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 الورقة ص

ها مرحلة املسؤولية االقتصادية اليت والأ   تكانتارخيية،  املسؤولية االجتماعية مبراحل ت مر        
املسامهة يف حتسني ومرحلة ، املصاحل أصحابببعض  العنايةمث مرحلة ، فقط تحقيق الربحبهتتم 
  .ةاحليانوعيه 

، شراكة يف تقاسم املنافع، واجملتمع عما ا املرحلة احلالية فهي مرحلة الشراكة بني قطاع األم  أ     
اليت تركز على توازن  املستدامة التنمية أهدافلتحقيق املصاحل  أصحاب كافةوتقاسم املخاطر بني  

 ن يكون لدى قطاعأو ، لاملستقب أجيا يف احلسبان حاجات  واألخذالواقع احلايل جودة  بني
االجتماعية واحملافظة على سالمة الكوكب  هدافواأل االقتصادية هدافتوازن بني األ عما األ

  .هالذي نعيش في

أحد  والشراكة، املستدامة التنمية لتحقيق غاية وسيلةاملسؤولية االجتماعية للشركات  وت عترب       
  .عما تحقيق استدامة األاجملاالت العملية لتفعيل املسؤولية االجتماعية مبعناها الشامل ل

يف  ، املتمثلةوسوف تركز هذه الورقة على حتديات الشراكة يف املسؤولية االجتماعية للشركات      
، وبالتايل ينتج عن ذلك عدم أخرىعدم وضوح مفهوم املسؤولية االجتماعية واختالطه مع مفاهيم 

االهتمام من املنظمات  ةقل كذلك،  الوسائل ىحدإات والوسائل مثل الشراكة كجرا وضوح اإل
االسرتشادية يف العامل العريب وضعف التطبيق  واألطرمثل سن بعض التشريعات واملوجهات  الرمسية

خاطئ  بفهممقرونًا  للمسؤولية االجتماعية من منظمات القطاع اخلاص ناتج عن ضعف التخطيط
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هذه  أنواعو ماهية إىل  ثنايا الورقةونتطرق يف  .اواعتبارها تكلفة وليس استثمارً  ،صاحبه عدم اهتمام
يف واقعنا  معوقات هذه الشراكاتإىل  باإلضافة، هلا تدعواليت  سبابوكذلك األ، الشراكات

  .العريب

  .ةاملستدام التنمية أهدافيف حتقيق  وأثرهاالشراكات  ألمهيةطرح رؤية مستقبلية  وأخريًا   

 .التحديات، الشراكة، املسؤولية االجتماعية، املستدامة التنمية :املفتاحيةالكلمات 
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 : مقدمة

م 0291عام هناية إىل  رباحتعظيم األ يفاألوىل  يف مراحلهااملسؤولية االجتماعية  بدأت      
وذلك بتوسيع دائرة  ،م0291 عام يف حدود بدأتاملصاحل اليت  أصحابنظرية مث مرحلة  تقريًبا،

على  وسائل القضا  ىحدإ املشاركة وت عترب .التضامن واملشاركة مبادئ وإدخا املصاحل  أصحاب
  .ةاملستدام التنمية مبادئاملصلحة مع  أصحابتعارض 

نتيجة لزيادة الوعي اجملتمعي وتنامي ظاهرة  الثمانينات أواخرالشراكة يف مرحلة ظهرت       
بالتدخل  طرافكافة األ  إشراكاليت جعلت من  التنمية تأسيس منظمات اجملتمع املدين ومتطلبات

ن يلعبوا دورهم يف التخفيف من أشركا  عليهم  طرافوجعلت من هذه األ التنمية، باملسامهات يف
 .توالرفع من مستوى املعيشة يف مجيع اجملاال ،وسد حاجات اجملتمع ،ى احلكوماتعل عبا األ

سببًا  وكانت، الشراكة االجتماعية هي مرحلة متقدمة يف سلم الرقي االجتماعي وأصبحت   
حضارية وخطوة  ةفهي مس، هذا العصر تمسامن  ةومس، يف تقدم وتطور الدو  املتقدمةرئيسيًّا 

 التنمية حتقيق مبادئمن  أساسيةوركيزة تنموية هامة تعتمد على تقاسم املنافع وتقاسم املخاطر 
  .ةاملستدام

مما  ،حت عملية الشراكة والتعاون ضرورة حتتمها معطيات الواقع احلايلبصأويف ظل املتغريات      
آلياهتا لتتوافق مع التحديات اليت تواجه ها وتطوير أنواعيستوعب تعزيز هذه الشراكات بكافة 

  .هلا يف هذا العصراحلاجة  مس  أوهو يف ، العامل العريب



 

7 
 

حمدودية إىل  يف العامل العريب جوانب خمتلفة من الشراكةتناولت غلب الدراسات اليت أوتشري      
قطاع اخلاص منظمات اجملتمع املدين وال مستوىو أ يسوا  على املستوى الرمس، جوانب التعاون

الشراكة يف عاملنا  تفعيل تواجه التحديات اليت همأوهذه ، واقتصادية، ثقافية وتنظيمية سبابأل
  .مالعريب بشكل عا

واجه حتديات يف العامل العريب بسبب حداثة يزا  ي مفهوم املسؤولية االجتماعية ذاته ال نأكما     
والشراكة جز  من وسائل ، االجتماعية التنمية واالعتماد الكلي على احلكومات يف جهود ،املفهوم

  .رالذك نفةآدواهتا تعاين نفس التحديات أ ىحدإحتقيق املسؤولية االجتماعية و 

ذات  سهامات القطاع اخلاص يف تبين مشاريع وبرامجإكانت املسؤولية االجتماعية تعين   فإذا     
و منظمات جمتمع أ ،بني منظمات رمسية والقطاع اخلاص تسوا  كان ،ن الشراكةإف، جيايبإثر أ

جوانب تفعيل املسؤولية االجتماعية أحد  ،و بني منظمات القطاع اخلاصأ ،مدين والقطاع اخلاص
الورقة تركز على حتديات  ن هذهإف   .حل املشكالت اليت تواجه اجملتمعالشركات يف تساهم ل

من حيث عدم وضوح املفاهيم والتشريعات  املسؤولية االجتماعيةدوات أ ىحدإالشراكة اجملتمعية ك
  .التطبيق ملفهوم املسؤولية االجتماعية بشكل عام ةيف هذا اجملا  وآلي

ومت  ،لدراسة الشراكة يف جما  املسؤولية االجتماعية املنهج الوصفيالورقة استخدم الباحث يف هذه 
نتائج إىل  للوصو دبيات ونتائج الدراسات ألاإىل  استخالص البيانات واملعلومات بالرجوع

  .ةتفعيل دور الشراكة اجملتمعي وتوصيات ختدم

 ير قصلا دعاق نب يضمر لا : ثحابلا
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 :تعريف الشراكة اجملتمعية

كة يف اجملتمع املعاصر على التعاون والتكامل بني القطاع احلكومي والقطاع ا تقوم فكرة الشر         
 .التنمية ا لتوجيهرشدً  أكثر وإدارة، اجملتمع إلمكانيات أفضل تعبئةهبدف  والقطاع اخلاص هلياأل
العامل يف خدمة الرعاية االجتماعية  دور الدولة يف كل دو إىل  السائدةحدث تغري يف النظرة قد و 

توظيف كافة جهود قطاعات اجملتمع  همنا برز مفهوم الشراكة الذي ميكن من خاللإ ،للدولة فقط
 .ةالشامل التنمية لتحقيق

 ،غلب دو  العاملأتغريات يف االقتصاد احلر يف  اعنه توالتغريات يف النظم االجتماعية نتج     
صبحت أولكن ، ساسيةاألاملسؤوليات بيف دور الدولة رغم اضطالعها  اهذه التغريات تغريً  تفرز وأ

   .التنمية يفيف اجملتمع  طرافتعتمد على مشاركة كافة األ

بني  ،االقتصاديني واالجتماعينيلدى وكذلك ، اهليئات واملنظماتخيتلف مفهوم الشراكة بني و    
 ،القطاع اخلاصإىل  ونقل صالحيات من الدولة ،يةتواملسامهة يف البىن التح ،تقدمي خدمات
 ،وكذلك املزج بني حاجات اجملتمع وقدرات القطاع اخلاص، للمهام اخر يراها تفويضً والبعض اآل

 . ايانً حأ ةصخوقد تقرتب من مفهوم اخلص

رح كأحد املفاهيم يف النصف الثاين من القرن العشرين وط  نشأ فقد مفهوم الشراكة  ماأ       
يتضمن عالقة تكامل بني قدرات  ينه اقرتاب تنمو بأرف حيث ع   ،التنمية يف عمليات ةاملؤثر 

لتعظيم املزايا  طرافطار املساواة بني األإيف  ةحمدد أهدافتتجه لتحقيق  أكثرو أوإمكانات طرفني 



 

9 
 

دوار وحتمل وتوزيع األ، خرطار احرتام كل طرف لآلإويف ، النسبية اليت يتمتع هبا كل طرف
 (. 9102 يف وقف املوسى)املسؤوليات بقدر كبري من الشفافية 

زمة مديونية أ بعض الدو  مثل زمات اليت برزت يفألالشراكة امفهوم  ةوكان السبب يف نشأ      
خاصة يف البىن التحتية للخدمة  ،ة لالستثمارهيتبعها من نقص يف املوارد املالية املوجوما ، الدولة

ن و هلذه االستثمارات لتك ةمر إلجياد مصادر متويل مواتيبد من تدبري األ لذلك كان ال، العمومية
 . اليت تواجه بعض الدو زمات احللو  هلذه األأحد  هذه الشراكة

زمة الفكر التنموي وصعود الفكر االقتصادي والسياسات أظرف  وتطور مفهوم الشراكة مع     
، جناز وإدارة املشاريع الكربى للبنية التحتيةإاالقتصادية اجلديدة اليت شككت يف قدرة الدولة على 

دارية ورشد اقتصادي عقالين إقرتح حل اللجو  للقطاع اخلاص ملا يتمتع به من قدرة ألذلك 
جناز مشاريع ذات نوعية جيدة إوبنفس الوقت  ،عن الدولة با عيف ختفيف األ هوتفعيل دور 
  .جماالهتا كافةب التنمية عجلةا يف دفع حموريًّ  االشراكة تعلب دورً  وأصبحت .لقأوتكاليف 

جل أجتنيد كافة طاقاته العامة واخلاصة من إىل  زمة منو وحباجةبأما الواقع العريب الذي مير أ      
يستدعي فتح اجملا  ف، لشعوبابنا  اقتصاديات منتجة ومتنوعة قادرة على تلبية احتياجات 

 مؤمتر العمل العريب)لكل الفاعلني االقتصاديني واالجتماعيني  التنمية يف ةللمشاركة الفعلي
9109.) 

مشرتكة بني القطاع مبادرات "القطاعني العام واخلاص بأهنا  ف البنك الدويل الشراكة بنيوعر        
، تشمل احلكومة ومنظمات القطاع اخلاص وأيًضا، العام واخلاص يف العمليات الرحبية وغري الرحبية
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، ةينتق، بشرية، مالية) ويف هذه الشراكة كل طرف يساهم باملوارد، ومنظمات اجملتمع املدين
 .(9102 يمييف العص) ؛(وكذلك يف عملية اختاذ القرارات، و دعم سياسيأ، معلوماتية

ة هليتضافر اجلهود بني القطاعات احلكومية واأل: هناأب ةالشراك( 9112سليم)ف كما عر     
أي مشكلة من خال  اتصا  فاعل  ةو الوطين يف مواجهأواخلاصة واخلريية على املستوى احمللي 

  .ةواألنشطعداد وتنفيذ ومتابعة املشروعات والربامج إاتفاق من خال  التنسيق يف إىل  للوصو 

و املؤسسات من خمتلف أو اجلماعات أفراد من األ ةبني جمموع االشراكة حتالفً  وت عترب    
ويتشاركون يف ، ويتحملون املخاطر، ةا للقيام مبهمة حمددالقطاعات الذين يلتزمون بالعمل معً 

 .ةدعت احلاجدورية للعالقة فيما بينهم وتعديل اتفاقياهتم كلما  ةكما يقومون مبراجع،  الفوائد

اتفاقية تعاون  وبذلك تعين، غلب املراجع تركز على شراكة القطاع العام مع القطاع اخلاصأو     
حدى منظمات القطاع اخلاص القتسام املخاطر والفرص يف العمل التجاري إبني جهة حكومية و 
 .ةعلى تقدمي اخلدمات العام ياملشرتك الذي ينطو 

شمل كل يمنا وإ ،قتصر على شراكة القطاع العام مع القطاع اخلاصيبينما مفهوم الشراكة ال    
 التنمية يف اجملتمع بغية النهوض واالرتقا  بالشعوب لتحقيق طرافشكا  التعاون بني خمتلف األأ

  .ةاملستدام

  التحديات
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مناط املشكالت والعقبات اليت تعرقل مسرية الشراكة أمفهوم التحديات كل حتت ندرج ي   
مبا يف ذلك املعوقات النابعة من اجلوانب اجملتمعية  ،سهام القطاع اخلاص باجملتمعإاجملتمعية يف 

 .واالقتصادية واإلدارية والتنظيمية والثقافية وحتد من مبادرات املسؤولية االجتماعية يف هذا اجلانب

 ة باملسؤولية االجتماعية املستدام التنمية عالقة

 0291املستدامة لناشطني يف منظمة غري حكومية سنة  التنمية و  استخدام ملصطلحأيعود        
، لإلدامة ةالقابل التنمية منها ا مسأالعربية بعدة إىل  وترجم ،world wildlife fund ىدعت  

 Gro املصطلح بشكل رمسي رئيس وزرا  النرويج او  من استخدم هذأو ، والقابلة لالستمرار
harlem bruntland  لتحقيق  يم يف تقرير مستقبلنا املشرتك للتعبري عن السع0291سنة

ياجات تاليت تليب اح التنمية هناأفت بر  وع   .ةاحلالية واملستقبلي جيا نوع من العدالة واملساواة بني األ
 .(9109يف الصقري ) ياجاهتاتدمة على تلبية احالقا جيا خال  بقدرة األاحلاضر دون اإل

تركز على رفاهية اإلنسان،  اواجتماعيًّ  اوالتنمية املستدامة هي مظلة للسلوك املسؤو  بيئيًّ       
وتعين احلفاظ على الطبيعة يف حالة سليمة مبا فيه الكفاية للسماح لتلبية . وحمورها اإلنسان

توسيع فكرة املركزية البشرية من تلبية إىل  املستدامة يسعى التنمية ومبدأ. االحتياجات املستقبلية
لتلبية االحتياجات اإلنسانية ملستقبل ( جيا اإلنصاف بني األ) االحتياجات البشرية للجيل احلايل

تعين أن كل الناس يف  جيا وفكرة اإلنصاف واملساواة بني األ ،(جيا املساواة بني األ) جيا األ
تأمني حياة كرمية، وال توجد مجاعة هلا احلق يف إىل  يف الوصو  حق متساو   مالوقت الراهن هل
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واجملتمع البشري ليس مبثابة تعاقب األزمان،  .هذا احلقإىل  من الوصو  أخرىحرمان أي مجاعة 
 (.Robert,2005) جيا ولكنه مبثابة شراكة بني األ

املؤسسات والشركات  أصحابهنا التزام أفها البنك الدويل بية االجتماعية كما عر  ما املسؤولأ      
وذلك من خال  العمل مع موظفيهم وعائالهتم واجملتمع احمللي ، املستدامة التنمية باملسامهة يف

مؤمتر ) واحد دم التجارة والتنمية يف آن  خيسلوب أواجملتمع ككل هبدف حتسني مستوى املعيشة ب
  .(9112املتحدة للتجارة والتنمية مم األ

ات جرا والسياسات واإل هدافاأل: هناأاملسؤولية االجتماعية ب( 9102 الصقري)ف عر  وي     
االجتماعية ملنظمات  هدافاالقتصادية واأل هدافمن التوازن بني األ االيت حتقق جز ً  والربامج

االجتماعية يف اسرتاتيجياهتا وهياكلها التنظيمية من خال   هدافوتضمني األ، القطاع اخلاص
 جيابية يف، جتاه العاملني واجملتمع والبيئة للمسامهة اإل(دون إلزام قانوين)االلتزام املستمر والذايت 

   .املستدامة التنمية

 عما قطاع األو  على يقع يف املقام األ االتزامً للشركات وبذلك تكون املسؤولية االجتماعية      
 ،واجملتمع احمللي ،سرهمأتبدأ بالعاملني مث  ةلكي تساهم يف حتسني نوعية احلياة بدرجات متفاوت

 عما منظمات األ هتدجم اداريًّ إ اوبذلك تكون املسؤولية االجتماعية هنجً  .مواجملتمع بشكل عا
 . طرافكافة األجيايب على  ثر اإلاأل مبا حيقق نشطتهاثنا  ممارستها ألأها أهدافضمن 

 ،مفهوم املسؤولية االجتماعية يتضمن االلتزام بكل التغريات االجتماعية يف اجملتمع وأصبح    
سبب هبا عوامل تهنا تأ وأ ،املنظمات االقتصادية أعما عن  ناجتةسوا  كانت هذه التغريات 
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 احتياجاتمع  عما ن تتجاوب منظمات األأوبذلك تكون املسؤولية االجتماعية الشاملة . أخرى
 . جيابيةثار اإلوتساهم يف تعزيز اآلاجملتمع  وأولويات

طلب الربح على املدى بني ؛ متزج بني هدفني نأينبغي للشركات  املسؤولية االجتماعية     
طار مصاحل اجملتمع لكي إداخل  اخلاصةحبيث حتقق مصلحتها ، وحب الغري واإليثار، الطويل

ن املسؤولية االجتماعية هي إاملستدامة غاية ف التنمية ذا كانتإو  .ةاملستدام التنمية تساهم يف
  .ةوسيلة لتحقيق هذه الغاي

 

 : املسؤولية االجتماعيةوسائل  ىحدإكشراكة ال 

ومنظمات ، احلكوميالقطاع ) ةالثالث اجملتمعضالع أبشكل عام هي شراكة بني  التنمية       
واليت تنطلق ، اجملتمع أطرافوتقتضي الشراكة تباد  املنافع بني  (.والقطاع اخلاص، اجملتمع املدين

وطورت فيما ، م0291من نظرية التباد  االجتماعي ذات اجلذور االقتصادية اليت نشأت يف عام 
 أطرافوالعطا  بني خذ صبح هذا التباد  يعتمد على األأو  ،يدي علما  االجتماعأبعد على 

  . يالعالقة يف اجلانب االجتماع

ومن هذا املنظور يكون دور القطاع اخلاص الدخو  يف عالقات تبادلية مع اجملتمع يكون        
حمورها الشراكة يف تقدمي مشاريع وبرامج املسؤولية االجتماعية للحصو  على مكافآت هذا التباد  

 . وتعزيز العالمة التجارية والقبو  االجتماعي ةمثل الوال  والسمعة احلسن



 

14 
 

ذلك لقد مت التحو  والتوجه من مفهوم التجارة احلرة اليت تعتمد على قوى إىل  باإلضافة     
ة يغري العرض والطلب حبيث تكون التجارة مبن أخرىالتجارة العادلة اليت تعتمد معايري إىل  السوق

 التنمية مبا يساهم يف حتقيق ةالر واالحرتام واملسامهة الفع  على شراكة تعتمد على الشفافية واحلوا
  .ةاملستدام

، ولوياتاملستدامة على قمة األ التنمية ن تكونأالثمانية لأللفية احلالية  هدافكما ورد يف األ  
 .التنمية جلأقامة شراكة عاملية من إ هاأهداف وأحد

واليت  ،حدها املشاركة االجتماعيةأرفت املسؤولية االجتماعية يف مصطلحات عدة كان ع   وقد  
 . جيابية يف اجملتمعن يشارك القطاع اخلاص يف حتمل مسئولياته واملسامهة اإلأتعين 

ن العالقات فإللمسؤولية االجتماعية  ISO26000مواصفة  مبادئالسابع من  البندويف       
البند التاسع من  كما تضمن،  مع خمتلف الشركا  ةوأماناملصاحل عالقة عدالة  أصحابمع كافة 

للحياة وممارسة  فضلتعميق العالقات مع اجملتمع والتعاون واملشاركة جلعل املكان األ نفس املواصفة
املصاحل  أصحابساسها شراكة مستدمية مع أوبذلك تكون املسؤولية االجتماعية يف  .عما األ

  .ماهتلتحقيق تطلع

وتعين بشكل عام تقاسم ، مرتادفات املسؤولية االجتماعيةأحد  مفهوم الشراكة اجملتمعية عد  وي        
 هدافحتقيق األإىل  وصواًل ، دوار واملسؤوليات واملصاحل املشرتكةاجملتمع األ أطرافالشركا  من 

تعمل على توثيق الروابط وتضافر اجلهود بني اجلميع بغرض   اليت، املنشودة من جرا  هذه الشراكة
  .ةالتعاون وتباد  اخلربات لتحقيق فوائد مشرتك
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والشراكة اجملتمعية ذات نظرة مشولية تدخل يف نطاقها كل ما يساهم يف صاحل اجملتمع ويعمل    
 التنمية هودمناط التعاون والتنسيق خلدمة جأوبذلك تستوعب خمتلف ، رفاهيتهو على تطويره 

 . (9100 السامل) املستدامة

بأهنا حشد موارد وجهود القطاع العام وقطاع : الشراكة اجملتمعية (هـ0291 الرتكي) فوعر      
و شكل أسهام املباشر سوا  اختذت تلك الشراكة شكل اإل ،ومنظمات اجملتمع املدين عما األ

جلهود املسؤولية  ةاملهارات واملوارد املوجهو شكل احلوافز لرفع مستوى أالتعاقد واإلنفاق 
 .ةاالجتماعي

وىل ألتحقيق الربح يف  يراحل عرب تاري  تطورها بدأت بالسعمبت املسؤولية االجتماعية مر  قد و      
يف هذا القرن يف  الثمانيناتيف  بدأت وأخريًا ،احلياة ةدارية يف حتسني نوعيمث النظرية اإل، مراحلها

 أصحابمرحلة الشراكة اليت تعتمد على تباد  املنافع وتقاسم املخاطر مع كافة  وأمريكابا و ور أ
  .لوتنطلق من دور التكامل وليس التفاض املصاحل

وال يوجد ، ن الشراكة اجملتمعية هي املسؤولية االجتماعية ذاهتاأوبعض الباحثني ال يزا  يرى      
إىل  وهذا املنهج حيتاج ،بينما املسؤولية االجتماعية منهج وممارسة ،هي مرادف هلاو  ،بينما فرق
 .ةدواته هي الشراكة اجملتمعيأ ىحدإو ، دوات لتحقيقهأو أوسائل 

سهامات القطاع اخلاص يف إ لتفعيلدوات املسؤولية االجتماعية أ ىحدإالشراكة اجملتمعية كو     
و منظمات أسوا  كان بني منظمات رمسية والقطاع اخلاص  ،جيايبإثر أذات  تبين مشاريع وبرامج

حل املشكالت اليت يف وتساهم  ،و بني منظمات القطاع اخلاصأ ،والقطاع اخلاص ،جمتمع مدين
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و منظمات جمتمع أسوا  مع جهات حكومية  ،من خال  تفعيل جوانب التعاون تواجه اجملتمع
  .التعاون وأساسهالتزام على اال مبنية ،ةو شراكة مع شركات مماثلأمدين 

لتحقيق هدف  أكثرو أبني طرفني  او حتالفً أ االشراكة يف املسؤولية االجتماعية تعاونً  وت عترب      
 و اقتصادي يدخل يف جماالت املسؤولية االجتماعية للشركات للمسامهة يفأاجتماعي  يتنمو 

  .ةاملستدام التنمية

يف  امستوعبً  هومفيكون هذا املن أإىل  الدو  كافةو هدف تسعى  أواملسؤولية االجتماعية غاية 
 . على كافة املستويات، لدى منظمات القطاع اخلاصداري الفكر اإل

و املهام اليت تصب يف تفعيل املسؤولية أ الوسائل ىحدإ يف املسؤولية االجتماعية والشراكة 
 ،مشواًل  أكثرتكون  اخلاص يف اجملتمع حبيثجيايب ملسامهات القطاع ثر اإللتعميق األ االجتماعية

تزا  املسؤولية  السف أبكل  ولكن، عظمأوفوائد  ،قلأوبتكاليف ، استدامة أكثرو  ،امتكينً  أكثرو 
غلب الدراسات اليت اطلعت عليها أليه إحسب ما تشري  ،االجتماعية ذاهتا ضعيفة يف عاملنا العريب

  .عدة سوف يرد ذكرها بالتفصيل يف اجلز  اخلاص بالتحديات من هذه الورقة سبابأل
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  :مربرات الشراكة

البيئة مع مكانية التكيف إعلى يف احلايل و فشلها أيتوقف جناح املنظمات االقتصادية        
وهذا  ،االجتاهات واحلاجات والتطلعات ةوعناصرها املختلفة من مجاهري ومنظمات ومجاعات متباين

التكيف يتطلب االستجابة مبا حيقق 
من خال  شراكات  طرافمصاحل األ

املسؤولية االجتماعية اليت سوف يكون 
  .على الشركات واجملتمعجيايب إهلا تأثري 

حديات تمير باليوم العامل ن إ    
، ا العامل العريبوخصوصً ، عديدة

ا على منظمات القطاع صحب واجبً أو 
بفعالية يف تفعيل ن تساهم أاخلاص 

  .ةدورها يف املسؤولية االجتماعي

ا يف ا بارزً ب الشراكة دورً عن تلأوميكن   
تفعيل املسؤولية االجتماعية للشركات 

  .التنمية وتساهم يف دفع
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 التنمية برامج املسؤولية االجتماعية للشركات حنو هيغلب عليها الدور التنسيقي لتوجي فالشراكة   
ها بني أنواعشكاهلا و أتفعيل جوانب الشراكة بكافة إىل  من املربرات اليت تدعوولعل  .ةاملستدام

  :يلي خمتلف املنظمات ما

 ،مبفردها التنمية سرعة التغريات احمللية والعاملية مما جيعل احلكومات غري قادرة على القيام جبهود
ه أعمالعن  يف حتمل مسؤولياته هدور بالواجب على القطاع اخلاص القيام من يكون ومن هنا 
  .ةتلفخامل التنمية يف جوانب ومساندة دور الدولة وعملياته

سواق االقتصادية ومتطلباهتا وما صاحبها من انصهار االقتصادية التحوالت السريعة يف حركة األ
وهذا يتطلب حتديد اهلوية والوال  من خال  تفعيل الشراكات ، الوطنية يف مسار االقتصاد العاملي

 . طار املسؤولية االجتماعية للحصو  على القبو  االجتماعي والدويلإيف 

النظام العاملي اجلديد بقيمة واجتاهاته  ةمنيانكسار احلواجز الثقافية وسياسة السوق املفتوح وه
  .ةاكتعزيز دور الشر يف العامل اجلديد  تحد اجتاهاأو 

بدورها جتاه  عما وهذا مما يستدعي قيام منظمات األ ،زيادة مشكالت اجملتمع مثل البطالة والفقر
وهلا دور رئيسي  ،(م9112 السلطان) ركما يف املخاط  ،ساسي يف الفوائدأفهي شريك  ،اجملتمع

 . يف املسامهة يف حل املشكالت والتقليل منها
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 : هاأطرافو الشراكة أنواع

 :يلي ما نواعومن هذه األ ،الشراكة حسب اهلدف منها وحمور االهتمام نواعالتصنيفات ألختتلف 

وتكون يف شكل اتفاقيات  ،ختص مشاريع تكنولوجية والصناعة املتطورة: الشراكة الصناعية -
 . خلإ ..ةو عقود شرا  باملبادلأو عقود تصنيع أمقاولة من الباطن 

سواق أسرع بدخو  أ ابتخفيض تكلفة االستثمار وحتقيق مردودً اليت تسمح : الشراكة التجارية -
مثل عقود  ،جديدة أخرى

منح االمتياز واتفاقيات 
 . ترخيص

الشراكة يف ميدان البحث  -
وتكون مع منظمة : والتطوير

و مكتب دراسات لتطوير أ
 . و حبث معنيأمشروع 

تكون من : الشراكة املالية -
خال  مسامهة منظمة يف 

 أكثرو أ أخرىمنظمة  رأمسا 
 .(9112 بالعور)
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 ىحدإاجملتمع كخدمة يف الشراكة  يهو  ،وهو حمور هذه الورقة :خر من الشراكةآوهناك نوع  -
ه من قبل يلإشر ومل ي  ، من قبل منظمات القطاع اخلاصوسائل املسؤولية االجتماعية 

حكومية و بني منظمات أ ،بينما يدور االهتمام يف اجلانب االقتصادي فقط ،الباحثني
و منظمات جمتمع مع أمنظمات حكومية خر آو يف جانب أ ،ومنظمات جمتمع مدين
هو و  ،خر من الشراكاتآ ًعاهناك نو  ولكن   ،وهذا جيد ومطلوب منظمات القطاع اخلاص،

مل يتم و ، املسؤولية االجتماعية برامج ومشاريعيف ذاهتا شراكة بني منظمات القطاع اخلاص 
 التنمية غاياتتكامل اجلهود وتوجيهها ملا خيدم ه القصوى يف مهيتأه رغم يلإالتطرق 
، واحد ن  آتعود على املنظمات االقتصادية ذاهتا واجملتمع يف  ةفوائد مج وتكون له ،املستدامة

 .أكثرواستدامة وجودة وجدوى ثر أوتنتج مشاريع ذات 
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 : يف املسؤولية االجتماعية جماالت الشراكة

تطور إىل  اوخيضع ذلك حتمً  ،ا من مشولية املفهوم وتنوعهالشراكة انطالقً  وأمناطتتعدد برامج      
 ،تقتصر على جانب حمدد الشراكة يف املسؤولية االجتماعية الو  ،حاجات اجملتمع وتعقد مشكالته

ولكن  ،واستدامتها التنمية يفيد اجملتمع ويصب يف دعم عجلة لتشمل كل ما منا تتسع اجلوانبوإ
ن تكون أمكن من امل

الشراكة يف استهداف 
 التنمية قضايا من قضايا

 ،ا ومعاجلتها بشكل فع  
جوانب  وتأخذ الشراكة

 : منها

 ؛شراكة داخلية: أواًل 
 أصحاببتتعلق و 

املصاحل الداخليني  
 ،املالكنيو ، كالعاملني

، الرأيشراكة يف و 
شراكة يف تقاسم و 
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  .تشراكة التطلعات والتوقعاو ، املنافع

املنظمة واملسامهة بالدعم  هتعمل في اليت البيئة واجملتمعتتمثل يف دعم و  ؛خارجيةشراكة : اثانيً 
 :مثا  ،خرىلكافة املنظمات األ

 يف الدعم املايل  مشاركة

 التشغيل التنفيذ و  مشاركة يف

 مشاركة بالتصميم والتخطيط واالبتكار 

 يف تطوع العاملني مشاركة 

 مشاركة يف الدعم العيين واملعنوي 

. واحد ن  آوجوانب الشراكة عديدة تصب فيما حيقق الفائدة للجهات املتشاركة واجملتمع يف      
ومن هذه  ،تضافر اجلهود بشكل حقيقي للقضا  عليها وحلهاإىل  ولدينا يف اجملتمع قضايا حتتاج

 : يلي ولويات على سبيل املثا  مااأل

 والتأهيلومدها باخلربات والتدريب والتخطيط ، املدينمنظمات اجملتمع   قدرات املسامهة يف بنا
  .لكي تساهم يف قيادة الشراكات واملبادرات تالتغريا ةحىت تصبح قادرة على مواكب
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بداعية مثل دعم املشاريع إشاريع تنموية مبة مثل الفقر والبطالة مكافحة القضايا اجملتمعية امللح  
الدعم املادي  أنواعمبختلف  عما األ ةورياد ،ودعم املؤسسات الصغرية ،واألسر املنتجة ،الصغرية
 . واملعنوي

مثل  ،بداعية واالستثمار يف قدرات بعض فئات اجملتمع املعطلةإتنمية االبتكار يف مشروعات 
 .يوائية واإلصالحيات وغريهاور اإلاملعاقني واألرامل واأليتام ونزال  الد

والتوجه اجلمعيات التعاونية واألندية االجتماعية دعم مثل االقتصاد االجتماعي  دعم الشراكة يف
  .ةو  مبا حيقق ويسد حاجات جمتمعية ملح  ؤ لالستثمار املس

 : الفوائد من الشراكة

نشا  والتشغيل واخلدمات إليف تكاليف ا ةحقق وفر تتيف التكاليف مع وجود الشراكة حبيث  ةوفر 
 . وغريها ،والصيانة

وختفيف  التنمية كرب منظمات اقتصادية تساهم يفأميكن من خال  الشراكة دخو  : عبا توزيع األ
  .هاناملادية ع عبا األ

 مشروع الشراكة حيقق حبيثالكفا ات املتوفرة لدى القطاع اخلاص االستفادة من تنمية للقدرات و 
وحسن استخدام املهارات والقدرات واملوارد  ،اجلهود تعبئةو  ،بسبب توحيد املواردخدمة  أفضل
 . وبالتايل زيادة فعالية املشروع ،املتاحة
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وتعزيز العالمة  ةقق فوائد اقتصادية من خال  رسم صورة حسنحتن أميكن للجهات الشراكة 
 . سهام يف خدمة اجملتمعفوائد اإل ىحدإوالقدرة التنافسية كالتجارية 

 ،عن الدولة عبا والتخفيف من األ ،مثل توفري فرص العمل املسامهة يف حل مشكالت اجملتمع
 وتفعياًل  التنمية يف اسهامً إهذا يأيت و ، وتوسيع نطاق اخلدمات والربامج للمستفيدين منها

 . للمسؤولية االجتماعية

من املنظمات يف العامل % 21من  أكثرمنظمات القطاع اخلاص الصغرية واملتوسطة تشكل 
  .التنمية املشاركة وتفعيل دورها يف ةومن خال  الشراكة تتاح هلا فرص ،العريب

تؤيدها وتدعو هلا مجيع املنظمات هي عالقة شراكة  القطاع اخلاص واملستهلكنيصل العالقة بني أ
، سواق الدوليةاملعايري اليت يؤخذ عند الدخو  يف األأحد  وبالتايل تعترب الشراكة، واهليئات الدولية

بني الطرفني يف ظل وجود  يف تعزيز الوال  أساسيةجيايب يولد الثقة اليت هي إوتعزيز الشراكة بشكل 
  .ةنشطواملنافسة يف كافة األ البدائل املتاحة
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 التي تواجه تطبيق الشراكة يف املسؤولية االجتماعيةالتحديات   

ا يف ا بارزً عب دورً لي التنمية وهو شريك اسرتاتيجي يف ،اجدًّ  اصبح دور القطاع اخلاص مهمًّ أ   
ن هذه املسؤوليات تواجه بعض أ إال، من خال  تفعيل مسؤولياته حتقيق الرفاه االجتماعي

  .ةاليت حتو  دون ممارستها وحتد من املشارك التحديات

نتحدث عن التحديات اليت وعندما 
 االجتماعيةالشراكة يف املسؤولية  تواجه
التحديات اليت إىل  من التطرق بد ال

وهي  ،تواجه املسؤولية االجتماعية ذاهتا
اجملتمع املؤسسات  أطرافتتعلق بكافة 

الرمسية ومنظمات اجملتمع املدين والقطاع 
 : يلي منها ما ،اخلاص

 مفهوم املسؤولية االجتماعية  :أواًل 

يف مفهوم املسؤولية  ضبابيةوجد ت     
مع  ختتلط ويف الغالب، االجتماعية

وعند دراسة . مفهوم العمل اخلريي
 عما ن رجا  األأالعمل اخلريي جند 

ا لديهم مسامهات كبرية يف العمل عمومً 



 

26 
 

  .ولكن تبقى مسامهات فردية ،وكثري منها غري معلن، اخلريي

 طارئةمسامهات فردية غلب مسامهات املسؤولية االجتماعية أنتيجة لعدم وضوح املفهوم تكون و  
 . مفهوم الشراكة هبذه الضبابية يتأثربالتايل و ، االت الطارئةعند احل

الدراسة  ةمن عين% 9179شار أ ىشركة كرب  900ويف دراسة باململكة العربية السعودية على   
 الدارسة احلاجة ةمن عين% 22ب ر شار ما يقاأوبنفس الوقت ، ن املفهوم ال يزا  غري واضحإىل أ
ن االهتمام إىل أوتشري الدراسة ، للتوعية مبفهوم املسؤولية االجتماعيةعقد ورش عمل وندوات إىل 

يوجد متييز بني  نه الإىل أا يضً أالدراسة  وأشارت ،%21ينصب على املالكني واملسامهني بنسبة 
املسؤولية االجتماعية هو طلب  ملمارسةو  ن اهلدف األأو  ،اجلوانب القانونية واجلوانب اخلريية

 . (9102الصقري ) سبحانه وتعاىلجر من اهلل األ

، تؤمن باملسؤولية االجتماعية% 22ن أشركة يف ديب  911ظهرت نتائج االستبيان الذي مشل أو 
  .(9102 بو النصرأ) العمل يف اسرتاتيجية أساسيةولكن ليست 

 :منهاعلى التطبيق هذه الضبابية  انعكستو  

فاملسؤولية االجتماعية مل تتبلور حىت يف الدو  ، حداثة التجربة يف املسؤولية االجتماعية ذاهتا   
هو حديث عهد فالعامل العريب  ماأ، بعد من ذلكأ تارخيهان كان إحىت و يف التسعينات  إالالغربية 

  .ةسالميرغم قدم املفهوم يف ثقافتنا اإل يمبفهوم املسؤولية االجتماعية على الصعيد املؤسس
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واالعتماد الكلي على الدعم السخي الذي  املنظمات احلكوميةغلب أالفكر التقليدي يف كذلك 
دور وأمهية مشاركة القطاع اخلاص يف  دراكإومل يتم  ،املختلفة التنمية الدولة يف جوانب هتقدم

  .التنمية جوانب

سوا  بفائدهتا  ،بأمهية املسؤولية االجتماعية عما رجا  املا  واأل ةعدم قناعإىل ضافة باإل
ن أغلب الدراسات واخلربا  يف املسؤولية االجتماعية أبينما تؤكد ، للشركات وأ ،للمجتمع

عن تلك اليت ليس % 09فيها بنسبة الشركات اليت تعتنق املسؤولية االجتماعية يزيد معد  الرحبية 
 . (9102 بو النصرأ) لديها برامج يف املسؤولية االجتماعية

 ا،وليس استثمارً  أعبا ن املسؤولية االجتماعية هي أاالعتقاد السائد واملهيمن على الكثريين بو 
 ضافية على الشركات يف ظل عدم وجود التوعية الكافية يف هذا اجملا إهي تكلفة فوبالتايل 

الشراكة يف املسؤولية  بأمهيةعدم قناعة املنظمات االقتصادية و ، ةوتعزيزها بالدراسات العلمي
معنية اليت تكون ن اجلوانب االجتماعية هي من اختصاص اجلهات احلكومية أو  ،االجتماعية

  .التنميةب

واضحة للمسؤولية االجتماعية للشركات  جياتياسرتاتوجد ت نه الأونتيجة لعدم القناعة نالحظ   
 و يف احلاالت الطارئة واألزمات واملناسباتأهامشية ثانوية  أعما هنا أمنا يتم التعامل معها على إ

  .ةالديني

غلب العاملني هبذه أن إقسام للمسؤولية االجتماعية يف بعض الشركات فأويف حالة وجود وحىت 
إىل  باإلضافة ،و املوارد البشريةأو التسويق أقسام من املختصني يف العالقات العامة واإلعالم األ
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ممارسة للمسؤولية االجتماعية هي  كثرن القسم األفإويف دراسة الصقري  .ساسيةاأل عما األ
الفجوات بني الفكرية بني املنظمات احلكومية ومنظمات اجملتمع  ،%9270العالقات العامة بنسبة 

  .ةواخللفيات العلمي ىالختالف الرؤ نتيجة  ،املنظمات االقتصادية وأيًضا ،املدين

  نظمة والتشريعاتاأل: اثانيً 

على مستوى الدولة حتدد القضايا  للمسؤولية االجتماعية للشركاتجيات واضحة يال توجد اسرتات 
  .ةواألولويات يف مجيع الدو  العربية قاطب

ن وجدت شراكات وتعاون إا  بني اجلهات احلكومية حىت و افتقاد االتصا  والتواصل الفع  وكذلك 
ا  معها يف ع  يوجد تواصل ف وال ،وبنفس الوقت الشركات ،عن التطبيق ةغلبها شكلية بعيدأيف 

  .ةاالجتماعي التنمية جوانب

يف املؤسسات احلكومية للمسؤولية االجتماعية تساهم يف حتديد املشاريع  خمتصةقسام أتوجد ال و 
فيها الشراكة بني القطاع العام واخلاص ويكون دورها تعزيز وتنظيم مثل هذه  يتاحوالربامج اليت 

  .عما األ

تلزم املنظمات االقتصادية اليت تتبع هلا بشكل مباشر باملسؤولية  املؤسسات احلكومية الو 
املسؤولية االجتماعية بخر تنادي آبينما يف جانب  ،يف هذا اجملا  قدوةاالجتماعية حىت تكون 
 .خرىللمنظمات االقتصادية األ
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منا تسند هذه املهام وإ ،غلب منظمات القطاع اخلاصأقسام للمسؤولية االجتماعية يف أتوجد  الو 
وبالتايل تكون املسؤولية ، و املوارد البشريةأالتسويق  وأقسام واإلعالمالعالقات العامة  ألقسام

  .التنمية ا عن حمتواها الرئيسي يفة بعيدً يو تسويقأعالمية إ أهدافاالجتماعية جمرد وسيلة لتحقيق 

، يف املسؤولية االجتماعية تنظم املمارسات خمتصةو منظمات رمسية أوجد هيئات ت الكذلك 
وتفعيل  التنمية عب دور الوسيط واملرشد واملمكن ملنظمات القطاع اخلاص يف الشراكة يفلوت

 . مسؤوليات القطاع اخلاص

ا وخصوصً  ،للمنظمات االقتصادية العربيةغلب الدو  أال توجد تشريعات ملزمة للشركات يف كما 
 اوحمفزً  اكون موجهً يفإصدار مثل هذه التشريعات ، صدار تقارير االستدامةإالشركات الكبرية يف 

 . للشركات ألمهية املسؤولية االجتماعية

و منظمات اجملتمع حتدد أاجلهات الرمسية  صدرهاتو بنك معلومات أال توجد قاعدة معلومات و 
 . حجام الشركات وجماالهتاأة وفق دراسات علمية يف كل جما  تناسب ولويات والقضايا امللح  األ

 التطبيق : اثالثً 

 ولكن، وهي عديدة وتذكر وتشكر ،يف اجلوانب اخلريية عما هناك جهود جيدة من رجا  األ    
اسرتاتيجية يف إىل  املدروس املستند ياملؤسس دا األ ا عنغلبها تعتمد على العطا  العاطفي بعيدً أ

 ىوالربامج اليت متارسها املنظمات االقتصادية تنحي منحغلب املشاريع أو ، املسؤولية االجتماعية
والصورة الذهنية  ةالتسويق باسم املسؤولية االجتماعية مثل رعاية املؤمترات لتحسني السمع

  .ةللمنظم
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عن مسامهة القطاع م 9109بو ظيب الصادر عام أاالقتصادية يف  التنمية يف تقرير دائرةقد ورد و 
م وصلت نسبة الشركات اليت تطبق برامج 9109يف عام و  .ةاملسؤولية االجتماعياخلاص يف برامج 

خر من خال  مركز آويف نتائج استبيان %. 91املسؤولية االجتماعية ضمن اسرتاتيجيتها 
سرتاتيجية اخلاصة باملسؤولية االجتماعية التابع لغرفة ديب تغيب السياسات واال عما خالقيات األأ

 بو النصرأ) تطبق اسرتاتيجية املسؤولية االجتماعية%  972ات أي من الشرك% 2072عن 
  .ةوهذا اختالف على مستوى الدولة الواحد ،(9102

ن أم على عينة من الشركات الكربى وجدت 9100يف الكويت عام  أخرىويف دراسة       
  .(9100 حممود% )0071ت مسؤولية االجتماعية مبتوسط مرجع بلغ ادار إالشركات اليت لديها 

يف اململكة العربية السعودية وجدت نسبة  ىشركة كرب  900م، على 9102ويف دراسة عام      
على من تنفيذ بينما النسبة األ ،%0079دارات للمسؤولية االجتماعية بنسبة إالشركات اليت لديها 

% 9270حيث بلغت النسبة  ،قسام العالقات العامةأبرامج املسؤولية االجتماعية تقوم هبا 
 (. 9102الصقري )

جية املسؤولية االجتماعية على ياسرتات تبينومن خال  هذا العرض نالحظ التفاوت يف       
بينما يوجد تقارب كبري يف دو  اخلليج من رؤية القطاع اخلاص للمسؤولية  ،الواحدةمستوى الدولة 

دولة  لصاحلن حصل بعض التفوق إو  ،غلب الشركاتأوعدم دجمها بشكل كبري يف ، االجتماعية
 ييرتق الاجملا  يزا  التطور يف هذا  ولكن ال ،بو ظيبأمارة إا وخصوصً ، املتحدةالعربية  تامار اإل
 : التالية سبابلألوذلك  ،املستوى املطلوبإىل 
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غلب الشركات يف برامج املسؤولية االجتماعية هي فلسفة تسويقية أاليت تعتمد عليها  الفلسفة     
ا التسويق بعيدً  وأاجلانب الديين  ساسي من املشاركة هووالباعث األ، وىلعالمية بالدرجة األإو أ

  .ةا وممارسهنجً  ستدجمهاعن املسؤولية االجتماعية اليت 

ن الفئة املستهدفة من برامج املسؤولية االجتماعية فئة أوجدت ( 9102الصقري )ويف دراسة     
  .%9272 ةليها الشركات هي الصورة اجليدة بنسبإوىل اليت تسعى األوالنتيجة ، الفقرا  واملساكني

 ها ودورها يفأهدافغري صحيح ملفهوم املسؤولية االجتماعية و وجد تطبيق أعدم الفهم الصحيح و   
 . التنمية

ال يتوافق  انس  جتارب وبرامج دولية وتطبيقها تطبيقً ذلك تقوم بعض اجلهات من إىل  باإلضافة   
ثر هذا الربنامج إهنا متارس تطبيق املسؤولية االجتماعية بغض النظر عن أوإمنا جملرد ، ولوياتمع األ

  .و ذاك على اجملتمعأ

عناصر االبتكار إىل  تفقد ،مسؤولية االجتماعية برامجوليس  ،نشطةأتطبيق كذلك     
على سبيل املثا  رعاية  وليس متكاماًل  ،غلبهاأيف  نشطة متماثلةوبالتايل تكون األ ،واالستدامة

، الشركات هي املسؤولية االجتماعية ها، وت عترب احيانً أ اجلمعياتودعم بعض  املؤمترات ومعارض
وأساس املسؤولية  ،ثرها حمدود وغري مستدامأولكن ، ةوهي بال شك خدمة اجتماعية وجيد

وبالتايل يكون  .ةالشركوتنطلق من نفس اجملا  الذي تعمل فيه  ،ثر واالستدامةاالجتماعية مدى األ
 . التجارية عما ا من جرا  ممارسه األو تأثرً أا ضررً  كثراملصاحل األ أصحاببني  عدم توازنهناك 
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 : معوقات الشراكة اجملتمعية

يف فلسفة  هدافختتلف التحديات اليت تواجه الشراكة يف اخلدمات العامة بسبب تباين األ      
وال توجد قناعه تامة  ،وكذلك غياب التنسيق واالنسجام بينهما ،القطاع العام عن القطاع اخلاص

غياب التخطيط ودراسات اجلدوى وجدوى االستثمار يف إىل  وباإلضافة، جبدوى املشاريع املشرتكة
  .املسؤولية االجتماعية

و أسوا  يف القطاع العام  ،ال توجد جهات تشرف على الشراكة: داريشراف اإلغياب اإل -
 . و  عنهاؤ مما جيعلها عائمة ال يعرف املس ،القطاع اخلاص

كل الشراكات تقوم على االجتهاد الشخصية لإلدارة : عدم تقنني الشراكة اجملتمعية -
 . حالة من الفوضى وجودبمما يوحي  ،القائمة

وإدارية طويلة تعوق  ةات روتينيإجرا نظمة معقدة و أوجود : داريةات اإلجرا تعقد اإل -
  .تعملية الشراكة من املؤسسا

غياب التشريعات يفسر بعدم اكرتاث الدولة وعدم رغبتها يف : غياب التشريعات احلكومية -
 . مشاركة القطاع اخلاص

 ةالتكامل بني مؤسساته املختلفإىل  يفتقد اجملتمع العريب: التكامل املؤسسيإىل  االفتقار -
 .(9100 يف السامل)
لوعي بأمهية الشراكة اجملتمعية على صعيد اجملتمع واملؤسسات مما جيعل القطاع نقص ا -

  .ةاخلاص غري مهتم بأمهية هذه الشراك
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 أعبا هنا أاملسؤولية االجتماعية وأدواهتا على يف  يهاإل ا ينظرواليت دائمً  ،املعوقات املالية -
 .فقط دون مردود مايل

التخطيط االسرتاتيجي يف  غلبها يتفقدأعائلية و غلب الشركات يف دو  اخلليج شركات أ -
من  أكثرعلى العاطفة  يًّااجملتمع مبنإىل  وبالتايل يكون العطا  ،املسؤولية االجتماعية

 . العطا  املؤسسي
ولكن   ،سالميةصيلة يف الثقافة اإلأهنا فكرة أحداثة التجربة يف املسؤولية االجتماعية رغم  -

جية يغلب الشركات ال توجد لديها اسرتاتأو ، اجملتمعات العربيةداري حديث يف إكمنهج 
تزا  غري  واملسؤولية االجتماعية ال، وتفعيل الفكرة ينبع من نضجها يف هذا اجملا ،

 . مشلأوالشراكة اجملتمعية وسيلة من منهجية  ،غلب املنظماتأمن  ةمستوعب
بينما  ،يف جما  املسؤولية االجتماعيةا حىت ال يزا  التنافس بني املنظمات االقتصادية قائمً  -

ن حيل التعاون التكامل بني املنظمات االقتصادية مكان التنافس إىل أيف هذا اجملا  حيتاج 
  .ثر كبريألتقدمي مشاريع ذات 

وبالتايل  ،و االعتماد على الدعم احلكوميأ مهية الشراكةأعدم وعي املنظمات احلكومية ب -
ولويات لتكون متاحة راكة بني خمتلف املنظمات وحتديد األمل تفكر يف حتديد آليات للش

يعفي القطاع اخلاص من مسؤولياته االجتماعية  وهذا ال، منا ترتك مفتوحةوإ ،للجميع
 . بقيادة مشروعات مشرتكة فيما خيدم اجملتمع الذي يعمل فيه
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 : اخلالصة

دا  بعض املنظمات أرغم كل هذه التحديات واملعوقات اليت تكون ناجتة عن قصور يف       
، بقي املسؤولية االجتماعية مسؤولية الشركات ذاهتااحلكومية وبعض منظمات اجملتمع املدين ت  

 ساسي واهلام وامللح يفومهما تكن هذه املعوقات والتحديات ال تعفي الشركات من دورها األ
  .التنمية

فالشركات قادرة على     
لياهتا و تفعيل مسؤ 

جتاه اجملتمع  االجتماعية
ن الذي تعمل فيه أل

املسؤولية االجتماعية منهج 
ها تومن مصلح، للشركات

قبل مصلحة اجملتمع 
 .تفعيلها

وميكن من خال        
الشراكة والتعاون تذليل 
املعوقات وقيادة مشاريع 

ا بعيدً  التنمية وبرامج ختدم
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 من بداًل وميكن للشركات ، جهزة احلكومية وقصور يف فهم بعض القائمني على بعض األعن روتني
ن تفعل على أفالشركات قادرة ، جهزة احلكوميةنظمة األأن الشركات تتواكب وتتكيف مع أ

جهزة احلكومية تتواكب معها مرغمة لسن تشريعات تبارك وتنظم مثل هذه ن جتعل األوأ ،العكس
  .مطار خطة اجملتمع بشكل عاإوضمن  ،ةح  لتساهم يف القضايا املدامت  الشراكات ما

 : التوصيات

ولويات  الدو  خطة اسرتاتيجية واضحة للمسؤولية االجتماعية حتدد فيها األن تتبىن  أ -
  .ةبيو ور بقية الدو  األبسوة أتراجع كل ثالث سنوات و 
لتشجيع الشركات  ةفاحلوافز من املنظمات احلكومية مطلوب ،والعصا ةاجلزر باع سياسة ات   -

 بعض امليزات اليت متيزها عن غريها نظري مشاركتها من خال  سن   ىن تعطأعلى املسامهة ب
  . نظمة وتشريعات يف هذا اجملاأ
مؤسسات  ىحدإإىل  نشا  مشروع بنك للمبادرات االجتماعية تكون مسؤولية مسندةإ -

الرئيسية عرض املبادرات  تهمهمو  يكون مستقاًل و منظمات اجملتمع املدين  ىحدإ وأالدولة 
حجام الشركات أتناسب مجيع ل التنمية ها وأولوياهتا يفأهدافواجلهات الراعية هلا و 

 . وجماالهتا
  .نشا  مؤسسات جديدة ذات هدف اجتماعي بفكر اقتصاديإتشجيع  -
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 ة االجتماعيةلمحة عن الشبكة السعودية للمسؤولي

مبادرة مجتمعية غير هادفة للربح هي  الشبكة السعودية للمسؤولية االجتماعية         

م 1122الرمضي بن قاعد الصقري في عام / سسها خبير المسؤولية االجتماعيةأ

وتعزيز  لنشر ثقافة المسؤولية المجتمعية وتوطين معرفة االستدامة بالوطن العربي

 . عمالالممارسات المستدامة في األ

في وزارة التجارة  لمبادرة لمؤسسة خبراء المسؤولية مسجلةملكية ا        

لى توطين المعرفة إوهي مبادرة مجتمعية غير هادفة للربح تسعى ، والصناعة

 .مفتوحة للجميعولة في جميع األعمال وفق المعايير العالمية ؤوالممارسة المس

حد مرتكزات رؤية أمفهوم المسؤولية االجتماعية وتوطين ممارسته ال سيما أن و      

همية لذلك من األ ،1111وكذلك برنامج التحول الوطني للمملكة  ،1122المملكة 

 . ن نركز على تعزيزه في جميع الممارساتأبمكان 

  : رؤيتنا

 .للمنظماتوممارسات المسؤولية االجتماعية  توطين المعرفة الريادة في

 : رسالتنا

من خالل شراكة خبراء المسؤولية االجتماعية نمكن المنظمات من الممارسات 

 توتطوير المبادراوتوطين المعرفة العلمية وتوفيرها وابتكار وتصميم ، المستدامة

 .وفق معايير االستدامة
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 :هداف التاليةونسعى لتحقيق األ

 .للشركات في المجتمعنشر ثقافة المسؤولية االجتماعية  -2
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 .عداد معجم بالباحثين والمهتمين في مجال المسؤولية االجتماعيةإ -4
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 . الشركات

 . تأهيل وتدريب الجهات واألفراد على برامج المسؤولية االجتماعية -2

تقديم االستشارات لألفراد والمؤسسات الحكومية والشركات في مجال  -4

 .المسؤولية االجتماعية

 . في المسؤولية االجتماعية واالستدامةتصميم وابتكار المبادرات  -5

 . إعداد الخطط االستراتيجية للمسؤولية االجتماعية للمنظمات -6

 . إعداد الدراسات والبحوث في مجال المسؤولية االجتماعية والتنمية -7

 . بناء الهوية اإلعالمية من خالل مبادئ المسؤولية االجتماعية -8

 . ر االستدامةتقييم البرامج القائمة وتطويرها وفق معايي -9
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 : الشراكات والتعاون المحلي والدولي

مع عدة جهات لدينا تعاون لدينا العديد من الشراكات ، وعلى سبيل المثال      

،  مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية  بالرياض محلية ودولية ، منها

مجلس المسؤولية و. (نقاء)وكذلك الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين بالرياض 

والغرفة التجارية ،  والغرفة التجارية الصناعية بالرياض،  االجتماعية  بالرياض

ومجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية االجتماعية ، ومجلس  ، الصناعية بجدة

وكذلك ،  ومستشفى عبد اللطيف جميل في جدة،  المسؤولية االجتماعية في  ينبع

، ووزارة اإلعالم ممثلة في القنوات  ني فطن بالرياضالبرنامج الوطمع لدينا تعاون 

السعودية ، وكذلك بعض القنوات الخليجية ، وبعض أقسام المسؤولية االجتماعية في 

الفيصل للمسؤولية االجتماعي  مركزكذلك والجامعات السعودية ، وبيئة أبو ظبي ، 

 .ية ودوليةوالعديد من الشركات التي تعمل في هذا المجال محلفي دولة قطر 

ا األفراد فلدينا متعاونون من كافة مدن المملكة العربية السعودية والدول العربية،  أم 

 ،لى توسيع نطاق التعاون والشراكة الهادفة لتوطين المعرفة والممارسةإنسعى كما 

و أو القطاع الخاص أسواء من المنظمات الحكومية  ،اا ودولي   ي   ا وإقليمسواء محلي   

   . ، أو األفرادمنظمات المجتمع المدني

 للشبكة السعودية للمسؤولية االجتماعية  المجلس العلمي

فقط قدمت الشبكة السعودية للمسؤولية الدعم المجاني ألكثر من  5102في عام 

طالب ا وطالبة في الماجستير والدكتوراه في جامعات عالمية أوروبية وأمريكية  021

يم استبيانات، واستشارات علمية، وتوفير مصادر علمية في وعربية ومحلية كتحك

وأصدرنا مجلة عن المسؤولية . هذا المجال، وكذلك تقديم استشارات للمنظمات
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فيس "كما أن الشبكة لها حسابات على وسائل التواصل االجتماعي . االجتماعية

 ". يوتيوب"، و"إنستجرام"، و"توتير"، و"بوك

ا لن     الكفاءات الوطنية الفاعلة في من تم استقطاب عدد ا؛ لذلك وهذا يمثل تحدي 

عضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية أسواء من  ،المجتمع متطوعين

لالستفادة و الممارسين في هذا المجال أ ، الباحثين بالمسؤولية االجتماعية واالستدامة

سيما لندرة من خبراتهم في خدمة المعرفة العلمية في هذا التخصص، ال 

لتوجيه مسار المسؤولية االجتماعية المتخصصين الفعليين في هذا المجال، وكذلك 

 . 5101المملكة  ا لرؤية بالمملكة العربية السعودية وفق  

والشبكة السعودية للمسؤولية االجتماعية منصة ثقافية توعوية لديها شراكات وتعاون 

ين المعرفة ، وجميع محتويات مع جهات محلية وعالمية ومفتوحة للجميع لتوط

المنصة متاحة للجميع دون أي قيود، وبإمكان الباحثين نشر بحوثهم أو االستفادة من 

 . البحوث المنشورة واإلطالع عليها

واستطعنا ، وهلل الحمد توظيف الفضاء اإللكتروني ، ووسائل التواصل االجتماعي 

 .ا المجاللخدمة مجتمعنا بتعاون المبادرين والمهتمين في هذ

مشترك من المهتمين في هذا المجال من العالم  2111والمنصة فيها أكثر من 

العربي ، سواء كانوا مشتركين بالنشرة اإللكترونية للمنصة ،  أو أعضاء مسجلين ، 

ولكن  سياسة الموقع ُصمِّمت بحيث تكون تحفيزية ، حيث ال يظهر اسم العضو 

 .قاالت أو األخبار أو الدراساتالمسجل إال  بالنشر ، سواء في الم

وكذلك يمكن للشركات نشر نشاطها ومجالها وعنوانها وفروعها ومبادراتها 

وتقاريرها وبرامجها في مجال المسؤولية االجتماعية ؛ إلبراز دورها للمجتمع الذي 

تعمل فيه ، وتعطي الشركة رقَم مستخدٍم للقسم المختص بمجرد التسجيل ، وهذه 

لالستفادة من الدور االجتماعي الذي تقوم به بما يعود عليها بالفائدة خدمة للشركات 
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ا لدخولها معجم الشبكة السعودية للمسؤولية االجتماعية  الشركات المسؤولة )تمهيد 

ا بالمملكة العربية السعودية  (. مجتمعي  

ا هناك خدمة أخرى ، وهي دور الوسيط بين الجمعيات الخيرية والمبادرات  أيض 

ماعية والقطاع الخاص ، ونعرض المبادرات االجتماعية التي تتوافق مع االجت

 . مبادئ ومعايير المسؤولية االجتماعية

 : للفئات التالية انالعضوية واالشتراك متاح

 لمؤسسات الحكومية ا -

 منظمات المجتمع المدني  -

 الشركات التي لديها برامج مسؤولية اجتماعية  -

 ية االجتماعية كنشاط تجاريالشركات التي تعمل في المسؤول -

 األفراد الباحثون والمهتمون في المسؤولية االجتماعية  -

 وللعضوية ميزات عديدة سواء للمنظمات أو االفراد  . 

وبحمد هللا أصبحت نتائج الشبكة السعودية للمسؤولية االجتماعية وثمارها وخدماتها 

ا للعالم العربي الذي يحتاج إلى المزيد من الجهود في توطين المعرفة  عالمية ، وخصوص 

 . والممارسة في هذا التخصص بالذات
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