدد نفحل حل جتددانححل دد  ددهحلحل8

  .10هحل هتيملحل  ه هحلدجلسدد هحلص 2012 اي  حلحل15 حلحل14ن م هعاملهحلداا  حلداةها حلنجد حلتن  هيحلدألع هدحل حلدولان ااملحلد
دوفمحباحلداا  حلنجد حلدى اديحلهحلم حلتحبايحلا: حلحلدى اديحلدامثنجاج يحلدحل حباقحلتممف هيحلدولان ااملحلدن م هعاملحل حلدا ا املحلاف ان لهيحل   هحل جتانححل   ددحل9

 .17ص هحلحل2011ته حلحل19 حلحل18 هتيملحلدا فاادهحلهحل بناملحل   ااملحل حلدامياتحلدامن ا يحلدحلدون  هيحلديانةملحل  د ملحل  فاحتحلةه د
10 COMMISSION EUROPÉENNE; Responsabilité sociale des entreprises: une nouvelle stratégie de 

l'UE pour la période  2014-2011; COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT 

EUROPÉEN, AU  CONSEIL, AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN ET AU 

COMITÉ  DES RÉGIONS; Bruxelles, le 25.10.2011; p:6. 
11 Alain Delmas; LA RSE: UNE VOIE POUR LA TRANSITION ÉCONOMIQUE , SOCIALE ET 

ENVIRONNEMENTALE; PROJET D'AVIS présenté au nom de la section des affaires européennes 

et internationales; CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL Paris ET ENVIRONNEMENtal ; 4 juin 

2013; p-p:12-13. 
12CSR Europe, A Guide to CSR in Europe Country Insights by CSR Europe’s National Partner 

Organisations; Octobre 2010; p:74. 
13 Michel Doucin, Ambassadeur; Etude des politiques volontaristes menées par les Etats en matière de 

Responsabilité sociale des enterprises dans 17 pays européens (UE 16+ Norvège) ; Ministère des 

Affaires Etrangères et Européennes; Version 3 mai 2010; p:35. 
حل.حلcsr/-facts-business-and-http://ar.sweden.se/business/ethicsهحل هعاملحلاف  تهيدولان ااملحلدن مدالجنا حلدوجقعحلدا مسيهحل14

15 IKEA Group ; Sustainability Report 2011, 2011; p:6. 
لحلدان  ندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددملحل حلداجدقددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددعهحلادددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددان حل دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددانعحل مهنندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددملهحلدولدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددان ااملحلدن م هعادددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددملحلاف ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد تهيحل دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددحل16

http://www.arabvolunteering.org/corner/avt46890.html 
 com.kw/node/85642http://www.alqabas.هحل2011داحب سهحلدنثاه حلاحب ن حلدن مادتملحلايهيحلحل17
 http://www.alarab.net/Article/355540د جدمحلداي دهحلدنثاهحلاحبايحلتنمبهيحل اسدحلدحلنهدحلئهنملحلدا ا ملحل حلتجد  حلدامهقملهحلحل18
يحلنفددددددددددددددددددددددجنحلع فاددددددددددددددددددددددملحل  اه ددددددددددددددددددددددهيحل امددددددددددددددددددددددسدحلدحلنددددددددددددددددددددددهدحلئهنددددددددددددددددددددددمل«حلدنثادددددددددددددددددددددده»  نددددددددددددددددددددددادحلدادددددددددددددددددددددد   هحلحل19 دا ا ددددددددددددددددددددددملحل تددددددددددددددددددددددجد  حلدامهقددددددددددددددددددددددملهحلحلاحبددددددددددددددددددددددام

http://www.alraimedia.com/alrai/ArticlePrint.aspx?id=249845حل
تجقددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددعحلشدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد تملحلدنثاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددهحلدنتدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددده ديحلداي  اددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددملحلدوماددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددادهحلنددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددجد حلتددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددعحلدألعضددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددهرهحلحل20

http://ar.ikea.com/ms/en_AE/about_ikea/our_responsibility/partnerships/other_stakeholders.ht
mlحل

 املراجع:
 :أوال املراجع العربية

 http://www.alarab.net/Article/355540هحل ا ملحل حلتجد  حلدامهقملدنثاهحلاحبايحلتنمبهيحل اسدحلدحلنهدحلئهنملحلداد جدمحلداي دهحل.1
حل.sectors/-siness/stronghttp://ar.sweden.se/buهحلاو مة ه حلدحلدقم ه حلتسك حل حلتلمحب هحل  صحلالجنا حلدوجقعحلدا مسي.د2
حلcsr/-facts-business-and-http://ar.sweden.se/business/ethicsهحلدولددان ااملحلدن م هعاددملحلاف دد تهيدالددجنا حلدوجقددعحلدا مسدديهحل.3
حل.
حلhttp://www.alqabas.com.kw/node/85642هحل2011دنثاه حلاحب ن حلدن مادتملحلايهيحلداحب سهحلحل.4
دوفمحبدداحلداددا  حلندددجد حلهحلمدد حلتحبددايحلا: حلحلدى دداديحلدامثنجاددج يحلدحل حبادددقحلتممف ددهيحلدولددان ااملحلدن م هعاددملحل حلدا ا اددملحلاف ان لدددهيحل   هحل جتددانححل دد  ددحل.5

حلحل.2011ته حلحل19 حلحل18 هتيملحلدا فاادهحلهحلدحلدون  هيحلديانةملحل  د ملحل  فاحتحلةه دحل بناملحل   ااملدى اديحل حلدامياتحلدامن ا يحل
يحلنفدددددددددددددددددددددددجنحلع فادددددددددددددددددددددددملحل  اه دددددددددددددددددددددددهيحل امدددددددددددددددددددددددسدحلدحلندددددددددددددددددددددددهدحلئهندددددددددددددددددددددددملحلدا ا دددددددددددددددددددددددملحل تدددددددددددددددددددددددجد  حلدامهقدددددددددددددددددددددددمل  ندددددددددددددددددددددددادحلداددددددددددددددددددددددد   هحل.6 هحلدنثادددددددددددددددددددددددهحلاحبدددددددددددددددددددددددام

http://www.alraimedia.com/alrai/ArticlePrint.aspx?id=249845حل

http://iefpedia.com/arab
http://ar.sweden.se/business/ethics-and-business-facts-csr/
http://www.arabvolunteering.org/corner/avt46890.html
http://www.arabvolunteering.org/corner/avt46890.html
http://www.alqabas.com.kw/node/85642
http://www.alarab.net/Article/355540
http://www.alraimedia.com/alrai/ArticlePrint.aspx?id=249845
http://www.alraimedia.com/alrai/ArticlePrint.aspx?id=249845
http://ar.ikea.com/ms/en_AE/about_ikea/our_responsibility/partnerships/other_stakeholders.html
http://ar.ikea.com/ms/en_AE/about_ikea/our_responsibility/partnerships/other_stakeholders.html
http://www.alarab.net/Article/355540
http://ar.sweden.se/business/strong-sectors/
http://ar.sweden.se/business/ethics-and-business-facts-csr/
http://www.alqabas.com.kw/node/85642
http://www.alraimedia.com/alrai/ArticlePrint.aspx?id=249845
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