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وين تريفس، شركة برايس ووترهاوس كوبرز، سويسرا؛ وبيتر أتنغ، معهد األمم املتحدة لبحوث             جـنوب أفريقيا؛ وأنت   
ويود األونكتاد أيضاً أن ُيعرب عن تقديره ألعضاء األمانة الذين نظموا احلدث وأتاحوا إمكانية              . التنمـية االجتماعية  
، وكاثرين كاتونغوال، وتاتيانا كريلوفا وماريا      يوسف أمسيالش وقسطنطني بارتل، وروزالينا غويينا     : إصدار هذا املنشور  

 .مويا، وغوينايل كريي، ولورين رفينغ



 

 



 

v 

 متهيد

أخذت األمم املتحدة على عاتقها مؤخراً مهمة إشراك جمتمع األعمال بوجه عام، والشركات عرب الوطنية  
مني العام لألمم املتحدة، كويف ودعا األ. بوجه خاص، يف اجلهود اليت يبذهلا من أجل حل مشاكل التنمية يف العامل          

عنان، شركات األعمال الكربى يف العامل إىل األخذ بتسعة مبادئ عاملية ألداء  األعمال التجارية يف جماالت حقوق 
، أفضى ذلك إىل إطالق مبادرة االتفاق العاملي، ٢٠٠٠يوليه /ويف متوز. اإلنسان ومعايري  العمل واملمارسات البيئية

 .هد شركات األعمال جبعل هذه املبادئ العاملية جزءاً ال يتجزأ من أنشطتهااليت تقضي بتع

ولألونكـتاد، بسـبب تركيزه على التجارة والتنمية، دور رئيسي يؤديه يف تعزيز البعد اإلمنائي ألنشطة                 
ن من خالل   وميكن للشركات عرب الوطنية أن تساهم مسامهة ال يستهان هبا يف التنمية املستدامة للبلدا             . األعمـال 

إال أنه ثبت مراراً أن املؤسسات الكبرية ميكن أيضاً أن تؤثر تأثرياً سلبياً يف              . االسـتثمار وإجيـاد فـرص العمل      
وال بد من توافر الشفافية بشأن التأثري البيئي واالجتماعي للشركات من أجل حتسني        . اجملـتمعات اليت تعمل فيها    

 .إدارة هذه املسائل

فريق اخلرباء (فريق خربائه احلكومي الدويل املعين باملعايري الدولية للمحاسبة واإلبالغ وما برح األونكتاد و 
وأبرزت فضائح احملاسبة اليت هزت . يهتمان منذ عشرين سنة مبسألة شفافية الشركات ومساءلتها) احلكومي الدويل

ن عموماً عالقات الثقة بني      احلاجة إىل الشفافية وكشف البيانات ألهنما يعززا       ٢٠٠٣عـامل األعمـال يف عـام        
 .وهذا ينطبق على كل من املعلومات املالية وغري املالية. املؤسسات واملستثمرين وغريهم من أصحاب املصلحة

ويرتـبط عمـل الفـريق املتعلق بكشف البيانات ارتباطاً مباشراً بالتطورات اجلديدة يف جمال املسؤولية                 
 اجلمهور بالتأثري االجتماعي للمؤسسات يزداد عدد املبادرات املتعلقة         ومع ازدياد اهتمام  . االجتماعية للشركات 

وميارس اجملتمع املدين واملستثمرون على حد سواء ضغوطاً من أجل الكشف عن            . بتقييم هذا التأثري واإلبالغ عنه    
ان إىل عدد   وللجماعات املختلفة احتياجات خمتلفة، وهذا ما يفضي يف أغلب األحي         . األداء االجتماعي للشركات  

كـبري من الطلبات يصعب على املؤسسات تلبيتها، وال سيما املؤسسات اليت ال توجد لديها إدارات كبرية ُتعىن                  
 .بشؤون البيئة واحملاسبة

وقد شرع فريق اخلرباء يف     . وميكـن عقـد مقارنة بني هذا الوضع واالجتاهات احلديثة يف احملاسبة البيئية             
ورغم أن جهوده األوىل قوبلت بشيء من الشك فإن الدعم الذي تقدمه            .  سنة ١٥بة  معاجلة هذه املسألة قبل قرا    

 ١٩٩٨وهكذا، أصدر الفريق يف عام      . مهـنة احملاسـبة ما برح ينمو باطراد، وازداد االعتماد على عمل الفريق            
دئ اليت وفرت األساس    ، هذه املبا  "املبادئ التوجيهية للمحاسبة واإلبالغ املايل عن التكاليف وااللتزامات البيئية        "

 .لتوصيات االحتاد األورويب بشأن احملاسبة البيئية

وال توجد معايري دولية أو وطنية      . ويـبدو أن اجتاهاً مماثالً أخذ يظهر اليوم يف جمال احملاسبة االجتماعية            
الثناء، كثرياً ما للمحاسبة االجتماعية، واجلهود اليت تبذهلا الشركات يف جمال كشف البيانات، وإن كانت جديرة ب

 .تتمخض عن تقارير غزيرة باملعلومات ولكنها غري قابلة للمقارنة أو ال تتسم بالشفافية الكاملة
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إن الشـفافية فـيما خيص تأثري املؤسسات على اجملتمع خطوة ضرورية صوب حتسني إدارة هذا التأثري،                  
وحيلل هذا املنشور االجتاهات    . ماعية للبلدان وصـوب زيادة مسامهة القطاع اخلاص يف التنمية االقتصادية واالجت         

وهو يقّيم آثار هذه االجتاهات بالنسبة للمحاسبة ومنوذج . واملبادرات والقضايا الراهنة يف جمال اإلبالغ االجتماعي
اإلبـالغ التقلـيدي ويبحـث اخلطوات اليت ميكن اختاذها لالستجابة لطلب الشفافية املتزايد يف جمال املسؤولية                 

 .وال ريب عندي أنه سيعود بالنفع والفائدة على طائفة واسعة من القراء. ماعية للشركاتاالجت

 روبنـز ريكوبريو 
 األمني العام لألونكتاد 

 ٢٠٠٤أغسطس / آب٢٦ 
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 )١(تقرير أمانة األونكتاد

 موجز تنفيذي

وقد اختذ خمتلف أصحاب املصاحل     . تـزايد االهتمام يف السنوات األخرية بتأثري املؤسسات التجارية على اجملتمع           
بالغ عن هذا   عدداً كبرياً من املبادرات لتقييم تأثري الشركات االجتماعي، واختذت الشركات عدداً كبرياً آخر منها لإل              

 .التأثري

واستجابة هلذه التطورات، قرر فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين باملعايري الدولية للمحاسبة واإلبالغ يف دورته  
الثامنة عشرة أن تكون املسؤولية االجتماعية للشركات واحدة من املسائل الناشئة يف جمال شفافية الشركات اليت ميكن                 

وكان ذلك بعد صدور توصية الفريق يف دورته السابعة عشرة إىل أمانة األونكتاد مبواصلة              . ات املقبلة مناقشتها يف الدور  
جهودهـا الرامية إىل تعزيز اإلبالغ عن االستدامة الذي يشمل اإلفادة عن اجلوانب املالية والبيئية واالجتماعية ألنشطة                 

 .املؤسسات

 على الفريق النظر يف املستقبل يف تلك املسألة الناشئة من جديد            وقد أعدت أمانة األونكتاد هذه الورقة لتيسر       
وهي تقدم عرضاً عاماً ألكثر التعريفات      . واملتمـثلة يف املسؤولية االجتماعية للشركات وآثارها على احملاسبة واإلبالغ         

حتلل العوامل الرئيسية اليت    كما أهنا   . شـيوعا للمسؤولية االجتماعية للشركات واألنشطة الدولية الرئيسية يف هذا اجملال          
تنظم عالقات الشركات باجملتمع، مثل مدونات قواعد السلوك، والقوانني الدولية والوطنية، ومتطلبات إدارة الشركات،             

وعالوة على ذلك، توجز الورقة الوضع الراهن للتقارير        .  واملستثمرين رواملخاطـر املـتعلقة بالسمعة، وضغوط اجلمهو      
دمها  الشركات، واملبادرات الكربى اليت اختذها خمتلف أصحاب املصاحل للتوصل إىل منوذج مناسب       االجتماعـية اليت تق   
وتناقش الورقة يف النهاية بعض املسائل اليت يواجهها معدو التقارير االجتماعية ومستخدموها، مثل           . إلعـداد الـتقارير   

املقارنة بينها، واألمهية النسبية للبيانات املكشوف عنها وسائط إبالغ التقارير االجتماعية والغرض منها وشكلها وإمكانية 
 .يف تلك التقارير والتحقق منها

                                                        

)١( TD/B/COM.2/ISAR/20 ،٢٠٠٣أغسطس / آب١٥. 
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 مقدمة

وتتزايد تطلعات املستهلكني واملوظفني واملستثمرين  . يلقـى تـأثري املؤسسات على اجملتمع اهتماماً عاملياً         
وجيري حالياً وضع   . ل التجارية يف اجملتمع   وشـركاء األعمال التجارية واجملتمعات احمللية فيما يتعلق بدور األعما         
 .مبادئ عامة ومبادئ توجيهية ومدونات قواعد لتنظيم سلوك الشركات

وتطالـب احلكومات واملنظمات غري احلكومية واجملتمعات احمللية باملزيد من الشفافية واملساءلة، على أال               
شركات، وأن يشمل كيفية تأثري تلك العمليات على يقتصر ذلك على العمليات التجارية اليومية اليت تضطلع هبا ال

ومع ظهور الفضائح املالية واحملاسبية األخرية وما هلا من تأثري على أسواق رأس املال واملعاشات التعاقدية، . اجملتمع
 .أصبحت هذه الشواغل أكثر إحلاحا من ذي قبل

تأثري شركة من الشركات على اجملتمع،      وعلى الرغم من هذا االهتمام الواسع، ال يزال من الصعب تقييم             
فمجموعات أصحاب املصلحة تصمم أدوات للتقييم وفقاً للمعايري،        . ناهـيك عـن قياسـه بوضع معايري لذلك        

واملـنظمات املهنـية جتـري مراجعات اجتماعية، واحلكومات تضع تشريعات تلزم بإعداد التقارير االجتماعية،            
تب، واملؤسسات نفسها تنشر عددا متزايدا من التقارير عن أدائها       وهيـئات التصـنيف تصنف الشركات يف مرا       

ورغم هذه اجلهود الكثرية، فأصحاب املصاحل غري راضني عن التقارير، ويطالبون باملزيد من املعلومات . االجتماعي
 .عن تأثري املؤسسات على اجملتمع وكيفية توفيقها بني هذا التأثري واحتياجات اجملتمع

ار الكبري من املعلومات اليت يطلبها املستثمرون واجملتمع املدين عبئا متزايدا على املؤسسات             ويفرض املقد  
ويتزايد التسليم بأن أحد احللول يتمثل يف توحيد أسلوب إعداد الشركات للتقارير، . اليت تسعى جاهدة إىل تلبيتها

 . بينها والتحقق منهاحبيث تقدم جلميع أصحاب املصاحل مواد إعالمية كاملة، ميكن املقارنة

 املسؤولية االجتماعية للشركات

 تعريف

بالنص على حقوقها   " رخصة تشغيل "مينح اجملتمع مجيع الكيانات القانونية، مبا فيها املؤسسات التجارية،           
وقد كان لتحرير التجارة والعوملة الفضل يف متكني املؤسسات من توسيع نطاق . وواجـباهتا يف القوانني واألنظمة    

وعلى الرغم من وجود معاهدات واتفاقات      . عماهلـا، مبـا يضـعها يف موقف جيعل هلا تأثرياً أكرب على اجملتمع             أ
واتفاقـيات على الصعيد الدويل، فال توجد جمموعة موحدة من القواعد الدولية لتنظيم أنشطة األعمال التجارية                

املتزايدة بنوع من املمارسات األخالقية يف جمال       وهذا يعين أنه جيب موازنة قوة الشركات        . وتأثريها على اجملتمع  
، جتد  )٢(ويف عـامل تضاهي فيه القوة االقتصادية للشركات املتعددة اجلنسيات قوة الدول           . األعمـال الـتجارية   

                                                        

تقديرات املرصد  .  يف املائة من اإلنتاج العاملي     ٥٠ مؤسسة غري مالية يف العامل على        ٨٠٠تؤثـر أكرب     )٢(
 .Swiss Observatoire de la Finance ،(http://www.obsfin.ch). السويسري للمالية
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احلكومـات يف بعـض األحيان صعوبة يف إجياد توازن بني ضرورة محاية مواطنيها وضرورة اجتذاب االستثمار                 
 .)٣(األجنيب املباشر

وتصف معظم تعريفات املسؤولية االجتماعية للشركات بأهنا تشكل إجراءات تدمج مبوجبها املؤسسات             
الشـواغل االجتماعية يف سياساهتا وعملياهتا املتصلة بأعماهلا التجارية، ويشمل ذلك الشواغل البيئية واالقتصادية           

ويف البلدان  .  اليت يتعني على املؤسسات االلتزام هبا      ويشكل االمتثال للقانون احلد األدىن من املعايري      . واالجتماعية
اليت ال ُتفرض فيها التزامات قانونية على املؤسسات، أو اليت ال تكون فيها هذه االلتزامات واضحة بالتفصيل، ال                  

ويشمل نطاق املسؤولية االجتماعية للشركات اآلثار      . بـد من أن تبذل املؤسسات جهداً للوفاء بتطلعات اجملتمع         
وال . املباشـرة لإلجراءات اليت تتخذها املؤسسات، فضالً عن اآلثار غري املباشرة اليت ميكن أن حتدثها على اجملتمع   

 .يزال النقاش دائراً حول مدى إمكانية مساءلة املؤسسات عن هذه اآلثار الثانوية

، خلص ١٩٨٧ففي عام ". مةالتنمية املستدا"وترتبط املسؤولية االجتماعية للشركات ارتباطا وثيقا مبفهوم  
تقرير برونتالند إىل أن النموذج احلايل للتنمية االقتصادية ال ميكن أن يدوم على املدى البعيد، حيث إنه يتسبب يف 

التنمية اليت تليب احتياجات احلاضر "بأهنا " التنمية املستدامة"وقد عّرف التقرير . نفاد املوارد الطبيعية وإيذاء اجملتمع
ويعتمد مفهوم التنمية املستدامة هذا على ثالثة       . )٤("ار بقـدرة األجيال املقبلة على تلبية احتياجاهتا       دون اإلضـر  

ويف مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة      . محاية البيئة، والنمو االقتصادي، والعدالة االجتماعية     : عناصـر رئيسية هي   
، ٢١ بلد جدول أعمال القرن ١٠٠مد زعماء أكثر من ، اعت١٩٩٢والتنمية الذي عقد يف ريو دي جانريو يف عام 

وتتوىل جلنة التنمية املستدامة التابعة جمللس األمم       . وهو خطة لتحقيق التنمية املستدامة يف القرن احلادي والعشرين        
وقد وصف جدول . املتحدة االقتصادي واالجتماعي مراقبة احلكومات اليت وافقت على تنفيذ هذه اخلطة يف بلداهنا

 .)٥( الشركات عرب الوطنية بأهنا تؤدي دوراً حيوياً يف التنمية االجتماعية واالقتصادية للبلدان٢١أعمال القرن 

 أمهية املوضوع ملعدي تقارير الشركات ومستخدميها

تنشـأ الـتطلعات االجتماعـية عن تزايد أعداد مجاعات املصاحل، مبا فيها أصحاب األسهم، واملوظفون،                 
. نظمات غري احلكومية، واملستهلكون، واجملتمعات احمللية اليت تباشر فيها املؤسسات التجارية أعماهلاواحلكومات، وامل

يف قطاع معني أو موقع معني إال بإقامة حوار بني أصحاب          " سلوكاً مسؤوالً "وال ميكن إطالق حكم على ما يشكل        
ونظراً حلالة انعدام الثقة الراهنة بني      . ذا احلوار وتشكل الشفافية واملساءلة عنصرين أساسيني هل     . املصلحة واملؤسسات 

اجملـتمع واملؤسسـات، فـإن ادعاءات الشركات بانتهاج سلوكيات سليمة تقابل بالتشكيك إن مل تكن تدعمها                 
ويساعد اإلبالغ األمني عن تأثري إحدى املؤسسات على اجملتمع يف إعادة بناء            . معلومـات شاملة ميكن التحقق منها     

كما أن هذا اإلبالغ يسهل إقامة      . هنة على أن املؤسسة منفتحة وأهنا تتحمل املسؤولية عن أثر أعماهلا          الـثقة بالـرب   
ومجع . احلـوار ويتـيح ألصـحاب املصلحة التعرف إىل املشاكل ووضع حلول هلا ميكن أن تقبلها كافة األطراف                 

                                                        

)٣( ActionAid, "Unlimited companies", 2003. 
)٤( http://www.doc.mmu.ac.uk/aric/eae/Sustainability/Older/Brundtland_Report.html. 
)٥( http://www.un.org/esa/sustdev/documents/agenda21/english/agenda21toc.htm. 
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ص اجلديدة يف األسواق ويساعدها على حتسني املعلومات هلذه التقارير ميكن أيضاً أن حيّسن اطالع املؤسسة على الفر
 .وقد يفضي هذا بدوره إىل حتسني الوصول إىل األسواق املالية. إدارة املخاطر املرتبطة بالبيئة أو اجملتمع إمجاالً

ويضـم مسـتخدمو احلسابات عادة املديرين األعضاء يف جمالس اإلدارة، واملديرين التنفيذيني، وواضعي           
ويتزايد اهتمامهم باملسؤولية االجتماعية للشركات، حيث إن املديرين خيضعون         . ني، واملستثمرين األنظمة، والدائن 

لضغوط من املستثمرين للكشف يف احلسابات عما للنفقات واملخاطر وااللتزامات من تأثري بيئي واجتماعي على               
ممارسة الضغوط على املطالبة بعدم     ومع منو عدد صناديق االستثمار املسؤولة اجتماعياً، تقتصر         . أدائهـم املـايل   

ومبا أن . االستثمار إال يف املؤسسات اليت تستطيع أن تثبت أهنا أدجمت املسؤولية االجتماعية للشركات يف عملياهتا       
هذا النوع من املعلومات يتحول تدرجيياً إىل مسألة حيوية للمستثمرين، فال بد للشركات من أن تكون قادرة على 

 .ها البيئي واالجتماعي بأسلوب قابل للمقارنة والتحققاإلفادة عن أدائ

وقد قيل إن   . والكشـف عن األداء البيئي واالجتماعي أمر حيوي أيضاً إلدارة هذه املسائل إدارة جيدة              
ومن . )٦(حتسـن األداء البيـئي يعـين زيادة يف الكفاءة التشغيلية، ومن مث زيادة قيمة ما ميلكه أصحاب األسهم                  

 العالقة اإلجيابية بني األداء االجتماعي واألداء املايل، ولكن عددا من نظريات اإلدارة حياول أن               األصـعب إثبات  
فعلى سبيل املثال، ميكن لتحسني ظروف العمل وإشراك املوظفني يف اختاذ القرارات أن يرفعا اإلنتاجية               . )٧(يثبتها

كما أن حتسني بيئات العمل جيتذب      . لتغيبوهذا يقلل أيضاً من معدالت ا     . اخلدمات/وحيسـنا نوعـية املنتجات    
املوظفني ويبقيهم يف وظائفهم، ال سيما املهرة منهم، ويترتب على ذلك اخنفاض تكاليف عامل الدوران والتوظيف 

فإذا كانت هناك شركتان تنتجان نفس املنتج بنفس . مث إن املستهلكني يتأثرون أيضا بسمعة املؤسسات. والتدريب
ة اليت هلا سجل جيد يف اجملالني االجتماعي والبيئي هي اليت تستطيع اإلفادة من ذلك لزيادة السـعر، فـإن الشرك   

وال ميكن يف النهاية إدارة األداء البيئي واالجتماعي كما ينبغي إال . مبيعاهتا واحلصول على نصيب أكرب من السوق
 .يف ظل تقييم ومقارنة على مدى فترة من الزمن

 ت باجملتمعما ينظم عالقات الشركا

 املبادرات الدولية الرئيسية يف جمال املسؤولية االجتماعية للشركات

وقد . جـرت أعمـال على الصعيد الدويل إلجياد تعريف أفضل حلدود املسؤولية االجتماعية للشركات              
الدولية، ، ومنظمة العمل )األونكتاد(صدرت مبادئ توجيهية للمؤسسات عن مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية 

أما مبادرة االتفاق العاملي اليت أطلقتها األمم املتحدة فهي ائتالف          . ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي     
ومن . يضـم وكاالت لألمم املتحدة ومؤسسات، ويهدف إىل الترويج جملموعة منتقاة من هذه املبادئ التوجيهية              

 . االحتاد األورويب واليت ال تزال يف مرحلة مبكرة جداًاملبادرات األخرى األعمال اليت يضطلع هبا

                                                        

)٦( UNEP/Sustainability/Business Case, "Buried Treasure: Uncovering the business case for 

corporate sustainability", 2001. 
 .املرجع السابق )٧(
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ووجود عدد متزايد من االتفاقيات واملبادئ التوجيهية العاملية يف جمال املسؤولية االجتماعية للشركات،              
وتـنامي اإلدراك العـام لقضـايا املسؤولية االجتماعية للشركات يف البلدان املتقدمة والبلدان النامية يساعدان                

وتتبدى طاقة االبتكار الشديدة من . ؤسسات على إدراج هذه املسؤولية يف األعمال والعمليات التجارية اليومية      امل
عدد وتنوع اجملموعات املنخرطة يف وضع هذه املبادرات، ولكن هذه اجملموعات ال تنسق فيما بينها، وبالتايل فهي    

حاب املصلحة بتصميم أدوات جديدة يف جمال       فعلى سبيل املثال، تقوم بعض جمموعات أص      . تسـبب االرتـباك   
املسؤولية االجتماعية للشركات، فيها ازدواجية ألدوات موجودة، ومتتنع عن العمل على أنواع معينة من األدوات 

 )٨(وقد بينت دراسة استقصائية جرت مؤخراً عن املبادرات       . توجد حاجة ماسة إليها، ومع ذلك يتجاهلها اجلميع       
 متنوعة من األدوات ملساعدة املؤسسات على إدراج املسؤولية االجتماعية للشركات يف رؤاها             أنه مت وضع طائفة   

وقد . وسياساهتا واستراتيجياهتا، ولكن أيا منها مل يصمَّم ملساعدة املؤسسات على اإلفادة عن تأثريها على اجملتمع              
 . املبادراتتسبب هذا يف اضطراب للمؤسسات اليت تصطدم بطلبات من عدد كبري جداً من

 مدونات قواعد السلوك

ال يوجـد توافـق يف اآلراء بشـأن ما إذا كان ينبغي أن تكون قواعد املسؤولية االجتماعية للشركات                    
ويف فترة من الفترات، اعُترب التنظيم الذايت للشركات ومدونات قواعد السلوك، اليت وضعتها             . اختيارية أم إلزامية  

. بيئة واالجتماعية، السبيل للمضي قُدماً يف جمال املسؤولية االجتماعية للشركات         الشركات لتحديد مسؤولياهتا ال   
وهي تستند إىل املدونات اليت     . )٩(فقـد تزايد عدد مدونات قواعد السلوك زيادة هائلة على مدى العقد املاضي            

يدان االقتصادي،  وضـعتها وكـاالت األمـم املـتحدة، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة التعاون والتنمية يف امل               
غري أن املدونات اليت وضعتها الشركات تكون عادة حمدودة . واحلكومات، وجتمعات الصناعات وأصحاب املصاحل

كما أن العديد من    . فغالباً ما تعتمدها املؤسسات اليت هتتم بصورهتا وصورة عالمتها التجارية         . الـنطاق والتطبيق  
وتركز هذه  . عل النتقاد اجلمهور هلا يف أسواق البلدان املتقدمة       املؤسسات اعتمدت مدونات قواعد سلوك كرد ف      

وهناك خطر يف أن . املدونـات عـادة على قضايا تتصل برفاه السكان يف بلدان الشركات أو البلدان املضيفة هلا    
فية يصـبح هلذه املدونات، يف حالة تطبيقها على اجلميع، أثر مدمر على بعض اجملتمعات، نظرا لالختالفات الثقا                

كما ميكن القول إن عدم فرض رقابة على تنفيذ املدونات يقلل من فائدهتا يف تعديل               . واالقتصـادية اجلوهـرية   
 .)١٠(األسلوب الذي جيب أن تنتهجه املؤسسات يف مباشرة أعماهلا

والفرق بني مدونة تشكل جمرد ممارسة من ممارسات العالقات العامة، وأخرى تفرض رقابة حقيقية على                
وليس لغالبية املدونات آلية للمساءلة . ت الشركات هو الشفافية والفعالية يف تنفيذها ويف أسلوهبا يف التحققعمليا

                                                        

اجمللس العاملي لألعمال  ٢٠٠٣مل ُتنشـر بعـد هـذه الدراسة االستقصائية اليت أجراها يف بداية عام           )٨(
 .التجارية بالنيابة عن ميثاق األمم املتحدة العاملي

)٩( OECD, "Codes of Corporate Conduct: A Review of Their Contents", 2001 .   يظهـر هـذا
 . قواعد تنوعاً كبرياً يف احملتويات وحجم التفاصيل الواردة يف مدونات قواعد السلوك مدونة٢٤٦االستعراض ل  

)١٠( UNRISD, "Voluntary Approaches to Corporate Responsibility", 2002. 
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 يف املائة ٤٠وأكثر عمليات الرقابة هذه شيوعاً، أي توقيع املوظفني التنفيذيني، ُيعمل به يف أقل من . )١١(أو املتابعة
 يف املائة من احلاالت، كما أن التدريب على االمتثال يشكل أقل ٢٠ إال يف" للتنبيه"وال توجد آليات . من احلاالت

 يف املائة من احلاالت، ويكون التحقق       ٣وجيري املديرون استعراضات دورية يف أقل من        .  يف املائة منها   ١٥مـن   
الطوعية ونظرا هلذا السجل الضعيف، يتزايد التسليم بأن مدونات قواعد السلوك . )١٢(اخلارجي أقل من ذلك أيضاً

 .ليست كافية لضمان أرضية مشتركة يف جمال املسؤولية االجتماعية للشركات

 )١٣(القوانني الدولية والوطنية

وتتزايد . يتغري اإلطار القانوين فيما يتصل باملسؤولية االجتماعية للشركات على الصعيدين الدويل والوطين 
ها على الناس والبيئة، وأصبحت تؤثر مباشرة على        املخاطـر القانونـية الـيت تتعرض هلا املؤسسات بسبب تأثري          

وميكـن أن تؤدي معرفة شركات التأمني واملستثمرين باملخاطر القانونية اليت تواجهها            . املؤسسـات الـتجارية   
كما ميكن أن تؤثر االلتزامات احملتملة على أسعار        . الشركات إىل ارتفاع أقساط التأمني وزيادة تكلفة رأس املال        

يف هذا السياق، ال بد للشركات من أن تقّيم هذه املخاطر وتديرها، وأن تؤيد التطبيق العاملي حلد أدىن            و. األسهم
 .من املعايري املعترف هبا دولياً، وذلك على سبيل املثال، يف جمال محاية البيئة، فتنشأ بذلك أرضية مشتركة

سوابق قضائية، مسائل من قبيل محاية     ويغطي القانون الدويل، من خالل معاهدات واتفاقات واتفاقيات و         
كما أن  . البيـئة واملستهلك والصحة، والعمل وحقوق اإلنسان، واملمارسات التجارية الرتيهة، وإدارة الشركات           

مث إن املبادئ . )١٤(العديد من االتفاقيات البيئية حيّمل البلدان املوقعة عليها املسؤولية عن كفالة تطبيق مبادئ معينة  
لشركات املتعددة اجلنسيات اليت وضعتها منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، رغم أهنا طوعية التوجيهية ل

بالنسبة للمؤسسات، تلزم سياسياً البلدان املوقعة بتعيني نقاط اتصال وطنية ميكن من خالهلا التحقيق مع املؤسسات 
ويتزايد . ال الوطنية ال يزال عليها أن تعمل بطريقة فعالة        غري أن نقاط االتص   . )١٥(اليت ال متتثل للمبادئ التوجيهية    

 .عدد املبادرات التشريعية املتخذة بفضل الضغوط اليت ميارسها اجلمهور

فقانون املطالبات املتعلقة باخلطأ يف حق األجانب، الساري يف . وتطبق قوانني وطنية معينة على نطاق دويل 
جانب من تقدمي مطالبات ضد الشركات عرب الوطنية األمريكية والشركات          الواليات املتحدة، ميكّن املواطنني األ    

األم األجنبية املتخذة من الواليات املتحدة مقراً هلا عن األعمال اليت تشكل انتهاكا لقانون الشعوب أو املعاهدات                 

                                                        

)١١( OECD, "Making Codes of Corporate Conduct Work: Management Control Systems and 

Corporate Responsibility", 2001. 
 .املرجع السابق )١٢(
 بعنوان ٢٠٠٣جزء كبري من هذا الفصل مأخوذ عن تقرير املعهد الدويل للبيئة والتنمية الصادر يف عام  )١٣(

"Legal Issues in Corporate Citizenship") قضايا قانونية يف مواطنة الشركات.( 
اتفاقية بازل بشأن التحكم أهم هذه االتفاقيات هي اتفاقيات العمل اليت أبرمتها منظمة العمل الدولية، و )١٤(

يف نقـل الـنفايات اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود، واتفاقية التنوع البيولوجي، وبروتوكول مونتريال بشأن املواد                 
 .املستنفدة لطبقة األوزون، واتفاقية فيينا حلماية طبقة األوزون، واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر

)١٥( http://www.oecd.org/EN/document/0,,EN-document-28-nodirectorate-no-11-37318-28,00.html. 
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 إلقامة دعاوى على الشركات وُيلجأ أيضاً بصفة متزايدة إىل مبادئ املسؤولية املدنية. اليت وقعتها الواليات املتحدة
 .األم جملموعات الشركات

وعـلى الصعيد الوطين، تنظم القوانني العالقات بني املؤسسات واجملتمع بضمان محاية أصحاب األسهم               
وميكن أن تصبح بعض املبادرات الطوعية املتعلقة . وغريهم من أصحاب املصلحة، مبن فيهم املوظفون واملستهلكون

كما . تماعية للشركات، كمدونات قواعد السلوك، ملزمة قانوناً بوصفها معايري دنيا حبكم الواقع           باملسؤولية االج 
. )١٦(أن خمططـات وضع اإلشارات االجتماعية وإصدار الشهادات املدرجة يف عقود سلسلة التوريد تصبح ملزمة              

لصحفية مبوجب القوانني املتعلقة وميكن التدقيق يف مدونات قواعد السلوك املنشورة وتقارير املؤسسات والنشرات ا
وميكن أيضاً أن تشكل مدونات قواعد السلوك والبيانات العامة املتعلقة بالقيم اليت تتبعها             . باالدعـاءات الكاذبة  

، حيث إهنا تفيد بأن املؤسسة تقبل مسؤوليات معينة، فينشأ هبذا تطلع واقعي عند              "الـتزاماً بناءً  "مؤسسـة مـا     
 .ه سيتم الوفاء هبذه املسؤولياتأصحاب املصلحة إىل أن

فهناك حكومات معينة تشعر بضرورة . وهناك أيضا بعض التطورات التشريعية يف جمال اإلبالغ االجتماعي 
وتكون شروطها، بوجه عام، جزئية يف . زيادة كشف البيانات والشفافية يف جمال املسؤولية االجتماعية للشركات

تشترطان على املؤسسات وشركاهتا  )١٨(وبلجيكا )١٧(ففرنسا. صلة بالعمالةتغطيـتها وبيئـية بصفة رئيسية أو مت    
الـتابعة الواقعـة يف إقليمـيهما الوطنيني أن تكشف عن املعلومات اإلحصائية املتعلقة بالقوى العاملة وتقلباهتا،                 

 املتخذة  واألجور، والصحة والسالمة، وظروف العمل، والتدريب، وعالقات العمل، وظروف املعيشة، والتدابري          
" السوق األوىل" على مجيع املؤسسات أن تدرج يف تقرير ٢٠٠٢كما أن فرنسا تشترط منذ عام . من أجل العمالة

)Premier Marchéاملتعلق مبسائل العمالة واجملتمع والبيئة ) ، أي سـوق التداول الفوري لألوراق املالية يف فرنسا
مة العمل الدولية األساسية، وكيفية قيام الشركات بالترويج هلذه        كيفـية احترام الشركات التابعة التفاقيات منظ      

ويف هولندا، نشر جملس اإلبالغ السنوي، بناء على طلب احلكومة،          . االتفاقـيات بني املتعاقدين معها من الباطن      
ادئ مبادئ توجيهية إلدراج معلومات عن املسؤولية االجتماعية للشركات يف تقرير اإلدارة السنوي، وكذلك مب             

واعتمدت الدامنرك والسويد والنرويج وهولندا . توجيهية لتقدمي تقارير منفصلة عن املسؤولية االجتماعية للشركات
 .)١٩(شروطاً إلزامية تفرض اإلبالغ البيئي على مؤسسات معينة

بعد ، ولكنها مل تتخذ     )٢٠(وتنظر اململكة املتحدة حاليا يف هذه املسألة كجزء من قانون الشركات املنقح            
ويتضمن االقتراح احلايل إجراء استعراض إلزامي لألداء التشغيلي واملايل يشمل أهداف           . أي قـرار يف هذا الصدد     

                                                        

 (Loi visant à promouvoir la productionانظر القانون الرامي إىل حتسني اإلنتاج املتسم باملسؤولية االجتماعية  )١٦(

(socialement responsable .والقانون متاح على العنوان التايل :http://www.cass.be/cgi_loi/legislation.pl. 
)١٧( http://www.dgcl.interieur.gouv.fr/bases_juridiques/bilan_social/accueil_bilan_social.html. 
)١٨( http://www.bnb.be/BA/F/P1_00.htm. 
)١٩( P. Scott, "Reporting all over the world", Environmental Finance, December 2000-January 

2001, pp. 36-37. 
)٢٠( UK Department of Trade and Industry (DTI), 'Modern Company Law: Final Report", 2001. 

Available at http://www.dti.gov.uk/cld/final_report/index.htm. 
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املؤسسة واستراتيجيتها والدوافع احملركة ألدائها؛ واستعراض األعمال التجارية؛ وديناميات العمل؛ وهنج املؤسسة            
قات الرئيسية اليت يعتمد عليها جناحها؛ وسياسات املؤسسة وأداءها ؛ وبيان بالعال)القيم واهليكل(يف إدارة أعماهلا    

يف جمـال القضـايا البيئية واألهلية واالجتماعية واألخالقية والقضايا املتصلة بسمعتها؛ وما تتسلمه املؤسسة من                
صناديق  )٢١(١٩٩٥ويطالب قانون اململكة املتحدة للمعاشات التقاعدية لعام        . أصـحاب األسهم وما ترده إليهم     

مدى مراعاة االعتبارات االجتماعية أو البيئية أو األخالقية يف اختيار االستثمارات "املعاشـات بالكشـف عـن     
كما أن أستراليا وأملانيا وبلجيكا والسويد منها من أخذ بتشريعات مماثلة إىل حد كبري يف ". واإلبقاء عليها وإعماهلا

 .عية، ومنها من هو يف سبيله إىل ذلكجمال االستثمار املتسم باملسؤولية االجتما

 إدارة الشركات

لقد ُدفع بإدارة الشركات إىل قمة جدول األعمال السياسي واخلاص باألعمال التجارية بسبب الفضائح               
 Ahold وأهولد   Tyco وتايكو   WorldComوورلدكم   و Enronاحملاسـبية واإلداريـة األخرية، كفضائح إنرون        

. ركات، إن مت بفعالية، يضمن فعالية قيادة الشركة وصدقها ومسؤوليتها ومساءلتها          وحتسني إدارة الش  . وغريهـا 
وعلى الرغم من أن البعض ال يزال حياجج بأن املؤسسات مسؤولة فقط أمام أصحاب أسهمها، يتزايد التسليم يف                  

املصلحة فيها، قاطعة املبادئ التوجيهية الدولية إلدارة الشركات بأن الشركات يف حاجة إىل مراعاة كافة أصحاب 
مبادئ إدارة  وتنص  . بذلـك خطوة إضافية حنو إدراج قضايا املسؤولية االجتماعية للشركات يف إدارة الشركات            

مبادئ منظمة التعاون والتنمية يف  (منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادياليت اتفقت عليها بلدان الشركات 
على أنه ينبغي جملالس اإلدارة أن تضمن امتثال الشركات للقوانني  )٢٢() الشركاتامليدان االقتصادي يف جمال إدارة

الواجبة التطبيق، وُيتوقع منها أن تضع يف اعتبارها خمتلف مصاحل أصحاب املصلحة، مبن فيهم املوظفون والدائنون                
 تأخذ مجيعها يف حسباهنا     ومع ذلك، يبدو أن جمالس اإلدارة ال      . )٢٣(واملسـتهلكون واملوردون واجملتمعات احمللية    

. مصـاحل أصحاب املصلحة أثناء اضطالعها مبهامها الرئيسية، ومنها توجيه سياسة الشركة ووضع أهداف األداء              
 مؤسسة يف اململكة املتحدة إىل أن أربعة فقط من بني ٥٠٠وقـد خلصت دراسة استقصائية أُجريت مؤخراً على         

عية والبيئية، وأن الثُلث فقط لـه عضو يف جملس اإلدارة حييل إليه             جمالس إدارة تناقش القضايا االجتما     ١٠كـل   
كما أن جمالس اإلدارة مسؤولة عن      . )٢٤(القضـايا البيئية، وأن اخلمس فقط لـه عضو يهتم بالقضايا االجتماعية          

 .جتماعية احملتملةضمان وضع نظم الرقابة املالئمة، ال سيما تلك اليت ترصد املخاطر، مبا فيها االلتزامات البيئية واال

وتشـكل املعلومـات مصـدر اهتمام رئيسي جملالس اإلدارة؛ إذ جيب هتيئة الفرصة أمام أعضاء اجملالس                  
كما أهنم مسؤولون   . للحصول يف الوقت املناسب على معلومات دقيقة ومناسبة من أجل دعم اختاذهم للقرارات            

تواصل معهم، مبا يساعد على حتسني فهم اجلمهور عن اإلشراف على عملية كشف البيانات ألصحاب املصلحة وال

                                                        

)٢١( http://www.hmso.gov.uk/acts/acts1995/Ukpga_19950026_en_1.htm. 
 كادبوري عن اجلوانب املالية إلدارة      ةمـن األعمـال الرئيسية األخرى املتعلقة بإدارة الشركات تقرير جلن           )٢٢(

 .الشركات، وتقرير كينغ بشأن إدارة الشركات يف جنوب أفريقيا، ورابطة الكومنولث للمبادئ التوجيهية إلدارة الشركات
 .١٩٩٩، "املنظمة إلدارة الشركاتمبادئ "منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي،  )٢٣(
)٢٤( IPPR, "What’s on the agenda? How UK directors contribute to social and environmental 

objectives", 2002. Available at http://www.ippr.org/publications/index.php?book=318. 
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هلـيكل املؤسسـة وأنشطتها، وسياسات الشركة وأدائها فيما يتعلق باملعايري البيئية واألخالقية، وعالقة الشركة               
وهناك عدد من الصكوك، مثل مبادئ منظمة التعاون والتنمية يف امليدان           . باجملـتمعات احمللـية الـيت تعمل فيها       

، وتقرير كينغ بشأن إدارة الشركات لعام )٢٥( ورابطة الكومنولث للمبادئ التوجيهية إلدارة الشركاتاالقتصادي،
فريق اخلرباء احلكومي   ، ومتطلـبات الشفافية وكشف البيانات يف سياق إدارة الشركات الصادر عن             )٢٦(٢٠٠٢

وتوصي . التواصل مع أصحاب املصلحة   الـدويل املعين باملعايري الدولية للمحاسبة واإلبالغ، اليت تشدد على أمهية            
هـذه الصـكوك املؤسسات بالكشف عن املعلومات املالية وغري املالية، مبا فيها السياسات املتعلقة بآداب العمل                 
والبيـئة وهياكل اإلدارة املتصلة بتلك السياسات وعوامل املخاطرة املنظورة وقضايا تتعلق باملوظفني وغريهم من               

ء فيما يتصل باملسؤولية البيئية واالجتماعية وتأثري هذا األداء على قدرة املؤسسة على     أصـحاب املصـلحة واألدا    
وتشكل هذه املتطلبات خطوة أوىل حنو اإلبالغ عن املسؤولية االجتماعية للشركات ولكنها ال تزال              . االسـتدامة 

 .تأبعد من أن تفي متاماً بطلب املعلومات املتعلقة باملسؤولية االجتماعية للشركا

ويشـترط بعض أسواق األوراق املالية الكربى كشف البيانات غري املالية املتعلقة بالسياسات االجتماعية      
والبيئية اليت تنتهجها شركات مدرجة يف قوائمها وما يتصل بذلك من نظم اإلدارة وكذلك عن إدارة الشركات،                 

ة تشترط على مجيع الكيانات أن تدرج يف تقاريرها فسوق األوراق املالية األسترالي. ومنها ما ينظر يف اشتراط ذلك
السـنوية بـيانات تكشف عن مدى اتباع املؤسسة ألفضل املمارسات اليت حيددها جملس إدارة الشركات التابع                 

كما أن سوق األوراق املالية بنيويورك عرضت على جلنة األوراق املالية يف            . )٢٧(لسوق األوراق املالية األسترالية   
 قـاعدة لتعديل اقتراحاهتا يف جمال إدارة الشركات، تشتمل على معايري جديدة إلدارة              ٢٠٠٣ل  أبـري /نيسـان 
 .وتستعرض اللجنة حالياً هذه التوصيات. )٢٨(الشركات

 ضغوط اجلمهور واخلطر على السمعة

ن يترتب على ظهور منظمات غري حكومية قوية، إىل جانب التقدم احملرز يف جمال تكنولوجيا املعلومات، أ 
قضـايا اإلخـالل باملسـؤولية االجتماعـية ُتطرح على الصفحات األوىل من اجلرائد، ما يزيد من تعرض مسعة                 

ويسلم جمتمع األعمال التجارية بأن السمعة تشكل أصال قيما، حيث إهنا تؤثر على عالقة . املؤسسـات لـلخطر   
 اعتبارهم أن أي سوء تصرف يف أي        وال بد من أن يضع املديرون يف      . الشـركة بعمالئها وموظفيها ومستثمريها    

مكـان يف العامل ميكن أن ينتقل صداه إىل مجيع أحناء العامل وأن يؤثر على مبيعات مؤسستهم وحصتها يف السوق               
ولذلك كان من األمهية مبكان تقييم تعرض       . ودوران املوظفـني وحصوهلا على رؤوس األموال وتقييم السوق هلا         

وقد كلف فقدان آرثر    . ن السمعة احلسنة يسهل تلويثها وتصعب استعادهتا      السـمعة لـلخطر وإدارتـه، حيث إ       
 .أندرسون لسمعته يف بداية فضيحة إنرون هذه املؤسسة وجودها نفسه

                                                        

)٢٥( http://www.combinet.net/governance/finalver/cacg.htm. 
)٢٦( http://www.cliffedekker.co.za/literature/corpgov/index.htm. 
)٢٧( http://www.shareholder.com/visitors/dynamicdoc/document.cfm?CompanyID=ASX& Document 

ID=364&pa genum=1&keyword=Type%20keyword%20here. 
)٢٨( http://www.nyse.com/pdfs/corp_recommendations_nyse.pdf. 



 كشف البيانات املتعلقة بتأثري الشركات على اجملتمع

-12- 

ومن أبرز األمثلة   . ويطلب العديد من هذه املنظمات غري احلكومية حتلي املؤسسات بالشفافية ومساءلتها           
، وهي ائتالف International Right to know Campaign (IRTK)رفة عـلى ذلك احلملة الدولية للحق يف املع 

 منظمة من منظمات البيئة والعمل والعدالة االجتماعية وحقوق اإلنسان، ويقع مقره يف             ٢٠٠يضـم أكـثر من      
مها وتطالب هذه احلملة املؤسسات اليت تقع مقارها يف الواليات املتحدة أو اليت يتم تداول أسه. الواليات املتحدة

يف سوق األوراق املالية األمريكية، فضالً عن شركاهتا التابعة األجنبية وكبار متعهديها، بالكشف عن املعلومات               
املـتعلقة بالعمليات اليت جتريها يف اخلارج مبا يتفق مع قانون الواليات املتحدة للتخطيط حلاالت الطوارئ وحق                 

 .)٢٩(األمريكية لكشف البياناتاجملتمع احمللي يف املعرفة، وغريه من املعايري 

 اليت طرحها جورج سوروس Publish What You Pay (PWYP)" انشر عما تدفعه"كمـا أن محلـة    
 منظمات غري حكومية تطلب إىل احلكومات ومنظمي أسواق األوراق املالية ومعايري احملاسبة             ١١٠وائتالف يضم   

الدولية نشر صايف الضرائب والرسوم والعائدات وغريها الدولية أن تشترط على مؤسسات النفط والغاز والتعدين        
 على  ٢٠٠٣يونيه  / يف حزيران  ٨وقد وافقت حكومات جمموعة ال        . مما يسدد إىل حكومات البلدان اليت تعمل هبا       

يونيه، أعلنت  /ويف جلسة عامة بشأن احلملة عقدت يف الربملان األورويب يف حزيران          . )٣٠(األخذ بزمام هذه املبادرة   
 التنمـية والتعاون تأييدها لنهج إلزامي يتوخى الشفافية يف املدفوعات اليت تسددها شركات النفط والغاز                جلـنة 

 .)٣١(والتعدين للحكومات الوطنية

 ضغوط املستثمرين

يتزايد اهتمام مؤسسات االستثمار، إما ألسباب أخالقية أو بسبب اهتمامها بقدرة استثماراهتا على زيادة قيمة ما        
ـ    وقد أظهرت  . حاب األسهم واحلفاظ عليها، بأداء املؤسسات االجتماعي والبيئي وأسلوهبا يف إدارة املخاطر           ميلكـه أص

دراسـة أُجريـت مؤخـراً لبحـث العالقة بني ممارسة األعمال التجارية بأسلوب أخالقي واألداء املايل أن األداء املايل                    
البعيد من أداء غريها من املؤسسات اليت افتقرت إىل ذلك          للمؤسسات اليت التزمت بسلوك أخالقي كان أفضل على املدى          

فقرارات االستثمار تستند إىل تقارير الشركات، والرقابة االجتماعية والبيئية اليت جتريهـا وكاالت التصنيف،            . )٣٢(االلتزام
املؤشر  (KLD Domini 400 Social Indexواألرقـام القياسية املتعلقة باالستدامة، مثل األرقام القياسية املعروفـة باسم  

 ،)مؤشـر داو جونز لالستدامة (Dow Jones Sustainability Index ، و)٤٠٠دوميين . دي. إل. االجـتماعي كـي  
وتتتبع هذه األرقام القياسية األداء املايل للمؤسسات اليت جعلت من ). FTSE4GOODمؤشر  (FTSE4GOOD Indexو

 .ئها ألعماهلااالستدامة حمركا رئيسيا الستراتيجية أدا

                                                        

)٢٩( "International Right To Know: Empowering Communities Through Corporate Transparency", AFL-

CIO, Amnesty International USA, EarthRights International, Friends of the Earth, Global Exchange, Oxfam America, 

Sierra Club, Working Group on Community Right to Know, 2003. available at  http://www.irtk.org/irtkreport.pdf. 
)٣٠( "Fostering Growth and Promoting a Responsible Market Economy: A G8 Declaration" 2003, 

Evian. Available at http://www.g7.utoronto.ca/summit/2003evian/growth.html. 
)٣١( http://www.publishwhatyoupay.org. 
)٣٢( Institute of Business Ethics, “Does Business Ethics Pay?”, 2003. 
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وتبني األرقام القياسية املتعلقة باألداء يف جمال االستدامة أن املستثمرين يرون أن للشركات املعرضة أقل                
، الذي Domini 400وقد تفوق املؤشر االجتماعي . من غريها للمخاطر االجتماعية والبيئية واألخالقية قيمة أكرب

 ١ بأكثر من Standard & Poor 500تحدة، يف أدائه على مؤشر  شركة من شركات الواليات امل٤٠٠يرصد أداء 
كما . )٣٣(١٩٩٠مايو /يف املائة على أساس العائد السنوي وعلى أساس التكييف حبسب املخاطر منذ إنشائه يف أيار

 يف املائة منذ    ١٨٠ بلدا قد منا بنسبة      ٢٣ من أكرب الشركات يف      ٣١٠أن مؤشر داو جونز لالستدامة الذي يرصد        
كما أنه تفوق منذ بدء     . )٣٤( يف املائة ملؤشر داو جونز العاملي خالل الفترة نفسها         ١٢٥، يف مقابل    ١٩٩٣عـام   

 .)٣٥( يف املائة١٧ بنسبة FTSE على املؤشر العاملي ١٩٩٤العمل به يف عام 

 من جمموع   وتتزايد صناديق االستثمار امللتزمة أخالقيا عدداً وحجماً، رغم أهنا ال تزال متثل نسبة ضئيلة              
ويعد االستثمار املتسم باملسؤولية االجتماعية اجتاهاً صاعداً يوحد املستثمرين         . األسـهم املالـية اخلاضعة لإلدارة     

وقد زاد جمموع األصول املعنية باالستثمار . السـاعني إىل احلصول من استثماراهتم على عائدات مالية واجتماعية         
 تريليونا يف عام ٢,٣٤، وأكثر من ١٩٩٥ مليارا يف عام ٦٣٩ إىل ١٩٨٤ مليار دوالر يف عام ٤٠االجتماعي من 

 ١٩٩٩كمـا أن االستثمار املتسم باملسؤولية االجتماعية قد زاد يف الواليات املتحدة ما بني عامي                . )٣٦(٢٠٠١
د ويف حني أن جمموع املبالغ املستثمرة يف صناديق االستثمار املشترك ق          .  يف سـوق لواله لكانت راكدة      ٢٠٠١و

 يف املائة فقط ٥٤، فإن االخنفاض بلغ   ٢٠٠١ يف املائة خالل األشهر التسعة األوىل من عام          ٩٤اخنفـض بنسـبة     
ويف أوروبا الغربية، حقق االستثمار املتسم باملسؤولية االجتماعية        . )٣٧(بالنسبة للصناديق اخلاضعة لرقابة اجتماعية    

 يف املائة من جمموع     ١، رغم أنه ال يزال ميثل أقل من          يف املائة يف السنوات األخرية     ١٠٠معـدالت منـو بلغت      
ويتمثل االجتاه السائد يف صناديق االستثمار املتسم باملسؤولية االجتماعية . )٣٨(األصول من األسهم اخلاضعة لإلدارة

 اليت يدعم إىل الرقابة اإلجيابية) أي استبعاد التبغ واخلمور واألسلحة، وما إليها(يف الـتحول مـن الرقابة السلبية     
املستثمرون مبوجبها املؤسسات املنتجة أو املستخدمة للمنتجات أو وسائل اإلنتاج السليمة بيئياً واليت متارس أعماهلا 

ويراعي العديد من طرائق الرقابة هذه املبادئ املتفق عليها دولياً مثل املبادئ . بأسلوب يتسم باملسؤولية االجتماعية
ة اجلنسيات اليت وضعتها منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، وإعالن حقوق التوجيهية للشركات املتعدد

 .)٣٩(اإلنسان، ومبادئ منظمة العمل الدولية

                                                        

)٣٣( http://www.domini.com/Social-Screening/Non-US-Operations/index.htm. 
)٣٤( http://www.sustainability-indexes.com. 
)٣٥( J. Fuller, “Banking on a good reputation”, FTfm 21 July 2003: 6. 
هـي أصـول اسـتثمارية يف حافظات مدارة إدارة مهنية تستخدم واحدة أو أكثر من استراتيجيات                )٣٦(

 .الفرز والدفاع عن مصاحل أصحاب األسهم واالستثمار اجملتمعي: االستثمار التالية
)٣٧( Social Investment Forum, "Report on socially responsible investing trend in the United 

States, 2001. 
)٣٨( M. Kiernan, “Making SRI mainstream”, 2003. 
)٣٩( http://www.socialfunds.com/education/index.cgi. 
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فنشاط أصحاب األسهم ميثل    . وميكن أن تتخذ ضغوط املستثمرين أشكاالً أخرى غري االستثمار االنتقائي          
 بوصفهم مالكني جلزء من مؤسسات ُتتداول أسهمها تداوالً عاماً، فبإمكان أصحاب األسهم،. تكتيكاً آخر متنامياً

أن يقـيموا حـواراً مع املديرين من خالل املراسالت أو االجتماعات، وأن يتقدموا مبا يسمى بقرارات أصحاب          
األسـهم، وهـي اقـتراحات يقدمهـا أصحاب األسهم، فرادى أو مجاعات، ملناقشتها والتصويت عليها أثناء                 

 يف املائة من األصوات لكي      ٥٠وجيب أن حتصل االقتراحات على      . ت السنوية اليت تعقدها الشركات    االجـتماعا 
وال حتقق عادة القرارات املتصلة مبسائل اجتماعية أو بيئية هذه النتيجة، ولكنها تسهم يف زيادة               . متتثل هلا اإلدارة  

ومن الصعب تقييم أثر    .  )٤٠(ن التنفيذيني الوعـي واجتذاب اهتمام وسائط اإلعالم وزيادة الضغوط على املديري         
قرارات أصحاب األسهم، حيث إن املؤسسات تستطيع اختيار تنفيذ التغيريات اليت يقترحها أصحاب األسهم دون 

 .)٤١(االعتراف بالضغوط اليت خضعت هلا لتفعل ذلك

ة، هي إي يب إن     فقد قامت أربعة مصارف كبري    . ويـرتفع وعي املصارف أيضا باملخاطر املتصلة بالسمعة        
، بصياغة )WestLB(، ووست إل يب )Citibank(، وسييت بانك )Barclays(، وباركلـيز  )ABN Amro(أمـرو  

وهي مبادئ . املتعلقة بتمويل املشاريع بالتعاون مع املؤسسة الدولية للتمويل التابعة للبنك الدويل        " مبادئ اإلكوادور "
 األسواق الناشئة، وتشتمل على ضمانات تتراوح ما بني التقييم البيئي           توجيهية اجتماعية وبيئية لتمويل املشاريع يف     

وقد انضمت إليها مؤخراً    . واملوائـل الطبيعية من جانب، والشعوب األصلية واألطفال والسخرة من اجلانب اآلخر           
 .)٤٣( وافقت على االلتزام هبذه املبادئ، وال تزال أربعة مصارف أخرى تفكر يف ذلك)٤٢(مخسة مصارف أخرى
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. ختضـع املؤسسات لضغوط متزايدة لكي تقدم تقارير عن تأثريها على اجملتمع وكيفية إدارهتا هلذا التأثري              
أو اجتماعية، أو تقارير عن /وحتمـل هـذه التقارير عناوين متنوعة، ولكنه يطلق عليها يف الغالب تقارير بيئية و              

أو االجتماعية، وذلك أوالً ألهنا تتضمن تأثري       /والـتقارير عن االستدامة أمشل من التقارير البيئية و        . السـتدامة ا
املنظمات االقتصادي، وثانيا، ألهنا ال تكتفي بتقييم تأثري املؤسسة على اجملتمع ومقارنة أدائها مبرور السنني، وإمنا                

 .ا من حيث تنمية اجملتمعتقيم أيضاً استدامة عمليات املؤسسة ومنتجاهت

 االجتاهات احلديثة يف اإلبالغ االجتماعي

اجتذبـت املساءلة االجتماعية احلديثة أول ما اجتذبت انتباه احلكومات واألعمال التجارية واألكادمييني              
اسع على مث خفت هذا االهتمام الو. )٤٤(وهيئات املساءلة املهنية يف النصف األول من السبعينات من القرن املاضي      

) Bhopal(مـدى النصـف الثاين من ذلك العقد، ليظهر من جديد يف أعقاب الكوارث البيئية ككارثيت بوبال                  
                                                        

)٤٠( http://www.foe.org/international/shareholder/index.html. 
 .http://www.socialfunds.com/news/print.cgi?sfArticleId=982انظر  )٤١(
)٤٢( Crédit Lyonnais, Credit Suisse First Boston, Westpac Banking Corporation, Rabobank and HVB. 
)٤٣( D. Sevastopulo, “Banks adopt ‘Equator Principles”, Financial Times, 4 June 2003. 
)٤٤( R. Gray, "Current developments and trends in social and environmental auditing, reporting 

and attestation: A personal perspective", 2000. 
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وقد نشرت املؤسسات عدداً متزايداً من التقارير البيئية على مدى السنوات ). Exxon Valdez(وإكسون فالديز 
ثرية كانت من بني أول املقدمني لتقارير عن األداء         ويف حني أن املؤسسات اليت هلا آثار بيئية ك        . العشـر األخرية  

وما دعم هذا االجتاه الذي كان      . البيـئي، فقد حلقت هبا مؤسسات أخرى تدرجييا يف اإلقدام على اإلبالغ البيئي            
وراءه اهـتمام اجلمهور بالبيئة هو وضع قوانني وأنظمة تقتضي من املؤسسات اإلبالغ عن أدائها البيئي يف بلدان                  

وقد ُوضع العديد من املبادئ     . سـتراليا والدامنـرك والسويد وكندا والنرويج وهولندا والواليات املتحدة         مـثل أ  
فنشر فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين      . التوجيهية املتعلقة هبيكل التقارير البيئية وحمتوياهتا يف أوائل التسعينات        

، عن التكاليف وااللتزامات البيئية    جيهية للمحاسبة واإلبالغ املايل   املبادئ التو باملعايري الدولية للمحاسبة واإلبالغ     
كما وضع . استناداً إىل أفضل املمارسات، لضمان عدم قيام واضعي املعايري باعتماد حلول خمتلفة للمشاكل نفسها

ييم كيفية الفـريق جمموعة من مخسة مؤشرات رئيسية للكفاءة البيئية، وذلك للمساعدة يف إجراء توحيد دويل لتق    
وقد عكفت منظمات دولية مثل اللجنة الدولية ملمارسات مراجعة . تأثري األداء البيئي للمؤسسة على نتائجها املالية

حتاد احملاسبني الدويل، ومنتدى احملاسبة االستشاري التابع لالحتاد األورويب، واحتاد احملاسبني           احلسـابات التابعة ال   
وعلى الرغم من التحرك العام حنو استخدام       . )٤٥(ات بني اإلبالغ البيئي واملايل    األورويب عـلى حتري معرفة العالق     

 .منوذج موحد إلعداد التقارير، فإن تنوع التقارير يبلغ حداً ال تزال املقارنة يف ظله صعبة

ومي ومبـا أن أعماالً كثرية قد تطرقت بالفعل إىل اإلبالغ البيئي والتقارير اليت يقدمها فريق اخلرباء احلك                 
الدويل املعين باملعايري الدولية للمحاسبة واإلبالغ، فضالً عن التقارير اليت تقدمها املنظمات األخرى، فستركز هذه      

 .الورقة على العناصر االجتماعية للتقارير

فاليوم، صارت . وقـد أُضيفت على مدى السنوات اخلمس األخرية مواضيع اجتماعية إىل القضايا البيئية           
وكان وراء هذا التطور أيضا اهتمام أصحاب       .  يف املائة من جمموع التقارير االجتماعية      ٦٤بيئية تشكل   التقارير ال 

 ٢٥٠وتبني دراسة استقصائية ألكرب . املصلحة، ويقوم بدعمه عدد متزايد من القوانني واألنظمة واملبادئ التوجيهية
ت اليت أصدرت تقارير بيئية أو اجتماعية أو         بلداً أن عدد املؤسسا    ١٩ مؤسسة يف    ١٠٠مؤسسة يف العامل وأكرب     

 يف املائة من ١وهذا ميثل أقل من . )٤٦( مؤسسة٥٠٠ أقل من ٢٠٠٢عن االستدامة من بني هذه املؤسسات يف عام 
 . شركة٦٥ ٠٠٠الشركات عرب الوطنية يف العامل اليت يبلغ عددها 

ت والتعدين، وإمنا يصاَدف أيضاً يف معظم     وال يقتصر اإلبالغ على القطاعات الشديدة التأثري كالكيماويا        
كما أن  . القطاعـات االقتصادية، مبا فيها األغذية واملشروبات، واالتصاالت ووسائط اإلعالم، والنقل، واملرافق           

اإلبـالغ االجـتماعي ال يقتصر على أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية، بل بدأ أيضاً يف أمريكا الالتينية وأوروبا                  
 .فريقيا وآسياالشرقية وأ

وتقول املؤسسات املقامة يف االقتصادات الناشئة اليت تقدم تقارير عن القضايا البيئية واالجتماعية إهنا تفعل  
وتتعرض . ذلك بسبب تعهدها بالشفافية واملساءلة، وألن قياس تأثريها على اجملتمع يساعدها على إدارة هذا التأثري

ليت متارسها احلكومات واملستثمرون احملليون مقارنة باملؤسسات الواقعة يف هذه املؤسسات لعدد أقل من الضغوط ا    

                                                        

)٤٥( KPMG, "International Survey of Environmental Reporting 1996", 1997. 
)٤٦( KPMG, "International Survey of Corporate Sustainability Reporting", 2002. 
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بل إن بعضها يشكو من أنه ال يلقى أي إفادة بالرأي من منظمات اجملتمع املدين يف بلداهنا، وإن   . الـبلدان الغربية  
غوط من حكومات كما أن انعدام الض. كانت هذه شكوى تشترك فيها مع املؤسسات اليت تقع مقارها يف الغرب           

البلدان النامية يفيد فروع الشركات عرب الوطنية اليت يصدر عدد قليل منها فقط تقارير عن التزاماهتا احمللية وتأثريها 
وتأيت الضغوط اخلارجية لإلبالغ من سلطات أسواق األوراق املالية يف أوروبا أو أمريكا             . عـلى اجملتمعات احمللية   

 .)٤٧(ومن الصناديق اليت تتسم باملسؤولية االجتماعيةالشمالية يف املقام األول، 

وتتباين حمتويات التقارير االجتماعية ونوعيتها تباينا كبريا، فمنها ما يشكل أداة للعالقات العامة، ومنها               
تقارير متعمقة تفيد عن بذل جهود حقيقية إلدراج املخاوف اجملتمعية يف العمليات اليومية اليت جتريها املؤسسات                

 تقرير اجتماعي من أرجاء خمتلفة من العامل إىل أنه ١٠٠وقد خلص تقييم للجودة أُجري مؤخرا على . )٤٨(لتجاريةا
 يف املائة، مل ترتفع جودة التقارير مقارنة مبستوى         ٤٥على الرغم من زيادة متوسط عدد صفحات التقارير بنسبة          

ير االجتماعية من حيث القضايا االقتصادية والبيئية       وجيري عامة حتليل حمتويات التقار    . )٤٩(٢٠٠٠جودهتا يف عام    
ويتضمن اإلبالغ عن األداء االقتصادي املرتبات واالستحقاقات، واإلنتاجية، وإجياد فرص العمل،           . واالجتماعـية 

واالسـتعانة باملصـادر اخلارجية، والبحث والتطوير، واالستثمار يف التدريب وغريه من أشكال رؤوس األموال               
وتتضمن القضايا البيئية تأثري عمليات اإلنتاج واملنتجات واخلدمات على . وكلها أمور ميكن تقييمها كمياًالبشرية، 

وتكون عادة تقارير اجلودة املتعلقة بالقضايا البيئية أفضل من         . اهلواء واألرض والتنوع البيولوجي وصحة اإلنسان     
 وجود عدد من املقاييس البيئية كمؤشرات الكفاءة البيئية تقارير اجلودة املتعلقة بالقضايا االجتماعية، وذلك بفضل

 .فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين باملعايري الدولية للمحاسبة واإلبالغاليت وضعها 

وتتضمن القضايا االجتماعية عادة الصحة والسالمة يف أماكن العمل، ومدى ارتياح املوظفني، واألعمال              
ركة، فضال عن حقوق العمال وحقوق اإلنسان، وتنوع القوى العاملة، والعالقات مع            اخلرييـة اليت تقوم هبا الش     

وكـثرياً ما يكون التركيز على كشف البيانات االجتماعية تركيزاً داخلياً، مع اإلبالغ عن البيانات               . املورديـن 
بالغ عن البيانات اليت    املتعلقة باملوظفني وصحتهم وسالمتهم والدراسات االستقصائية عن املوظفني، أكثر من اإل          

وفيما يتعلق بالقضايا االجتماعية اليت يصعب حتديد مقاييس أداء     . )٥٠(تشـمل قضايا اجملتمع احمللي واجملتمع بأسره      

                                                        

)٤٧( SustainAbility/UNEP, "Trust Us: The Global Reporters 2002 Survey of Corporate Sustainability 

Reporting", 2002. 
مؤسسة االستدامة، ورابطة   /، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي    KPMG.غ.م.ب.أجـرت مؤسسـة ك     )٤٨(

، وغريها عددا من التقييمات لتقارير PricewaterhouseCoopersاحملاسبني القانونيني، ومؤسسة برايسووترهاوس كوبرس 
 .انظر ثبت املراجع. اجتماعية

)٤٩( SustainAbility/UNEP, "Trust Us: The Global Reporters 2002 Survey of Corporate Sustainability 

Reporting", 2002. 
، جيري تناول املواضيع االجتماعية     KPMG.غ. م. ب. وفقـا لدراسـة استقصائية أجرهتا مؤسسة ك        )٥٠(

شراك اجملتمع إ: GFT250 شركة ثراء يف العامل ٥٠٠ شركة يف العامل من أكثر ٢٥٠بـاملعدالت التالـية يف تقارير أكرب      
 يف املائة؛ ارتياح املوظفني، ٨٨تنوع القوى العاملة، / يف املائة؛ تكافؤ الفرص٩١ يف املائة؛ الصحة والسالمة، ٩٧احمللي،  

 يف املائة؛ حرية    ٣٦ يف املائة؛ عمل األطفال،      ٣٩ يف املائة؛ العالقات مع املوردين،       ٥٥ يف املائـة؛ حقوق اإلنسان،       ٦٧
 . يف املائة١٥ يف املائة؛ الفساد، ١٨التنمية الدولية، / يف املائة؛ املمارسات التجارية الرتيهة٢٧تكوين اجلمعيات، 
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فعلى سبيل املثال، ليس هناك سوى عدد ضئيل من التقارير يغطي حقوق . كمية هلا، ال يزال اإلبالغ نادراً ونوعياً
وردين، وعمل األطفال، وحرية تكوين اجلمعيات، واملساومة اجلماعية، والتجارة         اإلنسـان، والعالقـات مع امل     

الرتيهـة، وساعات العمل، واستخدام مواطين البلد، وحجم الضرائب املدفوعة ومكان سدادها، ومتويل خمططات          
افسي، أمهية وللكشف عن هذه املسائل، بشرط عدم تسبب ذلك يف هتديد مركز املؤسسة التن. املعاشات التقاعدية

 .بالغة للموظفني والعمالء وحكومات البلدان املضيفة واملستثمرين امللتزمني باملسؤولية االجتماعية

ويقـوم بعـض املؤسسـات باإلبالغ عن احلوار مع أصحاب املصلحة، وهو ما يتمثل عادة يف تضمني                   
، وما جرى من دراسات  )جيايببعضها سليب وأكثرها إ   (تقاريـرها للبـيانات الـيت يـديل هبا أصحاب املصلحة            

ومع ذلك، يبدو   . )٥١(استقصائية عن املوظفني، وما عقد من اجتماعات على مستوى اجملتمع احمللي ومن منتديات            
أن معظـم املؤسسات تعترب احلوار مع أصحاب املصلحة هدفاً يف حد ذاته، ونادراً ما تظهر تقاريرها الصلة بني                   

 .اذ القرارات اليت جتريها املؤسسةمشاركة أصحاب املصلحة وعمليات اخت

وعـلى الرغم من االفتقار إىل معايري مقبولة دولياً لتوفري التصديق على التقارير االجتماعية، يتزايد عدد                 
 من عدد كبري من التقارير عن ٢٠٠٢وقد مت التحقق يف عام . املؤسسات اليت تلتمس التصديق اخلارجي لتقاريرها   

 ومؤشر  GFT250 يف املائة عن طريق مؤشر       ٢٧ يف املائة و   ٢٩: على التوايل كما يلي   طريق أطراف ثالثة، وذلك     
 يف املائة من احلاالت عن طريق أحد ٦٥، كمـا جرى التحقق يف )Top 100 enterprises( مؤسسة ١٠٠أفضل 

 .)٥٢(مكاتب احملاسبة الكربى

 مبادرات اإلبالغ الطوعي احلالية للشركات

وتعرض اهليئات  . من املبادرات اهلادفة إىل تقييم تأثري الشركات على اجملتمع        ينشـأ باطـراد عدد متزايد        
وختتلف املنهجيات اليت   . االستشـارية املتخصصة خدماهتا على املؤسسات اليت ترغب يف إصدار تقارير اجتماعية           

موعات أصحاب  وقد أعدت جم  . يتـبعها كل من هذه اهليئات االستشارية، ما يضمن استمرار املنافسة فيما بينها            
املصـلحة، فضالً عن هيئات التصنيف وناشري األرقام القياسية املتعلقة باالستدامة، عدداً كبرياً من برامج وضع                

. وُتمطر هذه اجلهات املؤسسات بوابل من االستبيانات      . معـايري األداء يف جمال املسؤولية االجتماعية للشركات       
 يف املائة من ٨٠املؤسسات األوروبية أنه على الرغم من أن أكثر من وُتظهر دراسة استقصائية أُجريت مؤخرا على 

ممارسـي أنشطة العالقات مع املستثمرين يعتقدون أن اإلبالغ عن املسؤولية االجتماعية للشركات يشكل جزءاً               
اعية  يف املائة منهم يرون أن املسؤولية االجتم       ٧٥رئيسـياً مـن أي برنامج جيد للعالقات مع املستثمرين، وأن            

للشـركات مهمة يف األسواق الصعودية واهلبوطية على السواء، تعترف الغالبية العظمى بأن السأم من الرد على                 
 .وتطالب املؤسسات بتوحيد املعلومات املطلوبة منها. )٥٣(االستبيانات ميثل مشكلة حقيقية

                                                        

)٥١( KPMG, "International Survey of Corporate Sustainability Reporting", 2002. 
 .املرجع السابق )٥٢(
)٥٣( Investors Relations Society, http://www.ir-soc.org.uk. 
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اص، إىل وضع أطر    وهتـدف قلة من مبادرات أصحاب املصلحة، وهي تضم عامة ممثلني عن القطاع اخل              
وعلى الرغم من أهنا تسهم، كل على     . ومؤشرات إلعداد التقارير، ميكنها أن تساعد يف توحيد املعلومات املطلوبة         

حدة، يف حتديد جماالت معنية من اإلبالغ االجتماعي، فإن تنوعها ونطاقها احملدود يعوقان إعداد مناذج وحمتويات                
 اإلبالغ العاملية، ومشروع اإلبالغ عن االستدامة الذي أعده اجمللس العاملي وتتضمن هذه املبادرات مبادرة. موحدة

لألعمـال الـتجارية من أجل التنمية املستدامة، واألعمال التجارية يف اجملتمع احمللي، ومبادرة اإلبالغ عن تأثري                 
االجتماعية معهد املساءلة  (Accountability الـيت أعدهتـا مؤسسة   AA1000 Seriesالشـركات، ومـبادرة   

وملا كان اهلدف من هذا التقرير هو العكوف باألخص على استعراض املبادرات احلديثة اليت تركز            ). واألخالقـية 
 .على اجلوانب االجتماعية لإلبالغ، فلم تدَرج هنا املبادرات املتعلقة باإلبالغ البيئي

غ يتعني على معدي التقارير اتباعها، كما مبادئ إبال)٥٤(وتتضمن املبادئ التوجيهية ملبادرة اإلبالغ العاملية 
 ٤٧ مؤشراً بيئياً واجتماعياً واقتصاديا رئيسياًً، و٥٠أهنا حتدد حمتويات التقارير، وتقترح مؤشرات لإلبالغ، تشمل 

 .مهمة ملعظم املؤسسات وحيوية ملعظم أصحاب املصلحة" الرئيسية"وتعترب املؤشرات . مؤشراً إضافياً

اإلبالغ العاملية بأن جعلت مداوالهتا جامعة قدر اإلمكان، كما أن أي طرف مهتم  وقـد أصابت مبادرة      
وعليه، ثبت أنه من الصعب وضع حد . وملتزم بإمكانه االنضمام إىل عملية وضع املبادئ التوجيهية واملشاركة فيها

ثلني عن األعمال التجارية    وقد تضمن كل جهاز من األجهزة التقنية واإلدارية التابعة للمبادرة مم          . لعدد املؤشرات 
 .واجملتمع املدين ومكاتب احملاسبة والعمال من مناطق خمتلفة، وإن كان عدد قليل من البلدان النامية قد شارك فيها

ويثري عدد املؤشرات وتنوعها تساؤالت يف جمتمع األعمال التجارية تتعلق بتكلفة إصدار التقارير مبا يتفق                
خيتارون استخدام  " معدي التقارير مبوجب املبادرة   "كانـت نتيجة ذلك أن معظم       و. )٥٥(واملـبادئ التوجيهـية   

كما أن عدداً من املؤشرات يتمثل يف جمرد الكشف عن . املؤشرات اليت يشعرون أهنا متصلة أوثق اتصال مبؤسساهتم
تمال التقارير  وخبالف املشاكل البديهية اليت تطرحها كثرة املؤشرات من حيث مدى اك          . السياسات واملمارسات 

وإمكانـية املقارنـة بيـنها، فعدم وجود صلة واضحة بني مجيع املؤشرات والتنمية املستدامة أو حىت األداء يتيح              
كما أن هناك مؤسسات    . للمؤسسات اليت تستخدم املبادئ التوجيهية إصدار تقارير ال تتناول تأثريها على اجملتمع           

وتفيد .  معلومات حساسة ومسجلة امللكية عرب بعض املؤشرات       حتـاجج بأهنا تتعرض خلطر إمكانية الكشف عن       
وتتعلم املبادرة من جتارهبا ومن     . املبادرة، رداً على هذه االنتقادات، بأن املبادئ التوجيهية ال تزال يف طور النمو            
  منظمة٢٩٠وإىل اليوم، تضّمن . تعلـيقات أصـحاب املصـلحة، وجيري االرتقاء بنهجها بوضع معايري قطاعية           

                                                        

)٥٤( http://www.globalreporting.org/. 
يتضح باملقارنة أن املؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم اليت تسعى إىل إدراجها يف سوق األوراق املالية  )٥٥(

 دوالر من دوالرات الواليات املتحدة لتقدمي املعلومات املالية         ١٠٠ ٠٠٠يف أملانـيا يتعني عليها أن تنفق ما ال يقل عن            
فإذا تعني على املؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم أن تبدأ أيضا مجع .  الدفاترالالزمة، رغم أن معظمها مسجل أصالً يف

معلومات غري مالية، فقد تصبح التكاليف باهظة، ال سيما بسبب عدم وجود منهجية متفق عليها إىل اآلن وألن الشركات 
 .ال تلقى عوناً يف مجع مؤشراهتا واإلبالغ عنها
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وتشكل هذه  . )٥٦(هلا" وفقاً"تقاريـرها إحاالت إىل هذه املبادئ التوجيهية، ولكن مثان منها فقط تعد تقاريرها              
 .اإلحاالت خطراً آخر يتمثل يف إمكانية محل املؤسسات على االعتقاد بأهنا متتثل للمبادئ التوجيهية

 وال تتصدى إال جلانب معني من اإلبالغ واملبادرات األخرى أقل من هذه املبادرة مشوال يف نطاق تغطيتها، 
، وهو منظمة )٥٧(فعلى سبيل املثال، يتوىل جملس األعمال التجارية العاملي من أجل التنمية املستدامة     . االجـتماعي 

متثل جمتمع األعمال التجارية الدويل، إدارة مشروع إعداد التقارير املتعلقة باالستدامة، وقد أدى هذا املشروع إىل                
وميكن . اعدة لإلبالغ على شبكة اإلنترنت، إلرشاد املؤسسات األعضاء يف جتميعها لتقارير التنمية املستدامةإنشاء ق

ملستعمل هذه القاعدة أن جيد إرشادات بشأن إعداد التقارير والرصد والقياس، فضالً عن حصر للتقارير املتعلقة                
ق تتصل بالقضايا األخالقية واالجتماعية، والقضايا      بأفضـل املمارسات، مبا يف ذلك تقارير أساسية ثالثية النطا         

وألن هذه املبادرة إمنا حتيط املستعمل    . غري أن هذه األداة ال توفر إطارا لإلبالغ       . البيئية، وقضايا الصحة والسالمة   
 يصدر علماً مبا يفعله عدد حمدود من معدي التقارير بدالً من فرض طريقة حمددة إلعداد التقارير، فهي معرضة ألن

 .من خالهلا تنوع أكرب من التقارير نظراً الختالف معديها

أما مبادرة األعمال التجارية يف اجملتمع احمللي فهي منظمة غري رحبية يقع مقرها يف اململكة املتحدة، ويبلغ                  
United Kingdom’s FTSE 100 مؤسسة مدرجة يف مؤشر ٧٥ مؤسسة منها ٧٠٠عـدد أعضـائها حنو   

)٥٨( .
 مؤشراً رئيسياً ميكن ٥٥وع اإلبالغ عن تأثري الشركات الذي أعدته هذه املنظمة مبجموعة مؤلفة من ويوصي مشر

وتنقسم . وقد ُبذلت جهود إلدراج معلومات ذات أمهية نسبية  . عـن طريقها قياس تأثري أي مؤسسة على اجملتمع        
وتقترن هذه  . لي وحقوق اإلنسان  املؤشـرات إىل جمموعـات تتصل باألسواق والبيئة وأماكن العمل واجملتمع احمل           

وتشدد املنظمة على أن    . املؤشـرات بإطـار لقياس ممارسات األعمال التجارية املتسمة باملسؤولية واإلفادة عنها           
منهجية اإلبالغ هذه تقدم صورة ألنشطة املسؤولية االجتماعية للشركات وأدائها، ولكنها ال تتيح املقارنة ووضع      

 لقيت بعض مؤشراهتا الرئيسية انتقاداً من بعض املؤسسات لعدم وجود صلة بينها وبني  وقد. القواعـد املعـيارية   
 .قطاعاهتا احملددة، ومل يشارك يف هذه املبادرة إىل اآلن سوى عشرين مؤسسة يقع مقرها يف اململكة املتحدة

                                                        

إلعالن عن أن تقاريرها تصدر مبا يتفق واملبادئ التوجيهية ملبادرة          جيب على املنظمات اليت ترغب يف ا       )٥٦(
 : أن تستويف الشروط اخلمسة التالية٢٠٠٢اإلبالغ العاملية لعام 
 . من اجلزء جيم٣ إىل ١اإلبالغ عن العناصر املنصوص عليها يف الفروع من  -١ 
 من  ٤ية كما هو مبني يف الفرع       إدراج الرقم القياسي املتعلق مبحتويات مبادرة اإلبالغ العامل        -٢

 .اجلزء جيم
باإلبالغ عن املؤشر، ) أ( من اجلزء جيم إما ٥االستجابة لكل مؤشر رئيسي مذكور يف الفرع  -٣

 .ببيان السبب يف إلغاء أي مؤشر من هذه املؤشرات) ب(أو 
 .ضمان اتساق التقرير مع املبادئ الواردة يف اجلزء باء من املبادئ التوجيهية -٤
أعد هذا التقرير وفقا   : "إدراج البـيان التايل موقعاً من جملس اإلدارة أو رئيس جملس اإلدارة            -٥

وهو يقدم عرضا متوازنا ومعقوال ألداء منظمتنا . ٢٠٠٢للمبادئ التوجيهية ملبادرة اإلبالغ العاملية لعام 
 ".االقتصادي والبيئي واالجتماعي

)٥٧( http://www.wbcsd.ch/templates/TemplateWBCSD4/layout.asp?MenuID=1. 
)٥٨( http://www2.bitc.org.uk/index.html. 
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يف اململكة  فهو منظمة يقع مقرها     ) AccountAbility(وأمـا معهـد املسـاءلة االجتماعية واألخالقية          
وهو يشجع  . ويضم أعضاؤه مؤسسات ومنظمات غري حكومية ومدارس جتارية ومقدمي خدمات         . )٥٩(املـتحدة 

أفضـل املمارسات يف جمال احملاسبة االجتماعية واألخالقية، ومراجعة احلسابات واإلبالغ، كما أنه يضع معايري               
تماعية واألخالقية، ومراجعة احلسابات    ، فهو أداة للمحاسبة االج    AA1000فأمـا مؤشر    . وإجـراءات اعـتماد   

 لتقدمي إرشادات بشأن كيفية قيام ١٩٩٩ فقد أنشئ يف عام AA1000 Frameworkوأمـا اإلطار  . واإلبـالغ 
وتشجَّع املؤسسات، من خالل التدريب     . املنظمات بتحسني مساءلتها وترسيخ االلتزام الفعلي ألصحاب املصلحة       

، وقياس التقدم احملرز مقارنة هبذه األهداف، ومراجعة احلسابات، واإلبالغ          واحلوار، على حتديد أهداف ومقاصد    
 AA1000 Framework، مت توسيع نطاق اإلطار ٢٠٠٢ويف عام . عن األداء، ووضع آليات لإلفادة من التجارب

، ليضم وحدات متخصصة من أجل ممارسي املساءلة، ومن ذلك AA1000 Seriesالـذي صار يعرف اآلن باسم  
 .AA1000 Seriesغري أن واضعي املعايري املوافق عليهم دوليا مل يعترفوا بعد بسلسلة . حدات املتعلقة بالتصديقالو

 القضايا الرئيسية اليت يواجهها معدو التقارير ومستخدموها

 الغرض

تصلة يضم الفريق األول مستخدمي املبادئ التوجيهية الدولية امل       . ميكن تقسيم معدي التقارير إىل فريقني      
املبادرات الدولية الرئيسية يف جمال املسؤولية االجتماعية       "انظـر أعاله    (باملسـؤولية االجتماعـية للشـركات       

لـتحديد حمتويات التقارير االجتماعية أو التماس املساعدة من املراجعني املتخصصني أو املكاتب             ") للشـركات 
 ويضم الفريق الثاين أولئك الذين يعهدون بإعداد   .االستشـارية الـيت تركز على جعل التقارير أداة رصد وإدارة          

ويتزايد عدد املؤسسات املقدمة . تقاريـرهم إىل جهـات استشارية خارجية متخصصة يف التواصل بصفة رئيسية        
 .خلدمات إعداد التقارير

للجوء وميكن أن تكون املنهجية املتبعة يف إصدار التقارير االجتماعية مؤشراً ملستوى التزام املؤسسات با              
ومن املهم عندما يكون . إىل ممارسة اإلبالغ كأداة لتقييم وتعديل عملياهتا التجارية، بغية حتسني تأثريها على اجملتمع

هـدف املؤسسة تعديل تأثريها البيئي واالجتماعي، أن حتلل الشركة تأثريها الراهن وأن حتدد أهدافاً وتضع نظماً           
وينبغي أال يكون . ما تفعل ذلك من أجل اجلوانب املالية ألعماهلا التجاريةإدارية تتضمن الرصد واإلبالغ، متاما ك

تقدمي التقارير إىل أصحاب املصلحة اخلارجيني هدفاً يف حد ذاته، وأن يقتصر على التعبري عن العمليات التجارية                 
 حالياً وضع الصيغ املالئمة     ويتم يف العديد من التقارير البيئية واالجتماعية      . اليت تضطلع هبا املؤسسة وعن نتائجها     

للحديث عن مسؤولية املؤسسات جتاه اجملتمع وأمهيتها الستدامة عملياهتا، ولكن القلة القليلة من هذه التقارير تفيد 
 .عن نظم اإلدارة القائمة، أو اليت ينبغي أن تكون قائمة، لدعم وتنفيذ هذا اهلدف وتأثريها على األداء

 اريرإمكانية املقارنة بني التق

لكـل تقريـر اجتماعي تصدره شركة من الشركات شكله وموضوعه، ويتوقف هذا على النهج الذي                 
وحياول العديد من التقارير    . اخـتارته املؤسسة املقدمة للتقرير ونظرهتا ملاهية أصحاب املصلحة فيها واحتياجاهتم          

                                                        

)٥٩( http://www.accountability.org.uk/. 
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وهذا يؤدي إىل حجم كبري من      . ةتـزويد كافـة مجاعـات املصاحل بكل املعلومات اليت تطلبها يف وثيقة واحد             
املعلومات املتنوعة، ما جيعل من الصعب اخلروج منها بصورة واضحة لقيم املؤسسة والتزامها هبذه القيم وما يترتب 

 .كما أن هذا جيعل من الصعب مقارنة أداء كل شركة بغريها. على ذلك من تأثري على اجملتمع

ارنا ثالثة أمثلة من أحدث التقارير االجتماعية اليت نشرهتا         ولبـيان مـدى التنوع يف أشكال التقارير، ق         
شركتا نفط لديهما خربة لسنوات طويلة يف اإلبالغ البيئي ومصرف وصفته رابطة احملاسبني القانونيني بأنه صاحب 

ُهج وقد كانت االختالفات يف أمساء التقارير املستعرضة نفسها مؤشرا على تنوع الن   . أفضـل تقرير عن االستدامة    
 ١٠٢ و ٣٤ويربز عدد الصفحات الذي يتراوح ما بني        . الـيت اتبعتها املؤسسات الثالث جتاه اإلبالغ االجتماعي       

صفحة الصعوبة البالغة اليت تواجهها الشركات، يف االختيار ما بني اإلبالغ بطريقة شاملة، وإصدار تقرير بغرض                
شرات كمية لإلفادة عن أدائها، ولكن بعضها يقرهنا        وتستخدم املؤسسات الثالث مجيعها مؤ    . قراءته بسرعة ويسر  

بشروح مسهبة، ما حييط القارئ إحاطة متعمقة، وإن كان ذلك يضاعف من عدد الصفحات اليت عليه أن يفرغ                  
 .منها لتكوين فكرة عن أداء املؤسسة اإلمجايل

أدوات معيارية، مثل هيئات    واالفـتقار إىل إمكانية املقارنة بني التقارير يزيد من حاجة املستثمرين إىل              
وكمية املعلومات الالزمة هلذه اهليئات وكثرة االستبيانات اليت يتعني على املؤسسات ملؤها جيعالهنا             . التصـنيف 

 .تكرس جزءاً متزايداً من مواردها لذلك

 وسائط اإلبالغ

ويدل هذا . الية السنويةتصدر غالبية التقارير االجتماعية يف صورة تقارير مستقلة ومنفصلة عن التقارير امل 
عـلى تشتت تفكري معدي التقارير بني مصاحل املستثمرين ومصاحل أصحاب املصلحة اآلخرين، وبني األداء املايل                

ويصدر العديد من معدي    . كما أن توزيع التقارير االجتماعية ومجهورها غري أكيدين       . واألداء البيئي واالجتماعي  
أكرب عدد ممكن من أصحاب املصاحل، تقاريرهم االجتماعية على مواقع مؤسساهتم التقارير، يف حماولة للوصول إىل 

، حبيث يتمكن القراء من حفظ التقارير يف شكلها اإللكتروين )PDF(على شبكة اإلنترنت يف شكل ملفات حممولة 
نترنت، فإهنا  ولئن كان يف هذه الطريقة استبعاد ألصحاب املصلحة غري املتصلني بشبكة اإل           . وطـباعة نسخة منها   

ويتزايد عدد املؤسسات اليت    . تـزيد مـن فرص االطالع على التقارير مع اإلبقاء على تكاليف التوزيع منخفضة             
ومتتاز هذه الطريقة بتمكني . تكـتفي اآلن بنشـر املعلومـات اليت تتضمنها تقاريرها على صفحات الويب فقط        

ومن الناحية األخرى، تقلل هذه الطريقة من       . فوريةاملؤسسـات مـن حتديث املعلومات املتصلة بأدائها بصورة          
ويرى القراء . إمكانية مقارنة البيانات املقدمة، كما أهنا ال تتيح التحقق بطريقة مهنية من كافة املعلومات املنشورة

يكون أن مواقع شبكة اإلنترنت رمبا جتعل االطالع على املعلومات أكثر صعوبة وإرباكا من التقارير، ال سيما حني 
وتدعو رابطة شركات التأمني الربيطانية يف مبادئها التوجيهية املتعلقة         . املوقـع كبرياً ومكوناً من عدة مستويات      

إىل أن يتم الكشف عن البيانات       )٦٠(٢٠٠٣بكشـف البيانات املتعلقة باالستثمار املتسم باملسؤولية االجتماعية         
يف تقارير سنوية، ال أن يتم بصورة منفصلة كجزء من موجز           "ية  املـتعلقة باملسائل االجتماعية والبيئية واألخالق     

                                                        

)٦٠( http://www.ivis.co.uk/pages/gdsc7_1.PDF. 
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وترى الرابطة يف ذلك مطلبا بسيطا ال يفرض على         ". للحسـابات أو موقع شبكي مكرس للمسؤولية االجتماعية       
 .املؤسسات عبئاً غري ضروري

 األمهية النسبية

 تضع يف اعتبارها كافة اجلوانب ينـبغي أن تكون التقارير اليت تصدرها الشركات شاملة، كما ينبغي أن         
ويبدو أن العادة قد جرت على أن تركز تقارير الشركات على           . ذات األمهـية النسـبية للعملـيات الـتجارية        

ويستلزم اإلبالغ عن تأثري املؤسسات على اجملتمع     . البارامترات القابلة للقياس الكمي اليت تدَرج يف البيانات املالية        
وتؤثر هذه املشكلة بصفة رئيسية على اإلبالغ االجتماعي، حيث إن عدداً من املنظمات، . بارامترات نوعية خمتلفة

 .ومنها فريق اخلرباء احلكومي الدويل، هو الذي وضع املؤشرات البيئية

وتتعقد مهمة وضع حد أدىن لألمهية النسبية بسبب تنوع املؤشرات النوعية اليت يتعني وضعها يف االعتبار                 
كما أن تنوع مجهور املطلعني على هذه التقارير يؤدي إىل اختالف يف الطلب على              . غ االجتماعي من أجل اإلبال  

وتذكر معظم املبادئ التوجيهية لإلبالغ أن اخلطوة األوىل اليت جيب أن تتخذها املؤسسة جتاه الكشف               . املعلومات
ر معهم بغية حتديد املعلومات اليت      عـن البيانات االجتماعية هي حتديد ماهية أصحاب املصلحة فيها وإقامة حوا           

وميكن أن جيري هذا احلوار يف إطار األعمال التجارية اليومية، فبعض اإلدارات يف املؤسسات على . يعتربوهنا مهمة
كما ميكن أن جيري احلوار مع      . اتصـال فعـالً بأصحاب املصلحة، كاملستثمرين أو املستهلكني أو اجملتمع احمللي           

 .الل مبادرات دولية أو وطنية أو مبادرات يف إطار صناعات حمددةأصحاب املصلحة من خ

وتـؤدي اجلهود اليت تبذهلا املؤسسات لتلبية مجيع طلبات أصحاب املصلحة إىل نشر معلومات عشوائية،            
وميكن أن يتحسن توفري االحتياجات احملددة من املعلومات        . وبالـتايل إىل عدم سهولة قراءة التقارير االجتماعية       

وينبغي أال تتضمن التقارير سوى معلومات مهمة ملعظم أصحاب . لجماهري املختلفة بواسطة قنوات اتصال أخرىل
وليتسىن ذلك، فقد يتعني حبث تعريف األمهية النسبية للتعبري عن شواغل املستثمرين البيئية             . املصلحة أو هلم مجيعاً   

غري أنه من املهم النظر يف مسألة سرية .  من املعلوماتواالجتماعية اجلديدة، وإلدراج احتياجات أصحاب املصلحة
فكما هي احلال متاما بالنسبة ملمارسات اإلبالغ املايل، ينبغي أال يؤدي اإلبالغ االجتماعي إىل الكشف . املعلومات

 .عن معلومات قد هتدد موقف املؤسسة التنافسي

 التحقق

وجيب أن يتم ذلك كما يتم      . ي حيظى باملصداقية  ال بـد من التحقق من اإلبالغ البيئي واالجتماعي لك          
بالنسبة للمحاسبة املالية، حيث يتوىل إجراءه مراجعو حسابات أكفاء ومستقلون مل يشاركوا يف إعداد احلسابات               

وينطبق املعيار الدويل لتعهدات الضمانات الذي وضعه احتاد احملاسبني الدويل على تعهدات            . البيئـية واالجتماعية  
ونظراً لعدم وجود   .  غري املالية، ولكن جيب وضع معايري حمددة أخرى للتحقق من التقارير االجتماعية            الضمانات

فهناك . معايري مقبولة دوليا لتوفري ضمانات بشأن التقارير االجتماعية، فإن طرائق التحقق تتحدد حبسب كل حالة
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املساءلة ، ومبادرة اإلبالغ العاملية، ومعهد )٦١(ينيعدد قليل من املنظمات، مثل االحتاد األورويب للمحاسبني القانون    
وعلى الرغم من أن غالبية حاالت التحقق       . االجتماعـية واألخالقية، حياول تقدمي مبادئ توجيهية بشأن التحقق        

يوقعهـا أحـد مكاتب احملاسبة الكربى، فال تزال مراجعة نسبة كبرية من التقارير تتم عن طريق هيئات إصدار                   
 . املكاتب االستشارية أو التقنيةالشهادات أو

غري أن انعدام معايري مراجعة املعلومات غري . ويتزايد جلوء معدي التقارير إىل احملققني، التماساً للمصداقية 
أن اختيار احملقق    )٦٢(٢٠٠٢وتبني دراسة استقصائية جرت يف عام       . املالـية يشكل معوقا كبريا أمام تلك اجلهود       

فتختار املؤسسات اليت تستهدف من تقاريرها أصحاب األسهم اللجوء إىل          . تلقي للتقارير يتوقف على اجلمهور امل   
وعندما يكون أصحاب املصلحة هم اجلمهور املقصود، تفضل املؤسسات اللجوء إىل           . مكاتـب احملاسبة الكبرية   

. يف ميدان االستدامة  " املشاهري"خدمـات مكاتب االستشارات البيئية واالجتماعية، أو املنظمات غري احلكومية و          
ويتوقف االختيار بني التأييد املقدم من املشاهري والتحقق من خالل املكاتب االستشارية املتخصصة على استعداد               

أما املراجعون التقليديون فريكزون على دقة . املؤسسة إلعادة النظر يف فعالية عملياهتا اإلدارية وتعلم كيفية تغيريها
يدرجون بنوداً إلبراء ذمتهم، ولعل ذلك بسبب مسؤوليتهم املهنية، ولكنهم ال يقدمون            البـيانات وموثوقيتها، و   

ومن ناحية أخرى، فإن منهجياهتم أكثر توحدا من . فرص التعلم نفسها اليت تقدمها املكاتب االستشارية املتخصصة
 .لرقابة الداخليةتلك اليت تتبعها املكاتب االستشارية، كما أهنم يتمتعون باملهارة يف تقييم نظم ا

وحيـتاج احملققون إىل فهم العمليات التجارية فضال عن القضايا البيئية واالجتماعية، كما أهنم يتمتعون                
باسـتقالل حقـيقي ويتبعون هنجاً متيناً متسماً بالشفافية، يتيح للمؤسسة التعلم مع احلصول على مصداقية من                 

إلجراءات التحقق اليت يتعني على اخلرباء اخلارجيني اتباعها،        وال بد من وجود مبادئ توجيهية       . مصادر خارجية 
 .ومبادئ توجيهية بشأن إعداد التقارير

 استنتاجات

ال بد من أن تكون لدى احلكومات ورامسي السياسات القدرة على تقييم تأثري املؤسسات على اجملتمع،                 
وتتمثل أول خطوة يف    . ده من تكاليف  لكـي مينحها تراخيص العمل، ولكي تضمن حتقيق مكاسب أكرب مما تتكب           

وقد . هـذا الصـدد يف حتديد املعلومات املطلوبة وضمان احلصول على هذه املعلومات بطريقة منتظمة ومتسقة               
اسـتعرض هـذا التقرير خمتلف العوامل اليت تدفع باملؤسسات إىل زيادة إدراج الشواغل االجتماعية يف عملياهتا                 

ولذلك، حبث  . وهلذه القوى جذور راسخة، ومن املتوقع أن تستمر       .  االجتماعي الـتجارية، واإلبالغ عن أدائها    
التقرير الوضع الراهن لإلبالغ االجتماعي، فضالً عن املبادرات الرئيسية اليت اختذها أصحاب املصلحة واملؤسسات 

ث االقتصادية اليت تزيد أو     وإطار اإلبالغ املايل الراهن يضع يف اعتباره أولًا األحدا        . لتحديد منوذج مالئم لإلبالغ   
وهو يف هذا ال يضع يف اعتباره أن قيمة أصول املؤسسة وخصومها تتأثر . تقلل من قيمة أصول املؤسسة وخصومها

                                                        

)٦١( FEE, "Discussion Paper Providing Assurance on Sustainability Reports", 2002. Available 

from http://www.fee.be/publications/main.htm. 
)٦٢( Environmental Resources Management (ERM), "Corporate social reporting survey", 2002. 

http://www.erm.com/ERM/news.nsf/AllByID/8A88D6D0AA0451B880256C3900309CBD?OpenDocument. 
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وعلى الرغم من وجود حتسن يف ممارسة اإلبالغ . باطـراد بعوامـل متصـلة باملسـؤولية االجتماعية للشركات         
تعني حلها، كالغرض من التقارير وإمكانية املقارنة بينها، وأمهيتها         االجـتماعي، ال تـزال هناك قضايا رئيسية ي        

وقد بني هذا التقرير أن مبادرات أصحاب املصلحة . النسبية، ووسائط اإلبالغ، والتحقق من البيانات املقدمة فيها
 .واملؤسسات ليست هي اليت تستطيع حل هذه القضايا، لينتهي األمر بتوحيد اإلبالغ االجتماعي

تحقيق إمكانية املقارنة يف كشف البيانات االجتماعية على الصعيد الدويل، ال بد من تكوين توافق يف                ول 
ويبدو أن األمر يتطلب املزيد من العمل      . اآلراء عـلى نطـاق العـامل بشأن مناذج اإلبالغ االجتماعي وحمتوياهتا           

وبصفة خاصة، قد   . دمة يف التقارير االجتماعية   لتحسني إمكانية املقارنة ومدى الفائدة العائدة من املعلومات املق        
 :يكون من املفيد التركيز على مناقشات أخرى بشأن اجملالني التاليني

إن اجلهود احلالية اليت تبذهلا الشركات لتلبية املطالب املتعددة باحلصول على معلومات تؤدي إىل زيادة يف  
 تكلفة اإلبالغ دون الوفاء بكامل احتياجات أصحاب     حجـم املعلومـات اليت تقدمها املؤسسات، ومن مث زيادة         

فهـل هـناك حاجة إىل املزيد من األعمال لتحديد أهم البنود النوعية القادرة على التعبري عن تأثري                  . املصـلحة 
 السياسات االجتماعية اليت تنتهجها املؤسسات؟

اصة من حيث توحيد  وهـل هـناك حاجـة إىل إسهامات إضافية بشأن مناذج اإلبالغ االجتماعي، وخب              
 حمتوياهتا وحتسني إمكانية املقارنة بني املعلومات؟

إن كانت تلك هي احلال، فما هو الدور الذي يستطيع الفريق احلكومي الدويل االضطالع به يف عملية                  
 حل هذه القضايا؟
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 تاد تقرير أمانة األونكإىل إضافة

 للشركاتملسؤولية االجتماعية اتعاريف لى  عأمثلة :١ التذييل

تطور  مع املسؤولية االجتماعية للشركات تغريات جوهرية على مر الزمن، وال يزال يتطور             تعريف شهد 
 للشركات حيظى بقبول عاملي، كما ال يوجد توافق يف          االجتماعيةوال يوجد تعريف للمسؤولية     . هاجملتمع وتوقعات 

وُيسلَّم عادة بأن املسؤولية االجتماعية للشركات ليست عمالً خريياً . يشملهاراء بشأن قائمة هنائية للقضايا اليت اآل
 االجتماعية  املسؤوليةأكثرية التعاريف هي أن     بني  والقاسم املشترك   .  وليست امتثاالً مطلقاً للقانون    جانبهامـن   

 أعماهلااخلاصة ب  واألنشطةسياسات  ال يف   والبيئيةالجتماعية  للشركات مفهوم تدرج مبوجبه املؤسسات الشواغل ا      
 : يلي أمثلة عن بعض التعاريفما يفوترد . ، قصد حتسني أثرها يف اجملتمعالتجارية

  القطاع اخلاصمنظمات

 االجتماعية التجارية املراعية للمسؤولية األعمال

جملتمع ا توقعات   تتجاوزريقة تستويف أو    ط ب  االجتماعية للشركات يف إدارهتا لألعمال     املسؤولية تتمـثل "
وتعترب الشركات الرائدة أن املسؤولية     . األعمال يف إدارة    يةالعمومواألخالقـية والقانونـية والـتجارية       

أو األعمال العرضية، أو املبادرات اليت املنفردة  من جمموعة من املمارسات أكثراالجتماعية للشركات هي 
بل تعترب  . التجاريةقات القائمة مع اجلمهور أو غريها من فوائد األعمال           عالقات السوق أو العال    تربرها

 ُتدمج يف مجيع     اليت  والربامج واملمارساتاملسؤولية االجتماعية للشركات جمموعة شاملة من السياسات        
 ".اإلدارة العلياوتكافئها  اليت تدعمها القرار اختاذ ومراحلمراحل عمليات األعمال التجارية 

  املستدامةالتنمية العاملي لألعمال من أجل اجمللس

 يف وباملسامهةخالقي بالسلوك األاألعمال املتواصل مؤسسات  للشركات هي التزام االجتماعية املسؤولية"
 فضالً عن اجملتمعات احمللية  ها القوى العاملة وأسر   حياة حتسني نوعية    ويف الوقت ذاته  التنمـية االقتصادية    

 ".واجملتمع عامة

  الدويل لقادة األعمالتدىاملن

القائمة واالنفتاح والشفافية   ممارسات األعمال التجارية املتسمة ب     االجتماعية للشركات    املسؤولية تعين"
 مستدامةاملسؤولية إلتاحة قيمة    تلك  وُصمِّمت  .  واحترام املوظفني واجملتمع والبيئة    أخالقيةعـلى مبادئ    

 ".للمجتمع عامة، إضافة إىل املسامهني

  الدوليةتجارية الغرفةال

 ". الطوعي بإدارة أنشطتها على حنو مسؤولاألعمالمؤسسات  التزام"
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 Empresa املؤسسة

 بالقيماألعمال  مؤسسات   يف   اتاختاذ القرار ربط   عامة إىل    تشري" للشـركات    االجتماعـية  املسـؤولية  
 ". والبيئةاحملليةمعات  القانونية، وباحترام األشخاص واجملتلالشتراطاتاألخالقية، وباالمتثال 

  الدوليةاملنظمات

  املتحدةاألمممنظمة 

 االجتماعية للشركات،   للمسؤوليةاألمم املتحدة تعريفاً آخر إىل التعاريف العديدة القائمة         منظمة   تضـيف  ال 
حقوق ومسؤوليات اليت تغطي كالً من ، "حتلي الشركات بروح املواطنة العاملية"غري أهنا توسِّع املفهوم باستخدام عبارة     

 الصاحلة عن   املواطَنةحتليها بروح   "وبإمكان الشركات عرب الوطنية أن تظهر       .  عرب الوطنية يف السياق الدويل     الشركات
دعم السياسات يف  والشركات عاملياً يف ممارسات فرادى عليهاعدد من القيم واملبادئ املتفق  `اعتناق واستصدار`طريق 

 .ظروف العمل ومحاية البيئةيف  جماالت حقوق اإلنسان، ويف"  ءالعامة املالئمة على السوا

  االجتماعية األمم املتحدة لبحوث التنمية معهد

 للشركات األمم املتحدة لبحوث التنمية االجتماعية لتوضيح معىن املسؤولية االجتماعية           معهـد  يسـعى  
 لشركة ما جتاه    األخالقيهي السلوك   . "..املسؤولية االجتماعية للشركات    : عـدد من اجلامعيني   ب باالستشـهاد 

مؤسسة اليت هلا مصلحة شرعية يف      املعنية   األطرافسلوك اإلدارة املسؤول يف تعاملها مع       ] وتشـمل . [اجملـتمع 
ويف الوقت الذي   .  يغطي املفهوم أيضاً القيم املرتبطة حبماية البيئة       وقد. )١(" وليس جمرد حاملي األسهم    -األعمال  

يف معناه الضيق مبجال األخالق     ينحصر  عناه الواسع، فإنه    كثري من األحيان مب    املسؤولية يف    مفهومفيه  ُيسـتخدم   
  االجتماعي للشركات، الذي    األداءفهوم  مب مثة اهتمام واسع     ولذلك،.  ملموسة نتائج وليس بأعمال أو     واملبادئ،

 أو  والنتائج،  )تكنولوجياتلا نظم اإلدارة و   تكييفمثل  (فقط بل كذلك العمليات     اهلمم  ال يشـمل مبادئ حفز      
 .)٢(أصحاب املصلحةاآلثار امللموسة يف 

  الدويلالبنك

 املستدامة، للشركات هي التزام قطاع األعمال باإلسهام يف التنمية االقتصادية          االجتماعـية  املسـؤولية "
 بأساليب   نوعية حياهتم،  حتسنيوبـالعمل مع املوظفني، وأسرهم، واجملتمع احمللي واجملتمع عامة من أجل            

 ".السواءتفيد قطاع األعمال والتنمية على 
                                                        

)١( Schmidheiny S R Chase and DeSimone L (1997). Signals of Change: Business Progress 

towards Sustainable Development, World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), 

Geneva, 1997. 
)٢( Hopkins M (1997). Defining indicators to assess socially responsible enterprises, Futures, 

29:7, pp. 581–603. Wood, D.J. (1991). Social issues in management: Theory and research in corporate social 

performance, Journal of Management, Vol. 17, pp. 383–406. 
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  االقتصادي العاملياملنتدى

يف اجملتمع عن طريق أنشطة     هذه الشركات   إسهام   بأنه   `حتلي الشركات بروح املواطنة   `تعريف   ميكـن "
أثر حدد توي. العامة األساسية، وبرامج استثماراهتا االجتماعية واخلريية، وعملها يف جمال السياسات أعماهلا

 عن عالقاهتا   فضالًشركة عالقاهتا االقتصادية واالجتماعية والبيئية،      هذه ال اليت تدير هبا    الشركة بالطريقة   
 ، األعمال، واحلكومات  وشركاءمـع أصحاب املصلحة، وخباصة حاملو األسهم، واملوظفون، والزبائن،          

 ".احملليةواجملتمعات 

 تصادي التعاون والتنمية يف امليدان االقمنظمة

ويتعلق . فيهااليت تطورها مع اجملتمعات اليت تعمل       ` املالئمة` الشركات فعالية األعمال     مسؤولية تشمل"
 ".العنصر األساسي ملسؤولية الشركات بأنشطة األعمال ذاهتا

 املدين اجملتمع منظمات

 يف كلية بوسطن املواطَنة حتلي الشركات بروح  مركز

 القيم االجتماعية   اتج هبا الشرك   إىل الطريقة اليت ُتدمِ    املواطَنة مصـطلح حتلي الشركات بروح     شـري ي"
وتدرك الشركة اليت تتحلى بروح     .  يف ممارسات األعمال التجارية اليومية وعملياهتا وسياساهتا       األساسية

 مبا املصلحة،وعليه، تراعي الشركة أثرها يف أصحاب . أن جناحها يرتبط بصحة اجملتمع ورفاهه   املواطَـنة   
 ".الطبيعيةاملوردين والبيئة ومل املوظفني والزبائن واجملتمعات احمللية يش

 الشركات العمل املعنية بالكنائس ومبسؤولية فرقة

 عادلة  اًأجور وكسبهم،  معاملة الئقة  املوظفني يف كفالة معاملة     مصلحة" اجتماعياً   املسؤولة للشـركات  
 يف تصميم أداء املسؤولية     ةشاركوامل جبد   مسؤولياهتا ملحت"وجيب عليها   ". آمنة يف ظل ظروف     والعملومنصفة،  

 ".ورصدهاالجتماعية وتنفيذه 

  السياسة العامة الوطنيةرابطة

 السلوك  أيضاًتشمل  بالسلوك األخالقي ومبمارسات احملاسبة فقط، بل       الشركات  مسؤولية  تنحصـر    ال"
 ".واءالسالذي تعتمده الشركات جتاه أصحاب املصلحة وحاملي أسهمها على 

  العفو الدوليةمنظمة

 مسؤولة عن أثر    - سواء كانت شركات أو مؤسسات مالية دولية         - االقتصادية   الفاعلـة  األطـراف "
 أثر مجيع   مراعاة "الشركاتوتعترب منظمة العفو الدولية أن من مسؤولية        ".  اإلنسان حقوقأنشـطتها يف    

ويف عملياهتا؛  نفوذها  جمال  ضمن  نسان   اإل حقوق؛ ومنع انتهاكات     يف حقوق اإلنسان   جوانـب عملياهتا  
 ". اإلنسان يف مجيع البلدان اليت تعمل فيهاحقوقلدعم نفوذها املشروع واستخدام 
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  االجتماعية للشركاتللمسؤوليةاملبادرات الدولية الرئيسية لى  عأمثلة :٢ التذييل

تعدد األطراف من أجل مكافحة      املتفق عليها اتفاقاً م    املنصفة األمم املتحدة للمبادئ والقواعد      جمموعـة  
 اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف عام اعتمدهتاتتضمن هذه اجملموعة من املبادئ، اليت . التقييديةاملمارسات التجارية 

 والبلداناملستهلكني يف البلدان املتقدمة     رفاه   والنهوض به، وخباصة     االجتماعيأهدافهـا محاية الرفاه     يف  ،  ١٩٨٠
وتتناول اجملموعة املؤسسات مباشرة . الناميةق أكرب قدر ممكن من منافع التجارة الدولية لتنمية البلدان النامية، وحتقي

شدد على  ت حيث   ،" املنطبقة على املؤسسات مبا فيها الشركات عرب الوطنية        والقواعد املبادئ"يف فصـلها املعين ب        
 تقييدية،  بترتيباتاح عن أية معلومات تتعلق      طلب من املؤسسات اإلفص   ت االمتـثال لقواعـد املنافسة، و      أمهـية 

 .املهيمنواالمتناع عن املمارسات التجارية التقييدية وسوء استخدام املركز 

 وغريها من مؤسسات األعمال يف جمال حقوق اإلنسان الوطنية املتعلقة مبسؤوليات الشركات عرب القواعد 
:  هذه احلقوق ما يلي    وتتضمن. )٣(سان التابعة لألمم املتحدة    ومحاية حقوق اإلن   لتعزيزالصادرة عن اللجنة الفرعية     

 السيادة الوطنية وحقوق اإلنسان، ومحاية      واحترامالفـرص، وعـدم التمييز، واألمن، وحقوق العمال،         تكـافؤ   
ية وتشمل اعتماد ونشر وتنفيذ قواعد العمل الداخل.  عامة لتنفيذها أحكاٌمالقواعدوترافق . املستهلك، ومحاية البيئة

 األعمال؛مع شركاء   اليت تربم   عقود  ال للمسؤوليات يف جمال حقوق اإلنسان؛ وإدماج تلك املسؤوليات يف           وفقـاً 
يف حالة عدم وتعويض املتضررين وقـيام املؤسسات بعمليات تقييم دورية ألثر تلك األنشطة يف حقوق اإلنسان؛          

أو غري احلكومية بالرصد املستقل المتثال      /أو احلكومية و  /ولية و أو الد /وقيام اآلليات الوطنية و   االلتزام بتلك املسؤوليات؛    
 .٢٠٠٣أغسطس /يوليه وآب/وسيناقَش مشروع القواعد يف متوز. الشركات ملسؤولياهتا يف جمال حقوق اإلنسان

 اتفقت هيئة اختاذ القرار الثالثية      - اجلنسيات املنشآت املتعددة خبصوص    مـنظمة العمل الدولية    مـبادئ  
ومنظمات أصحاب العمل، على إعالن املبادئ   ومنظمات العمالاحلكومات ملنظمة العمل الدولية، اليت متثل التابعة

 ملؤسسات  يهدف إىل وضع قواعد عمالة     الذي ،)٤(تعددة اجلنسيات والسياسة االجتماعية   امل املنشآتالثالثي بشأن   
 الوظيفي، والتدريب، واألجور، واالستحقاقات     نواألممثل عدم التمييز،    العمالة  ويغطي اإلعالن قضايا    . األعمال

كما يدعو اإلعالن أصحاب العمل     .  تكوين اجلمعيات وحق التنظيم    وحريةوظروف العمل، والصحة والسالمة،     
مؤسسات  وواحلكوماتواإلعالن موجه إىل العمال والنقابات .  حقوق اإلنسان الدولية احملددةاتفاقاتإىل احترام 
 على درجة تنفيذ اإلعالن     للوقوف دراسة استقصائية    ،مة العمل الدولية، كل ثالث سنوات     وجتري منظ . األعمال

تصميم وال يتضمن   ال املنهجية تشكو من ضعف      أنذلك  . بعض النقد  ل  الدراسة وتتعرض. عـلى الصـعيد الوطين    
 بني يبدو إلقامة توازن  التقرير على ماىسعوي الزمن، على مّرالتحليل بيانات إحصائية متكِّن من مقارنة االجتاهات 

 الدولية يف الوقت    العملوتسعى منظمة   . احترام اإلعالن يف خمتلف البلدان    اآلراء املتعارضة للعناصر الثالثة بشأن      
واحتادات النقابات  عرب الوطنية    تفصيالً للشركات    وأكثرالراهن ملواجهة هذه القضايا باعتماد استبيانات إضافية        

 .تعمقاً ودراسات وطنية أكثر ءات االستقصائية للتمكني من إجراء استقصاالدراسة العاملية، وبتقليص تواتر

                                                        

)٣( http://www1.umn.edu/humanrts/links/NormsApril2003.html. 
)٤( http://www.ilo.org/public/english/employment/multi/index.htm. 
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 منظمة التعاون تضطلع.  عن منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصاديالصادرة إدارة الشركات مبادئ 
، أصدرت  ١٩٩٩ ففي عام .  على حنو سليم   الشركاتوالتنمـية يف امليدان االقتصادي بدور بارز يف تعزيز إدارة           

مسؤوليات الشركات حنو مفهوم  تعرض ،)٥( عليها دولياً إلدارة الشركاتاملتفقاملنظمة جمموعة منقحة من املبادئ 
 . ملزمةغريواملبادئ . أصحاب املصلحة فضالً عن حاملي أسهمها

وافقت بلدان . ياتتعددة اجلنسامل يف امليدان االقتصادي التوجيهية للمنشآت والتنمية منظمة التعاون مبادئ 
 من املبادئ التوجيهية للمنشآت جمموعة، على  ١٩٧٦، يف عام     أيضاً منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي     

ـ  وجمموعة املبادئ هذه هي أمشل     . )٧( بلداً ٣٦ وصادق عليها    ٢٠٠٠ُنقِّحت أخرياً يف عام      ،)٦(تعددة اجلنسيات امل
 والعالقات والعمالة،تغطي الكشف عن املعلومات، داً متعدد األطراف، وهي جمموعة مبادئ توجيهية ُتعتمد اعتما 

ويرافق .  والضرائب، والقدرة على املنافسةوالتكنولوجيا،الصناعية، والبيئة، والرشوة، ومصاحل املستهلكني، والعلم 
ر اإلعالن، ميكن من    وطنية يف كل بلد أق    االتصال ال جهات  عناوين   جانب   إىل تنفيذ،   املـبادئ التوجيهـية إجراءُ    

 ملبادئتتعّرض ا غري أنه كثرياً ما     .  بني املنشآت وغريها من األطراف     املنازعات وتسوية الشكاوى   إيداعخالهلـا   
وكيفية واألطراف اليت ميكنها أن تتقدم بالشكاوى       كايف يف جمال التنفيذ     اللنقد بسبب عدم وضوحها     لالتوجيهية  
 االقتصادي يف الوقت الراهن يف مبادرات أخرى ذات صلة، امليدانالتنمية يف وتنظر منظمة التعاون و. القيام بذلك

 املستهلك  حلمايةتوجيهية  البادئ  امل التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ملكافحة الرشوة و        منظمة اتفاقية   فيهامبا  
 .يف سياق التجارة اإللكترونية

 هبا األمني العام لألمم املتحدة كويف تقدم مبادرة واملي، وهيسعى االتفاق الع. العاملي األمم املتحدة  اتفاق 
، تسعة مبادئ تتصل حبماية البيئة، وحقوق اإلنسان      بالتقيد ب  املؤسساتعـنان، للـنهوض بالتنمية وذلك مبطالبة        

عمل  تلك املبادئ من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، ومبادئ ال    واسُتقيت. )٨(إدارة أعماهلا يف  ومعـايري العمـل     
 األمم  وكاالتويشمل االتفاق شبكة من     .  العمل الدولية، ومبادئ ريو بشأن البيئة والتنمية       ملـنظمة األساسـية   

 الشركات باحترام وتنفيذ املبادئ، ومبد بوتطالَ.  ومنظمات اجملتمع املدين،املتحدة، واملنشآت، ورابطات األعمال
 مع وكاالت مشاريعاملشاركة يف بليت تتصل بتلك املبادئ، و العاملي بتقارير عن أفضل املمارسات ااالتفاقمكتب 

 شركة  ٧٠٠، طُلب من    ٢٠٠٣يناير  / الثاين كانونومنذ  . البلدان النامية  األمم املتحدة ومنظمات اجملتمع املدين يف     
غري أنه . يف جمال احترام مجيع املبادئ التسعةأجنزته ما على  السنوي تقريرها يف تنص يف االتفاق العاملي أن  تشارك

 .جتهاد كل شركةال وطريقته الكشفترك شكل 

                                                        

)٥( http://www.oecd.org/pdf/M00008000/M00008299.pdf. 
 يف امليدان والتنمية وقرارات منظمة التعاون إعالن" والتنمية يف امليدان االقتصادي،     الـتعاون  مـنظمة  )٦(

 .٢٠٠٠ ،" األساسيةالنصوص: االقتصادي بشأن االستثمار الدويل واملنشآت متعددة اجلنسيات
 آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، الربازيل، الربتغال، بلجيكا، بولندا،        األرجنـتني، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أملانيا،      )٧(

تركـيا، اجلمهوريـة التشيكية، مجهورية كوريا، الدامنرك، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، شيلي، فرنسا، فنلندا، كندا،                
ة، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا،      لكسمربغ، ليتوانيا، املكسيك، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالي        

 .الواليات املتحدة األمريكية، اليابان، اليونان
)٨( http://www.unglobalcompact.org/Portal/. 
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منذ منتصف  . املعين باملسؤولية االجتماعية للشركاتيناملتعدد املصلحة صحابمنتدى االحتاد األورويب أل 
 املتعددة  األوروبية يف مناسبات عديدة إىل اعتماد مدونات سلوك للشركات          األورويبالتسـعينات، دعا الربملان     

، ٢٠٠٠ يف لشبونة يف عام املعقودويف إطار متابعة مؤمتر قمة اجمللس األورويب . لعاملة يف البلدان الناميةاجلنسيات ا
 بداية مناقشة مفهوم املسؤولية االجتماعية      لشكّ ،٢٠٠١األوروبـية كتاباً أخضر يف عام       املفوضـية   أصـدرت   

لنهوض باملسؤولية االجتماعية    إلقامة إطار عمل أورويب ل     شراكةللشـركات وسـعى لـتحديد كيفـية بـناء           
شكل أساس استراتيجية أوروبية بشأن      ي ،)١٠(٢٠٠٢يوليه  /بالغاً يف متوز  املفوضـية    وأصـدرت . )٩(للشـركات 

جتاه املسؤولية النطاق  متوازن وواسع   هنجاتباع  ب "االستراتيجيةوتوصـي   .  االجتماعـية للشـركات    ةاملسـؤولي 
 وتكمن". قتصادية واالجتماعية والبيئية فضالً عن مصاحل املستهلكني       القضايا اال  يشملاالجتماعية للشركات، مبا    

 أُنشئوعقب هذا البالغ،    . الناميةيف تركيز استراتيجيتها ال يف أوروبا فقط بل كذلك يف البلدان            املفوضية  نـية   
أكتوبر /ل تشرين األو  ١٦ االجتماعية للشركات يف     املسؤوليةاملتعددين ُيعىن ب  منـتدى أورويب ألصحاب املصلحة      

الرئيسية إعداد تقرير يقدم إىل     مسامهته   وستكون. )١١(٢٠٠٤ عام   منتصف وسيتواصـل عملـه حـىت        ٢٠٠٢
ولألمهية اليت أوالها الربملان األورويب للمسؤولية      . باختاذ تدابري جديدة  ، ويتضـمن نـتائج وتوصيات       املفوضـية 

ويرجح أن .  لدى البلدان األوروبيةاراة حمتملجمأثر املفوضية  اليت وضعتها   ولالستراتيجيةاالجتماعـية للشركات    
 األداء  عنبالغ  لإلإضافة إىل متطلبات    املخطط البلجيكي لوضع العالمات االجتماعية،       عدد اخلطط، مثل     يـزيد 
 .على الصعيد الوطينعلى اجلوانب االجتماعية أكثر تركز 

  اإلبالغأشكاللى أمثلة ع :٣ التذييل

 أصدرهتاا ثالثة أمثلة عن آخر التقارير االجتماعية اليت         بالغ، قارنّ  توضيح تنوع أشكال اإل    أجـل  مـن  
 األولني التقريرينويعود سبب اختيار . Cooperative Bank شركات شل، وبريتيش بتروليوم، واملصرف التعاوين

ماعي،  البيئي واالجت  أدائهاإلبالغ عن   اليت بادرت إىل ا   إىل أن شـركات النفط كانت من بني الشركات األوىل           
 أيضاً من بني أفضل التقارير االجتماعية يف العديد من تقاريرهاوُصنِّفت .  بسنوات عديدة من اخلربةيلوتتمتع بالتا
 تقريرا هاتني الشركتني تنوع أشكال اإلبالغ الذي ميكن أن يوجد يف إطار نفس ويبيِّن )١٢(االستقصائيةالدراسات 

 تقريرها اعُترب أفضل    وألن لتمكينها من املقارنة بني قطاعني خمتلفني،         الثالثة املؤسسةواختريت  .  الصناعي القطاع
 . األخرينيباملؤسستنيتقرير اجتماعي يف الدراسات االستقصائية ذاهتا أسوة 

                                                        

)٩( European Commission, “Promoting a European Framework for Corporate Social 

Responsibility”, 2001. 
)١٠( European Commission, “Corporate Social Responsibility: A business contribution to Sustainable 

Development”, 2002. 
)١١( http://europa.eu.int/comm/enterprise/csr/forum.htm. 
 SustainAbilityهيئة  وصنفتها   عن االستدامة    ةمبلغشركة   احملاسبني القانونيني شل أفضل ثاين       رابطة صـنفت  )١٢(

 .ة مبلغ شركة أفضل سابعSustainAbility inفقد صنفتها هيئة  شركة بريتيش بتروليوم أما. ٢٠٠٢ عام يفسادسةً 
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 : حول ما يلي"٢٠٠٢ شل لعام تقرير "ويتمحور 
  الصفحاتعدد

 الفروع ) صفحة٥١ هجمموعما من أصل (
 ومات إضافية؛ مبعلوالصالت احملتويات صفحة ١
 مقدمة ١
  الشركة يؤكد التزامها بالتنمية املستدامةمدير من رسالة ١
 أهم جانب استعراض    إىل لـألداء االقتصـادي والبيئي واالجتماعي للسنة املاضية          موجـز  ٢

 اإلجنازات واملشاكل ذات الصلة
 اإلدارة السائدة  ووصفاً لنظموقيمها، الستراتيجية الشركة ناً بيايتضمن"  شلخبصوص "فرع ٦

 حلسن إدارة الشركة، وتوضيحاً     ووصفاًإلدمـاج قضـايا االستدامة يف عمليات الشركة،         
 التقريروالضمانات اخلارجية املستخدمة يف للقياسات 

 يرافقه رد شل على     ،" الطاقة حتدي" من مدير برنامج األمم املتحدة اإلمنائي عن رؤيته ل             بيان ٤
 هذا التحدي

  األداء األساسية لشل مؤشرات الشركة االقتصادي والبيئي واالجتماعي باستخدام  ألداءوصف ٢٦
ــرع ١ ــمانات ف ــابات  الض ــراجعي احلس ــن م ــالة م ــب رس  KPMG - إىل جان

  وتقريرهم- PricewaterhouseCoopersو
  اإلبالغأساس ١
 ل ست سنوات خالواالجتماعيداء االقتصادي والبيئي  البيانات ويتضمن أرقاماً عن األجدول ٣
  مببادئ شل يف جمال األعمالبيان ١
  عن اجلهة اليت ميكن االتصال هبا واملنشوراتتفاصيل ١

 يتضمنه ما البدايةيف " ٢٠٠٢ البيئي واالجتماعي لعام االستعراض"ب   تقرير بريتيش بتروليوم املعين ويعرِّف 
 :ويشمل ما يلي. األداء البيئي واالجتماعي

  الصفحاتعدد
 الفروع ) صفحة٣٤ هجمموعأصل ما  من(

  شكل ومبادئ اإلبالغ املتبعة لدى بريتيش بتروليومودليل احملتويات صفحة ١
 املايل باألداء البيئي واالجتماعي، ويسلط      األداءللمجموعة الذي يربط    األول   التنفيذي املسؤول بيان ١

  على أهم إجنازات بريتيش بتروليوم وجيمل حمتوى التقريرالضوء
  مبا فيه اإلجنازات األساسية والتحديات الكربى املواَجهةاملاضية، السنة استعراض ٤
العالقات مع أصحاب   باملوظفني، و ب فيما يتعلق باملبادئ األخالقية، و     الشركة سياسات   بيان ٤

 الصحة والسالمة ب واملصلحة،
  جلبتها بريتيش بتروليوم للمجتمعاليت يصف الفوائد فرع ٤
  الشركة حول العاملتواجههالقضايا اليت  اوصف ٦
  يف التقارير احمللية منشورة معلومات اختيار ٦
  قضايا السالمة، والبيئة، وأخالق األعمال، واملوظفني والقضايا االجتماعيةفيه األداء، مبا فرع ٤
  Ernst &Young شركة أعدته الذي الضمانات بيان ٢
إضافية بكة العاملية، حيث ميكن االطالع على معلومات         على الش  الشركة إىل موقع    إشـارة  ١

  األداءعن  مفصلة
  ميكن االتصال هبااليت عن اجلهة تفاصيل ١
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 : ما يلي)Co-operative Bank ( عن املصرف التعاوينالصادر" ٢٠٠٠ لعام الشراكة تقرير "ويشمل 

  الصفحاتعدد
 الفروع ) صفحات١٠٢ هجمموعأصل ما من (

االجتماعية واألخالقية والبيئية اليت تلقتها الشركة يف  والثناءات   اجلوائزتلف   مبخ قائمة ١
 ٢٠٠٢عام 

  احملتوياتصفحة ١
  األولالتنفيذي املسؤول بيان ٦
واملسؤولية االجتماعية، توفري نواتج قّيمة،  فـيه بيانات عن  مبـا  األداء،  اسـتعراض  ٣

 أعوام حسب   ٦وح بني عامني و   تترازمنية   فترات   خاللواالسـتدامة اإليكولوجية    
 املؤشر

  تتبعه الشركةالذي"  الشراكةهنج" تارخيي ل  ومنظور أساسية معلومات ٦
 لشركة وأولوياهتم وتدابري األداء املستخدمةيف ا أصحاب املصلحة وصف ٢
  املستخدمة يف التقريرواملؤشرات بالرموز دليل ٥
 مةقّياألداء يف جمال توفري نواتج  ١٨
 االجتماعية املسؤولية داءأ ١٩
 اإليكولوجية االستدامة أداء ١٩
  شاركت فيها الشركةاليت احلمالت استعراض ٦
"مة قدمته قّيتوفري النواتج ال وتقييم ،"...Ethics etc" قدمته احلسابات مراجع بيان ٥

Tomorrow's Enterprise"،  ــؤولية ــيم املس ــية وتقي ــته االجتماع  قدم
"Business in the Community"،  اإليكولوجـية قدمـته   االسـتدامة  وتقيـيم 
"The Natural Step UK" 

 واألخالقية والبيئية اليت تلقتها الشركة خالل الفترة        االجتماعية والثناءات   اجلوائـز  ١
 ٢٠٠٣أبريل / نيسان-يناير /الثاينكانون 

 مة عن االستدالإلبالغ إضافية بشأن احلالة الراهنة معلومات :٤ التذييل

 االجتاهات

  زيادة يفاالستشارية االستقصائية للمبلغني اليت أجنزهتا كربى شركات احملاسبة واخلدمات الدراساتتظهر  
 وال يزال اإلبالغ عن   ) ويشمل القضايا االقتصادية واالجتماعية والبيئية    (اإلبالغ الثالثي األساسي عن االستدامة      

اليت مشلت  KPMG هليئة االستقصائيةوتربز الدراسة .  االستدامة األخرى أوسع من قضاياا نطاقحيتلالقضايا البيئية 
 نشرت تقرير استدامة    منها يف املائة    ٤٥أن  ) GFT250 ()١٣(حسب عائداهتا مصّنفة   شـركة يف العامل      ٢٥٠أول  

أول ت   الدراسة االستقصائية اليت غط    إىلوبالنسبة  . ١٩٩٩ يف املائة يف عام      ٣٥ مقارنة ب      ٢٠٠٢ يف عام    منفصال
 . يف املائة على التوايل٢٤ املائة ويف ٢٨ بلغت هاتان النسبتان بلداً، ١٩ شركة يف ١٠٠

                                                        

 ).Fortune" (فورتشن" حبسب تصنيف عاملال يف شركة ٢٥٠أول  )١٣(
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 شركة ٢٥٠ أثرى اإلبالغ عن الصحة والسالمة والبيئة ال يزال يشكل أبرز فئات اإلبالغ لدى      أن ورغم 
  TLBهيئة  ذلك تقارير  يفمبا،  أخذت تظهرفئات أخرى من اإلبالغفإن ، ) يف املائة ٧٣ ()GFT250(يف العـامل    

 االجتماعية، والتقارير االجتماعية والتقارير     ) يف املائة  ١٠(جمتمعةً   واالجتماعية، والتقارير البيئية    ) يف املائـة   ١٤(
واليت  شركة،   ١٠٠ تناولت أول    اليتويتجلى هذا االجتاه يف الدراسة االستقصائية       ).  يف املائة  ٣(جمتمعةً  واملالـية   

 يف تقاريرها اليت تتناول جوانب واالجتماعيةلقضايا االقتصادية تدمج بصفة متزايدة اذه الشركات هيتبني منها أن 
 القضايا االجتماعية اليت يتزايد التركيز عليها مشاركة اجملتمعات احمللية،          وتشمل. )١٤(الصـحة والسـالمة والبيئة    

 األطفال، وحرية تكوين ةلاوعم املوّردين، والعالقات معالفرص، وتنوع القوى العاملة، وحقوق اإلنسان، وتكافؤ 
 . واملمارسات التجارية الرتيهةاجلمعيات،

ويف الدراسات  .  شركات كبرية  اليت توجد فيها   اإلبـالغ إىل االرتفـاع يف البلدان         معـدالت  وجتـنح  
اليت اخلمسة األوىل   ان  باستمرار مراتب البلد   حتتل الواليات املتحدة واململكة املتحدة وأملانيا واليابان         االستقصائية،

 . أكرب عدد من تقارير االستدامةتصدر

  الشركات حسب البلدإبالغ

KPMG Top 100 KPMG GFT250 CorporateRegister.com  

 ١ املتحدة اململكة املتحدة الواليات اليابان
 ٢ أملانيا اليابان املتحدة اململكة
 ٣ املتحدة الواليات أملانيا املتحدة الواليات

 ٤ اليابان املتحدة اململكة لنداهو
 ٥ أستراليا فرنسا أملانيا

. نفس عدد الشركات يف كل بلد     بني   شركة أمهية خاصة نظراً إىل أهنا تقارن         ١٠٠ نتيجة أول    وتكتسي 
 . منفصلةتقارير من الشركات اليت تصدر حّد بعيد االستقصائية أعلى حصة إىل الدراسةلليابان يف هذه و

 االستدامة حسب البلدعن  بالغمعدالت اإل

 اليابان ٪٧٢
  املتحدةاململكة ٪٤٩
  املتحدةالواليات ٪٣٦
 هولندا ٪٣٥
 أملانيا ٪٣٢

 .KPMG Top 100: املصدر 

                                                        

)١٤( KPMG, “International Survey of Corporate Sustainability Reporting”, 2002. 
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بل هي : الغربية يف البلدان بالغ ممارسات اإلبالغ عن االستدامة تقتصر على قطاعات ذات أثر بيئي تعد مل 
 شركة يف العامل    ٢٥٠ألول   االستقصائيةوتثبت الدراسة   . ، ومناطق أخرى  يةالقطاعات غري الصناع  تغطـي أيضاً    
، ) يف املائة٣٠(+ اإلبالغ توجد يف قطاعات األغذية واملشروبات معدالت أكرب زيادة يف أن KPMGالصادرة عن 
غري أنه ). املائة  يف١٨ (+ العامة واملرافق،) يف املائة ٢٠(+، والنقل   ) يف املائة  ٢١(+ اإلعالم   ووسائطواالتصاالت  

 والغاز بعض من أعلى معدالت اإلبالغ       والنفطال يزال لقطاعات املواد الكيماوية والتركيبية، واحلراجة والورق،         
 .االستقصائيةعن االستدامة يف مجيع الدراسات 

  الشركات حسب القطاعإبالغ

KPMG Top 100 KPMG GFT250 CorporateRegister.com  

 ١ الكيماوية املواد عدينالت  العامةاملرافق
 ٢ الكهرباء  والورقواللباب احلراجة، اإلعالم ووسائط االتصاالت

 ٣ والغاز النفط  والتركيبيةالكيماوية املواد والتركيبية الكيماوية املواد
 ٤ النقل النقل والورق واللباب احلراجة،

 ٥ والورق احلراجة الصيدالنية املواد  والغازالنفط

 احملتوى

وعادة ما  . هاما اختالفاً   انتلفخي الدراسات االستقصائية بأن حمتوى ونوعية تقارير االستدامة         مجيع قـرّ ُت 
 .واالجتماعيةالقضايا البيئية واالقتصادية من حيث ُيحلَّل احملتوى 

  البيئياألداء

 والتنوع واألرض   اجلويف  من آثار   عمليات اإلنتاج واملنتجات واخلدمات     ما ختلفه    البيئية   القضايا تتضمن 
 .البيئي والصحة البشرية

  االقتصادياألداء

 واالستحقاقات، واإلنتاجية، وخلق فرص العمل، ونفقات االستعانة        األجور اإلبالغ عن األداء االقتصادي      يغطي 
 . البشرياملال واستثمارات البحث والتطوير، واالستثمارات يف التدريب وغريها من أشكال رأس خارجية،مبصادر 

  االجتماعياألداء

ورضى  مثل الصحة والسالمة يف موقع العمل، ةتقليديال بالغاإل القضايا االجتماعية عادة مواضيع   تتضمن 
 اإلنسان، مثل العمالة وحقوق     ية اليت تقوم هبا الشركة، فضالً عن مواضيع خارج        اخلرييةاملوظفـني والنشـاطات     

متقدمة  اإلبالغ التقليدية ال تزال      مواضيعبني اجلدول التايل أن     وي. وتـنوع القوى العاملة والعالقات مع املوردين      
 . األحداثاملواضيععلى 
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 GFT250 االجتماعية اليت تناولتها تقارير املواضيع

 املواضيع  املئويةالنسبة

  اجملتمع احملليمشاركة ٩٧

  والسالمةالصحة ٩١

 تنوع القوى العاملة/الفرصتكافؤ  ٨٨

 نياملوظفرضى  ٦٧

  اإلنسانحقوق ٥٥
  مع املوردينالعالقات ٣٩
  األطفالعمالة ٣٦
  تكوين اجلمعياتحرية ٢٧
 التنمية الدولية/ التجارية الرتيهةاملمارسات ١٨
 الفساد ١٥

 .KPMG: املصدر 

املوقع  حسبأن األدوات والقياسات تتباين     إىل   القواعد يف هذا اجملال تتطور، و      أنإىل   PwC  هيئة تشري 
 .يف والصناعةاجلغرا

 الشركات  أن )١٥(يف الواليات املتحدة  كبرية   شركة   ١٤٠ ل   PwC الدراسة االستقصائية اليت أجرهتا      تبنيو 
، فإن وعموما.  إىل قواعد قابلة للقياساالستدامةتعريف معىن االستدامة يف أعماهلا التجارية وترمجة ل تسعى جاهدة

بكثري يف جماالت األداء    هي أقل   ستدامة  املتحسينات  الإلثبات   ملموسة   قياساتالقـدرة على التطوير واستخدام      
 .)١٦(األداء االقتصاديمنها يف جمال  والبيئياالجتماعي 

 وعن املسؤولية االجتماعية    االستدامة تقرير عن    ١٠٠ لنوعية   تقييماً SustainAbilityهيـئة    وأجـرت  
 يف  ٤٥توسط عدد الصفحات قد ارتفع بنسبة        من أن م   بالرغمللشـركات يف مجيع أحناء العامل وخلصت إىل أنه          

 .)١٧(٢٠٠٠يف عام نوعيتها مستوى عن  تتحسن ملاملائة، فإن نوعية التقارير 

لتمكن من قياس أدائها االجتماعي ل االجتماعية املؤشرات من ات الشركات يف استحداث جمموعوشرعت 
 شركة ٢٥٠أول  اليت تستخدمها وىلاألسة  مؤشرات األداء االجتماعي اخلمالتايلويرتب اجلدول . ووضع أهداف

 .نوعياًعنها يظل اإلبالغ ُمحكم فأداء اليت يصعب فيها وضع مقياس  االجتماعيةالقضايا أما . يف العامل

                                                        

)١٥( PricewaterhouseCoopers, “Sustainability Survey Report”, 2002. 
)١٦( PricewaterhouseCoopers, “Management Barometer Survey”, September 2002. 
)١٧( SustainAbility, “Trust Us”, 2002. 
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  األداء االجتماعي اخلمسة األوىلمؤشرات

 املواضيع  املئويةالنسبة

 اإلصابات/ احلوادثتواتر ٧٦

 ية اجملتمعات احمللاإلنفاق لصاحل ٤٨
 اإلدارة/ املوظفنيصفوف النساء يف نسبة ٤٢
  املوظفنيتنوع ٢٧
  املوردينتنوع ١٢

 .KPMG GFT250: املصدر 

  األخرىاحملتويات

ـ    املصلحة وذلك بإدماج بياناهتم، والدراسات   أصحاب الشـركات بصـفة متزايدة عن احلوار مع          بلغُت
 فإن ذلك وعندما يشار إىل أصحاب املصلحة حتديداً،       . نتديات احمللية وامل  اجملتمعاتاالستقصائية للموظفني وأفرقة    

 . السلوكمدوناتإىل  أيضاً  شار  ُيو. اجملتمع احمللي / عامة واجملتمعاألسهم   العاملني والزبائن وأصحاب     أساساًيشمل  
الشراكات يقارب معدل اإلشارة إىل     )  يف املائة  ٤٠(فيشار إليها مبعدل    الشراكات مع املنظمات غري احلكومية      أما  
 ). يف املائة٥٦(األعمال التجارية األخرى مؤسسات مع 

 التحقق

ثالثة جهات   لتقدمي ضمانات بشأن التقارير االجتماعية والبيئية، قامت         دولياً عـدم وجود قواعد مقبولة       رغـم  
  )GFT250(   شركة يف العامل   ٢٥٠يف حالة تصنيف أول      يف املائة    ٢٩:٢٠٠٢ عدد هام من التقارير يف عام        منبالـتحقق   

وقامت بعملية التحقق شركة . )Top 100 companies( بلداً ١٩ شركة يف ١٠٠يف حالـة تصنيف أول   يف املائـة  ٢٧و
 . يف املائة من احلاالت٦٥ كبرية يف حماسبة

  مفيدة على الشبكة العاملية مواقع :٥ التذييل

 Organization Website address 

1 Active Citizenship Network http://www.activecitizenship.net 
2 Amnesty International http://www.amnesty.org 
3 Business and Sustainable Development http://www.bsdglobal.com/issues/reportin 

g.asp 
4 Business for Social Responsibility http://www.bsr.org 
5 Business Impact http://www.business-

impact.org/bi2/front/index.cfm 
6 Business in the Community http://www.bitc.org.uk 
7 California Global Corporate Accountability Project http://www.nautilus.org/cap/index.html 
8 Calvert Group http://www.calvert.com/sri.html 
9 Caux Round Table http://www.cauxroundtable.org 
10 Center for Corporate Citizenship at Boston College http://www.bc.edu/centers/ccc/index.html 
11 Center for Ethical Business Culture http://www.cebcglobal.org 
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 Organization Website address 

12 Centre for Innovation in Corporate Responsibility http://www.cicr.net/ 
13 Centre for Science and Environment http://www.cseindia.org/ 
14 Centre for Social and Environmental Accounting Research http://www.gla.ac.uk/departments/account 

ing/csear/ 
15 Centre of Research on Multinational Corporations http://www.somo.nl/index_eng.html 
16 Clean Clothes Campaign http://www.cleanclothes.org/ 
17 Coalition for Environmentally Responsible Economies http://www.ceres.org 
18 Conference Board http://www.conference-

board.org/knowledge/citizenship.cfm 
19 Corporate Watch http://www.corpwatch.org/ 
20 Covalence S.A. http://www.covalence.ch/ 
21 CSR Europe http://www.csreurope.org 
22 Domini Social Investments http://www.domini.com 
23 Dow Jones http://www.sustainability-indexes.com 
24 Ecumenical Council for Corporate Responsibility http://www.eccr.org.uk/ 
25 Empresa http://www.empresa.org/english/ 
26 Ethical Investment Research Service http://www.eiris.org 
27 Ethical Trading Initiative http://www.ethicaltrade.org 
28 EU CSR website http://europa.eu.int/comm/employment_s 

ocial/soc-dial/csr/csr_index.htm 
29 European Federation of Accountants http://www.fee.be/ 
30 European Multi-Stakeholder Forum on Corporate Social 

Responsibility 
http://forum.europa.eu.int/irc/empl/csr_eu 
_multi_stakeholder_forum/info/data/en/csr
%20ems%20forum.htm 

31 Fair Labour Association http://www.fairlabor.org/ 
32 Forest Stewardship Council http://www.fscoax.org/ 
33 Friends of the Earth International http://www.foei.org 
34 Global Alliance for Workers and Communities http://www.theglobalalliance.org/main.cfm 
35 Global Compact http://www.unglobalcompact.org/Portalht 

tp://www.un 
36 Global Corporate Governance Forum http://www.gcgf.org/ 
37 Global Mining Initiative http://www.globalmining.com/index.asp 
38 Global Reporting Initiative http://www.globalreporting.org 
39 Global Responsibility International AB http://www.global-responsibility.com 
40 Global Sullivan Principles of Social Responsibility http://globalsullivanprinciples.org/index. 

htm.htm 
41 GoodCorporation http://www.goodcorporation.com/en/ 
42 Institute of Social and Ethical Accountability http://www.accountability.org.uk/ 
43 Interfaith Center on Corporate Responsibility http://www.iccr.org/ 
44 International Business Leaders Forum http://www.pwblf.org 
45 International Institute for Environment and Development http://www.iied.org/cred/index.html 
46 International Institute for Sustainable Development http://www.iisd.org/measure/default.htm 
47 International Labour Organization  http://www.ilo.org 
48 International Sustainability Indicators Network http://www.sustainabilityindicators.org/ 
49 Investor Responsibility Research Center http://www.irrc.org 
50 Keidanren Charter for Good Corporate Behavior http://www.keidanren.or.jp 
51 Kenan Institute http://www.kenaninstitute.unc.edu/Affilia 

tes/KIinWash/KIW_CSR/KIW_CSR.html 
52 Marine Stewardship Council http://www.msc.org/ 
53 MHC International Limited http://www.mhcinternational.com/ 
54 Natural Heritage Institute http://www.n-h-i.org/Contact/contact.html 
55 Nautilus Institute for Security and Sustainability http://www.nautilus.org/index.html 
56 New Economics Foundation http://www.neweconomics.org/default.asp 
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 Organization Website address 

57 OECD http://www.oecd.org/EN/home/0,,EN-home-
126-nodirectorate-no-no-no-28,00.html 

58 Oekom Research http://www.oekom.de/ag/english/ 
59 Social Accountability International http://www.cepaa.org/AboutSAI/AboutS 

AI.htm 
60 Social Investment Forum http://www.socialinvest.org 
61 Social Venture Network http://www.svn.org 
62 SocialFunds.com http://www.socialfunds.com 
63 Stakeholder Alliance http://www.stakeholderalliance.org/sunstds.

html 
64 Stratos http://www.stratos-sts.com/index.htm 
65 SustainAbility http://www.sustainability.com 
66 Taskforce on the Churches and Corporate Responsibility http://www.web.net/~tccr/benchmarks/htt 

p://www.web 
67 The Copenhagen Centre http://www.copenhagencentre.org 
68 Transparency International http://www.transparency.org/ 
69 Triple-P Performance Centre http://www.triple-p.org 
70 United Nations Global Compact http://www.unglobalcompact.org/Portal/ 
71 United Nations Research Institute for Social Development http://www.unrisd.org/ 
72 University of Victoria http://web.uvic.ca/sci/ 
73 World Bank Corporate Social Responsibility Practice http://www.worldbank.org/privatesector/c 

sr/index.h 
74 World Business Council for Sustainable Development http://www.wbcsd.ch 
75 World CSR http://www.worldcsr.com/pages/ 
76 World Economic Forum http://www.weforum.org/site/homepublic. 

nsf/Content 
77 Worldwide Responsible Apparel Production http://www.wrapapparel.org/ 



 

 

 اجلزء الثاين

مداوالت حلقـة العمل املشتركة بني األونكتاد وفريق اخلرباء 
احلكومي الدويل املعين باملعايري الدولية للمحاسبة واإلبالغ عن 
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موجـز حللقـة العمـل املشتركة بني األونكتاد وفريق اخلرباء           
 يل املعين باملعايري الدولية للمحاسبة واإلبالغ بشأن      احلكومي الدو 

    الكشف عن البيانات املتعلقة بتأثري الشركات على اجملتمع

 ٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول٢جنيف، 

 األهداف

 :متثل اهلدفان الرئيسيان حللقة العمل هذه فيما يلي 

ين باملعايري الدولية للمحاسبة واإلبالغ بث الوعي يف صفوف أعضاء فريق اخلرباء احلكومي الدويل املع          -١
 بشأن االجتاهات واملبادرات والقضايا احلالية يف جمال اإلبالغ عن املسؤولية االجتماعية للشركات؛

 .تقييم تأثري هذه االجتاهات يف ثقة املستثمر وآثارها على احملاسبة واإلبالغ -٢

 :ن النقاط التاليةواستهدفت حلقة العمل، بصفة خاصة، إثارة النقاش بشأ 

 القضايا اهلامة اليت يواجهها حالياً ُمعدو ومستخدمو التقارير املتعلقة باملسؤولية االجتماعية للشركات؛ �

نوع العمل املطلوب لتحديد أكثر البنود أمهية اليت تعكس أثر سياسات وأداء مؤسسات األعمال  �
 على اجملتمع؛

لق بشكل التقارير االجتماعية، وال سيما من حيث تنسيق     احلاجة احملتملة إلضافة مدخل آخر يتع      �
 حمتواها وحتسني إمكانية املقارنة بني املعلومات الواردة فيها؛

مـنافع حتسـني كشـف الشركات عن البيانات املتعلقة باألثر االجتماعي الواقع على التنمية                �
 .املستدامة والنمو االقتصادي يف البلدان النامية

 تركوناملتحدثون واملش

كـان املـتحدثون ممثلني رفيعي املستوى لطائفة واسعة من املنظمات، تضم مراكز البحوث، واملنظمات     
الدولـية، ومنظمات اجملتمع املدين من أفريقيا وآسيا، وشركات االستثمار املتعددة اجلنسيات، ومنظمات نقابات              

بالغ عن املسؤولية االجتماعية للشركات،     العمـال، والشركات الوطنية والشركات عرب الوطنية، ومبادرات اإل        
 . واملنظمات الدولية للمحاسبة

 يف املائة من املشتركني الذين ٦٠ بلداً؛ وهذا يعين أن نسبة       ٥١ مشتركاً من    ١٢٨وحضـر حلقة العمل      
.  يوماً رابعاًحضروا الدورة العشرين لفريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين باملعايري الدولية للمحاسبة واإلبالغ بقوا        

وكان احلضور كبرياً بشكل ثابت طوال اليوم، مما عكس اهتمام أعضاء فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين باملعايري 
 .الدولية للمحاسبة واإلبالغ، مبسألة اإلبالغ عن املسؤولية االجتماعية للشركات
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 القضايا الرئيسية

 :ل حلقة العمل، ما يليتضمنت القضايا الرئيسية اليت جرى حبثها خال 

 الدور األساسي الذي تؤديه املسؤولية االجتماعية للشركات يف اجملتمع اليوم؛ �

تأثري املسؤولية االجتماعية للشركات على التنمية، ودور عملية اإلبالغ عن املسؤولية االجتماعية  �
 للشركات يف مشاركة املنظمات اخلاصة والعامة؛

قابل املمارسات اإللزامية للمسؤولية االجتماعية للشركات وأثرها على        املمارسات الطوعية يف م    �
 جودة عملية اإلبالغ عن املسؤولية االجتماعية للشركات؛

القيود املفروضة على املمارسات واملبادرات احلالية لإلبالغ عن املسؤولية االجتماعية للشركات            �
لى السواء، ومن حيث جعل املعلومات      مـن حيـث عدد التقارير ونطاق البنود املُبلغ عنها، ع          

 املكشوف عنها قابلة للمقارنة ومتجانسة؛

أمهـية رصـد إدمـاج استراتيجيات املؤسسات فيما يتعلق مبسؤوليتها االجتماعية على مجيع               �
 مستويات العمليات؛

ية الصعوبات اليت ال تزال تواجهها املؤسسات ذات الدور الطليعي يف عملية اإلبالغ عن املسؤول              �
 االجتماعية للشركات؛

اخلطوات املقبلة اليت ينبغي اتباعها يف ممارسات اإلبالغ عن املسؤولية االجتماعية للشركات، وال  �
سيما احلاجة إىل منوذج جديد لإلبالغ، هبدف زيادة القدرة على املقارنة، وإدماج شواغل التنمية 

 . للشركاتوختفيض تكاليف عملية اإلبالغ عن املسؤولية االجتماعية

وذُكر أن املسؤولية االجتماعية    . مت أوالً مناقشـة دور املسـؤولية االجتماعية للشركات يف جمتمع اليوم            
للشـركات تسـد الـثغرة الـيت تركها زوال األخالقيات، وانعدام األنظمة يف بلدان عديدة وانعدام االعتراف                  

 مؤسسة أمريكية وفقاً لتصنيف جملة ٥٠٠ أكرب باملؤسسات كجهات فاعلة سياسية، على الرغم من أن رقم أعمال
وأكد املتحدثون أن مثة أسباب اقتصادية    .  يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل العاملي       ٢٥ميثل  ) Fortune(فورتشون  

وإدماج شواغل املسؤولية االجتماعية    . جتعل املؤسسات تعتمد موقفاً يتسم بقدر أكرب من املسؤولية حيال اجملتمع          
ؤسسـات يف عملـياهتا الـتجارية ُيعتـرب بصورة متزايدة دليالً على اإلدارة اجليدة، وبازدياد عدد الصناديق             للم

االستثمارية املسؤولة اجتماعياً، تظهر ضغوط للحث على االستثمار يف املؤسسات القادرة على أن تربهن على أهنا 
 .تدمج املسؤولية االجتماعية يف عملياهتا

وعلى الرغم من أن    . لعوامل احملركة للمسؤولية االجتماعية للشركات واإلبالغ عنها      وعرض املشتركون ا   
العامل احملرك للمسؤولية االجتماعية للشركات هو برنامج وضعته البلدان املتقدمة النمو، فقد سلم املشتركون بأن 

 .  عديدة ميكن أن جتنيها منههذا املوضوع سيبقى مدرجاً يف جدول األعمال هذا وأن أمام البلدان النامية منافع
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ونوقشت آثار املسؤولية االجتماعية للشركات على التنمية، وكذلك كيفية تعامل املؤسسات مع األبعاد              
فحكومـات البلدان النامية وجمتمعاهتا املدنية حباجة إىل معرفة األثر الذي ميكن أن تلحقه              . اهليكلـية للـتخلف   

ورئي أن إمكانية مقارنة املعلومات املقدمة يف       . يد على أراضيها وجمتمعاهتا   الشركات عرب الوطنية وسالسلها للتور    
الـتقارير عـن املسؤولية االجتماعية للشركات سيعزز املشاركة اإلجيابية للمؤسسات ويساعدها يف وضع أسس               

فة سيحسِّن تطبيق   وأكد املتحدثون أن زيادة الشفافية فيما يتعلق بأثر الشركات على بلداهنا املضي           . ملقارنة أدائها 
 . اإلدارة السليمة للشركات وسيقلل من الفساد يف كل من القطاعني العام واخلاص

وتضـمنت دواعي القلق العامة اليت مت اإلعراب عنها أثناء املناقشات، مواضيع مثل نفوذ الشركات الذي ال                  
ومت . لني لإلدامة، واملعايري املزدوجة   حتكمـه أي ضـوابط، ومجاعات الضغط، وأمناط االستثمار واالستهالك غري القاب           

واستجابة . اإلشـارة إىل حاالت قطرية حمددة ُعرضت بشأهنا ثغرات كبرية يف برنامج املسؤولية االجتماعية للشركات              
 :لذلك، تضمنت االقتراحات املقدمة للتقدم يف العمل املتعلق باإلبالغ عن املسؤولية االجتماعية للشركات ما يلي

 شرات أساسية والتحقق منها من ِقَبل مقّيمني مستقلني؛اختيار مؤ �

 إدماج شواغل البلدان النامية، وال سيما شواغل التنمية؛ �

 .إعادة تنظيم الصلة بني العمل التطوعي والقانون �

وقيل إنه ال . ونوقشت قضايا التطوع مقابل اإللزام فيما يتعلق مبمارسات املسؤولية االجتماعية للشركات 
ومن . دائماً وجاهة لتطبيق املسؤولية االجتماعية للشركات، ولذلك فإن األمر يتطلب وضع تشريعات لذلكتوجد 

جهـة أخرى، مت التسليم بأن جمرد االنصياع للقانون ال جيعل من املواطن مواطناً صاحلاً، وأن موضوع املسؤولية                  
ى أنه ال يوجد حالياً أي إطار للمسؤولية كما جاء التشديد عل. االجتماعـية للشركات يتعلق بأفضل املمارسات     

وفيما يتعلق باإلبالغ، قيل إن . االجتماعية للشركات ناضج ومتني مبا يكفي الستخدامه كأساس للقوانني القطرية    
ممارسات اإلبالغ احلالية تتأثر إىل درجة كبرية بوكاالت التقييم ومستشاري إدارة املسؤولية االجتماعية للشركات، 

ثرون، بدورهم، مبدى وجاهة تطبيق املسؤولية االجتماعية للشركات، مما يتسبب يف عدم تناول التقارير              الذين يتأ 
وأُشري إىل عدد من شروط الكشف عن املعلومات،        . للعديد من القضايا املتصلة باملسؤولية االجتماعية للشركات      

 . والنرويج وهولندااليت تفرضها حكومات مثل بلجيكا والدامنرك وفرنسا واململكة املتحدة

وسلطت متحدثة من بنغالديش، الضوء على القيود املفروضة على نطاق اإلبالغ عن املسؤولية االجتماعية  
كما . للشـركات، وذكـرت أنه مل تقم يف بنغالديش، حىت اآلن، سوى شركة واحدة بإصدار تقرير عن ذلك                 

القطاع املايل بتنمية البلدان املضيفة، حيث أشـارت املـتحدثة، على وجه اخلصوص، إىل عدم اهتمام مؤسسات           
ونوقش . يكون حجم اإلقراض يف صاحل فروع الشركات عرب الوطنية بدالً من أن يكون يف صاحل املشاريع احمللية                

أيضـاً عدم االستفادة مما هو موجود من تقارير الشركات، من حيث اتصال ذلك بتأثري الشركات على البلدان                  
ات عديدة تكشف عن أرقام إمجالية ال تقدم أي إشارة إىل تأثري فروعها يف سلسلتها للتوريد فهناك مؤسس. النامية

 منهجية اإلبالغ اليت تستخدمها شركته، وقال إن الشركات         Unileverوأوضح ممثل شركة    . يف بلـدان حمـددة    
تماعية للشركة، وتقوم   الفرعـية تصـدر تقارير متاحة للجمهور وتتعلق بالبلدان املضيفة هلا عن املسؤولية االج             

 .الشركة يف املقر بتجميعها يف تقرير إمجايل عن الشركة على نطاق العامل
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وأوضـح أحـد املشتركني أن املسؤولية االجتماعية للشركات ينبغي أن تكون جزءاً من االستراتيجية                
 ممثل املستثمرين   وأيد ذلك . الرئيسـية لألعمـال الـتجارية للشركة وأن تدَمج على مجيع مستويات العمليات            

املسؤولني اجتماعياً، الذي أوضح أن عملية التقييم ال تنحصر يف تقييم سياسات الشركات فحسب، بل تقَيم أيضاً 
كما تراعي . نظمها اإلدارية، وجناحها يف تنفيذ سياساهتا، ومدى جودة تقارير الشركات عن هذه القضايا الثالث   

 .ت التجارية عند تقييمها اللتزام الشركات باملسؤولية االجتماعيةإحدى مبادرات اإلبالغ املقدمة العمليا

إقامة حوار مستمر فيما بني أصحاب      : وبينت الشركات بعض الصعوبات اليت تواجهها يف جتميع تقاريرها         
حتقيق املصـاحل، وحتقـيق التوازن بني أمهية املعلومات جلميع أصحاب املصاحل، وإعداد التقرير يف املوعد احملدد له، و   

، وتقييم أداء الشركة وفقاً ألرقام قياسية       )مثل إحصاءات العمالة  (االتسـاق يف البـيانات الواردة من بلدان خمتلفة          
وذكرت الشركات أن   . مرجعـية مناسبة، وغرس طريقة التفكري الصحيح يف أذهان مجيع املديرين على نطاق العامل             

: ات األصغر حجماً، وأشار املتحدثون إىل التقديرات التالية       تكالـيف اإلبالغ هي تكاليف تعجيزية بالنسبة للشرك       
 British جنية إسترليين لشركة٥٠٠ ٠٠٠ دوالر من دوالرات الواليات املتحدة ملبادرة اإلبالغ العاملية، و١٠٠ ٠٠٠

American Tobaccoماليني دوالر من دوالرات الواليات املتحدة لشركة ٣؛ و Shellجنية إسترليين٢٧٦ ٠٠٠؛ و  
 عن التكلفة اليت Co-operative Bankوعندما ُسئل ممثل مصرف . ، عن التقرير الواحدCo-operative Bankملصرف  

تتحملها الشركة إذا توقفت عن إعداد التقارير عن املسؤولية االجتماعية، قال إن ذلك سيكلف الشركة مصداقيتها                
 .  مليون جنيه إسترليين٣٠رابة كمصرف ملتزم بآداب املهنة، وقد تصل هذه اخلسارة إىل ق

وكان . وقُدمت عدة مبادرات وضعها أصحاهبا لتطوير عملية اإلبالغ عن املسؤولية االجتماعية للشركات 
هـناك اتفاق عام على أنه مت القيام بعمل قّيم كبري يف هذا اجملال ولكن املبادرات املتخذة ال متنع انعدام التجانس                     

كما أن هذه املبادرات ال تتناول      . علومات املكشوف عنها، بل إهنا تسهم أحياناً يف ذلك        وإمكانية املقارنة بني امل   
.  مؤشراً أساسيا٥٠ً مؤشراً، منها ٩٧فمثالً، تقترح مبادرة اإلبالغ العاملية . املشكلة املتعلقة بتكلفة عملية اإلبالغ

 مؤشراً، وقد اتفق ممثلوها على أنه       ٥٠ -لي   هي مبادرة األعمال التجارية يف اجملتمع احمل       -وتقترح مبادرة أخرى    
ينـبغي إجـراء قـدر من الترشيد، بالتعاون مع اجلهات اليت ستستخدم التقارير املتعلقة باملسؤولية االجتماعية                 

 .للشركات، لزيادة االطالع على هذه التقارير

 شواغل التنمية واحلد من ونوقشت احلاجة إىل منوذج جديد لإلبالغ، هبدف زيادة إمكانية املقارنة وإدماج 
ورئي أن مسألة إمكانية املقارنة هي، يف آن معاً، غري كافية . تكاليف اإلبالغ عن املسؤولية االجتماعية للشركات

وضـرورية يف الوقت احلاضر، وأُشري إىل أن وضع اشتراطات معقولة لإلبالغ ميكنه أن يؤدي إىل إمكانية املقارنة              
 .وإىل تقليل عبء اإلبالغ

 لنتائجا

كانـت هذه املناسبة مفيدة بصفة خاصة ألهنا أدت إىل أن يتوصل أعضاء فريق اخلرباء احلكومي الدويل                  
املعـين مبعايري احملاسبة واإلبالغ إىل فهم مشترك للمسؤولية االجتماعية للشركات وقضايا اإلبالغ عن املسؤولية               

 أصحاب املصلحة يف برنامج املسؤولية االجتماعية       وقد تعرفوا من خالهلا على آراء أهم      . االجتماعـية للشركات  
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للشـركات، واستعرضوا احلالة الراهنة لعملية اإلبالغ، وسنحت هلم الفرصة لفهم ومناقشة أهم القضايا املتصلة               
 . باإلبالغ عن املسؤولية االجتماعية للشركات

بة واإلبالغ على الطريق السريع من      ووضـعت حلقة العمل فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين مبعايري احملاس           
حيـث العمـل بشأن اإلبالغ عن املسؤولية االجتماعية للشركات، وال سيما اإلبالغ عن تأثري املشاريع الكبرية على                  

وكشفت النقاب عن الفجوات يف املبادرات احلالية لإلبالغ عن املسؤولية االجتماعية للشركات، سواء كان              . التنمـية 
لتجارية أو اجملتمع املدين، وبلورت احلاجة إىل زيادة إمكانية املقارنة بني التقارير وإدماج شواغل التنمية وراءها األنشطة ا

 .اليت كانت مهملة حىت اآلن، واحلد، يف الوقت نفسه، من تكاليف اإلبالغ عن املسؤولية االجتماعية للشركات

غري الرمسي املعين باإلبالغ عن املسؤولية      وسـُتتخذ نتائج حلقة العمل مادة مرجعية للفريق االستشاري           
االجتماعية للشركات الذي وافق فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين مبعايري احملاسبة واإلبالغ على إنشائه لإلعداد       

 .لدورته احلادية والعشرين
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 :القوة االقتصادية واملسؤولية االجتماعية للمؤسسات الكبرية جداً
 )١(الوقائع والتحديات

 ِدْمِبْنسكي . بول ه

 األستاذ جبامعة فريبور
 جنيف، )٢(مدير مرصد املالية

ومع . هناك أدلة واتفاق عام على أن الشركات املتعددة اجلنسيات تؤدي دوراً رائداً يف االقتصاد العاملي               
 .عاًذلك، فإن هذه األدلة وهذا االتفاق ينهاران عند وصف هذا الدور وصفاً كمياً ونوعياً يف آن م

فهي . وتتـناول هذه الورقة ثالث مسائل خمتلفة إىل حد ما وتطرح جانباً قدراً كبرياً من املناقشة التقنية                 
تقـدم أوالً بعـض األدلة املتعلقة باالقتصاد الكلي على الوزن اإلمجايل يف االقتصاد العاملي ألكرب املؤسسات غري                  

وثالثاً، . ؤسسات وأفقر البلدان وتناقش الفجوة اإلنتاجية املتزايدة      وثانياً، تقدم الورقة مقارنة بني هذه امل      . املالـية 
تـنظر إىل املؤسسـات الكبرية جداً بوصفها القوى األساسية املشكِّلة لالقتصاد العاملي والعوامل احلقيقية احملركة                

قد " ماعية لشركات املسؤولية االجت "للعوملة، وتدفع بأن االنضباط الذايت هلذه املؤسسات من خالل مبادرات مثل            
 .ال يكفي ملواجهة قدرهتا على تشكيل االقتصاد على األمد البعيد

 وزن املؤسسات الكبرية جداً يف االقتصاد العاملي

تتمثل اإلشارة املرجعية الرئيسية للتيار السائد للنظرية االقتصادية يف سوق ُتفترض فيه املثالية ويتصارع فيه  
. ل شروط منافسة مثالية للتربح من عدد ال حيصى أيضاً من حشود املشترين            عـدد ال حيصى من املؤسسات يف ظ       

ففي كل قطاع أو صناعة، يعمد عدد حمدد من اجلهات          . ولكـن األمـور خمتلفة متاماً يف عامل االقتصاد احلقيقي         
وإقامة طائفة من   املؤثـرة، ختتلف أحجامها ومنتجاهتا وخليط العوامل املؤثرة فيها إىل اتِّباع استراتيجيات خمتلفة              

وبني التعاون  ) الترابط(العالقـات املتـبادلة تـتراوح بني املنافسة اخلالصة يف ظل درجات متفاوتة من االعتماد                
ويف إطار االقتصاد العاملي املفتوح، تؤدي الشركات الكربى دوراً بالغ األمهية بسبب حجم املوارد اليت . والشراكة

وال . ن الزمين واملكاين اللذين تتخذ يف إطارمها قراراهتا املتعلقة باالستثمار         تسـيطر عليها وطول واتساع املنظوري     
يقتصر تأثري هذه املؤسسات الكبرية جداً بكوهنا جهات مؤثرة رئيسية يف االقتصاد العاملي، على املؤسسات األصغر 

طنية أو اإلقليمية اليت تقع    حجمـاً السابقة والالحقة يف سلسلة القيمة، بل يشمل أيضاً األسواق واالقتصادات الو            
 .فيها فروعها

                                                        

)١( Finance & the Common Good/Bien Commun, "Globalization in Crossfire" (No 15), 
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)٢( 32, rue de l'Athénée, Genéve, CH-1206; tél +41(0) 22 346 30 35; fax +41(0) 22 789 14 60; 

www.obsfin.ch - office@obsfin.ch. 
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إن مفهـوم املؤسسات الكبرية جداً مفهوم مفيد ولكنه غري واضح؛ وتوجد أربع خصائص تساعد على                 
 :التمييز بصورة أفضل بني هذه املؤسسات، وسائر املؤسسات األخرى، هي

مها وسنداهتا مطروحة يف    ، وأن أسه  شركات تابعة للقطاع العام   أن معظم املؤسسات الكبرية جداً       �
ويف معظم احلاالت، تكون أسهم هذه الشركات أكثر األسهم سيولة يف           . أسـواق املال الرئيسية   

وبفضل هذه السيولة،   . األسـواق أي أهنا تنطوي على أقل قدر من املخاطرة للمستثمرين املاليني           
األسواق، مما يسمح هلا جبمع تتمتع املؤسسات الكبرية جداً يف األوقات العادية بوصول تفضيلي إىل 

أمـوال إضـافية بشروط مواتية هلا أكثر من الشركات األقل سيولة أو الشركات غري املسجلة يف       
الذي تدفعه هذه الشركات املسجلة لكي تتمكن من الوصول التفضيلي إىل  " والثمن. "أسواق املال 

ووفقاً لبيانات املؤسسة .  املاليةالتمويل هو اإلشراف واألنظمة اليت تفرضها عليها سلطات األسواق
 شركة مسجلة يف أسواق املال يف       ٥٠ ٠٠٠ قرابة   ٢٠٠٠املالـية الدولـية كانت هناك يف عام         

 . ؛ ومع ذلك، من الواضح أن هذه الشركات ال توصف مجيعها بأهنا شركات كبرية للغاية)٣(العامل

ن إنشاء وإدارة شبكات لفروعها يف      وأن املؤسسات الكبرية جداً هي كبرية إىل درجة متكِّنها م          �
وذلك ال ميكِّنها، فحسب، من اختيار مواقع جديدة تالئم احتياجاهتا، بل أيضاً . مجيع أحناء العامل

واملصطلح املستخَدم يف معظم األحيان . من تنظيم أنشطتها ومهاراهتا العاملية على املستوى األمثل
.  هذه القدرة على إنشاء شبكات عابرة للحدوديؤكد على" املؤسسات املتعددة اجلنسيات"وهو 

يف مجيع أحناء العامل تسيطر " متعددة اجلنسيات" مؤسسة ٦٠ ٠٠٠ووفقاً لألونكتاد، هناك قرابة    
ويشري األونكتاد، يف تقديراته، إىل أن املؤسسة    .  فرع يف أرجاء املعمورة    ٥٠٠ ٠٠٠على حوايل   

وبالتايل، فمن الواضح أن . فرع واحد على األقلهي كل مؤسسة يكون هلا " املتعددة اجلنسيات"
 .املؤسسات املتعددة اجلنسيات ليست كلها يف رأي األونكتاد مؤسسات كبرية جداً

وأن قـوة الشـركات الكربى كانت، ُتستمد، يف اجملتمع الصناعي، من قدرهتا على االستفادة                �
ري منتجاهتا بأسعار تقل عن أي سعر وبالتايل تسع) وفورات احلجم(بالكامل من مرافقها اإلنتاجية 

ويف فترة ما بعد اجملتمع الصناعي، اليت أصبح        . ميكن أن حتدده ملنتجاهتا منافساهتا األصغر حجما      
فـيها التسـويق واخلدمـات أهـم من إنتاج السلع، تغّيرت طبيعة املزايا اليت كانت تتمتع هبا         

، يف مرحلة ما بعد اجملتمع الصناعي،       فلم تعد قوة الشركات الكربى    . الشـركات الكبرية للغاية   
تكمن يف وفورات احلجم من جانب اإلنتاج بقدر ما تكمن يف قدرهتا على إدارة عالمات جتارية     
عاملية والقيام بأنشطة موازية، تستغل املهارات األساسية نفسها وإن كانت تؤدي إىل منتجات             

اية هي شركات ذات مكانة رفيعة      واملشاريع الكبرية للغ  ). وفورات النطاق (وخدمـات خمتلفة    
ومتكنها . تعمل على حتسني ومحاية صورهتا ومسعتها، مستعينة يف ذلك حبمالت الدعاية والتسويق  

عالماهتا التجارية أو غريها من السمات اليت تعرِّفها، من التفاعل مباشرة مع املستهِلكني ملنتجاهتا 
فتنجح هبذه  . حيان، من جتاوز املوزعني   وخدماهتـا، وهي بقيامها بذلك، تتمكن، يف معظم األ        

 .الطريقة يف أن متيِّز نفسها عن منافسيها وتسيطر على األسواق اليت تتواجد فيها
                                                        

)٣( Dembinski (2003, p.141). 
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وأن املؤسسـات الكـبرية للغايـة تنفق نسباً كبرية من إيرادات مبيعاهتا اإلمجالية على البحث                 �
الواقع أن ما تسعى إليه هذه      و. والـتطوير، متلمسـةً أجياالً جديدة من املنتجات أو اخلدمات         

فكل مشروع جتاري يبذل ما يف وسعه جلعل سرعة . السيطرة على سرعة االبتكار   الشركات هو   
 .االبتكار تتواكب مع دورة استثماراته، فيحقق بالتايل املستوى األمثل من الرحبية

 مثل قائمة جملة -م إن تقاريـر الشـركات، وهيئات أسواق املال، والقوائم اليت تصدرها وسائط اإلعال     
Fortune     وموردي البيانات، هي املصدر الوحيد      - ١٩٥٤ شركة، بدأ صدورها يف عام       ٥٠٠ الشـهرية بأفضل 

وعلى رغم إمكانية الوصل إىل هذه املعلومات، فيما يبدو، . لـلمعلومات الكمية املتعلقة باملؤسسات الكبرية جداً  
عُد سالسل متجانسة لإلحصاءات عن املؤسسات الكبرية جداً يف         بسبب تكنولوجيات جتهيز البيانات، فال توجد ب      

 والتغيريات يف طرق اإلبالغ اليت      `٢` تنوُّع متطلبات اإلبالغ؛     `١`: وتفسر ذلك أربعة أسباب هي    . العامل أمجع 
  وانعدام االستقرار يف صفوف املؤسسات الكبرية جداً بسبب التغيريات يف األمساء           `٣`تستخدمها نفس الشركة؛    

 واعتياد هيئات اإلحصاء وعلماء     `٤`وعمليات االندماج والشراء وتبعات ذلك وحاالت اإلفالس وما إىل ذلك؛           
وفيما يتعلق هبذه النقطة األخرية فإن األمور بدأت . االقتصاد على عدم االهتمام باقتصادات املؤسسات الكبرية جداً

 ". االقتصاد الوسيط"تتغري، وبدأ ظهور جمال خاص ب  

بسـبب انعدام البيانات عن اجملموعة الكاملة للمؤسسات الكبرية جداً، فقد احنصر النطاق العملي هلذه               و 
وباستخدام قاعدة تومسون للبيانات املالية، متكّنا من       . الورقـة يف أكرب الشركات غري املالية املسجلة يف البورصة         

 .٢٠٠١رؤوس أمواهلا يف أسواقها املالية يف هناية عام عزل الشركات الثمامنائة األكرب حجماً يف العامل وفقاً حلجم 

 يف املائة من الناتج ٣٣ مؤسسة غري مالية كبرية للغاية يف العامل نسبة ٨٠٠ميثل جمموع حجم مبيعات أكرب  
وتكلفة ) ب(القيمة املضافة اليت تنتجها مباشرة هذه املؤسسات        ) أ(ويتضمن هذا الرقم    . احمللي اإلمجايل يف العامل   

ومبا أن معظم   . لوازم اإلنتاج املشتراة، أي القيمة املضافة احملققة من األنشطة السابقة حلصول املشتري على املنتج             
املؤسسـات الكبرية جداً تستخدم شبكات توزيع لبيع منتجاهتا وخدماهتا إىل املستخدمني النهائيني، فإن نشاطها               

وإذا جلأنا إىل . الحقة، ال تظهر يف دفاتر املؤسسات الكبرية جداًيولد، بصورة غري مباشر، قيمة مضافة يف املرحلة ال
 القـاعدة العامـة الـيت تفيد بأن القيمة املضافة بسبب التوزيع تشكل قرابة ثلث السعر النهائي، فإن املؤسسات         

. يل يف العامل   الكبرية جداً ستولد، عندئذ، بصورة مباشرة أو غري مباشرة، قرابة نصف الناتج احمللي اإلمجا              ٨٠٠ال    
 يف املائة تقريباً من ٢٥ مشروع ستولد نسبة ٢٠٠ عاٍل، وبالتايل فإن أكرب ٨٠٠ومستوى التركيز ضمن جمموعة ال  

واألرقام املشار إليها أعاله إمنا هي أرقام إرشادية لعلها تكون مرتفعة ألهنا ال تأخذ يف . الناتج احمللي اإلمجايل العاملي
 .  مؤسسة كبرية جدا٨٠٠ًد تعقد داخل جمموعة أكرب احلسبان الصفقات اليت ق

وال ُيشـترط يف معظم قواعد اإلبالغ أن تقدم الشركات تقريراً مبا حتققه من قيمة مضافة، ولذلك يتعني        
وأوضحت دراسات . حساب أو تقدير املسامهة املباشرة للمؤسسات الكبرية جداً يف الناتج احمللي اإلمجايل يف العامل

ولذلك فمن املعقول أن نتوقع من      . ن القيمة املضافة للشركات الرئيسية متثل ثلث رقم أعماهلا التجارية         أ )٤(أخرى
وجمموعة .  يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل يف العامل        ١١ الكبرية جداً أن تولد مباشرة نسبة        ٨٠٠املؤسسات ال     

                                                        

)٤( UK Government (2003) and Dembinski (1998b). 



 كشف البيانات املتعلقة بتأثري الشركات على اجملتمع

-52- 

 من  املائة يف ١ مليون شخص، أي قرابة      ٣٠رابة   مؤسسة أعمال تستخدم، وفقاً لتقارير الشركات، ق       ٨٠٠أكرب  
وتشري نسبة الناتج إىل العمالة إىل أن هذه املؤسسات حتتل مكانة عالية جداً يف              . عدد السكان الناشطني يف العامل    

 .جداول إنتاجية األيدي العاملة يف العامل، حيث إهنا تتجاوز املتوسط بعشرة أمثاله

 من رمسلة املائة يف ٦٠ نفس هذه اجملموعة من املؤسسات تستأثر بقرابة ومن حيث رمسلة سوق املال، فإن 
وهذه الشركات، بصفتها هذه، تتلقى نصيباً كبرياً من املدخرات يف العامل من خالل    . أسـواق املـال يف العـامل      

املهمة ولذلك فإن هذه الشركات هي حلقة الوصل        . إصدارها للسندات، واالئتمانات املصرفية أو إصدار األسهم      
وعندما تستخدم رمسلة األسواق    . لالقتصاد العاملي " املايل"و" الفعلي"فعـالً بني ما كان يسميه البعض ب البعدين          

لتحديد قيمة تقريبية لرأس املال املستخدم، يتضح أن إنتاجية رأس املال يف أكرب مؤسسات األعمال أقل بكثري منها 
 .يف بقية االقتصاد العاملي

ووفقاً ألعمال أخرى أجراها األونكتاد   .  تقوم باستثمارات مباشرة ضخمة    ٨٠٠ ال     وهـذه املؤسسـات    
حتديداً، فإن هذه الشركات مسؤولة عن جممل االستثمار األجنيب املباشر يف العامل، وعن مجيع االستثمارات املتدفقة 

 وانتشار أنشطتها على    ومرة أخرى، فإن هذه الشركات مسؤولة، بسبب حجمها       . من الشمال إىل اجلنوب تقريباً    
ويقع مقر املؤسسات . )٥(ئةملا ايف ٦٠املستوى الدويل، عن جزء كبري للغاية من جتارة السلع يف العامل، قد يصل إىل 

، مع وجود استثناءات    )أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية واليابان    ( الكبرية جداً يف بلدان اجملموعة الثالثية        ٨٠٠ال    
 . كان جزء من أنشطتها يتم يف اجلنوبقليلة للغاية، وإن 

 مدى اتساع الفجوة؟: املؤسسات الكبرية جداً وأفقر البلدان

إن هذه اجملموعة من التقديرات التقريبية حلجم الشركات الكربى يف اقتصاد العامل خمالفة للطريقة املعتادة                
ويقدم اجلدول أدناه، مقارنة .  املعتادة للتحليلاملتبعة يف دراسة االقتصاد، اليت تتخذ من االقتصادات الوطنية الوحدة

ونظراً لالختالف بني طبيعة هاتني اجملموعتني من اجلهات الفاعلة، .  بلدا١٤٤ً مؤسسة أعمال وأفقر ٨٠٠بني أكرب 
كالمها : فاجملموعتان تسجالن قيمة واحدة مشتركة    . فمـن األنسـب التحدث عن مقاربة ال عن مقارنة حقيقية          

: وفيما عدا ذلك، فإن مجيع البيانات األخرى خمتلفة.  يف الناتج احمللي اإلمجايل يف العاملاملائة يف ١١يساهم بنسبة 
 .العمالة، ورمسلة سوق األوراق املالية، واالستثمار األجنيب املباشر، والتجارة

 بالفجوة  تتعلق اجملموعة األوىل  . ويسـاعد الدلـيل الكمـي املقدم هنا يف حتديد جمموعتني من املشاكل             
 . اإلنتاجية، بينما تتعلق اجملموعة الثانية بطاقة اهليكلة اليت متارسها الشركات الكبرية للغاية على جمتمعات اجلنوب

                                                        

)٥( Rangan (2001). 
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 تستخدم خليطاً من    - مؤسسة   ٨٠٠ على النحو املوضح بالنسبة ألكرب       -فاملؤسسـات الكـبرية جداً       
فكثافة رأس املال للوحدة من الناتج احمللي اإلمجايل        .  البلدان العوامل خيتلف متاماً عن اخلليط الذي تستخدمه أفقر       

 أمثال الكثافة املسجلة يف أفقر البلدان، كما أهنا أكرب بكثري أيضاً منه يف بقية               ١٠يف املؤسسات الكبرية جداً تبلغ      
تع به من ميزة يف وبعبارة أخرى، فإن املؤسسات الكبرية جداً تتمكن، بسبب ما تتم. االقتصادات يف بلدان الشمال

الوصـول إىل أسواق رأس املال، من أن تستعيض عن األيدي العاملة برأس املال على مستوى أعلى بكثري من أي       
وهذا يفسر كالً من املزيج احملدد للعوامل الذي تستخدمه هذه الشركات           . جهة مؤثرة أخرى يف االقتصاد العاملي     

تعاضة عن األيدي العاملة برأس املال يعين أيضاً أن جزءاً متزايداً من            وزيادة االس . وسرعة التغري التكنولوجي فيها   
 املتواجدين بصورة   -القـيمة املضـافة اليت تولدها هذه املؤسسات تذهب يف صورة أجور إىل مالكي رأس املال                 

 احمللية وبسبب فبسبب قلة املدخرات: أما أفقر البلدان فهي يف الوضع املقابل لذلك متاماً. حصرية يف بلدان الشمال
السيولة يف األسواق املالية الدولية، فإن اجلهات الفاعلة الكربى متتص رؤوس األموال احمللية مما يؤدي إىل أن تظل                  

وستظل املؤسسات الكبرية جداً تستخدم البلدان      . كـثافة العمالة يف خليطها لعوامل اإلنتاج على حاهلا أو تزداد          
يها بأنشطة التصنيع الكثيفة العمالة، أو اليت ال جدوى فيها من االستعاضة عن             الكثيفة العمالة كأماكن ُيضطلع ف    

وبعبارة أخرى، فإن البلدان الكثيفة العمالة تتنافس،       .  نظراً الخنفاض األجور   - هذه املرحلة    -العمالة برأس املال    
 عاملة عالية الكفاءة يف     من خالل املؤسسات الكبرية جداً يف مواجهة رأمسال رخيص ووفري، ال يف مواجهة أيدي             

ومنطق االستعاضة  . وبالتايل، ليس هناك سبب منطقي يدعو إىل تضييق فجوة اإلنتاج يف املستقبل           . بلدان الشمال 
 . عن األيدي العاملة برأس املال سيستمر، على األرجح، يف االتساع يف املستقبل إذا ما ترك حلاله

فمع مراعاة أن املؤسسات الكبرية . طاً وثيقاً باجملموعة السابقةواجملموعـة الثانية من املشاكل ترتبط ارتبا      
جداً هي أهم مستثمر أجنيب مباشر، وأهم الشركاء التجاريني ومالكي العالمات التجارية العاملية الذين يسعون إىل 

 االقتصاد  الفعلية اليت جتعل خمتلف أجزاء    " حلقات الترابط "خدمـة األسواق العاملية، فإن هذه املؤسسات تشكل         
، ولكنها قادرة، يف معظم احلاالت،    )الترابط(فهي اجلهات اليت تبين بالفعل عالقات االعتماد        . العـاملي تعمل معاً   

 ). الشراء بأقل سعر والبيع بأعلى سعر" (املراحجة"على أن حتتفظ لنفسها بوضع 

 من رمسلة السوق العاملي٪١٠٠
= 

 مليار دوالر من دوالرات ٣٢,٢٥٨
 الواليات املتحدة

حمللي اإلمجايل يف العامل من الناتج ا٪١٠٠
= 

 مليار دوالر من دوالرات ٣٠,٤٨٩
 الواليات املتحدة

  من السكان الناشطني يف العامل٪١٠٠
= 

  مليارات نسمة٣

 أفقر البلدان١٤٤

 مؤسسة٨٠٠أكرب 

 الناتج احمللي اإلمجايل رمسلة سوق األوراق املالية
)السعر احلايل بدوالرات الواليات املتحدة(

 السكان الناشطون
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 على التغيري اهليكلي بال مساءلة      الكفاءة أم األخالقيات أم السياسة؟ هل ستظل قدرة املؤسسات الكبرية جداً          
 )يوسَّع ويعدَّل(توازهنا 

إن مؤسسات األعمال، وال سيما املؤسسات الكبرية جداً هي أهم القنوات اليت تشكل العوملة بواسطتها                
وقد كانت املؤسسات الكبرية جداً، خالل الربع األخري من القرن املاضي، بال شك، أهم              . وجـه العامل املعاصر   

 . العوملة، وأدت بصفتها هذه دوراً رئيسياً يف التعجيل بالتغيريات اهليكلية يف االقتصاد العامليقنوات 

وكانـت املؤسسات الكبرية جداً من بني أول َمن استفاد بالكامل من اإلمكانيات اليت أتاحها التطور يف تكنولوجيا      
مج هذه التكنولوجيا يف منتجاهتا، على تطوير منتجات فمن جهة، أثبتت هذه الشركات أهنا قادرة، من خالل د        . املعلومـات 

ومن جهة أخرى، تعلمت الشركات أيضاً بسرعة       . وخدمات جديدة باالستناد إىل مبدأ السيطرة على حلقات التغذية املرتدة         
 . كيفية االستفادة على أفضل وجه من تكنولوجيا املعلومات لتنظيم وإدارة عملياهتا على مستوى العامل

بدأت املعامالت التجارية الدولية قبل أن تدخل التجارة احلرة بوقت طويل يف بؤرة تركيز واضعي               ولقد   
فبعد احلرب العاملية الثانية، كانت املؤسسات األمريكية الكبرية جداً يف وضع ممتاز جيعلها قادرة على               . السياسات

على هذه املؤسسات أن تواجه منافسة متزايدة،       ويف العقود اليت تلت ذلك، تعني       . أن حتتل مركز القيادة يف العامل     
وقد بدأ العصر الذهيب للمؤسسات الكبرية      . مبـا يف ذلك يف السوق الداخلية، من نظرائها اليابانيني واألوروبيني          

جـداً، يف الثمانيـنات، عندما اجتمع السياق السياسي واإلمكانيات التكنولوجية جلعل إدارة املؤسسات العاملية               
ويف الوقت نفسه، أصبحت املؤسسات الكبرية جداً جمموعة ضغط على نطاق العامل تؤثر             . مـراً ممكناً  احلقيقـية أ  

 .بصورة كبرية على برامج احلكومات بل واملنظمات الدولية أيضاً

وأصبحت الكفاءة قيمة عاملية، تقدم أساساً يتجاوز الثقافات ويستند إليه تبادل املعارف املهنية والتقنية               
مث انتشرت قيمة الكفاءة،    .  شعوب خمتلفة يف األصول الثقافية، وإن كانت متحدَّة يف الطموحات والقيم           فيما بني 

اليت هبطت على هذه األرض اخلصبة، بازدياد عدد مدارس إدارة األعمال وتعليمها جليل جديد من احلريصني على 
وبذلك، طورت مدارس إدارة األعمال     . احلصـول على نصيبهم يف النجاح االقتصادي ألعماهلم التجارية الدولية         

. طائفـة كاملـة من جماالت جديدة للمعارف املهنية اليت تعود جذورها إىل قيمة الكفاءة وتستلهم روحها منها                 
 .واليوم بلغت هذه املعارف مكانة علمية، وذلك، على األقل، بصورة جزئية

طور بسرعة استجابةً لتغري الظروف     واملؤسسـات، حبكم تعريفها، منظمات اجتماعية قادرة على أن تت          
وال شك يف أن املؤسسات الكبرية جداً أدت هذا . وبالـتايل فإهنـا غالباً ما تعترب جهات مبتكرة يف جمال التنظيم      

 باملعىن -وهنا جتدر اإلشارة إىل ثالثة خطوط رئيسية لالبتكار التنظيمي . الدور فسامهت بالتايل يف التعجيل بالعوملة
أصول غري مادية كأشكال احلصول على أجر من رأس " ابتكار"االنتقال من املنتج إىل اخلدمة، و:  هي -الواسـع   

وأثر . )٦(املـال، والقدرة املتزايدة للمؤسسات الكبرية جداً على تنظيم عمل الغري وبالتايل جتنب استخدام رأمساهلا           
ت الكبرية جداً وبيئتها االجتماعية كـل خط من هذه اخلطوط، بصورة جوهرية، على طرق التفاعل بني املؤسسا       
 .واالقتصادية، وبالتايل ساهم يف إعادة تصميم جمموعة من أوجه الترابط املقابلة

                                                        

)٦( Dembinski (2001). 
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واملفارقة هي أن أوجه الترابط اجلديدة هتدد العمل السليم آللية السوق، وإهنا بقيامها بذلك تشكك يف مدى                  
وتتضح هذه النقطة متاماً من خالل الفروق يف        . امل يف ظل العوملة   جـودة ختصيص املوارد اليت تتحقق يف مجيع أحناء الع         

إنتاجـية رؤوس األمـوال بني املؤسسات الكبرية جداً اليت تتمكن بسهولة وبأسعار رخيصة من الوصول إىل رؤوس                  
  .األموال وبني املؤسسات غري املسجلة يف أسواق املال، ناهيك عن أفقر البلدان، وكثري منها مثقل بالديون

ويبدو أن مصري األنشطة األقل     . وبعض جماالت النشاط اإلنساين معرض ألن يتأثر بالعوملة أكثر من غريه           
تأثـراً بالعوملة، هو أهنا ستتحمل كامل عبء التكيف مع التغيريات اليت تفرضها جماالت النشاط اإلنساين األكثر                 

نشطة ذات املستويات املختلفة من العوملة تنحو إىل أن         ولذلك، فإن أوجه الترابط الواضحة بني األ      . تأثراً بالعوملة 
وينطبق . تـتحول إىل عالقات غري متناظرة تصبح فيها األنشطة األقل تأثراً بالعوملة مرتبطة بأنشطة أكثر تأثراً هبا                

كائها ذلك على املؤسسات، حيث تؤدي امليزة التنافسية للمؤسسات الكبرية جداً العاملية إىل تثبيت وضعها جتاه شر
ومورديها األصغر حجماً والعاملني على الصعيد احمللي أكثر منها، كما يصدق ذلك أيضاً على البلدان اليت تربط                 

فهناك تشابه جزئي ليس بتطابق كامل بني هذا االستنتاج وقراءة العوملة من            . فـيما بينها أنشطة أكرب املؤسسات     
 ".املركز مقابل احمليط"حيث منوذج 

فالنفوذ جزء ال يتجزأ    . ترابط إىل عالقات اعتماد حقيقية يدفع مبسألة النفوذ إىل الواجهة         وحتول أوجه ال   
وهذه الضرورة تكاد ال حتظى بالتسليم اليوم، حيث تقوم املؤسسات الكبرية . من العوملة وينبغي معاجلتها بصراحة  

ون فيه األنظمة عرب الوطنية إما غائبة أو        يف حالة من الفراغ السياسي، تك     ) واجملتمع(جداً هبيكلة االقتصاد العاملي     
وعليه، يتعني  . ووفقاً لذلك، هناك حاجة متزايدة وملحة مللء الفراغ حبلول إدارية مناسبة          . وظيفية بصورة حمضة  

على املرء، عند تطبيق هذه احللول، أن يتوخى احلذر لكي ال يعطي لالعتبارات االقتصادية احملضة وتلك اليت تسعى 
ومن شأن هيكل دويل ناجح أن يساعد يف منع جمتمعات    . الفعالـية، وزناً كبرياً يف احلياة االجتماعية      إىل حتقـيق    

النظام "كاملـة من أن تصبح عبيداً مذعنني لتصميم شامل ميكن تسمية جذوره اإليديولوجية واألنثروبولوجية ب                  
يم، وهي خطوة واحدة على الطريق املؤدي       فالعوملة ليست إال ُبعداً واحداً من هذا التصم       ". االقتصادي الشمويل 

 . احلضارة القائمة فقط على عقد الصفقات- أو وفقاً لعبارات جورج سوروس -إىل حضارة السوق الكاملة 

أحدمها التصميم املؤسسي وثانيهما : وينبغي تناول التحدي املطروح أمام اإلدارة السليمة من طريف نقيض 
من األشخاص واملنظمات بأن علينا مجيعاً مسؤولية العمل من أجل اخلري العام،            التسليم من جانب دوائر متزايدة      

ويف هذه املرحلة من التحليل، تربز املبادرات الرامية إىل زيادة . الذي يتجاوز إىل حد بعيد الُبعد االقتصادي احملض     
املنظمات غري  : للمنظماتوتزدهر هذه املبادرات عرب الطيف الكامل       . إدراك الشـركات ملسؤوليتها االجتماعية    

وهذه املبادرات تطرح بفعل الواقع سؤاالً جوهرياً       . احلكومـية ورابطات مؤسسات األعمال واملنظمات الدولية      
فهل هي جمرد أداة لكي يتمكن أصحاب رؤوس األموال من          : ومعـيارياً عن الطبيعة احلقيقية ملؤسسات األعمال      

 ينبغي لـه أن يهتم بالتنمية املتجانسة جلميع أعضائه؟حتقيق أرباح وقيمة سهمية، أم أهنا جمتمع 

هي السائدة دون منازع، فال يوجد أي سبب حيمل على تضييق الفجوة بني             " قيمة الكفاءة "وطاملا ظلت    
ولكـن ما حدث مؤخراً من زيادة اإلعراب عن الشواغل املتعلقة باملسؤولية االجتماعية             . الشـمال واجلـنوب   

ومن السابق ألوانه أن جنزم مبا إذا كانت هذه التغريات        ". قيمة اإلنسانية "كيد إىل دعم    للشـركات، سيؤدي بالتأ   
 .ولكن هذين العاملني املختلفني سينهاران لو مل حيدث ذلك. ستكفي لتغيري االجتاه احلايل
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 املسؤولية االجتماعية للشركات واإلبالغ من أجل التنمية

 بيتر أوتينغ

 لقة باملسؤولية االجتماعية للشركاتنائب املدير ومنسق البحوث املتع
 معهد األمم املتحدة لبحوث التنمية االجتماعية، جنيف

طُلـب إليـنا يف هـذه الدورة أن جنري تقييماً للزخم والعوامل احملركة املرتبطة باملسؤولية االجتماعية                  
. ت األعمال واجملتمعللشـركات واإلبـالغ، وأن نـنظر يف كيفية تأثري هذه التطورات على العالقة بني مؤسسا     

وسـأركز بصورة أكرب على هذا اجلانب األخري باالعتماد على البحوث اليت أجراها معهد األمم املتحدة لبحوث                 
 .التنمية االجتماعية يف السنوات األخرية بشأن املسؤولية االجتماعية للشركات وآثارها على التنمية

 العوامل احملركة واملؤسسات

لضـغوط االقتصـادية واالجتماعية والسياسية اليت حترك املسؤولية االجتماعية   إن أنـواع الظـروف وا      
األونكتاد، (للشركات معروفة جيداً والعديد منها مت حتديده يف تقرير األونكتاد الذي ُعمم من أجل هذا االجتماع 

2003a .(               مردود املسؤولية  وهـي تتضـمن الضغوط اليت ميارسها اجملتمع املدين واألنظمة، أي ما يسمى بدراسة
ومنو االستثمار األخالقي   ) مثل إدارة املخاطر، وامليزة التنافسية وإمكانية خفض التكلفة       (االجتماعـية للشركات    
 . واالستهالك األخالقي

 . وسأكتفي بنقطتني فيما يتعلق بالعوامل احملركة 

االجتماعية للشركات يف البلدان   للمسؤولية  " احمللية"أوالً، فلنـتذكر مـا ميكن تسميته بالعوامل احملركة           
فللبلدان النامية تارخيها ودينامياهتا فيما     . فاملسؤولية االجتماعية للشركات مل ُتفرض من اخلارج فحسب       . النامية

بيد أن املشكلة تكمن يف أن قدراً كبرياً من حتليالت العوامل احملركة يشري . يتعلق باملسؤولية االجتماعية للشركات
 . فيما يتعلق باملسؤولية االجتماعية للشركات" الشمال"صل بالربنامج املعاصر الذي وضعه إىل عوامل تت

ففـي الربازيل وجنوب أفريقيا والفلبني، على سبيل املثال، مل تظهر املسؤولية االجتماعية للشركات يف                
أو / التهديدات الثورية و التسـعينات وإمنا يف الفترة بني السبعينات والثمانينات، كأسلوب ثالث يف سياق تسوده            

وأدت األنواع املختلفة للغاية من أشكال مؤسسات     . كما كانت التأثريات الدينية التقدمية هامة     . الـنظم القمعية  
 إىل ظهور ممارسات - وهي عادة مؤسسات متلكها أسر، وهلا جذور يف مناطق حمددة -األعمال يف البلدان النامية 

وتقاليد شرق آسيا اليت تعلي من شأن مسؤولية        . باملسؤولية االجتماعية للشركات  أخالقية أو أبوية الطابع تتصل      
 . الشركات عن توفري العمالة والرعاية هي جوانب أخرى للمسؤولية االجتماعية للشركات اليت غالباً ما يتم إغفاهلا

ات الضغط تستجمع   وثانـياً، فإننا نتخطى اآلن املرحلة اليت كانت فيها خمتلف اجلهات الفاعلة وجمموع             
ويوحي الوضع الراهن بأن . قواها لكي تدرج موضوع املسؤولية االجتماعية للشركات يف جدول األعمال الدويل         

 . املسؤولية االجتماعية للشركات قد اكتسبت اآلن طابعاً مؤسسياً وجيري ترسيخها يف النظام
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سسي جديد يعمل على تعميق ونشر      ومـا نراه هو ظهور ائتالفات جديدة جلماعات املصاحل وجملمع مؤ           
مثل معيار (وما يسمى باملبادرات الدولية ألصحاب املصلحة املتعددين . بـرنامج املسؤولية االجتماعية للشركات    

 ومبادرة اإلبالغ SA 8000 ومعيار املساءلة االجتماعية الدولية ISO 14001املـنظمة الدولـية للتوحيد القياسي   
األخالقية ورابطة العمل الرتيه وجملس رعاية الغابات، ومبادرة االتفاق العاملي واالتفاقات           العاملية ومبادرة التجارة    

وإىل جانب وضع املعايري، واإلبالغ، والرصد ومراجعة احلسابات . هلا أمهية خاصة يف هذا السياق) اإلطارية العاملية
اجتماعياً، والتجارة الرتيهة والشراكات وإصدار الشهادات، فإن ترتيبات مؤسسية أخرى مثل االستثمار املسؤول         

 . بني القطاعني العام واخلاص تعزز أيضاً دينامية املسؤولية االجتماعية للشركات

ويـدور احلديث هذه األيام عن مسؤولية اجتماعية للشركات أو األثر االنعكاسي لإلبالغ بسبب أمور                
 الظروف قد توهن بعض جوانب املسؤولية االجتماعية        وهذه. مـنها البيـئة االقتصـادية العاملية وخماطر التنازع        

للشركات يف بعض الشركات أو القطاعات أو البلدان، ولكن نظراً للقوى السياسية واملؤسسية اليت تتجمع اآلن يف 
 .صاحل املسؤولية االجتماعية للشركات، فمن املرجح أن يزداد زخم حركة املسؤولية االجتماعية للشركات

ال يتعلق مبا إذا كانت املسؤولية االجتماعية للشركات، وقد ظهرت، سُيكتب هلا البقاء أم ال،       والسـؤال إذن     
ومثة سؤال آخر متعلق باملوضوع وهو كيف . ولكنه يتعلق مباهية الفرق، إن وجد، الذي حتدثه هذه املسؤولية يف التنمية       

 .  وإىل التنصل من املسؤولية االجتماعية للشركاتميكن مقارنة هذه العوامل احملركة بالعوامل اليت تدفع إىل التخلف

 هل املسؤولية االجتماعية للشركات تعزز التنمية؟

إن الـبحوث الـيت أجريناها يف معهد األمم املتحدة لبحوث التنمية االجتماعية تعاجل إىل حد كبري آثار                   
 . برنامج املسؤولية االجتماعية للشركات على التنمية

عام للمسؤولية االجتماعية للشركات إىل التركيز على سبل االرتقاء جبودة ونطاق وحجم ومييل الربنامج ال 
وهي تتعلق . املـبادرات الطوعـية املرتبطة جبوانب حمددة حتديداً كافياً من جوانب التنمية االجتماعية واملستدامة          

 .بالدرجة األوىل بقضايا تتصل بالبيئة والعمالة وتنمية اجملتمع

ألساسي الذي يقوم عليه هذا الربنامج هو أن ما يصلح للبيئة أو العمال أو اجملتمعات يصلح                واالفتراض ا  
 .أيضاً للتنمية

 . وهذا االفتراض ينطوي، كما سأبيِّن فيما بعد، على تفسري ضيق إىل حد ما ملشكلة التنمية 

فإن اجلهود الرامية إىل تعزيز     ومبا أن املسؤولية االجتماعية للشركات تعىن بالدرجة األوىل هبذه اجلوانب،            
التنمية من خالل املسؤولية االجتماعية للشركات قد ركزت، إىل حد كبري، على حماوالت لتحسني نوعية ونطاق                
وحجـم مدونات قواعد السلوك، ونظم اإلدارة البيئية، والصحة والسالمة املهنيتني؛ وعمليات اإلبالغ ومراجعة              

 .لقة بأداء الشركات االجتماعي والبيئي، ومشاريع تنمية اجملتمع، وخري البشريةاحلسابات وإصدار الشهادات املتع
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 وسأقتصر يف حديثي عما هو مهم للدخول        -ومبا أن الوقت حمدود، فلن أتكلم كثرياً عن هذه احملاوالت            
سات يف عملـية فحـص مسـتترة للواقـع، ألن هناك اجتاهاً يف هذا اجملال جيعل احلديث عن نشر أفضل املمار                    

 . والسيناريوهات اليت تفوز فيها مجيع األطراف يستبق الواقع

وإذا أخذنا على سبيل املثال عامل الشركات أو حىت جمرد فروع الشركات عرب الوطنية فإننا جند أن نسبة                   
 ). ١انظر اجلدول (ضئيلة جداً تشترك يف بعض املبادرات الرفيعة املستوى للمسؤولية االجتماعية للشركات 

  الشركات عرب الوطنية، إصدار الشهادات واإلبالغ-١دول اجل

 الفئة العدد التاريخ
 عدد الشركات عرب الوطنية ٦٤ ٠٠٠ ٢٠٠٢
 عدد الفروع  ٨٧٠ ٠٠٠ ٢٠٠٢

  الصادرةISO 9000شهادات  ٥٦١ ٧٤٧ ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول
  الصادرةISO 14001شهادات  ٤٩ ٤٦٢ ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول

  الصادرةSA 8000شهادات  ٢٥٩ ٢٠٠٣سطس أغ/آب
 ):املبادئ(املبادئ التوجيهية ملبادرة اإلبالغ العاملية   

 اإلبالغ باستخدام املبادئ -  ٣١٣ ٢٠٠٣سبتمرب /أيلول
 للمبادئ" وفقاً"اإلبالغ  -  ١٥ ٢٠٠٣سبتمرب /أيلول
 مبادرة االتفاق العاملي ١ ٢٤٠ ٢٠٠٣سبتمرب /أيلول

؛ املواقـع الشبكية للمنظمة الدولية للتوحيد القياسي، واملساءلة االجتماعية          )2003b(كـتاد   األون :املصادر
 .الدولية، ومبادرة اإلبالغ العاملية ومبادرة االتفاق العاملي

، قد ISO 14001وجتدر اإلشارة إىل أن بعض أكرب مبادرات املسؤولية االجتماعية للشركات مثل املعيار  
 .ISO 9000 املبادرات األخرى املتعلقة مبسؤولية الشركات مثل إصدار مبادرة شهادات ال  حققت تقدماً أبطأ من

وقـد حدث بعض التقدم املنهجي واإلجرائي اهلام فيما يتصل بوضع املعايري، والرصد والتحقق، ولكن تطبيق مدونات              
 ;Ascoly and) Zeldenrust, 2001بقيود خطريةقواعـد السلوك وجودة اإلبالغ تصطدم، وفقاً ملا يشري إليه تقرير األونكتاد،  

Bendell, 2001; Jenkins, 2002; O’Rourke, 2000; Utting, 2003; Zadek, 2001; (UNCTAD, 2003a. 

وتدعو طبيعة ونطاق هذه املشاكل إىل توخي احلذر عند االعتماد بصورة مفرطة على نظم اللوائح القائمة على  
وفيما يتعلق بالشركات عرب الوطنية، هل ميكن فعالً وضع نظام عاملي           . صدار الشهادات اإلبالغ ومراجعة احلسابات وإ   

مـن اللوائح يركِّز على حماولة رصد جوانب متعددة من أنشطة الشركات يف كامل هياكلها الواسعة املنتشرة يف مجيع                   
إلبالغ وكذلك عملية الرصد، يف     واحلال كذلك بالنسبة إىل مدى تعقد عملية ا       . أحنـاء العامل؟ إن حجم املهمة خميف      

 .(Utting, 2002)حالة القيام هبا بصورة جمدية ونطاق املهارات املطلوبة، ناهيك عن اإلشارة إىل التكاليف الالزمة 

إن قـيَدي احلجم واجلودة اللذين ختضع هلما مبادرات املسؤولية االجتماعية للشركات ليست إال جانباً                
أما اجلانب اآلخر فهو ما أُشري إليه يف        . ت املسؤولية االجتماعية للشركات على التنمية     واحداً من أي تقييم لتأثريا    
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تقرير األونكتاد، أي أن برنامج املسؤوليـة االجتماعية للشركات مل يول اهتماماً كافياً جلوانب التنميـة األخرى 
)UNCTAD 2001 ؛(UNCTAD 2003b .  ركِّز اهتمامه على ما ميكن ، هلذا العام، يوتقريـر االسـتثمار العاملي

تسـميته باملؤثرات التقليدية لالستثمار األجنيب املباشر، وهي الضرائب، والعمالة، ونقل التكنولوجيا، والروابط،             
ويشكل هذا النوع من التحليل وسيلة هامة . وتطوير اهلياكل األساسية وإعادة استثمار األرباح يف البلدان املضيفة        

 .ية باملسؤولية االجتماعية للشركاتلتذكري األوساط املعن

فإذا كنا مهتمني بآثار املسؤولية     . لكـن هذه التذكرة رمبا حتتاج إىل أن تذهب إىل ما هو أبعد من ذلك               
 . االجتماعية للشركات على التنمية فهناك جانب آخر ينبغي النظر فيه

 األبعاد اهليكلية للتخلف

. لف أو سوء التنمية، ومسألة ماهية عالقة الشركات هبذه األبعاد         يتعلق هذا الفرع باألبعاد اهليكلية للتخ      
وينقلـنا هذا التحليل إىل عامل نفوذ الشركات، وممارسة الضغوط، وأمناط االستثمار واالستهالك غري املستدامة،               

 .واملعايري املزدوجة

 .دعوين أقدم بعض األمثلة 

 عن وجود حاجة األمم املتحدة واألعمال التجاريةالشراكات بني تفيد البحوث اليت طلبنا إجراءها على  
إىل إعادة التفكري يف عالقات الشراكة بني األمم املتحدة والشركات عرب الوطنية بسبب الطريقة اليت ميكن هبا هلذه         
العالقـات أن تعـزز نفوذ الشركات وامليزة التنافسية والنفوذ السياسي ضد مصلحة البلدان النامية واملؤسسات                

كما يكشف هذا البحث النقاب عن املعايري املزدوجة اليت تظهر عندما تشترك            . ة واملتوسـطة احلجـم    الصـغري 
الشركات عرب الوطنية يف مبادرات املسؤولية االجتماعية للشركات، مع قيامها، يف الوقت نفسه، بالضغط من أجل 

). ، جاري إصداره  (Zammitة  وضـع نظـام لسياسـات كلية ميكن أن تكون لـه آثار سيئة للغاية على التنمي               
وتتضمن العناصر الداعية إىل القلق يف مثل هذا النظام جوانب حقوق امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة؛ وميداناً غري 
متكافـئ إللغـاء الضـوابط التنظيمية وحترير التجارة، أي أشكال التحرير اليت تزيد اقتصادات البلدان النامية،                 

؛ ومقاومة ملبدأي املعاملة اخلاصة والتفاضلية على السواء، واستقاللية حكومات البلدان           وشركاهتا وشعوهبا ضعفاً  
 .النامية يف حتديد سياساهتا مبا يتفق مع عملياهتا الدميقراطية واحتياجاهتا وأولوياهتا

وأظهرت البحوث اليت أجريت على املستوى القطري فجوات كبرية أخرى يف الربنامج العام للمسؤولية               
 .االجتماعية للشركات

 تسهم عدة شركات تعدين كبرية طائفة من مبادرات املسؤولية االجتماعية للشركات لتحسني شيليففي  
لكن هذا املنظور يغفل أحد أهم . األسـواق الناشـئة وصحة العمال وسالمتهم، ومشاريع للتعليم وتنمية اجملتمع       

ركات عرب الوطنية مل تتمكن مبرور الوقت من جتّنب دفع         مشـاكل التنمـية املتعلقة بالتعدين، وهي أن بعض الش         
الضرائب والعوائد فحسب بل إهنا شجعت أيضاً على التدفقات املالية داخل الشركة مبا أدى إىل استدانة شركات       

ه فإن ويف الوقت نفس. للتعدين التابعة، واإلفراط يف االستثمار، واإلفراط يف اإلنتاج، واهنيار أسعار النحاس العاملية



 تاد وفريق اخلرباء احلكومي الدويلمداوالت حلقة العمل املشتركة بني األونك: اجلزء الثاين

-61- 

هـذا الـنظام يولِّـد تدفقات ضخمة لإليرادات إىل اخلارج للوفاء خبدمة القروض اليت حصلت عليها من فروع                   
 . الشركات املالية املوجودة يف بلدان املالذ يف اخلارج

، أوضحت البحوث أن عدداً متزايداً من رابطات وشركات األعمال التجارية تأخذ بعني             الـربازيل ويف   
ضـايا املتعلقة باملسؤولية االجتماعية للشركات، لكن مل تظهر أي مشكلة إمنائية رئيسية واحدة يف               االعتـبار الق  

ويتعلق ذلك باآلثار االجتماعية املترتبة على إضفاء طابع املرونة على سوق العمالة واملشاكل الثالث              . بـرناجمها 
. ايري العمل املرتبطة بالتعاقد من الباطن     املـتعلقة بذلك وهي البطالة، وإلغاء حقوق العمال واخنفاض مستوى مع          

وحىت وقت قريب، متكنت الربازيل من أن تتجاهل إىل حد كبري هذه القضايا يف جدول أعماهلا املتعلق باملسؤولية                  
 ).، جاري إصداره(Cappellin and Giulianiاالجتماعية للشركات 

م اإلدارة البيئية، ولكن هناك اجتاهات تبعث       ، تتزايد عمليات إصدار شهادات بيئية وحتسني نظ       املكسيكويف   
على القلق، من منظور التنمية املستدامة، تتعلق بزيادة االستثمار يف صناعات كثيفة التلوث ونقل املصانع إىل مناطق شبه 

وال تظهر . قاحلة وهشة بيئياً، تكون فيها بالتايل األنظمة البيئية أضعف مما هي عليه يف معظم األحيان، يف أماكن أخرى
كما أن االخنفاض الشديد . هـذه اجلوانـب يف الواقع يف الربنامج العام للمسؤولية االجتماعية للشركات يف املكسيك           

 .(Barkin, 1999)فـي األجور الفعلية الذي حـدث خـالل العقدين املاضيني غري مدرج فـي هـذا الربنامج 

بات أن برنامج املسؤولية االجتماعية للشركات  أوضحت البحوث يف قطاع الغذاء واملشرو    الفلـبني ويف   
وأصدرت منظمة الصحة العاملية، . يغفـل القضـايا الرئيسـية اليت تتعلق بأمناط التسويق واالستهالك األخالقيني    

مؤخـراً، تقريراً، يربهن بوضوح على العالقة بني زيادة استهالك املأكوالت السريعة واملشروبات غري الكحولية               
ابة باألمراض املزمنة مثل مرض السكري، والبدانة وأمراض القلب واألوعية الدموية، اليت تتسبب             وارتفـاع اإلص  

وقد وجدنا يف الفلبني أن ألكرب . (WHO, 2003)حالياً يف وفاة عدد من الناس يفوق ما تسببه األمراض األخرى 
ويف . بيئة مبشاريع اجملتمعات احمللية   شـركة عرب وطنية للمشروبات غري الكحولية نشاطاً معقوالً يتعلق بتحسني ال           

الوقـت نفسه، فإن هذه الشركة تعمل، رغم ذلك، بنشاط على تسويق عالمتها التجارية باعتبارها شركة تنتج                 
، ولكنها أيضاً جيدة بالنسبة للصحة ومن املنظور )وهو ما نتوقعه(مشروبات مذاقها جيد وحيلو تناوهلا يف آن معاً   

ها الدعائية بانتظام التقليل من شأن االدعاءات الصحية السلبية املرتبطة باملشروبات الغازية وحتاول مواد. التغذوي
 - أو مشروباً واحداً منها على وجه التحديد    -كما أهنا ترسل رسالة تفيد بأن هذه املشروبات         . غـري الكحولية  

 .ت اآلالف من طالب املدارس كل عاموهذه الرسالة تستهدف مئا. مفيد للصحة يف البلدان الفقرية أكثر من املاء

 تكون أهم مسألة بالنسبة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم هي معرفة اجلهة اليت تتحمل مثن الصنيويف  
وحىت وقت قريب، كان النهج العام ملقار . إدخـال التحسينات على املعايري يف سلسلة توريد الشركات عرب الوطنية   

لتحسينات الواجب إدخاهلا على املسؤولية االجتماعية للشركات أكثر من تركيزه          ا" فرض"الشـركات يركز على     
وفضالً عن ذلك، غالباً ما جيد املوردون أنفسهم مقيدين نوعاً ما، حيث تطالبهم إدارات  ". تقاسم املسؤولية "عـلى   

سؤولية االجتماعية للشركات، فـي املسؤولية االجتماعية للشركات بالكثري فيما يتعلق باملعايري والنفقات املتعلقة بامل
 .(Utting, 2003)حني تصر إدارات املشتريات فـي الشركات نفسها علـى تضييق اهلوامش وجداول التسليم 
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ومـا تبيـنه هذه األمثلة هو أن الربنامج العام للمسؤولية االجتماعية للشركات مييل إىل التركيز على جوانب       
 بعض القضايا األساسية للتنمية اليت تتعلق بنفوذ الشركات وأثر السياسات، واآلثار            ضيقة إىل حد ما للتنمية وأنه يغفل      

 .السلبية املترتبة على إضفاء طابع املرونة والتحرير، وأمناط االستثمار واالستهالك غري املستدامة، واملعايري املزدوجة

التساؤل عن ماهية ما ُنبلغ عنه      وفـيما يتعلق باإلبالغ عن املسؤولية االجتماعية للشركات، ُيطرح إذن            
 .وتقدم دواعي القلق املشار إليها أعاله عدداً من الوسائل والبدائل. بالتحديد

إذا كان برنامج املسؤولية االجتماعية للشركات وعمليات اإلبالغ        . التشـخيص واملؤشـرات    -١
واهتمام . يصيفشـالن يف التصدي للجوانب الرئيسية للتنمية، فرمبا كان هناك خطأ يف التشخ            

فمن الواضح أن طبيعة مشكلة     . مـبادرة اإلبـالغ العاملية حالياً بالتحليل القطاعي مسألة هامة         
ولكن هناك شكوكاً تتعلق مبدى متكُّن عمليات . التنمية تتفاوت بصورة كبرية من قطاع إىل آخر

. لواجب معاجلتهاالتحليل اليت جتريها الشركات من الكشف عن الطبيعة الكاملة ملشاكل التنمية ا
أيضاً  ورمبـا ينـبغي أن ميـتد نطـاق االهتمام املوجه حالياً إىل االستقالل يف الرصد، ليشمل                

وهـناك املزيد من العمل الواجب القيام به لوضع مؤشرات قادرة على أن تقدم              . التشـخيص 
بيانات  وال سيما ال   -معلومـات تتصـل مباشـرة بدواعي القلق املتعلقة بالتنمية احملددة أعاله             

املتعلقة باألجور، والدعاوى القضائية، والضرائب، واتفاقات املساومة       " األساسية"واملؤشـرات   
اجلماعية، وإعادة استثمار األرباح وإعادة األرباح إىل الوطن، واملدفوعات املقدمة إىل األحزاب            

 .السياسية، واحلكومات وغريها

من االهتمام ملا يترتب على املسؤولية االجتماعية       من املهم إيالء املزيد     . إدماج شواغل الشمال   -٢
للشركات من تكاليف على البلدان النامية واملؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم، ومسأليت اجلهة 

وينبغي أن تزداد مشاركة اجلهات الفاعلة من       . الـيت تـتحمل الدفع وكيفية تقاسم املسؤولية       
الجتماعية للشركات ويف املبادرات الدولية ألصحاب      اجلنوب يف حتديد معامل برنامج املسؤولية ا      

" احمللية"كما ينبغي االعتراف بصورة متزايدة بأن املمارسات والعمليات         . املصـاحل املـتعددين   
وينبغي االعتراف هبا   . املتعلقة باملسؤولية االجتماعية للشركات موجودة يف معظم البلدان النامية        

، يتم فرضه إىل حد كبري من       "واحد يصلح للجميع  "باع هنج   وتيسري استخدامها، ال جتاهلها بات    
 .(Kemp, 2001)اخلارج 

من املهم تعزيز النهج التنظيمية البديلة اليت تركز على شكاوى أو    . إجـراءات تقدمي الشكاوى    -٣
انتهاكات حمددة للمعايري بدالً من وضع أمور كثرية يف سلة واحدة يف حماولة اإلبالغ عن النطاق 

وميكن وضع  .  ملمارسـات الشركات وآثارها، ويف حماولة رصدها ومراجعة حساباهتا         الواسـع 
 منها مثالً -منظومات من اللوائح تعتمد تقدمي الشكاوى يف إطار ترتيبات مؤسسية خمتلفة للغاية 

اتفاقـات املساومة اجلماعية التقليدية أو االتفاقات اإلطارية العاملية اجلديدة مع منظمات نقابية             
ية، ومنظمات غري حكومية معنية باملراقبة، ومحالت ينظمها اجملتمع املدين، وتعزيز إجراءات            دول

تقـدمي الشـكاوى املرتـبطة مببادرات أصحاب املصلحة املتعددين، والتقاضي، وأمناء املظامل،             
 .واملقررين اخلاصني التابعني لألمم املتحدة
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اهتم برنامج املسؤولية االجتماعية للشركات . نإعادة تنظيم الصلة بني العمل التطوعي والقانو -٤
وهناك حاجة إىل إجياد روابط جديدة بني النهج        . اهـتماماً كـبرياً بإبراز مزايا النهج الطوعية       

وحيدد تقرير االستثمار العاملي . (Utting, 2003; Bendell, 2003)التنظيمـية أو إىل املزج بينها  
ويفعل ذلك أيضاً تقرير األونكتاد الذي مت توزيعه  عدة احتماالت، (WIR 2003) ٢٠٠٣لعام 

. اقتراحات أخرى ينبغي النظر فيها" حركة مساءلة الشركات"وقدمت . من أجل هذا االجتماع 
مثال ذلك معايري   (ويؤكـد الكـثريون على دور القانون الدويل غري امللزم أو اهليئات التنظيمية              

لوطنية، ومدونة قواعد السلوك لالحتاد األورويب، حقوق اإلنسان لألمم املتحدة والشركات عرب ا   
ويقترح البعض تعزيز أو توسيع نطاق اختصاص املؤسسات القائمة    ). ومنظمة مساءلة الشركات  

مثل نطاق املبادئ التوجيهية للمؤسسات املتعددة اجلنسيات اليت وضعتها منظمة التعاون والتنمية    
 الدولية املتعلقة باملؤسسات املتعددة اجلنسيات،      يف املـيدان االقتصادي، ومبادئ منظمة العمل      

مثل احلملة الدولية للحق يف     (ويقترح البعض اآلخر    . واحملكمة اجلنائية الدولية واملساءلة اإللزامية    
إشراك منظمات اجملتمع املدين يف تعزيز الكشف عن البيانات املتعلقة بالعمليات اليت تقوم ) املعرفة

وهذه االقتراحات ال يقتصر هدفها على حماولة معاجلة        .  وطنية معينة  هبا يف اخلارج شركات عرب    
املشـكلتني األساسيتني اللتني تعترضان النهج الطوعية واللتني يطرحهما املستفيد جماناً وعملية            
اإلعمـال، بل إهنا حتاول أيضاً أن تعيد للربنامج بعض القضايا اليت مل تكن يف املتناول إىل حد                  

ددات اهليكلية وحمددات السياسات املتعلقة بالفقر وعدم املساواة على املستوى          بعـيد، وهي احمل   
 .العاملي، وعالقتها بالشركات الكبرية
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 نطاق املسؤولية االجتماعية للشركات يف البلدان النامية

 برفني حممود

 نائب املدير التنفيذي
 )١( ساحياك-مؤسسة بايل كارما 

 موجز تنفيذي

املسؤولية االجتماعية للشركات هي املبادرة اليت تتخذها مؤسسات األعمال التجارية باستثمار جزء من              
أرباحهـا مـن أجل حتقيق رفاه اجملتمع لكي تكّون صورة إجيابية لدى اجلمهور وتؤسس قاعدة من املستهلكني                  

تجارية باملسامهة يف التنمية االقتصادية املستدامة والعمل       كما أهنا التزام من جانب مؤسسات األعمال ال       . الواعيني
وهنالك وعي متنام اآلن بأن إغفال      . مـع املوظفني وأسرهم، واجملتمعات احمللية واجملتمع على حتسني نوعية احلياة          

فإن ولذلك،  . املخاطـر البيئية واالجتماعية قد يشّوه صورة الشركة فينعكس ذلك بالتايل على قيمتها يف السوق              
املسؤولية االجتماعية للشركات تصبح شيئاً فشيئاً من املمارسات األساسية يف ثقافة الشركات يف البلدان النامية،               
وتولـد نطاقاً جديداً من الشراكة بني القطاعات العامة واخلاصة وغري الرحبية من أجل حتقيق التنمية االقتصادية                 

 . وإذكاء الوعي البيئي

االفتقار إىل احلاجات األساسية مثل التعليم واخلدمات    : ية بالتصدي لألبعاد املتعددة للفقر    وتقـوم البلدان النام    
وتضطلع الشركات املتعددة اجلنسيات، فضالً عن مؤسسات       . الصـحية، إضـافة إىل البطالة وتدين املستوى املعيشي        

 متفاوتة يف إطار العمليات التجارية احمللية       األعمـال احمللية يف البلدان النامية باملسؤولية االجتماعية للشركات بدرجات         
وُتعد الشركات املتعددة اجلنسيات أو الشركات عرب الوطنية اجلهات الرئيسية اليت           . بغـية التصـدي ملثل هذه القضايا      

وتضمن املسؤولية االجتماعية للشركات حتقيق احلد     . تسـتثمر يف الـبلدان النامية من خالل االستثمار األجنيب املباشر          
والعديد من الشركات العاملة يف . األعـلى من اآلثار اإلجيابية واحلد األدىن من اآلثار السلبية لالستثمار األجنيب املباشر            

بـنغالديش، وخصوصاً الشركات احمللية والشركات املتعددة اجلنسيات، تشدد بشكل أكرب على الدور الذي ميكن أن                
ويف بلد ال يزال يشهد تطور املؤسسات كما هو احلال يف        ". املواطنةشركات مسؤولة وتتحلى بروح     "تقوم به بوصفها    

وال تشتمل تقارير الشركات على تقارير باملعين احلقيقي        . بنغالديش، جيب على الشركات أن تبدي املزيد من االلتزام        
بيد أن الشركات   . عـن املسـؤولية االجتماعية للشركات ألهنا ال تشكل حىت اآلن التزاماً بالنسبة لألعمال التجارية              

وهذه . املـتعددة اجلنسيات تراعي املسؤولية االجتماعية للشركات بسبب االلتزام العاملي للشركات األم يف هذا الصدد    
 يف املائة من ٦٠املمارسـة قـد جتعل الشركات املتعددة اجلنسيات أداة فعالة ملكافحة الفقر يف بنغالديش حيث يعيش        

ومبقدورها أن تساعد على . ة االجتماعية للشركات نطاق يؤثر تأثرياً كبرياً على اجملتمعوللمسؤولي. السكان حتت وطأته
 . كبح االضطرابات االجتماعية، وحتسني نوعية احلياة بالنسبة للفقراء

                                                        

)١( PKSF Bhaban, Plot: E-4/B, Agargaon Administrative Area, Sher-e-Bangla Nagar, 

Dhaka-1207, Bangladesh. Tel: (880) 2-9141785, (880) 2-9140056–9; fax: (880) 2-9134431; e-mail: 

pmahmud@pksf-bd.org; website: www.pksf-bd.org. 
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والوضـع األمـثل هو أن حتقق الشركات أرباحاً للمحافظة على سالمة أعماهلا التجارية واإلسهام يف                 
وميكن أن تقوم   . اد نظام ملنح مزايا ضريبية للشركات اليت تضطلع مبسؤولياهتا االجتماعية         وينـبغي إجي  . اجملـتمع 

شخصيات مرموقة باختاذ مبادرات حتث على األعمال اخلريية بصورة منظّمة من خالل صناديق ائتمانية ومؤسسات 
ب، فإن مؤسسات التمويل الصغرى وبالنظر إىل أن األموال املقدمة من اجلهات املاحنة يف طريقها إىل النضو. خريية

الـتابعة للمنظمات غري احلكومية، واملنظمات اجملتمعة يف البلدان النامية تواجه صعوبة يف مواصلة برنامج التنمية                
وملواصلة مثل هذه الربامج، ميكن للشركات املتعددة اجلنسيات ومؤسسات األعمال          . االجتماعية الذي تضطلع به   

. وم بطريقة منسقة بوضع خارطة طريق لتيسري الربامج اليت تليب االحتياجات االجتماعية           الـتجارية الوطنية أن تق    
وكانت . وُتعد املؤسسة الفلبينية لألعمال التجارية من أجل التقدم االجتماعي مثاالً على منوذج املظلة االجتماعية             

وتنسيق التمويل والدعم التقنيني اللذين هذه املؤسسة من الوسائل اليت مكَّنت جمتمع األعمال يف الفلبني من ترشيد 
 .  االقتصادية يف مجيع أحناء البلد-تقدمهما للمشاريع والربامج االجتماعية 

مشاريع اجملتمعات احمللية هي واحدة من السبل اليت متكن الشركات          /إن شـراكة املنظمات غري احلكومية      
. مية الستكمال اجلهود احلكومية يف جمال حماربة الفقر       الكبرية من االستفادة من الشراكة مع املنظمات غري احلكو        

ومن . وُتعـد املؤسسـة الفلبينـية لألعمال التجارية من أجل التقدم االجتماعي مؤسسة مثالية يف هذا السياق                
. الضروري تقاسم املسؤوليات بني احلكومة وجمتمع األعمال التجارية من أجل حتقيق التنمية املستدامة يف بلد ما               

ومتثل املسؤولية االجتماعية للشركات أحد .  شركة التسويق االجتماعي من بني هذه املبادرات يف بنغالديشوتعترب
اجلوانـب األساسية ملؤسسات األعمال التجارية نظراً إىل أهنا تساعد الشركة على بناء مسعة طيبة تتسم باالنفتاح    

 .  يف سوق تقوم على املنافسةواألمانة متكنها، بفضل دعم اجلمهور، من جتاوز األزمات حىت

 مقدمة

شـهدت بداية األلفية اجلديدة عدداً من االخفاقات اليت ُمنيت هبا شركات مشهورة وأجربت جمتمع األعمال                 
وبنفس القدر، أدركت الشركات يف     . الـتجارية على زيادة فعالية وشفافية املمارسات املتبعة يف جمال إدارة الشركات           

ومن . شر حاجتها إىل تزويد األسواق مبعلومات مالية موثوقة من أجل زيادة التمويل اخلارجي            أواخـر القرن التاسع ع    
الناحـية التارخيـية، مل يكـن قيام الشركات بزيادة الكشف عن بياناهتا املالية وزيادة الشفافية نتيجة للتشريعات، بل                 

تقتصر تقارير الشركات يف اآلونة األخرية على       ومل  . للضـغوط الكبرية اليت مارسها جمتمع األعمال التجارية واجملتمع        
تدابري األداء املايل التقليدية، وإمنا مشلت أيضاً استخدام املؤشرات البيئية واالجتماعية لتقييم التأثري الكامل ألنشطة شركة 

ارس على نطاق   واملسؤولية االجتماعية للشركات ظاهرة حديثة نسبياً وتنمو بصورة حثيثة يف البلدان النامية ومت            . مـا 
واسع يف البلدان املتقدمة، وتتمثل يف مبادرة مؤسسات األعمال التجارية باستثمار جزء من أرباحها من أجل حتقيق رفاه 

وهى التزام من جانب مؤسسات     . اجملـتمع وإلعطـاء اجلمهور صورة إجيابية وتأسيس قاعدة من املستهلكني الواعيني           
ية االقتصادية املستدامة والعمل مع املوظفني وأسرهم، واجملتمع احمللي واجملتمع على      األعمـال التجارية باإلسهام يف التنم     

وهنالك وعي متنام اآلن بأن إغفال عوامل املخاطر البيئية واالجتماعية قد يشّوه صورة الشركة              . حتسـني نوعية احلياة   
ية للشركات تصبح شيئاً فشيئاً من      ولذلك، فإن املسؤولية االجتماع   . ويـنعكس ذلـك بالتايل على قيمتها يف السوق        

املمارسات األساسية يف ثقافة الشركات يف البلدان النامية وتؤدي إىل إجياد نطاق جديد للشراكة بني القطاعات العامة                 
 . واخلاصة وغري الرحبية من أجل حتقيق التنمية االقتصادية وإذكاء الوعي البيئي
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 الناميةاملسؤولية االجتماعية للشركات يف البلدان 

إن مؤسسات األعمال التجارية يف مجيع أحناء العامل، يف البلدان النامية واملتقدمة على حد سواء، وبصرف  
النظر عن حجمها وختصصها، تترك أثراً كبرياً من النواحي االجتماعية والبيئية واالقتصادية على اجملتمعات احمللية               

يف األسواق املعاصرة اليت تتسم بالتنافس الشديد قد تكون جوهرية          " ايبالتأثري اإلجي "بيد أن أمهية    . اليت تعمل فيها  
 .بالنسبة لسمعة الشركة ولنجاح األعمال التجارية على حد سواء

االفتقار إىل احلاجات األساسية مثل التعليم واخلدمات       : وتتصـدى البلدان النامية لألبعاد املتعددة للفقر       
ويرتفع معدل الفقر يف كثري من البلدان نظراً الستحالة إجياد . مياه الشرب الصحية، والصحة العامة، واإلصحاح و    

ومن أجل  . كما أن نوعية احلياة رديئة حىت بالنسبة للموظفني       . فـرص عمل كافية يف ظل تدين النمو االقتصادي        
سسات األعمال  التصدي للفقر والبطالة وحتسني نوعية احلياة، كثرياً ما تضطلع الشركات املتعددة اجلنسيات ومؤ            

الـتجارية احمللية يف البلدان النامية باملسؤولية االجتماعية للشركات بدرجات متفاوتة يف إطار عملياهتا التجارية               
 : احمللية يف اجملاالت التالية

، مثل خفض انبعاثات الغازات وكمية النفايات، وإعادة تدوير املواد وبرامج إعادة            محاية البيئة  �
 تشجري الغابات؛

 ، مثل التربع للمؤسسات اخلريية؛األعمال اخلريية �

 ، مثل التوعية حبقوق اإلنسان والتثقيف بشأن مرض اإليدز؛واملشاركة يف القضايا االجتماعية �

 من خالل الشراكة مع احلكومة احمللية إلنعاش مؤسسات األعمال          وتنمـية املـناطق احلضرية     �
 الداخلية؛التجارية الصغرية وحتسني البيئة يف املدن 

 من خالل إقامة شراكات مع املنظمات غري        واالستثمار يف مؤسسات األعمال التجارية احمللية      �
احلكومـية يف جمـال التخفيف من وطأة الفقر وبرامج التنمية االجتماعية، واملؤسسات الدينية              

 واألندية االجتماعية؛

 املهنيني، وفرص التوظيف املتساوية، ، مثل توفري معايري أعلى للصحة والسالمةومشاريع املوظفني �
 .ساعات العمل املرنةوواقتسام الوظائف 

والشركات املتعددة اجلنسيات أو الشركات عرب الوطنية هي اجلهات الرئيسية املستثمرة يف البلدان النامية من                
ة لديه القدرة على اإلسهام بشكل   وتدفق االستثمار األجنيب املباشر إىل البلدان النامي      . خـالل االستثمار األجنيب املباشر    

وحتقق احلكومات إيرادات   . كبري يف تطوير االقتصادات احمللية من خالل إجياد فرص عمل، وبناء القدرات ونقل املعرفة             
كبرية من هذه األعمال التجارية عن طريق الضرائب املفروضة على الشركات، ورسوم اإلنتاج، وضريبة القيمة املضافة                

. وهـذه اإليـرادات الكبرية متكن احلكومات من إنفاق املزيد من األموال على اخلدمات العامة              . كوضـريبة األمـال   
وباإلضافة إىل ذلك، دخلت العديد من الشركات يف إطار املسؤولية االجتماعية للشركات يف برامج تساعد على توفري                 

 .  توفريهاالتنمية االجتماعية املطلوبة بصورة ماسة واليت جتد احلكومات صعوبة يف
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وعلى الرغم من ذلك، مثة هواجس من أن تزايد العوملة واالستثمار األجنيب املباشر سيؤديان إىل اإلضرار                 
ويكمن . مبعايري العمل والبيئة، وزيادة أوجه عدم املساواة اجملتمعية واملنافسة احلادة بالنسبة للصناعات احمللية الناشئة

قصى من التأثري اإلجيايب لالستثمار األجنيب املباشر وتقليل آثاره السلبية إىل احلد التحدي الرئيسي يف حتقيق احلد األ
وبينما انصب التركيز األساسي يف جمال املسؤولية االجتماعية للشركات يف البلدان النامية على الشركات              . األدىن

وتواجه مؤسسات  . ع أحجامها املـتعددة اجلنسـيات، توجد تأثريات متزايدة بالنسبة لشركات حملية املقار جبمي           
ويف خضم هذه البيئة اليت تتسم بالتحديات، غالباً ما تقوم قوى    . األعمـال التجارية احمللية حتديات بسبب العوملة      

ومع ذلك، يتزايد . السوق وعوامل أخرى مبكافأة ممارسات جتارية ذات تأثري سليب من الناحيتني االجتماعية والبيئية
ل التجارية يف البلدان النامية بأن املسؤولية االجتماعية للشركات ترتكز على منطق جيد اعتراف مؤسسات األعما

وعلى سبيل املثال، يبحث الزبائن     . بالنسـبة لألعمـال التجارية وميكن أن تؤدي إىل احلصول على ميزة تنافسية            
ين يتمتعون مبعايري عالية من األجانب بصورة متزايدة، وال سيما الشركات املتعددة اجلنسيات واألسواق، عن مورد

كما أن سعي األمم املتحدة إىل جعل الشركات املتعددة اجلنسيات مسؤولة . حيث املسؤولية االجتماعية للشركات
من الناحية القانونية عن ممارساهتا االستثمارية يف اخلارج، مبا يف ذلك قيامها باعتماد معايري مقبولة يف جمال العمل                  

 .تأكيد خطوة أوىل موضع ترحيبوالبيئة، ُيعد بال

ومـع ذلـك، فـإن الوجه اآلخر للعملة هو أن هذه األعمال التجارية، وخصوصاً الشركات املتعددة                  
اجلنسـيات اليت تولد إيرادات كبرية للحكومة، ميكن أن تستخدم احلكومة كأداة لتحقيق مصاحل ذاتية، فتتجنب                

وقد تقرر مؤسسات األعمال التجارية تفادي      . رهبا األساسية القـيام بأي مسؤولية اجتماعية وتركز فقط على مآ        
وميكن للبلدان النامية، بسبب عدم خربهتا وجهلها . املسؤولية االجتماعية للشركات نظراً لعدم وجود التزام صريح

نطاق بقطاعات األعمال التجارية اجلديدة، أن متنح الشركات املتعددة اجلنسيات فرصة للتخلي عن التزاماهتا ألن               
والشكوى املتعلقة باألضرار اليت قدمتها شركة بتروبنغال . املسؤولية القانونية غري حمدد بدقة يف اتفاقاهتا مع احلكومة

(Petrobangla)              نـيابة عن حكومة بنغالديش للحصول على تعويض من فرع شركة يونوكال (UNOCAL)  يف 
، تسلم فرع   ٢٠٠٢يوليه  /ويف متوز . عن األضرار بـنغالديش، ناشئة عن عدم وجود اتفاق حمدد بشأن التعويض           

 واليت كانت تسمى يف (.Bangladesh Blocks Thirteen and Fourteen Ltd)شـركة يونوكـال يف بنغالديش   
  رسـالة مـن شـركة بنغالديش للنفط والغاز واملعادن   ("Occidental of Bangladesh Ltd. "OBL)السـابق  

(Petrobangla)       مليون من دوالرات  ٦٨٥مة بنغالديش وبتروبنغال، بتعويض قيمته      تطالـب، نـيابة عـن حكو 
 مليار متر مكعب من الغاز      ٢٤٦وكانت الشكوى عبارة عن مطالبة بالتعويض عن        . الواليات املتحدة األمريكية  

 "انفجار ماغوريشارا" بسبب االنفجار املعروف ب  "فُِقدت وأُتلفت"الطبـيعي كان ميكن استخالصها وُيدعى أهنا   
، بوصفها (OBL) واحلريق الذي نتج عنه أثناء عمليات احلفر اليت كانت تقوم هبا شركة            ١٩٩٧الـذي وقع عام     

 من منطقة عقد تقاسم ١٤ و١٣يف احلقلني  Moulavi Bazar #1 ١مشـغل بئر االستكشاف مواليف بازار رقم  
ن مطالبة التعويض تبالغ يف تقدير وتعتقد شركة يونوكال أ. بشمال شرق بنغالديش (Sylhet)اإلنتاج يف سيلهيت 

ووفقاً ملمارسة التعاقد املتبعة عاملياً، مل يشتمل عقد       . كمـية الغاز القابل لالستخالص الذي فُِقد بسبب االنفجار        
تقاسـم اإلنـتاج على نص يتعلق بتعويض احلكومة البنغالديشية أو شركة بتروبنغال عن املوارد اليت ُتفقّد خالل                  

ومع . غري أن االتفاق التكميلي اشتمل الحقاً على شرط من هذا القبيل          . وم هبا الشركة العاملة   العملـيات اليت تق   
ذلك، وحىت إذا كان هنالك نوع من التعويض املستحق، فإن شركة يونوكال تعتقد أن تسوية التعويض عن الضرر 
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ميلي امللحق بعقد تقاسم     يف إطار االتفاق التك    ١٩٩٨الـناتج عـن االنفجار قد عوجلت بصورة كاملة يف عام            
فقد أدى عدم اخلربة واالفتقار إىل املعرفة إىل إخفاق         . وقد تعلمت بنغالديش الدرس بالطريقة الصعبة     . اإلنـتاج 

 . بنغالديش يف التوصل إىل اتفاق أمثل حيمي مصاحلها

شركات، ويقود ذلك إىل التفكري يف اجلوانب األخالقية لعمل ال        . إن الـربح هـو غاية أي عمل جتاري         
ورعايـة املوظفـني ورفـاه اجملتمع الذي متارس فيه أعماهلا التجارية، والتفكري بالتايل يف املسؤولية االجتماعية                 

فاملسؤولية .  ملؤسسات األعمال التجارية"الغاية املزدوجة"للشركات، وهي املكّون الثاين ملا ُيطلق عليه يف الغالب        
القات العامة، وإعطاء الشركة صورة إجيابية، كما تساهم يف زيادة          االجتماعـية للشـركات تؤدي إىل تعزيز الع       

كما تزدهر أسواق رأس املال     . وعليه، فإن املسؤولية االجتماعية للشركات مرحبة     . مبـيعات منتجاهتا أو خدماهتا    
جلوانب املفيدة نظراً إىل أن الشركات الوطنية يف طريقها إىل أن تصبح تدرجيياً قادرة على االستدامة مالياً؛ وهذه ا        

وكذلك يؤدي دور الرقابة اجملتمعية الذي تقوم به       . تدفع الشركات إىل أن تراعي املسؤولية االجتماعية للشركات       
املنظمات غري احلكومية ومنظمات حقوق اإلنسان يف البلدان النامية إىل الدفع باجتاه استدامة املسؤولية االجتماعية 

كما أن اهليئات   .  يدرك اجملتمع ككل مفاهيم املسؤولية االجتماعية للشركات       ويف البلدان النامية، ال   . للشركات
وبإمكان املستثمرين األجانب استغالل هذه الفرصة لتحقيق الربح على حساب . التنظيمية غري نشطة يف هذا اجملال

عالم، واجملتمع املدين،   وُيرحب بالتوجه حنو نشر هذه املفاهيم من خالل وسائط اإل         . التأثريات االجتماعية والبيئية  
ونتيجة لذلك، أصبحت حىت الشركات احمللية مدركة  . واملـنظمات غـري احلكومـية ومنظمات حقوق اإلنسان        

 . ملسؤولياهتا االجتماعية

 االستثمار االجتماعي يف بنغالديش

املتعددة إن كثرياً من الشركات يف بنغالديش، وال سيما مؤسسات األعمال التجارية احمللية والشركات               
شركات مسؤولة وتتحلى بروح    "اجلنسـيات، تشـدد بصورة أكرب على الدور الذي ميكن أن تقوم به بوصفها               

. وتتبىن هذه الشركات هنج أنشطة األعمال التجارية اليت تتسم باملسؤولية االجتماعية واألخالقية والبيئية. "املواطنة
ات العاملة يف جمال الطاقة أكثر وعياً هبذا الدور منذ كارثة           وعلى سبيل املثال، أصبحت الشركات املتعددة اجلنسي      

واعترافاً مبسؤولياهتا على نطاق أمشل، توافق الشركات يف الوقت الراهن على أهنا مسؤولة أمام              . ماغوريشـاريا 
زبائن، طائفة واسعة من أصحاب املصلحة باإلضافة إىل املسامهني، مبا يف ذلك الشركاء التجاريني، واملوظفني، وال              

وترد فيما يلي بعض األمثلة على االستثمارات يف جمال املسؤولية االجتماعية       . واملورديـن والفئات اجملتمعية احمللية    
 .للشركات يف بنغالديش

تدرك شركة التبغ الربيطانية األمريكية يف بنغالديش       . شـركة التـبغ الـربيطانية األمريكـية يف بنغالديش          
وهذه الشركة من الشركات الرائدة يف      . رية نظراً إىل املخاطر الصحية اليت يسببها التبغ       مسـؤوليتها االجتماعـية الكب    

 عملية إعداد التقارير االجتماعية من خالل إجراء حوار رمسي مع جهات            ٢٠٠٢ أبريل/نيسانبنغالديش اليت بدأت يف     
بغ بشكل عام، وبالشركة نفسها على      معنية خارجية لفهم وجهات نظرها وشواغلها بشأن القضايا املتعلقة بصناعة الت          

يطابق أسس  ) ٢٠٠٣ سبتمرب/أيلوليف  (وهي أول شركة يف بنغالديش تقوم بإعداد تقرير اجتماعي          . وجـه اخلصوص  
، واملبادئ التوجيهية ملبادرة التقارير العاملية اليت تشرف  ١٠٠٠معـايري التقيـيم العاملية الصارمة وفق املعايري ألف ألف           

وقررت الشركة اتباع الطريقتني، والشيء األهم من ذلك، هو أهنا سعت إىل التحقق           . ألمم املتحدة علـيها مؤسسات ا   
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 .(Bureau Veritas Quality International) املستقل من نزاهة التقارير االجتماعية بواسطة املكتب الدويل لضبط اجلودة
كما ُعقدت مثاين جلسات . ولية االجتماعية للشركاتوقـام هـذا املكتب بإنشاء جلنة رمسية داخل الشركة معنية باملسؤ        

كما مت جتميع القضايا اليت أثارهتا اجلهات املعنية        . حوار ميّسرة على مرحلتني يف ثالث مناطق مشلت العاصمة الوطنية دكا          
  املخاطر،  املنتجات قليلة  `٣` التدخني يف األماكن العامة،      `٢` معلومات عن املستهلكني،     `١`: يف عشـر فئات رئيسية    

 الضرائب املفروضة   `٧` األنظمة املتعلقة بالتبغ،     `٦` التسويق املسؤول،    `٥` مكافحة تعود الشباب على التدخني،       `٤`
 .  إدارة الشركات`١٠` وحتلي الشركات بروح املواطنة، و`٩` إدارة البيئة، `٨`على التبغ وحتديد أسعار السجائر، 

حلوار أهنا مدركة ألمهية املسامهات املالية اليت تقدمها شركة التبغ وذكرت اجلهات املعنية خالل جلسات ا 
واقترحت أن تقوم بتنويع أعماهلا التجارية      . الربيطانية األمريكية يف بنغالديش إىل احلكومة يف شكل رسوم إنتاج         

ت فيما يتعلق   وحددت اجلهات صاحبة املصلحة عدداً واسعاً ومتنوعاً من التوقعا        . وإجيـاد املزيد من فرص العمل     
وبرزت ستة مواضيع . بدور شركة التبغ الربيطانية األمريكية يف بنغالديش يف جمال املسؤولية االجتماعية للشركات

 رعاية الشركات   `٢` دور شركة التبغ الربيطانية األمريكية يف بنغالديش كشريك إمنائي،           `١`: أساسـية هـي   
 دعم الربامج `٥` دعم الربامج الصحية، `٤`دعم ملزارعي التبغ،  تقدمي ال`٣`للربامج والتخفيف من وطأة الفقر، 

ومع ذلك، فإن شركة التبغ الربيطانية األمريكية يف بنغالديش تغطي .  القضاء على عمالة األطفال   `٦`التعليمية، و 
لبيئة، فهي تشارك من خالل مشاريع ومبادرات متنوعة يف حتسني ا  . جمـاالت أوسع يف إطار حتليها بروح املواطنة       

 . ودعم املنظمات اخلريية، وتشجيع الفن والثقافة، واملساعدة يف اإلغاثة يف حاالت الكوارث

واهلدف . من شركات املستحضرات الصيدالنية الرئيسية     هي. (GSK)شـركة غالكسو مسيث كالين       
از املزيد، والشعور   الـذي تنشـد حتقـيقه عامليا هو حتسني نوعية احلياة البشرية من خالل متكني األفراد من إجن                 

 يف بنغالديش دعمها للعنابر يف املستشفيات وأماكن الترفيه (GSK)وتواصل شركة . باالرتياح، واحلياة لفترة أطول
لألطفال املصابني بسرطان الدم اليت تديرها إدارة مساعدة ودعم األطفال املصابني بسرطان الدم يف املستشفى التابع 

ـ . لكلـية الطـب يف شـيتاغونغ       ا تقـوم باالشتراك مع خمتلف منظمات الرعاية االجتماعية مثل ساندهاين           كم
(Sandhani)    وروتـاري (Rotary)    ولـيونز (Lions)    ب( فريوسيالكبدي  التهاب  خاص باالل  بربنامج توعية( ،

 . والتطعيم ضد األمراض اليت ميكن الوقاية منها

هذه الشركة على الدخول إىل  كفتع. (.Lafrage Surma Cement Ltd)شـركة األمسنت احملدودة   
وقد أُجنزت األعمال الكبرية يف جمال      . ٢٠٠٥بنغالديش ومن املتوقع أن يكتمل تشييد مصنع لألمسنت حبلول عام           

ويف نفس الوقت، تقوم شركة األمسنت بتنفيذ خطة        .  هكتاراً ٩٠الردم وتطوير موقع املصنع الذي يشغل مساحة        
وحصل املتضررون على تعويضات مالية أفضل . املشروع من الناس وجمتمعات حمليةعمل شاملة لدعم املتأثرين هبذا 

فقد أُعيد توطني األسر يف قرية جديدة وُمنحت        . ممـا هـو معتاد من خالل خطة العمل اخلاصة بإعادة التوطني           
هنالك مركز و. ومت متليك القرويني هذه املساكن مع قطعة أرض. مساكن جديدة تتوفر فيها الضروريات األساسية

لتطوير اجملتمع احمللي يقدم الرعاية الطبية، وبرامج تدريب تتعلق باألنشطة املولّدة للدخل مثل تربية املواشي والغزل، 
 . إضافة إىل التعليم األساسي للقرويني، وخصوصاً النساء وأطفاهلن

 أصبحت شركة   حاولت شركة نستله، مع تطّورها من بدايات متواضعة حىت        . (Nestlé)شـركة نستله     
ويف . عمالقـة، أن حتمـل القـيم الثقافية األساسية املتصلة باحملافظة على البيئة والنظافة إىل كل بلد تعمل فيه                   
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بنغالديش، ومبعزل عن قيامها بتقدمي التربعات املالية ملختلف دور رعاية األيتام، قامت الشركة بتنظيم محلة للوقاية 
ومييل الناس إىل   . لوسيلة األمثل لتوعية الناس بتدابري الوقاية من هذا املرض        ويبدو أن تلك هي ا    . من محى الضنك  

وقد نظمت شركة نستله يف العام املاضي       . اعتـبار شـركة نستله أكثر من جمرد شركة لتسويق منتجات األلبان           
 تقدمي  ورمبا كان هدف املعرض إطالق محلة تسويق، إال أن        . معرضـاً حلليـب نـيدو استمر ملدة يوم يف بوغرا          

 . معلومات للناس عن حقائق غذائية تعلق بغذاء األطفال ُيعد بال شك من املسؤوليات االجتماعية اهلامة

هذه الشركة الرائدة يف جمال العقارات ال تنظر إىل . (.Shelteck (Pvt) Ltd)شـركة شلتيك احملدودة   
شاف سبل جديدة وإطالق منتجات     األعمـال الـتجارية كـأداة لتوليد الدخل فحسب، بل أيضاً كأداة الستك            

والسؤال هو كيف تضطلع شركة شلتيك باملسؤولية       . وهـي ملـتزمة بتقدمي خدمات أفضل لزبائنها       . جديـدة 
االجتماعية للشركات أو كيف تساهم فيها؟ واإلجابة أهنا تشارك يف تنمية جمال األلعاب والرياضة يف البلد وتدعم 

، هي  ١٩٧٨كما أن جائزة شركة شلتيك، اليت بدأ تقدميها عام          . صوصرياضة البادمنتون والتنس على وجه اخل     
وهي جائزة متنح ملن بذلوا قصارى جهدهم يف سبيل ترسيخ االجتاهات السليمة يف جمال              . األكـثر شهرة يف البلد    

ية يف  كما تراعي شركة شيلتيك النواحي البيئ     . األدب والثقافة، من كبار الكُتاب واملغنيني والشخصيات الثقافية       
 .مشاريع التنمية العقارية اليت تنفذها

ويف بنغالديش،  . تركز شركة شل على تقدمي منتجات آمنة بالنسبة للناس والبيئة         . (Shell)شـركة شل     
 أيضاً للمبادئ األساسية نفسها (Shell Bangladesh Exploration and Development B.V) شركة شلتكرس 

كما . ة، واليت يتصدرها حتقيق مبدأ عدم إحلاق األذى بالناس مع توفري محاية البيئة   املتصلة بالصحة والسالمة والبيئ   
 على تشجيع ومساعدة اجملتمعات للمحافظة      االحتاد الدويل حلفظ الطبيعة واملوارد الطبيعية     تعمـل شركة شل مع      

وشركة شل هي . إيكولوجياًعلى سالمة البيئة وتنوعها، وضمان استغالل املوارد الطبيعية بطريقة عادلة ومستدامة 
ويلزم هذا املعيار مجيع أفرع شركة شل       . أول شـركة عاملة يف جمال الطاقة تقوم بوضع معيار للتنوع البيولوجي           

وقد أظهرت شركة شل    . باحترام املناطق احملمّية، واحملافظة على النظم اإليكولوجية واملسامهة يف عمليات احملافظة          
 . املعيار يف مشاريعها املمتدة من غابون يف أفريقيا إىل مصفاة ستانلو يف اململكة املتحدةأن مبقدورها االلتزام هبذا 

 يف املائة ٩٨ شخصاً لدى شركة يونوكال بنغالديش منهم ٤٢٠ يعمل حوايل .شركة يونوكال بنغالديش 
وقد . ة لشركة يونوكال  واملسؤولية االجتماعية للشركات ُتعد جوهرية بالنسبة للقيم األساسي       . من البنغالديشيني 

نشـطت هـذه الشركة لسنوات عديدة يف جمال تطوير اجملتمعات احمللية يف بنغالديش، حيث استثمرت أكثر من                  
ملـيون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة يف جمموعة متنوعة وواسعة من األنشطة والربامج اليت تركز بصورة                 

اية االجتماعية يف مناطق سيلهيت الكربى حيث توجد حقول الغاز          أساسية على التعليم، والرعاية الصحية والرع     
، دخلت شركة يونوكال يف عدة حتالفات مع عدد من املنظمات الرائدة يف جمال              ٢٠٠٢ويف عام   . التابعة للشركة 

س العمل على حتسني حياة النا" -حقوق اإلنسان اليت تكرس نفسها لتحقيق املبادئ اليت تربز رؤية شركة يونوكال 
وتشمل هذه املنظمات منظمة موئل البشرية، ومنظمة حفظ الطبيعة، والصندوق الدويل للشباب            . "حيـثما عملنا  

وتتوقع شركة يونوكال أن تتمكن، من خالل هذه التحالفات وغريها، من حتسني            . واملعهد الدويل حلقوق الطفل   
ة على متكني اجملتمعات احمللية يف بنغالديش،       فعالـية أنشطتها يف جمال املسؤولية االجتماعية للشركات، واملساعد        

 . فضالً عن إندونيسيا وتايلند وميامنار
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األنشطة اليت يقوم . (Standard Chartered Grindlays Bank)مصرف ستاندرد تشارتر غريندليز  
على تنمية  هبا مصرف ستاندرد تشارتر يف جمال املسؤولية االجتماعية للشركات تنقسم إىل نوعني يشتمل أحدمها               

كما يشجع املصرف موظفيه على املشاركة الفعالة يف        . اجملـتمع احمللي اليت تركز على الصحة، والتعليم والشباب        
ويقوم املصرف بأنشطة اجتماعية متعددة من بينها مشاركته الكبرية . مثل هذه املشاريع واالخنراط يف هذه األنشطة

اء على إجراء عمليات العيون بأسعار مدعومة من خالل مشروع          ويساعد الفقر . `العني اإلسالمية `يف مستشفى   
 ."إنقاذ البصر"

أقامت شركة بريغر لألطلية برامج شراكة مع عدد قليل من . (Berger Paints) طِْلَيةشركة بريغر لَأل 
 .دة للدخلاملنظمات غري احلكومية اليت تساعد يف جمال إعادة تأهيل املعوقني من خالل العديد من األنشطة املولّ

حتاول هذه الشركة تعزيز تكنولوجيا املعلومات كجزء ال . (Grameen Phone)شركة غرامني للهواتف  
 . فهي توفر اهلواتف احملمولة للفقراء بنصف سعرها يف األسواق. يتجزأ من جدول أعمال التخفيف من وطأة الفقر

ه الشركة مبساعدة النساء الشابات تقوم هذ. (Singer Bangladesh)فرع شركة سنجر يف بنغالديش  
. ذوات الدخـل املـتدين على تعلم احلياكة ومتنحهن شهادة شركة سنجر اليت تساعدهن على تدبري أمور حياهتن    

 . وتقوم بعض هؤالء النسوة بالعمل حلساهبن، بينما يلتحق البعض اآلخر بقطاع صناعة املالبس

 هذه الشركة يف العمل على توفري ظروف احلياة تساهم. (Reckit Benkizer)شـركة ريكيت بنكيزر   
واملكتب اإلقليمي للشركة يف بنغالديش يدرك . الصحية من خالل تقدمي الرعاية الطبية الوقائية يف مجيع أحناء العامل

 . هذا املفهوم وهذا اجلانب من سلوك الشركات، إال أن الشركة ليس لديها سياسة حمددة يف هذا الصدد

 -إن املسؤولية االجتماعية للشركات هي اليت حتدد االجتاهات يف جمال األعمال التجارية             وكما يتضح، ف   
وجيب على الشركات أن تبدي املزيد من االلتزام يف بلد مثل بنغالديش ال تزال . الشراكات االجتماعية يف بنغالديش

عد خرجيي الكليات واجلامعات من وميكن للشركات الدخول يف مشاريع تسا. مؤسساته االجتماعية آخذة يف التطور
 وباستثناء القليل من. خـالل برامج تدريب داخلي تعينهم على إعداد أنفسهم بصورة أفضل للنجاح يف جمال العمل      

كما ميكن  . الشـركات املتعددة اجلنسيات، ُيعد قطاع الشركات يف هذا البلد متأخراً بشكل كبري يف هذا اجملال               
ملساعدة بصورة كبرية يف التصدي للمشكلة الوطنية املتمثلة يف بطالة الشباب، وهي            ملؤسسات األعمال التجارية ا   

وبإمكان مؤسسات األعمال . املشكلة اليت تتحول إىل فقر، وانعزال اجتماعي، وسلوك إجرامي وهدر لإلمكانيات
ك من خالل تشجيع التجارية إعطاء الشباب فرصة اكتساب مهارات حياتية، واحترام الذات واألهلية للعمل، وذل

ثقافـة تطويـر املشاريع لدى الشباب، وبإمكاهنا، يف الكثري من األحيان، القيام هبذا العمل يف إطار الشراكة مع                   
 . املنظمات املتخصصة يف جمال مشاريع الشباب مثل خدمات تطوير ومساعدة الصناعات الصغرية

وعلى . جتماعية للشركات يف بلد مثل بنغالديشومثة حاجة إىل التشديد بصورة متزايدة على املسؤولية اال 
سبيل املثال، أدت مزاعم استفادة الشركات من املصانع اليت تستِغل العمال يف سلسلة التوريد إىل إجبار شركات                 

ويتزايد قيام الزبائن،   . صـناعة امللبوسـات عـلى االلـتفات إىل الشواغل املتعلقة حبقوق اإلنسان يف بنغالديش              
لشـركاء الـتجاريني، واجملتمع املدين واحلكومة مبطالبة الشركات بالقيام بدور فعال يف األنشطة             واملوظفـني، وا  
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 "Bangladesh Paribeshوعلى سبيل املثال، متكنت حركة. االجتماعية والبيئية واألنشطة املتصلة باجملتمع احمللي

"Andolon          ن البوليثلني، فضالً عن وقف استخدام       العاملة يف جمال البيئة من وقف استخدام األكياس املصنوعة م
 . سيارات األجرة الصغرية املسببة للتلوث

ونظراً لعدم وجود التزام يفرض على مؤسسات األعمال التجارية تقدمي تقارير بشأن املسؤولية االجتماعية  
الرغم من ذلك،   وعلى  . للشركات، فإن غالبية تقارير الشركات ال تزال تفتقر إىل تقدمي معلومات هبذا اخلصوص            

تضـطلع الشركات باملسؤولية االجتماعية للشركات على املستويات احمللية نتيجة للسياسة العاملية للشركات اليت       
وقد أصبحت مؤسسات األعمال التجارية الوطنية واحمللية على        . تتـبعها العديد من الشركات املتعددة اجلنسيات      

 .وتشارك يف تشجيع الرياضة والثقافةعلم مبفاهيم املسؤولية االجتماعية للشركات 

 يعيشون  - يف املائة من السكان      ٦٠ حوايل   -وحقيقة األمر يف بنغالديش أن السواد األعظم من السكان           
وُيعد . وهلذا السبب، فإن املسؤولية االجتماعية للشركات لديها جمال كبري للتأثري على اجملتمع           . حتـت خط الفقر   

كما ظهرت  . دخال برنامج ناجح لتقدمي القروض الصغرية يف بنغالديش ويف العامل         مصرف غرامني هو الرائد يف إ     
وتطـّورت بـنجاح يف بنغالديش برامج أخرى لتقدمي القروض الصغرية اليت تساعد الفقراء على التصدي للفقر                 

ري احلكومية   واملنظمة غ  ASAوحتسني مستوى حياهتم، مبا يف ذلك الربنامج الذي تقوم به مؤسسة التمويل الصغري              
BRAC            وملؤسسات التمويل الصغري يف بنغالديش هنالك      . ، وقـد طُِبقـت هـذه الـربامج يف مجيع أحناء العامل

 على تقدمي قرض صغري،     "القرض مبفرده "ويقتصر  . منح القرض مبفرده، ومنح القرض وملحقاته     : استراتيجيتان مها 
القرض املعزز "بينما جيمع . ASAة التمويل الصغري ويقدم هذه اخلدمة، على سبيل املثال، مصرف غرامني ومؤسس   

 بني برامج التنمية االجتماعية وبني برنامج القروض الصغرية، وتقدم هذه اخلدمة، على سبيل املثال، "بربامج التنمية
 . PROSHIKA وBRACمنظمتان غري حكوميتان مها 

وأنشأت حكومة بنغالديش   . صغريةكما قامت بنغالديش بإدخال منوذج هرمي لتمويل برامج القروض ال          
 من خالل منظمات شريكة هي مؤسسات (PKSF)وتعمل مؤسسة   . (PKSF) ساهياك   -مؤسسـة بـايل كرمة      

والستدامة برامج القروض   . الـتمويل الصـغري الـتابعة للمنظمات غري احلكومية، من أجل الوصول إىل الفقراء             
صغري اليت تضطلع هبا مؤسسات التمويل الصغري التابعة  برصد أنشطة التمويل ال(PKSF)الصـغرية، تقوم مؤسسة    

 ١٩٠ حوايل   (PKSF)وملؤسسة  . للمـنظمات غري احلكومية وفقاً لقانون ومعايري األداء اخلاصة هبذه املؤسسات          
 ماليني عضواً تقريباً، ٤، وتغطي PROSHIKA وASA وBRACمنظمة شريكة يف مجيع أحناء بنغالديش، مبا فيها 

 القروض من   (PKSF)كما تقدم مؤسسة    .  مليون دوالر أمريكي يف شكل قروض صغرية       ٣٠٠  وقد دفعت حوايل  
 ماليني  ١٠وبشكل عام، وصل قطاع القروض الصغرية إىل أكثر من          . أجل التنمية املؤسسية للمنظمات الشريكة    

ويتجه بعض  . ة يف املائة من املقترضني يف إطار برامج القروض الصغري         ٩٠وبلغت نسبة النساء أكثر من      . نسـمة 
واملؤسسات الصغرية قد تشكل جمتمعة خطراً      . املقترضني حنو إقامة مشاريع بالغة الصغر وصغرية ومتوسطة احلجم        

 سياسة عامة تتعلق باملخاطر احملدقة بالبيئة والصحة والسالمة         (PKSF)على البيئة، وهلذا السبب، وضعت مؤسسة       
 .يع الصغرية اليت جرى تطويرهااليت جيب أن يتبعها املقترضون أصحاب املشار

وعليه، فإن النمو السلس للمشاريع البالغة الصغر والصغرية واملتوسطة احلجم يستلزم توفري خدمات التنمية  
ويف هذا اإلطار، مت ربط شركة      . التجارية وربطها من مجيع النواحي مبؤسسات األعمال التجارية الرئيسية الكبرية         
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 بقطاع تربية املواشي    BRACصـغر املنـتجني، وربط شركة منتجات األلبان          بأ PRANالصـناعات الزراعـية     
 بقطاع احلرف واملواد اليت ينتجها BRACs Aarongكما مت ربط فرص التسويق اليت تتيحها شـركة . للمزارعني

 . احلرفيون الفقراء يف الريف وأدىن فئات الفقراء

غري احلكومية التخفيف من وطأة الفقر وحتقيق       وتستهدف مؤسسات التمويل الصغري التابعة للمنظمات        
ولكي ينجح هذا املسعى، ال . ٢٠١٥اهلدف اإلمنائي لأللفية املتمثل يف ختفيض معدل الفقر إىل النصف حبلول عام    

وسوف يساعد . جيب التصدي للفقر املرتبط بالدخل فحسب، بل أيضاً األبعاد األخرى للفقر مثل التعليم والصحة
وميكن ملؤسسات التمويل الصغرى التابعة للمنظمات غري احلكومية        . ملستوى املعيشي لألفراد  ذلـك عـلى رفع ا     

وعادة ما . وبرامج التنمية االجتماعية ال تولّد دخالً. التصـدي لتلك القضايا من خالل برامج التنمية االجتماعية      
 برامج القروض الصغرية ومسامهات ضئيلة ُتدعم من التمويل املقدم من اجلهات املاحنة، واإلعانات غري املباشرة من

وعليه، ميكن أن تقوم املسؤولية . مقدمة من الشركات املتعددة اجلنسيات يف إطار املسؤولية االجتماعية للشركات   
 . االجتماعية للشركات بدور حموري الستدامة دعم الربنامج من خالل اتباع هنج كلي

 ة للشركاتالطرق الفعالة لتوسيع املسؤولية االجتماعي

وُيرجح أن حتافظ مؤسسات . لقد حدث تغري جذري يف العالقة بني مؤسسات األعمال التجارية واجملتمع      
غري أن  . األعمـال الـتجارية على قوهتا إذا قامت بدمج املسؤولية االجتماعية للشركات يف جوهر استراتيجيتها              

وجناح . اليف بوصفها أعمال خريية إضافية    املسـؤولية االجتماعية للشركات تكون معرضة لعمليات خفض التك        
املسؤولية االجتماعية للشركات يرتكز، على األمد الطويل، على وضعها يف صلب استراتيجية وتنمية مؤسسات              

وهذا األمر يعين أن تتجاوز الشركات مسائل االمتثال، . األعمال التجارية حبيث تشكل جزءاً من األعمال املعتادة
وقيام . حتقق هلا الريادة يف القطاع اخلاص، وأن تقرر طوعاً املسامهة يف إجياد جمتمع أفضل وأن تسـتثمر بطـريقة      

الشـركات باالسـتثمار املسؤول من الناحية االجتماعية ميكن أن يتم بفعالية من خالل إقامة أمناط متنوعة من                  
 اإلعالم اليت ميكنها تعزيز مصاحل      الشراكات مع القطاع العام، واملنظمات غري احلكومية، واجملتمع املدين ووسائط         
كما ميكن للشركات توفري فرص     . الشركات اليت تتحلى بروح املواطنة من خالل برامج التخفيف من وطأة الفقر           

للعمـل احلـر بتشـجيع األنشطة املولّدة للدخل، واالهتمام باألحوال املعيشية للفقراء، والتخلص من النفايات،          
وميكن للمسؤولية االجتماعية للشركات أن تساعد بصورة كبرية على وقف          .  ذلك واحلفاظ على البيئة، وما إىل    

ونورد فيما يلي وصفاً لألساليب .  االجتماعية، وحتسني مستوى حياة الفقراء وسكان املناطق احلضريةتاالضطرابا
 : الالزمة لتحقيق ذلك

وم الشركات بتحقيق األرباح لإلبقاء الوضع األمثل هو أن تق. إنشاء صندوق لربنامج التنمية االجتماعية 
وحتقيق األرباح اجليدة أمر يسر املديرين التنفيذيني،       . على ازدهار أعماهلا التجارية مع تقدمي مسامهات للمجتمع       

وينبغي وضع نظام مينح مزايا     . بيـنما تساهم األعمال اخلريية يف حتقيق مستويات معيشية أفضل ويف رفاه األفراد            
وميكن أن تقوم شخصيات مرموقة باختاذ مبادرات . اليت ترغب يف القيام مبسؤولياهتا االجتماعيةضريبية للشركات 

وعلى سبيل املثال، . حتث على القيام باألعمال اخلريية بصورة منظّمة من خالل صناديق ائتمانية ومؤسسات خريية
 سنوية لصاحل طائفة واسعة من       بتوزيع أموال بصورة   ١٩٧٩تقـوم مؤسسـة أمري ويلز اخلريية اليت أنشئت عام           

 مؤسسة خريية خالل الفترة     ٢٠٠ مليون جنيه إسترليين ألكثر من       ١,٢القضايا يف مجيع أحناء العامل؛ وقد منحت        
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وجتربة الشراكة بني مؤسسات األعمال التجارية واجملتمع احمللي داخل اململكة املتحدة من خالل         . ٢٠٠١-٢٠٠٠
 بإنشاء حمفل أمري ويلز     ١٩٩٠دفعت صاحب السمو امللكي إىل القيام يف عام         األعمـال الـتجارية يف اجملـتمع،        

للشخصيات القيادية يف جمال األعمال التجارية، ليكون حموراً للعمل املشترك ملؤسسات األعمال التجارية الدولية              
ألعضاء الدوليني يف   ويبلغ عدد ا  . مـن أجل الترويج على الصعيد العاملي للممارسات التجارية املسؤولة اجتماعياً          

 .  بلدا٥٠ًهذا احملفل 

ونظرا إىل أن األموال املقدمة من اجلهات املاحنة آخذة يف النضوب، فإن مؤسسات التمويل البالغ الصغر                 
للمنظمات غري احلكومية ومنظمات اجملتمع املدين يف البلدان النامية جتد صعوبة يف مواصلة براجمها يف جمال التنمية                 

 ويف الكـثري من األحيان تساهم الشركات املتعددة اجلنسيات يف هذه الربامج على أساس خمصص                .االجتماعـية 
وميكن للشركات املتعددة اجلنسيات ومؤسسات األعمال التجارية الوطنية أن تضع خارطة طريق منسقة             . الغرض

مال التجارية من أجل التقدم     وُتعد املؤسسة الفلبينية لألع   . لتيسـري الـربامج الـيت تليب االحتياجات االجتماعية        
ديسمرب /االجـتماعي مـثاالً على منوذج املظلة االجتماعية، وقد شارك يف إنشاء هذه املؤسسة يف كانون األول                

 اجمللـس الفلبيين للتنمية االقتصادية، واجمللس الفلبيين ملؤسسات األعمال التجارية واجلمعية الفلبينية للعمل      ١٩٧٠
.  لالضطرابات االجتماعية والتراجع االقتصادي الذين ميزا ذلك العام يف الفلبني          االجـتماعي، وذلـك كرد فعل     

وكانـت هـذه املؤسسـة اليت قامت على غرار برنامج فرتويلي يف جمال العمل االجتماعي ملؤسسات األعمال                  
تقين الذي تقدمه التجارية، من الوسائل اليت مكنت جمتمع األعمال يف الفلبني من ترشيد وتنسيق التمويل والدعم ال

 .  االقتصادية يف مجيع أحناء البلد-للمشاريع والربامج االجتماعية 

تشارك املنظمات غري احلكومية يف     . الشـراكة بني املنظمات غري احلكومية واجملتمع احمللي واملؤسسات         
، ال سيما يف املناطق     التخفيف من وطأة الفقر من خالل توليد الدخل وأنواع خمتلفة من برامج التنمية االجتماعية             

وميكن للشركات أن تذهب    . ومع ذلك، ال تزال هنالك بعض املشاكل اليت مل ُتعاجل على املستوى الكلي            . الريفية
إىل أبعد من نظام الرعاية التقليدي وتدعم شراكات املنظمات غري احلكومية مع مؤسسات األعمال التجارية من                

 وهذه واحدة من الطرق اليت ميكن أن تتبعها الشركات الكبرية يف إطار من              .خالل االستثمار يف اجملتمعات احمللية    
وُتعد املؤسسة الفلبينية   . الشـراكة مـع املنظمات غري احلكومية الستكمال جهود احلكومة يف جمال حماربة الفقر             

بة برنامج من منط وعلى الرغم من أهنا مبثا. لألعمـال التجارية من أجل التقدم االجتماعي منوذجاً يف هذا السياق  
برامج للشركات، فإهنا حتظى بتركيز مجاعات اجملتمعات احمللية بصورة أساسية على اجملتمع احمللي ويستخدم منوذج         

ويتمثل أسلوب من األساليب اليت تتبعها يف إقامة شراكة مع املنظمات غري . تنمية اجملتمع احمللي للوصول إىل زبائنها
وعليه، فإن مسامهة برنامج توليد     . توى القرى يف تقدمي اخلدمات للمجتمع احمللي      احلكومـية اليت تشارك على مس     

الدخل القائم على منح القروض الذي تضطلع به املؤسسة الفلبينية لألعمال التجارية من أجل التقدم االجتماعي                
. نفيذ هذه الربامج  تتم بشكل مستقل إىل حد كبري من خالل تقدمي القروض واملنح ملثل هذه املنظمات ألغراض ت               

كمـا تـرى املؤسسة الفلبينية لألعمال التجارية أهنا قادرة على القيام بدور هام يف التخفيف من وطأة الفقر يف                    
الفلبني بوصفها الوسيط بني أصحاب األعمال الصغرية املخصصة حملاربة الفقر والوكاالت احمللية واألجنبية يف قطاع 

ومن خالل دوريها . تلك موارد ُيحرم منها الفقراء يف الوقت الراهن لسبب أو آلخراالقتصاد الرمسي احلديث اليت مت
 بصورة مباشرة جلماعات اجملتمع احمللي، تقوم املؤسسة الفلبينية لألعمال التجارية َألْمَوالل ةُمقِْرضكوسيط وكجهة 

 ٢، مت توجيه مبلغ     ١٩٨٧-١٩٧١ويف الفترة ما بني     . بتوجـيه املوارد املخصصة للتسليف ألغراض توليد الدخل       



 كشف البيانات املتعلقة بتأثري الشركات على اجملتمع

-76- 

ملـيون دوالر أمـريكي لـربامج توليد الدخل القائمة على القروض، وميثل هذا املبلغ حنو ربع الدخل اإلمجايل                   
 . للمؤسسة الفلبينية لألعمال التجارية من أجل التقدم االجتماعي خالل هذه الفترة

ال بد من تقاسم املسؤوليات بني      . لالشـراكة بـني القطاعني العام واخلاص ميكن أن حتقق نتائج أفض            
وسوف يكون القطاع اخلاص حباجة إىل . احلكومـة وجمـتمع األعمال التجارية من أجل استدامة التنمية يف البلد     

وعلى الصعيد  . وإذا جنح الطرفان يف املشاركة بصورة متعاونة، فإن األمور ستتغري حتماً          . إشراكه بصورة استباقية  
ويف عاملنا الراهن، ال ُينظر إىل احلكومة كجهة منظمة وإمنا         . عمال التجارية تغري اجتاهاهتا   العاملي فإن مؤسسات األ   

كجهة ميّسرة فقط، كما ال ُينظر إىل الشركات على أهنا جهات تعمل من أجل حتقيق األرباح وتوفري فرص عمل               
مع هذه الشركة بني اإلهلام     وجت. وُتعد شركة التسويق االجتماعي من بني هذه املبادرات يف بنغالديش         . فحسـب 

البنغالديشي والعمل اجلاد مع قيام وكالة التنمية الدولية التابعة للواليات املتحدة األمريكية بتوفري التمويل والدعم         
 يف املائة من ٢٩ يف املائة من الرفاالت، و٧٠وشركة التسويق االجتماعي هي شركة غري رحبية تقوم بتوزيع . التقين

وُتعد شركة التسويق   .  يف املائة من أمالح اإلمهاء الفموي املستخدمة يف بنغالديش         ٧٠مل، و أقـراص مـنع احل    
والبلدان األخرى اليت . االجتماعي يف بنغالديش واحدة من أقدم وأكرب وأشهر برامج التسويق االجتماعي يف العامل

ش تشمل زامبيا، والربازيل، ومصر،     لديها برامج تسويق اجتماعي مشاهبة لشركة التسويق االجتماعي يف بنغالدي         
وجتمع شركة التسويق االجتماعي بني أفضل اجلوانب يف القطاعني العام واخلاص يف تقدمي             . ةوبلدان أخرى كثري  

وحتصل األسر حمدودة الدخل على ما حتتاجه من وسائل منع احلمل اليت تفوق إمكانياهتا . اخلدمات والسلع للفقراء
 ولدى القطاع اخلاص شبكة توزيع متمرسة وتنافسية وزهيدة        .  العـام واخلـاص    االقتصـادية مـن القطـاعني     

 وهي نفس الشبكة اليت تقدم املنتجات إىل أصغر القرى من دون وجود خمطط رئيسي لتوجيه عمليات                 -األسعار  
 لتوزيعها وتتلقى شركة التوزيع االجتماعي وسائل منع احلمل املتربع هبا وتستخدم شبكات جتارية خاصة. التوزيع

وقد التزمت حكومة بنغالديش، من خالل اتفاق أبرمته .  متجر وصيدلية يف مجيع أحناء البلد٢٠٠ ٠٠٠من خالل 
مع وكالة التنمية الدولية التابعة للواليات املتحدة األمريكية، بالتربع بوسائل منع احلمل لشركة التوزيع االجتماعي 

وبفضل شبكة التوزيع   . تنمية الدولية األمريكية واجلهات املاحنة األخرى     لتكملة الكميات اليت تربعت هبا وكالة ال      
املمتازة واألسعار الزهيدة لشركة التوزيع االجتماعي، حيصل األفراد على وسائل منع احلمل بسرعة أكرب وبطريقة           

منع احلمل على وإتاحة وسائل .  دون احلاجة إىل االنتظار يف صفوف أو مقابلة أحد موظفي الصحة العامة-أيسر 
هذا النحو تشجع على استخدامها وتعزز اجلهود املبذولة للحد من النمو السكاين يف بنغالديش، كما تقلل انتشار  

 . مرض اإليدز وغريه من األمراض املنقولة عن طريق اجلنس

بغي أن ندمج وين. بيد أن اإلدارة ال تتحسن جبهود احلكومة وحدها. ونشعر مجيعاً بالقلق إزاء سوء اإلدارة 
وجيب أن تكون الشركات مدركة     . مفهـوم تقاسم املسؤولية يف استراتيجيات الشركات واالستراتيجيات العامة        

وعلى سبيل املثال، ميكن للشركات العاملة يف املناطق احلضرية واملدن          . لدورهـا يف االستثمار املسؤول اجتماعياً     
ملسؤولية االجتماعية للشركات ميكن أن تساعد الشركات       وا. الكـبرية أن تـبذل املـزيد من أجل حتسني املدن          

 .املوجودة يف املدن على صيانة ونظافة الطرق، واملراحيض العامة، وإدارة النفايات والنقاط التجارية
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 اخلالصة

ال تستطيع احلكومات مبفردها يف البلدان النامية من املسامهة بصورة كبرية يف دعم رفاه اجملتمع من خالل              
وهنالك حاجة للقطاع اخلاص، واالستثمار     . ص اإليرادات الضريبية، واجلوانب اللوجستية واملوارد البشرية      ختصي

املسؤول اجتماعياً، واملنظمات غري احلكومية والشراكات اليت تعتمد على اجملتمع احمللي بغية استكمال اجلهود اليت               
لية االجتماعية للشركات على أهنا شكل آخر من أشكال         وإذا ُنظر إىل املسؤو   . تبذهلا احلكومة للقضاء على الفقر    

فالسمعة الطيبة هي أفضل شكل من أشكال       . اإلعـالن، فإهنـا ستعود بالنفع على مؤسسات األعمال التجارية         
وسيؤدي ذلك إىل زيادة الفرص املتاحة ملؤسسات األعمال التجارية وإمكانية حتقيق           . اإلعـالن يف عاملنا املعاصر    

وة عـلى ذلك، فإن الشركة اليت تتمتع بسمعة طيبة تتسم باالنفتاح واألمانة تتمكن من جتاوز         وعـال . األربـاح 
 .األزمات، ويف الواقع ُتعد مثل هذه السمعة جوهرية يف جمال األعمال التجارية

 شكر وتقدير

 وهي صحيفة وطنية تصدر يف بنغالديش" The Financial Express"املعلومات مأخوذة عن صحيفة  

 ٢٠٠٢التقرير السنوي لعام : ة يونوكالشرك

 ٢٠٠٢التقرير السنوي لعام : فرع شركة سنجر يف بنغالديش

 تقرير احلوار بني الشركات: شركة التبغ الربيطانية األمريكية

 املناقشات اليت أجريت مع خمتلف الشركات املتعددة اجلنسيات املذكورة يف الورقة
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 املسؤولية االجتماعية للشركات

 نغو غاثينجيأندو

 املدير التنفيذي
 احتاد احملاسبني القانونيني لشرق ووسط أفريقيا واجلنوب األفريقي  

إن املسؤولية االجتماعية للشركات اليت يطلق عليها أيضاً أخالقيات األعمال التجارية، أو حتلي الشركات  
حتقيق النجاح التجاري بأساليب "عامة بـروح املواطنة، أو قابلية الشركات للمساءلة أو االستدامة تعين بصورة        

كما تعين معاجلة اجلوانب    . )١("تـراعي القـيم األخالقية واحترام األفراد واجملتمعات احمللية وبيئتهم الطبيعية          
القانونـية واألخالقية والتجارية وغريها من التوقعات اليت ينتظرها اجملتمع من األعمال التجارية، واختاذ قرارات               

كما تتضمن العمليات واالستراتيجيات    .  ما بني ما تنادي به اجلهات صاحبة املصلحة الرئيسية         تـوازن إىل حـد    
املسؤولة اجتماعياً يف جمال األعمال التجارية، وُينظر إليها كمجموعة شاملة من السياسات واملمارسات والربامج              

 .  التجارية لشركة مااملدجمة يف العمليات التجارية، وسالسل التوريد وعمليات اختاذ القرارات

 على أهنا الطرق اليت تنعكس من خالهلا -اجتماعية وبيئية واقتصادية  -وُحددت ثالث دعامات رئيسية  
 .املسؤولية االجتماعية للشركات على اجملتمع وُتمكِّن من رصدها وقياسها

 تنفيذ املسؤولية االجتماعية للشركات

ات بشكل كبري على حجم الشركة، وعلى قطاع أنشطتها،         يعـتمد تنفيذ املسؤولية االجتماعية للشرك      
وقد تفضل بعض الشركات التركيز على واحدة من الدعامات الثالث الرئيسية، بينما تقوم . وثقافة والتزام قيادهتا

 : واستراتيجيات التنفيذ تشمل ما يلي. شركات أخرى بدمج املسؤولية االجتماعية للشركات يف مجيع جوانب عملياهتا

إن مهمة أو رؤية مؤسسة األعمال التجارية اليت تتحلى باملسؤولية          . رؤيـة املهمة وبيان قيمتها     •
أن تصبح هي "أو " حتقيق الربح"االجتماعية تشري يف الكثري من األحيان إىل بلوغ هدف أبعد من 

 إىل ، وحتدد أن املؤسسة التجارية سوف تتبع ممارسات جتارية أخالقية ومسؤولة، وتسعى"األفضل
املُالك، /اختاذ القرارات اليت توازن بني متطلبات اجلهات صاحبة املصلحة، مبا يف ذلك املسامهون            

 . واملوظفون، والزبائن، واجملتمعات احمللية املورِّدة والبيئة الطبيعية

إن التعبري عن سلوك يتسم باملسؤولية االجتماعية للشركات فيما يتعلق ببيان           . القـيم الثقافية   •
وعلى الرغم من أن . يمة ميكن أن ميثل خطوة حنو التنفيذ، بيد أنه يظل بعيدا عن التنفيذ الفعليالق

الشـركات لديها كل احلق يف وضع أهداف وتطلعات طموحة ويف حرية التمتع بروح االبتكار       
ني واسـتقاللية التفكري، ال بد من وجود التزام ما جلسر اهلّوة بني ما تقول الشركة أهنا متثله وب                 

 . أدائها الفعلي

                                                        

)١( Business for Social Responsibility, 2003, http://www.economicfootprint.org/index.php?id=402. 
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قـد تتمتع الشركات باحلرية التامة يف النظر يف املسائل املتعلقة باملسؤولية            . إدارة الشـركات   •
االجتماعـية للشـركات أو تقـوم جمالس إداراهتا بتكوين جلان معنية باألخالقيات واملسؤولية              

 وتوفري التوجيه بشأن    االجتماعية للشركات بغية استعراض اخلطط االستراتيجية، وتقييم التطور       
 .املسائل اليت تنشأ يف جمال املسؤولية االجتماعية للشركات

نظام إدارة املسؤولية االجتماعية للشركات يدمج الشواغل املتعلقة مبسؤولية         . اهلـيكل اإلداري   •
. الشـركة يف القـيم، والثقافة، والعمليات والقرارات التجارية للشركة على مجيع املستويات            

ة األمثل لتحقيق ذلك هي اتباع عملية متكن الشركة من وضع هيكل إداري ينّسق بني               والطريق
التزام الشركة يف جمال املسؤولية االجتماعية للشركات وبني مهمة الشركة، وحجمها، وقطاع            

 .أنشطتها، وثقافتها، وهيكلها التجاري، ومواقعها اجلغرافية وجماالت املخاطر

من إدماج املسؤولية االجتماعية للشركات يف عملية التخطيط على        يتض. التخطيط االستراتيجي  •
األمد الطويل، وحتديد أهداف وتدابري معينة لتحقيق التقدم، أو اقتضاء تقدمي بيانات بشأن تأثري              

 . املسؤولية االجتماعية للشركات على أي اقتراحات رئيسية مقدمة من الشركة

أساليب املسؤولية االجتماعية للشركات لتشمل مجيع      تتضمن تيسري تعميم    . املسـاءلة العامـة    •
مستويات التنظيم وليس اإلدارة فقط، وذلك من خالل تناول القضايا املتصلة بتوصيف الوظائف 

ويشارك مجيع املوظفني بالتايل يف اجلهود العامة       . وأهداف األداء ألكرب عدد ممكن من املوظفني      
 .تماعياًاليت تبذهلا الشركة لكي تصبح مسؤولة اج

لقد ُحددت املكافآت والتقييم على أهنما أكرب حافزين لألداء، وميكن          . تقييم ومكافأة املوظفني   •
بالتايل تعزيز أسلوب املسؤولية االجتماعية للشركات من خالل دمج قضايا املسؤولية االجتماعية 

 . افآت والتكرمي العامللشركات يف النظام الذي تتبعه الشركة يف جمال التوظيف، والترقيات، واملك

ميكن أيضاً الترويج داخلياً ألمهية املسؤولية االجتماعية للشركات من         . االتصاالت والتعليم والتدريب   •
خالل إدراجها ضمن مواد برامج التدريب، وترتيب احملاضرات، وتقدمي املعلومات للمديرين واملوظفني            

 . قيق نتائج تتسم باملسؤوليةفيما يتعلق بعمليات صنع القرار اليت متكنهم من حت

جيب على الشركات تقييم أدائها     . إعـداد الـتقارير عـن املسؤولية االجتماعية للشركات         •
االجتماعي والبيئي بصورة منتظمة من خالل تقدمي تقارير سنوية وُيفضل أن يتحقق منها مراجعو 

ثل التقارير املالية، فإن    وعلى الرغم من أن هذه التقارير ال تكون مباشرة م         . حسابات خارجيون 
اجلهود املبذولة لتقدمي تقارير عن املسؤولية االجتماعية للشركات من شأهنا بناء الثقة مع اجلهات 
صاحبة املصلحة، وتشجيع اجلهود الداخلية الرامية إىل مراعاة أهداف الشركة يف جمال املسؤولية             

 . التحسنياالجتماعية للشركات، وأن تكون هي املعيار لوضع أهداف 
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 )٢(تأثري املسؤولية االجتماعية للشركات على اجملتمع

إن الـتأثري الذي حتدثه أي مؤسسة أعمال جتارية على اجملتمع يعتمد على السياسات العامة واملمارسات                 
 : املستخدمة يف التحديث اجملتمعي من خالل ما يلي

. هم مصادر التنمية االقتصادية   ة ُيعد من أ   ُمْسَتْخِدمإن دور الشـركات كجهات      . التوظـيف  •
فالشـركات تقوم بتوظيف األفراد بصورة مباشرة من خالل تعيني موظفني دائمني أو موظفني              

وممارسة الشركات  . مبوجب عقود، وبطريقة غري مباشرة من خالل مورديهم والعقود اخلارجية         
 أو قيامها بالتمييز بني الشرحيتني األجنبية يف االعتماد على العمال املغتربني بدالً من العمالة احمللية

فـيما يتعلق باملعاملة واألجور يدل على عدم مراعاة املسؤولية االجتماعية للشركات أو اجملتمع              
 . الذي تقوم الشركة من خالله بتحقيق أهدافها

التأثري االقتصادي لألموال اليت تنفقها الشركات على االستعانة        . توفـري املـوارد واملشتريات     •
وبالتايل، فإن توفري املوارد من شركات موجودة . ادر خارجية وعلى االشتراء قد يكون كبرياًمبص

 . يف اجملتمعات احمللية قد يؤدي بالتايل إىل حفز التنمية االقتصادية للمجتمع احمللي

قها اجملتمعات اليت ختتارها الشركات املستثمرة إلقامة مواقع مراف       . حتديد مواقع املرافق واإلدارة    •
التشـيغلية حتصل على دفعة القتصاداهتا من خالل إيرادات الضرائب احمللية، وإنشاء مؤسسات             

ومثل هذه الشركات تعزز اجلهود احمللية إلنعاش       . األعمـال التجارية احمللية وتوفري فرص عمل      
 .االقتصاد وتدعم املنظمات احمللية

لى أساس قصري أو طويل األمد يعود على        قيام الشركات باستثمار األموال ع    . االسـتثمار املايل   •
ووسائل االستثمار النافع تشمل شراء األسهم يف أسواق        . اجملـتمعات احمللية بالعديد من الفوائد     

األوراق املالـية احمللـية، والتعامل مع مصارف تنمية اجملتمعات احمللية أو االستثمار يف صناديق               
 . القروض لتنمية اجملتمع احمللي

يتضمن هذا اجملال توجيه األموال النقدية واملوارد       . خلريية واالستثمار يف اجملتمع احمللي    األعمال ا  •
إىل األنشـطة اليت تؤدي إىل حفز إجياد الوظائف وتوليد الدخل يف اجملتمع احمللي، مثل التدريب                
بغـرض اإلعداد للتوظيف، وتوفري السكن بتكلفة معقولة، وتطوير وتوسيع مؤسسات األعمال            

ارية الصغرية، واإلنعاش االقتصادي، واالستثمار يف تعليم الشباب أو تعزيز الظروف الصحية التج
وتقوم الشركات هبذه األنشطة من خالل التربع للمنظمات املعنية      . للشـباب يف اجملـتمع احمللي     

 .بتطوير اجملتمع احمللي، وبالشراكة مع الوكاالت غري الرحبية وتصدر برامج اإلنعاش االقتصادي

                                                        

)٢( Business and Economic Development: The Impact of CSR Standards and Practices, by 

AccountAbility and Business for Social Responsibility with Brody, Weiser and Burns, June 2003. 
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 فوائد املسؤولية االجتماعية للشركات

الـبحوث اليت أُجريت يف هذا اجملال من جماالت املسؤولية االجتماعية           . حتسـني األداء املـايل     •
للشـركات قد بّينت وجود صلة حقيقية بني املمارسات املسؤولة اجتماعياً للشركات واألداء             

 .املايل اإلجيايب

درات كثرية تستهدف حتسني األداء البيئي وتؤدي إىل        هنالك مبا . ختفـيض تكالـيف التشغيل     •
 تقليل انبعاثات الغازات اليت تسبب تغري املناخ العاملي أو تقليل استخدام -خفض التكاليف مثل  

كما ميكن تقليل تكاليف التخلص من النفايات من خالل مبادرات          . املـواد الكيميائية الزراعية   
 إطار املسؤولية االجتماعية للشركات يف جمال املوارد البشرية واجلهود املبذولة يف. إعادة تدويرها

مـثل جداول العمل املرنة، والتناوب على الوظائف وغري ذلك من الربامج املتصلة مبكان العمل               
تؤدي إىل خفض نسبة غياب العاملني، وزيادة االحتفاظ بعدد كبري من املوظفني شديدي احلماس 

 . نتاجية، وخفض تكاليف التوظيف والتدريبللعمل، والفعالية والكفاءة اإل

الشركات املسؤولة اجتماعياً تستفيد من تعزيز مسعتها       . تعزيـز صورة ومسعة العالمة التجارية      •
لـدى اجلمهور ويف إطار جمتمع األعمال التجارية، فتعزز بالتايل قدرهتا على جذب رأس املال               

 . املنافسة العامليةوالشركاء التجاريني، وجتد جماالً واسعاً يف سوق

إن العودة بصورة ملحوظة إىل تثمني النقاء البيئي واملنتجات         . تعزيـز املبيعات ووالء العمالء     •
الطبيعية قد دفع املستهلكني إىل االهتمام اخلاص بعمليات اإلنتاج وتأثري هذه العمليات واملنتجات 

ب عليها أن تفي يف املقام األول       وعلى الرغم من أن مؤسسات األعمال التجارية جي       . على البيئة 
باملعايري الشرائية للمستهلكني مثل األسعار، وجودة السلع، وتوفرها، وسالمتها ومالءمتها، فإن           

بسبب بعض املعايري األخرى املستندة     ) أو عدم الشراء  (الدراسات تظهر تزايد الرغبة يف الشراء       
 .مواد أو مكونات معّدلة وراثياًإىل قيم مثل قلة التأثري على البيئة، وعدم استخدام 

إن اجلهود اليت تبذهلا الشركات يف سبيل االضطالع باملسؤولية         . زيـادة اإلنتاجـية واجلـودة      •
االجتماعية من خالل القوة العاملة والعمليات اليت تقوم هبا تؤدي يف الغالب إىل زيادة اإلنتاجية               

ة عن طريق حتسني ظروف العمل وزيادة       وتعزز الفعالية والكفاء  . وختفيض معدل وقوع األخطاء   
 . مشاركة املوظفني يف صنع القرار

الشركات املسؤولة اجتماعياً يسهل عليها     . زيادة القدرة على جذب املوظفني واالحتفاظ هبم       •
تعـيني موظفني ذوي كفاءة عالية واحملافظة عليهم، ويؤدي ذلك إىل خفض تكاليف التوظيف              

وهلذا السبب،  . عيني املوظفني من اجملتمع الذي تعمل فيه الشركة       ويتم يف الغالب ت   . والتدريـب 
ستصـبح القيم املتعلقة باملسؤولية االجتماعية للشركات متسقة مع قيم املوظفني، الشيء الذي             

 .يستبعد أي تعارض من حيث القيم ويعزز بيئة العمل
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نظمة بوضوح أو تذهب إىل     الشركات اليت تفي مبتطلبات االمتثال لأل     . ختفيض الرقابة التنظيمية   •
. أبعد من ذلك ُتعطى قدراً أكرب من حرية التصرف من جانب كيانات احلكومة الوطنية أو احمللية

ومـثل هذه الشركات قد ختضع لقدر أقل من عمليات التفتيش واملراسالت اخلطية، وقد ُتمنح               
ل، أو تغيري مناطق    عندما تقدم طلبات للحصول على تراخيص عم      " سريعة"األفضلية أو معاملة    

 . العمل أو غري ذلك من التصاريح احلكومية

وحتصل أفريقيا على قدر كبري من فوائد املسؤولية االجتماعية للشركات، على الرغم من أن هذه الفوائد                 
اجلهود ويشارك عدد متزايد من املنظمات يف . غالباً ما ُتستخدم يف األعمال اخلريية واالستثمار يف اجملتمعات احمللية

وعلى . املوجهة حنو التعليم والدعم املؤسسي لألطفال األيتام واملعوقني واملشردين، وغريهم من اجملموعات الفقرية            
 ٢٠٠١ مليون شلن عام     ٢٠ ومبلغ   ٢٠٠٠ مليون شلن كيين عام      ١٥,٨سبيل املثال، قدم مصرف باركليز مبلغ       

 يف برامج دعم اجملتمعات احمللية      DHLما شاركت شركة    ك. ملختلف أنشطة حتقيق االستدامة يف مجيع أحناء كينيا       
أما شركة موبيل اليت ُعِرفت بأهنا واحدة من أكرب الشركات اليت        . الرامية إىل مساعدة املؤسسات اليت تقدم الدعم لألطفال       

  . شلن كيين كحد أدىن للمؤسسات اليت ترعى املعوقني٤٠٠ ٠٠٠تقوم باألعمال اخلريية فتقدم شهرياً مبلغ 

ومت توجـيه جهود أخرى حنو الرعاية الصحية يف اجملتمعات احمللية، وال سيما األشخاص الذين يواجهون                 
كما قدمت املنظمات دعما كبريا ملختلف املشاريع يف اجملتمعات         . صعوبات مالية، ودور رعاية األطفال واملسنني     

وكانت الشركة  . دة وغري ذلك من التدابري البيئية     احمللية مثل توفري املاء وخدمات اإلصحاح، ومحاية الغابات املهد        
 . واحدة من الشركات العديدة اليت تصدرت مثل هذه اجلهود يف كينيا (Kencell)الكينية لالتصاالت كنسلي 

وحصـل قطـاع التعلـيم على دعم كبري حيث وِجهت العديد من التربعات لشراء املنشآت واملوارد                  
. ل املنح الدراسية للمتفوقني من الطالب واإلعانات الدراسية للطالب احملتاجنيكما قُدم الدعم من خال. للمدارس

وقـد اضطلعت اجلامعة الدولية التابعة للواليات املتحدة األمريكية، على وجه اخلصوص، بدور هام يف جمال املنح     
لكثري من التربعات   واسـتثمر فرع شركة شل يف بنغالديش بكثافة يف جمال التعليم من خالل تقدمي ا              . الدراسـية 

 .  يف كينياStarehe Boysالنقدية والعينية للمدارس اليت متر بصعوبات مالية مثل مركز 

وساعدت اجلهود املبذولة يف جمال املسؤولية االجتماعية للشركات على تعزيز الظروف املعيشية للمجتمعات              
مع احمللي ورعاية منو مؤسسات األعمال التجارية       احمللـية واخلدمـات االجتماعـية، وعلى دعم املشاريع اخلاصة باجملت          

 . الصغرية واملتوسطة احلجم من خالل التربعات وتقدمي رأس املال الالزم للبداية بأسعار فائدة مدعومة

وقد . والفـائدة الكبرية اليت جنتها أفريقيا من خالل تدابري الدعم احمللية واخلارجية هي إجياد فرص عمل                
داً كبرياً من األفراد بصورة مباشرة أو غري مباشرة من خالل عقود املوردين واالستعانة              اسـتوعبت الشركات عد   

وأدى هذا األمر بالتايل إىل تعزيز القوة       . بعمالـة خارجـية، الشيء الذي أوجد فرصاً يف جمال األعمال التجارية           
ر عدد كبري من املؤسسات الصغرية      وقد ازده . الشرائية للمستهلكني وأثر بصورة إجيابية على االقتصاد يف أفريقيا        

 .واملتوسطة احلجم من خالل تزويد مؤسسات األعمال التجارية باملوارد واملرافق، واخلدمات والقوة العاملة
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ومع ذلك، فإن فوائد املسؤولية االجتماعية للشركات مل ُتستغل بصورة تامة بسبب بعض جوانب الضعف  
وفيما . ق جهود الشركات يف هذا اجملال، فضالً عن تصرفات الشركات األجنبيةاملعروفة يف البلدان النامية اليت تعو

 .يلي بعض العوامل اليت تؤثر على تنفيذ املسؤولية االجتماعية للشركات يف أفريقيا وبلدان نامية أخرى

 حمدودية سبل االستثمار احملدودة وعدم تطور األسواق

ة ال تزال ناشئة ومليئة بإمكانات النمو، فإن إمكاناهتا الضئيلة على الرغم من أن األسواق يف البلدان النامي 
والضيقة جتعلها مبثابة خيار سيئ يف جمال االستثمار بالنسبة للشركات اليت لديها خيار استثمار أمواهلا يف أسواق                 

اء األسهم تقلل   فاإلمكانات التجارية املتدنية، وبطء حركة السوق، واخليارات احملدودة لشر        . أجنبية أكثر تطوراً  
ويف إقليم شرق أفريقيا، تفتح بورصة األوراق املالية يف . فرص استفادة اجملتمع احمللي من االستثمار يف السوق احمللي

وتعمل سوق . أوغندا، على سبيل املثال، أبواهبا مرتني فقط يف األسبوع للتعامالت التجارية، يومي االثنني والثالثاء
السالم ثالثة أيام، بينما سوق األوراق املالية يف نريويب يف كينيا ختصص ساعتني للتعامالت              األوراق املالية يف دار     

ويربز هذا االجتاه يف غالبية     . التجارية خالل كل يوم من أيام العمل على الرغم من أهنا تعمل طوال أيام األسبوع              
وتفتقر غالبية  .  يف جنوب أفريقيا   JSEة  األسـواق األفريقـية ما عدا األسواق الكبرية مثل بورصة األوراق املالي           

 . األسواق يف البلدان النامية لتسهيالت التغطية التحوطية كالعقود اآلجلة وعقود اخليارات

 .كما أن سبل االستثمار األخرى مثل العقارات والسندات غري متطورة وغري مستخدمة متاماً 

 السياسات العامة والقيم لدى احلكومات

كومات القيم اليت توفر احلماية ملواطنيها، أو تضع السياسات العامة اليت ميكن أن تتبعها ال تدعم بعض احل 
 .الشركات احمللية واألجنبية من أجل تعزيز املسؤولية االجتماعية للشركات

 أخرى، غري أن عمليات تعدينها تؤدي إىل        معادن وموارد طبيعية  وغالبـية الـبلدان النامـية توجد هبا          
. وقد اجتذبت هذه املوارد الطبيعية عدداً كبرياً من الشركات. ئية خطرية إذا مل ترصد بصورة سليمةانعكاسات بي

ويف خضـم اإلسراع جلين األموال من هذه املوارد، تغفل البلدان احلاجة إىل وضع الوسائل السليمة                . األجنبـية 
 . راقبة الالزمةللتحقق واملوازنة، مما يعطي الشركة فرصة استغالل املوارد من دون امل

فاالفتقار إىل السياسات العامة السليمة يّسر للشركات       .  باستمرار مشاكل مماثلة   العملوقد واجه قطاع     
كما برزت يف . األجنبية توظيف العمال املغتربني بدالً من تعيني املوظفني من اجملتمع احمللي الذي يستضيف الشركة

وبينما تقوم  .  املوظفني احملليني واملغتربني من حيث املعاملة واألجور       مثل هذه احلاالت قضايا تتعلق بالتفاوت بني      
. بعض الشركات بتعيني موظفني حمليني يف الوظائف الدنيا فإن فريقها اإلداري يتألف بصورة كاملة من األجانب               

 . ت هذه السيناريوهاويصبح تعزيز القيم اجملتمعية اليت تذهب إىل أبعد من األعمال اخلريية يف حكم املستحيل يف مثل

واألعمال اخلريية مثل التربعات ُتعامل من ِقبل موظفي الضرائب على أهنا مصروفات غري قابلة للخصم،                
 .ومتثل بالتايل عبئاً ضريبياً على الشركات وحتول دون قيام الشركات اخلاصة مبثل هذه األعمال
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 البيئة السياسية

أدت إىل وقوع عمليات إبادة مجاعية واسعة، واهنيار         بات سياسية اضطراشـهد عـدد كبري من البلدان النامية          
 . وهذا الوضع ال يشجع أي شركة أجنبية على االستثمار يف وسائل االستثمار احمللية. االقتصادات واختالل أمين كبري

اً  بشكل خطري اجلهود اخلريية اليت تقوم هبا الشركات نظر         التدخل السياسي والفساد الشديد   كما يعوق    
كما فتح الفساد ثغرات للتهرب     . إىل أن التـربعات واملسـاعدات تصل إىل األشخاص اخلطأ أو ُيساء استغالهلا            

والتالعـب الضـرييب بالنسبة للشركات نظراً ألن املوظفني املسؤولني عن حتصيل الضرائب يقبلون بسهولة تلقي         
 .الرشاوى لصرف النظر عن القيمة الفعلية للضرائب

وحيصل ذوو  .  أيضاً إىل حرمان اجملتمع احمللي من االستفادة من عمليات اإلمداد واملشتريات           وأدى الفساد  
الـنفوذ السياسـي على عطاءات املشتريات عن طريق االحتيال، ومرة أخرى تصبح التدابري املتعلقة باملسؤولية                

 . االجتماعية للشركات املوجهة لفائدة جمتمع بأكمله يف غري موضعها

ويف بعض احلاالت . اجلهود املبذولة لتعزيز املسؤولية االجتماعية للشركات بعض العقبات    كمـا شهدت     
وأشارت . قـام أشخاص فاسدون ذوو نفوذ باستخدام املنظمات غري احلكومية كوسيلة لتحقيق مكاسب مادية             

ا تقف حجر  الشـركات إىل أن مشكلة التعرف على منظمات غري حكومية تتمتع باملوثوقية إلقامة شراكات معه              
كما ذكرت الشركات أن غالبية املنظمات غري       . عـثرة أمـام جهودها يف جمال املسؤولية االجتماعية للشركات         

 . احلكومية تشارك يف مشاريع قصرية األمد ال تأثري هلا على األمد الطويل

 االستغالل الذي متارسه الشركات األجنبية

دام البلدان النامية عند تأسيس استثماراهتا، وإنتاج وبيع        إن غالبـية الشركات األجنبية تسيء متاما استخ        
كما أن التعويضات املتدنية اليت تدفع ألصحاب األراضي يف حاالت التعدين وتدين األسعار    . أو خدماهتا /سلعها و 

لدان بصورة غري مربرة عند شراء أراضي إلقامة مرافق جديدة متثل جوانب االستغالل الرئيسية اليت تعاين منها الب                
ومن األمثلة احلية على التعويضات املتدنية شركة تيومني يف كينيا اليت توشك على دخول مرحلة التشغيل، . النامية

وحيصل . وقـد حصـلت هـذه الشركة على ترخيص على الرغم من وجود عدد كبري من القضايا اليت مل حتسم      
لقة بالضرر البيئي احملتمل بسبب االنبعاثات      أصـحاب األراضي على مبالغ زهيدة، بينما يبدو أن الشكاوى املتع          

 . السمية واحلاجة إىل مرفق صاحل يؤدي إىل حتسني األوضاع ال جتد أذناً صاغية

ومبجـرد انتهاء الشركات من التأسيس، فإهنا تستغل األوضاع البائسة يف سوق العمل لتعيني عمال غري                 
ليات اإلنتاج تغفل متاماً التأثري البيئي، مع وجود عدد         وعم. منضـمني لـنقابات العمال وتدفع هلم أجوراً زهيدة        

وتعرض هذه االنبعاثات السامة    . مـتزايد من حاالت إلقاء النفايات السامة اليت أبلغ عنها أفراد اجملتمعات احمللية            
 . وعمليات إلقاء النفايات صحة اجملتمعات احمللية للخطر وتؤدي إىل تدهور البيئة

فالشركات تشتري املنتجات   .  شراء املواد اخلام، وال سيما من القطاع الزراعي        كما يتضح االستغالل يف    
الزراعية اخلام مثل الشاي والقهوة والتبغ وألياف السيسال بأسعار زهيدة حبيث ال يتمكن املزارعون من تعويض                
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ون إىل االعتماد على    وهلذا السبب، يضطر املزارع   . كـل تكاليف اإلنتاج مثل األمسدة، واأليدي العاملة والصيانة        
ومن جهة أخرى، تقوم الشركات     . االقتراض من الشركات اليت تقوم باستغالهلم فتستمر دائرة االستغالل املفرغة         

 . بتصنيع املواد اخلام وبيعها حملياً ودولياً بأسعار باهظة فتحقق أرباحاً طائلة بينما يزداد املزارعون فقراً ومديونية

 التوصيات

ن النامية إىل وضع وتنفيذ سياسات عامة حتدد املبادئ التوجيهية املتعلقة بأداء الشركات من              حتتاج البلدا  
حيث عمليات اإلنتاج اليت تضمن احلماية البيئية، وعمليات الشراء اليت تضمن املعاملة املنصفة للموردين، وتضع               

وينبغي . يل إىل تعزيز التنمية االقتصادية    حـداً أدىن ألجور املوظفني يعزز القوة الشرائية للمستهلكني ويؤدي بالتا          
 . للحكومات رصد مصادر تعيني املوظفني متشياً مع سياسة عامة ال تشجع على توظيف املغتربني

كمـا جيـب وضع تدابري وعمليات فحص رمسية فيما يتعلق باملعادن والتعدين ومتابعة تنفيذها من أجل          
 .  البلدان الناميةتثبيط الشركات األجنبية من القيام باستغالل

أما الزراعة، وهي العمود الفقري لالقتصاد يف غالبية البلدان النامية، فيجب أن حتصل على إعانات بغرض  
. تقلـيل التكاليف اليت يتحملها املزارعون، الشيء الذي يضمن وجود منافسة شريفة وعادلة مع البلدان املتقدمة               

 . سترياد خلفض تباين التكاليف بني املنتجات املصنعة حملياً واملستوردةكما ميكن استغالل الرسوم املفروضة على اال

وجيب على البلدان النامية حتقيق االستقرار السياسي من أجل تشجيع واستدامة قيام الشركات باستثمار               
افحة الفساد  وينبغي وضع وتنفيذ تدابري ملك    . أمواهلا يف مشاريع قصرية وطويلة األمد وجلين مثار هذه االستثمارات         

تسـتهدف القضاء التام على االحتيال وسوء استغالل وهدر األموال يف مجيع األنظمة والعمليات بغرض تشجيع                
األعمـال اخلرييـة وضـمان االستفادة القصوى من هذه اجلهود وغريها من اجلهود املبذولة يف إطار املسؤولية                  

اليت ختصم من الضرائب من أجل تقليل األعباء على         كما أن جعل التربعات من النفقات       . االجتماعية للشركات 
 . الشركات اليت تقدم املساعدات سيشجع على القيام باألعمال اخلريية

وأسواقها حباجة  . والبلدان النامية حباجة ماسة إىل جعل سبل االستثمار فيها حيوية وجاذبة بشكل أكرب             
لطات املعنية باألسواق أن ختفف األنظمة بغرض       وجيب على الس  . إىل الـتطوير والتوسـيع واكتساب عمق أكرب       

كما أن تعزيز . التشجيع على التسجيل وزيادة التسجيل عرب احلدود لكي جتعل الوصول إىل األسواق أيسر وأسرع
عمل األسواق على املستويني احمللي والدويل، واالستفادة بصورة أفضل من السندات، والعقارات وغريها من سبل            

 . ُيترجم إىل زيادة يف االستثمار من ِقبل الشركات احمللية واألجنبيةاالستثمار، سوف

  االجتماعيةةالسعي إىل إجياد منوذج جديد إلعداد التقارير املتعلقة باملسؤولي

بينما تستمر حركة املسؤولية االجتماعية للشركات يف اكتساب الزخم على نطاق عاملي، فإن الشركات " 
 - االستدامة -وأحد هذه املعايري هو     .  لتحديد املمارسات التجارية اليت تتسم باملسؤولية      حباجة إىل معايري وتدابري   

اهلدف "وُتعّرف االستدامة على أهنا     . الـيت بـرزت بوصفها املعيار الدويل لقياس حتلي الشركات بروح املواطنة           
سافيتز " (والبيئية واالجتماعية االقتصادية   وهي مقياس ألداء الشركة من الناحية        -" الـنهائي الـثالثي األبعاد    
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والزخم الذي حصل عليه مفهوم املسؤولية االجتماعية للشركات حباجة إىل تنظيمه ونشره وتوجيهه من ). ٢٠٠٣
خالل منوذج إلعداد التقارير حيدد مقدار اجلهود املبذولة يف إطار املسؤولية االجتماعية للشركات، ويؤدي بالتايل               

 . ة وقياس أداء شركة ما يف هذا اجملالإىل تيسري إمكانية مقارن

وُتعد التقارير وسيلة أساسية للوصول إىل الكمال ألن الشركة قد تكتشف عند إخضاعها إىل التمحيص                
وسوف حتصل على تغذية مرتدة باملعلومات جتعلها تغري . العام أن صورهتا ليست حسنة بالقدر الذي كانت تعتقده

ات أخرى؛ وقد ُيطلب منها كشف األخطاء السابقة وتفسريها؛ وستصبح          مـن مواقفهـا؛ وسوف ُتقارن بشرك      
وبإمكان الشركة كسب املصداقية يف هناية األمر إذا        . جوانـب الضـعف لديها واضحة بالنسبة لوسائل اإلعالم        

والشركات اليت تعد تقارير بشأن االستدامة متر هبذا النوع من          . كشـفت احلقائق ومتسكت بالدفاع عن نفسها      
. والشيء الوحيد هو أن تأمل الشركة يف أن تصبح أكثر قوة بعد تقدمي التقارير. واجهة الصعبة اليت ال مفر منها امل

 . فهي جتعل الشركة عرضة للمساءلة-وُتعد التقارير شرطا ضروريا لالستدامة 

اليت لديها القدرة ) ١٩٩١ديالرد، (وُينظر إىل احملاسبة على أهنا جمال مهين وإحدى العلوم االجتماعية اهلامة       
 ).١٩٩٣كزنز وسيكا،   (وعلى كشف التغيريات االجتماعية والبيئية      ) ١٩٨٨هايرت،  (على تشكيل احلقائق االجتماعية     

واحلدود اليت مّيزت احملاسبة تقليدياً يف إطار وظيفة إعداد التقارير الفنية احملضة أصبحت ُعرضة لتحديات كبرية مع                 
وخالصة القول، ينبغي أال تعترب احملاسبة ممارسة حمايدة بدون         . سؤولية االجتماعية للشركات  التحول اجلديد باجتاه امل   

حمتوى، بل بوصفها جماالً دينامياً يتضمن شبكة معقدة من عالقات القوة اليت تؤثر على الطريقة اليت نتجاوب هبا مع                   
 ).١٩٩٣سيكا، كزنز و(القضايا االجتماعية والبيئية اليت تواجه جمتمعاتنا احمللية 

وتتمـثل إحدى اخلطوات األولية حنو وضع منوذج متسق إلعداد التقارير يف حتديد املعايري اليت ينبغي أن                  
كما أن غالبية املعايري اليت وضعت يف اآلونة . تراعيها عملية إعداد التقارير يف جمال املسؤولية االجتماعية للشركات

عية للشركات تطلب من الشركات القيام طواعية بوضع وتنفيذ السياسات          األخرية فيما يتعلق باملسؤولية االجتما    
وقد وضع  . واملمارسـات، وإلزام نفسها مبعايري أداء حمددة  بشأن خمتلف قضايا املسؤولية االجتماعية للشركات             

تماعي مؤخـراً عـدد حمدود من املعايري املخصصة لتوجيه الشركات اليت تسعى إىل إعداد تقارير عن أدائها االج                 
والبيئي واالقتصادي، بدالً من تقدمي توصيات جوهرية من أجل تنفيذ سياسات وممارسات حمددة يف جمال املسؤولية 

 . االجتماعية للشركات

وتوضع املعايري حبيث تستخدم . ويف كثري من احلاالت، كانت معايري األداء ومعايري إعداد التقارير متكاملة 
ة فيه، فضالً عن تعزيز مساءلة الشركات عن األداء يف جمال قضايا املسؤولية             لدعـم وقـياس التنفـيذ واملساعد      

مثل أن تركز على األداء البيئي أو (وبينما توضع الكثري من املعايري على أهنا قضايا مستقلة . االجتماعية للشركات
. االجتماعية للشركات، فهـنالك معايري أخرى تتناول جمموعة من القضايا يف جمال املسؤولية       )إدارة الشـركات  

 . وتقتصر القائمة التالية على معايري واسعة النطاق تتضمن قضايا متعددة يف جمال املسؤولية االجتماعية للشركات

وحيـتاج واضـعو املعايري إىل حتديد مؤشرات األداء الكمي لكل تأثري من تأثريات املسؤولية االجتماعية                 
 : للشركات على اجملتمع على النحو التايل
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 تأثري املسؤولية االجتماعية للشركات مؤشرات األداء الكمي

 اجملموع بالنسبة املئوية/عدد املوظفني، حبسب مستوى املسؤولية •
 دعم املوظفني/عدد وطبيعة برامج تدريب •
 اجملموع بالنسبة املئوية/عدد موظفي اإلدارة التنفيذية وجملس اإلدارة •
 ة للمتوسط أو اجملموعالنسبة املئوي/رواتب املوظفني •
 النسبة املئوية للمجموع/تطوير املوظفني واالحتفاظ هبم ودوراهنم •

 التوظيف

 النسبة املئوية للمجموع/عدد املوردين الذين مت التعامل معهم •
 النسبة املئوية للمجموع/ عدد العقود •
 النسبة املئوية للمجموع/قيمة الشراء/املبلغ الذي ُصِرف بالدوالرات •
السلع مقابل اخلدمات، سلسة التوريد، عمليات      (توزيـع املـوارد      •

 النسبة املئوية للمجموع) الصيانة واإلصالح
 التنمية واالستشارات •
  التدقيق/االتصال والتحقق •
 مشاركة املتعاقدين من الباطن/األطراف الثانية •

 املوارد واملشتريات

ت كافية اليت وضعت فيها املرافقاجملتمعات احمللية اليت ال حتصل على خدما •

 )سوق، عمالة، استخالص موارد(طبيعة املوقع  •
 التشييد والتشغيل •
 مستوى االرتباط باجملتمع احمللي وإشراكه •
 :استخدام أصول الشركة •

 )عدد الوظائف ومقدار األجور(التوظيف  - 
 )عدد املوردين واألموال املنفقة(املوارد  - 
 تماعياالستثمار االج - 

 اختيار مواقع املنشآت وإدارهتا

 )الربط املستقبلي(توزيع املنتجات واخلدمات  - 

 استخدام املنتجات واخلدمات  - 

 االستثمارات املالية - 

 املسامهة الضريبية •
 الوظائف غري املباشرة •

 

 املنتجات واخلدمات إشراك السوق املستهدفة يف حتديد املتطلبات •
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 تأثري املسؤولية االجتماعية للشركات مؤشرات األداء الكمي

 أُنفقت بالدوالرات على البحث والتطوير املخصص       املـبالغ الـيت    •
 للمنتجات واخلدمات املوجهة ألدىن األسواق من حيث الدخل

العمل الوظيفي املتبادل مع العمليات اليت ترمي إىل خفض تكاليف           •
 تصنيع املنتجات أو توفري اخلدمات

 التسويق •
 توفري املواد اخلام •
 الوصول إىل املنتجات •
 ليت تتم خدمتهاألسواق ا •
 طبيعة التوزيع •
 مقدار األعمال التجارية •

 التطوير واالستخدام والتسليم

 مقدار أنشطة االستثمار املباشر •

 طبيعة النشاط االستثماري •

 مستوى استثمارات رأس املال •

 مقدار االستثمارات اليت تدعم الفائدة االقتصادية •

  واملوردينمقدار االستثمار مع الشركاء التجاريني •

  املسؤولة اجتماعياًتمقدار االستثمار يف جماالت تعلق باالستثمارا •

 العائد من االستثمارات املذكورة أعاله •

 االستثمار املايل

 )النقدية والعينية(مقدار االستثمار يف اجملاالت اخلريية  •

 الشراكات مع اجملتمع احمللي •

 مستوى االلتزامات واألنشطة الطوعية  •

 االلتزام املدين/موقف السياسة العامة •

األعمال اخلريية واالستثمارات يف اجملتمع     
 احمللي

 .تأثري معايري وممارسات املسؤولية االجتماعية للشركات: Broday Weiser Burns: املصدر

حد من املؤشرات   وانطالقاً من املؤشرات الكمية اليت مت حتديدها، ميكن وضع املعايري بإعطاء وزن خمتلف لكل وا               
وميكن بالتايل وضع منوذج التقارير االجتماعية ملختلف فئات الشركات من حيث حجم الصناعة             . حبسب مستوى أمهيته  

ولكي يصبح مثل هذا النموذج مقبوالً ومفيداً بالنسبة للجهات صاحبة املصلحة،           . وملكيتها، سواء كانت أجنبية أو حملية     
 . لنموذج التشاور بصورة شاملة مع اجلهات الرئيسية املعنية خالل كل العمليةينبغي لواضعي املعايري ومطوري ا

 ترشيد أعباء إعداد التقارير

إن التحول إىل اختاذ مواقف أخالقية يف جمتمع ُيعد فيه السعي الضيق لتحقيق املكاسب املادية الفردية أمراً  
وهنالك حاجة ماسة ملثل ). ٢٧٧، ١٩٩٥سنجر (ون عادياً هو مبثابة حتول جذري بصورة أكرب مما يتصوره الكثري

 .هذا التحول واملقاييس اليت يتم هبا
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ويف أفريقـيا، على سبيل املثال، تكون التقارير املتعلقة باملسؤولية االجتماعية للشركات عبارة عن سرد قصري              
وتكون مجيع البيانات يف كل هذه      . رضةلألعمال اخلريية وتدابري محاية البيئة اليت قامت هبا الشركة خالل الفترة املستع           

الـتقارير إجيابية دائماً، وتسري كل املؤشرات يف االجتاه الصحيح، كما تبني أن كل التحديات قد مت التصدي هلا، وأن                    
وقد يعزى هذا األمر إىل حقيقة االفتقار إىل معايري كمية فتقوم الشركات            . حتقيق مجيع األهداف جتاوز ما هو مطلوب      

 .  بتقييم نفسها وفق معايريها اخلاصة اليت تكون يف الكثري من األحيان يف حدود إمكانياهتابالتايل

وهنالك حىت اآلن عدد قليل من الشركات، إن وجدت، اليت تبني بصورة تامة ومباشرة مصدر األضرار                 
وهذا . ب االجتماعية وهنالك عدد أقل من الشركات اليت تفعل نفس الشيء بالنسبة للجوان          . البيئـية اليت حتدثها   

التغافل يقلل وضوح الفوائد االقتصادية واالجتماعية يف نظر صانعي القرار الذين قد يضعوا يف اعتبارهم احلماية                
 . من التلوث وغري ذلك من التدابري اجملتمعية املتعلقة خبيارات االستثمار

 :ليفوائد التقارير يف جمال املسؤولية االجتماعية للشركات تتضمن ما ي 

 زيادة الشفافية •

 اختاذ القرارات الدقيقة والواعية •

 األسلوب األفضل إلدارة املخاطر واألزمات •

 تعزيز قيمة ومسعة العالمة التجارية •

 العالقات احلسنة مع احلكومة واجملتمعات احمللية •

ن االنتقادات  اسـتدامة االرتـباط بني الشركة واجملتمع على األمد الطويل نظراً لتلقي املزيد م              •
 والتحسينات املقترحة من املراجعني الداخليني واخلارجيني

 ضمان تنفيذ املسؤولية االجتماعية للشركات نظرا لقيام احلكومة برصد االمتثال للمعايري •

عبء "إن الفوائـد املكتسبة من خالل التقارير املتعلقة باملسؤولية االجتماعية للشركات يتجاوز كثرياً               
 . ، وجيعلها جزءاً هاماً من أداء الشركات ينبغي أن ُيدمج يف التقارير املالية الرمسية"قاريرإعداد الت
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 االستثمارات املسؤولة جتاه اجملتمع

 جويل ماكداول

 مديرة األحباث املختصة يف االستثمار املسؤول جتاه اجملتمع
 ستاندرد اليف إنفيستمنت

وسأتناول هذه املسألة . موضوع حماضرتنا اليوم هو احملاسبة واإلبالغ بشأن مسؤولية الشركات جتاه اجملتمع 
 مليار جنيه إسترليين ٨٠، وهي شركة استثمارية عاملية مكلفة بإدارة زهاء "تستاندرد اليف إنفيستمن"من منظور 

ويوجد مقر الشركة الرئيسي يف إدنربه، بسكوتلندا، ولدينا أعمال يف لندن ومونتريال وبوسطن             . مـن األصـول   
، "ستاندرد اليف أشورنس كامبين   "و. وهونـغ كونـغ والصني ودبلن، ولدينا مكاتب متثيلية يف بيجني وسيول           

 .شركتنا األم، هي أكرب شركة لتعاونيات التأمني يف أوروبا

سـأركز يف تعليقايت على املعلومات اليت نبحث عنها بشأن مسؤولية الشركات جتاه اجملتمع وعلى كيفية           
 .االستفادة منها

ث عنها  فمـن البديهي بداية أن يكون نوع املعلومات املتعلقة مبسؤولية الشركات جتاه اجملتمع اليت يبح               
أو، مثلما تعلمت يف كلية احلقوق، اجلواب       . املستثمرون رهناً بالسبب الذي جيعلهم يبحثون عنها يف املقام األول         

 .الذي حتصل عليه يتوقف على السؤال الذي تطرحه

ونبحث، بالنسبة ألخالقية صناديقنا، مثالً، عن معلومات تتعلق باملشاكل البيئية واالجتماعية من أجل فرز  
 .شركات اليت تتورط يف بعض األنشطة أو ختفق يف االستجابة لبعض املعايريال

وألجل تلك الصناديق، حنتاج إىل معلومات بشأن بعض املسائل من قبيل ما إذا كانت شركة ما قد أُدينت  
 جتّرب  لتلويث البيئة، وما إذا كانت تصنع مواد كيماوية تستنفد طبقة األوزون أو مبيدات آفات، وما إذا كانت                

منتجات على احليوانات، أو حتوِّر احملاصيل جينياً، أو تعمل يف بلدان ال ُتحترم فيها حقوق اإلنسان والعمال، أو                  
 .تنتج أسلحة أو تبيعها، أو تشغل مصانع تعمل بالطاقة النووية، أو تنتج التبغ أو الكحول أو تبيعهما

لومات تتعلق بالتأثري االجتماعي والبيئي لشركة ما  وهكـذا فإننا حنتاج، ألجل أخالقية صناديقنا، إىل مع         
 .على اجملتمع

 .وقد يكون للمسائل اليت هنتم مبعرفتها تأثري ملموس على أداء الشركة املايل أو ال يكون 

 ".ستاندرد اليف إنفيستمنت"ولكن الصناديق األخالقية متثل جزءا يسريا من جمموع األصول اليت نديرها يف  

سة إىل املعلومات املتعلقة مبسؤولية الشركات االجتماعية فيما يتصل بالشركات اليت نستثمر فيها             وحاجتنا املا  
 .تنبع من اعتقادنا بأن الشركات اليت جتيد إدارة مسؤولياهتا االجتماعية والبيئية ستتمتع مبيزة نسبية يف املدى البعيد
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عمليات مناسبة إلدارة هذه املسائل ختاطر      وفضـالً عن ذلك، فإن الشركات اليت ختفق يف احملافظة على             
بإحلـاق الضرر بسمعتها وما ينشأ عن ذلك من آثار سلبية على عالمتها التجارية وعلى صورهتا، مما قد ينعكس                   

ويتجلى هدفنا األول يف حتقيق نتائج استثمار عالية بصورة منتظمة لفائدة عمالئنا وحنن             . مباشرة على أدائها املايل   
 .نا ملسؤولية الشركات جتاه اجملتمع كأداة حبث أخرى للمسامهة يف حتقيق هذا اهلدفنستخدم حتليل

ونستخدم حتليلنا للمسائل املتعلقة مبسؤولية الشركات االجتماعية يف رصد املخاطر املادية الناشئة عن املشاكل               
 نستخدم التحليل لتقييم قدرة اإلدارة      كما إننا . االجتماعـية والبيئية ألن قيمة األصول واخلصوم قد تتأثر هبذه املشاكل          

 .على احلد من املخاطرة والتفاعل مع الضغط التنافسي والتكيف مع التوقعات البيئية واالجتماعية املتغرية

فأحد اجلوانب  . وإن اختاذ قرارات استثمارية أكثر من جمرد صف ِنسب وأرقام يف شكل معادلة رياضية              
م قدرة اإلدارة على حتقيق أهدافها وحتليلُنا ملسؤولية الشركة جتاه اجملتمع وسيلةٌ            األساسية ملا نقوم به يتضمن تقيي     

وباستثناء . وهـذا واحد من املناهج اليت يرغب عمالؤنا يف أن نتبعها نيابة عنهم        . مـن وسـائل تقيـيم اإلدارة      
تستبعد الشركات اليت ال املسـتثمرين يف الصـناديق األخالقية لدينا، الذي يقررون االستثمار حتديدا يف صناديق       

تستجيب لشروطهم األخالقية، فإن عمالءنا الذين نستثمر نيابة عنهم ال يريدوننا أن نضع حدودا جملال االستثمار                
 .إال إذا كانت املشاكل االجتماعية والبيئية تشكل خطراً كبرياً على أداء األسهم

شركات االجتماعية بنفس الطريقة اليت ننظر هبا إىل أية ومبا أننا ننظر إىل إدارة املسائل املرتبطة مبسؤولية ال 
مسائل أخرى تتعلق باألعمال، فإننا نتوقع من الشركات أن حتدد املسائل اليت ترى أهنا حامسة بالنسبة لنشاطها وأن 

 .ختربنا بكيفية إدارهتا لتلك املسائل وتقّيم مدى النجاح الذي أحرزته يف القيام بذلك

فقد وضعنا منهجية لتصنيف الشركات خاصٍة      . كاالت تصنيف خارجية إلجراء هذا التحليل     وحنن ال نستخدم و    
 .بنا استناداً إىل التحليل الذي نقوم به لتقارير الشركة واملعلومات اليت حنصل عليها خالل االجتماعات مع اإلدارة

الشركة يف املسائل األساسية أوالً، ندرس سياسات . ونعتمد منهجاً إطارياً يقوم على أربع ركائز للتحليل 
ثالثاً، ندرس  . ثانياً، نفحص النظم اإلدارية اليت تعتمدها الشركات لتنفيذ سياساهتا املعلنة         . بالنسـبة إىل نشاطها   

مث رابعاً، ندرس نوعية التقارير اليت . مدى النجاح الذي تلقاه نظم اإلدارة تلك يف حتقيق أهداف السياسات العامة 
 .ن مجيع ما سبقتصدرها الشركة ع

وحنـن حنـدد املمارسات الصناعية الفضلى لكل قطاع ونقيس مدى التزام الشركات هبا عرب مقارنتها                 
 .بنظرياهتا من أجل التعرف على الشركات الرائدة واألخرى املتقاعسة يف كل قطاع

 . ذات الصلةهذا وصف موجز ملا نبحث عنه بشأن مسؤولية الشركات االجتماعية وما نصنعه باملعلومات 

فما هي يا ترى، من منظورنا، الثغرات اليت جيب سدها يف عملية اإلبالغ اليت تقوم هبا الشركات؟ أعتقد                  
 .أن مثة ثالث ثغرات رئيسية
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ويعود هذا بال شك يف البداية إىل       . أوالً، هناك ثغرة يف كمية ونوعية اإلبالغ بشأن املشاكل االجتماعية          
.  اجملتمع كانت تركز أكثر على املشاكل البيئية عوض أن تركز على الصورة األوسعكون مسؤولية الشركات جتاه

 .وجيب سد هذه الثغرة

فمن منظور املستثمر، كثرية جداً هي احلاالت اليت        . ثانياً، نود من الشركات أن تقدم املزيد من التحليل         
رح السبب الذي اختارت ألجله أن تبلغ تقدم فيها الشركات بيانات كمية بشأن مؤشرات أداء رئيسية دون أن تش

عن مؤشرات أداء رئيسية بعينها ودون أن حتلل البيانات اليت تبلغ عنها ملعرفة ما إذا كانت مبادراهتا قد ُوفقت يف                 
ورمبا يكمن السبب وراء غياب هذا التحليل أحياناً كثرية يف كون الشركات تركز أكثر              . بلوغ أهداف سياساهتا  

مي معلومات بشأن مؤشرات األداء الرئيسية دون أن تفهم متاماً كيف يستخدم املستثمرون تلك              مما جيب على تقد   
فالتوكيد على مؤشرات األداء الرئيسية رمبا يكون قد عتَّم على حقيقة أن البيانات جيب أن تستخدم                . البـيانات 

 كما أن التوكيد على مؤشرات      .لتوضـيح أمر ما كأمر ما إذا كان النهج املتبع لتحقيق هدف ما منهجاً ناجحاً              
 .األداء الرئيسية رمبا يكون قد أصاب الشركات حبساسية مفرطة إزاء الطريقة اليت ستؤوَّل هبا بياناهتا

مع أننا حققنا بعض النتائج اجليدة يف       : "أبـدت إحدى الشركات يف تقرير هلا عن السالمة التعليق التايل           
وهذا شيء تأسف لـه .  خالل هذه السنة ثالث وفيات نامجة عن حوادثأدائنا اإلمجايل يف جمال السالمة، حدثت

ولكن حالة وفاة واحدة فقط هي اليت ترتبط بطريقة العمل، بينما كانت احلالتان األخريان              . الشركة أسفاً شديداً  
 ".جرمييت قتل

ا هي املسائل البالغة    أما الثغرة الثالثة يف حترير تقارير الشركات فهي، يف نظرنا، أن الشركات ال حتدد م               
ومن وجهة نظرنا،  . األمهية بالنسبة للقطاعات اليت تنتمي إليها وللمناطق اجلغرافية اليت تعمل فيها وال تركز عليها             

كمستثمر يقيِّم املخاطرة والقدرة على اإلدارة، فإن املسائل اهلامة املتعلقة مبسؤولية الشركات جتاه اجملتمع تتفاوت               
فشركةٌ تطوِّر الربجميات ال حتدث نفس اآلثار البيئية اليت حتدثها شركة           . شركة وموقعها حسـب طبيعة نشاط ال    

ومع أنه من غري    . تعديـن وال نـتوقع من الشركتني أن هتتما بنفس القدر بقياس أدائهما البيئي ورصده وحتسينه               
لذين جيلبون أسلحة نارية    الضروري لشركة تعمل يف القارة األوروبية أن تضع وتنفذ سياسة بشأن املستخدمني ا            

 .معهم إىل مكان العمل، فقد يكون ذلك أمراً ال غىن عنه لشركة تعمل يف الواليات املتحدة

وبإجياز فإنه ينبغي للشركات أن تركز ما تبذله من جهود يف اإلدارة واإلبالغ على املسائل األساسية اليت          
لياً يف جمموعات خمتلفة، وباخلصوص مبادرة اإلبالغ العاملية، وأنا مسرورة لرؤية اجملهود الذي يبذل حا. هتم نشاطها

وآمل أن تقر هذه املبادئ التوجيهية      . مـن أجل وضع مبادئ توجيهية يف جمال إعداد التقارير خاصة بكل قطاع            
 .أيضا بأوجه االختالف النامجة عن املوقع اجلغرايف

 :اخلالصة أننا 

سائل االجتماعية والبيئية يف االعتبار عند اختاذ القرارات        نـأخذ سياسات وممارسات الشركات بشأن امل       
 .االستثمارية
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ونعـتقد أنه ينبغي للشركات أن تعد تقارير بشأن السياسات واملمارسات اليت تكون قد اعتمدهتا بغية                 
 .ضمان وفائها بالتزاماهتا االجتماعية والبيئية

لقضايا احليوية اليت تواجهها وعن استراتيجياهتا      ونود أن نرى الشركات تعد تقارير عن حتليلها اخلاص ل          
 .إلدارة تلك القضايا

ونشجع وندعم وضع مبادئ توجيهية خاصة بكل قطاع تضع يف احلسبان االختالفات اجلغرافية ملساعدة               
 .الشركات يف هذه العملية
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 املبادئ التوجيهية اليت وضعتها منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي
 جل الشركات املتعددة اجلنسياتأل

 كاثرين غوردن

 كبرية اخلرباء االقتصاديني
 قسم حركة رؤوس األموال واالستثمار الدويل واخلدمات، منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي

سـتتناول مالحظـايت اليوم جمموعة من املسائل اليت مت الوقوف عليها مؤخراً بوصفها ذات صلة خاصة                  
وتتعلق هذه القضايا بتوزيع املنافع يف اجملتمعات املضيفة وبالفساد         . ان مضـيفة تتمتع بثروات طبيعية هائلة      بـبلد 

فهذه ليست من نوع    . هذه قائمة تشمئز منها النفوس وأنا آسفة لذلك       . والعـنف وانـتهاكات حقوق اإلنسان     
وقد اصطدمنا  . عاون والتنمية يف امليدان االقتصادي    القضايا اليت تعاجلها يف العادة جلنة االستثمار التابعة ملنظمة الت         

 .هبا أثناء استجابتنا لطلب التطرق ملسؤولية الشركات جبميع جوانبها فيما يتصل باالستثمار الدويل يف ميامنار

 مسؤولية الشركات جتاه اجملتمع يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي

 مدعومة  - يف امليدان االقتصادي على وجهة النظر القائلة إن اقتصادات السوق            ترتكز منظمة التعاون والتنمية    
 املنظمة يف   وتتلخص مهمة .  عامل رئيسي يف زيادة الرفاه االقتصادي واالجتماعي والبيئي        -بسياسـة عامـة فعالـة       

 .مساعدة احلكومات على تسيري ذاهتا بصورة أكثر كفاءة وفعالية

وجيدر . دويل وسيواصل مسامهته األساسية يف حتقيق هدف التنمية املستدامة        وقد ساهم جمتمع األعمال ال     
 فمسؤوليته األساسية هي در -الـتذكري بأن أهم مسامهة يقدمها قطاع األعمال هي القيام باألعمال يف حد ذاته     
 خالل تلك فتوفر الشركات، من. عوائد مناسبة على مالكي رؤوس األموال عن طريق خلق فرص لالستثمار املرِبح

ويشهد تاريخ االقتصاد على قدرة     . العملـية، مواطن شغل وتنتج سلعاً وخدمات يرغب املستهلكون يف شرائها          
 .قطاع األعمال على الرفع من درجة الرفاه العام ومستويات املعيشة عندما ينشط يف بيئات يسودها احلكم الفّعال

فعلى الشركات أيضا أن تلتزم     .  الوظيفة األساسية  ومسـؤولية الشـركات أمـام اجملـتمع تتجاوز بالطبع هذه           
اليت تكون لدى اجملتمع غري     " اليسرية"باملتطلـبات القانونية والتنظيمية وعليها أن تستجيب، من الناحية العملية، للتوقعات            

ات حنو ألفي شركة من ويشري حبث أجنزته منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي يف ممارس    . املدوَّنة يف كتب القانون   
وقد جتمعت لدى العديد . خمتلف أحناء العامل إىل أن العديد من الشركات قد استثمرت بقوة يف حتسني قدراهتا للقيام بذلك   

وقد قامت الشركات هبذا االستثمار ألهنا تعترف بترابطها مع . مـن الشـركات اخلربة اإلدارية وسامهت يف نشوء معايري   
 .فإذا مل تكن اجملتمعات احمليطة على ما يرام، فإن قطاع األعمال بدوره لن يزدهر.  فيهااجملتمعات اليت تعمل

واملـبادئ التوجيهـية ألجل املؤسسات املتعددة اجلنسيات أداةٌ مل تعتد عليها منظمة التعاون والتنمية يف        
لكن هذين النوعني من . كوماتاملـيدان االقتصادي ألهنا تتناول مسؤولية الشركات جتاه اجملتمع، ال مسؤولية احل     

املسـؤوليات مـترابطان ومتـثل املبادئ التوجيهية حماولة إلجياد التفاعل املناسب بني القواعد والتوصل إىل عقد                 
 .وهي ما تزال يف طور اإلجناز خاصة فيما يتعلق بآليات تنفيذها. اجتماعي دويل
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 ملتعددة اجلنسيات، اليت وضعتهاالتوصيات الرئيسية للمبادئ التوجيهية اخلاصة باملؤسسات ا
 منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي

واهلدف املشترك بني احلكومات امللتزمة باملبادئ      . يضع املبادئ التوجيهية يف إطار عامل آخذ يف العوملة        : التمهيد
ة اجلنسيات يف التقدم االقتصادي التوجيهية هو تشجيع املسامهات اإلجيابية اليت ميكن أن تقدمها املؤسسات املتعدد

 .والبيئي واالجتماعي، والتقليل إىل احلد األدىن من الصعوبات اليت قد تثريها خمتلف العمليات اليت تقوم هبا

حتدد املبادئ اليت تستند إليها املبادئ التوجيهية، مثل طابعها الطوعي، وتطبيقها على            :  املفاهيم واملبادئ  -أوالً  
 .حقيقة أهنا تعكس املمارسات السليمة جلميع املؤسساتنطاق العامل، و

تتضمن التوصيات احملددة األوىل، مبا يف ذلك األحكام املتعلقة حبقوق اإلنسان،           :  السياسـات العامة   -ثانـياً   
والتنمية املستدامة، ومسؤولية سالسل العرض، وبناء القدرات احمللية، وتدعو بصورة أعم املؤسسات إىل املراعاة              

 .تامة للسياسات الراسخة يف البلدان اليت تعمل هباال

توصي بكشف املعلومات عن مجيع املسائل املادية املتعلقة باملؤسسة، مثل أدائها           :  كشـف املعلومات   -ثالـثاً   
وملكيتها، ويشجع االتصال يف اجملاالت اليت ال تزال فيها معايري اإلبالغ يف مرحلة التطوير، مثل جماالت اإلبالغ                 

 .جتماعي واإلبالغ البيئي واإلبالغ عن املخاطراال

تعاجل اجلوانب الرئيسية لسلوك الشركات يف هذا اجملال، مبا يف ذلك عمل :  العمالة والعالقات الصناعية-رابعاً 
 .األطفال والسخرة، وعدم التمييز، واحلق يف متثيل حقيقي للموظفني، واملفاوضات البناءة

ؤسسات على حتسني أدائها يف جمال محاية البيئة، مبا يف ذلك أداؤها املتعلق باآلثار على تشجع امل:  البيئة-خامساً 
وتشمل أهم عناصر هذا الفصل التوصيات املتعلقة بنظم اإلدارة البيئية واستصواب احلذر يف      . الصـحة والسالمة  

 .احلاالت اليت ُيحتمل فيها وقوع ضرر جسيم بالبيئة

 .تغطي الرشوة يف القطاعني العام واخلاص، وتعاجل الفساد السليب واإلجيايب:  مكافحة الرشوة-سادساً 

توصي بأن تلتزم املؤسسات، يف تعاملها مع املستهلكني، باملمارسات التجارية :  مصـاحل املستهلكني -سـابعاً   
قولة لضمان  والتسـويقية والدعائـية املنصفة، وأن حتترم خصوصية املستهلكني، وأن تتخذ مجيع اإلجراءات املع             

 .سالمة وجودة السلع أو اخلدمات اليت توفرها

هتدف إىل تشجيع املؤسسات املتعددة اجلنسيات على نشر مثار أنشطة البحث           :  العـلم والتكنولوجيا   -ثامـناً   
 .والتطوير بني البلدان اليت تعمل هبا، واملسامهة بالتايل يف القدرات االبتكارية للبلدان املضيفة

 .تشدد على أمهية هتيئة مناخ جتاري منفتح وتنافسي: نافسة امل-تاسعاً 
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 ما هي املبادئ التوجيهية اليت تضعها منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي؟

 حكومة إىل مؤسسات متعددة اجلنسيات تعمل يف        ٣٨املـبادئ التوجيهية هي توصيات موجهة من قبل          
وحتدد مبادئ ومعايري طوعية للقيام باألعمال بصورة مسؤولة يف         . قاً منها الـبلدان األعضـاء يف املنظمة أو انطال       

جمموعة متنوعة من امليادين، مبا فيها العمالة والعالقات الصناعية وحقوق اإلنسان والبيئة واإلفصاح عن املعلومات 
 .واملنافسة والضرائب والعلم والتكنولوجيا

بإمكان الشركات املتعددة اجلنسيات تقدميها يف حتقيق التقدم        وغايـتها تشجيع املسامهات اإلجيابية اليت        
 .االقتصادي والبيئي واالجتماعي

إعالن منظمة التعاون والتنمية  -واملبادئ التوجيهية جزء من صك متوازن أوسع يبني احلقوق وااللتزامات  
فاإلعالن حيث على اتباع هنج     . اتيف املـيدان االقتصادي املتعلق باالستثمار الدويل واملؤسسات املتعددة اجلنسي         

شـامل ومترابط ومتوازن فيما يتعلق مبعاملة احلكومات لالستثمار األجنيب املباشر وبأنشطة املؤسسات يف البلدان           
وهو من بني األمور اليت على البلدان أن تتعهد هبا كي تصبح أعضاء يف نادي منظمة التعاون والتنمية يف                   . املضيفة

وهو يساعد البلدان يف العمل على إنشاء نظام استثمار ليربايل جيسد قيم الشفافية وعدم التمييز . امليدان االقتصادي
ومحايـة االستثمار ويساعد يف نفس الوقت على ضمان عمل املستثمرين األجانب يف انسجام مع قوانني البلدان                 

 .املضيفة وعلى جعل التوقعات أقل رمسية

سلوك الوحيدة اخلاصة بالشركات املتعددة اجلنسيات احلاصلة على دعم         واملبادئ التوجيهية هي مدونة ال     
هي مصدر معظم االستثمار األجنيب املباشر يف العامل وتوجد فيها مقار أغلب             )١(متعدد األطراف والبلدان املنضمة   

احلكومات قد ورغم أن املبادئ التوجيهية غري ملزمة لتلك املؤسسات فإن . كربيات املؤسسات املتعددة اجلنسيات   
ويعّزز تلك املبادئ مرفٌق يتيح لألطراف املعنية توجيه نظر نقطة اتصال  . تعهدت بتشجيع احترامها وتنفيذها فعلياً    

 .وطنية إىل عدم احترام شركة ما مزعوم للتوصيات الواردة يف املبادئ التوجيهية

 نقطة االتصال الوطنية

علقة مبسؤولية الشركات جتاه اجملتمع على أساس أن آليات         كـثرياً ما يشكك املنتقدون يف املبادرات املت        
وبالرغـم مـن أن آليات متابعة املبادئ التوجيهية ما تزال إىل حد كبري قيد             . املـتابعة املتعلقة هبا عدمية الفعالية     

  للمبادئ التوجيهية اليت كانت قد اسُتنبطت يف عام        ٢٠٠٠ وقد ُوضع معظمها خالل استعراض عام        -اإلعـداد   
 . فإهنا متثل قناة فريدة من نوعها لتشجيع التقيد مبعايري السلوك الدولية املناسبة املتعلقة بالشركات- ١٩٧٦

                                                        

وهذه البلدان هي الثالثون األعضاء يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، وكذلك البلدان               )١(
ويوجد قيد  . األرجنتني وإستونيا وإسرائيل والربازيل وسلوفينيا وشيلي والتفيا وليتوانيا       : الثمانية التالية غري األعضاء فيها    
 .النظر طلب مقدم من سنغافورة
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ونقطـة االتصـال الوطنية، وهي يف كثري من األحيان مكتب حكومي، مكلف بتشجيع التقيد باملبادئ                 
تمع األعمال الوطين واألطراف األخرى     التوجيهية ضمن إطارها الوطين وضمان فهم املبادئ التوجيهية من قبل جم          

وجتيـب نقطة االتصال الوطنية على االستعالمات بشأن املبادئ التوجيهية؛ وتناقش املسائل املتعلقة هبا              . املعنـية 
وتسـاعد يف حل املشاكل اليت قد تنشأ يف هذا الصدد؛ وجتمع املعلومات عن التجارب الوطنية خبصوص املبادئ                  

جلنة االستثمارات الدولية   قـاط االتصال الوطنية سنوياً لتبادل خرباهتا وتقدمي تقرير إىل           وجتـتمع ن  . التوجيهـية 
 .ات املتعددة اجلنسياتؤسسوامل

وتلك اللجنة هي اهليئة املسؤولة داخل منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي عن اإلشراف على عمل  
كما حيق هلا إصدار توضيحات بشأن تنفيذ املبادئ . زيادة فعاليتهااملـبادئ التوجيهـية ويتوقع منها اختاذ خطوات ل     

 يومبا أن املبادئ التوجيهية تستهدف الشركات فإن مدخالت األعمال والعمالة تكتس          . التوجيهية يف ظروف معينة   
ستشاريتني وتتشاور جلنة االستثمارات الدولية والشركات املتعددة اجلنسيات بانتظام مع اللجنتني اال          . أمهـية خاصة  

لجنة االستشارية  لا ومها   -اخلاصـتني باألعمـال والعمـل التابعتني ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي              
 ومع املنظمات غري احلكومية بشأن املسائل اليت تتعلق         -واللجنة االستشارية للنقابات العمالية     االقتصادية والصناعية   

 .سائل اليت هتم االستثمارات الدولية واملؤسسات املتعددة اجلنسياتباملبادئ التوجيهية وغريها من امل

، وهي وسيلة للتبليغ هبدوء عن      "حاالت حمددة "وتـنص إجـراءات املـبادئ التوجيهية على ما يسمى            
االحنـرافات متكِّـن أي طـرف معين من إبالغ نقطة االتصال الوطنية بأي إخالل مزعوم من جانب شركة ما                    

وباستطاعة أي شخص أو مؤسسٍة االتصالُ بنقطة اتصال وطنية         . ردة يف املـبادئ التوجيهية    بالتوصـيات الـوا   
وميكن للشركات أيضا أن تستخدم هذه الوسيلة كي تسترشد         . لالستفسـار عن مسألة تتعلق باملبادئ التوجيهية      

 ".ت حمددةحاال" وحىت اآلن، مل تطرح الشركات أية -باحلكومات ملعرفة ما إذا كان سلوكها مناسباً 

 التنفيذ يف إطار اهليئات املعينة

 ٦٤، اإلبالغ عن    ٢٠٠٠فقد مت، منذ استعراض عام      . بشكل كبري " احلاالت احملددة "لقد اسُتخدم إجراء     
بشأن ممارسات الشركات داخل البلدان األعضاء يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي             " حالة حمددة "

ومن بينها التبعات . ء فيها تعلقت مبجاالت تندرج يف صلب النقاش الدائر حالياً بشأن العوملة والبلدان غري األعضا  
االجتماعـية إلعـادة توطني السكان جبوار منجم للنحاس يف زامبيا، وعمالة األطفال يف اهلند، واملشاكل البيئية                 

صانع يف منطقة منظمة التعاون والتنمية يف والعمالية يف قطاع مناجم الذهب يف غانا، ومعاملة العمال عند إقفال امل
امليدان االقتصادي وخارجها، واملسائل املتعلقة بسالسل العرض يف موقع إنتاجي يف غواتيماال يعمل حلساب مورِّد  

 .من مجهورية كوريا يعمل حلساب تاجر أمريكي يبيع املالبس اجلاهزة بالتجزئة

 فاالجتماع الوزاري للبلدان    - سياسية عالية املستوى     كمـا ورد ذكـر املبادئ التوجيهية يف تصرحيات         
 نادى باستخدام تلك املبادئ     ٢٠٠٢األعضـاء يف مـنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي امللتئم يف عام              

، والحظت جمموعة الثمانية يف خطة العمل اليت وضعتها من أجل           "الرتاهة والشفافية يف االقتصاد الدويل    "لتشجيع  
 . أمهية املتابعة الفعالة للمبادئ التوجيهية وأشارت إىل دورها يف مكافحة الفساد٢٠٠٢يقيا يف عام أفر
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 املبادئ التوجيهية يف التطبيق العملي

 :فيما يلي بعض األمثلة عن القضايا اليت أثريت مؤخرا مبوجب املبادئ التوجيهية 

 منظمات غري حكومية من نقطة االتصال الوطنية         طلبت :إعـادة توطني السكان يف احلزام النحاسي يف زامبيا        
الكندية أن تدرس ترحيل السكان احملليني الوشيك من أراض متلكها شركة تعدين كندية وشجعت الشركة على                

وقد . التعاون مع منظمات غري حكومية كندية وزامبية يف إعادة النظر يف خطط الشركة املتعلقة بإعادة التوطني               
احلكومية املهتمة بالقضية أن هذا قد أدى بالشركة إىل االتفاق على تأجيل إعادة التوطني              أبلغـت املنظمة غري     

إلتاحة فسحة من الوقت للشركة كي تقّيم بصورة أفضل أوجه االختالل االجتماعية املرتبطة بذلك، وللحكومة               
 .الزامبية كي تقدم بدائل مبساعدة من البنك الدويل

 نقطة االتصال الوطنية اهلولندية يف ادعاءات منظمات غري حكومية بشأن عمالة             دققت :عمالة األطفال يف اهلند   
فوجدت نقطة . األطفال تتعلق بشركة رائدة يف صناعة اللوازم الرياضية تستعني يف ذلك مبصادر خارجية يف اهلند

جح موجودة يف صناعة    االتصـال الوطنية أنه بالرغم من كون القضايا اليت أثري انتباهها إليها ما تزال على األر               
اللوازم الرياضية يف اهلند عموماً، فإن الشركة تشجع مورديها على العمل بصورة تعرب عن احترامهم ملسؤولياهتم             

 .جتاه اجملتمع

 نتيجة حتقيقات قامت هبا نقابات عمالية بشأن عمليات لشركات أجنبية يف ميامنار،             :حقوق اإلنسان يف ميامنار   
لوطنية الفرنسية توصيات تضمنت مثاين ممارسات باستطاعة الشركات اتباعها للمسامهة          أصدرت نقطة االتصال ا   
كما سجلت أنه ينبغي أال حتل تلك املمارسات حمل تنفيذ التدابري احلكومية الضرورية             . يف مكافحـة السـخرة    

 .للقضاء على السخرة

 . املبادئ التوجيهية ويف مواقع نقاط االتصالويوجد املزيد من املعلومات يف هذا الصدد يف التقارير السنوية بشأن 

 .٢٠٠٣مايو /وأُعرب عن التأييد للمبادئ التوجيهية يف بيان وزراء مالية جمموعة الثمانية يف أيار 

 التحديات

 رغم أن حضور املبادئ التوجيهية قد زاد إمجاال، ال تزال مثة حاجة إىل فعل املزيد إلذكاء وعي عامة الناس                    - األثر
وتركز نقاط االتصال   . الربهنة على أهنا قد تشكل حتوال أساسيا يف الكيفية اليت تصرف هبا الشركات أعماهلا             هبـا و  

ونتيجة لذلك، سنحت الفرصة لنقاط     . الوطنـية باخلصوص على زيادة شفافية إجراءات املبادئ التوجيهية وفعاليتها         
 .الضوء على نقاط االتصال الوطنية وزيادة االهتمام هبااالتصال الوطنية يف جمموعة السبعة كي تضرب املثل يف إلقاء 

 تقر مجيع األطراف يف عملية تنفيذ       - رسـم احلدود الفاصلة بني مسؤوليات احلكومات ومسؤوليات الشركات        
 بضرورة توضيح - الشركات والنقابات العمالية واملنظمات غري احلكومية واحلكومات نفسها -املبادئ التوجيهية 

وقد مت بالفعل العمل على مسألة مساعدة الشركات املتعددة اجلنسيات يف           . احلكومات والشركات دور كل من    
التقـيد بالتوصـيات الواردة يف املبادئ التوجيهية يف ظروف تتسم بالرتاع العنيف واستشراء انتهاكات حقوق                
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 االقتصادي بشأن الفساد وبشأن     وسيتيح العمل اآلخر الذي تقوم به منظمة التعاون والتنمية يف امليدان          . اإلنسان
أعمال الشركات يف املناطق اليت تتسم حبكم واٍه فرصة الستخدام املبادئ التوجيهية للمساعدة يف حتديد ما ميكن                 

 .توقعه بشكل معقول من الشركات العاملة يف تلك املناطق

 ما املبادئ التوجيهية - جتاه اجملتمعتشجيع عالقات الشراكة فيما بني الصكوك العاملية املتعلقة مبسؤولية الشركات 
وترغب منظمة التعاون   . إال واحـدة مـن جمموعة من املبادرات العاملية املتعلقة مبسؤولية الشركات جتاه اجملتمع             
 ال سيما مع املؤسسات     -والتنمـية يف امليدان االقتصادي يف توطيد العالقات القائمة مع منظمات دولية أخرى              

 . ويف استكشاف سبل أخرى لتعزيز التآزر بني تلك املبادرات واملنظمات-دة التابعة لألمم املتح
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 اإلبالغ عن تأثري الشركات

 مالن بيكر

 مدير التطوير
 )Business in the Community" (األعمال التجارية يف اجملتمع "منظمة 

 مل املعنية باألعمال التجاريةوفرقة الع) Business in the Community" (األعمال التجارية يف اجملتمع"منظمة 

هي منظمة يقودها قطاع األعمال ) Business in the Community" (األعمال التجارية يف اجملتمع"منظمة  
 شركة توجد مقارها يف اململكة املتحدة وقد تعهدت هذه الشركات بالعمل على وضع ممارسات               ٧٠٠وتضـم   

 مليون شخص يف ما يزيد على مائيت بلد يف ١٥,٧ثر من   توظف تلك الشركات أك   . مسـؤولة يف قطاع األعمال    
 شركة من تلك الشركات األعضاء يف فرق قيادة تطوِّر املمارسة           ١٨٩ويشارك ما جمموعه    . شـىت أحنـاء العامل    

هي أكرب منظمة وطنية من نوعها يف اململكة املتحدة تتمتع " بيزنس إن ذي كميونييت"و. املسؤولة يف قطاع األعمال
.  على ترمجة سياسة الشركة إىل فعل حملي يف الوقت الذي تربط فيه أعضاءها بشبكة من الشركاء الدولينيبالقدرة

 .ولديها عشرون سنة من اخلربة يف قضايا مسؤولية الشركات جتاه اجملتمع

فكرة اإلبالغ عن األداء االجتماعي والبيئي بوصف ذلك        " األعمال التجارية يف اجملتمع   "وتناصـر منظمة     
وأمضت فرقة عمل بقيادة بعض الشركات      . داة لتعمـيم مراعاة مسؤولية الشركات جتاه اجملتمع واإلعالم عنها         أ

عامني يف دراسة كيف ينبغي للشركات أن تقيس أداءها يف ما يتعلق مبسؤوليتها جتاه اجملتمع ووضع تقارير يف هذا         
يلخص األسباب األكثر ) الفوز برتاهة" (Winning with Integrity"ووضعت فرقة العمل تقريراً بعنوان . الشأن

وجاهة اليت يرى قطاع األعمال أهنا تشهد لصاحل مسؤولية الشركات جتاه اجملتمع وحيدد نوعية اإلدارة اليت تناسب 
 .خمتلف ميادين النشاط

الغرض و.  مؤشراً أساسياً ميكن بواسطتها قياس أثر شركة ما على اجملتمع٥٥وأوصى التقرير مبجموعة من  
مـن هـذه املؤشرات هو توفري معلومات عن اإلدارة تكون ذات قيمة بالنسبة للشركات وهتم أصحاب املصاحل                  
اخلـارجني عنها وإبراز معلومات مفيدة عن األداء وإعطاء فكرة حقيقية عن فعالية اجلهود املبذولة يف إدارة أداء                  

 .الشركات يف ما يتعلق مبسؤوليتها جتاه اجملتمع

ى التقرير بإحداث مؤشر خاص ملسؤولية الشركات جتاه اجملتمع كي يكون مقياسا للسياسات             كما أوص  
فمؤشر مسؤولية الشركات جتاه اجملتمع يوفِّر عملية منهجية ملقارنة أداء وعمليات اإلدارة اليت تقوم              . واملمارسات

فية تطوير االستراتيجية املتعلقة ويقيس أيضا كي. هبا الشركات بتلك اليت تقوم هبا شركات أخرى من نفس القطاع
مبسؤولية الشركات جتاه اجملتمع وإدماجها يف املمارسات التجارية األساسية، مؤديا يف هناية األمر إىل حتسني أداء                

 .الشركة وأثرها يف اجملاالت اليت هتم نشاطها
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 إجياد جمموعة أساسية من بيانات األداء املفيدة

 شركة من ٢٠وهو يتكون من . ١٩٩٩استعراض أثر قطاع األعمال يف عام بعد نشر التقرير، أنشئ فريق  
فاتفقت مجيعها على   . خمـتلف القطاعات هلا جتارب متنوعة يف جمال اإلبالغ عن مسؤولية الشركات جتاه اجملتمع             

ستناد إىل وانُتقيت مؤشرات األداء تلك باال. استعراض ما تقوم به مستندة إىل املؤشرات اليت أوصت هبا فرقة العمل
قدرهتا على قياس التقدم احملرز على مدى فترة من الزمن وعلى مدى قابليتها للتطبيق وصلتها باجلمهور املستهدف 
إىل جانـب أمهيتها بالنسبة لقطاع األعمال وقابليتها للتحقق منها وفائدهتا على مستوى اجملموعة وقدرة الشركة                

مث قسمت تلك املؤشرات إىل فئات تتعلق بالسوق والبيئة ومكان العمل           . املعنـية هبا على التحكم أو التأثري فيها       
 .واجملتمع احمللي وحقوق اإلنسان

وقد كانت هذه العملية املتمثلة يف اجتماع عمل الشركات معاً حملاولة حتديد ما يصلح وما ال يصلح قيِّمة  
ساعد العمل الذي أجنزه فريق استعراض      وقد  . فوفرت جمموعة كبرية من جتارب الشركات يف جمال اإلبالغ        . جداً

وباستنادها إىل . أثر الشركات يف إحراز إطار عمل املؤشرات على موافقة واسعة مع إدخال بعض التعديالت عليه 
مؤشـرات مشـتركة يف اإلبالغ، تكون هذه الشركات قد سامهت يف حتديد مقاييس لألداء مشتركة بني مجيع                  

ومن املمكن استعمال مؤشرات أخرى تتعلق بقضايا       .  الذي يستحيل رفضه   الشـركات وينبغي اعتبارها األساس    
والغاية من هذا العمل هي تشجيع املزيد من . حمددة ومتس قطاعات أعمال بعينها باإلضافة إىل املؤشرات األساسية

لشركة يف الشـركات عـلى تقدمي معلومات قابلة للمقارنة تسهِّل على املراقبني من خارجها االطالع على أداء ا    
 .اجملالني البيئي واالجتماعي

 تركيز أصحاب املصلحة على األعمال

نوعية إدارهتا من حيث األشخاص والعمليات      : على الشركات االستجابة إىل جانبني من جوانب عملها        
 .؛ وطبيعة ما ختلفه من أثر على اجملتمع يف خمتلف اجملاالت ونوعية ذلك األثر)الدائرة الداخلية(
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 ؤشرات األداء املتعلقة باألثرملخص م

 القوة العاملة السوق البيئة اجملتمع احمللي حقوق اإلنسان
املستوى 
 األول

 ضمان التزام على أعلى مستوى من كبار املديرين بقياس وإدارة الوقع على اجملتمع ضمن منطقة الوقع هذه

التقـيد بقــانون اململكــة   •
املـتحدة يف جمـال حقوق      

حقوق اإلنسـان ومبعـايري    
اإلنسان الدولية فيما يتعلق    
باملسـتخدمني وغريهم من    
أصـحاب املصلحة وعدم    
وجـود قضايا مرفوعة ضد     

 الشركة

وجـود إجراءات شكاوى     •
 سرية خاصة بالعاملني

معدالت األجور وغري ذلك     •
 من شروط العمل

قـيمة دعم اجملتمع احمللي      •
نقـداً كنسـبة مئوية من      

 الربح قبل الضرائب

ملقدرة القـيمة اجملمعـة ا     •
للوقـت الـذي خيصصه     
املســتخدمون للشــركة 
واهلدايـا العينية وتكاليف    

 اإلدارة

 إمجايل استهالك الطاقة •

 استعمال املياه •

كمـية النفايات الصلبة     •
 )احلجم/الوزن(املنَتجة 

القضايا املرفوعة للمتابعة    •
 بشأن جرائم ضد البيئة

شـكاوى الزبائن بشأن     •
 املنتجات واخلدمات

 بشأن  الشكاوى املرفوعة  •
 اإلشهار

الشكاوى املتعلقة بالتأخري    •
 يف سداد الفواتري

القضـايا املرفوعة بشأن     •
ــيء إىل   ــلوك املس الس

 املنافسة

حملة عن القوة العاملة     •
العـرق، اجلـنس،   (

 .)اإلعاقة، السن، إخل

تغيـب املستخدمني    •
 بال إذن

عـدد حاالت عدم     •
االلـتزام بـالقوانني   
ــتعلقة بالصــحة  امل
والسالمة، وبتكافؤ  

لفـرص وغريها من    ا
 التشريعات

عدد الشكاوى اليت    •
ــا   ــتقدم هبـ يـ

 املستخدمون

القضــايا املــرفوعة  •
املـتعلقة بالفساد أو    
السـلوك املخالف   

 آلداب املهنة

 

 القوة العاملة السوق البيئة اجملتمع احمللي حقوق اإلنسان

وسـائل قياس التقدم احملرز      •
فيما يتعلق بالتمسك مببادئ    

كة املعلـنة يف جمال     الشـر 
حقوق اإلنسان كما جاءت    
يف قـانون اململكة املتحدة     
ويف معـايري قانون اإلنسان     

 الدولية

نسـبة املوردين والشركاء     •
الذيـن مت انتقاؤهم بسبب     

 التزامهم حبقوق اإلنسان

القـيمة الفـردية للوقت      •
ــه   ــذي خيصصـ الـ
املســتخدمون للشــركة 
واهلدايـا العينية وتكاليف    

 اإلدارة

ات وسائط اإلعالم   تعليق •
اإلجيابـية والسلبية على    

 أنشطة اجملتمع احمللي

وســائل قــياس إجنــاز  •
املشاريع والتقدم احملرز يف    

 تنفيذها

 تأثري موارد أخرى •

انبعاثات غاز ثاين أكسيد     •
 الدفيئة/الكربون

انـــبعاثات أخـــرى  •
 )كاألوزون، واإلشعاع(

اسـتعمال املـواد املعاد      •
 تدويرها

 تعليقات وسائط اإلعالم   •
اإلجيابـية والسلبية على    

 األنشطة البيئية

 مستويات رضى الزبائن •

 االحتفاظ بالزبائن •

ــزبائن ذوي  • ــد ال توري
 االحتياجات اخلاصة

متوسـط املهلـة الالزمة      •
 لسداد فواتري املوردين

 تبدل املستخدمني •

ــب   • ــيمة التدري ق
ــتاح  ــتطوير امل وال

 للمستخدمني

األجــور وشــروط  •
ــة   ــل مقارن العم

لة باملتوسطات املعادِ 
 حمليا

حملـة عن القوة العاملة      •
مقارنـة بـلمحة عن     
اجملـتمع احمللي بالنسبة    
ـنطقة اليت يتم فيها     للم
 السفر إىل مكان العمل

املستوى 
 الثاين

 القوة العاملة السوق البيئة اجملتمع احمللي حقوق اإلنسان

نسـبة املوردين والشركاء     •
الذيـن يسـتجيبون ملعايري      

ل الشـركة املتوقعة يف جما    
 حقوق اإلنسان

نسبة مديري الشركة الذين     •
يستجيبون ملعايري الشركة يف   
جمال حقوق اإلنسان داخل    

 املنطقة اليت يعملون فيها

نظرة املستخدمني واجملتمع    •
احمللي وغريهم من أصحاب    
املصـلحة إىل أداء الشركة     

 يف جمال حقوق اإلنسان

عمليات تقييم أثر برامج     •
اجملـتمع احمللي من بينها     

ســـني التحصـــيل حت
الدراسـي، عدد مناصب    
الشـغل احملدثـة، الدعم     
املهـين املقـّدم ملنظمات     
اجملـتمع احمللي، النهوض    

 بالبيئة أو احملافظة عليها

: وسـائل قياس اإلدراك    •
 كون الشركة جارا جيدا

كمـية النفايات القابلة      •
 إلعادة التدوير

وسـائل قياس غاز ثاين      •
الدفيئة /أكسـيد الكربون  

 وأثر معاوضته

األثـر البيئي على سلسلة      •
 القيمة

األثـر البيئي أو مزايا أو       •
ــتجات   ــيف املن تكال
واخلدمـات مقابل تلك    

 اليت حتتل أفضل درجة

حتقيق املزيد من املبيعات     •
ــويق يف  ــود إىل التس يع

ــات  ــلة بالسياس / الص
 القضايا االجتماعية

 وسائل قياس وفاء الزبائن •

ــية  • ــنوع وتلب إدراك الت
ات احتـياجاته يف اإلعالن   

ووضـع العالمات على    
 املنتجات

ــنظر إىل الشــركة   • ال
باعتـبارها شريكا جتاريا    

 مرغوبا فيه

األثـر االجتماعي، كلفة     •
 اخلدمات / مزايا املنتجات

عملـيات تقييم ما     •
ــيم  ــه التحج خيلف
ــتزويد  ــادة ال وإع
باملهـارات من أثر،    

 .إخل

وسائل قياس اإلدراك    •
ــركة  يف (يف الشـ

جمــاالت كــتكافؤ 
نة بني  الفرص واملواز 

ــة   ــياة اخلاص احل
 )والعمل

املستوى 
 الثالث
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 -ومعظمهم ينظر إىل الدائرة اخلارجية . واهتمام أصحاب املصلحة من خارج الشركات بنشاطها يف تزايد 
ما قامت به الشركة بالفعل من عمل جيد أو سيئ من حيث منتجاهتا وخدماهتا ومن حيث أثرها على البيئة وعلى 

واحملللون املاليون، من بني خمتلف أصحاب املصلحة . هتا العاملة وكيف تطورهااجملتمعات احمللية، أو كيف تعامل قو
 بوصفها  - إىل جانب األداء املايل املسجل سابقاً        -مـن خارج الشركة، هم أكثر من يركز على نوعية اإلدارة            

 .مؤشراً على األداء الذي من املرجح أن حتققه مستقبالً

بدؤوا يهتمون بأثر الشركات على اجملتمع، فإن التقارير املتعلقة         وبسـبب تعـدد واخـتالف األشخاص الذين          
غري أن الشركات حتصل على قدر ضئيل       . مبسؤولية الشركات جتاه اجملتمع موجهة إىل قاعدة عريضة من أصحاب املصلحة          

إىل قلة االهتمام هبذه ومن بني العوامل اليت تؤدي . جداً من الردود منهم حىت إنه ُيشك يف وجود مجهور يقرأ تلك التقارير        
ويصح هذا األمر . الـتقارير عـن مسـؤولية الشـركات جتاه اجملتمع نوع التحليل الذي يقدَّم يف تلك التقارير أو عدمه        

وهذا يطرح  . باخلصوص على احملللني املاليني الذين ال يقرؤون تلك التقارير ألهنا ال تشتمل على املعلومات اليت حيتاجوهنا               
 . سنة من اآلن٢٠ الطويل حيث إنه من املرجح أن التقارير اليت ال ُتقرأ اليوم لن ُتنشر بعد مشكلة على املدى

فريق اخلرباء احلكومي الدويل    /أعمال حلقة عمل األونكتاد    :اجلزء الثاين
 املعين باملعايري الدولية للمحاسبة واإلبالغ

 مؤشر مسؤولية الشركات

. ن مفصل للقياس باملقارنة يتعلق بسياسة الشركات وممارستهامؤشر مسؤولية الشركات عبارة عن استبيا 
وتعد . وهو مبادرة طوعية يقودها قطاع األعمال تتعلق مبسؤولية الشركات وتضم شركات من مجيع القطاعات             

 .الشركات تقارير عن ستة من ميادين التأثري االجتماعي والبيئي يف اجملموع

إلدارة وقياس خمتلف التأثريات اليت حتدثها الشركات يف اجملتمع         ويزود املؤشر الشركات بطريقة منهجية       
والبيـئة ووضع تقارير عنها وُيوفر هلا آلية تستطيع بواسطتها مقارنة عمليات اإلدارة واألداء اخلاص هبا بعمليات                 

 .وأداء شركات أخرى من نفس القطاع
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مع قطاع األعمال من خالل     " يتبيزنس إن ذو كميوني   "ويرتكـز املؤشر على إطار عمل وضعته منظمة          
 شركة والعمل مع عدد من أصحاب املصلحة اآلخرين         ٨٠سلسـلة من املشاورات وحلقات العمل مع أكثر من          

ومنذ إعالن نتائج .  شركة كبرية من اململكة املتحدة  ١٢٢وخالل العام األول، شاركت فيه      . ٢٠٠٢أثـناء سنة    
 تنظم سلسلة من حلقات العمل لتلقي الردود عليها وتعقد          ، مـا فتئت املنظمة    ٢٠٠٣مـارس   /املؤشـر يف آذار   

يوليه / متوز ٤وأُرسلت مسودة منقحة الستطالع الرأي من أجل التشاور بشأهنا يف           . مشاورات مع قطاع األعمال   
 .وتظهر البنية اإلمجالية للمؤشر يف املخطط البياين. ٢٠٠٣

 اليسار، لرأينا أن املؤشر ميكِّن الشركات من معرفة         وإذا ما ألقينا نظرة على منوذج املؤشر من اليمني إىل          
 أو مترَجمة إىل ممارسة مسؤولة داخل الشركة مبجملها يف          -" مندِمجة"إىل أي مـدى تكون استراتيجية الشركة        

إدارة أربعـة جماالت حيوية هي اجملتمع احمللي والبيئة والسوق ومكان العمل، مث يف النهاية األداء يف جمموعة من                   
 .ادين التأثري االجتماعي والبيئيمي

. وتبدأ عملية استخدام املؤشر بإجراء تقييم ذايت ُيستعمل فيه استبيان عن طريق االتصال املباشر باإلنترنت 
ويقوم الفريق املكلف باملؤشر داخل املنظمة بتقييم أويل لألجوبة ويتابع األمر عرب االتصال بالشركة ليطرح عليها                

وتسجل نتائج ذلك على . وعندئذ، جترى زيارات إىل الشركة يليها التصديق على التقييم.  لديهأية أسئلة قد تكون
وُيطِلع هذا التقرير . ويرَسل بعد ذلك إىل الشركة تقرير سري يتضمن الردود. قاعدة بيانات موصولـة باإلنترنت

ركزها عموما حسب مؤشر مسؤولية الشركة على املركز الذي حتتله يف قطاعها ويف جمموعتها االقتصادية وعلى م     
وهذا هو حتليل النقص الذي يساعد الشركات على تقييم         . الشركات جتاه اجملتمع يف كل ميدان من ميادين التأثري        

 .ُحسن أدائها بالنسبة جلميع بنود جدول األعمال املتعلق مبسؤولية الشركات ومقارنةً بنظرياهتا من نفس اجملموعة

 عن طريق مقارنة عمليات إدارة الشركة وأدائها بعمليات إدارة شركات أخرى من             ويقدم املؤشر حتليالً   
والردود السرية اليت تتلقاها الشركات تزودها بأداة إدارة مؤثرة تساعد على إثارة اهتمام             . نفس القطاع وأدائها  

كما أنّ إكمال   . شركاتأعضـاء جملس اإلدارة وعلى زيادة الوعي بطائفة كاملة من املسائل املتعلقة مبسؤولية ال             
 .املؤشر يشجع احلوار بني خمتلف الوظائف داخل الشركات وينشئ إطار عمل للتحسني املستمر

األداء واألثر اإلدارة اإلدماجاستراتيجية الشركة

اجملتمع احمللي

البيئة

السوق

مكان العمل
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وتـربهن الشـركات احلسنة األداء على أهنا قد جنحت يف ترسيخ قيم الشركة أو معتقداهتا وتعهداهتا يف          
ى أهنا قادرة على قياس تأثري ذلك عملياً ووضع         مسار نظمها وبراجمها وممارساهتا يف جمال اإلدارة، كما تربهن عل         

 .تقارير عن ذلك

 التحديات

إن معظـم الـتقارير اليت تتناول مسؤولية الشركات جتاه اجملتمع موجهة إىل قاعدة عريضة من أصحاب                 
 . ولكن قلة قليلة فقط من هؤالء هي اليت تقرؤها بالفعل-املصلحة 

 . مطوَّرة بشكل جّيد ميكن استعماهلا كأساس للمراجعة أو للتشريعوال توجد يف الوقت احلايل أُطر قائمة  

وبالنسبة للمستهلكني الرئيسيني للتقارير الرمسية، يتمثل التحدي يف معرفة ماهية البيانات األساسية ويف              
 .ةاجتذاب التيار الرئيسي يف جمتمع املال لكي يرى يف إعداد التقارير غري املالية مؤشراً على حسن اإلدار

 فلن تواصل   -أمـا بالنسبة ألصحاب املصلحة اآلخرين، فيجب تطوير قنوات أخرى للحوار والتواصل              
 !الشركات نشر تقارير من أجل أشخاص ال يقرؤوهنا
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 األدوات واإلرشادات واملعايري فيما يتعلق باإلبالغ عن 
 املسؤولية االجتماعية للشركات وعن االستدامة

 روجر آدامز

  تقين، مجعية احملاسبني القانونيني، -مدير تنفيذي 
 عضو يف جملس مبادرة اإلبالغ العاملية 

 ضرورة الشفافية

ختضع الشركات للضغط من أجل توفري املزيد من املعلومات بشأن أثرها على اجملتمع حيث إن معلومات                 
وميارس هذا  .  وتنظيم احلمالت  غري مالية أكثر دقة تساعد يف اختاذ قرارات تتعلق باالستثمار واملشتريات والعمالة           

الضغط املستثمرون والضابطون املنظمون والزبائن والشركات واجملتمع احمللي وجمموعات التصنيف ومناصرو البيئة            
فاملسـتثمرون املتبصرون يعتربون أن الشركات اليت ُيحسب يف إدارهتا حساُب اآلثار            . والقضـايا االجتماعـية   

هامش الربح تدار بشكل أفضل وهي أجدر بالثقة من غريها وبالتايل فإهنا تشكل           االجتماعـية والبيئية إىل جانب      
بينما يركز الضابطون املنظمون أكثر على األنشطة غري املالية بوسائل تنظيمية           . موطـن اسـتثمار أكثر استقراراً     

ملستخَدمني أكرب بكثري   ووفاء ا . ويطلب املستهلكون معرفة املزيد عن املنتجات اليت يشتروهنا       . وأخرى غري تنظيمية  
والشركات الكربى يف حاجة اليوم إىل      . يف الشـركات اليت لديها قيم واضحة فيما يتعلق مبسؤولياهتا جتاه اجملتمع           

احلصول على مكانة هلا يف اجملتمع بناء على طائفة واسعة من املؤشرات االجتماعية مبا أن اجملتمع املدين يطالب بأن  
ومتثل جمموعات التصنيف مصدر    . ك اجلوانب من نشاط الشركة  اليت تؤثر عليه مباشرة         يتم التشاور معه بشأن تل    

ومبادرة اإلبالغ العاملية تعاجل هذه املسألة من       . طلـبات االستعالم الغزيرة اليت تصل الشركات يف الوقت احلاضر         
 .خالل توفري مركز واحد متعدد اخلدمات لإلفصاح عن األنشطة غري املالية

 درة اإلبالغ العاملية رسالة مبا

مبادرة اإلبالغ العاملية هي عملية يشترك فيها أصحاب مصلحة متعددون وهي مؤسسة مستقلة تتلخص               
رسـالتها يف أن جتعـل من اإلبالغ االقتصادي والبيئي واالجتماعي ممارسة روتينية تستجيب ألعلى مواصفات                

 وينقصنا اإلرشاد ذاته -املالية واإلبالغ وميادين أخرى ذات صلة لدينا اإلرشاد املتعلق باحملاسبة . الصرامة واملقارنة
وتعمل مبادرة اإلبالغ العاملية على صياغة ونشر مبادئ توجيهية لإلبالغ عن االستدامة تكون             . يف جمال االستدامة  

تصادية والبيئية وتتبع الشركات هذه املبادئ التوجيهية طوعاً يف اإلبالغ عن األبعاد االق  . قابلـة للتنفـيذ عاملـياً     
وتستكمل تلك املبادئ باستمرار من خالل عملية تقوم على توافق          . واالجتماعـية ألنشطتها ومنتجاهتا وخدماهتا    

 .اآلراء بني أصحاب املصلحة املتعددين

وهتدف مبادرة اإلبالغ العاملية إىل مساعدة الشركات عن طريق حتديد اجملاالت اليت ينبغي حتسينها وزيادة  
ل مع أصحاب املصلحة؛ وهتدف إىل مساعدة املنظمات غري احلكومية والنقابات عن طريق تيسري احلوار مع         التواص

أربـاب العمل وتقدمي معلومات متماسكة؛ وإىل مساعدة املستثمرين من خالل التعهد بوضع منهج موحد يشبه                
 .ألنظمة أو تغين عن التنظيماإلبالغ املايل؛ وإىل مساعدة احلكومات من خالل توفري أداة مرنة تكمِّل ا



 كشف البيانات املتعلقة بتأثري الشركات على اجملتمع

-108- 

مجعية احملاسبني  (وجتسـد مـبادرة اإلبـالغ العاملـية املشـاركة النشيطة من ممثلي األعمال واحملاسبة                 
، واالستثمار والبيئة وحقوق اإلنسان واألحباث ونقابات العمال من أكثر من          )معهد احملاسبني القانونيني  /القانونيني

، ١٩٩٧غ العاملية، اليت أطلقها ائتالف االقتصادات املسؤولة جتاه البيئة يف عام            وأصبحت مبادرة اإلبال  .  بلداً ٧٥
 وهي مركز تعاون رمسي تابع لربنامج األمم املتحدة للبيئة وتعمل بالتعاون مع االتفاق            ٢٠٠٢مسـتقلة يف عـام      

 اإلبالغ العاملية يف تقارير ما      واليوم، يأيت ذكر مبادرة   . العاملي الذي أطلقه كويف عنان، األمني العام لألمم املتحدة        
 . شركة٣٠٠يزيد على 

ويف البداية، صممت اللجنة التوجيهية ملبادرة اإلبالغ العاملية البنية العامة حلسن اإلدارة املتعلقة باملؤسسة               
ومن بني  . ٢٠٠٢يونيه  / حزيران ٢١اجلديـدة، واليت حصلت على موافقة هنائية من أول جملس إدارة هلا عقد يف               

نـات املؤسسـة الرئيسـية، هناك جلنة أصحاب املصلحة املتعددين وجملس أصحاب املصلحة واجمللس التقين           مكو
، يوجد مقر مبادرة اإلبالغ العاملية حالياً يف        )الواليات املتحدة (وبعـد أن كان مقرها يف بوسطن        . االستشـاري 

 ).هولندا(أمستردام 

 ملاذا تضع الشركات التقارير؟

 :عو الشركات إلعداد التقاريرمثة عدة أسباب تد 

 الوقوف على التحسينات اليت حدثت يف اإلدارة الداخلية �

 إدارة املخاطر ومحاية السمعة �

 الضغوط السياسية/الضغوط اليت  متارسها جمموعة الشركات النظرية �

 تسهيل عمل أصحاب املصلحة �

 االحتفاظ هبم/اجتذاب املستخدمني واملستثمرين �

 "رخصة العمل"م تدعي/تأمني �

 حتقيق ميزة تنافسية �

  حتسني األداء، وتوحيد السياسات واإلبالغ هبا-اإلدارة الداخلية  �

  تعزيز احلوار-التشاور مع أصحاب املصلحة  �

  حتقيق جاذبية ووفاء أكرب يف أي شركة تتعهد بالشفافية-املستخدمون  �

  وهي أغلى ما متلكه أية شركة توقع املخاطر وحتسني السمعة،-املخاطرة والسمعة  �

 وتساعد هذه املزايا املختلفة جمتمعةً يف زيادة امليزة التنافسية �
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 )٢٠٠٢( بلداً ١٩قائمة املائة األوائل من الشركات اليت تعد تقارير يف 

 .٢٠٠٢ عام بشأن اإلبالغ عن استدامة الشركات يف)  KPMG." (جي. إم. يب. كي"االستقصاء الدويل الذي أجرته : املصدر 

 يف ٤٥، أصدرت ٢٠٠٢ففي عام . ويعترف عدد متزايد من الشركات هبذه املزايا ويقدم تقارير غري مالية 
 يف ٣٥ شركة يف العامل تقارير بشأن القضايا البيئية واالجتماعية بعد أن كانت هذه النسبة              ٢٥٠املائـة من أكرب     

 .زال تفتقر عموماً إىل االتساق وقابلية املقارنة واملصداقيةإال أن التقارير الصادرة ما ت. ١٩٩٩املائة يف عام 

 املبادئ التوجيهية ملبادرة اإلبالغ العاملية

 :ترتكز املبادئ التوجيهية ملبادرة اإلبالغ العاملية على املبادئ التالية يف اإلبالغ عن االستدامة 

 الدقة •

 الوضوح •

 حسن التوقيت  •

 قابلية املقارنة •

 القابلية للمراجعة •

 لكن دون األمهية النسبية؟ •

 الشفافية  •

 الشمولية •

 سياق االستدامة •

 الشمول التام •

 الوجاهة •

 احلياد •

وتسترشـد هذه املبادئ بالتقليد العريق ملبادئ اإلبالغ املايل غري أنكم ستالحظون بعض اإلضافات، ال                
النظر إىل أداء   (ياق االستدامة   وس) اخنراط أصحاب املصلحة املتعددين يف عملية اإلبالغ بكاملها       (سيما الشمولية   

ولكن مبادرة اإلبالغ العاملية ما تزال تفتقر إىل        ). الشـركة يف السياق األوسع الذي ميثله اجملتمع أو احمليط العاملي          
 . بوصفها أحد املبادئ اليت ُيستند إليها يف اإلبالغ" األمهية النسبية"مفهوم 
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ويوجد .  مؤشرات اقتصادية ومؤشرات بيئية وأخرى اجتماعية:وتنقسم املؤشرات املقترحة إىل ثالثة أنواع 
هامة " األساسية"وتعترب املؤشرات .  مؤشرات إضافية٤٧ من بينها مؤشرات أساسية و٥٠ مؤشراً يف اجملموع، ٩٧

 :وفيما يلي بعض األمثلة. بالنسبة ملعظم الشركات وهامة بالنسبة ملعظم أصحاب املصلحة

 لضرائب واملساعدات املالية، عقود التوريد؛ا: املؤشرات االقتصادية �

 النفايات، استعمال الطاقة واملياه، التنوع البيولوجي؛: املؤشرات البيئية �

 .التنوع، التدريب، عمالة األطفال، الرشوة: املؤشرات االجتماعية �

 رزمة الوثائق املتعلقة مببادرة اإلبالغ العاملية

.  ترتكز عليه مجيع اإلرشادات األخرى املتعلقة مببادرة اإلبالغ العامليةاملبادئ التوجيهية هي األساس الذي 
وهـي تعرض باقتضاب احملتوى األساسي ذا الصلة العامة جبميع الشركات بغض النظر عن حجمها أو موقعها أو             

درة اإلبالغ  وينبغي جلميع الشركات اليت تسعى إىل اإلبالغ اعتماداً على إطار عمل مبا           . القطاع الذي تنتمي إليه   
 .العاملية أن تنطلق من هذه املبادئ التوجيهية

كاستعمال الطاقة، مثالً، أو عمالة     (ويتـناول كـل بـروتوكول فين مؤشراً حمدداً أو جمموعة من املؤشرات               
ومبرور الزمن، سُتدعِّم   . عن طريق وضع تعريفات وإجراءات وصيغ ومراجع مفصلة لضمان اإلبالغ املتسق          ) األطفـال 

 . م املؤشرات والعناصر الواردة يف املبادئ التوجيهية اخلاصة مببادرة اإلبالغ العاملية بربوتوكول فين حمددمعظ

رت
توف

إن 
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ومـبادرة اإلبـالغ العاملية آخذة يف تنمية املكمِّالت القطاعية عن طريق عمليات يشارك فيها أصحاب                 
 لكل حالة ولكل غرض وبأمهية التعبري عن        املصـلحة املتعددون ألهنا تعترف مبواطن القصور يف منهج يعد صاحلاً          

كقطاع السيارات  (جمموعـة فـريدة مـن املشـاكل املتعلقة باالستدامة اليت تواجهها خمتلف قطاعات الصناعة                
وتشمل املكمِّالت اجلاري تنفيذها . وتلك املكمِّالت تكمِّل تلك املبادئ التوجيهية لكنها ال حتل حملها). واملصارف

يف طور التجريب قطاعات اخلدمات املالية والسيارات واالتصاالت السلكية والالسلكية وتنظيم      أو الـيت ما تزال      
وتشمل املكمِّالت القطاعية التجريبية اجلاري التفاوض بشأهنا حميط اخلدمات املالية وصناعة األدوية            . الـرحالت 

 .تعمال الطاقة واملياهوتشمل الربوتوكوالت التجريبية عمالة األطفال واس. والكيماويات والتعدين

 الثقة وغريها من أدوات حتسيس الشركات باملسؤولية جتاه اجملتمع

فيما يتعلق بالثقة، مثلما جاء يف املبادئ التوجيهية املتعلقة باالستدامة اليت تعود            " النهج الرمسي "يتلخص   
 التقارير عن االستدامة وتطوير     تشجع مبادرة اإلبالغ العاملية الثقة املستقلة يف      : "، يف مـا يلي    ٢٠٠٢إىل  عـام     

واملسائل اليت جيب حبثها عندما يتعلق األمر بالتدقيق يف التقارير املتعلقة ...". مقاييس ومبادئ توجيهية لعملية الثقة
من يشهد للمدققني بالكفاءة؟ هل ينبغي أن نضع مقياساً جديداً بشأن الثقة            : مبسؤولية الشركات جتاه اجملتمع هي    

د مقياساً قائماً؟ ال تعتزم مبادرة اإلبالغ العاملية التدخل يف ثقة التقارير املتعلقة مبسؤولية الشركات جتاه أو أن نعتم
واملبادئ التوجيهية تطلب من    . اجملتمع ولكن الثقة أو التدقيق واحدة من الوسائل احليوية لزيادة مصداقية التقارير           

كما تقدم إرشادا يف املرفق بشأن بيانات       . لثقة، يف حال وجودها   معدي التقارير اإلفصاح عن ممارساهتم يف جمال ا       
 . حالياً للمراجعة من قبل جملس مبادرة اإلبالغ العامليةAA1000ASوخيضع دور معايري الثقة . الثقة

وبصـرف الـنظر عن الثقة واإلبالغ، هناك أدوات عديدة أخرى تتعلق مبسؤولية الشركات جتاه اجملتمع             
هل ينبغي للشركات أن : والسؤال هو. وجيادل البعض بالقول إن عددها وتنوعها يثريان االرتباكمتاحة للشركات 
 ترى هذه الصورة؟

 

مدونات 
معايري الثقةالسلوك

أنظمة اإلدارة

معايري حسن التدبري
اإلبالغ عن األداءمعايري األداء
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  وهي متثل إطار عمل مقبول عموماً خاص مبسؤولية الشركات جتاه اجملتمع؟-أو هذه 

 التحديات القادمة

بادرة اإلبالغ العاملية على اخلصوص     سـيواجه العاملون على تطوير إطار عمل لإلبالغ عن االستدامة ومل           
 :حتديات عديدة

 جيب الرفع من نسبة قبول معدي التقارير واملستعملني بشكل كبري؛ �

 والتحقق؛" املطابقة" عن طريق -" التمويه بشأن السلوكيات البيئية"اجتناب  �

املال ومع احملللني  عن طريق العمل مع أسواق -شرح الروابط باإلبالغ املايل وبقطاع املال /تقوية �
 املاليني، وضمان زيادة فائدة التقارير بالنسبة هلذه الفئة اهلامة من الناس؛

 تقدمي املكمِّالت والربوتوكوالت القطاعية؛: التفصيل �

 املقاوالت الصغرى واملتوسطة، القطاعات، املناطق؛: توسيع نطاق العمل �

؛ وسنسعى إىل   )هتتم باملاضي ( بالبطء   تتسـم كـثري مـن مؤشـرات مـبادرة اإلبالغ العاملية            �
 ؛)هتتم باملستقبل(حتسني مؤشرات رائدة /توسيع

عـلى مبادرة اإلبالغ العاملية أن تأخذ يف االعتبار كون معظم معدي التقارير شركات متعددة                �
 اجلنسيات؛

 .ستسعى مبادرة اإلبالغ العاملية أيضاً إىل إقامة حضور هلا يف بعض املناطق �

 "ري من املسائل املاليةأبعد بكث"

إن مبادرة اإلبالغ العاملية، إذ تقدِّم إطار عمل جديداً يتناول كيفية إعداد تقارير الشركات، تكون قد                " 
قامت مبسامهة فريدة يف تشجيع الشركات على توخي الشفافية وزيادة حماسبتها على أنشطة أبعد بكثري من املسائل 

 .٢٠٠٢أبريل /ام لألمم املتحدة، نيسان كويف عنان، األمني الع-" املالية

مدونات السلوك  
االتفاق العاملي، منظمة(

التعاون والتنمية يف 
)امليدان االقتصادي

معايري حسن التدبري 
منظمة التعاون والتنمية (

)يف امليدان االقتصادي

أنظمة اإلدارة 
املنظمة الدولية (

)للتوحيد القياسي

داء معايري األ
)SA8000( 

اإلبالغ عن األداء
مبادرة اإلبالغ (

 )العاملية

 معايري الثقة
)AA1000( 
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 تقييم تأثري الشركات يف اجملتمع

 موخييت موشوشو

 مدير املعهد األفريقي ملواطنة الشركات

 املعهد األفريقي ملواطنة الشركات

وقد . املعهد األفريقي ملواطنة الشركات هو مركز للتدريب العايل يف جمال املسؤولية االجتماعية للشركات 
غري رحبية، يف وقت قصري من أن يصبح منظمة / بصفته منظمة غري حكومية٢٠٠١عهد الذي أنشئ يف عام متكن امل

وما فتئ منذ إنشائه يتنامى وهو يتألف حالياً من حنو . رائدة يف أفريقيا تركز على مبدإ املواطنة الصاحلة للشركات
كيز عملنا على القضايا الرئيسية املتعلقة       لتعزيز وتر  ٢٠٠٣وأعيد تنظيم املعهد يف عام      .  شخصـاً متخصصاً   ١٢

 .باملواطنة الصاحلة للشركات

وللفـريق األساسي يف املعهد خربة واسعة يف العمل عرب قطاعات شىت، مبا فيها الشركات واحلكومات                 
فرية ملديريه، ومن مواطن القوة اهلامة للمعهد اخلربة الدولية الواسعة والو. املنظمات غري احلكومية/واجملتمعات احمللية

وهذا يكفل وضع أفضل املمارسات احمللية والدولية على السواء         . وعالقاته املتعددة مع املنظمات الدولية الرئيسية     
 .يف االعتبار عند التصدي للتحديات املتعلقة باملواطنة الصاحلة للشركات يف أفريقيا

لصاحلة للشركات من خالل البحث والدعوة      واملعهـد ملتزم بتدعيم الريادة األفريقية يف جمال املواطنة ا          
 :ويستند هنجه أساساً إىل ما يلي. وإقامة الشبكات

 . يلتزم املعهد باألمانة والنـزاهة والشفافية واالحترام واملهنية-األخالقيات  �

 يسعى املعهد جاهداً إىل تغيري طريقة تفكري أصحاب األعمال األفارقة وعملهم لضمان             -االسـتدامة    �
 .هم املسؤولية عن استدامة أعماهلم من خالل إشراك أصحاب املصلحة واإلدارة البيئية واالجتماعيةحتمل

وحنن نعتقد أن ممارسة .  يلتزم املعهد ببناء عالقات عمل مستمرة مع شركائه الرئيسيني-االلتزام  �
 .تباينةالشركات لروح املواطنة تتطور على أفضل وجه عرب احلوار بني منظمات من خلفيات م

وجيب احترام آرائهم مجيعاً وفهمها إن أريَد       .  يصطبغ هنج أصحاب املصلحة بالتنوع     -التـنوع    �
 .االستفادة منها

 يسـعى املعهد جاهداً على الدوام إىل أن تكون األنشطة اليت يضطلع هبا يف جماالت                -اجلـودة    �
 .ةالبحث والدعوة والتدريب والربامج على أعلى مستوى ممكن من اجلود

غري رحبية تعمل   /فهو من جانب منظمة غري حكومية     .  بوصفه منظمة هجينة   ٢٠٠١وأنشئ املعهد يف عام      
يف القطـاع العام ويعمل من جانب آخر يف جمال االستشارة مباشرة مع الشركات العميلة على أساس كل حالة                   

" الوجه اآلخر للعملة"عرفة وقد اكتسب خربة واسعة من خالل األعمال االستشارية مما مسح له مب . عـلى حـدة  
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بيد أن  . واملشاكل والعقبات العملية اليت تواجه املشاريع وهي تتقدم يف طريقها كي تغدو شركات مواِطنة صاحلة              
غري رحبية جادة يف جمال مواطنة الشركات       /املعهـد رأى أنه خياطر بفقدان مصداقيته بوصفه منظمة غري حكومية          

 عن العمل ٢٠٠٣ومن مث توقف املعهد يف بداية عام . طار نفس اهليكل التنظيميبعمله مع كال وجهي العملة يف إ   
 .االستشاري ويركز اآلن كلياً على العمل العام مثل البحث والتدريب والدعوة وكذلك على جمال برناجمي موسع

 التحديات

غ عن املسؤولية   إن التحديات اليت تواجه الشركات وأصحاب املصلحة املتعاملني معها فيما خيص اإلبال            
فال يوجد أوالً معيار مقبول عن ماهية املعلومات اليت ينبغي اإلبالغ عنها وبأي             . االجتماعـية للشركات متعددة   

. كما ينظر البعض إىل التقارير املتعلقة باملسؤولية االجتماعية للشركات على أهنا جمال للمشاركة. درجة من العمق
االنتقادات اليت يبديها أصحاب املصلحة املتعاملني معها وتستعمل تقاريرها وتفيد بعض الشركات عن التعليقات و

غري أنه مل تكتشف حىت اآلن أي طريقة من شأهنا أن جتعل ذلك احلوار . كدلـيل على مشاركة أصحاب املصلحة  
الجتماعية وهناك مشكلة أخرى يف تقدمي التقارير عن املسؤولية ا        . بني الشركات وأصحاب املصلحة تاماً وفعاالً     

فالعديد من أصحاب املصلحة يبدي . للشركات وهي الفجوة القائمة بني منظورات أصحاب املصلحة والشركات   
تذمره من أن الشركات ال تقدم معلومات كاملة ومفيدة عن استدامة عملياهتا، يف حني تقول بعض الشركات إن             

وغالباً ما  . ايل، ينبغي أن تفيد األعمال يف املقام األول       املعلومات الواردة يف أي تقرير، سواء أكان مالياً أم غري م          
وهذه مشكلة كربى ألن تعيني القراء . تواجه الشركات صعوبات يف معرفة هوية أصحاب املصلحة املتعاملني معها

وجدول أعمال الشركات ال يتطابق دائماً مع جدول أعمال         . املسـتهدفني من التقارير حيدد حمتوى تلك التقارير       
وال يزال العديد من الشركات يعتقد أنه لكي تكون مواطنة صاحلة ينبغي أن             . اب املصلحة املتعاملني معها   أصـح 

ومن . تعمـل على حل مشاكل اجملتمع املدين على أساس خمصص من خالل برامج خريية من قبيل متويل املدارس                 
 ختلفها عملياهتا على اجملتمع، وهو      جهة أخرى، حيمل أصحاب املصلحة الشركات املسؤولية عن جممل اآلثار اليت          

وأخرياً، غالباً ما تعترب املسؤولية االجتماعية للشركات خطوة على         . أمـر أشد تعقيداً من حيث اإلدارةُ واإلبالغ       
طـريق التنمية املستدامة، ويتوقع عدد متزايد من الناس من الشركات أن تعمل من أجل حتقيق التنمية املستدامة                  

 .تقليل اآلثار السلبية لعملياهتا على اجملتمع إىل أدىن حدوليس فقط من أجل 

 الشفافية واملساءلة

. تتبدى بوضوح احلاجة إىل املزيد من مساءلة الشركات واملزيد من الشفافية خبصوص تأثريها يف اجملتمع               
ت، وكذا زيادة عدد وهناك حاجة إىل استيعاب املعىن املقصود من تقدمي التقارير عن املسؤولية االجتماعية للشركا

 وبذا يزداد التوافق    -وهذا يعين تعزيز مسامهة الشركات وأصحاب املصلحة يف تقدمي التقارير           . قراء هذه التقارير  
وهناك حاجة أيضاً إىل الفهم األفضل من جانب        . بـني نوع املعلومات اليت أفصح عنها ونوع املعلومات املطلوبة         

 . مثل التنمية املستدامة ومواطنة الشركاتالشركات وكذلك أصحاب املصلحة لقضايا

ولكـن ما هي الدوافع اليت حتفز الشركات على اختاذ قرارات بإصدار تقارير عن املسؤولية االجتماعية                 
فانتهاج سياسة رشيدة   . للشركات أو التوقف عن إصدارها؟ هناك أسباب جتارية وأخرى تتعلق بضغط اجلمهور           

. سؤولية االجتماعية للشركات يضمن هلذه األخرية مسعة طيبة وإدارة أفضل للمخاطروالقيام بأداء سليم يف جمال امل
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فالفضائح االجتماعية األخرية مثل بوبال واملصانع املستغلة للعمال يف آسيا جتعل املستثمرين يولون اهتماماً متزايداً 
 أداء الشركات من الناحيتني     لكيفـية إدارة الشـركات للخطر الذي يتهدد مسعتها، ويطلبون نشر التقارير عن            

املشاريع املسؤولة  /فصـناديق االستثمار املسؤول اجتماعياً ختتار االستثمار يف الشركات        . االجتماعـية والبيئـية   
وتـرى بعض الشركات أن وجودها يف حمل الصدارة فيما خيص قضايا املسؤولية             . اجتماعـياً وبيئـياً وحدهـا     

 . زيادة قدرهتا التنافسيةاالجتماعية للشركات يساعد أيضاً على 

ظهور مدونات لعدم وجود قوة كافية ملوازنة سلطة الشركات إىل    وقـد أفضت العوملة وإدراك اجلمهور        
مبادرة اإلبالغ  "، مثل مبادئ إكوادور املتعلقة بصناعة الصريفة و       اإلبالغلسلوك ومبادئ توجيهية يف جمال      لقواعد  
  دورة  املستهلكني وقوهتم إزاء   ارفعلومات واالتصاالت إىل زيادة مع    وقـد أدى حتسن تكنولوجيا امل     ". ةالعاملـي 

للمجاالت ويطلب اجملتمع املدين وبعض املنظمات غري احلكومية االستدامة االجتماعية والبيئية           . مبيعات الشركات 
الشركات من  اإلفصاح عن املعلومات املتعلقة بأداء      وميارس اجلمهور ضغطاً شديداً من أجل       . املستهدفة ألنشطتها 

  الناحيتني االجتماعية والبيئية

فبعضها خيشى أن يكون للمعلومات املنشورة يف       . اإلبالغومن جهة أخرى، ختتار أغلبية الشركات عدم         
عـن املسـؤولية االجتماعية للشركات آثار ضارة إذ إنه ميكن اعتبار الشركات مسؤولة عن حتقيق                أي تقريـر    

 كما ميكن أن ترفع ضدها دعاوى إن هي قدمت معلومات عن اآلثار السلبية اليت .األهداف املذكورة يف تقاريرها 
 ال  متقدمي تقارير ألن تلبية احتياجات أصحاب املصلحة وتوقعاهت       عن  البعض اآلخر   ميكن أن تثبط عزمية     و. حتدثها

مبادرة اإلبالغ   وقد حاول البعض، مثل   . تـزال متـثل حتدياً حىت بالنسبة إىل من يصدرون تقارير طويلة األجل            
بيد أنه ال يزال هناك الكثري . ، حتديد الشركات اليت ينبغي أن تقدم تقارير إلرضاء أغلبية أصحاب املصلحة           العاملية

 . عنهاإلبالغ داخل الشركات بشأن ما ينبغي االلتباسمن 

 اإلبالغمزايا 

جيداً أم سيئاً،   ئي، سواء كان    إن إصدار تقرير عن أداء شركة من الشركات يف امليدانني االجتماعي والبي            
صوب التوصل إىل فهم    تلبية احتياجات املنظمات غري احلكومية واجملتمع املدين، ومن مث          يعتـرب خطـوة أوىل حنو       

، جيب  حقيقةولكي يكون تقرير عن املسؤولية االجتماعية للشركات مفيداً. اجملتمعات احمللية والشركاتأفضل بني 
كما أن إصدار   .  سياساهتا اإلمنائية املستدامة   فضل لالستثمار ب  أهلٌما   أن شركة    اه مؤدا يشـكل قرينة ظاهرة   أن  

اليت فكلما تزايد عدد التقارير     . طريقة تشارك هبا الشركة بشكل أفضل يف القضايا االجتماعية والبيئية         يعترب  تقرير  
 .، تزايد احتمال مشاركة شركات أخرىتصدرها

 واملساءلة يف نظم إدارة خماطر الشركات فإن الدعوة إىل الشفافية، خاصجه وبالنسبة إىل البلدان النامية بو 
، سواء يف القطاع اخلاص أو العام، ترياق   اإلدارةحسن  مث إن   . ميكن أن تشجع احلكومات على اتباع نفس االجتاه       

هتيئ  املصاحل، التقارير عن املسؤولية االجتماعية للشركات، من خالل احلوار بني أصحابكذلك فإن . ضد الفساد
 .الظروف اليت تكفل التشاور مع السكان احملليني ومشاركتهم بصورة أفضل
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 يف جمال املسؤولية البيئية واالجتماعية) Unilever ("يونيليفر"حملة عامة عن هنج 

 ماندي كورماك

  لندن-  عالقات الشركة قسمئيسةر وة مسؤولية الشرك قسمنائبة رئيس

 "يونيليفر"

 نشاطنا

ن موظفولديها  نتجاهتا و مل نيوجد مستهلكو   اجلنسيات متعددة الفروع احمللية    ةشركة متعدد هي  نيليفر  يو 
 عندما  ١٩٣٠أنشئت جمموعة يونيليفر يف عام      و .وشـركاء يف األعمال وأصحاب املصلحة فيها يف كل القارات         

ـ  ارية مع أنشطة ـ التجاشطته، أنLever Brothers) (رـوان ليفـخإ، نصابوال ت الشركة الربيطانية لصنعأدجم
 بلد ومنتجاتنا تباع ١٠٠يف حنو وتضطلع بأعماهلا . )Margarine Unie ("مرغارين يوين"ج املرغارين اهلولندي منِت
 . بلداً إضافيا٥٠ًيف 

عالمات وتشمل ال .  والشخصية رتلية امل عنايةالشعبة   األغذية و  شعبة :ني مها شعبتإىل  يونيلـيفر   تنقسـم   و 
، )Hellmann’s (، وهيلمانس )Knorr (، وكنور )Lipton (غذية أمساء مشهورة مثل لبتون    جمال األ  يف   الـتجارية 
ية والشخصية أمساء رتليف جمال الرعاية امل  التجارية  وتشمل العالمات   . )Bertolli (، وبرتويل )Magnum (ومغـنوم 
 .)Sunsilk (انسيلكص، و)Pond’s (، وبوندس)Omo (، وأومو)Lux (، ولوكس)Dove (مثل دوف

 إجراءات حملية/حتديات عاملية

لنظافتهم الشخصية   مليون شخص يف مجيع أحناء العامل منتجاتنا لتغذية أسرهم و          ١٥٠ خيتاركـل يـوم      
منتجات تليب احتياجات الناس اليومية، أصبحنا إحدى أكرب        ومن خالل قيامنا بصنع وبيع      . ولتنظـيف بـيوهتم   

 .شركات املنتجات االستهالكية

ذلك أننا نولد الثروة . االضطالع باألعمال التجارية بطريقة مسؤولة له آثار اجتماعية إجيابية أن ونعتقد  
 .يف االقتصادات احمللية، ونطور مهارات الناس وننشر اخلربة عرب احلدودونتقامسها، ونقوم باالستثمار 

ة العاملية، مثل نقص    يوالبيئ االجتماعية   الشواغلوبصـفتنا شركة عاملية هندف إىل أداء دورنا يف معاجلة            
لكننا ال نعتقد أن من العملي معاجلة       . املغذيـات الدقيقة، والصحة واإلصحاح، وجود املياه، والزراعة املستدامة        

العمل  أو أن بإمكان شركات مثل شركتنا أن حتدث تغيرياًً دون            ،أوجـه القلـق هذه على الصعيد العاملي فقط        
نتصدى للشواغل العاملية شركة متعددة اجلنسيات متعددة الفروع احمللية ننا بوصفنا وهلذا فإ. باملشاركة مع اآلخرين

 .حملية ونعمل بالشراكة مع الوكاالت احمللية واحلكومات واملنظمات غري احلكوميةعن طريق اختاذ إجراءات 
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 مبادرات حملية/سياسات عاملية

 البيئة

وهي تنص على التزامنا بتلبية     .  يف كافة أحناء العامل    تنطـبق سياستنا البيئية على مجيع شركات يونيليفر        
التحسينات املستمرة يف األداء على حنو سليم بيئياً وبطريقة أكثر استدامة من خالل احتياجات الزبائن واملستهلكني 

 . البيئي يف مجيع أنشطتنا

وهذا ميكننا من حتليل اآلثار     . لبيئة على ا  ختلفها أعمالنا  هنج دورة احلياة لتقييم اآلثار الكلية اليت         نتبعإننا   
إننا . تركيز واضححمور والستراتيجيتنا . املنافعالـيت حندثها والتركيز على اجملاالت اليت ميكن أن نقدم فيها أعظم      

بطريقة من شأهنا أن تقلل أثرها على       ، ونصمم منتجاتنا    )االقتصاديةالفعالية   (بتكلفة أقل هنـدف إىل إنتاج املزيد      
 ).اإلبداع النظيف(ىل أدىن حد البيئة إ

سلسلة  سواء يف بداية ة املباشرسيطرتناونـدرك أن العديـد من القضايا اليت تؤثر فينا تقع خارج نطاق         
الستدامة يف جماالت تتعلق بنشاطنا     ل على ثالث مبادرات     زوقـد قادنا ذلك إىل التركي     .  أو يف هنايـتها    الـتوريد 

 .واملياهاألمساك داث أكرب تغيري، وهي الزراعة وصيد التجاري وحيث نعتقد أن بإمكاننا إح

 الزراعة املستدامة

اليت تعرضت هلا الزراعة مؤخراً إىل اتباع هنج أكثر استدامة يف ما             الضغوط البيئة واالجتماعية     دفعتنالقد   
اصيلنا اخلمسة  واستكملنا املبادئ التوجيهية من أجل اإلدارة املستدامة جلميع حم        . خيـص كيفـية زراعة حماصيلنا     

:  وجيري نشرها على املوقع التايل- ، والطماطموالسبانخزيت النخيل، والشاي، والبازالء،     وهـي    -الرئيسـية   
www.growingforthefuture.com     رئيسية  غذائيةكما نعمل مع شركات     . بادل معارفنا  وهـو موقع خمصص لت 

ادرة الزراعة  ـمب"الل  ـات الزراعة املستدامة من خ    ـ لتعزيز ممارس  -ـه  فـيها دانون، ونستل   مبـا    -أخـرى   
  ).www.saiplatform.org" (املستدامة

 مصائد األمساك املستدامة

  جيري استغالل  والزراعة،منظمة األمم املتحدة لألغذية     تقارير   فحسب   ،مصائد األمساك يف العامل مهددة     
 . يف املائة من هذه املصائد٩ يف املائة واستنفدت ١٦استغالالً تاماً، وهناك فرط يف استغالل  يف املائة ٤٨

 )Iglo ("إيغلو" التجارية عالماتنا من أجل  يف العـامل للسمك اجملمد اجلهات املشترية يونيلـيفر أكـرب     و 
إذ إنه بدون إمدادات منتظمة ال ميكننا القيام بأي أعمال جتارية . )Findus ("فندس" و)Birds Eye (" آيبريدز"و

 ١٩٩٦يف عام   و .يف مـا يتعلق باألمساك، لذا فإن لدينا مصلحة جتارية واضحة يف محاية أرصدة األمساك وصوهنا               
تعاون مع  وأنشأنا جملس اإلشراف البحري، بال٢٠٠٥ عام تعهدنا بشراء مجيع األمساك من مصادر مستدامة حبلول  

 . األمساكستدامة يف جمال صيداملمارسات نح الشهادات عن امل عملية ملمباشرةالصندوق العاملي للطبيعة، من أجل 
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 إدارة املياه

اليت  يف عملياتنا أو     املستخدمةترتـبط أنشـطة يونيلـيفر ارتباطاً وثيقاً بإمدادات املياه املأمونة، سواء              
لزراعة، ألغراض امث إن التنافس على املياه   . الذين يستخدمون منتجاتنا   يسـتخدمها املـوردون أو املسـتهلكون      

 واحلاجة إىل احلفاظ على بيئة صحية يعنيان أن اجملتمع حيتاج إىل انتهاج ،، واالستهالك البشريوالصناعة التحويلية
 . إدارة املياهإزاءهنج أكثر تكامالً 

الربيطانية نظمة  امل، وضعنا جمموعة من املبادئ مبساعدة       وللمسـاعدة على إدارة مشاريعنا املائية املتعددة       
املياه املستدامة واإلدارة املتكاملة ملستجمعات املياه      املتعلقة ب  مبادئنا   وتتضمن". منتدى املستقبل "املعنية باالستدامة   
 .مشاريع الشراكةإطار إلدارة إىل جانب الستيعاب طلبات املياه يف منطقة بعينها لتجميع املياه اتباع هنج منسق 

 الناحية االجتماعية

لمجتمع من خالل املنتجات اليت ننتجها ونبيعها، ومن خالل عملياتنا ل إجبابية بتقدمي مسامهةحنن ملتزمون  
 .تربعاتنا إىل اجملتمعات احمللية، ومشاركتنا الواسعة النطاق يف اجملتمعمن خالل وعالقاتنا التجارية، و

زية، لذا فإن سياستنا ال تقضي بفرض برامج اجتماعية عاملية على مديري فروعنا إن يونيليفر منظمة المرك 
 . ألنشطتهم وشركاهتم احملليةاملناسببل متكينهم من اختاذ القرار 

ويقوم هذا النهج بشكل راسخ على القيم املنصوص عليها يف غرضنا التجاري ومعايري السلوك يف الشركة  
 .جارية املبادئ التمدونةاملبينة يف 

 السياسة على أرض الواقع

 :على الصعيد القطري كما يتبني من املثالني التالينيكواقع فعلي تتجسد سياستنا  

 اإليدز يف أفريقيا/فريوس نقص املناعة البشرية

لكن ملختلف  . صميم مبادئنا التجارية  أرقى مستويات الرعاية الصحية املهنية بصفة ثابتة هو من           توفري   إن 
 جنوب الصحراء، يقال إن عشر السكان مصابون بفريوس نقص املناعة           أفريقياففي  . حتياجات خمتلفة الـبلدان ا  
إليدز، فقد وضعت شركات يونيليفر يف أفريقيا هنجاً        لعالج ا دواء  أي  ومبا أنه ال يوجد حالياً      . اإليدز/البشـرية 

 .رعاية للمصابني باإليدز والاملعاجلةمشتركاً مع برامج تركز على التثقيف الوقائي وأنسب أنواع 

 املشورة واملساعدة املقدمة إىل املوظفني لتشمل أسرهم وجمتمعاهتم احمللية بواسطة برامج            وقد وسع نطاق   
فعلى سبيل املثال، تعمل يونيليفر، بوصفها عضواً رائداً يف اجمللس التجاري الكيين            . مشتركة مع الشركاء احملليني   
 شركة ١٠٠اإليدز، بشكل وثيق مع احلكومة واملنظمات غري احلكومية احمللية و/شريةاملعين بفريوس نقص املناعة الب

ويف جنوب أفريقيا، يدعم موظفو يونيليفر،      . أخـرى لوقف انتشار املرض يف أماكن العمل ويف اجملتمعات احمللية          
 . يشرف عليه اجملتمع احملليز األطفال املصابني باإليد مرتالً عائلياً لرعايةومؤسسة يونيليفر ومجعية أطفال ديربان
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 أصحاب املشاريع يف إندونيسيا

مشاريع صغرية أو متوسطة وهي مسؤولة عن       التجارية يف إندونيسيا     املشاريع   جمموع يف املائة من     ٩٠إن   
كما أهنا حمرك رئيسي للنمو يف االقتصاد احمللي، لذا فإن احلكومة           . تولـيد أكـثر مـن نصـف الدخل القومي         

 .حريصة على إجياد سبل جديدة لتشجيع املزيد من أصحاب املشاريع على بدء مشاريعهماإلندونيسية 

 موّرد وموزع صغري أو متوسط احلجم، وهي        ٢ ٠٠٠ مع أكثر من     ايف إندونيسي  يونيليفر    شركة وتعمل 
ريع الصغرية  بالتايل شريك مناسب للعمل مع وزارة التجارة والصناعة اإلندونيسية وغريها إلنشاء املزيد من املشا             

 .املبتدئة من اجليل األول

 فحسب وإمنا أيضاً     جناحاً باهراً، ليس لالقتصاد    ٢٠٠٠وحققـت جمموعة من املشاريع استهلت يف عام          
وتضمن أحد الربامج تدريب شباب عاطلني عن العمل لكي يصبحوا أصحاب مشاريع .  يونيليفر إندونيسيالشركة

 برنامج آخر قناة توزيع جديدة للشركة لكي تصل إىل احملالّ واألكشاك إطاروأنشئت يف يبيعون منتجات يونيليفر، 
لتوفري جتارية  حمضن أعمال   على إنشاء    اآلن   اإندونيسييونيليفر  وتعكف  . الصـغرية يف املـناطق احلضرية والريفية      

 .التدريب واملشورة التجارية ألصحاب املشاريع

 أداء حملي/إبالغ عاملي

 البيئة

متتثل للمعايري اإلطارية لشركة يونيليفر يف ما خيص الصحة والسالمة  شركات يونيليفر أن جيب على مجيع 
إىل نظامنا لإلدارة البيئية، الذي يعمل على الصعيد العاملي، ويرمي . املهنيـتني والرعاية البيئية وسالمة املستهلكني     

 .ن الدورات التدريبية البيئيةوتدعمه جمموعة مإحراز حتسن مستمر وهو يتوافق مع املعايري الدولية 

 ملنظمة  14001 عليها باملعيار    بالتصديق مجيع مواقعنا الصناعية الرئيسية      حتظىهو أن   املنشـود   وهدفـنا    
، كان أكثر من ربع     ٢٠٠١ويف هناية عام    . ٢٠٠٣التوحـيد القياسي بشأن نظم اإلدارة البيئية حبلول هناية عام           

 .مواقعنا مصدقاً عليه

 مسائل خرباء يقدم مساعدة وتوجيهاً بيئياً متخصصاً ملصانعنا يف مجيع أحناء العامل بشأن              ولديـنا فـريق    
فقد وضع اخلرباء على سبيل املثال مبادئ توجيهية عن         . بني انبعاثات املراجل والتخلص من النفايات     ما  تـتراوح   

 .كيفية تفادي التعبئة غري الضرورية وتعزيز استعمال املواد املعاد تصنيعها

 توفري الطاقة

ولدينا مشاريع يف مجيع أحناء العامل لتحسني       .  الطاقة املال وحيد من االنبعاثات     استخداميوفـر خفـض      
 .فعاليتنا يف جمال الطاقة
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ففـي الواليات املتحدة، خفضت شعبة العناية املرتلية والشخصية استهالك الطاقة يف املكاتب واملصانع               
نتيجة صحيفة جدولية إىل حد كبري وجاء التوفري .  يف املائة٢٥ اإلنتاج بنسبة دةزيا يف املائة رغم ١٠بنسبة تفوق 
وقال .  اجلارية لسنةلصفحة واحدة فقط تبني تكاليف الطاقة يف كل موقع إضافة إىل  التوفري املتوقع               مكونـة من    

فلقد .  بني املصانعهذا الوضع أفضى إىل تنافس صحي حقيقي"، مدير الطاقة والبيئة، إن )Jim Pease(جيم بيس 
 ".يكون من أنصار احلفاظ على البيئةسعى كل منها إىل أن 

 يف املائة   ٩٠أكثر من   ذلك أن   .  الطاقة كفاءتنا يف استخدام  ولدينا مشاريع يف مجيع أحناء العامل لتحسني         
يف جنوب اهلند، ، وهي شركة الشاي اليت متلكها يونيليفر )Tea Estates India( يف مصانع املستخدمة الطاقة من

 لإلمداد  للهواءكما استثمرت الشركة يف طاحونتني      . زارعامل من مصادر متجددة، وهي أساساً  أخشاب         تـأيت 
 .بالكهرباء

 املياهتوفري 

ومصانعنا يف حاجة إليها لصنع املنتجات، . املياه النقية أساسية لنشاطنا التجاري وهي الزمة لري احملاصيل 
وحنن نبذل جهوداً خاصة خلفض كمية املياه       . تهلكو منتجاتنا مياه نقية الستعماهلا    كمـا جيب أن يكون لدى مس      

بوسط ) Goiania(ففي مصنع معاجلة الطماطم يف غويانيا       . املسـتخدمة يف مجـيع مصانعنا يف كافة أحناء العامل         
تخدام املياه يف املصنع أو     ويعاد اس . الـربازيل، تستخدم املياه لنقل الفواكه الطازجة إىل املصنع لغسلها ومعاجلتها          

وتبني أن لب مثرة الطماطم     . يسـتخدمها املزارعون احملليون يف أغراض الري إن كانت حتتوي على لب الطماطم            
 .مساد فعال

استهالكه من املياه بنسبة تصل ) Amora Maille" (أمورا ماي"ويف فرنسا، خفض مصنعنا إلنتاج اخلردل  
ري بفضل اجلمع بني آالت جديدة وتدريب املوظفني، وهو ما أفضى إىل اتباع أساليب وحتقق التوف.  يف املائة٤٠إىل 

 .عمل أفضل

 الناحية االجتماعية

يونيليفر معروفة منذ أمد بعيد بأهنا شركة مسؤولة اجتماعياً، برغم أننا مل نبدأ يف تطوير هنجنا اخلاص يف                
وهندف إىل تدبري مسؤولياتنا االجتماعية بنفس قدر . خريةجمال اإلبالغ عن أدائنا االجتماعي سوى يف السنوات األ

 .املهنية اليت ندبر هبا أي جانب من جوانب نشاطنا

والنهج الذي نتبعه هو إجراء حبـوث للوقوف على ما تقوم به شركـاتنا يف أحنـاء العامل للمسامهة يف                  
 . ميكن إدخال حتسينات بغرض حتديد ما ميكننا قياسه وأين-"بصماتنا االجتماعية"-اجملتمع 

غري أنه ال . وقد وضعت بعض معايري األداء وأهدافه وقيست على املستوى العاملي، مثل الصحة والسالمة           
ميكن قياس مجيع اآلثار االجتماعية يف كل بلد، إما بسبب صعوبة القيام بذلك بصورة متساوقة، أو ألن القوانني                  

 .ا من القيام بذلكاحمللية أو عدم وجود معايري مناسبة مينعن
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 بلداً متثل أكثر من ثلث مبيعات يونيليفر على الصعيد          ١١، أجرينا دراسة منوذجية يف      ٢٠٠٢ويف عـام     
وحددت الدراسة عدداً من مؤشرات األداء القيمة اليت تساعدنا على استنباط ما ميكن قياسه عملياً وواقعياً . العاملي

 .على الصعيد العاملي

 العاملي الثروة اليت نوجدها بإضافة قيمة إىل املواد اخلام اليت نقوم بشرائها من مجيع أحناء ومن معايري األداء 
ويتقاسم أصحاب املصلحة الذين    . العـامل إذ جيري معاجلتها وحتويلها إىل سلع حتمل امساً جتارياً يف أسواقنا احمللية             

واملوظفون هم أكرب   . واستثمار جمتمعي يـتعاملون معـنا هذه الثروة يف شكل رواتب وضرائب وإيرادات أسهم             
 . يف املائة من القيمة اليت نضيفها٥٠الفئات املستفيدة، إذ يتلقون حنو 

وبينت الدراسة النموذجية اليت اضطلعنا هبا أن عدداً متزايداً من املوظفني يتلقون التدريب خارج بلداهنم                
يونيليفر فحسب، بل إنه ميثل أيضاً نقالً مهماً للمهارات         إن هذا ال يعد استثماراً يف الفرد ويف مستقبل          . األصلية

 .بني البلدان

وحنـن هنـدف إىل تدبـري مسؤولياتنا االجتماعية بنفس قدر املهنية اليت ندبر هبا أي جانب من جوانب          
لغ جمموع وب.  يف املائة من أرباحنا قبل اقتطاع الضرائب على املبادرات اجملتمعية سنوياً       ١إننا ننفق حنو    . نشـاطنا 

وينفق أكثر من نصف هذا املبلغ على الربامج الصحية والتعليمية،          . ٢٠٠١ مليون يورو يف عام      ٥٧هذا اإلنفاق   
 .وتتوافق نسبة االستثمار اجملتمعي يف خمتلف مناطق العامل مع رقم أعمالنا إمجاالً
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 املصرف التعاوين

 جني بري

  والتنوععن االستدامةمديرة دائرة اإلبالغ 
 رف التعاويناملص

 املصرف التعاوين

 وإنشاء دائرة التسليف واإليداع التابعة للجمعية       ١٨٧٢ميكـن تتـبع أصول املصرف التعاوين إىل عام           
وبعد أربع سنوات من هذا التاريخ غري امسه إىل مصرف اجلمعية التعاونية للبيع باجلملة              . التعاونـية للبيع باجلملة   

سنواته األوىل على تلقي الودائع ومنح القروض لآلالف من مجعيات التجزئة           وبالرغم من أن أعماله اقتصرت يف       
 .التعاونية احمللية، فلم يستغرق األمر وقتاً طويالً حىت بدأ يعمل بصفته مصرفاً للمستهلكني األفراد

 وبعد احلرب العاملية األوىل،   . وجالسجه فروعاً يف نيوكاستل ولندن و     ـومنـا املصرف باطراد، وافتتح ل      
وحبلول . مصرفية داخل احملال يف متاجر تعاونية وافتتح املزيد من الفروع يف األماكن الرئيسية    نقاط  أنشـئت أول    

ويف عام .  فرعاً يف مجيع أحناء البالد٣٢، كان للمصرف، الذي كان معروفاً آنذاك باملصرف التعاوين، ١٩٧٢ عام
عدل  ومنا مب يف لندن،ملقاصةا إىل جلنة مصارف ينضم عاماً ٤٠، أصبح املصرف التعاوين أول مصرف لنحو ١٩٧٥
 .منذئذسريع 

لسلطات احمللية البنك املركزي ل ، فإن املصرف هو     للعمالءضـافة إىل أكثر من ثالثة ماليني حساب         باإلو 
 يف املائة ٧٠يعمل  موظف، ٤ ٢٠٠لتجارية وال سيما حركة التجزئة التعاونية، ويستخدم ؤسسات اوالعديد من امل

 .إنكلتراهم يف مشال غرب من

". أعماله يف إطار ضوابط أخالقية    مصرفاً عصرياً يقوم ب    "مركزه السوقي واخـتار املصـرف أن يكون        
واستخدامها لصاحلهم  املصرف التعاوين ميكن زبائنه من التحكم يف أمواهلم         : "وهشـعاره املوجـه إىل العمالء       و

 ".ولصاحل غريهم

  الذي وضعه،بتدشني هنج الشراكةعلى إنشائه  ١٢٥لذكرى السنوية ا، احتفل املصرف ب١٩٩٧ويف عام  
يشارك فيه كل الشركاء السبعة املعنيني " بكل عيوبه"فأصبح أول شركة يف اململكة املتحدة تصدر تقريراً اجتماعياً 

 .بأنشطة املصرف

 وقفتقريراً عن امل  واملصـرف التعاوين اليوم هو مصرف املقاصة الوحيد يف اململكة املتحدة الذي يصدر               
 اإلعالن عن موقفه ومنذ. يـبلغ العمـالء صراحة باجلهات اليت سيتعامل معها واليت لن يتعامل معها            األخالقـي   
أمواهلم فيما يتناىف مع األخالق     تستخدم  الذين ال يرغبون يف أن      أتيحت لآلالف   ،  ١٩٩٢مايو  / يف أيار  األخالقي

 .ظمات ال تتقيد باألخالقاختيار مصرف لن يتعامل مع شركات ومنفرصة 
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 هنج الشراكة

 تطور هنج الشراكة

.  سنوات ١٠ على مدى    ١٩٩٧تطور هنج الشراكة الذي اعتمدناه والذي دخل حيز التنفيذ متاماً يف عام              
 :، حدثت ثالثة تطورات رئيسية، هيلوقتويف ذلك ا

يفية اليت ميكن هبا ملبادئ التعاون  إىل حتديد الك١٩٨٨ عام البيان الذي نشر يف اهدف هذي: رسالتنابيان ب 
أي  -وكان أحد املواضيع احملورية مبدأ الشمول       . األصـلية أن توفر أساس عمل جتاري ناجح يف العامل احلديث          

 .االعتقاد بأنه ينبغي لنا أن نأخذ يف احلسبان مصاحل مجيع األطراف املتأثرة بأنشطتنا وليس أصحاب املصلحة فقط

تبني عمالئنا   ووضعت بالتشاور مع مجيع      ١٩٩٢ يف عام    تهذه السياسة اليت أعلن   : سياسـتنا األخالقية   
وقد انتقدها البعض، لكن جناحها الباهر مل يكن .  من الوضوح مع من سنتعامل ومع من لن نتعاملأكرب قدر ممكنب

مامات عمالئنا ولضمان استمرار مواكبتها الهت. مطلقـاً لو مل تعكس حقاً معتقدات عمالئنا ورغباهتم      ليـتحقق   
 .املتغرية، فإننا نتشاور معهم بصفة منتظمة وجنري تنقيحات عليها تبعاً لذلك

 تعهدنا يف سياستنا األخالقية باستثمار أموال عمالئنا يف الشركات اليت تتفادى            :سياسـتنا اإليكولوجية   
 حددنا أربعة قواعد فهمنا للشروط ، إذ١٩٩٦لكننا ذهبنا إىل أبعد من ذلك بكثري يف عام . اإلضرار املتكرر بالبيئة

والغرض من ذلك هو أن نتمكن من حتديد جماالت النشاط التجاري اليت ال تستويف هذه . الدنيا جملتمع مستدام بيئياً
واالعتبارات البيئية اليت تشكل . الشروط، حبيث نستطيع رسم خطة عمل تقلل من التبعية االقتصادية هلذه األنشطة

ولذلك فمن غري املتوقع أن حيتاج البيان إىل مراجعة         .  حقائق احلياة الثابتة غري القابلة للتفاوض      رسالتنا هي أساساً  
 .مستمرة

وُحددت سبع فئات من    . هنج الشراكة ، مجـع املصرف بني هذه االعتبارات باعتماده         ١٩٩٧ويف عـام     
 :أصحاب املصلحة، أو الشركاء، وهي

 

The 
Co - operativ

e Bank 

Shareholder
s 

Customers 

Staff & 
their 
Families 

Suppliers Local 
Community 

Internationa
l Society 

Past & 
Future Generations 
of Co - operators

 أصحاب املصلحة

 العمالء

املوظفون وأسرهم

اجملتمع احمللي املوردون

 املصرف التعاوين

التعاونيون السابقون 
وأجيال التعاونيني

 اجملتمع الدويل



 رباء احلكومي الدويلمداوالت حلقة العمل املشتركة بني األونكتاد وفريق اخل: اجلزء الثاين

-125- 

تالية هي أن نلتزم جبلب فوائد جلميع شركائنا على حنو مسؤول           وبـدا من الواضح أن اخلطوة احلتمية ال        
فبقدر ما يعتمد شركاؤها علينا، نعتمد      . وحنتاج، أكثر من ذلك، إىل االعتراف بترابطنا      . اجتماعياً ومستدام بيئياً  

 .عليهم من أجل استمرار جناحنا، وعلينا أن منارس عملنا تبعاً لذلك

.  الناحية النظرية، لكنه يطرح عملياً حتديات هائلة أكربها مسألة التوازنوقد يبدو هذا الكالم بسيطاً من  
لكننا نواجه من حني    . ففي حاالت كثرية من السهل حتديد التزام بعينه جتاه أحد شركائنا، والعمل صوب تنفيذه             
 .إىل آخر تضارباً بني املصاحل حيثما يعين إعطاء شريك من الشركاء االقتطاع من شريك آخر

وكان لذلك ما .  بإغالق عدد من فروعنا ونقلها إىل أماكن أخرى١٩٩٦لى سبيل املثال، قمنا يف عام فع 
ومع ذلك كان بإمكان مجيع عمالئنا      . يـربره، إذ كانت هذه املرافق بالتحديد تستخدم استخداماً حمدوداً للغاية          

عامالت يومية يف مكاتب الربيد احمللية احلصول على خدمات مصرفية عرب اهلاتف، وأصبح بإمكاهنم مؤخراً إجراء م
غري أن البحث الذي أجريناه بني أن بعض العمالء أعربوا عن خشيتهم أن حيدث              . يف مجـيع أحناء إنكلترا وويلز     

 .اإلغالق تأثرياً سلبياً على وسط املدينة واجملتمع احمللي

يس بإمكاننا إرضاء مجيع شركائنا كل إن هذه احلالة، كغريها من احلاالت املشاهبة، تبني بكل بساطة أنه ل 
وقبولـنا هبـذا الواقع وسعينا إىل حتقيق أفضل توازن ممكن مها أهم ما ميكن القيام به كي يتجسد هنج                . الوقـت 

 .الشراكة على أرض الواقع

فإذا كان ميكننا التعامل مع كل شريك      . وبالطبع هذا هو أيضاً السبب يف أننا حنتاج إىل مراجعة الشراكة           
لكنه حيث إن كل عالقة     .  شركائنا مبعزل عن اآلخر، فإن من السهل حتديد ما إذا كنا نعمل ملصلحتهم أم ال               من

مع شريك من الشركاء تؤثر يف سائر الشركاء، فيجب علينا أن نقيس بأكرب قدر ممكن من الدقة مدى ما حنققه من 
 .جناح يف تنفيذ مسؤولياتنا

 وثالثة جماالت للتقييم سبع فئات -مراجعة حسابات الشراكة 

حسناً كيف شرعنا يف إجراء أول مراجعة حلسابات الشراكة؟ أوالً، أنشأنا فريقاً لتطوير الشراكات كانت  
ولبلوغ هذا اهلدف،   . مسـؤوليته تتمـثل يف إجراء تقييم مفصل ألداء املصرف فيما يتعلق بكل فئة من الشركاء               

ما الذي كانوا يريدون حتقيقه من عالقتهم       . نسبة إىل كل شريك   أجـري حبث لتحديد اجملاالت ذات األولوية بال       
؟ وفضالً عن ذلك، هل     )كما يعّرفها الشريك ال املصرف    (باملصـرف، وإىل أي درجة يقدم مصرفنا قيمة مضافة          

 تقدم هذه القيمة على حنو مسؤول اجتماعياً ومستدام بيئياًً؟

 .وهناك ثالثة جماالت للتقييم 

 إن تقدمي املصرف قيمة مضافة حقيقية إىل كل شريك من شركائه هو وحده الكفيل               :تقدمي قيمة مضافة   
وبالتايل، فقد حددنا أهم القضايا اليت هتم كل شريك وقسنا أداءنا . بأن يظل قادراً على البقاء لقرن وربع قرن آخر

فني واملوردين، على سبيل املثال، فعلى أساس حبثنا يف اجملاالت ذات األولوية بالنسبة إىل العمالء واملوظ. يف ضوئها
 :نقيم أداءنا من حيث تلبية ما يلي
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 العمالء املوظفون املوردون

 اخلدمة الراتب سرعة الدفع

 العالقة فرص الترقي الوظيفي العالقات اجليدة
 القيم العالقات املعاملة املنصفة
  األمن الوظيفي التواصل الفعال

  القيم األخالقية 

أشار عمالؤنا وغريهم من الشركاء يف أكثر من مناسبة إىل أن القيمة املضافة ينبغي أن               : االجتماعيةاملسـؤولية    
 .وحتقيقاً لذلك قمنا بتقدير إىل أي درجة كانت معاملتنا لكل شريك أخالقية. تقدم على حنو مسؤول اجتماعياً

  ١٩٩٨ و١٩٩٤ يف عام  مث روجعت١٩٩٢لقـد اعـتمدت سياسة املصرف التعاوين األخالقية يف عام            
ففي املشاورات األخرية، دعي أكثر من مليوين       : وأجريت عمليات االستعراض بعد مشاورات رئيسية     . ٢٠٠١و

.  بواسطة استبيان بريدي أو استطالع على صعيد الفروع أو عرب املوقع على اإلنترنت           -عمـيل إىل إبداء آرائهم      
 إجابة مقارنة   ٦٠ ٠٠٠ بأكثر من ثالثة أضعاف وجتاوز       ٢٠٠١/٢٠٠٢وازداد معـدل اإلجابة بالنسبة إىل عام        

 .١٩٩٨باستقصاء عام 

وبّين لنا االستطالع   . وبقـول بسيط تنظم السياسة األخالقية مسألة مع من نتعامل ومع من لن نتعامل              
حسابات فقد تراوحت نسبة عمالئنا الذين أعربوا عن رغبتهم يف فتح . األصلي أن هذه السياسة حتظى بتأييد هائل

 مليون جنيه إسترليين من     ٣٠وهذا يعين يف الواقع أنه ميكن عزو حنو         .  يف املائة  ٢٤ و ١٣ألسباب أخالقية ما بني     
 .أرباحنا قبل اقتطاع الضرائب إىل العمالء املدفوعني بأسباب أخالقية

. لى توفري احتياجاتناإن للعامل الذي نعيش فيه وكذلك مجيع شركائنا قدرةً حمدودة ع: االستدامة اإليكولوجية 
والعمل على االعتراف هبذه    . وكوكب األرض لديه قدرة حمدودة ال ميكن تغيريها هي توليد املوارد واستيعاب النفايات            

 .احلقيقة وإدراجها يف االستراتيجية التجارية يعترب أمراً شديد األمهية لتحقيق النجاح على األمد الطويل

واعتمد بيان الرسالة البيئية يف عام      . ترب أوالً نشاطاً جتارياً مستداماً    وقـد حدد املصرف ما هو الذي ُيع        
 :وفيما يلي بعض األمثلة على أحدث أداء بيئي للشركة". اخلطوة الطبيعية" استناداً إىل ١٩٩٦

 لكل حساب من ١٩٩٧مقارنة بعام ( يف املائة ٩٠اخنفضت انبعاثات ثاين أكسيد الكربون بنسبة  �
، وجيري حالياً إعادة استعمال النفايات أو إعادة تصنيعها، واخنفض استخدام           )حسابات العمالء 

 ).، لكل حساب من حسابات العمالء١٩٩٨مقارنة بعام ( يف املائة ٤٢املياه بنسبة 

تتجاوز مساحة األراضي اليت جرى فيها تعزيز التنوع األحيائي بقدر كبري بفضل التربعات اليت               �
 . ضعفا٩٠ًاضي اليت يشغلها املصرف بنحو قدمها املصرف رقعة األر

 . مشروع بيئي واجتماعي يف ما خيص الشروط املصرفية٢٠٠" وحدة البيئة"ساعدت  �
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 تقارير الشراكة

، يوضح من هم شركاء املصرف وملاذا نعتقد "القوة يف العدد" تقريراً عنوانه ١٩٩٧أصدرنا يف مطلع عام  
 وأصدرنا تقريرنا السادس يف     - ١٩٩٨كامل عن الشراكة يف عام      وصدر أول تقرير    . أهنـم مهمـون لنجاحنا    

" التعاوين"ونعتقد أنه ال سبيل للحفاظ على مركزنا وتدعيمه بصفتنا املصرف الربيطاين            . مايو من هذا العام   /أيار
 .ركائنااحلقيقي الوحيد إال عرب االستمرار يف حتديد مسؤولياتنا وتقييم أدائنا واالتفاق على أهداف جديدة مع ش

ورأى املصرف أنه إذا كانت احلسابات اخلتامية املالية ألي شركة تقتضي تدقيقاً من جانب احملاسبني، فإن  
وبعد . املعلمات األوسع واألعقد الواردة يف تقريرها عن الشراكات تقتضي كذلك وبنفس القدر تدقيقاً خارجياً             

ل بتلبية طلبات الشركاء، قمنا قدر اإلمكان باستخدام        هو وحده الكفي  " بكل عيوبه "أن قررنا أن تقييم املصرف      
 .البيانات اليت مت تدقيقها بصورة مستقلة بواسطة طرف ثالث نزيه

ويصدر املصرف أيضاً ملخصات للتقرير حسب الطلب، مبا يف ذلك كشف مايل للعمالء يف شكل ملحق         
 .وملخص للموظفني

 :رهجوائز فاز هبا املصرف التعاوين عن جودة تقاري 

٢٠٠٢ ٢٠٠٣ 

 املشاركة يف الفوز جبائزة اململكة املتحدة لإلبالغ عن االستدامة فاز جبائزة اململكة املتحدة لإلبالغ عن االستدامة

 جائزة امللكة للشركات بشأن اإلبالغ عن االستدامة فاز باجلائزة األوروبية لإلبالغ عن االستدامة

 جائزة هيئة التحكيم اخلاصة عن إحساس الشركات باملسؤولية "٢٠٠٣لعمل لعام أفضل أماكن ا"جائزة اململكة املتحدة عن 

 أداء املصرف التعاوين

 األداء املايل

 يف املائة منذ استهالل هنج الشراكة       ٣٠ارتفعت الرحبية بأكثر من الضعف وازداد عدد العمالء بأكثر من            
 .١٩٩٦يف عام 

 مليون جنيه  منذ استهالل السياسة       ١٢٢,٥يين إىل    مليون جنيه إسترل   ١٧,٨وارتفعـت الرحبـية مـن        
 . أي أهنا ازدادت ستة أضعاف- ١٩٩٢األخالقية يف عام 

 يف املائة من األرباح قبل اقتطاع الضرائب، ٢٤ إىل أن ٢٠٠٢ويشري حتليل القيمة األخالقية والبيئية لعام     
 .ة والبيئية مليون جنيه إسترليين، يعزى إىل مبادرات املصرف األخالقي٣٠أو 
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 رضا العمالء

ويستكمل املصرف هذه األحباث ببيانات من      . يضـطلع املصرف بنفسه باألحباث عن مدى رضا العمالء         
. اليت تقارن األداء يف جممل قطاع اخلدمات املالية       ) MORI(دائـرة حبوث اخلدمات املالية التابعة ملؤسسة موري         

 ").جيد"أو " ممتاز(" يف املائة ٧٧رضا لدى العمالء ازدادت بنسبة ويبني البحث الذي تواله املصرف أن درجة ال

 احلسابات اجلارية 

مجيع املصارف
راضية نوعاً ما

مجيع املصارف
راضية متام الرضا

مجيع املصارف
راضية نوعاً ما
مجيع املصارف
 املصرف التعاوين راٍض نوعاً ماراضية نوعاً ما

 املصرف التعاوين راٍض متام الرضا

 )اإلسترلينيةماليني اجلنيهات(األرباح قبل اقتطاع الضرائب 

)٢٠٠٣(الرقابة املالية:  املصدر
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 يف  ٩٨إىل مستويات عالية من االرتياح، إذ بلغت نسبة الرضا لدى املسؤولني            " موري"وتشـري بيانات     
 .وكان أداء املصرف جيداً مقارنة مبصارف أخرى. املائة قائلني إهنم راضون جداً أو إىل حد ما

 رضا املوظفني

زيادة األرباح، ورضا العمالء إىل حد بعيد، واختيار املصرف بوصفه    : هـل يعقل أن يتحقق كل ما يلي        
أحـد أفضل أماكن العمل يف بريطانيا يف كل سنة من السنوات الثالث املاضية؟ غري أن التقارير تكشف بوضوح            

 سبيل املثال، يف حني أن معظم املوظفني فعلى. وأمانة عن أدائنا، وبعض النتائج ال تبعث على االرتياح عند قراءهتا
 .ما زالوا راضني عن األمن الوظيفي، فإن ثلثهم فقط سعداء بالفرص املتاحة للترقي الوظيفي

 ...ومعظم املوظفني راضون عن األمن الوظيفي  

 .لكن عدداً قليالً منهم راضون عن فرص الترقي الوظيفي...  

 "أعتقد أن املصرف حيرص على األمن الوظيفي بأقصى ما أويت من قدرة"

فرص الترقي

 "يتتوفر يل فرص مناسبة للترقي الوظيف"

أوافقحمايد أوافق الأعرفال

)٢٠٠٢ استقصاء نظم التدريب املتخصصة،:املصدر(

 األمن الوظيفي 

"أعتقد أن املصرف حيرص على األمن الوظيفي بأقصى ما أويت من قدرة`

أوافقيدحماال أوافقال أعرف

)٢٠٠٢استقصاء نظم التدريب املتخصصة،:املصدر(

 "أعتقد أن املصرف حيرص على األمن الوظيفي بأقصى ما أويت من قدرة"
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 .وليس هناك أي مثال على ذلك أفضل من التنوع. على األداء الضعيفوتتضمن تقارير الشراكة أيضاً أمثلة 

 ...وهناك تقدم للعنصر األنثوي يف املستويات التنظيمية 

 .لكن أعداد املوظفني من األقليات اإلثنية تظل قليلة...  

 اإلثنية

"املستويات التنظيمية"النسبة املئوية للموظفني من أقليات إثنية يف خمتلف   
")املستوى التنظيمي" من النص اإلنكليزي للوقوف على تفاصيل ٣٥ الصفحة انظر(  

 
 %1.8  مجيع املوظفني

(4,138)  2.1% 
  2.5% 
  2.5% 
  3.5%  

نوع اجلنس

 "املستويات التنظيمية"النسبة املئوية للنساء يف خمتلف
")وى التنظيمياملست" من النص اإلنكليزي للوقوف على تفاصيل ٣٥انظر الصفحة (

املوظفنيمجيع 

تنفيذ األنشطة

ــداء ــيادة وإس الق
 النصح

وضـع اخلطط
)٣٠٥(التجارية 

 ترمجة االستراتيجية

 تنظيم األعمال

].٢٠٠٢املوارد البشرية: املصدر[
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إن أداءنـا جيد يف ما يتعلق بتوظيف النساء وتقدمهن يف املصرف، لكنه ليس جيداً فيما يتعلق بتوظيف                   
 ٦,٨(األقلية اإلثنية أقل بكثري من متوسط القوى العاملة الوطنية يف اململكة املتحدة فنسبة . األفراد من أقليات إثنية

 ).يف املائة

 فعلى سبيل املثال، ال     -ويتطور ِقسم املسؤولية االجتماعية كلما حظيت القضايا بأمهية أكرب يف اجملتمع             
ثقافة ساعات  "، أو   "ياة خارج العمل  التوازن بني العمل واحل   "يكاد مير يوم دون أن تتحدث وسائط اإلعالم عن          

ويشعر ثلث موظفينا بأهنم يعيشون حتت ضغط غري . يف اململكة املتحدة، أو ارتفاع مستويات التوتر" العمل الطوال
التوازن بني  "ونقّيم سياسات   " سياسة العيش اهلينء  "وللمساعدة على التصدي هلذا الوضع، استحدثنا       . مناسـب 

 .لتقدير مدى فعاليتها يف التغلب على التوتر" ملالعمل واحلياة خارج الع

----- 

 الرفاهية

 "نادراً ما أشعر بضغط غري مناسب يف عملي"

).٢٠٠٢استقصاء ُنظم التدريب املتخصصة،:املصدر(

أوافقحمايد أوافقال


