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تقديــــم

وهيئة  الدولية  العمل  ومنظمة  املتحدة  الأمم  راأ�ضها  على  الدولية  املنظمات  من  العديد  نادت 

موارد  ا�ضتخدام  ب�ضمان  والتنمية  القت�ضادي  التعاون  ومنظمة  امل�ضتدامة  للتنمية  العاملية  الأعمال 

ال�ضركات اخلا�ضة املحلية والأجنبية ب�ضكل منا�ضب وبطريقة تعود بالفائدة على املجتمعات دون القت�ضار 

على ال�ضعي وراء الربح من اأجل حتقيق الأهداف التنموية خا�ضة يف الدول الفقرية واملنخف�ضة الدخل 

التي ت�ضكو من فجوة متويلية هامة. 

من هنا تبدو احلاجة ُملّحة لتحديد مفهوم دقيق للم�ضوؤولية الجتماعية ودور ُكل من القطاع 

عمل  من مُرد  حتولها  ي�ضمن  مبا  بها  النهو�ص  وُطرق  الجتماعية  امل�ضوؤولية  هذه  يف  والعام  اخلا�ص 

خريي اإىل فل�ضفة اإدارة اأعمال تاأخذ بعني العتبار الآثار الجتماعية للعملية الإنتاجية على املجتمعات يف 

جمالت مُتلفة كالفقر والتعليم وال�ضحة والبيئة ومن ثم حتُقق النمو القت�ضادي والتقدم الجتماعي 

وحماية البيئة يف الدول النامية والعربية على وجه اخل�ضو�ص. 

لل�ضركات  الجتماعية  امل�ضوؤولية  بني  الربط  اأهمية  اخلرباء  �ضل�ضلة  من  العدد  هذا  ويتناول 

ال�ضركات  لبع�ص  الناجحة  الجتماعية  املمار�ضات  بع�ص  درا�ضة  اإىل  بالإ�ضافة  القت�ضادية  وتناف�ضيتها 

من دول متلفة ومن بع�ص الدول العربية. 

                 د. بدر عثمان  مال اهلل

مدير عام املعهد العربي للتخطيط        
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اأواًل: املقدمة

يف اإطار التعريف العري�ص لعملية التنمية باأنها تو�ضيع حلريات الب�ضر، فاإنه من املمكن النظر 

للفقر على اأنه حرمان من احلريات عو�ضًا عن اأنه حالة تدين الدخل، دون اأن يعني ذلك اإنكارًا لكون 

تدين الدخل يُثل اأحد اأهم مُددات الفقر وذلك لأنه اأحد اأهم اأ�ضباب احلرمان من بع�ص احلريات 

الو�ضائلية. ويف هذا ال�ضدد تلعب ال�ضيا�ضات التجميعية دورًا اأ�ضا�ضيًا.

بعد عقود �ضائعة من التنمية ترتب عليها فر�ص برامج الإ�ضالح الهيكلي على الدول النامية، 

يبدو اأن الدول املانحة من خالل �ضندوق النقد الدويل والبنك الدويل وُموؤ�ض�ضات الأمم املتحدة، عادت 

اإىل ر�ضدها فيما يتعلق بق�ضايا اأحداث التنمية اأثر تبنيها يف �ضبتمرب 2000 لالأهداف الئتمانية لالألفية 

فقر  ي�ضم  الذي  الوا�ضع  مبفهومه  الفقر  من  الإقالل  اأ�ضا�ضًا حول  تتمحور  والتي  ثمانية  عددها  والبالغ 

القدرات كالتعليم وال�ضحة وامل�ضاركة ال�ضيا�ضية وامل�ضاواة بني اجلن�ضني والعناية بالبيئة بالإ�ضافة اإىل 

الفقر املدقع واجلوع.

وما يهم ُمالحظته حول مورية الفقر يف العمل التنموي هو اإعادة �ضياغة الدعوة اإىل التخل�ص 

من الفقر من خالل النمو اعتمادًا على مفهوم ت�ضاقط مزايا النمو ل�ضالح توزيع الدخل يف الأجل الطويل اإىل 

الهتمام بالعدالة يف توزيع الدخل اأثر اإ�ضهامات عديدة متعلقة بال�ضيا�ضات القت�ضادية املحابية للفقراء.

الواقع  اأر�ص  على  حقيقية  اإ�ضكاليات   2015 بحلول  التنموية  الأهداف  هذه  حتقيق  ويطرح   

�ضبيل  على  الأع�ضاء.  الدول  من  املتاأتي  املتحدة  الأمم  ملنظمات  املتاح  التمويل  نق�ص  ب�ضبب  اأ�ضا�ضًا 

املثال يقدر تقرير التنمية الب�ضرية ل�ضنة 2006 احلاجيات الإ�ضافية لالأهداف املتعلقة باملياه ال�ضاحلة 

الإجمالية  ميزانية  تبلغ  حني  يف  اإ�ضافية  دولر  مليار  بع�ضرة   2015 بحلول  ال�ضحي  وال�ضرف  لل�ضرب 

الأمم املتحدة 18 مليار دولر. لذلك يعتقد اأن جهود الأمم املتحدة واملنظمات الدولية املختلفة ت�ضتدعي 

تفعيل دور كل من القطاعات احلكومية واخلا�ضة يف هذه الدول النامية والفقرية، بالإ�ضافة اإىل تفعيل 

دور ال�ضركات متعددة اجلن�ضيات العاملة  يف هذه الدول من منطلق م�ضوؤوليتها الجتماعية )والتي يفوق 

عددها 82000 �ضركة ت�ضريّ  810000 فرع �ضنة 2008(.

منا�ضب  ب�ضكل  والأجنبية  املحلية  ال�ضركات  هذه  موارد  ا�ضتخدام  ل�ضمان  الدعوات  هذه 

مفهوم  ت�ضمنها    
)1(

الربح وراء  ال�ضعي  على  القت�ضار  دون  املجتمعات  على  بالفائدة  تعود  وبطريقة 

امل�ضوؤولية الجتماعية لل�ضركات التي نادت بها العديد من املنظمات الدولية على راأ�ضها الأمم املتحدة 

ومنظمة العمل الدولية وهيئة الأعمال العاملية للتنمية امل�ضتدامة ومنظمة التعاون القت�ضادي والتنمية.
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�ضاغت  وقد  لل�ضركات  الجتماعية  للم�ضوؤولية  تعريفات  عدة  ُهناك  اأن  اإىل  الإ�ضارة  وجتدر 

للتنمية  العاملية  الأعمال  هيئة   عرفت  املثال  �ضبيل  لها. على  مُتلفة  تعريفات  وملية  دولية  منظمات 

ب�ضكل  بالت�ضرف  الأعمال  رجال  قبل  من  امل�ضتمر  باللتزام  لل�ضركات  الجتماعية  امل�ضوؤولية  امل�ضتدامة 

واملجتمع  وعائالتهم  العاملة  القوى  حياة  نوعية  وحت�ضني  القت�ضادية  التنمية  يف  وامل�ضاهمة  اأخالقي 

املحلي واملجتمع ككل. من ذلك مثاًل بناء القدرات من اأجل �ُضبل عي�ص م�ضتدامة، احرتام الختالفات 

الثقافية، اإيجاد الفر�ص التجارية يف بناء مهارات املوظفني.

وبالرغم من اأن مفهوم امل�ضوؤولية الجتماعية لل�ضركات يحتاج اإىل حتديد دقيق اإل اأن احلاجة 

وُطرق  الجتماعية  امل�ضوؤولية  هذه  يف  والعام  اخلا�ص  القطاع  من  ُكل  دور  يخ�ص  فيما  اأكرث  ُملحة  تبدو 

النهو�ص بها مبا ي�ضمن حتولها من مُرد عمل خريي اإىل فل�ضفة اإدارة اأعمال تاأخذ بعني العتبار الآثار 

الجتماعية للعملية الإنتاجية على املجتمعات يف جمالت مُتلفة كالفقر والتعليم وال�ضحة والبيئة ومن ثم 

حتُقق النمو القت�ضادي والتقدم الجتماعي وحماية البيئة يف الدول النامية والعربية على وجه اخل�ضو�ص.

ويتطرق  القت�ضادية  بالتناف�ضية  لل�ضركات  الجتماعية  امل�ضوؤولية  بربط  الثاين  اجلزء  يف  نقوم 

بع�ص  جتارب  بدرا�ضة  الرابع  اجلزء  الجتماعية. ويقوم  للم�ضوؤولية   26000 الأيزو  ملوا�ضفات  الثالث  اجلزء 

الدول النامية يف جمال امل�ضوؤولية الجتماعية. يف حني يدر�ص اجلزء اخلام�ص امل�ضوؤولية الجتماعية من واقع 

بع�ص ال�ضركات يف العامل. ويدر�ص اجلزء ال�ضاد�ص حقيقة املمار�ضات الجتماعية لبع�ص ال�ضركات يف حني 

يتطرق اجلزء ال�ضابع حلالة التناف�ضية امل�ضوؤولة يف الدول العربية. ويتم تلخي�ص الورقة يف اجلزء الأخري.

ثانيًا: امل�س�ؤولية االجتماعية لل�سركات م�سدر للتناف�سية

1. ُمق�مات الربط بني امل�س�ؤولية االجتماعية والتناف�سية

العامة  والعالقات  املخاطر  اإدارة  على  عديدة  ل�ضنوات  لل�ضركات  الجتماعية  امل�ضوؤولية  قامت 

ممار�ضات  عن  اليوم  تبحث  ال�ضركات  من  متزايدًا  عددًا  اأن  اإل  العتبارات  هذه  اأهمية  من  بالرغم 

امل�ضوؤولية الجتماعية والبيئية والأخالقية كم�ضدر مليزة تناف�ضية ت�ضمح بدخول اأ�ضواق جديدة.

يعرف با�ضكال ملي املدير العام ملنظمة التجارة الدولية التناف�ضية امل�ضوؤولة "كعن�ضر اأ�ضا�ضي لالأ�ضواق 

العاملية الفعالية. ومتزج ال�ضرتاتيجيات امل�ضتقبلية لل�ضركات مع ال�ضيا�ضات العامة املبتكرة ون�ضاط املجتمع املدين. 

وقد توؤدي اإىل خلق جيل جديد من املنتجات املربحة والعمليات الإنتاجية الهادفة لتحقيق الأهداف الجتماعية 

والبيئية والقت�ضادية للمجتمعات.  اإن حالة التناف�ضية امل�ضوؤولة يدل على القدرة العملية املحتملة للدول يف دفع 

ال�ضتثمار والتجارة من اأجل حتقيق التوازن ال�ضحيح بني امل�ضالح الوطنية والعاملية واملكا�ضب اخلا�ضة والعامة”. 
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اإذن هو مفهوم مبوجبه تدمج ال�ضركات ال�ضواغل الجتماعية والبيئية يف عملياتها الإنتاجية 

البيئية  الق�ضايا  ت�ضمل  التي  الجتماعية  امل�ضوؤولية  نطاق  على  ال�ضوء  التعريف  هذا  والتجارية. وي�ضلط 

بالإ�ضافة للق�ضايا الجتماعية.كما يو�ضح هذا التعريف اأن امل�ضوؤولية الجتماعية هي غري منف�ضلة عن 

ا�ضرتاتيجية الأعمال بل تقع يف �ضلب العملية الإنتاجية والتجارية. واأخريًا يو�ضح هذا التعريف الطابع 

وم�ضتخدمني  م�ضاهمني  من  امل�ضلحة  اأ�ضحاب  مع  ال�ضركة  تفاعل  يف  الجتماعية  للم�ضوؤولية  التطوعي 

وموظفني وموردين بالإ�ضافة اإىل املحيط اخلارجي املحلي والبيئي. من ثم يعك�ص هذا التعريف مقاربة 

جديدة ت�ضبح مبوجبها امل�ضوؤولية الجتماعية عن�ضرًا حيويًا يف تناف�ضية م�ضوؤولة تعمل على حتقيق تنمية 

�ضاملة متوازنة تعظم لل�ضركات ربحيتها وت�ضمن لها وللبيئة املحيطة بها ال�ضتدامة والرفاه. 

اإن الربط بني امل�ضوؤولية الجتماعية والتناف�ضية يتطلب:

	 يف الرائدة  ال�ضركات  توجه  اخلريي:  العمل  ا�سرتاتيجية  على  متزايد  تركيز 

لدعم  الجتماعية  ال�ضتثمارية  وبراجمها  اخلريية  اأعمالها  اليوم  العامل  اأنحاء  متلف 

املبادرات التي تتما�ضى اأكرث مع الق�ضايا وامل�ضالح املالئمة ملجال التخ�ض�ص واملجتمعات 

التي تعمل فيها مما ي�ضاعد على زيادة مهارات العاملني لديها وزيادة القدرة التكنولوجية 

والنفوذ اإىل اأ�ضواق جديدة وجمابهة العراقيل الإدارية. من ثم حتول الأعمال اخلريية 

من جمرد هبات مالية اأو خدمية اإىل عمل ت�ضاركي مع اأ�ضحاب الفائدة واملحيط العام 

لل�ضركة بغر�ص اإفراز اأنظمة اإنتاج وتوزيع تزيد من تناف�ضية ال�ضركة.

	 الثقة انخفا�ص  اإىل  الجتاه  هذا  يعزي  وال�سفافية:   امل�ساءلة  على  متزايد  تركيز 

وحرية  املجتمعات  انفتاح  وزيادة  الإنرتنت  على  فاأكرث  اأكرث  والعتماد  الكربى  ال�ضركات  يف 

ال�ضحافة وزيادة الوعي العام بالق�ضايا العاملية وارتفاع توقعات اجلمهور من القطاع اخلا�ص.

	 اليوم احلكومات  تواجه  واخلا�ص:  العام  القطاع  ال�سراكة بني  جيل جديد من 

العديد من التحديات من اأجل النهو�ص بالرعاية ال�ضحية والتعليم والتدريب والت�ضدي 

للمتغريات البيئية ومُاربة الف�ضاد والفقر. يبدو اأن هناك قناعة ُمتزايدة اليوم اأن هذه 

التحديات لن ُتعالج من دون ا�ضراك القطاع اخلا�ص وا�ضتك�ضاف مزيج بني التدخالت 

العام  القطاعني  متكن  ومبتكرة  خالقة  بطرق  ال�ضوق  من  املتاأتية  واحللول  احلكومية 

واخلا�ص من الطالع مب�ضوؤوليات اأكرب لرفع حتديات تنمية راأ�ص املال الب�ضري وحماية 

البيئة وتو�ضيع الفر�ص القت�ضادية ل�ضمان ال�ضتدامة.
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	 امل�ضتوى على  ال�ضركات  من  ملجموعة  حتالفات  ظهور  االأعمال:  حتالفات  ظهور 

الوطني اأو الدويل داخل نف�ص القطاع اأو اجلغرافيا للعمل ب�ضكل جماعي ملواجهة بع�ص 

التحديات الجتماعية والبيئية. 

	 املبادرات من  العديد  اأ�ضبحت  النا�سئة:  االأ�س�اق  بني  تعاون  بوادر  ظهور 

والأ�ضاليب املبتكرة تاأتي من الدول النا�ضئة دون التعويل على جتارب الدول الغنية. نظرًا 

حلجم التحديات يف هذه القت�ضاديات النا�ضئة.

	 اأكرب اهتمام  ايالء  التعليمي:  النظام  يف  االجتماعية  امل�س�ؤولية  ثقافة  بث 

يف                          الثقافة  هذه  زرع  بهدف  التعليمية  املناهج  يف  الجتماعية  امل�ضوؤولية  ق�ضايا  لدمج 

اجليل القادم. 

	 .تنامي دور الإعالم: يلعب العالم دورًا مهمًا يف بث ثقافة امل�ضوؤولية الجتماعية يف املجتمع

2.  ُم�ؤ�سر التناف�سية امل�س�ؤولة

التي  العوامل  لتحليل   )AccountAbility( امل�ضاءلة  ملنظمة  كمبادرة  امل�ضاءلة  موؤ�ضر  انطلق   

القت�ضادية  القيمة  خللق  والهادفة  الدول  م�ضتوى  على  اجتماعيًا  امل�ضوؤولة  التناف�ضية  القدرة  تعزز 

وامل�ضاءلة �ضنة 2002. 

للتناف�ضية  الدافعة  للعوامل  فهمنا  تعميق  من   2007 ل�ضنة  امل�ضاءلة  موؤ�ضر  اإ�ضدار  مكن  لقد   

امل�ضوؤولة اعتمادًا على بيانات 108 دولة تغطي 96% من الناجت املحلي العاملي مت جتميعها حتت ثالثة 

جمالت هي ال�ضيا�ضات الداعمة، وممُار�ضات الأعمال وعوامل التمكني الجتماعية وال�ضيا�ضية )انظر 

ال�ضكل رقم 1(.

هونغ  اإىل  بالإ�ضافة  امل�ضوؤولة  التناف�ضية  دفع  يف  الدول  اأف�ضل  ترتيب  الأوروبية  الدول  تت�ضدر 

تت�ضدر  العربية  الدول  يخ�ص  فيما  ونيوزيلندا.  وا�ضرتاليا  املتحدة  والوليات  وكندا  واليابان  كوجن 

الإمارات العربية املتحدة الدول العربية حيث حت�ضلت على الرتبة 29، ثم الكويت بالرتبة 42 ثم الأردن 

بالرتبة 50، ثم تون�ص بالرتبة 60 ثم م�ضر بالرتبة 67، ثم املغرب بالرتبة 95 واأخريًا موريتانيا بالرتبة 

عن  ال�ضادر  التناف�ضية  وموؤ�ضر  امل�ضوؤولة  التناف�ضية  موؤ�ضر  بني  الرتباط  معامل  اأن  يتبني  وهنا   .102

البنك الدويل مرتفع )بحدود 0.85(. مما مكن اإح�ضائيًا من التميز بني اأربعة جمموعات من الدول. 

وعليه هذه املقاربة توفر و�ضيلة لتقييم مدى تاأثري التناف�ضية امل�ضوؤولة على متييز كل دولة يف الأ�ضواق 

اخلارجية. وهذه املجموعات الأربعة هي كالتايل:
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�ضكل رقم )1(: العوامل الدافعة للتناف�ضية امل�ضوؤولة
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	(Starters) الدول املبتدئة

وموريتانيا.  واملغرب  ورو�ضيا  وبنغالدي�ص  ال�ضني  وت�ضم  دولة   31 من  املجموعة  هذه  تتكون   

بالرغم من م�ضادقة هذه الدول على املعاهدات الدولية لكنها تتخلف يف تنفيذ �ضيا�ضات �ضحة العمال 

و�ضالمتهم وحرية التنظيم بني ال�ضركات.

	(Compliers) الدول املطيعة

الدول  �ضمن  امل�ضنفة  الهند  اإىل  بالإ�ضافة  الدخل  متو�ضطة  دولة   32 املجموعة  هذه  ت�ضم   

منخف�ضة الدخل وتقع دول نا�ضئة �ضمن هذه املجموعة كالربازيل وتركيا واملك�ضيك. تظهر هذه الدول 

طريق  عن  ال�ضوق  يف  ح�ضتها  لزيادة  التناف�ضية  قدرتها  بناء  بغر�ص  والبيئة  العمل  معايري  يف  تقدمًا 

املدنية  املجتمعات  اأن  يبدو  للم�ضتهلك.  ومراعاة  جودة  الأكرث  العالمات  من  العاملية  التوريد  �ضال�ضل 

هذه  �ضمن  وم�ضر  الأردن،  الجتماعية.)تون�ص،  امل�ضوؤولية  دفع  يف  فعاًل  دورًا  تلعب  ل  الدول  هذه  يف 

املجموعة(.

	(Asserters) الدول الداعمة

تاأكيد  على  الدول  هذه  تعمل  واإيطاليا.  واأ�ضبانيا  والكويت  الإمارات  منها  دولة   24 تت�ضمن   

واغتنام فر�ضها يف جمال التناف�ضية امل�ضوؤولة. بع�ص هذه الدول ك�ضيلي وجنوب اأفريقيا تقوم مب�ضاركة 

فاعلة يف تطوير وتعزيز املعايري الدولية بغر�ص الظفر مييزه تناف�ضية.
 

مبداأ  من  انطالقًا  وطنية  جتارية  عالمات  ببناء  تقوم  الدول  هذه  فاإن  ذلك  اإىل  بالإ�ضافة   

التفاعل مع القطاع اخلا�ص بهدف جذب ا�ضتثمارات اأجنبية مبا�ضرة. ويبدو يف العديد من هذه الدول 

اأن املجتمع املدين ميثل عن�ضرًا حا�ضمًا يف دفع التناف�ضية امل�ضوؤولة.

	(Innovators) الدول املبتكرة

يف  الجتماعية  امل�ضوؤولية  تر�ضيخ  على  تعمل  اأوروبية  اأغلبها  دولة   20 املجموعة  هذه  تت�ضمن   

ال�ضركات  الجتماعية  للم�ضوؤولية  ا�ضرتاتيجيات  خا�ضة،  ت�ضريعات  خالل  من  املحلية  اقت�ضادياتها 

بالإ�ضافة اإىل فعالية عمل املنظمات الغري حكومية والأعالم ومنظمات امل�ضتهلكني.

بالإ�ضافة فاإن هذه القت�ضاديات القائمة على املعرفة والبتكار تعول على مرونة العمل والثقة   

العالية يف القطاع العام واخلا�ص والهتمام بال�ضركات ال�ضغرية واملتو�ضطة والكبرية. فلم تعد التناف�ضية 

امل�ضوؤولة جمرد اإ�ضافة يف هذه الدول بل حتولت اإىل عن�ضر اأ�ضا�ضي يف عملية تطوير القت�ضاد من اأجل 

حتقيق ا�ضتدامته.
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ثالثًا: االأيزو 26000

عربية  دولة   13 )منها  ونامية  متقدمة  دولة   99 عن  ممثلني  �ضمت  عمل  ملجموعة  نتاج  هو 

هي البحرين وم�ضر والكويت ولبنان وتون�ص وليبيا املغرب وُعمان وفل�ضطني وقطر وال�ضعودية و�ضوريا 

والإمارات( و�ضعت مبادىء توجيهية تن�ص على امل�ضوؤولية الجتماعية )مفاهيم وطرق وتقييم(. هذه 

املبادرة هي لي�ضت �ضهادة بل عبارة عن موا�ضفة دولية تعطي اإر�ضادات حول امل�ضوؤولية الجتماعية على 

اأن ُت�ضاعد القطاعني العام واخلا�ص يف الدول املتقدمة والنامية على حد ال�ضواء يف جهودهم الرامية 

ال�ضلوك  باأهمية  امل�ضلحة  اأ�ضحاب  قبل  من  املتزايد  للوعي  نظرًا  اجتماعيًا  م�ضوؤول  باأ�ضلوب  للتعاون 

النظم  �ضمان  ب�ضرورة  العرتاف  لتزايد  انعكا�ضًا  امل�ضتدامة،  التنمية  يف  وبيئيا  اجتماعيًا  امل�ضوؤول 

الأيكولوجية ال�ضليمة والعدالة الجتماعية واحلكم الر�ضيد للمنظمات.

ون�ضاطها  حجمها  عن  النظر  بغ�ص  املنظمات  لكل  توجيهات   2010 من   26000 اأيزو  ويقدم 

وموقعها بخ�ضو�ص )انظر ال�ضكل رقم 2(:

	.املفاهيم وامل�ضطلحات والتعريفات املت�ضلة بامل�ضوؤولية الجتماعية

	.خلفية واجتاهات وخ�ضائ�ص امل�ضوؤولية الجتماعية

	.املبادىء واملمار�ضات

	.املوا�ضيع والق�ضايا الأ�ضا�ضية

	.دمج وتنفيذ وتعزيز ال�ضلوك امل�ضوؤول يف املنظمة من خالل ممار�ضاتها و�ضيا�ضاتها

	.حتديد اأ�ضحاب امل�ضلحة والتعامل معهم

	.تبادل اللتزامات والأداء واملعلومات

لدرا�ضة  ال�ضركات  قبل  من  منظمة  خطوات  لتخاذ  اإطار  توفري  اإىل  التوجيهات  هذه  وتهدف   

اأكرث عمقًا و�ضموًل للم�ضوؤولية الجتماعية لدفع هذه ال�ضركات لو�ضع ما تبذله من جهود اجتماعية وبيئية 

ب�ضكل منظم وتقييم التقدم املحرز بغر�ص تعظيم اآثار هذه اجلهود على اأ�ضحاب امل�ضلحة واملجتمع ككل.
 

من  تناف�ضية  ميزة  اكت�ضاب  اإىل  يوؤدي  قد  الجتماعية  للم�ضوؤولية  ال�ضركات  اإدراك  اأن  وُيعتقد   

خالل القدرة على اجتذاب الزبائن والعمالء وامل�ضتخدمني اأو من خالل زيادة الإنتاجية املرتتبة على 

على  الجتماعية  امل�ضوؤولية  تعمل  فقد  بالإ�ضافة  ال�ضركة.  جتاه  والتزامهم  املوظفني  معنويات  زيادة 

املايل، ويكون  واملجتمع  واملانحة  الراعية  واجلهات  امل�ضتثمرين  اأعني  يف  خا�ضة  ال�ضركة  �ضمعة  حت�ضني 

ذلك مثال من خالل موؤ�ضرات الأ�ضواق املالية التي تدمج املمار�ضات الجتماعية لل�ضركات. حيث تهدف
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�ضكل رقم )2(:ملحة تخطيطية لالأيزو 26000

www.iso.org :امل�ضدر           

هذه املوؤ�ضرات لو�ضع معايري جديدة لتح�ضني الك�ضف عن ممار�ضات ال�ضركات الجتماعية والبيئية باأمل 

بعد.  فيما  مدرجة  اأوًل والغري  املدرجة  ال�ضركات  بني  الر�ضيدة  احلوكمة  ودفع  املمار�ضات  هذه  حت�ضني 

هذا ويجدر التذكري باأن مثل هذه املوؤ�ضرات انت�ضرت اأوًل يف الوليات املتحدة من خالل موؤ�ضر داوجونز 

امل�ضوؤولية  موؤ�ضر  ن�ضر  يف   )Calvert Fund( كالفريت  �ضندوق  بداأ  ثم   ،1999 �ضنة  يف  لال�ضتدامة 

.FTSE4Good موؤ�ضر FTSE الجتماعية يف �ضنة 2000 ثم ن�ضرت جمموعة

كذلك قامت بع�ص الدول النامية باإ�ضدار موؤ�ضرات �ضوقية تعني بر�ضد الأن�ضطة الجتماعية 

 2010 يف  بعثه  مت  م�ضري  موؤ�ضر  وهو   S&P-EGX.ESG املثال  �ضبيل  على  نذكر  املدرجة.  لل�ضركات 

املوؤ�ضر  هذا  ال�ضتثمار. ويعد  ووزارة   UNDP للتنمية  املتحدة  الأمم  برنامج  بني  م�ضرتك  لعمل  كنتاج 

الأول من نوعه يف املنطقة العربية بعد جناح موؤ�ضرات مماثلة يف ماليزيا منذ 2007 والهند منذ 2008 

على �ضبيل املثال.

�ضبتمرب  يف   ISO26000 مببادرة  قبولها  اأعلنت  دولة   66 اأن  اإىل  الإ�ضارة  جتدر  الإطار  هذا  ويف   

2011 من بينها 25 دولة اأوروبية ودول عربية هي الإمارات وال�ضعودية والكويت وم�ضر واجلزائر.
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رابعًا: تط�ر امل�س�ؤولية االجتماعية يف بع�ص الدول النامية: حالة الهند وتركيا

(2)
1. التجربة الهندية

تطور مفهوم ومُتوى امل�ضوؤولية الجتماعية لل�ضركات يف الهند من خالل اأربعة مراحل اأ�ضا�ضية. 

هذه  وت�ضمل  وثقافية.  دينية  دوافعه  تطوعي  خريي  عمل  لل�ضركات  الإجتماعية  امل�ضئولية  اعتبار  اأولها 

املرحلة الأوىل فرتة ما قبل الت�ضنيع التي ا�ضتمرت اإىل حدود 1850، حيث يتقا�ضم التجار الأثرياء جزءًا 

من ثرواتهم مع املجتمع من خالل اإقامة املعابد وامل�ضاعدات الغذائية خا�ضة خالل املجاعات والأوبئة.

ازدادت  حيث  غاندي  تاأثري  وحتت  ال�ضتقالل  حركة  اأثناء  كانت  فقد  الثانية  املرحلة  اأما 

اآنذاك  تاأ�ض�ضت  ثم  واقت�ضاديًا.  اجتماعيًا  الوطن  لبناء  العمل  اأجل  من  ال�ضناعيني  على  ال�ضغوطات 

ال�ضركات ل�ضناديق املدار�ص والآليات لتوفري التدريب واملُوؤ�ض�ضات العلمية تناغمًا مع الإ�ضالحات التي 

�ضعى لها غاندي من اإلغاء النبذ ومتكني املراأة والتنمية الريفية. اأما املرحلة الثالثة التي ات�ضمت بتدخل 

اأكرب للدولة من خالل م�ضاريع القطاع العام والقوانني املتعلقة مبعايري العمل والبيئة، حيث انح�ضرت 

اإىل  العالية  وال�ضرائب  ال�ضناعية  الرتخي�ص  �ضيا�ضات  اأدت  وقد  الجتماعية.  اخلا�ص  القطاع  اآثار 

ممُار�ضات خاطئة دفعت القطاع العام فيما بعد اإىل �ضن ت�ضريعات تهدف لدفع احلوكمة الر�ضيدة يف 

اإدارة ال�ضركات و�ضمان التوزيع العادل للموارد. ولكن �ضعف فعالية هذه ال�ضيا�ضة اأدت يف �ضنة 1965 

اإىل املُطالبة بتحقيق امل�ضاحلة بني القطاعني اخلا�ص والعام واإحياء دور القطاع اخلا�ص يف ا�ضطالعه 

مب�ضوؤولياته الجتماعية من خالل التاأكيد على ال�ضفافية وامل�ضاءلة الجتماعية.

بداأت  حيث  الرابعة  مرحلتها  اخلا�ص  للقطاع  الجتماعية  امل�ضوؤولية  دخلت  الثمانينات  ومنذ 

ال�ضركات الهندية يف التخلي عن اأمناط امل�ضاركة التقليدية ودمج امل�ضوؤولية الجتماعية يف ا�ضرتاتيجية 

منذ  الجتماعية  الق�ضايا  يف  الإ�ضهام  على  الهندية  ال�ضركات  وقدرة  ا�ضتعداد  وترية  وزادت  الأعمال، 

1990 مع انخراط الهند يف العوملة القت�ضادية والتحرر التجاري وحتول هدف امل�ضوؤولية الجتماعية 

اإىل تعظيم تاأثري ال�ضركة على اأ�ضحاب امل�ضلحة وعلى املجتمع عمومًا، حيث تزايدت برامج وممُار�ضات 

غري  نفقات  من مُرد  اأكرب  هي  الجتماعية  م�ضوؤوليتها  باأن  اعتقادًا  الهندية  ال�ضركات  من  كبري  عدد 

ُمبا�ضرة ولكن تهدف حلماية �ضمعتها وتبدي نواياها احل�ضنة وتزيد يف قدرتها التناف�ضية.

�ضيا�ضات  خالل  من  الجتماعية  امل�ضوؤولية  تطوير  يف  مت�ضة  فرق  ال�ضركات  ولهذه 

البنية  ت�ضتهدف  للتنمية  �ضموًل  اأكرث  اأ�ضلوب  عن  ُتعرب  ميزانيات  وتخ�ضي�ص  واأهداف  وا�ضرتاتيجيات 

التحتية والتعليم والرعاية ال�ضحية وغريها.
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ونتطرق فيما يلي لدرا�ضة املمار�ضات الجتماعية لبع�ص ال�ضركات الهندية.

	(ICICI Bank Ltd) بنك اأي �سي �سي

تعمل جمموعة املبادرات الجتماعية من بنك اأي �ضي �ضي على بناء قدرة اأفقر الفقراء على 

ال�ضحة  �ضوء  حلقة  ك�ضر  اإىل  الرامية  املبادرات  ودعم  بتحديد  املجموعة  القت�ضاد. تقوم  يف  امل�ضاركة 

والتغذية بني الأجيال عن طريق �ضمان التعليم الأ�ضا�ضي يف مرحلة الطفولة و�ضوًل اإىل اخلدمات املالية 

الأ�ضا�ضية كالقرو�ص ال�ضغرى كما تعمل هذه املجموعة على فهم النظم القائمة بغر�ص حتديد املعارف 

الكلفة  حيث  من  الناجعة  املبادرات  بدرا�ضة  املجموعة  تقوم  حيث  املمار�ضات.  يف  والثغرات  احلا�ضمة 

احلكومية  والدوائر  وال�ضركات  حكومية  غري  ومنظمات  بحثية  وكالت  مع  بالتعاون  للتطوير  والقابلية 

واأ�ضحاب امل�ضلحة املحليني واملنظمات الدولية.

	(Dalmia Cement) دمليا للإ�سمنت

تعتمد القرى املحيطة مب�ضنع دمليا لالإ�ضمنت على الأمطار مما يدفع الن�ضاء للتنقل مل�ضافات 

طويلة للبحث على املياه خا�ضة يف ف�ضل ال�ضيف. من هنا قامت ال�ضركة بعد مناق�ضة امل�ضاألة مع �ضيوخ 

الآن(  حد  اإىل  بئر  عميقة )45  اآبار  حفر  طريق  عن  املياه  بتوفري  املعنية  احلكومية  وال�ضلطات  القرى 

وتوفري خزانات مياه. بالإ�ضافة اإىل اأن ال�ضركات تقوم ال�ضركة بجمع مياه الأمطار وتخزينها وتوزيعها 

فيما بعد على الأهايل. واأخريًا قامت ال�ضركة بزراعة اأكرث من 44000 �ضجرة على مدى ثماين �ضنوات 

مما �ضاعد على حت�ضني البيئة ب�ضكل ملحوظ.

	ال�سركة الهندية للأملني�م

بداأ م�ضروع متكني املراأة من قبل اندل موري )Indal Muri( يف بهار خاند حيث تدير ال�ضركة 

الت�ضدي  امل�ضروع  هذا  ويحاول  حكومية.  الغري  املنظمات  اإحدى  مع  بالتعاون  الأملونيا  لتكرير  مطة 

للظروف القت�ضادية والجتماعية املرتدية جدا يف املناطق الريفية والقليلة يف �ضيلي الناجمة اأ�ضا�ضًا من 

انخفا�ص اإنتاجية الزراعة وانخفا�ص الدخول وتردي اخلدمات ال�ضحية خا�ضة رعاية الطفل.

ت�ضغيل  بنظام  تعمل  والتي  الآن،  حتى  ذاتية  م�ضاعدة  جماعة   100 بعث  على  امل�ضروع  �ضاعد 

لتح�ضني  الهادفة  الزراعية  والأ�ضاليب  للدخل  املدرة  املهنية  املهارات  متلف  يف  مدر�ضني  باأفراد 

املحا�ضيل ومبادرات الرعاية ال�ضحية. ومت م�ضاعدة 2000 امراأة يف خالل هذه الأن�ضطة مما �ضاعدهن 

على حت�ضني نوعية حياة اأ�ضرهن.

	(Larsen & Toubro Ltd) سركة الر�سن اأندت�برو�
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 32 الزراعة )حوايل  بعد  الهند  يف  م�ضغل  اأكرب  ثاين  هو  والت�ضييد  البناء  قطاع  اأن  اعتبار  على 

مليون عامل(، عملت هذه ال�ضركة على تنظيم وتعزيز التدريب املهني للبناء من خالل اإقامة معهد ملهارات 

البناء على اأر�ص م�ضاحتها 5.5 فدان على مقربة من مقر ال�ضركة يف منباكام )Manapakkam(ت�ضيناي.

وال�ضرف  وال�ضباكة  والبناء  والنجارة  اخلر�ضانة  �ضب  يف  مهارات  بتعليم  املعهد  هذا  يقوم   

هذه  لنجاح  ونتيجة  الريفية.  املناطق  فقراء  من  وا�ضعة  جمانًا ملجموعة  الكهربائية  والأعمال  ال�ضحي 

بتدريب  الفرعني  يقوم  (Panval, Mambai). حيث  بانفال، مامباي  يف  ثاين  فرع  افتتاح  التجربة مت 

300 مر�ضح �ضنويا. وقد ا�ضفرت هذه العملية اإىل تدريب 2000 عامل اإىل حد الآن مت ن�ضر 60% منهم 

يف مواقع بناء لل�ضركة.

وقد بينت هذه التجربة اإن اعتماد تقنيات تدريب منهجي موجة يعزز الكفاءة واملهارة ويف وقت 

ق�ضري متكن هوؤلء ال�ضباب من النخراط بنجاعة يف العملية القت�ضادية.

	3M سركة�

لهذه ال�ضركة العاملية اأربعة م�ضانع يف الهند تتميز كلها ب�ضهادة الأيزو 14001 لنظام الإدارة 

البيئية. من مبادىء ال�ضتدامة البيئية لل�ضركة التزام ال�ضركة قبل اطالق اأي منتج القيام بعملية ت�ضمى 

اإدارة دورة احلياة الذي تتناول جوانب ال�ضالمة واملخاطر البيئية للمنتج من الإنتاج اإىل التخل�ص من 

املنتج بعد ال�ضتخدام.

بالإ�ضافة لذلك فاإن ال�ضركة تقوم بدرا�ضة اأي قطعة اأر�ص تقوم باقتنائها والقيام باختبارات 

الأ�ضجار  �ضتالت  زراعة  مع  الن�ضاط  هذا  ويقرتن  البيئة.  على  للمحافظة  والنباتات  الرتبة  من  لعينات 

يتعلق  فيما  املوظفني  وعي  وزيادة  مثاًل  معار�ص  خالل  من  موظفيها  بني  البيئة  بحماية  الوعي  وتعزيز 

باإعادة التدوير وال�ضتخدام وتنظيم جوائز للم�ضاريع املبتكرة يف جمالت حماية البيئة وال�ضالمة البيئية.

وبذلت ال�ضركة ا�ضتثمارات كبرية لبعث مركز تثبيت املوؤك�ضد احلراري حلرق الأجهزة الع�ضوية 

لأغرا�ص  ا�ضتغاللها  واإعادة  بها  اخلا�ضة  ال�ضحي  ال�ضرف  مياه  ملعاجلة  م�ضنع  اإىل  بالإ�ضافة  امللوثة 

الب�ضتنة والحتياجات املتنوعة الأخرى. كذلك قامت ال�ضركة التزامًا مببادرة بيئية عاملية ب�ضراء ُمعدات 

حلام حتمي املوظف والبيئة على حد ال�ضواء.

املنح  مثل  للموظفني  الجتماعية  الأن�ضطة  من  عدد  ال�ضركة  لهذه  اأن  الذكر  يجدر  واأخريًا، 

التعليمية لالأطفال والقرو�ص واجلمعيات اخلريية والنوادي لتعزيز التفاعل الجتماعي بني املوظفني.
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للم�ضوؤولية   )Kormayog CSR Ratings( كرميوخ  موقع  ترتيب  ال�ضركة  هذه  ت�ضدرت 

الجتماعية ل�ضنة 2009. حيث يقوم هذا املوقع بت�ضنيف وحتليل الن�ضاطات الجتماعية لل�ضركات الهندية.

(3)
  2. التجربة الرتكية

يعود العمل اخلريي يف تركيا اإىل العهد العثماين حيث كانت ُموؤ�ض�ضة الوقف اأول اآلية ُموؤ�ض�ضية 

التكتالت  اأغلب  ترتبط  اليوم  الجتماعي.  وال�ضمان  وال�ضحة  كالتعليم  اخلريية  اخلدمات  لتوفري 

القت�ضادية العائلية باأوقاف ما يعني اأن الطلب املجتمعي من هذه ال�ضركات الكربى يت�ضكل �ضمن هذه 

الفل�ضفة التاريخية لالأوقاف من خالل التربعات والأن�ضطة اخلريية.

دمج  بغر�ص  هامة  خطوات  تركيا  اتخذت  الثمانينات  بداية  يف  القت�ضاد  حترير  بداية  ومع 

تركيا مع الدول املتقدمة والأوروبية من خالل تكنولوجيا املعلومات والت�ضالت مما ولد حتديات جديدة 

تتعلق عمومًا بالتناف�ضية التي حالت دون قيام �ضركات القطاع اخلا�ص مب�ضوؤولياتها الجتماعية نظرًا 

لل�ضغوطات اخلارجية املتعلقة بالأ�ضعار والربحية.

اأما يف العقدين الأخريين فقد تراجع دور القطاع العام اإىل اأقل من 20% من الناجت املحلي 

الإجمايل يف ال�ضنوات الأخرية، وا�ضتقر ُمعدل الت�ضخم ون�ضبة النمو بـ 5% مما خلق مناخ مالئم لت�ضارع 

ُم�ضاهمة القطاع اخلا�ص يف الق�ضايا الجتماعية.

الوعي  من  الدولية  واحلمالت  والأحداث  والهيئات  املنظمات  يف  املتزايد  تركيا  انخراط  وزاد 

العام يف البالد بامل�ضوؤولية الجتماعية لل�ضركات. فقد لعب موؤمتر الأمم املتحدة حلقوق الإن�ضان الذي 

عقد يف ا�ضطنبول �ضنة 1996 دورًا مهمًا يف متكني املواطنني من مناق�ضة امل�ضائل املتعلقة بالق�ضاء على 

الفقر والتمييز وتعزيز وحماية حقوق الإن�ضان واحلريات الأ�ضا�ضية وتوفري الحتياجات الأ�ضا�ضية مثل 

الغذاء وال�ضحة والرعاية والتعليم. مما خلق ف�ضاءًا ملناق�ضة الق�ضايا املتعلقة بالتنمية امل�ضتدامة. 

اإ�ضافة اإىل اأن ف�ضل احلكومة يف التعامل مع زلزال 1999 خلق احلاجة اإىل التعبئة املدنية يف 

عمليات البحث والإنقاذ والبناء واأ�ضبحت موؤ�ض�ضة البحث والإنقاذ الغري حكومية حت�ضي بثقة كبرية اإىل 

جانب املوؤ�ض�ضة الع�ضكرية. هذه املحنة خلقت قناعة عري�ضة مفادها احلاجة للن�ضال من اأجل حتقيق 

مما  الإجمايل  املحلي  للناجت   %7.5 تراجعًا بن�ضبة   2001 ل�ضنة  القت�ضادية  الأزمة  خلقت  التنمية. ثم 

اأفرز ت�ضريح الآلف من املواطنني خا�ضة يف القطاع امل�ضريف وافال�ص العديد من ال�ضركات ال�ضغرية 

وامل�ضاءلة   وال�ضفافية  احلوكمة  ق�ضايا  تركيز  يف  قدمًا  للم�ضي  املا�ضة  احلاجة  اأبرز  مما  واملتو�ضطة 

املزيد  هدفها  الأوروبي  الحتاد  من  م�ضتوحاة  وت�ضريعات  اجراءات  لتخاذ  احلكومة  دفع  الذي  الأمر 
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الجتماعية  للم�ضوؤولية  الرتكية  اجلمعية  بعثت  فقد  املثال  �ضبيل  علي  ذلك  املجتمعية.من  امل�ضاركة  من 

لل�ضركات التي تعمل على بث ثقافة امل�ضوؤولية الجتماعية من جالل البحث والتدريب والتوعية.

وفيما يلي يتطرق لدرا�ضة املمار�ضات الجتماعية لبع�ص ال�ضركات الرتكية.

	  (Exbii)سركة اك�سبي ل�رق احلرير�

وفق وزارة ال�ضحة الرتكية فاإن ما يقرب من 589 األف �ضخ�ص تعر�ضوا على مدى العقد املا�ضي لأمرا�ص 

ال�ضنوي  ال�ضتهالك  متو�ضط  يبلغ  حيث  التواليت.  ورق  ا�ضتخدام  قلة  وعن  ال�ضخ�ضية  النظافة  قلة  عن  ناجمة 

لل�ضخ�ص من ورق التواليت 580غ ما ميثل 8% فقط من متو�ضط ال�ضتهالك الأوروبي لل�ضخ�ص الذي يبلغ 6.9 كلغ. 

ال�ضخ�ضية  للنظافة  دورات  الرتكي  ال�ضوق  يف  الرائدة  ال�ضركة  هذه  اعتمدت  ال�ضدد  هذا  يف 

احلملة  هذه  الأخرية. وتهدف  �ضنوات  ال�ضت  خالل  �ضنة  و11   7 بني  اأعمارهم  ترتاوح  الذين  لالأطفال 

للم�ضاهمة يف حتقيق ح�ضة اأف�ضل وحت�ضني جودة احلياة من خالل تعليم الأطفال اأ�ضا�ضيات النظافة 

التواليت  ورق  ا�ضتهالك  م�ضتوى  زيادة  يف  امل�ضروع  هذا  يهدف  البالد. كما  اأنحاء  جميع  يف  ال�ضخ�ضية 

على املدى البعيد مما ُيحقق لل�ضركة فر�ضة حقيقية لزيادة حجم اأعمالها واأرباحها. بهذه الطريقة ُيوفر 

امل�ضروع املنفعة املتبادلة جلميع الأطراف.

	  (Sunjut)سركة ن�سجت للغزل والن�سيج�

تعزيز  الإدارة  قررت  اأن  اإىل   1968 �ضنة  من  التقنية  املن�ضوجات  باإنتاج  ال�ضركة  هذه  تقوم 

و�ضعها يف ال�ضوق املحلية والأجنبية عن طريق اإنتاج جزء من الطاقة الكهربائية بوا�ضطة الرياح. وقد 

ويعترب  املتجددة”.  الطاقة  م�ضادر  “م�ضتخدمي  فئة  على  يور�ضولر  جائزة  على  امل�ضروع  هذا  ح�ضل 

هذا امل�ضروع الأول من نوعه يف تركيا يف القطاع اخلا�ص. حيث يولد هذا امل�ضروع 1.2 ميغاواط وتغطي 

العقبات  من  العديد  حل  من  الريادي  امل�ضروع  هذا  مكن  وقد  الكهرباء.  من  ال�ضركة  ُمتطلبات  معظم 

البريوقراطية املتعددة اجلوانب مما يرجع بالنفع على بقية ال�ضركات الطامة لرتكيز مولدات م�ضابهة.

	(Koç) جمموعة ك��ص

يهدف م�ضروع من�ضة املعلومات اخل�ضراء املبتكرة من �ضركات تابعة ملجموعة كو�ص اإىل خلق 

الوعي البيئي يف املجتمع الرتكي واأ�ضحاب امل�ضلحة على وجه اخل�ضو�ص جلعل ال�ضتهالك قابل للتدوير 

�ضديق للبيئة حيث يتم جمع النفايات يف �ضالل مو�ضوعة يف اجلامعات واملباين واإعادة تدويرها للحد 

من التاأثري على البيئة.
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العالقة  يعرف  الذي  اخل�ضراء  املعلومات  بد�ضتور  املجموعة  هذه  يف  العاملني  كل  التزم  وقد 

بالبيئة. كذلك تبث املعلومات اخل�ضراء من خالل اأجهزة الت�ضالت احلديثة مثل الأيباد للحفاظ على 

تدفق املعلومات املتعلقة بالبيئة ورفع الوعي البيئي يف تركيا.

ومن بني الأن�ضطة املندرجة حتت �ضعار “دعونا نغري عاداتنا ل املناخ” يتم ا�ضتهداف الأطفال 

ب�ضن 10 �ضنوات من خالل الر�ضم بال�ضرتاك مع طالب جامعيني من ق�ضم الت�ضوير يف جامعة الفنون 

الت�ضكيلية. كذلك يتم العناية ببث الوعي بحرائق الغابات بال�ضراكة مع منظمات غري حكومية من اأجل 

اتخاذ التدابري الالزمة وزيادة ح�ضا�ضية ال�ضركات ذات ال�ضلة واملجتمع بحرائق الغابات قبل وقوعها.

خام�سًا: درا�سة حاالت من واقع بع�ص ال�سركات اخلا�سة

 (Grameene-Donone): 1. منوذج قرامني-دانون يف بنغلدي�ص
يف 2007 قامت �ضركة دانون وبنك قرامني ب�ضنع زبادي من حليب الأبقار املحلية وُمقتطفات 

هذا  ويهدف  يورو.   0.06 بحدود  جدًا  منخف�ص  ب�ضعر  ت�ضويقه  مت  فيتامينات  مع  م�ضب  التمور  من 

الزبادي لتلبية حاجيات عدد كبري من امل�ضتهلكني املحتملني الواقعني يف الفقر املدقع.

وقد اأحرز هذا املنتج جناحًا يفوق التوقع. وتقع اأهمية هذا امل�ضروع يف توفيقه بني الربحية من 

جهة وامل�ضوؤولية الجتماعية ُمعتمدًا على قدرته يف البتكار على �ضعيدين. اأوًل يف القدرة على �ضنع منتج 

غني غذائيًا وب�ضعر بخ�ص، وثانيًا، على �ضعيد �ضل�ضلة الإنتاج التي تعتمد على ُموظفني وموردين وُعمالء 

لكل  للربح  هام�ص  ُيحقق  اأنه  مبا  وُم�ضتدام  ُمتوازن  اإطار  ُيحقق  ال�ضيدات  اأ�ضا�ضًا من  مليني  وُموزعني 

حلقة يف �ضل�ضلة الإنتاج والتوزيع. وتبدو عملية الإنتاج والتوزيع ُمرتبطة ببقية ن�ضاطات بنك قرامني حيث 

وغريها،  وال�ضكر  التمور  ودب�ص  احلليب  لإنتاج  �ضغرية  مزارع  لبعث  �ضغرى  قرو�ص  على  هوؤلء  يح�ضل 

احلال  وكذلك  الإنتاج  نوعية  حت�ضني  جمال  يف  دانون  خربات  ونقل  ثابتة  اأ�ضعار  ال�ضركة  ت�ضمن  حيث 

اأوجه  لتحديد  البحوث  اإجراء  دورًا هامًا يف   )GAIN( حكومية الغري  املنظمة  للتوزيع. ولعبت  بالن�ضبة 

الق�ضور يف الفيتامينات واملعادن لدى هوؤلء الفقراء وخا�ضة الأطفال.

الطاقة  طريق  عن  ال�ضاخنة  املياه  ا�ضتغالل  خالل  من  املتجددة  الطاقة  على  العتماد  ويتم 

ال�ضم�ضية. ويتم ا�ضرتداد مياه الأمطار، ويتم اإنتاج الأواين من ن�ضاء الذرة والقابلة للتحلل كليًا.

  2. جتربة هيونداي م�ت�ر يف كوريا
حتدد هذه ال�ضركة م�ضوؤوليتها الجتماعية بثالث جمالت هي التنمية القت�ضادية والجتماعية 

والبيئية. اقت�ضاديًا تبحث ال�ضركة عن خلق فر�ص عمل وتوليد اأرباح واجتماعيًا تبحث ال�ضركة عن ربط 
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عالقات مع اجلهات املعنية كاملجتمعات املحلية واأخريًا ي�ضمل اجلانب البيئي التزام ال�ضركة باحلفاظ 

على البيئة. لذلك تركز ال�ضركة على التعاون بني جميع اأ�ضحاب امل�ضلحة وهم امل�ضاهمني وامل�ضتثمرين 

واملوظفني والعمالء واملوردين واحلكومات واملجتمعات املحلية.

ملكافحة  يهدف  الذي  اخل�ضراء"  هيونداي  "منطقة  م�ضروع  بعثت  ال�ضركة  اأن�ضطة  �ضمن 

الت�ضحر وا�ضتعادة النظام البيئي للمنطقة بهدف امل�ضاهمة يف حماية البيئة كعن�ضر اأ�ضا�ضي يف بيئة 

الأعمال وخلق القيمة من خالل اإدارة ا�ضتباقية للبيئة.

ويتمثل هذا امل�ضروع يف حتويل جزء من ال�ضحراء ال�ضينية اإىل حقول خ�ضراء بحلول 2012 

الداخلية.  ومنغوليا  ال�ضني  �ضحراء  يف  بيكني  عن  كلم   650 يبعد  كلم    250 م�ضاحتها  منطقة  بزراعة 

يف هذه املنطقة تنطلق العوا�ضف ال�ضفراء التي توؤثر على ال�ضني والكوريتني. وعن طريق زرع نباتات 

الرياح  �ضرعة  تخفي�ص  على  بعد  فيما  يعمل  مما  للمنطقة  البيئي  النظام  اإحياء  ال�ضركة  ترجو  ملية 

والعوا�ضف مبثابة حاجز طبيعي �ضد العوا�ضف. وترى �ضركة هيونداي اأن ق�ضايا البيئة لي�ضت م�ضورة 

�ضكل  املبادرة  هذه  وتاأخذ  عاملية  اأو  اإقليمية  كظواهر  لها  النظر  ينبغي  بل  اجلنوبية  كوريا  حدود  �ضمن 

واحلكومة  للبيئة  الكوري  الحتاد  مع  هيونداي  جهود  تتفاقد  حيث  واخلا�ص  العام  القطاع  بني  �ضراكة 

يرتجم  ملية. وهذا  حكومية  غري  منظمة  اإىل  بالإ�ضافة  الداخلية  منغوليا  وحكومة  ال�ضينية  املركزية 

ال�ضعار الذي ترفعه هيونداي “مواطنة ال�ضركة العاملية” الذي يعرب عن رغبة هذه ال�ضركة يف التطور 

بالتوازي مع املجتمعات املحلية.

بالرغم من �ضعوبة تقدير الآثار املرتتبة عن هذا امل�ضروع، اإل اأن عملية الت�ضجري تعترب و�ضيلة 

مما  اأخرى  نباتات  لنمو  مالئمة  بيئة  يولد  قد  مما  ال�ضم�ص  من  الرتبة  وحماية  الت�ضحر  ملحاربة  فعالة 

يزيد من فعالية امل�ضروع يف مقاومة الت�ضحر والرياح الرملية.

كذلك تبدو م�ضاألة ال�ضتدامة مطروحة بافرتا�ص عدم قدرة هذه النباتات على العي�ص يف ظل 

هذه الطبيعة ال�ضحراوية مما ي�ضتدعي تدخل ب�ضري من خالل �ضبكة للري.

  3. �سناعة الزه�ر املقط�فة يف كينيا

حيث  من  الثالثة  الرتبة  وحتتل  الكيني  القت�ضاد  منوًا يف  الأعلى  القطاع  متُثل  ال�ضناعة  هذه 

يف  جناعتها  الأوروبيني  امل�ضرتين  طرف  ومن  العمالية  ال�ضغوطات  اأثبتت  الأجنبي. وقد  النقد  عائدات 

كينيا"  زهرة  "بهيئة  الزهور  هذه  منتجوا  بعث  حيث  القطاع،  لهذا  والبيئية  الجتماعية  امل�ضوؤولية  دفع 

�ضنة 1997. تبنت ال�ضركات املوؤ�ض�ضة لهذه الهيئة قواعد ممار�ضة بالإ�ضافة اإىل قواعد املمار�ضة الت�ضع 
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املن�ضو�ص عليها يف مبادرة التجارة الأخالقية. بالإ�ضافة اأ�ضبحت هذه ال�ضركات خا�ضعة للجنة الربملانية 

املعنية بالزراعة والأرا�ضي واملوارد الطبيعية يف كينيا مما يظهر التزامًا قويًا مب�ضوؤوليتها الجتماعية.

�ضركة هوم قرون على �ضبيل املثال تقدم لعمالها 5000 �ضكن جماين مع الكهرباء واملاء ودار 

ال�ضركة  تقديرات  �ضريرًا. وفق   55 بطاقة  وم�ضفى  كمبيوتر  باأجهزة  ابتدائية مُهزة  ومدر�ضة  ح�ضانة 

فاإن هذه الآليات مكنت ال�ضركة من التما�ضي مع املعايري الأوروبية ال�ضارمة ولكن والأهم زيادة هامة يف 

الإنتاجية والأرباح نظرًا ملا توفره من رعاية لعمالها.

(Soummam) 4. �سركة �س�مام باجلزائر  
قامت هذه ال�ضركة با�ضترياد 2000 بقرة حلوب من هولندا بهدف توزيع 15 اإىل 60 بقرة على 

كل مزارع متعاقد على امتداد ثالث وليات اإىل حد الآن. حيث يلتزم كل مزارع بدفع ثمن الأبقار عن 

طريق كميات احلليب التي تنتجه هذه الأبقار والتي تباع كليا اإىل ال�ضركة ملدة خم�ضة �ضنوات حيث تدفع 

بالإ�ضافة  البقرة.  ثمن  �ضداد  على  الباقية   %25 وتعمل  للمزارع  احلليب  ثمن  من   %75 فقط  ال�ضركة 

يلتزم هذا املزارع ببيع الأبقار املتاأتية من التوالد اإىل ال�ضركة يف حني ي�ضمح له بالحتفاظ بالعجول. 

مما ي�ضمح لل�ضركة بتكوين ح�ضانة لالأبقار تهدف لتاأقلم هذه الأبقار اأكرث مع طبيعة اجلزائر من ثم 

يتيح اإنتاج اأكرث كميات من احلليب، على اأن يتم بطبيعة احلال توزيعها على مزارعني جدد.

اأن  الألبان. ويذكر  من  م�ضتقاتها  اإنتاج  عملية  يف  واإدماجه  يوميًا  احلليب  بجمع  ال�ضركة  وتقوم 

هذه ال�ضركة لها ح�ضة الأ�ضد يف ال�ضوق اجلزائرية )45%( مع �ضدة مناف�ضة بع�ص ال�ضركات على راأ�ضها 

دانون. كذلك يهدف هذا امل�ضروع لدفع اإنتاج احلليب يف اجلزائر واحلد من ال�ضترياد على املدى الطويل.

من �ضمن ال�ضروط العامة ل�ضمان جناح العملية الإنتاجية �ضمان هكتارين من الأرا�ضي لكل 

بقرة ومباين مطابقة للمعايري والتقيد ال�ضارم بجملة من املبادىء الأخالقية.

  (Novozimes)5. ن�ف�زمي�ص يف م�زنبيق  

جنوب  الأفريقية  الكربى  املدن  يف  النظيف  الطبخ  وقود  لتوفري  متكامل  عمل  منوذج  هو 

ال�ضحراء. تعمل هذه ال�ضركة الرائدة يف البتكارات احليوية من 2008 على ا�ضتك�ضاف الفر�ص التجارية 

حيث اأ�ضارت الدرا�ضات فر�ضًا متاحة لتطوير الزراعة امل�ضتدامة لزيادة اإنتاج الغذاء ف�ضاًل عن اإنتاج 

املواد اخلام امل�ضتخدمة يف اإنتاج اليثانول ليحل مل الفحم كوقود طبخ يف املناطق احل�ضرية.
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وميثل ا�ضتبدال الفحم باليثانول باأ�ضعار معقولة فوائد عديدة منها اأن تلوث الهواء الناجم عن 

الفحم يت�ضبب يف مليوين حالة وفاة �ضنويًا بالإ�ضافة اإىل ماليني الإ�ضابات الأخرى معظم ن�ضاء واأطفال 

يجرد  مما  النباتي  الفحم  لإنتاج  تدمريها  قد مت  اأفريقيا  غابات  ثلث  من  يقرب  ما  بالإ�ضافة  �ضغار. 

القارة من التنوع البيولوجي احليوي.

   )CleanStar Ventures(يف عام 2009 اأ�ضفرت ال�ضراكة بني نوفوزمي�ص وكلين�ضتار فانت�ضور

درا�ضات جدوى م�ضرتكة يف موزامبيق من اأجل دفع التنمية الجتماعية واإ�ضالح البيئة واأظهرت هذه 

الدرا�ضات فر�ضًا مل�ضاريع مربحة للغاية وقابلة لال�ضتدامة والتي يُكن تكرارها يف مدن اأفريقية اأخرى.

ومت تطبيق هذا امل�ضروع يف 2010 مب�ضاعدة املزارعني املحليني من اأ�ضحاب احليازات ال�ضغرية 

ي�ضتفيد  ثم  من  اأر�ضهم.  على  بيئيًا  الت�ضاحلية  بالغابات  املختلطة  الزراعة  نظام  بتطبيق  �ضوفال  يف 

الأ�ضرة.  تغذية  كبري  ب�ضكل  يح�ضن  مما  اخلا�ص  ل�ضتخدامهم  الغذائي  الإنتاج  زيادة  من  املزارعون 

ويعر�ص فائ�ص الإنتاج على ال�ضركة مما ي�ضاهم يف زيادة دخل هذه الأ�ضر بحوايل 300%. تقوم ال�ضركة 

ببيع جمموعة من املنتجات الغذائية ف�ضاًل عن وقود الأيثانول يف املناطق احل�ضرية ل�ضيما يف مابوتو. 

بحلول 2014 �ضي�ضمل هذا امل�ضروع 3000 مزارع واأكرث من 6000 هكتار مما يوفر 20% من اأ�ضر مابوتو 

بالوقود النظيف باأ�ضعار تناف�ضية مما ي�ضاعد على حماية 4000 هكتار من الغابات الأ�ضلية يف ال�ضنة.

يعمل هذا امل�ضروع بف�ضل �ضراكة مع جمموعة الهند�ضة ICM املزودة مب�ضنع اإنتاج الأيثانول 

وبالإ�ضافة اإىل بنك مرييل لين�ص الذي �ضاعد يف متويل امل�ضروع الذي يهدف اإىل تقدمي الربهان على 

جناح هذا امل�ضروع وقابلية تكراره يف العديد من املدن الأفريقية الأخرى.

  (Dow Chemical Company)6. �سركة داو للكيماويات  
تتخ�ض�ص هذه ال�ضركة يف ت�ضنيع مواد كيماوية مبتكرة ومنتجات بال�ضتيكية وزراعية. تتطلب 

من�ضاآتها يف ترنيزن )Ternenzen( بهولندا كميات كبرية من املياه العذبة التي يتوجب جلبها من م�ضافة 

100 كلم. لذلك كانت هذه ال�ضركة يف حاجة للحد من املخاطر التجارية املرتبطة بندرة املياه املتزايدة 

وزيادة تكاليفها. لذا عملت هذه ال�ضركة على تطوير نظام ل�ضتخدام مياه ال�ضرف ال�ضحي املنزيل جنبًا 

مياه  ال�ضركة  هذه  جتمع   2007 من  الإقليمية.  املياه  هيئة  اإىل  بالإ�ضافة  اإقليميني  �ضركاء  مع  جنب  اإىل 

ال�ضرف التي كانت ت�ضكب يف النهر مبا�ضرة واإعادة ا�ضتخدامها مرتني اأوًل لإنتاج البخار يف امل�ضانع مرة 

اأخرى يف اأبراج التربيد قبل اإطالقه يف الغالف اجلوي كبخار. من 2007 تقبل املن�ضاأة اأكرث من 9.9 مليون 

لرت يوميًا من مياه ال�ضرف ال�ضحي املنزلية. من ثم ا�ضتطاعت املن�ضاأة تخفي�ص ا�ضتخدامها للمياه العذبة.
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والفل�ضفة الكامنة وراء هذا امل�ضروع هو اأن املياه العذبة ينبغي اأن تكون متاحة للمياه ال�ضاحلة 

الطريقة  هذه  فوائد  عدة. من  مرات  ا�ضتخدامها  لإعادة  مبتكرة  طرق  اإيجاد  ال�ضناعة  وعلى  لل�ضرب 

اأنه متكن تنقية املياه امل�ضتخدمة حتت �ضغط اأقل من املياه املاحلة مما يحتاج 65% اأقل طاقة وبالتايل 

500 طن من ثاين اأك�ضيد الكربون اأقل �ضنوي وميُكن من ا�ضتخدام كل لرت من املياه ثالثة مرات عو�ص 

مرة واحدة.

�ساد�سًا: حقيقة امل�س�ؤولية االجتماعية لبع�ص ال�سركات

للتزام  معاين  من  يحمله  ملا  ُمتزايدة  �ضعبية  لل�ضركات  الجتماعية  امل�ضوؤولية  تعريف  ُيالقي 

للقوى  احلياة  نوعية  وحت�ضني  القت�ضادية  التنمية  يف  وامل�ضاهمة  اأخالقي  ب�ضكل  للعمل  الأعمال  رجال 

اأ�ضا�ضًا  املفهوم  هذا  ارتباط  من  وبالرغم  ككل.  واملجتمع  املحلي  املجتمع  وكذلك  وعائالتهم.  العاملة 

بالأعمال اخلريية اإل اأن امل�ضوؤولية الجتماعية تاأخذ اأ�ضكاًل عديدة كتوزيع اجلوائز الدعائية واعتماد 

مدونات �ضلوك تطوعية واللتزام بتقدمي تقارير عن الآثار الجتماعية والبيئية والنخراط يف حوار مع 

اأ�ضحاب امل�ضلحة واحلديث.

على  بالعمل   )Asia Monitor Resource Centre( باآ�ضيا  املوارد  ُمراقبة  مركز  قام  وقد 

“واقع  عنوانه  بحث  يف  نتائجها  ون�ضرت  العمال  على  لل�ضركات  الجتماعية  امل�ضوؤولية  اآثار  حقيقة  فهم 

امل�ضوؤولية الجتماعية لل�ضركات: درا�ضة حالة من ال�ضني وكوريا اجلنوبية والهند واأندوني�ضيا”.

وتخل�ص هذه الورقة اإىل اأن اجنذاب ُمنظمات العمل والنا�ضطني يف اآ�ضيا اإىل مفهوم امل�ضوؤولية 

الجتماعية لل�ضركات قد ي�ضيىء اإىل و�ضعية وحقوق العاملني مقارنة مبا ت�ضمنه نقابات العمال وغريها 

من اأ�ضكال العمال املنظمة من دفع م�ضتدام لظروف العمل يف اآ�ضيا.

على  وي�ضجع  العمل  قانون  خ�ضخ�ضة  اإىل  توؤدي  لل�ضركات  ال�ضلوك  قواعد  اأن  مثاًل  ذلك  من 

هي  لل�ضركات  التطوعية  املعايري  اأن  واحلكومات  العمال  لإقناع  مُاولة  يف  العمل  لأماكن  ذاتي  تنظيم 

اأف�ضل من قوانني العمل واملعايري البيئية ال�ضائدة املخرتقة عادة.

بالإ�ضافة هناك فجوة بني ال�ضركات املوجهة لل�ضوق املحلية وال�ضركات املوجهة لل�ضوق العاملية 

متيز  يف�ضر  ما  هذا  والبيئية.  الجتماعية  مب�ضوؤوليتها  لال�ضطالع  وال�ضغوطات  املطالب  حيث  من 

الدولية  املنظمات  �ضغوطات  حتت  لوقوعها  الجتماعية  مل�ضوؤولياتها  ا�ضتجابتها  يف  امل�ضدرة  ال�ضركات 

والأ�ضواق العاملية.
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يف كوريا اجلنوبية على �ضبيل املثال يبدو اأن جل اأن�ضطة امل�ضوؤولية الجتماعية لل�ضركات تقع يف 

�ضكل عمل خريي. يف عام 2008 قدمت اأكرب 100 �ضركة كورية حوايل 24 مليون دولر مقابل 7 مليون 

دولر فقط �ضنة 2006 بالرغم من الأزمة املالية والقت�ضادية. يف عام 2009 قدمت اأكرب 500 �ضركة ما 

يقارب 4.7% من اأرباحها يف �ضورة م�ضاهمات خريية، على قدم امل�ضاواة مع العديد من الدول املتقدمة 

يف هذا املجال.

اأحداث  الريا�ضية، مع  الألعاب  رعاية  اأحيانًا عديدة  يف  ت�ضمل  اخلريية  التربعات  هذه  ولكن 

اأخرى ووظائف العالقات العامة. كذلك ت�ضمل التربعات التي يقوم بها موظفوها خالل حمالت التربع. 

م�ضوؤولة  �ضورة  لتقدمي  اخلريية  التربعات  هذه  با�ضتغالل  تقوم  ال�ضركات  هذه  من  عدد  اأن  يف  وي�ضتبه 

اأخالقيًا واجتماعيًا وحتويل الأنظار عن حتقيقات الف�ضاد وتف�ضي وظائف منخف�ضة الأجر وفر�ص عمل 

غري م�ضتقرة. 

الجتماعية  للم�ضوؤولية  اخل�ضراء”  “الإدارة  على  بالرتكيز  الكورية  ال�ضركات  تقوم  كذلك 

امتثاًل لنهج املحافظني بدفع �ضورة كوريا كبطل للبيئة من خالل دعم منتجات جديدة �ضديقة للبيئة 

والعتماد على م�ضادر للطاقة البديلة. يف حني جتد املنظمات البيئية الكورية اأن �ضيا�ضة النمو الأخ�ضر 

التي تعتمد مثاًل على العتماد على الطاقة النووية وت�ضديرها وبناء مطات الطاقة النووية وال�ضدود 

واملمرات املائية ت�ضر بالبيئة ول متثل اإل ا�ضرتاتيجية لت�ضويق كوريا ومكانتها الراأ�ضمالية وهذا ما يف�ضر 

ثناء و�ضائل الإعالم الرئي�ضية. وترى منظمات املجتمع املدين �ضعف ال�ضركات الكورية يف جمال حقوق 

الإن�ضان والعمل.

مثال: �سركة �سام�س�جن

ي�ضيد العديد بريادة �ضام�ضوجن يف جمال امل�ضوؤولية الجتماعية، حيث مت بناء هذه ال�ضركة على 

اعتمدت   1960 الجتماعية. منذ  امل�ضوؤولية  اأخالقيات  كافة  على  حتتوي  والتي  العمل"  "وطنية  فل�ضفة 

اإدارية  فل�ضفة  اإىل  بالإ�ضافة  �ضمعتها  تعزيز  بغر�ص  اخلريية  الن�ضاطات  يف  النخراط  على  �ضام�ضوجن 

تقوم على اأ�ضا�ص احرتام امل�ضتهلكني واملوظفني وامل�ضاهمني. بالإ�ضافة تقوم بن�ضر تقارير ا�ضتدامة لمعة 

م�ضتمدة من املبادىء التوجيهية للم�ضوؤولية الجتماعية الدولية.

وقد �ضاهمت احلكومة الكورية وعديد املنظمات غري حكومية وجمتمع الأعمال يف تلميع �ضورة 

�ضام�ضوجن،  وتقوم   الجتماعية.  واملمار�ضات  الإدارة  حل�ضن  اجلوائز  من  العديد  خالل  من  �ضام�ضوجن 

كما هو احلال بحل ال�ضركات الكورية، بتوجيه جل اأن�ضطتها الجتماعية عن طريق موؤ�ض�ضاتها اخلريية. 
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تربع   1998 منذ  مثاًل  موظفيها.  تربعات  خالل  من  تربعاتها  �ضام�ضوجن  ت�ضتمل  بالإ�ضافة 

ُتعاين  التي  لالأطفال  الدرا�ضية  للمنح  �ضندوق  ل�ضالح  �ضهري  مببلغ  لاللكرتونيات  �ضام�ضوجن  موظفوا 

اأ�ضرهم من اإعاقات. كذلك توفر اإ�ضراف تطوعي لالأطفال املحرومني من اللغات الأجنبية والعلوم يف 

اأخريًا  اجلنوبية.   كوريا  اأنحاء  متلف  يف  النائية  املجتمعات  يف  البتدائية  واملدار�ص  لالأطفال  مراكز 

بداأت تقدم �ضام�ضوجن فرق تطوع لدعم التنمية يف اأفريقيا وجنوب �ضرق اآ�ضيا. 

تطرح هذه التوجهات يف ممار�ضات �ضام�ضوجن للم�ضوؤولية الجتماعية عدة نقاط منها:

	.هذه املمار�ضات موجهة لتعزيز ال�ضورة العامة لل�ضركة

	 يُكن اأن تعزز هذه املمار�ضات تعويل احلكومة على التربعات اخلريية يف مُاربة عدم امل�ضاواة

التربعات  من  ي�ضتفيد  قليل  عدد  اأن  حني  يف  منهجي  اإهمال  اإىل  يوؤدي  مما  والبطالة  والفقر 

واملنح املمنوحة.

	 اإن الأن�ضطة اخلريية خارج كوريا توفر دعاية جيدة ل�ضام�ضوجن ومنتجاتها الت�ضديرية )التي

متثل 80% من مبيعاتها( ما يتنا�ضب مع هدف احلكومة الكورية يف حت�ضني �ضورة كوريا التي 

تلعب دورًا يف تنوير ال�ضعوب النامية والفقرية.

	 تنطوي ممار�ضات �ضام�ضوجن كذلك على “التعاي�ص ال�ضلمي” مع ال�ضركات ال�ضغرية املتعاقدة

معها من الباطن. 

خالل  من  واملتو�ضطة  ال�ضغرية  ال�ضركات  افرتا�ص  عن  ابتعادها  �ضام�ضوجن  حتاول  حيث   

ممار�ضات متلفة على �ضبيل املثال قامت �ضام�ضوجن يف 2010 بتدريب 5357 من �ضركاتها ال�ضريكة يف 

اإدارة الأعمال والتكنولوجيا من بينهم 4422 يف كوريا اجلنوبية و935 خارجها.

منذ 2009 وقعت �ضام�ضوجن مع 542 �ضركة متعاقدة يف الباطن  اتفاقيات املعاملة العادلة. مع   

ذلك يبني معهد بحوث يف كوريا اأن �ضيا�ضة �ضام�ضوجن يف اجتاه خف�ص اأ�ضعار التكاليف  يحمل ال�ضركات 

املتعاقدة يف الباطن اجلزء الأكرب من املخاطرة ويلزمها بتحمل ا�ضتثمار اأكرب يف مرافق جديدة ومعدات 

لزمة مما يوفر فر�ص زيادات يف ن�ضبة الأرباح الت�ضغيلية ل�ضام�ضوجن على ح�ضابها.

كذلك من وجهة نظر العمال توؤدي هذه املمار�ضات اإىل مُاولة خف�ص ال�ضركات املتعاقدة يف   

الباطن للتكاليف عن طريق الت�ضريح اأو خف�ص مزايا الرعاية والتاأمني وال�ضالمة. بالإ�ضافة اإىل تدخل 

�ضام�ضوجن يف العديد من هذه ال�ضركات ملنع ت�ضكيل نقابات متا�ضيًا مع �ضيا�ضتها يف الإدارة التي متنع 

ت�ضكل نقابات عمالية.
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كذلك تعمل �ضام�ضوجن على جهود ال�ضتدامة البيئية عن طريق العالن عن برناجمها “لروؤية   

ا�ضتخدام  وم�ضتوى  احلراري  الحتبا�ص  غازات  انبعاثات  من  للحد  تدعو  التي  البيئية”  لالإدارة   2020

البتكار  خالل  من  جديدة  م�ضافة  قيمة  خلق  وماولة  املتجددة  الطاقة  م�ضادر  وتطوير  الطاقة 

التكنولوجي الهادف خللق منتجات خ�ضراء ودخول ا�ضواق جديدة.

وتبقى مناق�ضة �ضحة العمال و�ضالمتهم وحقهم يف ت�ضكيل  النقابات يف ظل غياب وجود احتاد   

باأن  ادعائها  انطالقًا من  املمار�ضات  هذه  ملثل  الراف�ضة  �ضام�ضوجن  �ضيا�ضات  عاتق  على  للعمال  ر�ضمي 

موظفيها وعمالها لي�ضوا بحاجة اإىل مثل تلك النقابات نظرًا ملا يحفون به من امتيازات وظروف عمل.

املثال  �ضبيل  على   26000 الأيزو  ومبادرات  الدولية  للمواثيق  مناه�ضة  الدعاءات  هذه  وتبقى   

التي تدعو ال�ضركات ل�ضمان حق العمال يف حرية التنظيم واملفاو�ضة اجلماعية. واقرتحت �ضام�ضوجن يف 

�ضنة 2010 مقاربة ذاتية تقوم على بناء مقاربة متوازنة وذكية للعمل واحلياة. وبالرغم من ذلك ت�ضكو 

�ضام�ضوجن من منعها النقابات باأي ثمن ورواج اأجواء من اخلوف واملراقبة ون�ضر ال�ضائعات بني العمال 

وتتبع قانوين وخطف وتهديد.

يف هذا ال�ضدد، حاولت العديد من منظمات احلركة العمالية والجتماعية حتدي �ضيا�ضة “ل للنقابات”   

التي تنتهجها �ضام�ضوجن عن طريق م�ضح حلقيقة ر�ضا املوظفني املزعوم، وم�ضتوى ماطر ال�ضرطان. كذلك قامت 

بتنظيم احتجاجات للفت النتباه اإىل هذه الق�ضية وحملة توقيع على عري�ضة مطالبة مب�ضاءلة �ضام�ضوجن.

امل�ضوؤولية  زيف  ف�ضح  ماولة  على  الكورية  حكومية  الغري  املنظمات  من  العديد  تقوم  كما   

الجتماعية ل�ضام�ضوجن وانتهاكها حلقوق العمال.

�سابعًا: واقع امل�س�ؤولية االجتماعية يف الدول العربية

التناف�ضية  تقرير  انطالقًا من   2009 ل�ضنة  العربية  الدول  يف  امل�ضوؤولة  التناف�ضية  تقرير  جاء   

�ضبعة  عو�ص  عربية  دولة   15 تغطية  بغر�ص  الثالث  اجلزء  يف  تناوله  �ضبق  الذي   2007 ل�ضنة  امل�ضوؤولة 

فقط، متثل 74% من �ضكان املنطقة و86% من الناجت املحلي الإجمايل الإقليمي. يهدف هذا التقرير 

اإىل متكني هذه الدول من قيا�ص اأداها يف جمال التناف�ضية امل�ضوؤولية ومقارنتها مع بقية دول العامل، بغية 

اإعطاء وا�ضعي ال�ضيا�ضات واأ�ضحاب ال�ضركات نهج منظم لدرا�ضة املمار�ضات احلالية ومناق�ضتها وو�ضع 

الأعباء  يف  احلقيقية  امل�ضاهمة  حتوًل ي�ضمن  الجتماعية  املمار�ضات  هذه  لتحويل  واملعايري  امل�ضاعدات 

التنويع  منها  ال�ضائكة  الق�ضايا  من  جمموعة  اليوم  جتابه  العربية  الدول  هذه  جل  واأن  خا�ضة  التنموية 

القت�ضادي وتنمية املوارد الب�ضرية ومتكني املراأة واإدارة املياه واحلكم الر�ضيد وتغري املناخ وغريها.
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 )Growth التناف�ضية  القدرة  مع  الجتماعية  املمار�ضات  ارتباط  النتائج  بينت    

 )Global والتطوير  )WDI:2008(  والتنمية الب�ضرية  Competitiveness Index، WEF:2007( 

.)EPI: 2008، Yale/Columbia( وب�ضفة اأ�ضعف بكثري مع الأداء البيئي  Innovation Index 2008(

مقارنة  العربية  للمنطقة  املعدل  امل�ضوؤولة  التناف�ضية  موؤ�ضر  )3( نتائج  ال�ضكل رقم  يبني  كما    

مع مناطق اأخرى يف العامل، حيث يتبني اأن اأداء الدول العربية ميتد عرب طيف وا�ضع )تت�ضدره المارت 

وقطر والكويت يف حني تاأتي �ضوريا واليمن وموريتانيا يف موؤخرته( ويتما�ضى عمومًا مع النمط ال�ضائد 

واآ�ضيا  ال�ضرقية  واأوروبا  الالتينية  اأمريكا  غرار  على  التنموية  التحديات  نف�ص  تعي�ص  اأخرى  مناطق  يف 

الو�ضطى ولكن تبقى بعيدة عن م�ضتواه يف جمموعة دول منظمة التعاون القت�ضادي والتنمية.

�ضكل رقم )3(: ُمقارنة ُموؤ�ضر التناف�ضية امل�ضوؤولة ح�ضب املناطق  

.AccountAbility, 2009 :امل�ضدر      

منظمة  ودول  العربية  الدول  بني  الفجوة  �ضد  اأجل  من  للعمل  جمالت  �ضبعة  التقرير  وُيحدد   

املوهبة،  امل�ضلحة،  اأ�ضحاب  التزام  البيئية،  امل�ضوؤولية  التوايل  على  وهي  والتنمية  القت�ضادي  التعاون 

دول  م�ضتوى  باجتاه  خطوة  ُكل  واحلوكمة. علمًا واأن  العمل  البيئية، قوانني  واخلدمات، ال�ضيا�ضة  ال�ضلع 

التعاون القت�ضادي والتنمية متُثل زيادة يف م�ضتوى الدخل للفرد بحوايل 1000 دولر اأمريكي.
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يخل�ص التقرير اأخريًا اإىل اأن يف ا�ضتطاعة هذه الدول العربية تعزيز تناف�ضياتها امل�ضوؤولة   

مما قد يحقق زيادات هامة يف الدخل القومي واملنافع الجتماعية بال�ضتفادة من بع�ص نقاط القوة 

الكامنة يف ثالث جمالت:

	 واململكة املتحدة  العربية  كالإمارات  دول  يف  احلال  وهو  الدافعة:  ال�ضيا�ضات  توفر 

العربية ال�ضعودية التي اأخذت بزمام املبادرة يف اإ�ضالح بع�ص ال�ضيا�ضات القت�ضادية 

والتنظيمية واإقرار التميز يف الأعمال. من ذلك مثال قيام اململكة العربية ال�ضعودية 

باإ�ضدار موؤ�ضر للتناف�ضية امل�ضوؤولة منذ 2008 والذي �ضهد اأقباًل متزايدًا �ضنة 2011. 

خالل  من  ال�ضعودية  لل�ضركات  امل�ضتدام  التناف�ضي  الأداء  لتعزيز  املوؤ�ضر  هذا  ويهدف 

لتقليل  التنفيذية  وال�ضرتاتيجيات  الجتماعية  امل�ضوؤولية  ممار�ضات  بني  ج�ضر  بناء 

املناف�ضني.  بني  ال�ضركات  و�ضع  حت�ضني  ثم  ومن  والعائد  العالقات  وحتيز  التكاليف 

كذلك حتت�ضن دولة الإمارات فروع ملنظمات دولية تعني بامل�ضوؤولية الجتماعية اإميانًا 

الإماراتية  لل�ضركات  الجتماعية  بامل�ضوؤولية  والرتقاء  دفع  على  العمل  باأهمية  منها 

فرع  مثاًل تواجد  ذلك  والتزامها.من  ونطاقها  ممار�ضاتها  حيث  عمومًا من  والعربية 

لهيئة امل�ضاءلة بدبي بالإ�ضافة اإىل الريا�ص وهيئة الأعمال العاملية للتنمية امل�ضتدامة 

بالإ�ضافة اإىل اجلزائر وم�ضر.

	 اإدارة الأعمال القابلة لال�ضتدامة: الكويت ولبنان وم�ضر هي اأمثلة عن الدول التي ُتعري

اهتمامًا لإدارة ال�ضتدامة و�ضادقت على العديد من املعايري الدولية وتعزيز احلوكمة.

	 العمل مهارات  تعزيز  على  والأردن  واملغرب  كقطر  دول  عملت  الجتماعي:  التمكني 

وحت�ضني م�ضتوى البنية التحتية وتوفري التمويل ال�ضغري واإ�ضراك الإعالم.

يبقى على عاتق هذه الدول ُمواجهة التحديات على نحو ا�ضتباقي لتحويلها اإىل فر�ص، على   

ال�ضعيد الإقليمي من خالل التن�ضيق بني الهيئات القومية العاملة يف جمال التناف�ضية امل�ضوؤولة وعلى 

تطوير  خالل  من  �ضيما  ل  لال�ضتدامة  قابلة  وا�ضتثمارات  اأعمال  تطوير  خالل  من  الوطني  ال�ضعيد 

املوؤ�ض�ضية  البيئة  وتعزيز  والعاملية  والإقليمية  املحلية  التناف�ضية  القدرة  وحت�ضني  ت�ضديرية  �ضناعات 

امل�ضوؤولية  ثقافة  ن�ضر  ب�ضرورة  يو�ضى  ال�ضدد  هذا  يف  البتكار.  وتكري�ص  املوهبة  وبناء  الدافعة 

وتوفري  الجتماعية  املمار�ضات  بهذه  املرتبطة  الإجراءات  وت�ضيري  ال�ضحيحة  ومبادئها  الجتماعية 

مفزات وت�ضريعات تعمل على تذكية روح التناف�ضية امل�ضوؤولة بني ال�ضركات.
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ثامنًا: ا�ستنتاجات عامة وُمقرتحات

يف  الرتباك  يعك�ص  ما  لل�ضركات  الجتماعية  امل�ضوؤولية  تعريف  حول  التبا�ص  ُهناك 

املمار�ضات بالرغم من الهتمام املتزايد من طرف العديد من ال�ضركات ُمتمثلة يف الأغلب 

للم�ضوؤولية  زخم  اإعطاء  ي�ضتدعي  مما  ال�ضركة  �ضمعة  حت�ضني  هدفها  ت�ضويقية  ن�ضاطات  يف 

الجتماعية لل�ضركات من خالل ُمناق�ضات وا�ضعة يف خ�ضو�ص تعريفها واأهدافها واأدواتها 

و�ُضبل ال�ضتفادة املتعددة الراجعة على اأ�ضحاب امل�ضلحة املختلفني بالإ�ضافة اإىل املجتمعات 

املحلية والبيئة.

هذا يقت�ضي تركيز اجلهود على تعريف الق�ضايا احلقيقية للم�ضوؤولية الجتماعية 

واأهدافها ونتائجها من خالل طرحها للنقا�ص مع اأكرب عدد ممكن من اأ�ضحاب ال�ضركات 

واملنظمات احلكومية والغري حكومية واملجتمع املدين ب�ضكل وا�ضع. 

النهو�ص  يف  امل�ضاركة  ق�ضايا  جتاه  اإيجابي  اخلا�ص  القطاع  موقف  اأن  واملالحظ 

ُحقوق  بق�ضايا  يتعلق  جدًا فيما  مدودة  قناعتهم  البيئة، وتبقى  حماية  اأو  املحلي  باملجتمع 

الإن�ضان وُحقوق العمال وُم�ضاركتهم. ويعتقد ُعمومًا اأن لل�ضركات ُمتعددة اجلن�ضيات تاأثريًا 

على  ال�ضغط  خالل  من  النامية  الدول  يف  الجتماعية  امل�ضوؤولية  ممُار�ضات  على  اإيجابيًا 

مورديها وكل ال�ضركات املحلية املتعاقدة معها يف الباطن. هذه ال�ضركات املتعددة اجلن�ضية 

العديد  اأن  ولو  الدولية.  املال  واأ�ضواق  الدولية  املنظمات  �ضغوطات  حتت  نف�ضها  هي  تقع 

يعتقدون اأن الفروع املحلية تتخلف كثريًا يف ممار�ضاتها مقارنة مبقراتها.

يف هذا ال�ضدد ُيالحظ اأهمية املنظمات الدولية واملنظمات الغري حكومية الدولية 

الغري  املنظمات  بع�ص  اإىل  بالإ�ضافة  الدول،  يف  الجتماعية  امل�ضوؤولية  مبادىء  تر�ضيخ  يف 

دفع  يف  الأخرية  هذه  اأهمية  يربز  هنا  من  الدول.  بع�ص  يف  قلتها  على  املحلية  حكومية 

العام  القطاع  على  الالزمة  ال�ضغوط  وخلق  الأمام  اإىل  لل�ضركات  الجتماعية  امل�ضوؤولية 

واخلا�ص واحلكومة لتكري�ص امل�ضوؤولية الجتماعية لل�ضركات، وهذا يحتاج اإىل ُم�ضتوى اأعلى 

من الوعي والتطوير والت�ضريع والأدوات يف العديد من الأحيان. وهذا بالتاأكيد ما تعمل عليه 

تقارير التناف�ضية امل�ضوؤولة واليزو 26000.
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الفجوة  احلالية، �ضد  املمار�ضات  واقع  العربية، انطالقًا من  للدول  يُكن  ال�ضدد،  هذا  يف 

م�ضدر  اجتماعيًا لكونها  امل�ضوؤولة  الأعمال  نهج  يف  قول  ولي�ص  فعال  بالنخراط  يتعلق  فيما 

خللق القيمة وحت�ضني ال�ضمعة واإدارة املخاطر وتعزيز الإنتاجية مما قد يُكن هذه الدول من 

حتقيق زيادات هامة يف الدخل القومي واملنافع الجتماعية ودفع عملية التنمية. 



- 32 -

اله�ام�ص

)1( هذه النظرة التقليدية لل�ضركات، كما يرى ميلتون فريدمان على �ضبيل املثال، التي ترى اأن حتقيق الربح يتبعه حتقيق اأهداف املجتمع 

ب�ضورة تلقائية عن طريق �ضداد الأجور وال�ضرائب وتقدمي ال�ضلع واخلدمات.

)2( ميثل القطاع اخلا�ص اليوم 75% من الناجت املحلي الإجمايل الهندي.

)3( ميثل القطاع اخلا�ص اليوم 80% من الناجت املحلي الإجمايل الرتكي.
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العربية الأقطار  يف  القت�ضادي  الإ�ضالح  ق�ضايا  بع�ص   -  4
د. جميل طاهر ، د. ريا�ص دهال ، د. عمادالمام  

العربي الوطن  يف  والعمالة  التعليم  وتخطيط  الب�ضرية  املوارد  اإدارة   -  5
د. ممد عدنان وديع  

العربية الأقطار  يف  التخطيط  م�ضتقبل  حول   -  6
د. ابراهيم العي�ضوي  

العمل �ضوق  على  واأثرها  التعليم  م�ضاكل    -  7
د. ممد عدنان وديع   

العربية الدول  يف  الإقت�ضادية  ال�ضيا�ضات  و�ضياغة  الدولية  التنمية  اأهداف   -  8
د. علي عبد القادر علي  

احلديث العربي  القت�ضاد  يف  النمو  حتديات   -  9
د. عماد الإمام  

العربية؟ الدول  منو  معدلت  على  الكلية  القت�ضادية  ال�ضيا�ضات  توؤثر  هل   -  10
د. علي عبد القادر علي  

والتحديات الفر�ص   : الإ�ضالمية  ال�ضريفة   -  11
د. ممد اأن�ص الزرقا  

دور التجارة العربية البينية يف تخفيف وطاأة  النظام اجلديد للتجارة  -  12
اعداد : د. ممد عدنان وديع ، حترير : اأ. ح�ضان خ�ضر  

العربية الدول  يف  الدخل  توزيع  يف  امل�ضاواة  وق�ضايا  العوملة   -  13
اعداد : د. علي عبد القادر علي  

ال�ضيا�ضات الكلية واإ�ضكالت النمو يف الدول العربية  -  14
اعداد : اأ. عامر التميمي ، حترير : د. م�ضطفى بابكر  
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اجلودة ال�ضاملة وتناف�ضية امل�ضروعات  -  15
اعداد : اأ.د. ماجد خ�ضبة ، حترير : د. عدنان وديع   

العربية الدول  يف  املبا�ضرة   غري  النقدية  ال�ضيا�ضة  اأدوات  تقييم   -  16
اإعداد: د. عماد مو�ضى، حترير : د. اأحمد طلفاح  

-      الأ�ضرار البيئية واملحا�ضبة القومية املعدلة بيئيا : اإ�ضارة حلالة العراق  17
اإعداد: د . اأحمد الكواز   

ال�ضناعة يف  والإنتاجية  الإنتاج  نظم        -  18
اإعداد: م . جا�ضم عبد العزيز العّمار، حترير: د. م�ضطفى بابكر  

-      اجتاهات توزيع الإنفاق يف الدول العربية  19
اإعداد: د . علي عبدالقادر علي، حترير: د. ريا�ص بن جليلي  

هل اأ�ضاعت البلدان العربية  فر�ص التنمية؟       -  20
اإعداد: د . اأحمد الكواز  

ماأزق التنمية بني ال�ضيا�ضات  القت�ضادية والعوامل اخلارجية       -  21
اإعداد: د . اأحمد الكواز  

22 -     التنمية ومتكني املراأة يف الدول العربية
اإعداد: د .علي عبد القادر  

الب�ضرية التنمية  حتديات  والبطالة:  العوملة       -  23
اإعداد: د .ممد عدنان وديع  

وال�ضيا�ضات الآثار  املناخي:  التغري  اقت�ضاديات       -  24
اإعداد: د .ممد نعمان نوفل  

املراأة والتنمية يف الدول العربية: حالة املراأة الكويتية      -  25
اإعداد: د .ريا�ص بن جليلي  

البطالة وم�ضتقبل اأ�ضواق العمل يف الكويت      -  26
اإعداد: د .بلقا�ضم العبا�ص  

الدميوقراطية والتنمية يف الدول العربية      -  27
اإعداد: د .علي عبدالقادر علي  

بيئة ممار�ضة اأن�ضطة الأعمال ودور القطاع اخلا�ص      -  28
اإعداد: د .اأحمد الكواز  
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29 -     تاأثري �ضيا�ضات الرتويج لال�ضتثمار الأجنبي املبا�ضر على قدرة الدول العربية 
              يف جذب هذه ال�ضتثمارات لتحقيق اأهدافها التنموية

اإعداد: اأ .منى ب�ضي�ضو  

ال�ضالح ال�ضريبي يف دولة الكويت      -  30
اإعداد: د .عبا�ص املجرن  

ا�ضتهداف الت�ضخم النقدي: ماذا يعني لدول جمل�ص التعاون؟      - 31
اإعداد: د .و�ضاح رزاق  

الأزمة املالية الدولية واإنعكا�ضاتها على  دول اخلليج      -  32
                  اإعداد: د .و�ضاح رزاق

            د .اإبراهيم اأونور

            د .وليد عبد موله

ا�ضتخدام العوائد النفطية      - 33
اإعداد: د .ممد اإبراهيم ال�ضقا  

34 -      ال�ضوق اخلليجية امل�ضرتكة
اإعداد: د .اأحمد الكواز  

العربية الدول  يف  امل�ضاواة  لعدم  ال�ضيا�ضي  القت�ضاد        -  35
اإعداد: د .علي عبدالقادر علي  

التعاون جمل�ص  ودول  العربية  الدول  يف  العمل  وعر�ص  الطبيعية  املوارد  هبة  ال�ضرائب،       -  36
                  اإعداد: د. بلقا�ضم العبا�ص

            د. و�ضاح رّزاق

العربية احلالة  دويل:  اأم  اإقليمي  اإقت�ضادي  اإندماج       -  37
                  اإعداد: د. اأحمد الكواز

اخلليجية البينية  التجارة       -  38
                 اإعداد: د. وليد عبدموله



النا�ضئة بالأ�ضواق  خا�ضة  اعتبارات  والتقلب  التقييم  املالية  الأ�ضواق  تطوير       -  39
                  اإعداد: اأ. اآلن بيفاين

اخلليجي  التعاون  جمل�ص  لدول  التنموية  التجربة  تقييم       -  40
واز ك د ال                   اإعداد: د. اأحم

اخلليجي التعاون  جمل�ص  دول  بنوك  كفاءة  قيا�ص       -  41
ور ون م اأ ي راه                   اإعداد: د. اإب

العربية الدول  اإىل  الداخل  املبا�ضر  الأجنبي  ال�ضتثمار  ددات  محُ      -  42
ه ل و د عبد م ي                   اإعداد: د .ول

العربية الدول  يف  والنمو   الب�ضري   املال  راأ�ص       -  43
ص عبا� م ال قا�ض                   اإعداد: د . بل

             د. و�ضاح رزاق

تنمويًا؟ متقدمة  بلدان  اإىل  النامية  البلدان  اأغلب  تتحول  مل  ملاذا       -  44
واز ك د ال                   اإعداد: د . اأحم

العربية البلدان  يف  املتعلمني  بطالة  مع�ضلة  حل  حول      -  45
ه ح طالف ضني ال �                   اإعداد: د . ح

�ضجل التطورات املوؤ�ض�ضية يف الدول العربية     - 46
ه ح طالف ضني ال �                   اإعداد: د . ح




