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الت�رشيعات الوطنية للدول على هذا االلتزام، 
األزم  مثل ما فعل امل�رشع يف بريطانيا حني 
ال�رشكات  لعام2006   ال�رشكات  قانون 
والبيئية،  االجتماعية  امل�سائل  عن  باالإبالغ 
االأوراق  �سوق  قانون  عليه  ن�ص  ما  ومثل 
25 فرباير  ال�سادر يف   البحرين  املالية يف 
من  اأن  على   6 البند   3 املادة  يف  1987م 
لدعم  الالزم  التمويل  “توفري  ال�سوق  اأهداف 
االقت�سادية واالجتماعية”،  التنمية  متطلبات 
�رشورة  يف  البحث  اإىل  يدعونا  الذي  االأمر 
ذات  القوانني  جميع  على  تعديالت  وجود 
من  البحرين،  مملكة  يف  بال�رشكات  ال�سلة 
اأبرزها قانون ال�رشكات التجارية البحريني 
رقم 21 ل�سنة  2001 ، بحيث يتم تعديل املادة 
االأوىل منه، التي تن�ص على اأن “ال�رشكة عقد 
يلتزم مبقت�ساه �سخ�سان اأو اأكرث باأن ي�ساهم 
كل منهم يف م�رشوع اقت�سادي ي�ستهدف الربح 
بتقدمي ح�سة من مال اأو عمل القت�سام ما قد 
ين�ساأ عن هذا امل�رشوع من ربح اأو خ�سارة”، 
متطلبات  دعم  ي�ستهدف  “كما  باإ�سافة  وذلك 
وحماية  واالجتماعية  االقت�سادية  التنمية 
تعديل  اإجراء  ا  اأي�سً يتعني  كما  البيئة”. 

�ش�أن  يف   1987 17ل�شنة  رقم  ق�نون  على 
�رشك�ت وهيئ�ت الت�أمني و تعديالته�، بحيث 
الت�أمني  وهيئ�ت  �رشك�ت  التزام  على  ي�شتمل 
التنمية  متطلب�ت  لدعم  الالزم  الدعم  بتوفري 
تركه  من  بداًل  واالجتم�عية،  االقت�ش�دية 
دعوتن�  من  ين�ل  رغبته�وال  ح�شب  طوعًي� 
ال�رشك�ت  اإلزام  اأن  البع�ض  يراه  م�  هذه 
اإىل  �شيوؤدي  ق�نوًن� ب�مل�شئولية االجتم�عية، 
ال�رشك�ت،  الدولة يف �شئون  فتح ب�ب تدخل 
ملق��ش�ة  لالأ�شخ��ض  املج�ل  ويفتح 
ال�رشك�ت ومط�لبته� ب�لقي�م بتلك امل�شئولي�ت 
ب�عتب�ره� واجًب� ق�نونًي�، ذلك اأنه ال م�شكلة 
مقت�شى  له  ك�ن  اإن  الدولة  تدخل  يف  هن�ك 
وهي املعينة ب�لرق�بة على �شئون ال�رشك�ت، 
وال �شري هن�ك من قي�م االأ�شخ��ض مبق��ش�ة 
جت�ه  التزامه�  عن  ح�دت  هي  اإن  ال�رشك�ت 
م�شئولية  يعزز  اأن  ذلك  �ش�أن  فمن  املجتمع، 
اأن  كم�  وحوكمته�،  االجتم�عية  ال�رشك�ت 
الن�ض يف الت�رشيع�ت ذات ال�شلة على التزام 
ب�مل�شئولية  ب�لقي�م  ال�رشك�ت  يلزم  ق�نوين 
تطرحه  م�  مع  متوافًق�  �شي�أتي  االجتم�عية 
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يكت�سب مفهوم امل�سئولية االجتماعية لل�رشكات 
واملنظمات  الدول  عند  متزايدة  اأهمية 
تخلي  ظل  يف  االأعمال،  ومنظمات  الدولية 
احلكومات عن كثري من اأدوارها االقت�سادية 
ال�رشكات  دور  يعد  مل  اإذ  واخلدماتية. 
مقت�رًشا على جني االأرباح، اأو بناء وحت�سني 
اأ�سبح  بل  فح�سب،  املالية  مراكزها  �سمعة 
امل�ستدامة  التنمية  عملية  يف  حمورًيا  دورها 
باأ�سالعها الثالثة: النمو االقت�سادي، والتقدم 
االجتماعي، وحماية البيئة. وحتى ال تكون 
ال�رشكات معزولة عن هموم املجتمع والبيئة، 
االجتماعية  امل�سئولية  مبفهوم  تهتم  باتت 
وقد  وبراجمها.  اأهدافها  �سمن  فاأدرجته 
كان  �سواء  ـ  الكبرية  ال�رشكات  معظم  قامت 
اأو  االإقليمي،  اأو  الدويل،  ال�سعيد  على  ذلك 
املفهوم يف  هذا  بتطبيق  ـ  البحرين  يف مملكة 
اأهمية  الدرا�سات  اأثبتت  العملي، وقد  الواقع 
فح�سب،  اأرباحها  منو  يف  لي�س  التطبيق  هذا 
بل يف تعزيز �سمعتها ومكانتها يف املجتمع، 
ويف امل�ساهمة يف النمو االقت�سادي والتقدم 
غري  بلدانها.  يف  البيئة  وحماية  االجتماعي 
االختيارية  الطوعية  اإطار  يف  ظل  ذلك  اأن 

به معظم  تلتزم  الذي مل  الأخالقي  والواجب 
ال�رشكات، وهو الو�سع الذي يجعلنا نت�ساءل: 
ال�رشكات  تلزم  ملزمة  قانونية  �سفة  من  هل 

بامل�سئولية الجتماعية؟
فعلى الرغم من الهتمام العاملي بامل�سئولية 
لها  املتحدة  الأمم  وت�سجيع  الجتماعية، 
العديد  وقيام  العاملي،  امليثاق  خالل  من 
مقررات  بو�سع  العاملية  اجلامعات  من 
يف  الجتماعية  امل�سئولية  حول  درا�سية 
املفهوم  هذا  اأن  اإل  براجمها الأكادميية، 
ولتزال  قانونية،  اإلزامية  قوة  يكت�سب  مل 
هذه امل�سئولية يف جوهرها اأدبية ومعنوية، 
ت�ستمد قوتها وقبولها وانت�سارها من طبيعتها 
الآخر  اجلانب  الختيارية.وعلى  الطوعية 
ـ  ي�سري  )امل�سئولية(  م�سطلح  ا�ستخدام  فاإن 
التزًما  هناك  اأن  اإىل  ـ  القانونية  الناحية  من 
للقيام  ال�رشكات  عاتق  على  يقع  قانونًيا 
بحيث  املجتمع،  ل�سالح  الجتماعي  بالدور 
هذا  خمالفة  عند  للم�ساءلة  عر�سة  تكون 
جنائية،  تكون  قد  امل�ساءلة  وهذه  الدور، 
اأو مدنية، اأو اإدارية. ول جند هناك مانًعا 
تن�ص  بحيث  القانوين،  اللتزام  هذا  من 
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