
االإ�صالح االقت�صادي40

حمود البخيتي

اليمن

اإن التقدم العلمي الهائل يف الكثري من املجاالت 
املت�شلة بحياة االإن�شان مل مينع ظهور امل�شاكل 
يوم.  بعد  يومًا  تتفاقم  تزال  وال  املجتمعية 
الدول  اخل�شو�ص  وجه  وعلى  العامل  فدول 
والبطالة  الفقر  م�شكالت  من  تعاين  النامية، 
وظروف العمل غري االإن�شانية وتدهور البيئة.

املجتمع  مكونات  اأن  اإىل  االإ�شارة  وجتدر 
جتاه  امل�شئولية  من  التهرب  حتاول  املختلفة 
احلال  هذه  على  واال�شتمرار  امل�شكالت،  هذه 
املجتمعية  امل�شكالت  ا�شتفحال  اإىل  �شيوؤدي 

وزيادة اأ�رضارها لت�شيب جميع مكوناته.
لذلك فاإن مواجهة عدم العدالة وتف�شي الف�شاد 
اجلميع،  عاتق  على  تقع  الناجمة  واملخاطر 
للحد  املعاجلات  واإيجاد  مقاومتها  وينبغي 
تعيد  اأن  املوؤ�ش�شات  وعلى  انت�شارها.  من 
يف  للم�شاركة  االجتماعية  مب�شئولياتها  النظر 
جمتمعاتها،  وازدهار  امل�شتدامة،  التنمية 
والأهمية  العامة.  احلياة  جودة  وحت�شني 
وتنمية  حت�شني  يف  القيا�شية  املوا�شفات  دور 
ـ   عاملية  امل�شكلة  وكون  ـ  الدول  اقت�شاد 
 )ISO( للتقيي�ص  الدولية  املنظمة  كانت  فقد 
تخدم  التي  احللول  عن  البحث  يف  املبادرة 
االإعداد  م�شئولية  فتولت  الدويل،  املجتمع 

املختلفة،  املفاهيم  توحد  دولية  ملوا�شفة 
الفردية،  واملبادرات  املتباينة،  واملعايري 
مبوا�شفة  املنعزلة،  وامل�شاريع  والربامج 
اإر�شادية اأطلق عليها )ISO 26000 امل�شئولية 
تقدم  موا�شفة  عن  عبارة  وهي  املجتمعية(، 
امل�شئولية  حول  وتو�شيحات  اإر�شادات 
للموؤ�ش�شات، وهي معدة لال�شتخدام  املجتمعية 
واخلا�شة  العامة  املوؤ�ش�شات  كافة  قبل  من 
واالأقل  والنامية  املتطورة  الدول  بكافة 
املوؤ�ش�شات  املوا�شفة  هذه  وت�شاعد  منوًا. 
من  املتزايدة  والتوقعات  االحتياجات  لتلبية 
املجتمعية،  امل�شئولية  ب�شاأن  جمتمعاتها  قبل 
امل�شئولية   ISO 26000( واملوا�شفة 
متطلبات  ولي�شت  اإر�شادات  تعطي  املجتمعية( 
مع  ومتوافقة   ،14000 اأو   9001 كاالآيزو 
ال�شادرة  الدولية  واملعاهدات  االتفاقيات 
وامليثاق   ،)ILO( الدولية  العمل  منظمة  عن 

 .)UNGCO( الدويل لالأمم املتحدة
هو  للموؤ�ش�شات  املجتمعية  امل�شئولية  ومفهوم 
ت�شجيعها لالأخذ يف االعتبار م�شالح املجتمع، 
ونتائج  االآثار  عن  بامل�شئولية  واالهتمام 
الزبائن  على  املوؤ�ش�شات  وعمليات  ن�شاطات 
والعاملني واملالك واملنطقة املحيطة والبيئة. 
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وهذه امل�شئولية ال تقت�رض فقط على االلتزامات 
القانونية، بل تتجاوز اإىل حت�شني جودة حياة 
العاملني وعائالتهم، وكذلك املنطقة املحيطة 
واملجتمع عمومًا، وتنظيم امل�شئولية املجتمعية 
تظهر  بحيث  للموؤ�ش�شات  ال�شنوية  اخلطط  �شمن 
يف تقاريرها ال�شنوية، حتى ت�شمن ا�شتدامتها 
وتختلف  وتطويرها.  حت�شينها  على  والعمل 
امل�شاريع والربامج من التدريب للعاملني، اإىل 
الربامج التعليمية ل�شكان االأحياء، وامل�شاهمة 
وت�شجيع  واملحميات،  املنتزهات  تطوير  يف 
املبادرات البيئية، واالحتفاء باأ�رض العاملني، 

ودعم املوؤ�ش�شات اخلريية.
امل�شئولية  باأن  خاطئ  اعتقاد  البع�ص  ولدى 
التجارة  حرية  تعرقل  اأن  ميكن  املجتمعية 
تعظيم  هو  املوؤ�ش�شات  هدف  اأن  باعتبار 
املجتمعية  امل�شئولية  بينما  للمالك  االأرباح 

ت�شبب زيادة االإنفاق.
قيمة  تقدم  املجتمعية  امل�شئولية  اأن  واحلقيقة 
�شمن  بها  تلتزم  التي  للموؤ�ش�شات  م�شافة 
حت�شني  اإىل  توؤدي  فهي  وبراجمها،  خططها 
و�شمان  العاملني،  لدى  املوؤ�ش�شة  �شمعة 
والئهم لها، ومتكنها من اإدارة املخاطر ب�شكل 
وحوادث  الر�شاوى  دفع  يجنبها  مما  اأف�شل، 

ثقافة  ويخلق  البيئية،  واملخاطر  ال�شالمة 
اأول  ال�شحيح  ال�شيء  )يعمل  منا�شبة  تنظيمية 

مرة وكل مرة(.
باملجتمع  جاد  ب�شكل  تعمل  التي  واملوؤ�ش�شات 
تخلق  وبيئته  بظروفه  وتهتم  م�شاحله  وترعى 
وتك�شب  التجارية  لعالقتها  اإيجابية  �شورة 
مبيعاتها  من  تزيد  وبذلك  امل�شتهلك،  ثقة 
وتت�شاعف اأرباحها، وميكن اأن تتجنب الكثري 
ال�شلطات  واعرتا�شات  القانونية  امل�شاكل  من 
وموا�شفة  ومنتجاتها،  عملياتها  على  املحلية 
امل�شئولية املجتمعية ISO 26000 متوافقة مع 
املبادئ العاملية ذات العالقة، والتي تتمحور 

حول:
	•حقوق االإن�شان.

	•احلوكمة.

	•ال�شفافية.
	•مكافحة الف�شاد.

	•ال�رضاكة والتنمية.
	•معايري العمل.
	•منع النزاعات.

	•البيئة.
	•ح�شن االأداء يف التعليم.

امل�شئولية  ب�شاأن  االأيزو  عمل  ظروف  اإن 
االجتماعية تتمثل يف االإدراك العام، باعتبار 
جوهري  اأمر  هي  االجتماعية  امل�شئولية  اأن 

لبقاء وا�شتمرار اأية من�شاأة. 
اخلا�شة  املتنوعة  التف�شريات  ظهور  ظل  ويف 
املوا�شفة  تتواجد  االجتماعية  بامل�شئولية 
يف  للم�شاعدة  عامليًا  عليها  املتفق  القيا�شية 
حتقيق منظور ومفهوم عام ملبادئ امل�شئولية 
هدف  اإن  حيث  وممار�شاتها،  االجتماعية 
امل�شئولية االجتماعية هو امل�شاهمة يف حتقيق 

التنمية امل�شتدامة ورفاهية املجتمع.
ISO26000 و�شعت مل�شاعدة  هذه املوا�شفة 
وبني  بينها  املتبادلة  الثقة  حتقيق  يف  املن�شاأة 
اأدائها  تطوير  طريق  عن  املعنية،  االأطراف 

املتعلق بامل�شئولية االجتماعية.
ا�شتخدام  هو  القيا�شية  املوا�شفة  وا�شتخدام 
يق�شد من هذه املوا�شفة  اأنه ال  كما  تطوعي، 
اأغرا�ص منح ال�شهادات اأو اال�شتخدام التنظيمي 
التعريفة  حواجز  اإزالة  وال  التعاقدي،  اأو 
ال  كما  التجارة،  على  املفرو�شة  اجلمركية 
تغري هذه املوا�شفة من اأي التزامات قانونية 

للمن�شاأة التي تتبناها.
حتقيق  اإىل  ت�شعى  املوا�شفات  وهذه 
داخل  امل�شئول  االجتماعي  ال�شلوك  تكامل 
واملمار�شات  والنظم  اال�شرتاتيجيات 
والعمليات املوؤ�ش�شية املوجودة وتاأكيد نتائج 

وتطورات االأداء.

النظر  تعيد  اأن  املوؤ�ش�شات  على 
يف  للم�شاركة  االجتماعية  مب�شئولياتها 
التنمية امل�شتدامة، وازدهار جمتمعاتها، 

وحت�شني جودة احلياة العامة.


