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كان من اأهم نتائج االأزمة االقت�سادية واملالية العاملية التي ظهرت يف الن�سف 
الثاين من عام 2008م، بروز مفه�م امل�س�ؤولية املجتمعية جمدًدا يف عامل املال 
واالأعمال واالقت�ساد، وتر�سيخ مبداأ م�س�ؤولية االإدارة، واإثارة م�س�ؤولية االإدارة 

عن تبديد الرثوات الناجم عن تلك االأزمة.
ويثري مفه�م امل�س�ؤولية املجتمعية ال�س�ؤال عن مدى التكامل والرتابط، اأو التباين 
اأخرى.  جهة  من  واالأعمال  واملال  واالقت�ساد  جهة،  من  والقيم  االأخالق  بني 
النظام  اإطار  يف  العدالة  مبادئ  والتجارية  االقت�سادية  العالقات  ت�س�د  وهل 

االقت�سادي العاملي؟
اآدم �سميث؛ م�ؤ�س�س االقت�ساد الراأ�سمايل ترابًطا  من الناحية النظرية، يرى 
»نظرية  كتابه  يف  يق�ل  اإذ  االأخالقي؛  وال�سل�ك  االقت�سادي  الن�ساط  بني 
ال�جدان االأخالقي »ينبغي على املرء اأن ينظر اإلى نف�سه على اأنه م�اطن يف هذا 
العامل، وع�س� يف جمه�رية الطبيعة، ولي�س فرًدا م�ستقاًل منف�ساًل عن العامل. 
ومن اأجل م�سلحة هذا العامل الكبري ينبغي عليه ط�ًعا اأن ي�سحي مب�سلحته 

ال�سخ�سية ال�سغرية يف كل االأوقات.
اأن  واالقت�ساد  واالأعمال  املال  عامل  يف  وم�ؤ�س�ساتها  االإدارة  على  يجب  ولهذا 
م�ستقاًل  كياًنا  ولي�ست  فيه،  تعمل  الذي  املجتمع  من  كجزء  نف�سها  اإلى  تنظر 
ا اأن ت�سحي مب�سلحتها الذاتية يف اأي  منف�ساًل عن هذا املجتمع. وعليها اأي�سً
وقت تتعار�س فيه مع م�سلحة املجتمع، �س�اء كان جمتمعًا حمليًا اأو عامليًا. ويف 
هذه املق�لة، نرى اأ�س�س امل�س�ؤولية املجتمعية وحماية البيئة املحلية والعاملية؛ اإذ 
تكمن اأ�سباب وج�د وا�ستمرار ال�سركات واأن�سطتها يف املجتمع الذي ه� م�سدر 
ع�امل االإنتاج، مبا فيها امل�ارد الطبيعية والعمالة واخلدمات الالزمة، وه� يف 

ال�قت نف�سه امل�ست�عب ملنتجات تلك االأن�سطة من ال�سلع واخلدمات.
باأن  يقني  على  االإدارة  اأ�سبحت  االإدارة،  يف  اجلديدة  االجتاهات  ظه�ر  ومع 
هدفها يف االزدهار لن يتحقق ما مل تكن يف خدمة املجتمع الذي ي�سع ثقته فيها 
ال�ستغالل ع�امل االإنتاج االجتماعية بكفاءة عالية، تع�د على ال�سركات بع�ائد 
كما  واالجتماعية،  االقت�سادية  التنمية  يف  لدورها  واحرتام  وبتقدير  جمزية، 
تع�د على املجتمع باخلري واملنفعة من جهة، وبتلبية احتياجاته من اخلدمات 
وال�سلع وتط�ير امل�ارد الب�سرية وحماية البيئة من جهة اأخرى. ويت�قع املجتمع 
من االإدارة اأن تلتزم بالق�انني والنظم، وكامل االإطار القان�ين املنظم للن�ساط 

االقت�سادي، اإ�سافة اإلى مبادئ العدالة واالإن�ساف.
للم�س�ؤولية  االقليمية  ال�سبكة  مبادرة  جاءت  املفه�م،  هذا  من  وانطالًقا 
االجنازات  باأف�سل  التعريف  يف  ت�ساهم  مهنية  جائزة  تبني  يف  االجتماعية 

واملمار�سات يف جماالت تطبيقات امل�س�ؤولية املجتمعية لل�سركات العربية.

• رئي�س جائزة امل�س�ؤولية العربية لل�سركات بالدول العربية

ولنـــا كلمــــة

بقلم : عبداهلل بن �سامل الروا�س
ال�سفري الدويل للم�س�ؤولية االجتماعية
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مـــاهيـــة الـجـــائـــزة:
جائزة املسؤولية املجتمعية 

للشركات بالدول العربية تعنى 
بتحفيز الشركات العربية نحو 

تبني ممارسات مسؤولة يف داخل 
منشآتها ويف املجتمع املحيط. 
وقد تم تقسيم الجائزة إلى فئات 
عديدة، وسيتم تقييم املرشحين 
لنيل هذه الجائزة من املؤسسات 

والشركات العربية وفق معايير 
مهنية. كما سيتم التعاون يف 
تنفيذ الجائزة عبر الشراكات مع 

الغرف التجارية والصناعية العربية 
إضافة إلى مجالس األعمال العربية، 

وهيئات اقتصادية وتجارية عربية 
معتبرة. وسيتم االحتفال بالجائزة 

يف كل عام تزامنا مع اليوم 
العاملي للمسؤولية املجتمعية 

والذي يوافق تاريخ 25 سبتمبر 
من كل عام. كما يمكن استضافة 

احتفاالت الجائزة يف كل عام يف 
عاصمة من العواصم العربية.
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فــئــات الجائـزة

أواًل: جائزة شخصية العام االقتصادية العربية المسؤولة مجتمعيًا
متنح هذه اجلائزة ل�سخ�سيات اقت�سادية وجتارية عربية لها دور جمتمعي بارز واأحدثت اأثرًا وا�سحًا 

يف داخل م�طنها ويف خارجه.

رابعا: جائزة الغرفة التجارية والصناعية العربية المسؤولة مجتمعيًا.
والتي  الفاعلة،  املجتمعية  امل�ساركة  العربية ذات  وال�سناعية  التجارية  للغرفة  يتم منح هذه اجلائزة 

ت�ساهم يف برامج اخلدمة وامل�س�ؤولية املجتمعية مببادرات رائدة وم�ؤثرة.

ثالثا: جائزة الجهات والوزارات الحكومية المسؤولة مجتمعيًا
في مجاالت االقتصاد والتجارة.

يتم منح هذه اجلائزة ل�زارات االقت�ساد والتجارة العربية االأكرث متيزًا يف جماالت امل�س�ؤولية املجتمعية 
وتطبيقاتها.

ثانيًا: جوائز الشركات المسؤولة مجتمعيًا:

يتم منح هذه اجلائزة لل�سركات العربية امل�س�ؤولة جمتمعيًا وفق الفئات الآتية:

جائزة ال�سركة العربية امل�س�ؤولة جمتمعيًا 
لفئة ال�سركات ال�سغرية واملت��سطة.

جائزة ال�سركة العربية امل�س�ؤولة 
جمتمعيًا لفئة اخلدمات.

جائزة ال�سركة العربية امل�س�ؤولة 
جمتمعيًا لفئة الطاقة.

جائزة ال�سركة العربية امل�س�ؤولة 
جمتمعيًا لفئة البن�ك وامل�سارف.

جائزة ال�سركة العربية امل�س�ؤولة 
جمتمعيًا لفئة القطاع العقاري.

جائزة ال�سركة العربية امل�س�ؤولة 
جمتمعيًا لفئة ال�سناعة.

جائزة ال�سركة العربية امل�س�ؤولة 
جمتمعيًا لفئة الفندقة وال�سياحة.

جائزة ال�سركة العربية امل�س�ؤولة 
جمتمعيًا لقطاع املقاولت.

جائزة ال�سركة العربية امل�س�ؤولة 
جمتمعيا لفئة الـتاأمني والتاأمني التكافلي.
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آليــــة التقـــدم للجــائــــزة:
• �سيتم االعالن عن اجلائزة وتفا�سيلها بتاريخ 25 �سبتمرب 2018 م مبنا�سبة الي�م العاملي للم�س�ؤولية 

املجتمعية.
• �سيتم فتح باب التقدم لل�سركات العربية حتى تاريخ 25 دي�سمرب 2018م، حيث ميكن لل�سركات اأن 

تتقدم عرب امل�قع االلكرتوين لل�سبكة االقليمية للم�س�ؤولية االجتماعية.
• �سيتم اجتماع جلنة التحكيم يف الفرتة مابني 28-31 دي�سمرب من عام 2018م.

• �سيتم تكرمي الفائزين حفل يقام بتاريخ 30 من �سهر يناير من عام 2019م.

شروط التقدم للجائزة:
• ميكن التقدم للجائزة جلميع من يندرج حتت اإحدى الفئات املذك�رة يف فئات اجلائزة.

• ي�سرتط للجهة املتقدمة اأن تك�ن لها �سفة قان�نية يف م�طنها العربي.
• على اجلهات املتقدمة االلتزام باالإطار الزمني للجائزة.

• تقدم اجلهة املتقدمة مل�سابقة اجلائزة ملخ�س عن دورها يف جماالت امل�س�ؤولية املجتمعية يف م�طنها 
فيما ال يزيد عن 15 �سفحة مطب�عة ب�سيغة )WORD( على مقا�س خط 12، وميكن اأن يرفق 
للم�س�ؤولية  االقليمية  لل�سبكة  االلكرتوين  امل�قع  تقدميه عرب  ويتم  امللخ�س،  �سرح  تعزز  �س�ر  معه 

االجتماعية.
• يتم حتديد امل�س�ؤول عن الت�ا�سل من قبل اجلهة املتقدمة، �سامال اأرقام الت�ا�سل، وعن�ان الربيد 

االلكرتوين.
• يت�سمن امللخ�س الذي يتم تقدميه ال�س�ابط الآتية:

1- اإبراز البعد التاريخي وتط�ره ملمار�سة امل�س�ؤولية املجتمعية من قبل اجلهة املتقدمة.
2- ت��سيح ممار�سات امل�س�ؤولية املجتمعية للجهة املتقدمة وفق اإطار ا�سرتاتيجي وذلك من خالل 

روؤية ور�سالة واأهداف هذه اجلهة وخطتها اال�سرتاتيجية اأو التنفيذية اأو خطط اأعمالها. .
3- اإبراز مناذج من ممار�سات امل�س�ؤولية املجتمعية للجهة املتقدمة يف داخل من�ساآتها )امل�ظف�ن- 

بيئة العمل- الخ(.
4- اإبراز مناذج من ممار�سات امل�س�ؤولية املجتمعية للجهة املتقدمة يف املجتمع املحيط.

5- اإبراز ممار�سات ت�ثيق مبادرات امل�س�ؤولية املجتمعية واالأطر املهنية املعتمدة ال�سدار التقارير.
واالجتماعية  البيئية  املرتكزات  وفق  املجتمعية  للم�س�ؤولية  املتقدمة  اجلهة  ممار�سات  ابراز   -6

واالقت�سادية.
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• ال�سبكة االإقليمية للم�س�ؤولية االإجتماعية هي م�ؤ�س�سة مهنية دولية غري هادفة للربح مت تاأ�سي�سها 
قطر،  ودولة  البحرين،  مملكة  يف  متثيلية  واتفاقيات  ومكاتب  فروع  ولها  2007م،  عام  يف 
ودولة الك�يت، واململكة العربية ال�سع�دية، وجمه�رية م�سر العربية، واجلمه�رية الت�ن�سية، 
وجمه�رية ال�س�دان، واجلمه�رية الرتكية ومملكة ه�لندا ومملكة بريطانيا، ودولة االمارات 
العربية املتحدة، و�سلطنة عمان واجلمه�رية اجلزائرية الدمي�قراطية ال�سعبية، وجمه�رية 

ال�س�مال وال�اليات املتحدة االمريكية.

• تهدف ال�سبكة االإقليمية للم�س�ؤولية االإجتماعية اإلى رفع م�ست�ى ال�عي ح�ل امل�س�ؤولية املجتمعية 
وامل�ؤ�س�سات،  لل�سركات  املجتمعية  امل�س�ؤولية  تعزيز  على  والعمل  وامل�ؤ�س�سات،  لل�سركات 

والقطاعات احلك�مية واالأهلية واخلا�سة. 

ت�سعى ال�سبكة االإقليمية للم�س�ؤولية االإجتماعية لتحقيق اأهدافها من خالل تقدمي اخلدمات   •
اال�ست�سارية، وتنفيذ الربامج التدريبية وور�س العمل املتخ�س�سة، وكذلك تنظيم امللتقيات 
واالقت�ساد  امل�ستدامة  والتنمية  املجتمعية،  امل�س�ؤولية  جماالت  يف  املتخ�س�سة  وامل�ؤمترات 

االأخ�سر واخلدمة املجتمعية والتط�ع امل�ؤ�س�سي.

م�س�ؤولة  واأن�سطتها  واأعمالها  ممار�ساتها  ت�سبح  اأن  على  وامل�ؤ�س�سات  ال�سركات  م�ساعدة   •

ومت�افقة مع معايري التنمية امل�ستدامة.

• تعمل ال�سبكة االإقليمية للم�س�ؤولية االجتماعية على تنفيذ درا�سات وبح�ث متخ�س�سة، ا�سافة 
االأخرى  وامل�ؤ�س�سات  االأعمال  قطاعات  لتثقيف  متن�عة  ومطب�عات  دوريات  ا�سدار  اإلى 

مبمار�سات امل�س�ؤولية املجتمعية وفقًا للمقايي�س العاملية املعتمدة. 

امل�س�ؤولية  ملمار�سات  مهني  مر�سد  لت�فري  االإجتماعية  للم�س�ؤولية  االإقليمية  ال�سبكة  ت�سعى   •

املجتمعية الفاعلة يف املنطقة العربية.

• تعمل ال�سبكة االإقليمية للم�س�ؤولية االجتماعية، على التعريف باملبادرات واملمار�سات امل�س�ؤولة 
لل�سركات، وامل�ؤ�س�سات، والقطاعات احلك�مية، واالأهلية، وكذلك منظمات املجتمع املدين، 

وتقدير اأ�سحابها، والقائمني عليها من خالل فعاليات تكرميية وتقديرية مهنية معتربة.


