
 مستدامةالتنمية ال إرساءفي  لمنظمات األعمال الدور االستراتيجي للمسؤولية االجتماعية

 د. محمد فالق     

 د. إسحاق خرشي               

 أ. حدو سميرة أحالم      

 مخبر العولمة واقتصاديات شمال إفريقيا بجامعة الشلف

 امعة الشلفكلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير     ج

 

 

Abstract 

The aim of this paper is to find out – due to an extended literature study – where the 

focus in the  discussion of Sustainable Development (SD), Corporate Social 

Responsibility (CSR) and their  relationship is. Clusters have been identified which 

intend to clarify whether CSR correlates with  the social dimension of SD as defined by 

Brundtland and the model of the triple-bottom-line ;whether CSR represents SD on a 

corporate level; whether SD and CSR are used synonymously; or whether articles exist 

which focus especially on the social dimension of SD but do not use terms such as CSR. 

A framework is presented in which the relationship between SD and CSR is defined to 

ease further research in SD and CSR, moreover, to enhance the development of new 

methodologies and instruments towards the implementation of SD / CSR strategies into 

companies. 

 تمهيد :

 أن بعد ، مستداما يعد لم الحالي التنمية أن نموذج الماضية الثالثة العقود خالل العالم أدرك 
 مساحات وتقلص البيئي، التنوع فقدان مثل طيرةخ بيئية بأزمات عنه المنبثق االستهالكي الحياة نمط ارتبط

 المدمرة والفيضانات ،(الكوني الدفء)األرض حرارة درجة وارتفاع والهواء، الماء وتلوث المدارية، الغابات
 من بعدد دفع مما المتجددة، غير الموارد واستنفاد واألنهار، البحار مياه منسوب ارتفاع عن الناتجة
 ين االنسجام تحقيق على يعمل مستدام بديل تنموي نموذج إلى الدعوة إلى نمويالت النموذج ذلك منتقدي
حيث أصبح مفهوم االستدامة . أخرى جهة من واستدامتها البيئة وحماية جهة من التنموية األهداف تحقيق



د بروز العديد من العديمحل اهتمام كبير في االقتصاديات المعاصرة ، حيث شهدت الدراسات األكاديمية  
من المفاهيم كالمسؤولية االجتماعية ، مواطنة الشركات ، استدامة الشركة. و كلها تصب في نفس االتجاه 

اجتماعيا عن مخرجات الشركة ، غير أن استخدام ؤلون هم مس المساهمينالذي ينص على أن الشركة و 
بة لتوحيد السير في نفس هذه المصطلحات المختلفة في المؤلفات العلمية و التطبيقات العملية تخلق صعو 

أن هناك غياب حول  إالفرغم كثرة البحوث  حول التنمية المستدامة، والمسؤولية االجتماعية  االتجاه ،
 األكاديميين.لدى الباحثين اإلجماع اتفاق واضح للمفهومين يلقى 

 بعد هذا التمهيد إلشكالية الدراسة يمكن طرحها في األسئلة الجوهرية التالية:

؟ و كيف تساهم في بناء ثقافة التنمية  فلسفة المسؤولية االجتماعية للشركاتما هي 
 طبيعة العالقة التي تربط بين المفهومين ؟ و ماهي المستدامة ؟

الدور في تسليط الضوء على موضوع في غاية األهمية، أال وهو  أهمية هذه الدراسةوتتمثل 

فة التنمية المستدامة ،فالتحديات التي تواجه األجيال االستراتيجي للمسؤولية االجتماعية في تحقيق ثقا

نفاذ بعض الموارد اإلستراتيجية ،و ما نتج عنه من  مؤشرات احتمال الحالية من تلوث ، احتباس حراري ، 

توضيح دور المسؤولية االجتماعية في خلق ثقافة  إلىتهديد لثروات األجيال القادمة ، األمر الذي يقودنا 

 .دامة التنمية المست

إلى تحليل مفهوم المسؤولية االجتماعية من خالل التعريف بهذا المفهوم،  تهدف الدراسةبينما 

وعرض مراحل تطوره وتبيان أبعاده، ثم تسليط الضوء على مفهوم التنمية المستدامة و عالقتها بالمسؤولية 

ة االجتماعية قصد خلق ثقافة االجتماعية ، و أخيرا يتم تقديم شركة موبيليس كأنموذج لتطبيق المسؤولي

 التنمية المستدامة.

   نشأة المسؤولية االجتماعية ومفهومها وأهميتها - 1 



لقد ظهر مفهوم المسؤولية االجتماعية في الدراسات السابقة : مصطلح المسؤولية االجتماعية 1-1
، كما عرف بالمسؤولية (Mason,1960)بعدة مسميات، حيث سمي مواطنة الشركات 

، كذلك ظهر تحت مسمى األداء (Ackerman and Bauer, 1976)ية للشركاتاالجتماع
.  (Jones, 1995)كما عرف بإدارة أصحاب المصالح (Wood, 1991)االجتماعي للشركات 

إن القاسم المشترك بين هذه المفاهيم هو الفكرة القائلة أن الشركات يجب أن ال تكون فقط معينة 
كة في أعمال اجتماعية جيدة وراء مصالح الشركة وما يقتضيه بتحقيق الربح، بل أيضا بالمشار 

 القانون.

 نشأة وتطور مفهوم المسؤولية االجتماعية في الفكر الغربي:    1-2

لقد شاع في وقتنا الحالي مفهوم المسؤولية االجتماعية للشركات في العالم بأسره إذ أصبحت 
ف توجيه اهتمامها صوب قضايا المجتمع الشركات مطالبة بإدراج هذا المفهوم ضمن سياساتها بهد

والبيئة وتحقيق التنمية المستدامة. بيد أن هذا المفهوم ليس بالجديد، فقد ظهر وتطور في الفكر الغربي 
مع تطور النشاط االقتصادي. فهناك من يرجع تاريخ أول شرارة للمسؤولية االجتماعية إلى القرن 

مالية المطالبة بتحسين أوضاع العمال. هذه الحركات كانت الثامن عشر الذي شهد تزايد النقابات الع
سببا في زرع أول بذرة للمسؤولية االجتماعية في النظام الرأسمالي. وعموما يمكن القول أن تطور 
مفهوم المسؤولية االجتماعية جاء مرافقا لتطور مفهوم المنظمة وازدياد حجمها والذي مر بثالث مراحل 

 أساسية، وهي: 

 :عظيم الربحمرحلة ت .1

هذه المرحلة امتدت من القرن الثامن عشر إلى نهاية العشرينيات من القرن الماضي، حيث 
سادت وجهت نظر النيوكالسيك التي ترى أن الهدف الوحيد لمنظمات األعمال هو تعظيم الربح. وأن 

زاة ذلك خالل هذه السعي وراء تحقيق المصلحة الخاصة يؤدي إلى  تحقيق المنفعة العامة. إال أنه وبموا
الفترة كانت هناك بوادر لبعث المسؤولية االجتماعية في بعض األعمال ذات الصلة باألخالق الدينية  

:  1111( الذي يرى في مقال نشر سنة J.M Clark( و )Max Weberكما هو الحال في أعمال )
اد غير مسؤول فهو يجرد "إن االقتصاد المبني على مبدأ "دعه يعمل دعه يمر" يمكن وصفه بأنه اقتص

خارجة عن النشاط االقتصادي ويضيف أن هناك حاجة إلى اقتصاد مسؤول،  الفرد من أية مسؤولية
 .LAPERCHE and) (UZINIDIS, 2001 متطور ضمن أخالقيات األعمال التجارية

 ( Sharholder) أو ما يسمى بنموذجمرحلة تعدد األهداف:  .2



رينيات إلى بداية الستينيات من القرن الماضي إذ جاءت امتدت هذه المرحلة من أواخر العش
 .Eالعديد من النظريات الحديثة بناء على االنتقادات الموجهة لمبدأ الهدف الوحيد كنظرية المهارات لـ: )

Penrose( )1191)  التي ترى أن تحقيق الربح هو ضروري للمنشأة لكنه ليس الهدف الوحيد )فاالنتقاد
لربح وليس تحقيق الربح(. غير أن هذه النظريات التي نادت بتعدد األهداف انصب يخص عملية تعظيم ا

اهتمامها على األهداف الداخلية للمنشأة كزيادة المبيعات، زيادة حجم المؤسسة، تحسين األجور وغيرها 
 ت فيولم تولي اهتماما بالدور االجتماعي والبيئي للمنشأة و لعلى السبب في ذلك هو بروز هذه النظريا

مرحلة تميزت بما يسمي "التنمية الفورية" وباإلنتاج واالستهالك الواسعين وكذا سهولة الحصول على 
المواد الطبيعية وأيضا بنوع من اإلباحية في ما يتعلق بالمخلفات الصناعية وآثارها على المحيط. ومن 

جتماعية للشركة ال ( الذي يرى أن المسؤولية االFriedmen) و(Miltonأهم مؤيدي هذا التوجه )
تمارس إال من خالل القرارات الموجهة لتحسين المردودية الربحية لفائدة المساهمين. إال أنه وخالل هذه 

( توالت األعمال المطالبة بمسؤولية J.M Clark( و )Max Weberالمرحلة أيضا وامتدادا ألفكار )
)بدافع من منظمة دينيةnBowe( (1953)  )(منظمات األعمال اتجاه المجتمع ولعال من أهمها كتاب 

 (Bowen,1953 )والذي أراد من خالله جعل المسؤولية االجتماعية وسيلة لتنظيم االقتصاد األمريكي.

 :مرحلة إدارة نوعية الحياة .3

( والتي تمتد من نهاية Stakeholdersمرحلة إدارة نوعية الحياة أو ما سمي بنموذج )
أوال بازدياد حجم منظمات األعمال ورفض العمال لظروف العمل الستينيات إلى حد اليوم وتميزت 

القاسية  فازدادت المناداة بالمسؤولية االجتماعية لرأس المال ونذكر على سبيل المثال المؤتمر المنعقد 
تحت شعار:" المسؤولية االجتماعية لمنظمات األعمال" والذي طالب  1192عام  في جامعة كاليفورنيا

افة المنظمات برعاية الجوانب االجتماعية والبيئية والتخلي عن فلسفة تعظيم الربح كهدف بضرورة إلزام ك
( التي لها Stakeholdersوفي الثمانينات جاءت نظرية أصحاب المصالح )  .(Ivana,2007)وحيد

وجهة نظر اجتماعية اقتصادية تعتبر منظمات األعمال مسؤولة على تحقيق الرفاهية االجتماعية على 
( "أن المنظمة الكبيرة هذه األيام ليس فقط عليها Paul Samuelsonتوى واسع إذ يقول االقتصادي )مس

نما التأكد من أنها تعمل أفضل ما بوسعها من أجل ذلك وهذه النظرية  االهتمام بالمسؤولية االجتماعية وا 
لجيدة لكل تعتبر صاحب المصلحة كل طرف داخلي أو خارجي عن المنظمة ومسؤول عن اإلدارة ا

األطراف سواء كانوا مساهمين، موردين، موزعين. وأيضا العاملين وأسرهم والبيئة المحيطة والمجتمع 
المحلي والمجتمع الكلي. ثم جاء مفهوم المسؤولية االجتماعية للشركات كنظرية جديدة تأخذ بعين 



وضمان الشروط المالئمة في حياة  االعتبار المساهمة في اإلنتاج والحفاظ على الموارد العالمية المشتركة
المجتمعات البشرية. ورسميا يؤرخ لظهور مفهوم نظرية المسؤولية االجتماعية للشركات في منتصف 

عندما  1111التسعينيات من القرن الماضي. واكتسب المفهوم شهرة عالمية في منتدى دافوس عام 
ل إلى مبادرة عالمية تهدف إلى تعزيز التنمية األمين العام لألمم المتحدة )كوفي عنان( دعا رجال األعما

بنيويورك.   2222المستدامة والمواطنة الصالحة للشركات وتم الشروع في تنفيذ تلك المبادرة عام 
(Laperche and Vzunidis, 2011) 

يصادف كل من يبحث في مجال المسؤولية :  مفهوم المسؤولية االجتماعية للشركات 1-3
في تعريف المسؤولية االجتماعية  اتجاهينشرات من التعاريف صادرة من االجتماعية للشركات الع

األول وهو ما تتفق حوله التعارف األكاديمية. أما التوجه الثاني وهو ما  فاالتجاهللشركات. 
اجتمعت حوله التعاريف الصادرة من المنظمات والهيئات المحلية والدولية، وبطبيعة الحال إن 

 من قام بتقديمها.  نظر وجهات باختالفمعظمها مختلف 
بالنسبة للتعاريف التي اقترحها األكاديميون الممثلون في علماء االقتصاد واإلدارة، فقد صدر 

يؤكد فيه أنه لحد هذه السنة "تم  2212بحثا سنة  (CAROLL)للمنظر األول للمسؤولية االجتماعية للشركات
 CAROLL and) الجتماعية للشركاتتعريف أكاديمي قدم للمسؤولية ا 39أكثر من  إحصاء

SHABANA,2010) .بعرض التعاريف األكاديمية ثم ننتقل بعدها بتقديم التعاريف الصادرة عن  سنبدأ
 المنظمات والهيئات ذات الشأن.

  بالنسبة للتعاريف األكاديمية، فقد كان أول من عرف المسؤولية االجتماعية للشركات هو الباحث
"التزام  عرفها باختصار ومن منظور عام على أنهاالذي  (Peter DRUCKER)دروكربيتر  اإلداري المعروف

االقتصادي الليبرالي ودقق في تعريفها . (CAROLL,1999) منظمة األعمال تجاه المجتمع الذي تعمل فيه
في مقال صدر بجريدة نيويورك تايمز على أنها  1192سنة  (Milton FRIEDMAN)ميلتون فريدمان 

المؤسسة لمواردها والقيام بأنشطة موجهة لتعظيم أرباحها شريطة أن تحترم قواعد اللعبة أي "استعمال 
لى  باالعتماد على التنافس الحر في السوق دون اللجوء إلى الطرق المغشوشة وا 

الحائز على  االقتصاد رجل أنصارها ابرز من يعد والتي أخرى وجهة نظر ومن. (FRIEDMAN,1970)التحايل
 البعدين يمثل االجتماعية مفهوم المسؤولية "أن يرى الذي( Paul SAMUELSON)ساميولسن  لجائزة نوب

  باالرتباط تكتفي أال اليوم يجب عالم في األعمال منظمات أن إلى يشير كما  معا. واالجتماعي االقتصادي
 في إبداعها إذ أن .هاتبني في نحو اإلبداع تسعى وأن أعماقها، في تغوص أن يجب بل المسؤولية االجتماعية،ب



 كما أصحاب المصالح، لدى ويعزز مركزها الطويل، المدى على أرباحا للمنظمة يحقق أن شأنه من المجال هذا

 Keith) دافيس . ويرى كيث (DAVIS, 1973)كبير بشكل الحكومية الضغوط تجنب على يساعدها

Davis)األهداف االجتماعية واألهداف االقتصادية  المسؤولية االجتماعية أنها "تتمثل في تحقيق التوازن بين
 (Carroll)كارول   و أثار الباحث . (CAROLL, 1999)وذلك من خالل مواجهة التحديات االجتماعية المختلفة

للشركات معتبرا إياها "ما يتوقعه المجتمع  مسالة المنفعة المجتمعية  للمسؤولية االجتماعية في تعريفه   
وأخيرا  .(2222)الغالبي والعامري، ي االقتصادية، التشريعية، األخالقية والتقديريةمن المنظمات في النواح

بالتنمية  منظمات األعمالاألكاديمي الفرنسي المختص في مجاالت عالقة  نعتهاو ليس باآلخر 
"األخذ بعين االعتبار بصفة طوعية على أنها  Christian BRODHAG) (برودهاق نالمستدامة كريستيا

أثناء أدائهم ألنشطتهم التجارية وكذلك في عالقاتهم  المنظماتامات االجتماعية والبيئية من طرف لالهتم
مع أصحاب المصالح. فالمسؤولية االجتماعية ال تعني فقط المطابقة لكل ما هو التزامات قانونية سارية 

مال البشري وفي البيئة المفعول ولكن أيضا الذهاب إلى ما هو أبعد من ذلك ويكون باالستثمار في الرأس
 .(BRODHAG, 2002)وفي العالقات بين أصحاب المصالح

أما التعاريف المقدمة من طرف المنظمات والهيئات الدولية، فيمكن تقديم جملة منها وهي كما 
 يلي: 

لدمج االهتمامات  منظمات األعمالهي "الطريقة التي يجب أن تعمل بها  تعريف االتحاد األوربي: (1
 المنظمةاالجتماعية والبيئية واالقتصادية في صنع القرار واستراتيجيات وسياسات وقيم وثقافة والقضايا 

والعمليات واألنشطة داخل الشركة وبشفافية ومحاسبة ليتم تطبيق أحسن الممارسات. وتعمل على 
الصحة وتلتزم بالحفاظ على  ،تطبيق القوانين والتعليمات التي لها عالقة بمكافحة الفساد والرشوة

"مصطلح المسؤولية كما قدم تعريفا آخر مفاده أن  والسالمة وحماية البيئة وحقوق اإلنسان والعمال.
االجتماعية للشركات يعني أن تقرر هذه الشركات طواعية بأن تكون طرفا فاعال في المجتمع وذلك 

مسؤولياتها اتجاه  بأن تساهم في حماية والحفاظ على البيئة الطبيعية التي تنشط فيها وبأن تتحمل
عمالها وبصفة عامة اتجاه كل أصحاب المصالح المرتبطين بالمنظمة والذين قد يؤثرون في توفير 

 (8002)نجم،  المتطلبات التي تساهم في نجاحها.

كي  المنظمة"تجنيد كل طاقات : هي  تعريف المرصد الفرنسي للمسؤولية االجتماعية للشركات (8
كل الفاعلين العموميين في التنمية المستدامة ويكون ذلك بإدماج  تساهم بشكل ايجابي إلى جانب

األبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئية في أنشطتهم وهذا حتى تصبح متوائمة مع أهداف التنمية 
 . (ORSE, 2003) المستدامة



 من لمستمرا هي االلتزام االجتماعية المسؤولية" المستدامة العالمي للتنمية األعمال مجلستعريف  (3

 تحسين على والعمل االقتصادية التنمية تحقيق في أخالقيًا والمساهمة بالتصرف األعمال منظمات قبل

 .(8002)روبنز، ككل والمجتمع المحلي والمجتمع وعائالتهم، العاملة  للقوى المعيشية الظروف نوعية

 التنمية في باإلسهام األعمال قطاع التزام"هي المسؤولية االجتماعية للشركات  :الدولي تعريف البنك (4

 تحسين أجل من عامة تمعلمجوا المحلي تمعلمجوا وأسرهم، الموظفين، مع المستدامة، وبالعمل االقتصادية

 .(2224)روبنز، السواء على والتنمية األعمال قطاع تفيد بأساليب  م،تهحيا نوعية

سؤولية االجتماعية للشركات المنظمات والهيئات للموتعاريف من دراسة التعاريف األكاديمية 
تستنبط منه توجهها  أن لمنظمات األعمالعام يمكن  إطار إعطاء محاولةيالحظ أن الذي يميزها هو 

التي تسمح لها بتبني المسؤولية االجتماعية للشركات. إن هذه  اإلستراتيجيةأهدافها  أساسهاوتحدد على 
 حديثها.المالحظة سارية المفعول على كل التعاريف قديمها و 
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إن قيام المنظمات بدورها اتجاه المسؤولية االجتماعية يضمن إلى حد ما دعم جميع أفراد المجتمع 
ألهدافها ورسالتها التنموية واالعتراف بممارساتها والمساهمة في إنجاح خططها وأهدافها، عالوة على 

ع المتغيرة ومتطلباته الضرورية، إضافة إلى خلق مناصب عمل جديدة المساهمة في سد احتياجات المجتم
(، وقد أظهرت 1119من خالل إقامة المشاريع الخيرية واالجتماعية ذات الطابع التنموي)عبد الرحمن، 

معظم الدراسات التي أجريت على المنظمات التي تتبنى المسؤولية االجتماعية وجود صلة حقيقية بين 
فقد الحظت إحدى الدراسات التي أجريت عام تماعية للمنظمة واألداء المالي االيجابي؛ الممارسات االج

أن المنظمات التي  قامت بااللتزام بصورة معلنة بقواعد أخالقية محددة قد فاقت في أدائها  1111
همها مرات وذلك بالمقارنة مع قيمة أس 3-2المنظمات المثيلة التي لم تعلن مثل هذا االلتزام بمقدار 

 (.2221السوقية )رقية، 

تتركب كفاءة المنظمة من اجتماع الكفاءات االقتصادية و الكفاءات  (Reynaud, 2003)حسب     
 البيئية والكفاءة االجتماعية و يذهب إلى غاية و ضع مجموعة من المؤشرات لهذه األخيرة

ظروف معيشة المستخدمين، والحظت دراسات أخرى أن المنظمات التي تبنت برامج موجهة لتحسين    
كالتأمينات والتسهيالت المختلفة قد أسهمت في خفض مدة الغياب عن العمل، وحسنت القدرة على 
االحتفاظ بالموظفين األكفاء، وساهمت في زيادة اإلنتاجية المتوسطة للعاملين، وقلصت بالتالي تكلفة 



جهود المنظمات في مجال تحسين ظروف التوظيف الجديد والتكوين؛ ولقد برهنت دراسات أخرى على أن 
شراك العاملين في عملية صنع القرار تؤدي  في الغالب  إلى زيادة اإلنتاجية وتقليل األخطاء؛  العمل  وا 
كما وجدت دراسة أخرى أن برامج الرعاية الصحية تزيد إنتاجية العاملين وتخفض تكلفة التغيب عن العمل 

 .% 32عاقة، أو الدعاوى الخاصة بالرعاية الصحية بنسبة أو تركه، وتقلل دعاوى اإلصابة باإل

ومع تعاظم تأثير اإلعالم وازدياد تدفق المعلومات وسهولة الحصول عليها في الوقت الحاضر فإن     
المستهلكين باتوا أقدر على تمييز المنظمات ذات السمعة الجيدة في مجال المسؤولية االجتماعية، وهو ما 

ذات االسم التجاري الجذاب بفعل السياسات المستجيبة اجتماعيا ) مثل ظروف يعنى أن المنظمات 
وشروط العمل في المنظمة ومدى مالئمتها وعدالتها للعاملين ، وعدم استغالل األطفال أو النساء كعمالة 
رخيصة، وعدم اإلضرار بالبيئة، عدم وجود مواد أو مكونات معدلة جينيا...الخ( تستفيد من سمعتها 

لى جانب المستهلكين الح سنة من أجل تنمية مبيعاتها وخلق التزام أقوى لدى العمالء بسلعها وخدماتها؛ وا 
الذين تتأثر مواقفهم من المنظمات تبعا لممارساتها، فإن منظمات األعمال المعروفة  بسمعتها الجيدة 

إلى جانبها، وعلى اجتذاب واستجابتها لمسؤوليتها االجتماعية تكون أقدر على كسب بقية مجتمع األعمال 
رؤوس أموال جديدة. هذا إضافة إلى أنها تفلح في الحصول على معاملة أفضل من جانب الحكومات 
فاألخيرة تكون أكثر استعدادا لمنحها مزايا و أفضليات إضافية مثل اإلعفاءات والتخفيضات على الرسوم 

 (2224دة، )األمم المتح والضرائب بدال من إخضاعها للرقابة الصارمة

وعليه يمكن القول أن نجاح قيام المنظمات بدورها في المسؤولية االجتماعية يعتمد أساسا على التزامها    
بثالثة معايير هي: االحترام والمسؤولية ) بمعنى احترام المؤسسة للبيئة الداخلية "العاملين" والبيئة الخارجية 

 ية البيئة."أفراد المجتمع"(؛ دعم المجتمع ومساندته وحما

للمسؤولية االجتماعية أربعة  أبعاد يمكن تلخيصها في :  االجتماعية للشركاتأبعاد المسؤولية  1-5

 الجدول التالي :

 ( 1الجدول رقم )

 أبعاد المسؤولية االجتماعية

 الـعـنـاصر الـفرعيـة الـعـنـاصـر الرئيـسيـة الــبـعـد

 

 االقتصادي 

 

 المنافسة العادلة

 و عدم األضرار بالمستهلكين . منع االحتكار -

 احترام قواعد المنافسة و عدم إلحاق األذى بالمنافسين .   -



 

 التكنولوجي 

 استفادة المجتمع من التقدم التكنولوجي . -

استتتادام التكنولوجيتتا فتتي معالجتتة األضتترار التتتي تلحتت  بتتالمجتمع و  -

 البيئة.

 لمستهلك من المواد الضارة.حماية ا -  قوانين حماية المستهلك القـانـونـي

 حماية األطفال صحيا و ثقافيا. -

 

 

 البيئي

 

 حمـاية البيـئـة 

 منع التلوث بشتى أنواعه . -

 صيانة الموارد و تنميتها . -

 التالص من المنتجات بعد استهالكها . -

 

 

   الـسـالمـة و الـعدالـة

 التقليل من إصابات العمل . -

 ع عمل المسنين و صغار السن .تحسين ظروف العمل و من -

 منع التمييز على أساس الجنس أو الدين. -

 توظيف المعاقين. -

 

 االجـتمـاعي

 

 المعايير األخالقية والقيم االجتماعية 

 مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص في التوظيف . -

 مراعاة حقوق اإلنسان. -

 ي االستهالك احترام العادات و التقاليد و مراعاة الجوانب األخالقية ف -

 

 نوعية الحياة 

 نوعية المنتجات و الادمات المقدمة. -

 المساهمة في تقديم الحاجات األساسية للمجتمع -

 (.0212المصدر: ) الغالبي والعامري،                                                                                                        

إن األبعاد سابقة الذكر يمكن ترتيبها بصيغة تشكك  التاامكات الشكركة تجكات مجتمعهكا، و قكد تمحكورت       

 ( : 8002تلك االلتاامات كما أوردها )سرمد، 

يقصد بها التاامات الشركة تجات المجتمع الذي تعم  فيه، وذلك بتحقيق األهداف االلتزامات التنموية :      

تبناهككا الككدول و تعمكك  بهككا قحككو تحقيككق النمككو و التنميككة، لهككذا البككد مككن أن تسككه  التنمويكة والسياسككات التككي ت

المنظمكة مهمككا كاقكي ةبيعككة قشكاةها، فككي تحقيككق تقكدم اقتصككادي و اجتمكاعي و بيلككي كعمك  مسككاقد للتنميككة 

 المستدامة . 

ليكد المتعكارف عليهكا إن حماية البيلة، تقدي  الخدمات العامة، قق  التكنولوجيا، مع العمك  علكم ممارسكة التقا

 في قطاع األعمال كلها تمث  دليال يمكن أن يساه  في تحقيق المايد من التنمية و التقدم.

إن مسؤولية المؤسسة تجات مجتمعهكا تنبكع مكن العالقكة بينهكا و بكين االلتزامات السياسية و االجتماعية :    

اعية احترام النظ  و القواقين و اإلجراءات و المجتمع الذي يضيفها، و يقصد بااللتاامات السياسية واالجتم

 التقاليد اإلدارية و احترام القي  العليا والثقافية واألهداف وعدم التدخ  في األقشطة السياسية والحكومية .



إن االقتشار الكبير لألعمال فكي العكال  وفكرا ركاهرة تخطكي الحكدود بهكدف االلتزام بحماية المستهلك:   

 األسواق و الابائن فرا قيدا و التااما علم المؤسسة تمث  في: التوسع و البحث عن

و التككي تتضككمن االلتككاام و األمككان و حمايككة المنككافع االقتصككادية للابككون  –مسككؤولية حمايككة المسككتهلك    -

)الحماية مكن تضكلي  اإلعكالن ، مؤشكرات األسكعار ، الحمايكة فكي التعاقكدات ( و الخكدمات الماليكة و تكوفير 

 و الحد األدقم من الثقافة . المعلومات

لقد أفرزت التغيكرات والتطكورات عنكاوين جديكدة فكي ممارسكات االلتزام بالممارسات الجديدة والناشئة :  

المؤسسات و الحكومة ، هي أساسا في صلب المسؤولية االجتماعية للشركات أيا كاقكي وةنيكة أم أجنبيكة ، 

 ال وحقوق العمال.ومنها حوكمة الشركات ومعايير أخالقيات األعم
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 إلاامية المسؤولية االجتماعية: 

 يمككككن حصكككر حجكككج المؤيكككدين لتبنكككي   : الحجتتتل المؤيتتتدة للقيتتتام بمهتتتام المستتتؤولية االجتماعيتتتة

 (2212العامري، ) الغالبي و  المسؤولية االجتماعية فيما يلي:

  المنظمة جاء ال يتجاأ من المجتمع الذي تتواجد فيه لذا عليها أن تلعب دورا كبيكرا فكي تحقيكق أهدافكه

 المختلفة.

 تاداد األرباح علم المدى البعيد إذا تبني المنظمة دورا اجتماعيا. 

  إهمكال المتطلبكات الدور االجتماعي هو رد فع  علم النقد الموجه للمنظمة وهكو اهتمامهكا باألربكاح و

 االجتماعية.

 ( تحسين الصورة العامة للمنظمة ستكون أفض  حينما تلعب دورا اجتماعيا .)السمعة 

  المنظمات.التقلي  من إجراءات الحكومة و قواقينها المتعلقة بالتدخ  في شؤون 

 لتككي سككتحد  المسكؤولية االجتماعيككة شكك  مككن التكدابير الوقائيككة لتجنككب المشكاك  االجتماعيككة المعقكدة ا

 عاجال أم آجال.   

 تنطلكق الحجكج المعارضكة مكن اعتبكار أن : الحجل المعارضة للقيام بمهام المستؤولية االجتماعيتة

أما الحجج األخرى فهي  ،االلتاام االجتماعي يتعارا مع الهدف الرئيسي للمنظمة وهو تحقيق الربح

 (8002: )البكري، يكالتال



 اعية يحول المنظمة إلم شك  ال يختلكف عمكا هكو سكائد فكي المنظمكات االلتاام بمهام المسؤولية االجتم

 الحكومية.

  إذا اقفردت المنظمة بإقفاق المبالغ علم تنفيذ برامج المسؤولية االجتماعية، فان ذلك يعني تحملهكا كلفكا

هكا إضافية تنعكس علم زيادة أسعار السلع التي تتعام  بها، و بالتالي تنعكس سلبا علكم موقفهكا  و قوت

 التنافسية في السوق.

  محدوديككة الخبككرة و المهككارة المتاحككة لككدى منظمككات األعمككال فككي معالجككة المشكككالت االجتماعيككة التككي

 تعترا عملها.

هد تضعف األهداف الرئيسية األخرى لمنظمة األعمال لكوقها تستناف ةاقة ليسي بالقليلة من ج

.الدولة فقطالمنظمة،كما أن المشكالت االجتماعية هي من مسؤولية   

التنميـــة المستدامة :  -2  

مفهوم التنمية المستدامة :  -2-1  

يم التعاريف التالية :وردت الكثير من المفاهيم و التعاريف لمفهوم التنمية المستدامة ،و عليه نكتفي بتقد  

لتنمية " بمستقبلنا المشترك  وا تقرير المعنونالاللجنة العالمية للتنمية المستدامة في  تعريف – 
الحاضر دون أن تؤدي  احتياجات" تلبية  هي  1199حسب تعريف وضعته هذه اللجنة عام  "المستدامة

 (2223،صالح محمود )الخاصة " احتياجاتهاإلى تدمير قدرة األجيال المقبلة على تلبية 

حيث  اديولقد ساد في القرن الماضي الفكر االستهالكي الصناعي وخاصة بعد االنفتاح االقتص     
تج له سوق عكف اإلنسان على التفكير في التكنولوجيا التي تقدر ربحا سريعا عن طريق إنتاج من

لقد أدى استهالكي دون النظر إلى جودة المنتج أو نوعية المواد الخام المستخدمة أو الطاقة المستهلكة و 
ادة مستويات سيؤدي إلى زيذلك إلى استشار العديد من الصناعات الملوثة وبالتالي وعلى المدى البعيد 

ة تهدد التلوث عن الحدود المسموح بها وارتفاع معدالت األمراض وخفض اإلنتاج وظهور أمراض جديد
باحتياجات الحاضر  الحياة...وعليه يمكن تعريف التنمية المستدامة بأنها تحقق تامين تنمي اقتصادية تفي

  ماجياتهوتحقق التوازن بينه وبين متطلبات المستقبل لتمكين األجيال المقبلة من استيفاء ح

ل الراهنة دون أن تعرض هي تنمية تستجيب لحاجيات األجيا المستدامةو تعرف على أنها : " التنمية 
 (2221)الرفاعي ، للخطر قدرة األجيال القادمة على تلبية حاجاتها هي األخرى " 



التنمية الحقيقية ذات القدرة على االستمرار و التواصل من منظور استخدامها  "بأنها كما تعرف أيضا
البيئي كمحور ضابط لها لذلك للموارد الطبيعية والتي يمكن أن تحدث من خالل إستراتيجية تتخذ التوازن 

التوازن الذي يمكن أن يتحقق من خالل اإلطار االجتماعي البيئي والذي يهدف إلى رفع معيشة األفراد من 
" والثقافية التي تحافظ على تكامل اإلطار البيئي ةخالل النظم السياسية واالقتصادية واالجتماعي

 (2222،)نهى

 :وبالتالي نستنج ما يلي

نما للبشرية أن التنمي- ة المطلوبة ال تسعى لتقدم بشري موصول في األماكن قليلة لسنوات معدودات وا 
 جمعاء على امتداد المستقبل البعيد. 

أن مستويات المعيشة التي تتجاوز الحد األدنى األساسي من االحتياجات ال يمكن إدامتها إال عندما -
 امة على المدى البعيد. تراعي مستويات االستهالك في كل مكان متطلبات اإلد

أن االحتياجات كما يتصورها الناس تتحدد اجتماعيا وثقافيا ومن ثم فان التنمية المستدامة تتطلب انتشار -
 . ( 1111، أسامة) القيم التي تشج مستويات االستهالك التي ال تتجاوز حدود الممكن بيئيا

إنتاج يحترم االلتزام بالحفاظ على توازن القاعدة وهكذا فان السعي لتحقيق التنمية المستدامة يتطلب نظام 
 .(2222) دوغالس ،التنميةالبيئية لهذه 
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 اإلنسانية، البيئة حول 1192 سنة ستكهولما مؤتمر خالل برز ما أول برز المستدامة، التنمية مفهوم نإ
 .بالبيئة العالمي االهتمام نحو خطوة بةبمثا المحتدة، األمم نظمته الذي

 تم و. العالم في التنمية غياب و الفقر بواقع عالقتها و البيئية القضايا األولى للمرة المؤتمر هذا ناقش
 استكهولم مؤتمر انتقد أخرى ناحية من البيئة، أعداء أشد هما التنمية غياب و الفقر نأ عن اإلعالن
 (2221)سليمان ، للتنمية التخطيط عند البيئة تتجاهل تالزال التي الحكومات و الدول

 Rapport of the united nation conbern on » دولية وثيقة أول المؤتمر هذا عن صدرت قد و

the Human environment » التي التوصيات و الدول، بين العالقات مبادئ الوثيقة هذه تتضمن 



 من البشرية إنقاذ و البيئة حماية أجل من تدابير التخاذ الدولية المنظمات و الحكومات كافة تدعو
 تحسينها.الكوارث البيئية و العمل على 

 United Nations)، المتحدة األمم برنامج المتحدة لألمم العامة الجمعية أنشأت السنة لهذه الغد يوم في

Environment Programme) PNUE في الدول بين اونالتع تقرير في الرئيسية وظائفه للبيئة تتمثل 
 الدول في الدولية و الوطنية البيئية التدابير و األنظمة جعل و البيئية، البرامج متابعة و البيئة مجال

 التي السياسات و الخطط سم ر و ألبرامج تلك مويلت عن فضال المستمرة، المراجعة تحت المتخلفة
 (2222)محمد ،ا ذلك يستلزمه

 كانت التي المغلقة العلمية الندوات على مقتصرة و غامضة السبعينيات قدع خالل المستدامة التنمية لتظ
 مع منسجمة تنمية تحقيق بإمكان كان إن يتساءل الجميع كان. المفهوم لهذا مقبوال تعريفا تجد أن تحاول

 الوقت في تضع ال و بالبيئة ضارة غير اقتصادية لتنمية التخطيط بإمكان كان إن و البيئة، متطلبات
 و االجتماعي النمو و الرقي و التقدم لتحقيق المشروعة اإلنسان طموحات على مقبولة غير قيودا هنفس

 (2221)سليمان،نهائية  ال و متواصلة و مستمرة التنمية تكون أن باإلمكان  . كان إن و ،االقتصادي

 تحت شبابها إلى المتحدة األمم منظمة لجنة تعود حتى سنوات عشر من أكثر انتظار علينا أستوجب
 سنة في أصبحت التي للبيئة وزيرة نرويج ( Gro Harlem Brundtlan) بريتالند  هارلم قرو رئاسة

 وضع الصدد ذلك في بديل، تنموي كنموذج المستدامة التنمية يطرح البعض أخذ ، األول الوزير 1112
 األخذ و المحيط حماية ادي،االقتص النمو بين ما االنسجام تجعل تنمية وجود إمكانية تتخيل إستراتيجية
 ( Lavoisier 2004 ,االجتماعية ) للمتطلبات باالعتبار

 ،هذا"بعدها ما و 2222سنة في البيئي المنظور" 1199 سنة قرارا المتحدة لألمم العامة الجمعية صدرتأ
 تمعللمج منشود عاما هدفا ذلك بوصف بيئيا المستدامة االقتصادية التنمية تحقيق إلى يهدف القرار
 التقرير في و كذلك. المستدامة للتنمية محدد تعريف وضع األولى للمرة و التقرير هذا في و. الدولي
 لمفهوم سند أكبر وجد الذي" المشترك مستقبلنا"  بعنوان كتاب بإصدار بريتالند هارلم قامت للجنة، النهائي
 أخالقية قضية هي المستدامة التنمية نأ يعلن الذي نوعه من األول هو الكتاب هذا إن. المستدامة التنمية

 قضية هي ما بقدر مستقبلية و مصيرية قضية هي و بيئية، و تنموية قضية هي ما بقدر إنسانية و
 التنموية األنماط كل أن الكتاب هذا وضح لقد. حكومات و مؤسسات أو أفراد الحاضر اهتمام تتطلب



 حاليا تحقق ال اقتصاديا المتخلفة الدول و المتقدمة الصناعية الدول في الجنوب، و الشمال في السائدة
 عاجزة تبدو فإنها الحاضر، بمقاييس ناجحة تبدو التنموية األنماط هذه كانت لو حتى االستدامة، شرط

 .واستنزافه القادمة لألجيال الطبيعي الرصيد استهالك حساب على تتم ألنها المستقبل بمقاييس وضارة

 القيام إلى جميعا، يدعوهم و كافة الدول في الحاكمة المؤسسات و األفراد إلى هبتوصيات يتوجه الكتاب إن
 .المستدامة التنمية مسار على العالم لوضع واسعة تربوية بحمالت

 يجمع دولي مؤتمر عقد إلى يدعوهم و المتحدة لألمم العامة الجمعية إلى خاص بشكل يتوجه الكتاب لكن
 (2221سليمان،ية)التنم و البيئة قضايا في للنظر العالم زعماء كل

 ، 1112 جوان 14 في بالبرازيل ديجانيرو ريو مدينة في المؤتمر هذا عقد بالفعل و سنوات خمس بعد
 المؤتمر هذا عرف و المحتدة، األمم   إشراف تحت التنمية و البيئة حول عالمي حشد أكبر شكل الذي
  العالمية أهميته على تدليال" األرض قمة" باسم

 من المتقدمة الدول و  المتخلفة الدول بين للتعاون عالمية بيئية أسس وضع هو المؤتمر هدف كان و 
 من العالمي البيئي الوعي األرض قمة نقلت قد و األرض، مستقبل لحماية المشتركة المصالح منطلق
 االجتماعية و اسيةالسي و االقتصادية العوامل عن البحث مرحلة إلى البيئية الظواهر على التركيز مرحلة

) .البيئة له تتعرض الذي المتزايد االستنزاف و التلوث استمرار و البيئية األزمات خلق عن المسؤولة
 (2223عدنان 

 بعض في األرض قمة مؤتمر على المترتبة الفورية النتائج تمثلت (Jean – Marie, 1998  )حسب 
  كمايلي : االتفاقيات

 .التلوث آثار لمواجهة البيولوجي التنوع و لمناخيا بالتغيير متعلقة اتفاقية •

 .العالم في للغابات المستدام التسيير أجل من توجيهات تقديم في تتمثل وثيقة •

 فيما لألهداف متتالية بصفة تجيب أن شأنها من تسمح عمل خطة ، 21 األجندة •

 .العشرون و الحادي القرن في التنمية و البيئة يخص



 هذا في الدول وواجبات  لحقوق محددة مبادئ مجموعة يحتوي الذي التنمية و البيئة لحو  ريو إعالن و •
 جالالم

 :21 باألجندة التعريف – أوال

 المستقبل لتحقيق التفصيلية الخطة و دولة، 192 تبنيه الذي الشامل العمل برنامج 21 األجندة تعتبر
 باتفاق تحظى نوعها من وثيقة أول هي و ، 21 القرن خالل و 1114 عام منذ األرض لكوكب المتواصل

 .مستوى أعلى من سياسيا التزاما و عالميا إجماعا يعكس واسع دولي

 من مجاال عشر خمسة و مائة و فصال، أربعين في تنتظم الموضوعات من سلسلة تجمع األجندة و
 القيام يلزم التي لألعمال ةشامل انتقالية لفترة إستراتيجية أبعاد من هاما بعدا منها كل يمثل العمل، مجاالت

 .متكامل بشكل البشرية التنمية و البيئية، للحماية بها

 اقتصاديات عجلة دفع و الفقيرة، األمم و الغنية األمم بين الثغرة لتضييق محددة تدابير و حوافز تتضمن
 معدالت ضبط و لألرض الطبيعية الموارد استخدام تخفيض و الفقر مشكلة على القضاء و النامية، الدول
 .معا البيئة و الموارد تنمية تهدد التي السكانية الزيادة

 بعض به تقوم أن يمكن الذي الدور تدعم أن شأنها من التي بالوسائل يوصي العمل برنامج إن
 السكان و الشباب، و األطفال، المزارعين، النقابات، النساء،) للمجتمع الرئيسيين الممثلين و المجموعات

 المؤسسات المحلي الصعيد على العمومية السلطات مجموعة و العلميين، و باألرياف ونيعيش الذين
 .المستدامة التنمية إلى للوصول( حكومية الغير المنظمات و الصناعة

 – عليها الموافقة و بشأنها التفاوض و بحثها تم التي الدولية، الوثائق من تعتبر إليها المشار األجندة و
 تكمن الحقيقية قوتها لعلل و. عملية و أدبية نفاذ قوة لها فإن قانونا ملزمة ليست أنها رغم و تعقيدا، األكثر

 بشأنها التفاوض تم و نوقشت لكنها و الحكومات، لصالح الخبراء من مجموعة بواسطة توضع لم أنها في
  (2222يسرى ،ا )بتنفيذه ستقوم التي الحكومات ممثلي بواسطة كلمة،  كلمة دولي مؤتمر في

 للتنمية رئيسية أخرى ميادين في األساسية المبادرات من بعدد القمة أوصت لقد ذلك، إلى ضافةإ
 في هي التي و الجزر في تقع التي الصغيرة الدول حول عالمية ندوة بعقد أساسا تخص التي المستدامة

 دراسة يخص فيما التحفظات حول اتفاق على المصادقة و التصحر منع حول اتفاقية إعداد النمو، طريق



 - Poissons grands migrateurs et stocks chevauchants. ) الكبرى األسماك) األسماك
 لقد ،9+  األرض كوكب قمة انعقاد بعد سنوات خمس أي 1119 سنة في و المخزونات و المهاجرة
 الدول فأبرزت ،" 21 األجندة"  تطبيق حول استثنائية دورة العامة الجمعية عقدت

 أن على أكدت أنها إال الدولي، الصعيد على المستدامة التنمية تمويل كيفيات حول اختالفها اءاألعض
 . مضى وقت أي من أكثر أولوية يشكل"  21 األجندة" التنفيذ حيز وضع

: أساسا هي و الغرض لهذا اإلجراءات من عدد حول توصيات أعطيت للدورة، النهائية الوثيقة ففي.
 التغيير إلى تؤدي التي للحرارة الحابسة الغازات إطالق من التقليص إلى الرامية أهداف على المصادقة
 و الطاقة، استخدام و التوزيع، و لإلنتاج، مستدامة أنماط نحو النمو على جد بكل و أكثر العمل المناخي،
 .مستدامة تنمية لكل مسبق شرط هو الفقر، على القضاء على التركيز

 : لمستدامةا التنمية تمويل - ثانيا

 الخاصة و العمومية القطاعات أساسا به سيقوم"  21 األجندة" تمويل أن تقرر األرض كوكب قمة عند
 ضرورية تكون قد اإلضافية الخارجية الصناديق من تأتي قد التي اإلعانات أن اتضح أنه إال. بلد لكل

 المستدامة التنمية أجل من تطبيقات على للمصادقة بها تقوم التي المجهودات في النامية البلدان لمساندة
 العالمية البيئة أجل من الصندوق إن( FEM) أعيدت و 1111 سنة في أنشأ الذي .الكوكب بيئة حماية و

 .الصناديق هذه بإدارة الثانية للمرة و كلف قد 1114 سنة في هيكلته

 دولة 31، 1119 سنة في و.الدوالرات من مليارين لتقديم التزمت دولة 34 هناك ، 1114 سنة في و
 التي األساسية الوسيلة تعتبر الصندوق موارد إن. اإلضافية المساهمات من دوالر مليار 2799 عن أعلنت

 .المناخي و البيولوجي بالتغيير المتعلقة االتفاقيات أهداف مجسدة بصفة و بتحقيق تسمح أن شأنها من

 لقد االقتصادي، التحويل طريق في و نامي بلد 142 في مشروع 922 تقريبا حاليا لو إن يم( FEM) إن
 الحكومات لدى المشترك التمويل بصفة إضافية دوالر ماليير 9 على تحصل و دوالر ماليير 3 منح

  ( )ONG)   حكومية الغير المنظمات و الصناعي الخاص القطاع للتنمية، الدولية الهيئات المستفيدة،
2221 ،ABC des Nations Unies) 
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 في أبعادها متكاملة و شاملة األمد، طويلة معقدة، واعية، عملية المستدامة التنمية إن
 أن إال اإلنسان، غايتها كانت إن و .البيئية و الثقافية السياسية، االجتماعية، االقتصادية،

 تغيرات راءإج يكون أن يجب هدفها لذا فإن. فيها يعيش التي البيئة على تحافظ أن يجب
 هذا و المحيطة البيئة بعناصر الضرر دون للمجتمع الفوقية و التحتية البنى في جوهرية
 و ممكن حد إلى أقصى البشرية قدراتهم نطاق توسيع من األفراد جميع يمكن للتنمية النموذج
 .الميادين جميع في لها توظيف أفضل القدرات تلك توظيف

 القضاء هي المستدامة التنمية تواجهها التي التحديات أهم أن نستنتج سبق، مايمكن ذكر 
الموارد  على االعتماد في اإلفراط دون األهداف من العديد تحقيق إلى تسعى كما الفقر على

  : الطبيعية

 استخدام كفاءة ورفع المياه من كاف إمداد ضمان إلى االقتصادية االستدامة تهدف :المياه -
 االستدامة وتهدف. والريفية والحضرية والصناعية الزراعية التنمية في المياه

 والزراعة المنزلي لالستعمال الكافية المنطقة في المياه على الحصول تامين إلى االجتماعية
 للمستجمعات الكافية الحماية ضمان إلى البيئية االستدامة وتهدف. الفقيرة واألغلبية الصغيرة
 .لعذبةا المياه وموارد الجوفية والمياه المائية

 اجل من واإلنتاج الزراعية اإلنتاجية رفع إلى فيه االقتصادية االستدامة تهدف: الغذاء -
 تحسين إلى االجتماعية االستدامة وتهدف. والتصديري اإلقليمي الغذائي األمن تحقيق

 البيئية االستدامة وتهدف. المنزلي الغذائي األمن وضمان الصغيرة الزراعة وأرباح اإلنتاجية
 البرية والحياة والمياه والغابات األراضي على والحفاظ المستدام االستخدام ضمان إلى

 .المياه وموارد واألسماك

 الصحية الرعاية خالل من اإلنتاجية زيادة إلى فيها االقتصادية االستدامة تهدف: الصحة -
 فرض إلى االجتماعية االستدامة وتهدف. العمل أماكن في واألمان الصحة وتحسين والوقاية



 األولية الصحية الرعاية وضمان البشر صحة لحماية والضوضاء والمياه للهواء معايير
 البيولوجية للموارد الكافية الحماية ضمان إلى البيئية االستدامة وتهدف. الفقيرة لألغلبية
 للصحة . الداعمة واألنظمة االيكولوجية واألنظمة

 واالستعمال الكافي اإلمداد ضمان إلى فيها ديةاالقتصا االستدامة تهدف: والخدمات السكن
 الحصول لضمان االجتماعية االستدامة وتهدف. المواصالت ونظم البناء لموارد الكفء
 الطبقة إلى والمواصالت الصحي الصرف إلى باإلضافة المناسب بالسعر المناسب السكن
 لألراضي المثالي أو المستدام االستخدام ضمان إلى البيئية االستدامة وتهدف. الفقيرة

 .المعدنية والموارد والطاقة والغابات

 ودعم لألفراد الشرائية القدرة زيادة إلى االقتصادية االستدامة تهدف: والتشغيل الدخول -
 وفرص الوظائف خلق إلى االجتماعية االستدامة وتهدف. والمتوسطة الصغيرة المشاريع
 المستدام االستعمال ضمان إلى البيئية ستدامةاال وتهدف. العمل مخاطر من والتقليل العمل
)سهام و والخاص العمومي القطاعين في االقتصادي للنمو الضرورية الطبيعية للموارد
 (2229، آخرون

 :المستدامة التنمية أبعاد -2-4

 عليها التركيز يجب والتي ومترابطة متكاملة أبعاد ثالث المستدامة للتنمية ان( ف2229ان ،ثمحسب )ع
 كما االجتماعي، والجانب االقتصادي الجانب البيئي، الجانب فتشمل واألهمية، المستوى بنفس يعهاجم

                    :التالي الشكل يوضحها

 ( : أبعاد التنمية المستدامة 1الشكل رقم )                                

 ئي البعد البي                                            



 البعد االجتماعي البعد االقتصادي   

 مســتديم أســاس علــى لهــا األمثــل واالســتخدام الطبيعيــة المــوارد علــى الحفــاظ فــي يتمثــل: البيئــي البعــد 1-
 : منها نذكر العناصر من مجموعة حول البيئي البعد ويتمحور والوقاية، االحتياط بغرض لها والتنبؤ

 

 البيولوجي لتنوعا -

 التكيف على القدرة -

 البيولوجية اإلنتاجية -

 االستغالل األوزون، طبقة اختالل المناخ، حرارة درجة ارتفاع ظاهرة في البيئية االهتمامات أهم وتتمثل
 .ءالهوا بتلوث المتعلقة المشاكل من والعديد الطبيعية للموارد المفرط

 والمستقبلية الراهنة االنعكاسات حول المستديمة للتنمية االقتصادي البعد يتمحور :االقتصادي البعد -2
 توظيف مجال في الصناعية  التقنيات وتحسين وتمويل اختيار مسألة يطرح إذ البيئة، على لالقتصاد
 .الطبيعية الموارد

 : االقتصادي البعد التالية فان العناصر (2229)عثمان، حسب 

 االقتصادية العدالة -        المستديم االقتصادي النمو -

 المحافظة ضرورة خالل من السابقين البعدين بين المستدامة التنمية وتوفق األساسية الحاجات عإشبا -
 .أخر جهة من الطبيعة على البشرية األعمال نتائج تقدير وضرورة جهة من الطبيعة على

 من تجعل اذ اإلنساني، البعد يمثل الذي البعد بهذا المستديمة التنمية تتميز :االجتماعي البعد -3
 الراهنة األجيال على يتوجب اذ. األجيال بين اإلنصاف اختيار وضرورة االجتماعي لاللتحام وسيلة النمو



 واالقتصادي البيئي البعد من كل فان وهكذا القادمة، األجيال ورغبات لرغباتها وفقا النمو باختيارات القيام
 : االجتماعي البعد عناصر أهم يلي فيما ونذكر االجتماعي، بالبعد كبير بشكل يرتبط

 الشعبية المشاركة -   التوزيع في المساواة -

 (2229)عثمان ، والنم اختيارات في والعدل اإلنصاف -          الثقافي التنوع -
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ثير الضغوط التي مارستها إذا كانت المسؤولية االجتماعية للشركات قد نشأت تاريخا تحت تأ
جماعات متنوعة مثل العاملين والمستهلكين وجماعات حماية البيئة والمنظمات غير الحكومية أو 
المجتمعات المدنية، فإنها تطورت خالل العقود األخيرة تحت تأثير المنافسة والتغيير في توقعات أصحاب 

كات التي ظهرت توجهات لديها لتصبح جزءا المصالح، وباتت أكثر فأكثر ممارسة طوعية من جانب الشر 
 .من نظام المواطنة الصالحة وشريكا في التنمية المستدامة

برز االهتمام بالعالقة بين التنمية المستدامة والمسؤولية االجتماعية للشركات بشكل واضح حيث 
من أجل مجتمٍع  ها االقتصاديةفي الفترة األخيرة، وأصبحت الشركات تهتم بمسؤوليتها عن أثر نشاطات

غياب تعريف واضح ، محدد ، ومتفق عليه  للمسؤولية االجتماعية يطرح إشكالية العالقة  ل، غير أنأفض
 مع مفهوم التنمية المستدامة.

، والشراكة المسؤولية االجتماعية هي وليدة متطلبات التنمية المستدامةفالبعض يرى أن 
الخاص لبناء مستقبل أفضل لألجيال القادمة، من خالل إيجاد في التنمية االقتصادية بين الدولة والقطاع 

 .ودعم برامج اجتماعية واقتصادية وثقافية مستدامة مستقاة من االحتياجات واألولويات الوطنية

، هو الشركات بتقديم برامج للمجتمع مع مراعاة اعتبارات اجتماعية وأخالقية التزامن وفريق ثان يرى أ 
خلق ثقافة التنمية المستدامة مرهون بتطبيق برامج  نمية المستدامة ،أي أنكفيل بخلق ثقافة الت

 أن المسؤولية االجتماعية هي مدخل لتحقيق التنمية المستدامة .أي  المسؤولية االجتماعية



في حين أن فريق ثالث يدمج مفهوم المسؤولية االجتماعية في أبعاد التنمية المستدامة ، ورابع 
 ولية االجتماعية مرادفا لمفهوم التنمية المستدامة .يعتبر مفهوم المسؤ 

المسؤولية االجتماعية تلعب دورا استراتيجيا في خلق ثقافة التنمية ويرى الباحثان أن 
 أن المسؤولية االجتماعية تمثل المستوى االستراتيجي لمفهوم التنمية المستدامةأي ، المستدامة

والبعد   )تحقيق الربح (لوثيق بين البعد االقتصاديتحقيق التالزم ا إلىحيث أن سعي المؤسسة 
، يعمل على بث رسائل تولد ثقافة  استغالل الموارد الحالية، مع  )تحقيق رفاهية المجتمع (االجتماعي

إدماج مفهوم المسؤولية و هذا  ما يتطلب  ،المحافظة عليها لتحقيق احتياجات األجيال القادمة
  .تيجي للشركة في المستوى االسترااالجتماعية 

 

 خاتمـة:

 تتضمن خاتمة هذه الدراسة مجموعة من االستنتاجات والتوصيات نلخصها فيما يلي: 

 االجتماعية، حتى تدعم ثقافة التنمية المستدامة. المسؤولية بالمستمر من طرف الشركات  االلتزام  

  إطار إستراتيجية الشركة  المسؤولية االجتماعية التي تقوم بها الشركة المبحوثة ضمن نشاطاتصياغة
حداث تغيير في الرؤية والتوجهات من خالل اإلشارة إلى مضامين المسؤولية االجتماعية  التي تتبعها وا 

 بعُدها خيارا استراتيجيا،وليس إجراءا تكتيكيا تلجأ  في أوقات معينة

 تخصيص موازنات خاصة للمسؤولية االجتماعية الستخدامها في تحسين الظروف البيئية. 

 من االجتماعية، تتحمل المسؤولية التي الشركات اتجاه ايجابية وممارسات موقف للدولة يكون أن يجب 

 مساهمتها مقابل التسهيالت من الضرائب أو غيرها من بإعفائها تسمح إجراءات أو تشريعات خالل
 االجتماعي اتالشرك أداء على والرقابة المسائلة قدرة على التشريعات لهذه يكون وأن االجتماعية،

ونختتم هذه الدراسة بالقول أن المسؤولية االجتماعية هي بمثابة روح المواطنة التي تعتمد على ضمير    
وشخصية اإلنسان، ولهذا فإذا كانت أهمية لهذه العملية فسيكون تعاون بين كل ماله عالقة بالشركة مما 

كة من جهة والمستفيدين من الشركة يسمح بتحسين مستوى معيشة المجتمع بأسلوب يخدم صاحب الشر 



)العمال، المالك، المنافسين ، أفراد المجتمع ، الزبائن...( من جهة أخرى، ومن ثم تحسين االقتصاد 
 .الوطني الذي بدوره  يحقق التنمية المستدامة الشاملة
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