
االإ�صالح االقت�صادي68

مواطنة الشركات...

69 مركز امل�صروعات الدولية اخلا�صة

املنطلق  هذا  ومن  املختلفة.  البيئية  امل�شاكل 
تبنى الحتاد الأوروبي ا�شرتاتيجية، واأ�شدر 
قوانني تزاوج بني القت�شاد واملجتمع والبيئة 
العميل  تنوير  جانب  اإىل  امل�شتدامة،  والتنمية 
كي ي�شاعد ال�رشكات التي تلتزم بتلك املعايري، 
يف  ال�شورة  لرت�شيخ  الوردة  �شعار  وتبنى 

اأذهان ال�شكان.
القطاع  يف  الجتماعية  امل�شئولية  مفهوم  اإن 
مل  لكنه  قدمي،  مفهوم  اخلليجي  اخلا�ص 
يتبلور ومل يجد الهتمام من القطاع اخلا�ص 
يف  اإل  املفهوم  هذا  يت�شح  ومل  وال�رشكات، 
وبالرغم  املا�شي.  القرن  من  ال�شبعينيات 
مفهوم  ب�شاأن  اخللط موجوًدا  زال  ما  ذلك  من 
ـ  وا�شع  قطاع  داخل  ـ  الجتماعية  امل�شئولية 
خا�شة يف ال�رشكات واملوؤ�ش�شات، فهناك خلط 
بني العمل اخلريي من جانب، وبني امل�شئولية 

الجتماعية من جانب اآخر. 
مثل  اخلليجية،  الدول  من  عدد  قامت  وقد 
البحرين والكويت والإمارات وعمان، باعتماد 
معايري  املت�شمنة  اجلديدة  العاملية  املعايري 
امل�شئولية الجتماعية، بت�شمني اأربعة جوانب 
اجلانب  وهي  الجتماعية،  للم�شئولية  اأ�شا�شية 
احل�شاري،  الجتماعي  واجلانب  الثقايف، 

اأخرى  و�رشوط  والقانوين،  البيئي  واجلانب 
ال�شعودية  اأما  القت�شادية،  بالتنمية  متعلقة 

فتحاول تطبيق املعايري اخلا�شة بها. 
وعلى الرغم من الدور الوا�شع للحكومات يف 
دول اخلليج اإزاء الرفاهية والتنمية والرعاية 
امل�شاهمات  فيها  توا�شلت  فقد  الجتماعية، 
وال�رشكات.  للأفراد  والجتماعية  التنموية 
اقت�شادًيا،  تقدًما  الدول  هذه  حققت  وعندما 
ملجتمعاتها  والتنموي  الجتماعي  الدور  بداأ 
املجتمعات  اإىل  احلدود  يتعدى  و�رشكاتها 
العامل،  اأنحاء  جميع  يف  الأخرى  والدول 
من  الآلف  مئات  ملحظة  اليوم  وميكن 
واآبار  الطبية  واملراكز  واملدار�ص  امل�شاجد 
بتمويل  والتنمية،  الإغاثة  وم�رشوعات  املياه 

جمتمعي اإما فردي اأو موؤ�ش�شي.
لدول  وا�شحة  جهوًدا   2009 العام  �شهد  وقد 
امل�شئولية  مبو�شوع  الدفع  �شعيد  على  خلليج 
واجتماعًيا،  اقت�شادًيا  للربوز  الجتماعية 
الريا�ص  ال�شعودية  العا�شمة  �شهدت  حيث 
امللتقى  فعاليات  املا�شي  فرباير  �شهر  خلل 
وامل�شئولية  "ال�رشاكة  بعنوان  الأول  العلمي 
واخلا�ص..  العام  القطاعني  بني  الجتماعية 
وزارة  نظمته  والذي  واملاأمول"،  الواقع 
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ظهر مفهوم امل�شئولية الجتماعية واإن اخُتلف 
النظر يف حتديد  يف تعريفه باختلف وجهات 
مبثابة  يراها  من  بني  امل�شئولية،  هذه  �شكل 
وواجباتها  مب�شئولياتها  لل�رشكات  تذكري 
مقت�شى  اأن  يرون  واآخرين  جمتمعها،  اإزاء 
اختيارية  مبادرات  يتجاوز  ل  امل�شئولية  هذه 
جتاه  املنفردة  باإرادتها  ال�رشكات  بها  تقوم 
من  �شورة  يعتربها  ثالث  وفريق  املجتمع، 
على  الواجبة  الجتماعية  امللءمة  �شور 

ال�رشكات.
هي  الوا�شع  �شكلها  يف  الجتماعية  امل�شئولية 
و�شيا�شية  واجتماعية  اقت�شادية  م�شئولية 
وينجم  كثرية،   اأبعاًدا  حتوى  واأخلقية، 
التنموية  اللتزامات  من  جمموعة  ذلك  من 
ومنها  ال�شاملة،  للتنمية  م�شاند  كعامل 
على  ـ  مثل  والجتماعية  ال�شيا�شية  اللتزامات 
النظم  احرتام  ـ  للموؤ�ش�شات  الداخلي  امل�شتوى 
ومراجعة  الإدارية،  والإجراءات  والقوانني 
والقيم،  الأهداف  واحرتام  العقود،  ومتابعة 
مثل  امل�شتهلك،  بحماية  متعلقة  والتزامات 
اللتزام والأمان وحماية املنافع القت�شادية 
الإعلن،  ت�شليل  من  واحلماية  للم�شتهلك، 
وموؤ�رشات الأ�شعار، وتوفري احلد الأدنى من 

املعلومات. 
حجر  تعد  الجتماعية  امل�شئولية  اأن  ول�شك 
�شيطرة  من  للتخفيف  مهمة  واأداة  الزاوية، 
القطاع  ميثل  حيث  وجموحها،  العوملة 
والأ�شا�شي  الأكرب  اجلزء  وال�رشكات  اخلا�ص 
اأ�شبح  وعليه  الوطني،  القت�شادي  النظام  يف 
الهتمام بامل�شئولية الجتماعية مطلًبا اأ�شا�شيًّا 
املوؤ�ش�شات  التزام  خلل  من  الفقر  من  للحد 
دولية(  موؤ�ش�شات  ـ  )�رشكات  القت�شادية 
بتوفري البيئة املنا�شبة، وعدم تبديد املوارد، 
ورفع  والتدريب  التوظيف  بعمليات  والقيام 
ورفع  املراأة  ومتكني  الب�رشية،  القدرات 
للم�شاركة  يوؤهلها  مبا  ومهاراتها  قدراتها 
الفئات  امل�شتدامة، وم�شاندة  التنمية  يف عملية 

الأكرث احتياًجا. 
امل�شئولية  يف  بدورها  ال�رشكات  قيام  وجناح 
بثلثة  التزامها  اأ�شا�ًشا على  يعتمد  الجتماعية 
معايري هي: الحرتام وامل�شئولية جتاه العاملني 
واأفراد املجتمع.. ودعم املجتمع وم�شاندته.. 
وحماية البيئة �شواًء من حيث اللتزام بتوافق 
املنتج الذي تقدمه ال�رشكة للمجتمع مع البيئة، 
البيئة،  يخدم  ما  بتقدمي  املبادرة  اأو من حيث 
ويح�شن من الظروف البيئية يف املجتمع ويعالج 

امل�شئولية االجتماعية: مفـهوم قـدمي ي�شوبه الـغـمو�ض والـخـلـط
بقلم: د. ح�شن العايل
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عليها  يرتتب  وما  بها،  تقوم  التي  الأن�شطة 
توجب  حيث  والبيئة،  املجتمع  على  اآثار  من 
م�شالح  مع  متما�شية  الأفعال  هذه  تكون  اأن 
قائمة  وتكون  امل�شتدامة،  والتنمية  املجتمع 
للقانون  والمتثال  الأخالقي،  ال�شلوك  على 
املطبق واجلهات العاملة فيما بني احلكومات، 
وتكون مدجمة يف الأن�شطة امل�شتمرة للمن�شاأة. 

لدول  التقيي�س  هيئة  �شيا�شة  من  وانطالًقا 
الدولية  باملوا�شفات  بالأخذ  التعاون  جمل�س 
وتطويعها مبا يتنا�شب واملجتمعات اخلليجية، 
م�رشوع  لدرا�شة  خليجية  جلنة  اإن�شاء  تقرر 
الدول  من  مكونة   ISO 26000 املوا�شفة 

اخلليجية الأع�شاء. 
كما نظمت الهيئة دورة تدريبية وفًقا للموا�شفة 
بدبي.   ISO 26000 الإر�شادية:  الدولية 
بدول  الوطنية  التقيي�س  اأجهزة  ممثلو  ح�رشها 
القطاعات  عن  وممثلون  التعاون،  جمل�س 
ال�شناعة  املعنية بهذه املوا�شفة، وهم قطاع 
والبحوث  والدرا�شات  وامل�شتهلك  واحلكومة 
يف  املتمثلة  احلكومية  غري  املنظمات  وقطاع 

اجلمعيات الأهلية وقطاع العمال. 
واأخرًيا، فلكي يتم تطوير امل�شئولية الجتماعية 
لل�رشكات اخلليجية، لبد من اأن تقوم ال�رشكات 
للمجتمع مع مراعاة العتبارات  برامج  بتقدمي 
الجتماعية والأخالقية. كذلك اأهمية احلد من 
خماطر نواجت ال�رشكات ال�شناعية والبرتولية. 
العام  القطاعني  بني  ال�رشاكة  من  لبد  كذلك 
واخلا�س يف امل�شئولية الجتماعية و�رشورة 
التطوعي  اخلريي  العمل  بني  ما  الف�شل 
نظام  واإيجاد  الجتماعية،  وامل�شئولية 

للم�شئولية الجتماعية يف دول املجل�س. 
عليها  يجب  لل�رشكات  الدور  هذا  تعاظم  ومع 
الأعمال  حجم  عن  ميزانياتها  يف  الإف�شاح 
اخلريية وامل�شئولية الجتماعية، كما يجب اأن 
تخ�شع لقوانني وا�شحة و�شوابط لكي ل يرتك 
املجال ل�شوء النية، مع توافر البيئة املالئمة، 
حمكمة  كانت  مهما  والت�رشيعات  فالقوانني 
فاإنها ل حتمي املجتمعات واحلقوق ول توفر 
يف  تعمل  حني  ولكنها  والثقة،  الأمن  وحدها 
يف  عالية  كفاءة  حتقق  فاإنها  اأخالقية،  بيئة 

التنمية والإ�شالح.
كما اأنه من ال�رشوري تعميق وتاأ�شيل مفهوم 
امل�شئولية الجتماعية، وحتفيز قطاع الأعمال 
خلدمة  وطني  وم�رشوع  منظمة  برامج  لتبني 
املجتمع يقوم بتنفيذه القطاع اخلا�س، اإ�شافة 
والهيئات  واجلمعيات  املعايري  حتديد  اإىل 
النتفاع  حق  من  �شت�شتفيد  التي  واجلامعات 

لتفعيل العمل يف جمال خدمة املجتمع.

دول جمل�س التعاون اخلليجي
مواطنة الشركات...

ال�شئون االجتماعية.
مناذج  من  العديد  ال�شعودية  يف  وبرزت 
تقوم  التي  االجتماعية  امل�شئولية  وبرامج 
اأق�شام  خالل  من  بتنفيذها،  ال�شعودية  البنوك 
واإدارات متخ�ش�شة يف جماالت عمل امل�شئولية 
قبل  من  مبا�رش  اإ�رشاف  حتت  االجتماعية، 
�شبيل  فعلى  البنوك،  بتلك  االإدارات  جمال�س 
االأهلي  البنك  ا�شتطاع  احل�رش،  ال  املثال 
ل�شنوات  املمتدة  م�شريته  خالل  من  التجاري 
طويلة يف جماالت عمل امل�شئولية االجتماعية، 
اأن يحقق جناحات كبرية يف جماالت التعليم، 
وال�شحة، والثقافة، والريا�شة، والتدريب، 
ومهارات  كفاءة  برفع  املرتبطة  والتوعية، 
خطط  وفق  ـ  مكنهم  مما  املجتمع،  اأفراد 
التي  العقبات  جتاوز  من  ـ  مدرو�شة  وبرامج 
تواجههم، واأن تتوافر لهم فر�س عمل تتوافق 
اأ�شهم  الذي  االأمر  تطلعاتهم وطموحاتهم،  مع 
االأ�رش  لدى  البطالة  تقلي�س  يف  كبري  ب�شكل 
واالأيتام،  الفقرية،  واالأ�رش  الدخل،  حمدودة 

وذوي االحتياجات اخلا�شة. 
ا�شتبيان  يف  امل�شاركني  من   81% اأن  اإال 
يف  االجتماعي  للتكافل  الوطنية  املبادرة 
األف   346 من  اأكرث  والبالغني  ال�شعودية، 
يتميز  اخلا�س  القطاع  باأن  اأفادوا  م�شارك، 
م�شاريع  ببع�س  قيامه  وربطوا  باالأنانية، 

لأن�شطة  بالت�شويق  الجتماعية  امل�شئولية 
هنالك  تكون  اأن  دون  ال�رشكات  تلك  واأعمال 
وملمو�شة  كبرية  فائدة  متثل  حقيقية  مبادرات 
امل�شاركون  وخل�ص  املجتمع.  داخل  للأفراد 
اجتماعية  م�شاريع  اإىل  ال�شتبيان حاجتهم  يف 
عملقة ومطبقة على اأر�ص الواقع، تعمل على 
من  وي�شتطيع  الجتماعية،  امل�شاكل  اأكرث  حل 
ال�شعودية احتواء  القطاع اخلا�ص يف  خللها 
تلك امل�شاكل والعمل على حلها، من خلل فتح 
فر�ص التوظيف واملعاهد التدريبية املتطورة 
دفع  على  تعمل  حيوية  باأفكار  املجتمع  ومد 

عجلة التنمية املحلية .
ظبي  اأبو  جمموعة  نظمت  الإمارات،  ويف   
للم�شئولية الجتماعية للموؤ�ش�شات ـ املنبثقة من 
جتارة  وغرفة  للم�شئولية،  الإمارات  جمموعة 
اأبو ظبي للم�شئولية  اأبو ظبي ـ موؤمتر  و�شناعة 
موؤ�ش�شات  مب�شاركة  للموؤ�ش�شات،  الجتماعية 
الدولة احلكومية واخلا�شة، ونخبة من كبار 
الجتماعية  امل�شئولية  جمال  يف  املتخ�ش�شني 
للموؤ�ش�شات، وذلك بالتزامن مع ملتقى العطاء 

العربي الثاين. 
املقبل  يناير  �شهر  خلل  ينظم  الكويت،  ويف 
املوؤمتر الثالث للم�شئولية الجتماعية لل�رشكات 
بدعم  املوؤمتر  هذا  ويحظى  واملوؤ�ش�شات. 
الإمنائي،  املتحدة  الأمم  برنامج  وم�شاندة 
فرع الكويت، وذلك للمرة الثالثة على التوايل. 
و�شيناق�ص املوؤمتر الأزمة القت�شادية العاملية 
واأثرها على امل�شئولية الجتماعية لل�رشكات، 
وكيف ميكن لل�رشكات اأن تتفاعل مع هذه الأزمة 
وتخرج منها باأقل خ�شائر ممكنة، وخا�شة اأنه 
يتوقع اأن ت�شتمر هذه الأزمة اإىل نهاية 2010، 
اأمام  التحديات  من  العديد  يخلق  ما  وهو 

ال�رشكات.
ال�شناعة  وزارة  �شكلت  البحرين،  مملكة  ويف 
والتجارة ـ عرب اإدارة املوا�شفات واملقايي�ص 
ـ جلنة فنية لدرا�شة م�رشوع املوا�شفة الدولية 
وذلك   ،ISO 26000 الجتماعية  للم�شئولية 
للتقيي�ص  الدولية  اأعلنته املنظمة  جتاوًبا مع ما 

''اآيزو''. 
ملبادئ  اإر�شادًيا  دليًل  املوا�شفة  وتت�شمن 
امل�شئولية وال�رشاكة الجتماعية داخل املن�شاآت 
احلكومية  ذلك  يف  مبا  ـ  اأنواعها  مبختلف 
منطلق  من  ـ  والتجارية  وال�شناعية  والأهلية 
ال�رشاكة الجتماعية بني املوؤ�ش�شة واملجتمع، 
على  بينها  الت�شال  خطوط  ملد  والتطلعات 
املوا�شفة  تلخي�ص  وميكن  الأ�شعدة.  خمتلف 
 ISO 26000 الجتماعية  للم�شئولية  الدولية 
جميع  حيال  املوؤ�ش�شة  م�شئولية  تتناول  باأنها 
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القطاعني  بني  ال�شراكة  من  البد 
امل�شئولية  يف  واخلا�ص  العام 
الف�شل  �شرورة  مع  االجتماعية، 
التطوعي  اخلريي  العمل  بني  ما 
واإيجاد  االجتماعية،  وامل�شئولية 
نظام للم�شئولية االجتماعية يف دول 

جمل�ص التعاون.
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