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  املسؤولية االجتماعية لقطاع األعمال

  رسالن خضور .د                                                                 

  جامعة دمشق -كلية االقتصاد                                                           

  :من خارج املقدمة

االشتراكية السوفيتية على لتجربة فضيلة كربى ل علىوأنا أحضر هلذه احملاضرة  تعرفت
حزاب احلاكمة يف هذه البلدان وسياسييها أن األ تتمثل يفبلدان الدول الرأمسالية  مواطين

نظومة وبعد ايار امل. خذ بالبعد االجتماعي يف منافستهم لالشتراكيةكانوا مضطرين لأل
 املنفلتة من عقاهلا واليت حتاول سحق املتوحشة السوقليربالية وتوسعت االشتراكية ظهرت 

النقابات العمالية اليت كانت تعمل لتلوين الرامسالية بأبعاد  وميشالدولة  مؤسسات
معظم الدول الصناعية فقد ازداد التفاوت يف توزيع الدخول والثروات يف  .اجتماعية
تفعت قيمة معامل جيين  ار ، على سبيل املثال،ففي املانيا خالل العقدين املنصرمني،املتقدمة 

واخنفضت حصة الرواتب ) 0,42تبلغ يف الواليات املتحدة (   0,32إىل  0,24من 
  .القومي من الدخل%  67إىل % 72واألجور من 

"  1973هريمان جوزيف آبس عام  -الدويتشة بنك -كتب رئيس أكرب مصرف املاين
مهية الربح بالنسية للمشروع إن الربح شرط ضروري لبقاء املشروع على قيد حلياة، وأن أ

ولكن كما أن اإلنسان اليعيش من أجل استنشاق كأمهية اهلواء الذي يستنشقه اإلنسان، 
، فوظيفة املشروع تقدمي اهلواء فقط، كذلك اليعمل املشروع من اجل حتقيق الربح

  " خدمات للمجتمع وخلق فرص عمل وليس حتقيق ارتفاع اسعار األسهم

إن مستقبل : " االملاين أولريش شيفر يف آخر فقرة من كتابه ايار الرامساليةكتب الكاتب و
النظام الرامسايل يتوقف على مدى التغري الذي سيطرأ على األخالقية السائدة يف اتمع 
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أما . وعلى إدراك اجلميع أن مبدأ املسؤولية االجتماعية اليقل أمهية عن مبدأ السوق احلر
هذه احلقيقة فإن اقتصاد السوق معرض للمصري نفسه الذي تعرضت له إذا جتاهل اتمع 

  . 1 "االيار واالختفاء عن الوجود: االشتراكية

، أول وزير عمل يف حكومة الرئيس  Robert Reischيقول روبرت رايتش 
املواطنني كان شرطاً ضرورياً لتغلب الواليات املتحدة  إن التكافل بني: مريكي كلنتوناأل

  .ملشاكل املصريية اليت مرت ا يف عصر التكوين والنشأةعلى ا

 : املقدمة :أوالً 

الذي حناول تطبيقه " اقتصاد السوق االجتماعي" مل يتحقق الكثري يف البعد االجتماعي من 
القادرة على ترمجة الشق االجتماعي  واآلليات املؤسساتو السياسات بسبب عدم وجود

 وممارسته مملموس إىل واقع) تأمني مشاركة عادلة ومنصفة يف نتائج النشاط االقتصادي(
  .بشكل فاعل  ولعدم مسامهة قطاع األعمال يف هذا البعد. على األرض

املسؤولية االجتماعية لقطاع األعمال هي جزء من منظومة اقتصاد السوق االجتماعي، 
 .عليهم أن يلتزموا مبتطلباته االجتماعية وإذا كان رجال األعمال يريدون اقتصاد سوق

هي تماعي يف اقتصاد السوق االجتماعي أشكال املمارسة الفعلية للمكون االج أحدو
  .املسؤولية االجتماعية لقطاع األعمال اخلاص

يؤدي إىل متزق وحدة ولعله من املسلمات أن التفاوت الكبري يف توزيع الدخول والثروات 
حل اللمسؤولية االجتماعية أن تساهم ولو جبزء يسري يف إعادة التوزيع لصاتمع، وميكن 

  . اإلنصاف

. يف ظل اقتصاد السوق االجتماعي تتزايد أمهية املسؤولية االجتماعية لقطاع األعمالو
  .  من الترمجة احلرفية للشق االجتماعي يف اقتصاد السوق جزء كون هذه املسؤولية

                                                        
. 2010اولریش شیفر ، انھیار الراسمالیة، ترجمة عدنان عباس علي، سلسلة عالم المعرفة ، ینایر : انظر   1  
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 املسؤولية االجتماعية لقطاع األعمال ختلي احلكومات عن مسؤولياا االجتماعية التعينو
، بل يأيت ذلك انسجاماً مع اقتصاد السوق االجتماعي ومع التشاركية بني العام بالتأكيد
  .واخلاص

رباحه، إال أنه جيب أن بالنشاط اإلنتاجي وتعظيم أقطاع األعمال معين بالدرجة األوىل 
ويفترض أن اليكون  .جتماعياً على األقل عن املشاكل اليت يتسبب ايكون مسؤول ا

 ويفترض أن اليكون .  نشاط الشركات معزوالً عن أهداف اتمع واألهداف التنموية
  .اتمع والبيئة و حتقيق األرباح على حساب العاملني

 مفهوم املسؤولية االجتماعية: ثانيا

أكثر  يف إطاره األديب واملعنوي اليزال املسؤولية االجتماعيةمفهوم بداية ميكن القول أن 
  .منه يف بعده التطبيقي

قطاع األعمال العام واخلاص على أا مسؤولية املسؤولية االجتماعية لقطاع العمال ونفهم 
  .على مسؤولية قطاع األعمال اخلاص هنا سنركز نا، ولكن

 إىل جانب البعدالجتماعي واألخالقي تعين املسؤولية االجتماعية بأن يكون البعد ا
هو احملدد لسلوك قطاع األعمال من خالل  وحتقيق منو يف األرباح والعوائد االقتصادي

وحتسني نوعية ومستوى وظروف احلياة ألفراد  التزامه الدائم مبتطلبات التنمية اتمعية
  . اتمع

وتعين املسؤولية االجتماعية ضمان التزام قطاع األعمال بالقوانني واملعايري األخالقية، من 
حيث تأثري نشاط قطاع األعمال على العاملني، على املستهلكني، على البيئة واتمعات 

على أا استثمار يف اتمع جيب أن تفهم املسؤولية االجتماعية و. احمللية واتمع ككل
 .ن كوا عمل خرييأكثر م
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وتعين املسؤولية االجتماعية االهتمام جبوانب التنمية اتمعية وباجلوانب األخالقية إىل 
وهي التزام جتاه العاملني وجتاه العمالء، واملستهلكني، . جانب اهتمامها بالرحبية التجارية

ستفيد منها حبيث نصل إىل عالقة ي. واتمع ككل، وهذا يتعدى العمل اخلريي التطوعي
 . املانح واملتلقي

ال يتم تقييم أداء قطاع األعمال بناء على الرحبية فقط، بل بناء على دور  بناء على ذلك
  .أيضا  اتمعية التنمية هذا القطاع يف عملية

وحبسب جملس األعمال العاملي يستند دور قطاع األعمال يف التنمية املستدامة على ثالثة  
  . النمو االقتصادي املتواصل، التنمية اتمعية، محاية املوارد الطبيعية والبيئية: أعمدة

يف التنمية اتمعية يتجاوز  عية التزام متواصل من قبل قطاع األعمالاملسؤولية االجتماو
 تفهم وجيب أال ،واملسؤولية االجتماعية ليست عمل طوعي فقط. األعمال اخلريية حدود

. واجبات والتزامات قطاع األعمال اخلاص جتاه اتمع ىحدعلى أا عطاءات،  بل هي إ
 شكل صدقات أووجيب أال تقتصر املسؤولية االجتماعية لقطاع األعمال أو تقزم على 

هذه . أو تنظيم نشاطات اجتماعية، أو حفل فين رياضي قتربعات أو املسامهة يف دعم فري
  . املفهوم أعم وأمشل وأعمق من ذلك  ة للمسؤولية االجتماعية،البدائي األشكال هي

بتحديد مفهوم املسؤولية  سامهت يف السنوات القليلة املاضيةأكثر من جهة دولية 
  . ودعمت تطبيقه االجتماعية

االستثنائية  اليت عقدت يف جنيف  املتحدة يف دورامم ناقشت اجلمعية العامة لأل - 
 .من أجل مواجهة الفقر" املبادرات االجتماعية للشركات" مشروع  2001عام 

مبادرة خاصة بتفعيل الدور  )كويف عنان( وأطلق األمني العام السابق لألمم املتحدة
 ضمنت "باالتفاق العاملي"مسي  تقرير على شكلوصدر   االجتماعي للشركات

للشركات، والعمل على حتقيق معايري  االجتماعية املبادئ التوجيهية لدعم املسؤولية
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على مبادئ وحقوق  وقد ركزت .دولية لسلوك الشركات يف االقتصاد العاملي
       .محاية البيئة حقوق اإلنسان والعمل األساسية، 

 سلوك"على انه  األعمالاملسؤولية االجتماعية لقطاع حدد االحتاد األورويب مفهوم  - 
 يف نشاطاا العتبارات االجتماعية والبيئيةأساسه الشركات بتضمني ا تقوم على

 . 2 "طوعيتفاعلها مع أصحاب املصاحل بشكل  ويف

التزام أصحاب النشاطات : حبسب البنك الدويلجتماعية التعين املسؤولية او - 
االقتصادية باملسامهة وبدوافع ذاتية يف التنمية املستدامة من خالل العمل مع 
مكونات اتمع احمللي لتحسني مستوى معيشة الناس مبا خيدم االقتصاد والتنمية 

  . 3معاً 

مفهوم املسؤولية االجتماعية على أنه  حدد جملس األعمال العاملي للتنمية املستدامة - 
التزام مستمر من قبل قطاع األعمال بالتصرف أخالقياً واملسامهة يف التنمية "

 ."للعاملني وللمجتمعات احمللية واتمع ككلوالسعي لتحسني الظروف املعيشية 

جمموعة  2001قدمت يف عام    OECDمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية  - 
حقوق اإلنسان، : من اإلرشادات غري امللزمة للشركات متعددة اجلنسيات تتناول

 . 4 محاية املستهلكواإلفصاح ومكافحة الفساد، الضرائب، عالقات العمل، البيئة 

 :ملسؤولية االجتماعيةملفهوم ا اجتاهنيميكن التفريق بني 

  يرى االجتاه األول ضرورة وجود إطار تنظيمي للمسؤولية االجتماعية وإلزام
املانيا، ( مواثيقوالشركات بضوابط تنظيمية من قبل الدولة من خالل تعليمات 

  ). فرنسا، بريطانيا، هولندا

                                                        
انظر   2 Williams and Aguilera 2008 ,   وارد في 
میزة استراتیجیة خالقة للقیمة ، دراسة حالة شركة سونطراك، جامعة   االجتماعیة انظر  بابا عبد القادر ، وھیبة مقدم ، المسؤولیة 3
 موستاغانم
انظر االسرج، حسین، المسؤولیة االجتماعیة للشركات، جسر التنمیة، منشورات المعھد العربي للتخطیط، العدد التسعون، شباط  4

.الكویت،  2010  
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  إىل املسؤولية االجتماعية على أنه نشاط تطوعي  االجتاه الثاين ينظريف حني
ضوابط تنظيمية أو قواعد حمددة تلزم الشركات مبسؤولياا اليتطلب قوانني أو 

إىل املزيد من  وضع الضوابطكون املسؤولية طوعية،  و سيؤدي جتاه اتمع  
جيعل الشركات تلتزم مبا هو  والضوابط البريوقراطية، إضافة إىل أن وضع القواعد

 .مطلوب منها فقط دون زيادة

وجيب . طوعيمستويني مستوى إلزامي وآخر تماعية إال أننا نعتقد أن للمسؤولية االج
، دفع الضرائب، تسجيل العاملني يف التأمينات(التفريق بني املسؤولية ذات الطابع اإللزامي

املسامهة يف  األعمال اخلريية،(واملسؤولية ذات الطابع الطوعي ....) املسؤولية جتاه البيئة 
 .) البحث والتطوير، املسؤولية جتاه العاملني

   :املسؤولية االجتماعية  وأشكال وحماور جماالتاهم  -

 - املبدأ األول من مبادئ املسؤولية االجتماعية احترام قواعد القانون والتوافق مع القوانني* 
حوكمة الشركات  ولعل إدارة النشاطات واألعمال وفق مبادئ وقواعد أخالقيةو

  .هذه املسؤولية  وأخالقيات الشركات جزء من

  حقوق العاملني وأنظمة العمل واألجور وأماكن العمل *  

  تنمية وتطوير اتمعات احمللية*  

 ومكافحة التلوث البيئي وحتسينها محاية البيئة*  

  ويف املنتجاتواألمان يف العمليات اإلنتاجية  األمن* 

  فاسدة بأعمال جتنب نشاطات الفساد وعدم القيام* 
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املسامهة يف التأمينات االجتماعية، نظام للرعاية : تتضمن املسؤولية جتاه العاملني - 
املساعدة يف تأمني سكن الصحية، توفري األمن الصناعي ،توفري برامج تدريبية، 

  . وسائل نقلللعاملني و
منتجات  الشفافية والرتاهة، عدم الغش أوتقدمي: املستهلكنيواملسؤولية جتاه العمالء  - 

  .مؤذية صحياً، توفري بيانات عن املنتج وصالحيته، إعالن وترويج صادق
ربع للمؤسسات دفع الضرائب وعدم التهرب، الت: املسؤولية جتاه اتمع - 

، إقامة معاهد تعليم  مساعدمو اإلعانات للفقراءوتقدمي واجلمعيات اخلريية 
االت الصحية والثقافية ويف وتدريب وتقدمي منح دراسية، تقدمي إعانات يف ا

  .حاالت الكوارث
منع التلوث ودرء األخطار البيئية النامجة عن النشاطات  :املسؤولية جتاه البيئة - 

   .اإلنتاجية، االهتمام بالصناعات النظيفة بيئياً، واالستثمار يف تدوير النفايات

 :املسؤولية االجتماعية قياس  اليت تساعد يف عايريهناك مجلة من امل

  بالواجبات جتاه العاملنيوظروف وشروط العمل و االلتزام بأخالقيات العملمدى  

 البيئة محاية جتاه مدى االلتزام 

 تمع وتمعيةمدى االندماج يف ااملسامهة يف التنمية ا 

 مدى االستثمار يف البحث والتطوير 

  الرشوة  عدم التورط يف(مدى احترام حقوق اإلنسان ومراعاة القواعد االخالقية
 ). والفساد

 26000األيزو ك املسؤولية االجتماعية للشركات دولية لقياسمعايري  هناك كما أن
ISO  االت التاليةالذيحقوق اإلنسان، احلقوق العمالية وممارسات العمل، : يشمل ا
 .البيئة، حقوق املستهلك، التنمية واملشاركة اتمعيةمحاية 
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طريقة ماهي إال و جوانب اقتصادية، قانونية، إنسانية، أخالقيةلمسؤولية االجتماعية إذاً ل
و تكون القضايا االجتماعية  عمل للمؤسسات تضفى الصبغة األخالقية على نشاطاا

  .  لبيئية جزء من سياساا وممارسااوا

  ؟؟ملاذا املسؤولية االجتماعية لقطاع األعمال: ثالثاً

هل املسؤولية االجتماعية هي مسؤولية احلكومة : مجلة من األسئلة تطرح نفسها
ومؤسساا لوحدها ؟؟ أم أن املسؤولية االجتماعية هي مسؤولية كل مؤسسات الدولة ، 

وهل هذه املسؤولية للتعويض عن مبا فيها مؤسسات قطاع األعمال العام واخلاص؟؟   
اعية تساهم يف العدالة الدور االجتماعي للدولة يف هذه املرحلة؟ أم أن املسؤولية االجتم

االجتماعية؟ والعدالة هذه أحد مكومات التنمية املستدامة اليت ختدم قطاع األعمال قبل 
 .غريه

. بالتأكيد قطاع األعمال ليس مؤسسات خريية، بل مؤسسات تسعى لتحقيق أكرب عائد
 الشركات كيانات اجتماعية ب أن ال يكون على حساب اتمع ، وكونوهذا العائد جي

ونظرية تعظيم قيمة  .ع األرباحموليس جمرد مؤسسات جل جيب أن تساهم يف تنمية اتمع
، واليت سادت خالل العقدين األسهم وتعظيم األرباح على حساب أي اعتبارات أخرى

  .االقتصادية العاملية األخرية -قد اارت متاماً بعد األزمة املالية املنصرمني

اخلاص أن يضع سياسة اجتماعية شاملة، فهذه مهمة من ليس من مهام قطاع األعمال و
، ولكن قطاع األعمال اخلاص كما أن له حقوق عليه احلكومية ؤسساتامل مهمات

اجتماعية جيب أن يطلع ا يف إطار اقتصاد السوق  لديه مسؤولياتوالتزامات جتاه اتمع  
وق  وإخفاقاته يف جمال خاصة يف ظل النتائج التوزيعية غري املرضية للس. االجتماعي

بصيغتها احلالية ال تعين التشاركية  لدينا والتشاركية بني العام واخلاص املطروحة. التوزيع
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يف املكاسب وتقاسم األرباح بل تعين أيضاً وعلى قدم املساواة التشاركية يف الواجبات 
 . واملسؤوليات االجتماعية

باملسؤولية االجتماعية هو تزايد الفقر من أسباب تزايد االهتمام يف السنوات األخرية 
والبطالة وتزايد الشراكات والتشاركات بني احلكومة والقطاع العام من جهة وقطاع 

  .األعمال اخلاص واتمع املدين من جهة أخرى

وإذا كان قطاع األعمال اخلاص قد حل يف كثري من من ااالت حمل القطاع العام الذي 
حبسب وزير املالية السابق خالل اجللسة األوىل للمنتدى (يساهم وإذا كان ، تقلص دوره

فإن عليه مسؤولية اجتماعية  من الدخل الوطين،% 70بنحو  )لسوري الكوييت لالستثمارا
 30التتعدى  يف الضرائبنسبة مسامهة هذا القطاع  ع حجمه، خاصة إذا كانتمتتناسب 

دين نسبة تسجيل عماله يف التأمينات ، إضافة إىل تمن إمجايل اإليرادات الضريبية % 
-30بني ) حبسب مؤسسة التامينات االجتماعية(االجتماعية، حيث تصل نسبة التسجيل 

تكاليف التامني الصحي  أعباء خاصة وأن  .من العاملني يف هذا القطاع% 50
  . تقع بشكل كبري على عاتق عنصر العملواالجتماعي 

،مجعيات ، خاص وعام، مواطنني مستهلكني  الدولة مكونة من حكومة ،قطاع أعمال
، والميكن أن تكون املسؤولية االجتماعية مسؤولية احلكومات لوحدها. إخل...  أحزاب

أي أن املسؤولية االجتماعية ليست . عليها أن تطلع بالدور احملوري واألساسي وإن كان
  .أيضاً مسؤولية السلطة احلاكمة فقط بل مؤسسات اتمع املختلفة

إن أي شركة تعمل على حتقيق األرباح عليها أن تسعى كي تكون مقبولة اجتماعباً من 
خالل التزامها بقواعد املسؤولية االجتماعية، وعلى الشركات، وخاصة املسامهة منها،  
 اإلفصاح عن أدائها يف جمال املسؤولية االجتماعية إىل جانب إفصاحها عن قوائمها املالية

  .ر قبوالًكون هذا جيعلها أكث
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  :  ت العمل الفعالة للمسؤولية االجتماعيةاألي: رابعاً

التاجر ( مل تعد الطريقة التقليدية يف تقدمي املعونات واألعمال اخلريية من قبل قطاع األعمال
املسامهة والقابضة،  الكبرية و تتناسب مع عصر تسود فيه الشركات) جي يف السوقأو احل

حاجة  أن هناك ور االجتماعي لقطاع األعمال، أيوبالتايل البد من مؤسسات تقوم بالد
  .اسب والعصر الذي نعيشلكيانات مؤسساتية تتن

ولعله من املفيد تطوير مفهوم املسؤولية االجتماعية من جمرد أعمال خريية إىل نشاطات 
  .كني والبيئة واتمعأكثر مشوالً، تتناول العاملني واملستهل

عمال اإلحسان على الفقراء فقط، بل املطلوب منه االلتزام ليس املطلوب من قطاع األ
الطوعية جتاه  بنشاطاتهبواجباته املنصوص عليها يف القوانني جتاه اتمع أوالً ومن مث القيام 

االجتماعية  باملسؤوليةخلق كيانات قانونية خاصة  والطريقة املثلى إىل ذلك هي .اتمع
مبعىن آخر إضفاء الطابع املؤسسي على نشاطات املسؤولية  .ص ميزانيات حمددةيوختص

مؤسسات التنمية ( ولعل إنشاء صناديق املسؤولية االجتماعية. االجتماعية لقطاع األعمال
اء فإنش. يعد واحداً من أهم آليات ممارسة املسؤولية االجتماعية )  واخلدمة اتمعية

  .مؤسسات وصناديق دائمة جيعل قطاع األعمال أكثر قدرة على القيام مبهامه االجتماعية

اليت تأخذ نظراً لشخصنة األعمال االجتماعية لدى معظم الشركات وعدم استمراريتها، وو
تأسيس  مون مساعدات اجتماعية، فإنللشركات أو األفراد الذين يقد أحياناً نوعاً من املنه

ينتقل  ويل من الشركات ونيابة عنها،مؤسسات وصناديق تقوم بالدور االجتماعي بتم
جهة ااملوضوع من جمرد تقدمي صدقة أو عون أو تربع إىل توفري بنية مؤسسية مستدامة ملو

املباشرة ألفراد ، أي االنتقال من اجلهود الفردية ...)  وغريه الفقر(جتماعيةالالتحديات ا
 مرحلة أكثر تنظيماً وأكثر فاعلية تستند إىل العمل املؤسسي ملساعدة ومؤسسات إىل

اشخاص مبدعون ومساعدة  شاكل مالية، صحية، أو مساندةشرائح اجتماعية تعاين من م
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اتمعات احمللية عرب كيانات متخصصة تعمل يف إطار كيانات مؤسسية مستمرة وأكثر 
   . فاعلية وأكثر تنظيماً واكثر مجاعية

توليد قيمة لياً عند دمج املسؤولية االجتماعية باستراتيجية عمل الشركات يتم وعم
ص جزء من أرباحها لتقدم يوذلك من خالل ختص .اجتماعية مل نشاط هذه الشركات

نشاطات صحية، ( مؤسسات أو صناديق تنشأ هلذه الغاية عربإىل النشاطات االجتماعية 
  )تعليمية وحبثية، منح دراسية، تدريبية، اجتماعية، مساعدات مباشرة، محاية البيئة

تأسيس  دف تعزيز مبادرات املسؤولية االجتماعية لقطاع األعمال اخلاص والعام يتمو
الشركات وتقدم خدماا من قبل  ممولةمؤسسات أو صناديق أهلية غري هادفة للربح 
تقوم هذه املؤسسات والصناديق بتقدمي . ملختلف فئات وشرائح ومناطق اتمع السوري

  : خدماا يف جماالت عدة

 راملساعدات العاجلة وحماربة الفقالبيئة، الصحة، التعليم، :تنمية اتمعات احمللية - 1
تقدمي دعم وعالج صحي للقرى النائية والفقرية، متويل مشاريع  .لبعض الشرائح

  .ذات صلة مباشرة باحملافظة على البيئة
تقدمي الدعم للجامعات واملراكز البحثية واألهلية والثقافية  :يف جمال اإلبدع واملعرفة - 2

رعاية و والتراثية ،تقدمي منح دراسية للحصول على املاجستري والدكتوراه للمتفوقني
  . تفوقني واملبدعني واملبتكرين، متويل أحباث وباحثنيامل

  .نشر ممارسات وثقافة املسؤولية االجتماعية لقطاع العمال -3

ساسية هلذه املؤسسات والصناديق تعزيز املسؤولية االجتماعية لقطاع األعمال همة األامل
جيب أن يكون هلذه و  .ونشر خدماا يف خمتلف األقاليم واحملافظات السوريةالعام واخلاص 

وميكن االستفادة من . تقوم على إدارا جمالس إدارة أو جمالس أمناء املؤسسات والصناديق
  .جتارب الدول األخرى اليت سبقتنا يف هذا املضمار
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( وق للمسؤولية االجتماعيةدميكن أن يكون لكل قطاع أو جمال إنتاجي أو خدمي صن
 التجارة الكيميائية، جتارة السيارات، غرفقطاع البنوك، قطاع التأمني، الصناعات 

قها اديصنات الكربى أن يكون هلا ركوميكن للش) . إخل.....والسياحة الصناعةو
   .ا ةاخلاص ةاالجتماعي

يعرب عن نوع جديد ومستوى أكثر تطوراً  والصناديق إنشاء هذا النوع من من املؤسسات
من العمل اجلماعي الذي يوحد جهود قطاع األعمال من اجل التاثري األكثر فعالية يف 

   .اتمعية وحتقيق نتائج أفضلالتنمية 

  كبف ميكن لقطاع األعمال أن يكون ملتزماً مبسؤولياته االجتماعية

املسؤولية جتاه : ثالث حماور تتجسد املسؤولية االجتماعية لقطاع األعمال يف - 
 . العاملني، املسؤولية جتاه اتمع، املسؤولية جتاه البيئة

القيام باعماهلا ونشاطاا وابتكار : املسؤولية جتاه العاملني داخل منظمات األعمال -1
برامج (منتجات جديدة وحتقيق األرباح، إجياد فرص عمل، تنمية رأس املال البشري

، تسجيل العاملني لديها يف  ) تدريب وتعليم جماين، حبوث وتطوير مهارات ،
االهتمام بظروف . التامينات االجتماعية، التأمني الصحي والتامني االجتماعي

، احلقوق األساسية  االلتزام بالصحة والسالمة يف أماكن العملوشروط العمل و
 ... ) للعاملني ،

 مرفق كالبيئة و .من خالل املسامهة يف محاية البيئة وتنميتها :املسؤولية جتاه البيئة
اجتماعي يستخدمه ويسترتفه قطاع األعمال لتحقيق أرباحه وجزء كبري من هذه 

عندما يقوم قطاع  –األرباح هو على حساب البيئة، أي على حساب اتمع 
اخلية األعمال بنشاطه اإلنتاجي وحيسب تكاليف اإلنتاج حيسب التكاليف الد

ويتجاهل التكاليف ) Internal Cost –Privet Cost( اخلاصة 
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، )  Social Cost-External cost)(االجتماعية أو التكاليف اخلارجية
حيث جزء كبري من تكاليف اإلنتاج تكون على حساب استرتاف وتلويث 

   . ، أي على حساب اتمع ككل) هواء وماء وتربة وضوضاء(البيئة
 االستثمار و دفع الضرائب املترتبة عليها من خالل :األخالقيةوتمعية املسؤولية ا

االهتمام املسامهة باألحباث العلمية، (  االستراتيجي يف األعمال اخلريية واتمعية
غري الضارة صحياً وبيئياً، تقدمي برامج تدريبية للعاطلني  واخلدمات نوعية املنتجاتب

 .)، مساعدة الفقراءعن العمل كعاملني حمتملني مستقبالً

التفريق بني التكاليف االقتصادية والتكاليف االجتماعية اليت تتحملها  وهنا جيب
الشركات، وبالتايل جيب التفريق بني العوائد االقتصادية والعوائد االجتماعية، وجيب 

  . اإلفصاح عن التكاليف االجتماعية واألعباء املالية للمسؤولية االجتماعية بشكل منفصل

 دور الدولة يف حتفيز املسؤولية االجتماعية لقطاع العمال : خامساً 

 املسؤولية االجتماعية قد ال حتصل بشكل تلقائي وعفوي لذلك جيب أن يكون هناك

أشكال إلزام قانونية حملية ودولية تلزم قطاع . واإللزام والتظيمالتحفيز شكل من أشكال 
وبالتايل جيب أن يكون هناك قوانني . عيةاألعمال على القيام مبسؤولياته االجتما

  .وتشريعات تضبط هذه املسؤولية

وللدولة دور مهم يف حتفيز قطاع األعمال على القيام مبسؤولياته االجتماعية يف محاية 
حقوق العاملني وممارسة محاية البيئة وعدم الدخول يف نشاطات الفساد وتطبيق احلوكمة، 

  . الضوابط والقواعد احملفزة   وضعوذلك من خالل املسامهة يف

للدولة دور يف اجلوانب القانونية والتشريعية ويف العقوبات ويف حتفيز الشركات على 
حوافز ضريبية ، تعاقدات حكومية، حوافز : االلتزام مبسؤولياا االجتماعية من خالل
قوانني محاية البيئة،  .جمال املسؤولية االجتماعيةمعنوية، حتفيز التنافس بني الشركات يف 
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قوانني محاية العاملني واملستهلكني، ترويج املسؤولية االجتماعية وتشجيع إنشاء صناديق 
 . الدعم االجتماعي

وكآلية عملياتية ملمارسة املسؤولية االجتماعية ميكن أن تسهم الدولة يف تأسيس صناديق 
 .....) حلماية البيئة، صناديق للتدريب ، للبحث،( للمسؤولية االجتماعية للشركات

لمسؤولية تقييم الشركات هو  مستوى أدائها ل أحد معايريولعله من املفيد أن يكون 
التزامها مبسؤولياا  بناء علىأن يكون هناك تفريق ومتييز بني الشركات و .االجتماعية

يزها االجتماعية من عدمه، ومكافأة تلك الشركات ذات االلتزام االجتماعي ومتييزها وحتف
    .من خالل الضرائب ومن خالل العقود احلكومية

 :ميكن حتفيز الشركات على القيام مبسؤولياا االجتماعية من خاللو

 املقدمة ملؤسسات البحث  واملسامهات االجتماعية للشركات استبعاد التربعات
العلمي والصناديق واجلمعيات اخلريية املشهرة  من الوعاء اخلاضع للضريبة بشرط 

  ) مثالً% 10ن التزيد عن نسبة حمددة من األرباح الصافية، أ
 إطالق جائزة ( تقدمي جوائز معنوية للشركات اليت تتبىن املسؤولية االجتماعية

 )وطنية للمسؤولية االجتماعية

 إطالق مؤشر املسؤولية االجتماعية للشركات. 

 ريات والتعاقدات احلكوميةتاملش. 

دوراً  من قبل احلكومات واألحزاب واتمع املدين تحفيزالضغوط ولل وميكن أن يكون
القدرة التنافسية و حجم األرباح يف جعل التميز لقطاع األعمال ليس فقط من حيث مهماً 

  .ومنو السوق وإمنا أيضاً من حيث املسؤولية االجتماعية
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وقد يكون من األمهية تأسيس مركز لرصد املسؤولية االجتماعية للشركات لدى وزارة 
يرصد األداء " املركز السوري للمسؤولية االجتماعية لقطاع األعمال" القتصاد يطلق عليه ا

  .االجتماعي للشركات وتبويبها يف قوائم تبني األفضل واألسوأ أداًء

إطالق املؤشر الوطين للمسؤولية االجتماعية للشركات، حبيث  ومن خالل هذا املركز يتم
يتضمن  حبيث. جتماعية والبيئية يف نشاطااترتب الشركات حبسب التزامها باألبعاد اال

 :هذا املؤشر جمموعة قواعد أساسية 

 ترام حقوق العاملني وحقوق العملمدى اح  
 مدى االلتزام باملعايري البيئية وحقوق البيئة 

 بتعاد عن نشاطات الفسادمدى اال 

 تمعية واألعمال اإلنساتيةمدى املسامهة يف التنمية ا 

. ويصنفها بناء على ذلك حيدد هذا املؤشر مدى التزام الشركات مبسؤولياا االجتماعية
اهلند، مصر، الواليات املتحدة (وقد أطلقت مؤشرات من هذا النوع يف بعض الدول

 ).األمريكية

وزارة االقتصاد، (جائزة سنوية للمسؤولية االجتماعية من قبل جهة حكوميةميكن اعتماد 
اتباع أفضل على لتشجيع الشركات على تنفيذ برامج ذات فائدة جمتمعية  و) مثالً 

  . املمارسات اليت تساهم يف إغناء القيمة االجتماعية لنشاطاا مبا يعزز قدراا التنافسية

 اليت تدفع قطاع األعمال لاللتزام باملسؤولية االجتماعيةالدوافع املكاسب و: سادساً

 جراء التزامه باملسؤولية االجتماعية ها قطاع األعمال اخلاص منجيني هي املكاسب اليتما 
  وارباحها؟؟ سلباً على عوائد الشركات تؤثر  املسؤولية االجتماعية ؟؟ هل
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ا ميكن أن تساهم يف خلق قيم تنافسية ؟؟ أم أهل املسؤولية االجتماعية جمرد أعباء إضافية 
  جديدة للشركات؟؟

  .وملاذا املسؤولية االجتماعية لقطاع األعمال؟؟ من زاوية قطاع األعمال نفسه

املسؤولية االجتماعية مفهوم ،  إال أن الشك أن أهداف الشركات هي توليد األرباح
( صحاب املصاحل املرتبطة بالشركات أل مكاسب لتحقيق توليد القيمينطوي حتت مظلة 

  ).عاملني، اتمع، البيئةال

األجل يعود على الشركات  استثمار طويل يف كوا املسؤولية االجتماعية تكمن أمهية
اء مبزبادة يف اإلنتاج والربح واحلد من من الصراعات بني اإلدارة والعاملني ويزيد من إنت

  .ت بني الشركات وحميطها االجتماعيالعاملني لشركام وحيد من الصراعا

لقد اثبتت دراسات عديدة أن العالقة اجليدة للشركات مع اتمعات احمللية هو مؤشر جيد 
لنشاط الشركات، والعالقات غري اجليدة مع اتمعات احمللية له منعكسات سلبية على 

    .الشركات وأرباحها

إجيابية بني حتمل الشركات ملسؤولياا أن هناك عالقة   دراساتهذه ال أثبتتكما 
ويعود ذلك إىل حتسن العالقة بني اإلدارة . االجتماعية وبني ما حتققه الشركات من أرباح

، وكذلك حتسن العالقة بني اإلدارة وعمالء الشركات، وارتفاع إنتاجية العاملنيوالعاملني 
   .5إضافة إىل حتسن مسعة الشركات وحتسن عالقتها باحلكومات 

أحد عوامل جناح الشركات واستمراريتها واستدامة تقدمها هو االهتمام بالبعد  - 
االجتماعي للعاملني يف هذه الشركات ، ولدى أغلب الشركات الناجحة عاملياً 
براجمها وسياساا االجتماعية جتاه العاملني فيها وجتاه اتمع احمللي الذي تنشط 

                                                        
: انظر   5 Posnikoff,j, Disinvestment from south aafrica, Contemporary economicpolicy, Vol. 15, Issue 1. 
1997. 
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ت برضا وظيفي مرتفع مما ينعكس إجياباً على ويتمتع العاملون يف هذه الشركا. فيه
  . إنتاجية العاملني وبالتايل على الشركة ككل

إن التزام الشركات مبسؤولياا االجتماعية يضمن دعم معظم أفراد اتمع  - 
 األهدافها ونشاطاا التنموية واملسامهة يف الوصول إىل أهدافها، مبا يف ذلك أهدافه

    .الرحبية
اتمع بالشركات اليت تلتزم مبسؤولياا االجتماعية يرفع من قيمة أسهم ثقة أفراد  - 

  .هذه الشركات يف سوق األوراق املالية
إن احترام حقوق العاملني جيعلهم أكثر والًء وحيفزهم على العمل ويزيد الثقة بني  - 

العاملني وإدارة الشركات ويستقطب الكفاءات وهذا ينعكس على شكل زيادة يف 
ميزة تنافسية وهذا يعين بالنتيجة النهائية . ة العمل وتوليد مزيد من األرباحإنتاجي

اليت يعملون فيها  ارتفاع مستوى والء العاملني للشركةوميكن القول بأن  .للشركة
  . اليت جتنيها الشركات من التزامها باملسؤولية االجتماعية أهم املنافعيعد من 

  :عليها قطاع األعمالاملكاسب اليت حيصل ميكن تلخيص 

 حتسني مسعة الشركات مما حيسن قيمتها االجتماعية. 

 استقطاب قوة عمل اكثر كفاءة. 

  تمع وحتقيق تقارب بناء عالقات قوية وثقة متبادلةمع احلكومات ومكونات ا
 املختلفة

 واحلد من التوترات االجتماعية االستفادة من االستقرار والسالم االجتماعي.    

  املسؤولية االجتماعية قيمة مضافة للمسامهنيتعطي  
 إخالص أكرب من قبل العمالء وبالتايل زيادة املبيعات 
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  الرضا الوظيفي لدى العاملني الذي زيادة اإلنتاجية وحتسني النوعية نتيجة
  ينعكس إجيابياً على إنتاجيتهم وعلى حتسني نوعية املنتج

 تمع للمؤسسات اليت تتحمل مسؤولية اجتماعيةدعم أفراد ا 

  الشركاتتكوين مسعة طيبة والسمعة الطيبة ركن هام من أركان جناح 

 ماعية على املدى املتوسط والطويل من ميكن تعويض تكاليف املسؤولية االجت
 .خالل السمعة التجارية اجليدة

هذه املكاسب النامجة عن االلتزام باملسؤولية االجتماعية جتاه اتمع والعاملني والبيئة 
وال ميكن أن تتحقق خالل األمد ،  األمد الطويلتساهم يف زيادة املكاسب و الرحبية يف

   .القصري، كما هو حال الصفقات التجارية اآلنية سريعة املردود لكنها غري قابلة لالستدامة

تعين املزايا التنافسية للشركات ميزة التكلفة والسعر وميزة نوعية وجودة منتجاا مل تعد 
فقط، بل تتسع لتشمل معايري أخرى أخالقية ووجمتمعية وبيئية متيزها عن غريها من 

يتحقق فقط من خالل معيار األرباح احملققة ال فخلق القيمة للشركة وتنميتها. الشركات
يصعب  تفاعل املعايري املادية ومعايري ذات طابع اجتماعينتيجة و هذه القيمة مفقط، بل تن

  .قياسها بشكل كمي أحياناً لنحدد مقدار مسامهتها يف خلق وتنمية قيمة الشركة

ليست  بني املسؤولية االجتماعية واألرباح أن العالقة ترى دراسات أخرى وباملقابل هناك 
دائماً إجيابية بسبب ارتفاع تكاليف املسؤولية االجتماعية النامجة عن التربعات ودعم 

 .جهود التنمية اتمعية والتخلي عن إنتاج املنتجات الضارة بالبيئة

  املبادرات احمللية يف جمال املسؤولية االجتماعية: ثامناً

لدينا بعض أشكال املسؤولية االجتماعية لقطاع األعمال اخلاص متجذرة ومتوارثة يف 
اتمع السوري وتنطلق من الوازع الديين واألخالقي واإلنساين وترتبط باملبادرات الفردية 

تقدمي إعانات ومساعدات عينية ونقدية (لألشخاص القائمني عليها  وتأخذ أشكال خمتلفة 
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عيد ( وترتبط أحياناً مبناسبات دينية)  تربعات لعالج مرضى فقراء للفقراء  أو تقدمي
وهذه األشكال من الفعل االجتماعي لقطاع األعمال ) . إخل..... األضحى، عيد الفطر، 

تفي  ممتاز والشك وجيب تقديرها وحتفيزها واحملافظة عليها كإرث تارخيي، إال أا مل تعد
ور قطاع األعمال ومسامهته يف الفعل التنموي للمجتمع تتناسب مع املعطيات احلالية لد أو

فهذه األشكال من املسامهات االجتماعية ال ترقى إىل مستوى . يف القرن الواحد والعشرين
وال تتبع منهجية فهي  ال تأخذ بعداً مؤسساتياً . االجتماعية لقطاع األعمال املسؤولية

وبالتايل تبقى رهينة املزاج . ينةوال تنظمها ضوابط أو آليات مع  - حمددة وواضحة 
  . االجتماعي" الربيستيج"الشخصي وأحياناً النفوذ و 

هناك نوايا حسنة يف ممارسة املسؤولية االجتماعية لقطاع األعمايل يف سورية ال شك أن 
إال أا غري ناضجة بعد والتزال دون املستوى املطلوب ، ومعظم املبادرات فردية، 

. وقليل من الشركات احمللية اليت تتبىن املسؤولية االجتماعية .شخصية، عالقات عامة
أعمال خريية وتقدمي بعض اإلعانات ورعاية بعض املناسبات، اليت ومعظم ما تقوم به هو 

  .كبري يف البيئة والفقر والبطالة ليس هلا تأثري

واملبعثرة، الفردي،  بالطابع العشوائي غري املنظم النشاطات االجتماعية للشركات وتتسم 
غري امللموس أحياناً ، وتأيت يف الغالب مبناسبات كالترشح لس الشعب أو للتباهي 

وليس  .وغري املعلن يف الغالب ضمن ميزانيات الشركات وتتركز يف جمال العمل اخلريي
وقد تركز بعض  .القيام بنشاطات اجتماعية ناك من حوافز لتشجيع الشركات علىه

   .ى ااالت اليت يكون فيها بريق إعالميالشركات عل

أكرب  رهلا أث كونسياملسامهات الفردية لقطاع األعمال يف املسؤولية االجتماعية  هذه
وأفضل عند مواجهة التحديات االجتماعية عربى مبادرات مجاعية بني قطاع األعمال 

    .ويف إطار مؤسسايت واحلكومة
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   يف جمال املسؤولية االجتماعية عامليةالتجارب بعض ال: تاسعاً

  .هناك العديد من التجارب العاملية اليت ميكن االستفادة منها يف جمال املسؤولية االجتماعية

 .أحدثت بريطانيا وزارة خاصة للمسؤولية االجتماعية - 

محلة  1994أطلقت منذ العام  جتربة ناجحة يف هذا اال، حيث كمتلك الدامنار - 
لترويج املسؤولية االجتماعية، واحدثت مؤشراً اجتماعياً لقياس مسامهة الشركات 

صفر للشركات اليت التساهم يف (العامة واخلاصة يف املسؤولية االجتماعية 
 )نقطة للشركات النشيطة جداً 100املسؤولية االجتماعية و 

كبرياً ملشاريع التكافل  ليت قدمت دعماً مالياًا" مؤسسة االمارات لالتصاالت"جتربة  - 
 .االجتماعي، مثل، مشروع زايد لالسكان وصندوق الزواج اخلريي

الكثري من دول العامل متلك جتارب يف جمال املسؤولية االجتماعية تتفاوت يف  - 
 .د، تايالند، الفلبني، سنغافورة التشيلي، املكسيك، اهلن ا، مثل،جناحا

  :خالصة القول

إن التزام قطاع األعمال مبسؤولياته االجتماعية اليت التقف عند التربعات اخلريية، بل 
تتجاوزه إىل جماالت واسعة للعمل اتمعي ومبادئ أساسية يلتزم ا قطاع األعمال جينب 
اتمع كوارث وأزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية وبيئية تكون نتائجها السلبية أكرب 

للجميع مبا يف وتكون الفوائد . كاليف املتواضعة املترتبة على هذه املسؤوليات بكثري من الت
  .ذلك الشركات نفسها

 

                                                                                             
    رسالن خضور. د    

  


