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الدور الريادي للمملكة العربية السعودية في قضايا
املسؤولية االجتماعية والتنمية املستدامة.
امللخص
قطعــت اململكــة العربيــة الســعودية شــوطا كب ـرا يف كل مــن النمــو االقتصــادي ،والتنميــة االجتماعيــة،
ومحايــة البيئــة ،ومصــادر الثــروة الطبيعيــة ،ومبنظــور دويل تعــد هــذه العناصــر مكــوانت التنميــة املســتدامة.
إذا كان اإلبــداع يســاعد علــى توليــد األفــكار ،واالبتــكار ينطــوي علــى التطبيــق الفعلــي هلــا ،فــإن مــا
ميلكــه صنــاع الق ـرار وواضع ـوا االس ـراتيجيات يف اململكــة ســاروا هبــذا املنحــى ابالعتمــاد علــى مــا ميلكونــه
مــن مهــارات تفكــر عليــا ،وجتــارب ميدانيــة واســعة ،واندفــاع أقصــى يف إرســاء قواعــد املســؤولية االجتماعيــة،
ومبــادئ التنميــة املســتدامة ،الشــيء الــذي متخــض عنــه العديــد مــن اللوائــح جعلــت مــن هــذا البلــد الطيــب
يلعــب دورا رايداي وحيتــل مكانــة مرموقــة يف هــذا اجملــال.
الكلمات املفتاحية :الرايدية ،املسؤولية االجتماعية ،التنمية املستدامة.
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أسامة غازي املدين/حممد بوضياف املسيلة و د/د

Abstract:
The Kingdom of Saudi Arabia has gone a long way in the fields of economic growth, social development, environment protection and natural resources. These elements are internationally regarded as components of sustainable development.
If creativity yields ideas and innovation implies the actual implementation of them, decision makers and strategy designers in Saudi Arabia have
deliberately taken this direction, resorting to their high brainstorming skills,
wide-range field experience and relentless motivation as to laying the groundwork for social responsibility and sustainable development principles which
resulted in the conception of several laws and regulations, helping their great
country play a leading role and have a distinguished position in the field.
Key words: leadership, social responsibility, sustainable development.
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مقدمة:
قطعــت اململكــة العربيــة الســعودية شــوطا كب ـرا يف كل مــن النمــو االقتصــادي ،والتنميــة االجتماعيــة،
ومحايــة البيئــة ،ومصــادر الثــروة الطبيعيــة ،ومبنظــور دويل تعــد هــذه العناصــر مكــوانت التنميــة املســتدامة.
إن إرســاء كل من قواعد املســؤولية االجتماعية ومبادئ التنمية املســتدامة يف اململكة مرجعه ابألســاس
إىل مــا ميلكــه صنــاع القـرار وواضعـوا االسـراتيجيات فيهــا مــن مهــارات تفكــر عليــا ،وجتــارب ميدانيــة مبتكــرة-
فاإلبــداع يســاعد علــى توليــد األفــكار واالبتــكار ينطــوي علــى التطبيــق الفعلــي هلــا -الشــيء الــذي متخــض
عنــه العديــد مــن اللوائــح جعلــت هــذا البلــد الطيــب يلعــب دورا رايداي وحيتــل مكانــة مرموقــة يف هــذا اجملــال.

1 .1إشكالية الدراسة.

تتبلور إشكالية البحث يف التساؤل اجلوهري التايل:
ماهــو الــدور الــرايدي الــذي لعبتــه اململكــة العربيــة الســعودية يف قضــااي كل مــن املســؤولية
االجتماعيــة والتنميــة املســتدامة؟

 .2فرضية الدراسة.
تنطلــق الدراســة مــن فرضيــة وحيــدة وهــي :تتمتــع اململكــة العربيــة الســعودية بــرايدة يف
قضــااي كل مــن املســؤولية االجتماعيــة والتنميــة املســتدامة.

 .3مفاهيم الدراسة.
تقــوم الدراســة علــى ثالثــة مفاهيــم أساســية :الرايديــة ،واملســؤولية االجتماعيــة ،والتنميــة
املســتدامة.
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 .4أهداف الدراسة.
تسعى الدراسة إىل حتقيق مجلة من األهداف نذكر منها:
1 .1الوقوف على رايدية املؤسسات السعودية يف كل من املسؤولية االجتماعية والتنمية املستدامة.
2 .2التنبيــه إىل ضــرورة اســتفادة الــدول مــن التجربــة الســعودية يف قضــااي كل مــن املســؤولية االجتماعيــة
والتنمية املســتدامة.
3 .3اإلشارة إىل رؤية .2030

 .5أمهية املوضوع.
تكمــن أمهيــة الدراســة يف لفــت االنتبــاه إىل جتربــة اململكــة العربيــة الســعودية يف قضــااي كل مــن
املســؤولية االجتماعيــة والتنميــة املســتدامة كنمــوذج حيتــذى خاصــة مــن الــدول النفطيــة.
كمــا تــرز أمهيــة الدراســة يف تناغــم املفهومــن وتالزمهمــا سـواء يف درجــة االهتمــام وضــرورة اقرتاهنمــا
يف كل دراســة أم او عنــد كل تطبيــق مــن األمهيــة البالغــة.

 .6منهج الدراسة.
اعتمــدت الدراســة علــى املنهــج الوصفــي التحليلــي حيــث وصفــت قضــااي كل مــن املســؤولية االجتماعيــة
والتنميــة املســتدامة وصفــا دقيقــا علــى املســتويني النظــري وامليــداين (حالــة املؤسســات الســعودية) دون هتويــل أو
هتويــن ،مث حاولــت اعتمــاد التحليــل لقضــااي املفهومــن ملعرفــة جانــب الســبق والرايديــة يف ذلــك.
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 .7الدراسات السابقة:
 .1دراســة بــدر عثمــان مــال هللا مديــر املعهــد العــريب للتخطيــط حــول» جتربــة هــذه املؤسســة يف ترســيخ
مبــدأ التنميــة املســتدامة» (.)mdps.gov.qa.com,2018
انطلقــت الدراســة مــن فكــرة إن الــدول العربيــة الــي حققــت يف العقــود املاضيــة نتائــج تنمويــة مرموقــة
تواجــه اليــوم حتــدايت تنمويــة كبــرة قــادرة علــى تثبيــط اســتدامة التنميــة إن مل يتــم تغيــر املنهــج التنمــوي
واالنتقــال إىل مســار تنمــوي قــادر علــى ُمواجهــة اإلشــكاليات التنمويــة الــي تواجههــا.
واعتــرت الــدول العربيــة املصــدرة للنفــط وخاصــة الــدول اخلليجيــة أهنــا حققــت وتــرة تنمويــة يشــهد هلــا
حيــث أصبحــت تعــرف بــدول الرفــاه ذات الدخــل املرتفــع .كمــا أن معــدالت البطالــة فيهــا ُمنخفضــة ابإلضافــة
إىل تربعهــا علــى املراتــب األوىل عربي ـاً يف العديــد مــن املؤش ـرات الدوليــة مثــل التنافســية وبيئــة األعمــال ورأس
املــال البشــري .إن هــذا املســتوى التنمــوي املرمــوق الــذي حققتــه الــدول اخلليجيــة مرتبــط ارتباطـاً وثيقـاً هببتهــا
الطبيعيــة مــن النفــط والغــاز والــي مسحــت عوائــده بتمويــل برامــج تنمويــة طموحــة.
ابملقابــل اعتــر املعهــد أن الــدول العربيــة غــر النفطيــة خاصــة ذات الكثافــة الســكانية املرتفعــة تواجــه
وســوء توزيــع الدخــل .وأرجــع تلكــؤ التنميــة
حتــدايت تنمويــة حــادة خاصــة يف جمــال النمــو والبطالــة والفقــر ُ
العربيــة لعــدة أســباب ،وعــادة مــا يــرز دور التعليــم وضعــف رأس املــال البشــري كأحــد العوامــل املعيقــة النطــاق
التنميــة وأحــد مســببات اخنفــاض اإلنتاجيــة وخاصــة يف القطــاع العــام واإلدارات احلكوميــة والقائمــة علــى إدارة
ويــاول املعهــد املســامهة يف بنــاء رأس مــال بشــري ومنــه رأس مــال معــريف
التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــةُ .
قــوي ذي نوعيــة جيــدة مــن خــال براجمــه الواســعة واملتنوعــة يف جمــال تنميــة القــدرات البشـرية.
وخلصــت الدراســة إىل أن حتقيــق االســتدامة للتنميــة العربيــة وحتســينها ممكــن مــن خــال نشــر الوعــي
عــن املمارســات املضــادة للتنميــة والرتويــج للسياســات التنمويــة الصديقــة لالســتدامة.
 .2دراســة العايــب عبــد الرمحــان (")2011وظيفــة التنميــة املســتدامة يف املؤسســات االقتصاديــة
اجلزائريــة :دراســة حالــة املؤسســات العموميــة لصناعــة اإلمسنــت يف اجلزائــر"
هدف��ت الدراس��ة إىل بي��ان كيفي��ة إدم��اج أبع��اد التنمي��ة املس��تدامة يف إدارة املؤسس��ة االقتصادي��ة وحتليله��ا.
يف جانبهــا النظــري ،تناولــت الدراســة كالً مــن مفهــوم التنميــة املســتدامة واالســتدامة وعالقتهمــا ابملؤسســة
مــن خــال تنــاول مفهــوم املســؤولية االجتماعيــة للشــركات وأمهيــة وظيفــة االســتدامة ابلنســبة للمؤسســة
االقتصاديـ�ة .أمــا يف جانبهــا التطبيقــي ،فقــد تناولــت الدراســة حالــة املؤسســات العموميــة لصناعــة اإلمسنــت
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ابجلزائــر .وقــد توصلــت الدراســة إىل وجــود فجــوة بــن مــا جيــب القيــام بــه مــن جمهــودات مــن طــرف
مســري القطــاع االقتصــادي مــع املتطلبــات الــي جيــب مراعاهتــا حــى ميكــن إدمــاج وظيفــة التنميــة
املســتدامة يف املؤسســات االقتصاديــة اجلزائريــة .فقــد بينــت الدراســة أنــه ال يوجــد تطابــق بــن اسـراتيجية
املؤسســة وأبعــاد التنميــة املســتدامة .كمــا ال تبــذل املؤسســات االقتصاديــة أي جهــد مــن أجــل التعــرف
علــى األطـراف ذات املصلحــة وعلــى متطلباهتــم وتســهر علــى إشــباعها .أمــا عــن اإلفصــاح ،فــا تعتمــد
املؤسســات علــى اإلفصــاح عــن أدائهــا الشــامل كــي تربهــن ألصحــاب املصــاحل عــن ممارســتها للتنميــة
املســتدامة (العايــب عبــد الرمحــان ،2011 ،ص.)117
 .3دراســة حممــد فــاق ( " )2013املســؤولية االجتماعيــة للشــركات النفطيــة العربيــة" :ســوانطراك
اجلزائريــة ،وأرامكــو الســعودية" " أمنوذجــا"
هدفــت هــذه الدراســة إىل التعــرف علــى مــدى تبــي الشــركات النفطيــة العربيــة ممثلــة بشــركيت ســوانطراك
اجلزائريــة وأرامك ـوا الســعودية ملفهــوم املســؤولية االجتماعيــة ،والتعــرف علــى أتث ـرات املســؤولية االجتماعيــة
هلاتــن الشــركتني علــى جمتمعيهمــا .مت اتبــاع املنهــج الوصفــي التحليلــي الــذي يعتمــد علــى حتليــل األرقــام
والبيــاانت مــن خــال تقاريــر املســؤولية االجتماعيــة للشــركتني .توصلنــا إىل أن الشــركتني تســامهان يف تنميــة
جمتمعيهمــا احملليــن عــن طريــق دعــم األنشــطة االجتماعيــة والثقافيــة والرايضيــة بدرجــة متوســطة ،وأن هنــاك
تباينــا واضحــا يف األداء االجتماعــي للشــركتني.
وقد أوصت هذه الدراسة بضرورة توعية إداريت الشركتني بدورمها يف حتمل مسؤوليتها حنو جمتمعيهما،
عــن طريــق توجيــه بعــض اســتثماراهتما حنــو مشــاريع ذات صبغــة اجتماعيــة تســاهم يف توفــر فــرص عمــل ممــا
يســاهم يف احلــد مــن البطالــة وتنمــي اجلوانــب الثقافيــة واالجتماعيــة والرايضيــة (حممــد فــاق ،2013،ص.)26

 .4دراســة بــن فايــد فاطمــة زهــرة ( ")2017تبــي مقاربــة الرايديــة االسـراتيجية كإدارة جديــدة
لتعزيــز القــدرة التنافســية".
هدفــت الدراســة إىل تســليط الضــوء علــى الرايديــة االسـراتيجية ابعتبارهــا توجهـاً جديــداً للمؤسســات
الــي تســعى إىل تعزيــز قدراهتــا التنافســية مــن خــال مجــع عناصــر الرايديــة ودجمهــا مــع االسـراتيجية يف شــكل
منظــور متكامــل يهــدف إىل خلــق الرفاهيــة والتكامــل بــن املؤسســات.
توصلــت الدراســة إىل جمموعــة مــن النتائــج كان أمههــا ضــرورة مواكبــة الســرورة االقتصاديــة مــن خــال
التوجه الرايدي يف بناء االسرتاتيجية للمؤسسات كبرية كانت أو صغرية ،وأوصت الدراسة أن جناح الرايدية
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االسـراتيجية يف بنــاء قــدرة تنافســية جديــدة للمؤسســات يتوقــف علــى مــدى جنــاح الـرايدي االسـراتيجي يف
بنــاء الــرؤاي ذات األبعــاد االسـراتيجية وبعــد النظــر يف كيفيــة حتقيــق التميــز والتفــرد ،والــي ال يســتطيع اآلخــرون
تقليدها (.)2017,my.arid.portal
ختتلــف هــذه الدراســة عــن الدراســات الســابقة يف تناوهلــا مفهومــي املســؤولية االجتماعيــة والتنميــة
املســتدامة ابلت ـوازي ،وخلصــت إىل أن ذلــك ســبب يف الرايديــة الــي كانــت ابرزة يف املنظمــات الســعودية.

 .8تقسيمات البحث.
ملعاجلة إشكالية البحث مت تقسيم البحث إىل ثالث نقاط:

أوال :التأصيل النظري ملوضوع الرايدة.
اثنيا :اململكة العربية السعودية من املسؤولية االجتماعية إىل رؤية .2030
اثلثا :العملية الرايدية السعودية يف إطار التنمية املستدامة.
أوال :التأصيل النظري ملوضوع الرايدة.
▪ تعريف الرايدة.
تتميــز بيئــة األعمــال احلديثــة ابلتســارع ،واملنافســة القويــة ،ممــا دفــع ابملتخصصــن يف هــذا اجملــال إىل
البحــث عــن اخليــارات املناســبة ملواجهــة ذلــك مــع ضــرورة إجيــاد املرونــة االسـراتيجية بــن منظمــات االعمــال
والبيئــة املتواجــدة هبــا بغــرض التفاعــل والتكيــف والتــاؤم ،وتعــد الـرايدة واحــدة مــن هــذه اخليــارات والــي عــادة
مــا ترتبــط ابملخاطــرة ،واالبتــكار واالبــداع ،ويعتــر إجيــاد القيمــة عــن طريــق اغتنــام الفــرص املتاحــة مــن أهــم
مســاعيها ،وقــد تعــددت تعاريفهــا ومــن أمههــا:
يعرفهــا روبــرت هــرش ( _Robert Hisrichعلــى أهنــا عمليــة تكويــن شــيء مــا خمتلــف
ذي قيمــة عــن طريــق تكريــس الوقــت واجلهــد الضروريــن ابفـراض خماطــر ماليــة ونفســية واجتماعيــة مصاحبــة،
وجنـي العوائ��د املاليــة الناجتــة ،إضافــة إىل الرضــا الفــردي .بعبــارة أخــرى إهنــا :عمليــة إجيــاد القيمــة عــن طريــق
اســتثمار الفرصــة مــن خــال مــوارد متفــردة (العنــايب والعامــري ،2015،ص.)81
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▪ عناصر الرايدة يف منظمات األعمال
إن ال ـرايدة االس ـراتيجية تكامــل منظــور ال ـرايدة (البحــث عــن الفرصــة) واملنظــور االس ـراتيجي
(البحــث عــن امليــزة) ،لتصميــم وتنفيــذ االس ـراتيجيات الرايديــة الــي ِ
توجــد الرفاهيــة وتنفيذهــا ،وأن هــذا
التكامــل ضــروري للمنظمــات.
أشــار كل مــن كريجيــدو وهيــوز( )Kyrgidou & Hughesإىل ســتة عناصــر للـرايدة
االس ـراتيجية وهــي( :حتديــد الف ــرص ،والنم ــو ،واإلبــداع ،وتبن ــي املخاط ــرة ،واملرون ــة ،والرؤي ــة).
(حســن)383 :2013 ،
أمــا ك ـراوس وآل ( )Kraus & alفأشــارا إىل أبعــاد جديــدة فض ـاً عــن األبعــاد الســابقة وهــي
(املـوارد والقــدرات ،واالسـراتيجية ،والـرايدي ،والبيئــة ،واهليــكل التنظيمــي) والــي تســهم يف إجيــاد القيمــة مــن
خــال اجلمــع بــن العناصــر الرايديــة واالسـراتيجية الــي تــدار مــن خــال إدارة املـوارد والقــدرات الديناميكيــة.
(حســن)386 :2013،
خنلــص إىل أن مدخــل النظــرة املعتمــدة علــى امل ـوارد لــه دور يف تشــكيل ال ـرايدة االس ـراتيجية لتعظيــم
الرفاهية ،وأن التكامل بني النظرية الرايدية واإلدارة االسـراتيجية واخلروج بنتيجة الرايدة االسـراتيجية تســاعد
املنظمــات والرايديــن علــى اإلحبــار يف حميطهــم األزرق∗ مــن دون منافــس ألهنــم ســوف ِ
يوجــدون مـوارد فريــدةً
ذات قيمــة خالقــة للمجتمــع.
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الشكل رقم ( :)1عناصر الرايدية

الرايديون
اإلبداع

أتسيس

خلق
القيمة

اإلجراءات

مفهوم الرايدية

منظمة

رحبية

التميز

النمو

(حسني)2013،

▪ خصائص منظمات األعمال الرايدية.
من خصائص التوجه الرايدي للمنظمات ()mawdoo3,2018
 الطموح واالندفاع لدى الرائد تقوده إىل بناء منظمة أو شركة. الرؤيــة العامــة أو األهــداف الــي تســعى املنشــأة لتحقيقهــا ابألفــكار الداعمــة والقويـّـة الفريــدة مــن نوعهــايف الســوق.
 -الوضوح للرؤى الشموليّة والقابلة للتحديث والتطوير ابستمرار إال ّأنا غري متكاملة.
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 منح الرايدي نفسه دفعة من األمل والتشجيع ليقويها ويدفعها للمضي قدماً يف حتقيق أهدافها. حتويل األهداف املأمولة إىل واقع ملموس ابلعزم واإلصرار واإلرادة. الس��عي ال��دؤوب للرــايدي إلجنــاح فكرت��ه .وضــع الـرايدي نصــب عينيــه احتمــال وجــود خماطــر ،ويتــم بنــاءًوتوضــح كيفيــة الدخــول إىل الســوق والكشــف
علــى ذلــك حســاب تكاليــف املخاطــر الــي ميكــن أن يتكبّدهــاّ ،
ع��ن حاج��ة العمي��ل وتلبيته��ا.
 إقدام الرايدي على إقناع اآلخرين ابالنضمام إىل فريق عملهم ومساعدهتم يف حتقيق األهداف. امتيــاز الرايديــن بتفكريهــم اإلجيــايب وقدرهتــم علــى اختــاذ الق ـرار املناســب يف موقــف مــا مــن بــن جمموعــةم��ن الق��رارات.
 -إن الشغف واحلاجة إىل اإلجنازات واإلبداع من أهم اخلصائص اليت متيز رايدي األعمال يف املنظمات املعاصرة.

اثنيا :اململكة العربية السعودية من املسؤولية االجتماعية إىل رؤية .2030
أولــت اململكــة العربيــة الســعودية أمهيــة ابلغــة لــكل مــن املســؤولية االجتماعيــة ملنظمــات األعمــال،
والتنميــة املســتدامة نظ ـرا لتقاطــع املفهومــن وتناغمهمــا.
إن شــرف املكان من بني الدوافع اليت جعلت من رجال أعمال اململكة ما مييزهم خاصة فيما يقبلون
عليــه مــن أعمــال خرييــة وتطوعيــة نتيجــة خلفيتهــم الدينيــة ،س ـواء علــى مســتوى القطــاع العــام أم اخلــاص،
إضافــة إىل ذلــك فقــد تبنــت معظــم منظمــات األعمــال الســعودية املوضوعــات الــي تضمنتهــا مواصفــات
األيــزو  26000مــن حوكمــة ،وحقــوق اإلنســان ،وممارســات العمــل ،واحمليــط الــذي تتواجــد فيــه املنظمــة،
واملمارســات التشــغيلية العادلــة ،وقضــااي املســتهلك ،وإش ـراك اجملتمــع احمللــي والتنميــة.
كان االهتمــام ابملســؤولية االجتماعيــة ابململكــة مــن األســباب الــي أفضــت إىل إرســاء تنميــة اجتماعيــة
رائــدة فيهــا .وتعــد هــذه األخــرة أحــد أركان التنميــة املســتدامة ابململكــة إىل جانــب كل مــن النمــو االقتصــادي،
ومحايــة البيئــة ومصــادر الثــروة ،وهــي العناصــر الــي تكــون مبنظــور اجملتمــع األوىل مكــوانت التنميــة املســتدامة.
أوىل خــادم احلرمــن الش ـريفني ،امللــك ســلمان بــن عبــد العزيــز عنايــة خاصــة للنمــو حيــث كان الناتــج
احمللــي االجتماعــي يف الفــرة (2000م2013-م) مبعــدل ســنوي متوســط بلــغ  %5,6ابألســعار الثابتــة،
وتضاعــف نصيــب الفــرد مــن الناتــج مــن منــو  15إىل  25ألــف دوالر ،وشــهدت القطاعــات اإلنتاجيــة
واخلدميــة من ـواً ملحوظــا يف طاقاهتــا ،إذ حققــت األصــول الرأمساليــة املرتاكمــة من ـواً ســنواي بلــغ حنــو %14
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واســتفادت مــن هــذا النمــو بشــكل خــاص قطاعــات التعليــم والصحــة والنقــل وغريهــا مــن اخلدمــات العامــة
والتجهي��زات األساس��ية (.)alarabia.net ،2016
تســعى اململكــة إىل عــدم التأثــر ابألزمــات املاليــة الــي هــددت الكثــر مــن الــدول يف جوانبهــا املختلفــة،
خاصــة تلــك الــي تعتمــد علــى اقتصــادايت احملروقــات ،عــن طريــق تعزيــز قدراهتــا علــى جتاوزهــا ،ابالعتمــاد علــى
مواردهــا البشـرية واملاليــة والطبيعيــة دون املســاس حبقــوق األجيــال القادمــة ،واغتنــام الفــرص املتاحــة ،وتفــادي
التهديــدات احملتملــة برســم سياســات ،ووضــع برامــج إلرســاء اسـراتيجية ســعودية تكفــل العدالــة للجميــع.
حنــاول يف هــذا الفصــل قبــل تســليط الضــوء علــى مــا ســبق ذكــره ،والوقــوف علــى األســس النظريــة
للمســؤولية االجتماعيــة ،وواقعهــا يف اململكــة العربيــة الســعودية مــع الرتكيــز علــى رؤيــة .2030

▪ األسس النظرية للمسؤولية االجتماعية
تقــوم العالقــة بــن اجملتمــع واملنظمــة علــى التأثــر والتأثــر فكالمهــا يتأثــر ابآلخــر ،وعلــى الرغــم مــن
التحــدايت الــي تواجههــا منظمــات األعمــال احلديثــة ،ك ـزايدة املنافســة وحدهتــا ،وتفشــي ظاهــرة العوملــة
والتطــور التكنولوجــي ،وقصــر دورة املنتــج ،وظاهــرة غســيل األمـوال وغريهــا ،كانــت تســعى دائمــا إىل الوفــاء
مبطالــب األطـراف ذات املصلحــة مــع مراعــاة أولــوايت االهتمــام خاصــة تلــك املرتبطــة برفــاه اجملتمــع ،وحتســن
نوعيــة احليــاة واالرتقــاء هبــا ،ممــا متخــض عــن ذلــك ظهــور مصطلــح يعكــس هــذا التحــول ،وهــو املســؤولية
االجتماعيــة للمنظمــات.
املنظمــة مســؤولة عمــا تلحقــه ابلبيئــة مــن أضـرار منظــورة وغــر منظــورة أثنــاء ممارســة نشــاطها ،كمــا أهنــا
مســؤولة عــن عــاج بعــض املشــكالت يف اجملتمــع ،كالفقــر واإلســكان واألميــة والصحــة.
طــرح رينيــه دوبـواه  Rene Dubosفكــرة فلســفية مفادهــا "حتــرك حمليــا وفكــر عامليـاً" أي البــد مــن
إدراج الســياق العاملــي واحمللــي ضمــن التفكــر االسـراتيجي للمنظمــات.
مل يعــد هــم املنظمــات املتميــزة الوحيــد زايدة الربــح فحســب ،بــل أصبحــت تفكــر إىل جانــب ذلــك يف
النمــو واالســتمرار واملســؤولية االجتماعيــة.
يف مخســينيات القــرن املاضــي تزامــن ظهــور مصطلــح املســؤولية االجتماعيــة مــع انتقــال االسـراتيجية مــن
امليدان العســكري إىل إدارة األعمال ،وظهرت بعدة مســميات كاملســاءلة االجتماعية ،واألخالق التنظيمية،
واملواطنــة التنظيميــة ،وااللتزامــات التنظيميــة.
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▪ املسؤولية االجتماعية من وجهة نظر بعض اهليئات واألكادمييني
تعريــف البنــك الــدويل :املســؤولية االجتماعيــة هــي التـزام أصحــاب النشــاطات التجاريــة ابملســامهة يف
التنميــة املســتدامة مــن خــال العمــل مــع موظفيهــم وعائالهتــم واجملتمــع احمللــي واجملتمــع ككل لتحســن مســتوى
معيشــة النــاس ،أبســلوب خيــدم التجــارة وخيــدم التنميــة يف آن واحــد (العنــايب والعامــري ،2005،ص.)81
اعتــر البنــك الــدويل املســؤولية االجتماعيــة الت ـزام مــن طــرف منظمــات األعمــال يهــدف إىل حتســن
مســتوى معيشــة النــاس ورفاهيتهــم ،دون املســاس ابألهــداف الــي رمسوهــا.
تعريــف الغرفــة التجاريــة العامليــة" :املســؤولية االجتماعيــة هــي مجيــع احملــاوالت الــي تســاهم يف تطــوع
الشــركات لتحقيــق تنميــة العتبــارات أخالقيــة واجتماعيــة ،وابلتــايل فــإن املســؤولية االجتماعيــة تعتمــد علــى
املبــادرات احلســنة مــن الشــركات دون وجــود إج ـراءات ملزمــة قانونيــا (العنــايب والعامــري ،2005،ص.)82
أعطــت هــذه اهليئــة املســؤولية االجتماعيــة صيغــة تطوعيــة غــر إلزاميــة مــن الناحيــة القانونيــة اهلــدف منهــا
حتقيــق تنميــة تقــوم علــى اجلانــب االجتماعــي والقيمــي.
تعريــف املنتــدى االقتصــادي العاملــي :تعــي املســؤولية االجتماعيــة حتلــي املنظمــات بــروح املواطنــة،
ومســامهتها يف اجملتمع عن طريق أنشــطة أعماهلا األساســية ،وبرامج اســتثماراهتا االجتماعية واخلريية ،وعملها
يف جمــال السياســة العامــة ،ويتحــدد أثــر ذلــك ابلطريقــة الــي تديــر هبــا هــذه املنظمــة عالقاهتــا االقتصاديــة،
واالجتماعيــة ،والبيئيــة ،فضــا عــن عالقاهتــا مــع أصحــاب املصلحــة ،خاصــة أصحــاب األســهم واملوظفــن،
والزابئــن ،وشــركاء األعمــال ،واحلكومــات ،واجملتمعــات احملليــة (العنــايب والعامــري ،2005،ص.)82
تعريــف األكادميــي الفرنســي كريســتيان برودهــاج  :Christian Brodhagتعــي املســؤولية
االجتماعيــة األخــذ بعــن االعتبــار بصفــة طوعيــة االهتمامــات االجتماعيــة والبيئيــة مــن املنظمــات أثنــاء أدائهــا
ألنشــطتها التجاريــة ،ويف عالقاهتــا مــع أصحــاب املصــاحل ،فاملســؤولية االجتماعيــة ال تعــي فقــط املطابقــة لــكل
مــا هــو التزامــات قانونيــة ســارية املفعــول وإمنــا الذهــاب إىل مــا هــو أبعــد مــن ذلــك عــن طريــق االســتثمار يف
الرأمســال البشــري ويف البيئــة ويف العالقــات بــن األطـراف ذات املصلحــة(.)Prodhag,2002,p2
إضافــة إىل اجلانــب التطوعــي لالهتمامــات البيئيــة واالجتماعيــة مــن املنظمــة ،أضــاف هــذا التعريــف
االســتثمار يف العنصــر البشــري والبيئــة والعالقــات بــن األط ـراف ذات املصلحــة.
تعريــف روابنينــز  :Robbinsتســتند املســؤولية االجتماعيــة إىل اعتبــارات أخالقيــة مركــزة علــى
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األهــداف بشــكل التزامــات بعيــدة األمــد آخــذة يف االعتبــار مبــادرات منظمــات األعمــال احلقيقيــة للوفــاء هبــذه
االلتزامــات ،وهبــا تعــزز صورهتــا يف اجملتمــع (العنــايب والعامــري،2015،ص.)49.
يعــد النظــر والرتكيــز علــى األهــداف ممــا يعطــي للمســؤولية االجتماعيــة صيغــة اسـراتيجية ،غــر أن الرتكيــز
علــى اهلــدف ال يقتصــر علــى االهتمــام ابجلانــب االقتصــادي وحــده ،بــل البــد مــن إقحــام اجلانبــن االجتماعــي
واألخالقــي ،مادامــت املنظمــة تعيــش ضمــن جمتمــع وتـزاول نشــاطها فيــه ،وتطــرح منتجاهتــا وخدماهتــا يف بيئتــه،
إذ جيــب األخــذ مبتطلبــات األطـراف ذات املصلحــة.
تعريــف ميلتــون فريدمــان ":Milton Fredmanتتحقــق املســؤولية االجتماعيــة مــن خــال
ســداد األجــور للعاملــن مقابــل العمــل الــذي يقومــون بــه ،وتقــدمي الســلع واخلدمــات للمســتهلكني مقابــل مــا
يدفعونــه مــن أم ـوال ،وســداد الضرائــب للحكومــات الــي تقــوم بتوفــر اخلدمــات العامــة للموظفــن ،واح ـرام
سيادة القانون عن طريق احرتام العقود املربمة» ،كما يرى أن تبين منظمات األعمال للمسؤولية االجتماعية
مــن شــأنه أن يقلــل تكاليفهــا ويزيــد تكاليــف العمــل ،كمــا مــن شــأنه إعطــاء قــوة اجتماعيــة لألعمــال بشــكل
أكثــر مــن الــازم (فــاق ،2015،ص.)43
أظهــر فريدمــان جمــال املســؤولية االجتماعيــة وأبــدى تذم ـرا اجتاههــا نتيجــة مــا يرتتــب علــى تبنيهــا مــن
تــدين األرابح .إال أنــه أظهــر قيمتهــا يف إعطــاء قــوة اجتماعيــة لألعمــال.
تعريــف هوملــز  :Holmsاملســؤولية االجتماعيــة هــي التـزام منظمــات األعمــال اجتــاه اجملتمــع الــذي
تعمل فيه عن طريق املســامهة يف جمموعة كبرية من األنشــطة االجتماعية مثل حماربة الفقر وحتســن اخلدمات
الصحيــة ومكافحــة التلــوث ،وإجيــاد فــرص عمــل وحــل مشــكلة اإلســكان واملواصــات وغريهــا» (الغالــي
وآخــرون ،2015،ص.)49
حــدد هوملــز اجملــال الــذي يغطــي املســؤولية االجتماعيــة واملتمثــل يف جمموعــة كبــرة مــن األنشــطة
االجتماعيــة مــن خــال مــا مت ذكــره مــن تعاريــف ومفاهيــم يتضــح أبن املســؤولية االجتماعيــة مهمــة تطلــع
هبــا منظمــات األعمــال بصفــة طوعيــة بغيــة األخــذ بعــن االعتبــار االهتمامــات االجتماعيــة والبيئيــة شــكل
التزامــات بعيــدة األمــد ،دون امهــال مطالــب األط ـراف ذات املصلحــة ،منهــم الداخليــون واخلارجيــون مــع
األخــذ بعــن االعتبــار مطالبهــم وفــق أولــوايت االهتمــام.
مــن التعريفــات الســابقة البــد مــن التأكيــد علــى أن املســؤولية االجتماعيــة طوعيــة وليســت إلزاميــة،
ال يقتصــر نشــاطها علــى اجلانــب االقتصــادي وحــده بــل البــد أن أيخــذ هــذا األخــر الطابــع التكاملــي مــع

75
د/حممد بوضياف املسيلة و د/أسامة غازي املدين

اجلوانــب االجتماعيــة ،البيئيــة وغريهــا.
أمــا مبــدأ املواطنــة فيقتضــي مــن املؤسســة إش ـراك كل األط ـراف ذات املصلحــة يف اختــاذ الق ـرارات الــي
ختــدم اجملتمــع الــذي توجــد فيــه .وأصبــح األخــذ ابملســؤولية االجتماعيــة مــن التوجهــات املعاصــرة للمجتمعــات

▪ أبعاد املسؤولية االجتماعية.

حصــر برايــد وفيفــل
(احلمــدي ،2003،ص:)48

Pride and Feffel

أبعــاد املســؤولية االجتماعيــة فيمــا يلــي

● املســؤولية اإلنســانية :أن تكــون املنظمــة صاحلــة وأن تعمــل علــى اإلســهام يف تنميــة
اجملتمــع وتطويــره ،وأن تعمــل علــى حتســن نوعيــة احليــاة.
● املســؤولية األخالقيــة :مبعــى أن تكــون املنظمــة مبنيــة علــى أســس أخالقيــة ،وأن تلتــزم
ابألعمــال الصحيحــة وأن متتنــع عــن إيــذاء اآلخريــن.
● املســؤولية القانونيــة :أن تلتــزم بطاعــة القوانــن ،وأن تكســب ثقــة اآلخريــن مــن خــال
التزامهــا بتنفيــذ األعمــال الشــرعية وعــدم القيــام ابألعمــال املخلــة ابلقانــون.
● املســؤولية االقتصاديــة :ويقصــد هبــا أن تكــون املنظمــة انفعــة وجمديــة اقتصــاداي ،وحتــاول
جاهــدة توفــر األمــان لآلخريــن ،وميكــن توضيــح ذلــك يف الشــكل رقــم (.)02

الشكل رقم ( :)02مسؤوليات منظمة األعمال
املسؤولية االجتماعية

اخلرية (ساهم يف رفاهية اجملتمع) األخالقية (اعمل ما هو صحيح)

القانونية (أطع القانون)

االقتصادية (حقق األرابح)

(طاهر حمسن منصور الغاليب ووائل حممد صبحي ادريس.)525 ،2007 ،
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تتكون أبعاد املسؤولية االجتماعية من عناصر رئيسية وأخرى فرعية نوضحها يف اجلدول رقم (.)01
اجلدول رقم ( :)01أبعاد املسؤولية االجتماعية وعناصرها الرئيسية والفرعية.
البعد

االقتصادية

العناصر الرئيسية

العناصر الفرعية

املنافسة العادية

منع االحتكار وعدم اإلضرار ابملستهلكني ،احرتام قواعد املنافسة وعدم إحلاق األذى ابملنافسني

التكنولوجيا

قوانني محاية املستهلك

محاية البيئة
القانونية

اســتفادة اجملتمــع مــن التقــدم التكنولوجــي واخلدمــات الــي ميكــن أن يوفرهــا ،اســتخدام التكنولوجيــا يف معاجلــة
األضـرار الــي تلحــق ابجملتمــع والبيئــة
عــدم االجتــار ابملــواد الضــارة علــى اختــاف أنواعهــا ،محايــة األطفــال صحيــا وثقافيــا ،محايــة املســتهلك مــن
املــواد املــزورة واملزيفــة
•منــع تلــوث امليــاه واهلــواء والرتبــة ،التخلــص مــن املنتجــات بعــد اســتهالكها ،منــع االســتخدام
التعســفي للمــوارد ،صيانــة املــوارد.
منع التمييز على أساس العرق أو اجلنس أو الدين ،ظروف العمل ومنع عمل األحداث وصغار السن

السالمة والعدالة

التقاعــد وخطــط الضمــان االجتماعــي ،عمــل املـرأة وظروفهــا اخلاصــة ،املهاجــرون وتشــغيل  ......القانونيــن
منهــم ،عمــل املعوقــن
مراعاة اجلوانب األخالقية يف االستهالك ،مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص يف التوظيف

األخالقية

اخلري

املعايري األخالقية
•مراعاة حقوق اإلنسان
األعراف والقيم االجتماعية

احرتام العادات والتقاليد ،مكافحة املخدرات واملمارسات الالأخالقية

نوعية احلياة

نوعية التغذية ،املالبس ،اخلدمات ،النقل العام ،الذوق العام

(طاهر حمسن منصور الغاليب وصاحل مهدي حمسن العامري ،207 ،ص)82
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▪ فوائد املسؤولية االجتماعية.
للمســؤولية االجتماعيــة عــدة فوائــد وعوائــد ،حيــث تظهــر أمهيتهــا مــن خــال تقــدمي األســباب لقيــام
املنظمــة مبســؤوليتها االجتماعيــة وهــي (أبــو النصــر ،2015،ص :)43
1.1من مصلحة املنظمة تعزيز اجملتمع الذي تعمل فيه وحتسينه.
2.2الوفاء ابملسؤولية االجتماعية قضية أخالقية.
3.3زايدة فرص البقاء أمام املنظمة.
4.4إن التصرفات االجتماعية رمبا تؤدي إىل الرحبية.
5.5احملافظة على العمالء احلاليني.
6.6كسب عمالء جدد.
7.7حتسني الصورة العامة للمنظمة ،أي حتسني مسعة املنظمة.
8.8تدعيــم قــدرة النظــام الفرعــي للنشــاط التجــاري أو الصناعــي علــى النمــو واالســتمرارية بتحقيقــه عوائــد
للمجتمــع.
9.9أداء املسؤولية االجتماعية ضرورة لتجنب التصادم مع النظم واللوائح والنظم احلكومية.
1010املسامهة يف حتسني قيمة أسهم املنظمة يف األجل الطويل ،حيث تقل خماطر االستثمار.
1111منح املنظمات الفرصة حلل املشكالت االجتماعية اليت فشلت احلكومة يف عالجها.
1212االستفادة من املوارد املالية والبشرية للمنظمات يف حل مشكالت اجملتمع.
إضافة إىل ذلك ،للمسؤولية االجتماعية فوائد أخرى منها (أبو النصر ،2015،ص ص:)45-44
•أثبتــت البحــوث والدراســات أن الشــركات الــي تطبــق املســؤولية االجتماعيــة منــت مبعــدل أربعــة أضعــاف
عــن الــي مل تتبــع هــذا االجتــاه.
•تشــر التقاريــر االقتصاديــة الدوليــة إىل أن الشــركات الــي حتقــق مفهــوم املســؤولية االجتماعيــة يزيــد معــدل
الرحبيــة فيها%18عــن تلــك الــي ليــس لديهــا برامــج يف املســؤولية االجتماعيــة.
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•تشــر اســتطالعات ال ـرأي أن %73مــن أرابب العمــل يف أورواب يؤمنــون أن االهتمــام ابملســؤولية
االجتماعيــة ميكــن أن يســاهم بشــكل فعــال يف زايدة اإلنتاجيــة والرحبيــة للشــركات الــي لديهــا برامــج يف
املســؤولية االجتماعيــة.
•أشــارت الدراســات الــي قامــت هبــا» منظمــة تســخري األعمــال التجاريــة لصــاحل املســؤولية االجتماعيــة
يف الــوالايت املتحــدة االمريكيــة « إىل أن الشــركات الــي تـوازن بــن مصاحلهــا ومصــاحل حاملــي األســهم
حققــت معــدالت منــو ومعــدالت تــويل عمالــة ماهــرة تفــوق الشــركات األخــرى بنســبة أربعــة أضعــاف.
• أثبتــت األحبــاث والدراســات أن تثقيــف املوظــف مبفهــوم املســؤولية االجتماعيــة وإش ـراكه يف بعــض
براجمهــا ســاهم يف ختفيــف األعبــاء عــن الشــركات وزايدة اإلنتاجيــة وخفــض التكاليــف الــي يتســبب هبــا
الغيــاب والفواتــر الصحيــة بنســبة .% 30
•يساهم التزام املنظمات مبسؤوليتها االجتماعية بدرجة كبرية يف حتسني مسعتها.
•يشــر كل من عظيم مجال وهاريف ماكينون يف كتاهبما عن قوة العطاء The Power of Giving
أن الت ـزام املؤسســات بثقافــة العطــاء (املســؤولية االجتماعيــة) يســاعد يف جــذب العاملــن الذيــن حيملــون
بداخلهــم قيمــا جتــاه هــذا العمــل ،ويســاعد علــى اســتمرارهم يف العمــل.
•الت ـزام املنظمــات ابملســؤولية االجتماعيــة يســاهم يف بنــاء عالقــات قويــة مــع احلكومــات ممــا يســاعد يف
حــل املشــكالت أو النزاعــات القانونيــة الــي قــد تتعــرض هلــا هــذه املنظمــات أثنــاء ممارســتها لنشــاطها.
•إن عمــل منظمــات اجملتمــع مبختلــف أنواعهــا يســاهم بشــكل حقيقــي يف حتقيــق التنميــة املســتدامة هبــذا
اجملتمــع سـواء أكانــت تنميــة اجتماعيــة أم اقتصاديــة.
•تســهيل احلصــول علــى االئتمــان املصــريف خاصــة يف ضــوء اســتحداث بعــض املؤش ـرات الــي
تؤثــر علــى الق ـرار االئتمــاين للبنــوك .وتتضمــن هــذه املؤش ـرات مؤشــر "داو جونــز" لالســتدامة
 )DJSI( Dow Jones Sustainability Indexوالــذي أطلــق عــام 1999م
ويُعــى برتتيــب الشــركات العامليــة وفقــا لدرجــة مراعاهتــا لألبعــاد االجتماعيــة ولالعتبــارات البيئيــة خــال
ممارســتها لنشــاطها االقتصــادي.
•أثبتــت البحــوث والدراســات أن هنــاك عالقــة إجيابيــة وقويــة بــن األداء االجتماعــي واألداء البيئــي واألداء
املــايل للمنظمة
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•أثبتــت البحــوث والدراســات أن الشــركات الــي ال هتتــم بتقــدمي برامــج للمســؤولية االجتماعيــة والــي ال
تراعــي البعــد األخالقــي يف أنشــطتها والــي ال حتافــظ علــى البيئــة مــن التلــوث أو تســاهم يف تلوثهــا أو
تقــدم ســلع أو منتجــات تســبب أضـرار وأمراضــا ،او تســتغل األطفــال أو املـرأة أو املهاجريــن أو امللونــن
أو املهجريــن يف ظــروف عمــل غــر مناســبة.

▪ املسؤولية االجتماعية يف املنظمات واهليئات السعودية.
اململكــة العربيــة الســعودية هــي أحــد أكرب20 اقتصــاد يف العــامل ،وأكــر اقتصــاد يف منطقــة الشــرق
األوســط ومشــال أفريقيــا وأكــر الــدول اجلاذبــة لالستثمار املباشــر ،وهــي الثالثــة عامليــا يف “ احلريــة املاليــة “،
ولديهــا نظــام ضريــي مصنــف يف املرتبــة الثالثــة عامليـاً ،ضمــن أفضــل النظــم الضريبيــة حتفيـزاً لالســتثمار .وهــي
أســرع دول العــامل منـواً ،حيــث بلــغ معــدل النمــو االقتصــادي  %3.6عــام 2014م  ،كم��ا متثــل أكــر اقتصــاد
حــر يف منطقــة الشــرق األوســط ومشــال أفريقيا ،تســتحوذ علــى  %38مـ�ن جممـ�وع الناتـ�ج احمللـ�ى اإلمجـ�ايل العـ�ريب
()sagia.gov.sa,2016
وف ًقــا ل ـ تقريــر عــن املســؤولية االجتماعيــة للشــركات يف الســعودية والعــامل أعدتــه كليــة كينيــدي جبامعــة
هارفــارد واهليئــة العامــة لالســتثمار ،انلــت اململكــة العربيــة الســعودية املرتبــة  16علــى الصعيــد العاملــي مــن
أصــل  181بلـ ًـدا تواجــدوا علــى قائمــة البنــك الــدويل لعــام 2009م فيمــا يتعلــق بســهولة ممارســة األنشــطة
التجاريــة ،وقــد أحــرزت املرتبــة  27مــن أصــل  134اقتصــاداً تواجــدت علــى مؤشــر التنافســية العامليــة لعامــي
2008م2009-م وفقــا للمنتــدى االقتصــادي العاملــي .كمــا أهنــا األعلــى يف العــامل العــريب فيمــا يتعلــق
ابســتقطاب جهــات االســتثمار األجنــي املباشــر ،وفقــا لتقريــر االســتثمار العاملــي ملؤمتــر األمــم املتحــدة املعــي
ابلتنميـ�ة والتجـ�ارة (.)Wamda,2016
تعــد اململكــة العربيــة الســعودية مــن الــدول الــي أتصلــت فيهــا املســؤولية االجتماعيــة مــن خــال التزامهــا
مببــدأ التكافــل االجتماعــي الــذي يعــد مــن املبــادئ األساســية الــي حثــت عليهــا الشـريعة اإلســامية الســمحة،
ممــا جعــل التكافــل االجتماعــي مــن أهــم املقاصــد الــي حتقــق مصلحــة اجلماعــة ومتاســكها واألخــوة اإلنســانية
الشــاملة ،وكونه واجب األداء ملســتحقيه ،وقد شــرع اإلســام لضمان وصوله نظاما دقيقاً جيمع بني مســؤولية
األغنيــاء ومســؤولية أوىل األمــر ،وهيــأت هــذه املنهجيــة األســس الراســخة النطــاق املســؤولية االجتماعيــة علــى
قواعــد وأصــول صحيحــة (احلارثــي،2009،ص. )3
تتجلــى معــامل اهتمــام اململكــة ابملســؤولية االجتماعيــة يف االهتمــام الــذي أولتــه للتنميــة
االجتماعيــة يف خططهــا التنمويــة املعتمــدة مــن اخلطــة األوىل (1390ه1395-ه) إىل اخلطــة العاشــرة
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(1435ه1440-ه) واجلــدول التــايل ( )2يوضــح ذلــك:
اجلدول رقم ( :)02األمهية النسبية لإلنفاق على التنمية االجتماعية
خالل خطط التنمية املنفذة يف الفرتة 1390ه1430/ه
خطة التنمية

السنة

نسبة اإلنفاق على التنمية
جمموع اإلنفاق على إمجال اإلنفاق على
االجتماعية إلمجايل اإلنفاق يف
التنمية االجتماعية قطاعات التنمية
قطاعات التنمية

خطة التنمية األوىل 1394/1390

10.5

34.1

%31

خطة التنمية الثانية 1400/1395

78.6

347.2

%23

خطة التنمية الثالثة 1045/1400

176.2

625.2

%28

خطة التنمية الرابعة 1410/1405

177

348.9

%51

خطة التنمية اخلامسة 1415/1410

232.6

340.9

%68

خطة التنمية السادسة 1420/1415

304.1

420.4

%72

خطة التنمية السابعة 1425/1420

369.5

485.3

%76

خطة التنمية الثامنة 1430/1425

464.1

614.6

%76

حجم االنفاق مبليارات الرايالت
(عسكر

احلارثي)06.،2009 :

إن تنامــي اإلنفــاق علــى التنميــة االجتماعيــة نســبة إلمجــايل اإلنفــاق يف قطاعــات التنميــة مــن % 23يف
خطــة التنميــة األوىل إىل  76%يف كل مــن خطــي التنميــة الســابعة والثامنــة لدليــل علــى السياســة الرشــيدة الــي
تســر عليهــا اململكــة ،امــا اخلطــة التنمويــة التاســعة(1430ه1435-ه) فركــزت علــى املســتوى االقتصــادي
علــى زايدة معــدل النمــو ،وانصــب اهتمامهــا علــى الصعيــد االجتماعــي علــى رفــع املســتوى املعيشــي ألف ـراد
اجملتمــع وحتســن حياهتــم ،لقــد رصــدت اخلطــة  1444.6بليــون رايل للقطاعــات التنمويــة بـزايدة  76%عمــا
رصدتــه اململكــة للخطــة التنمويــة الثامنــة وزعــت علــى القطاعــات ابلنســب التاليــة  50.6%للمـوارد البشـرية،
 19%للصحــة والتنميــة االجتماعيــة 15.7% ،تنميــة املـوارد االقتصاديــة 7.7% ،للنقــل واالتصــاالت7.0% ،
لقطــاع اخلدمــات البلديــة واإلســكان.

81
د/حممد بوضياف املسيلة و د/أسامة غازي املدين

إن موضــوع املســؤولية االجتماعيــة متأصــل يف كتــاابت وخطــاابت وقـرارات أصحــاب الســمو ،عندمــا
كان خــادم احلرمــن الش ـريفني أم ـرا ملنطقــة ال ـرايض ويف كلمتــه االفتتاحيــة لكتــاب» 50عامــا مــن ال ـرايدة
والعطــاء» مبناســبة مــرور مخســون عامــا علــى إنشــاء الغرفــة التجاريــة الصناعيــة ابل ـرايض أشــار فيهــا مســوه
إىل املســؤولية االجتماعيــة وهــذا نــص كلمتــه « أنشــئت الغرفــة التجاريــة الصناعيــة ابل ـرايض عــام 1381ه ـ
( )1961يف الوقــت الــذي كانــت فيــه منطقــة ال ـرايض تتهيــأ إلحــداث هنضــة تنمويــة شــاملة يف إطــار عــزم
الدولــة علــى إحــداث نقلــة نوعيــة يف االقتصــاد الوطــي مــن خــال خطــط مخســية ،يتــم إعدادهــا لتحقيــق
األهــداف الــي تــؤدي إىل تقــدم البــاد وتوفــر احتياجــات املواطنــن.
ولقــد ســعدت مبعاصــرة أتســيس هــذه الغرفــة ومتابعــة أعماهلــا؛ منــذ أن كانــت فكــرة لــدى املغفــور لــه،
إبذن هللا ،الشــيخ عبــد العزيــز املقــرن وجمموعــة مــن أبنــاء هــذا الوطــن األوفيــاء ،إىل أن أصبحــت واقعــا وكيــاان
مهمــا يف جمتمــع منطقــة الـرايض يشــارك يف حتقيــق األهــداف الوطنيــة للدولــة ويعــزز مــن أداء القطــاع اخلــاص،
حيــث اضطلعــت الغرفــة ابقتــدار أبداء دورهــا يف تنميــة القطــاع اخلــاص وتطويــره يف منطقــة ال ـرايض ورعايــة
مصاحلــه ،والتعــاون البنــاء مــع األجهــزة احلكوميــة القائمــة لتقــدمي كافــة التيسـرات ملنشــآته وتفعيــل مشــاركتها
يف خمتلــف جمــاالت التنميــة لتصبــح ال ـرايض بفضــل هللا يف مركــز الصــدارة يف معظــم األنشــطة االقتصاديــة
الصناعيــة والزراعيــة والتجاريــة واخلدميــة ،كمــا متثــل الــرايض منوذجــا طيبــا ومشــرفا الهتمــام أبنائهــا ومنشــآهتا
لالضطــاع ابملســؤولية االجتماعيــة ًواإلقبــال علــى ينابيــع األعمــال اخلرييــة امتثــاال ملــا تضمنتــه شـريعتنا
اإلســامية الســمحة مــن حــث علــى الرتاحــم والتكافــلّ .
ويف ســبيل حتقيــق هــذه األهــداف االقتصاديــة واالجتماعيــة واإلنســانية قامــت الغرفــة جبهــد تشــكر عليــه
حلفــز أصحــاب األعمــال علــى املشــاركة بفاعليــة يف برامــج التنميــة وإحــداث النهضــة العمرانيــة مبنطقــة الـرايض،
وشــاركت اجلهــات املعنيــة يف الدولــة يف طــرح القضــااي االقتصاديــة الراميــة لتعزيــز االقتصــاد الوطــي وتنظيــم
منتــدى الـرايض االقتصــادي بشــكل دوري هلــذا الغــرض  ،كمــا أضحــت الغرفــة بيتــا مشــرفا للعمــل اخلــري
مــن خــال تبنيهــا إنشــاء اجلمعيــات اخلرييــة ومشــاركتها فيهــا ،وحــث أرابب العمــل لدعمهــا ،ومســاندة
املؤسســات والشــركات يف تنفيــذ برامــج املســؤولية االجتماعيــة احملققــة للتنميــة املســتدامة.
واليــوم .ومبناســبة مــرور مخســن عام ـاً علــى إنشــاء الغرفــة أشــكر كل مــن أســهم يف مســرهتا إىل أن
أصبحــت صرحــا شــاخما ومنــارة ســاطعة داخــل املنظومــة املتكاملــة يف منطقــة ال ـرايض .وهللا ويل التوفيــق»،
إن أول مــا خاطــب بــه خــادم احلرمــن الش ـريفني رجــال األعمــال بعــد توليــه مقاليــد احلكــم « أعملــوا
أكثــر مــن أجــل تطويــر وتنميــة اجملتمــع « وفيــه إشــارة خاصــة للمســؤولية االجتماعيــة ،وقــد كان هــذا املنحــى
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جلاللت�هـ متأصـلا يف أهل�هـ وذوي��ه وه��و مــا نلمســه يف مقولــة ويل العهــد مســو األمــر ســلطان وهــو يف أحــد
املؤمتـرات " أشــعر أنــي تربيــت يف مجعيــة خرييــة"

▪ اإلطار القانوين للمسؤولية االجتماعية يف اململكة العربية السعودية.
ينحصــر اإلطــار القانــوين املنظــم للمســؤولية االجتماعيــة يف اململكــة العربيــة الســعودية فيمــا تصــدره
اهليئــات والــوزارات إضافــة إىل النظــام األساســي للحكــم (كاألمــر الســامي الكــرمي رقــم أ 90/الصــادر بتاريــخ
1412/08/27ه يف اببــه اخلامــس املتعلــق ابحلقــوق والواجبــات خاصــة يف مادتــه  27والــي تنــص علــى
كفالــة الدولــة حلــق املواطــن وأس ـرته يف حالــة الط ـوارئ واملــرض والعجــز والشــيخوخة وتدعــم نظــام الضمــان
االجتماعي وتشجيع املؤسسات واألفراد على اإلسهام يف األعمال اخلريية ).والقوانني واألحكام واألنظمة(
كنظــام العمــل رقــم  219الصــادر عــن وزارة العمــل بتاريــخ  1426/08/22والــذي يســتجيب ملطالــب أهــم
طــرف داخلــي ذي مصلحــة يف املؤسســة ســيما م ـواده)159 ،148 ،146 ،145 ،122،129،144 :
 ،ويف تلــك األنظمــة الداعيــة حلمايــة البيئــة خاصــة تلــك الــي تســطرها الرائســة العامــة لألرصــاد ومحايــة البيئــة(
خاصــة املرســوم امللكــي م 34/الصــادر يف 1422/7/28ه والــذي يرســي نظام ـاً عام ـاً يف اململكــة العربيــة
الســعودية ،واجلمعيــات اخلرييــة والــدور الــذي لعبتــه يف جمــال املســؤولية االجتماعيــة ( كمؤسســة األمــر ســلطان
اخلرييــة ومؤسســة امللــك خالــد اخلرييــة ).مــع إشــارة خاصــة للــدور الــذي تلعبــه الغــرف التجاريــة اجتــاه املســؤولية
االجتماعيــة للشــركات كإســهامات الغرفــة التجاريــة يف املنطقــة الشــرقية ،وجملــس املســؤولية االجتماعيــة
ابل ـرايض ،وجملــس املســؤولية االجتماعيــة بغرفــة جــدة ،وجملــس املســؤولية االجتماعيــة ابملدينــة املنــورة والــذي
يتمثــل يف تقــدمي املشــورة للمنظمــات خبصــوص املســؤولية االجتماعيــة ،مــع إجيــاد ضوابــط ومعايــر حتكمهــا
وتنظمهــا علــى الرغــم مــن طوعيتهــا وعــدم إلزاميتهــا

▪ أرامكو السعودية واملسؤولية االجتماعية.
أرامكــو شــركة ســعودية وطنيــة تعمــل يف جمــاالت النفــط والغــاز الطبيعــي والبرتوكيمــاوايت واألعمــال
املتعلقــة هبــا مــن تنقيــب وإنتــاج وتكريــر وتوزيــع وشــحن وتســويق ،وهــي شــركة عامليــة متكاملــة مت أتميمهــا عــام
1988م ،ويقــع مقرهــا الرئيســي يف الظه ـران .وتعــد أكــر شــركة يف العــامل مــن حيــث القيمــة الســوقية حيــث
بلغــت قيمتهــا الســوقية  781مليــار دوالر يف عــام 2006م ،و 7تريليــون دوالر يف عــام  2010م طبق ـاً
لتقدي��ر صحيف��ة الفاينانشـ�ال اتمي��ز الربيطانيــة .فيمــا رجحــت جملــة إكسبلوريشــن  Explorationقيمــة
أرامكــو الســوقية يف عــام 2015م حب ـوايل  10تريليـ�ون دوالر (.)sagia.gov.sa,2016
متيــزت أرامكــو علــى غ ـرار املنظمــات الســعودية األخــرى ابلســبق يف تبــي املســؤولية االجتماعيــة منــذ
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نشــأهتا وحــى توســع نشــاطها عــر العــامل ،واختــارت أربعــة جمــاالت تركيــز أساســية ملســاندة نشــاطها يف جمــال
.
املس��ؤولية االجتماعيــة وأه�دـاف املس�تـقبل (فــاق ،2013،ص)29
" الركن األول :االقتصاد تركز شركة أرامكو يف هذا الركن على اجملاالت التالية:
▪ تعزيز روح الرايدة يف األعمال وتشجيع االبتكار
▪ تطوير منظومة التوريد احمللية والتوظيف.
▪ تسليم منتجات عالية اجلودة بصورة آمنة ومستقرة.

من إجنازات أرامكو السعودية يف الركن االقتصادي:
انتاج  7.9مليون برميل من النفط اخلام يف اليوم.
ضخ  9.4بليون قدم مكعب قياسية يف اليوم من الغاز اخلام إىل معامل الغاز.
توظيــف  620ســعودايً توظيف ـاً مباش ـرا و 22.354فرصــة عمــل للســعوديني عــر الشــركات املتعاقــدة
مــع أرامك ـوا لســنة 2010م.
تقــدمي موظفــي الشــركة املشــاركني يف مســابقة لعــام  2010ل ـ  1800فكــرة مبتكــرة جديــدة مــن ترشــيد
اســتهالك الطاقــة ،ويبلــغ الوفــر املمكــن مــن خــال هــذه األفــكار إذا نفــذت  100مليــون دوالر أمريكــي.
ترســية مقــاوالت خدمــات جممــوع قيمتهــا  12.6مليــون دوالر أمريكــي عــام 2010م ،منهــا %77
رســت علــى شــركات حمليــة.
شراء مواد بقيمة  3.1بليون دوالر هنا  %85من السوق احمللية.
احلصــول علــى  34بـراءة اخـراع مــن مكتــب بـراءات االخـراع والعالمــات التجاريــة يف الــوالايت املتحــدة
األمريكيــة ،إىل جانــب تقــدمي  104طلبــات إضافيــة للحصــول علــى بـراءة اخـراع.
اخنفاض معدل اإلصاابت املهدرة للوقت بنسبة .%26
تقــدمي  13118فكــرة إىل نظــام إدارة األفــكار ،ومتــت املوافقــة علــى  11707فكــرة وجيــري تنفيــذ 939
فكــرة منها.
تقدمي  55معيارا مقرتحا إىل هيئة التقييس يف جملس التعاون لدول اخلليج العربية.
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فــوز  9معامــل معــاجل للغــاز جبائــزة حتســن مســتوى الســامة الــي مينحهــا رئيــس رابطــة العاملــن يف جمــال
معاجلــة الغــاز تقديـرا ملــرور  500.000ســاعة عمــل دون حــدوث إصــاابت مهــدرة للوقــت.
الركن الثاين :املعرفة :تركز الشركة يف هذا الركن على اجملاالت التالية:
االستثمار يف التعليم والتدريب.
حتفيز الشباب السعودي.
تعزيز الوعي الثقايف.

من إجنازات أرامكو السعودية يف الركن املعريف:
بــدء أعمــال إنشــاء مركــز امللــك عبــد العزيــز الثقــايف العاملــي ،الــذي يعــد حتفــة ثقافيــة جديــدة يف مدينــة
الظه ـران.
رعاية  1922طالباً وطالبة ملواصلة تعلمهم اجلامعي والدراسات العليا والربامج األكادميية املتخصصة.
تســجيل  1781طالبـاً يف برانمــج اإلعــداد للدراســة اجلامعيــة لغــر املوظفــن ،منهــم  1293يدرســون يف
جامعــات خــارج اململكــة العربيــة الســعودية.
حضــور  14موظفــا دورة إعداديــة لدراســة املاجســتري يف إدارة منظومــة التوريــد يف جامعــة امللــك فهــد
للبــرول واملعــادن ،وهــو الربانمــج األول مــن نوعــه يف اململكــة العربيــة الســعودية.
تزويد اجلامعات السعودية بـ  3000دورة دراسية عن برامج التعلم االلكرتوين.
مشاركة  190طالبا يف برامج الطلبة املوهوبني.
رفــع احملتــوى العــريب ملوقــع ويكيبيــداي ب ـ  %2مب ـواد انتجهــا  220مشــاركا يف برانمــج الشــركة الصيفــي
للطــاب املوهوبــن.
التحاق  5442متدراب ،منهم متدربو املشاريع املشرتكة بربانمج التدرج وما بعد التدرج.
استضافة  20056زائرا يف املكتبة املتنقلة يف غرب اململكة العربية السعودية ووسطها.
تسجيل  287مشاركا ومشاركة يف برامج اإلعداد للدراسة اجلامعية.
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الركن الثالث :البيئة :تركز شركة أرامكو يف هذا الركن على اجملاالت التالية:
تعزيز جدوى استهالك الطاقة.
محاية البيئة الطبيعية.
تطوير تقنيات الطاقة النظيفة.

من إجنازات أرامكو السعودية يف الركن البيئي:
اعتمــدت  41فرصــة لرتشــيد اســتهالك الطاقــة متخضــت عــن توفــر  11.38000برميــل يف اليــوم مــن
الزيــت املعــادل.
قامــت أرامكــو إبعــادة تدويــر حنــو  800طــن مــن الــورق والــورق املقــوى ،و 20طنــا مــن البالســتيك،
وحنــو  10000حاويــة حــر طابعــات ،عــر برامــج إعــادة التصنيــع يف املكاتــب واألحيــاء الســكنية.
اســتخدمت أرامكوا  10شــركات حملية وهيئات حكومية لألنظمة الوطنية الســعودية إلدارة الطاقة اليت
ســاعدت الشــركة يف تطويرها.
اسـ�تثمرت شـ�ركة أرامكو يف بناء حمطة كهرابئية بقوة  10ميغا واط متصلة ابلشــبكة الكهرابئية يف مبىن
جممــع املكاتــب اجلديــد ابلظهـران وهــي األكــر مــن نوعهــا يف العــامل.
أشــركت أرامك ـوا  175شــخصا مــن عــدة دول يف الشــبكة االبتكاريــة إلدارة امليــاه وميــاه الصــرف
الصحــي.
لبــت أكثــر مــن  %70مــن حاجــة الــري ابســتخدام ميــاه الصــرف الصحــي املعاجلــة مــن األحيــاء الســكنية
واملرافق العائدة ألرامكو الســعودية.
بلغ عدد احلضور يف محلة إدارة خدمات املكاتب إلعادة التدوير  9500شخص.
استضافت  3000زائر يف محلة ترشيد استهالك الطاقة لـ 2010م يف الظهران.
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الركن الرابع :اجملتمع :تركز شركة أرامكو يف هذا الركن على اجملاالت التالية:
تعزيز صحة اجملتمع وسالمته.
بناء ثقافة العمل التطوعي.
توجيه أهداف التربعات اخلريية.

من إجنازات أرامكو السعودية يف الركن اجملتمعي:
حضــور  3000طالــب يف املنطقــة الوســطى لعــرض القيــادة املتهــورة مــن أجــل زايدة الوعــي ابلســامة
املروريــة.
اســتقبال أكثــر مــن  5ماليــن مشــاركة مــن أكثــر مــن  25دولــة علــى املوقــع االلكــروين ملســابقة الســامة
املرورية.
زايدة  43874شــااب ممــن جتــاوزت أعمارهــم  15عامــا ملقطــورة احملــاكاة لقيــادة آمنــة لتعلــم القيــادة
الوقائيــة.
مشاركة  7334موظفا يف برانمج احملافظة على الصحة البدنية يف أرامكو السعودية.
مشــاركة  250.000شــخص يف برامــج شــركة أرامكــو الــي نظمتهــا يف فصــل الصيــف وشــهر رمضــان
والعيديــن يف عــام 2010م والــي قــدم خالهلــا  82000ســاعة مــن العمــل التطوعــي.
زايرة  3000شــخص للحملــة الســنوية لرتشــيد اســتهالك الطاقــة ،وكان شــعارها «نعــم حنــن جــزء يف
منظومــة ترشــيد اســتهالك الطاقــة».
زايرة  7000شخص ملهرجان احلدائق والزهور السنوي الثالث ،الذي نظم يف مارس 2010م.
استقبال ما يقارب  500يتيم لالحتفال بعيد الفطر املبارك  1432هجري.
منح  1103قروض جديدة مبوجب برانمج متلك البيوت يف الشــركة ،وتوزيع  231قطعة أرض جمانية
علــى املوظفــن الذيــن تتوافــر فيهــم الشــروط.
حضــور  8000زائــر للمهرجــان العلمــي الربيطــاين عــام 2010م ،وهــو أكــر مهرجــان علمــي يف بريطانيــا
حيث كانت شــركة أرامكو الســعودية الراعي الرمسي للمهرجان.
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إن هــذا الكــم اهلائــل مــن املعلومــات الــذي يعــد مصــدره األســاس املوقــع اإللكــروين للشــركة جعــل مــن
الدكت��ور حمم�دـ ف�لاق يبــدع يف حوصلـ�ة جمــاالت املســؤولية االجتماعيــة املصفوفــة التاليــة:

الشكل رقم ( :)03جماالت املسؤولية االجتماعية
يف شركة أرامكو السعودية
االقتصاد

البيئة

· تعزيز روح الرايدة يف األعمال وتشجيع االبتكار.

· تعزيز جدوى استهالك الطاقة.

· تطوير منظومة التوريد احمللية والتوظيف.

· محاية البيئة الطبيعية.

· تسليم منتجات عالية اجلودة بصورة آمنة ومستقرة.

· تطوير تقنيات الطاقة النظيفة.

املعرفة

اجملتمع

· االستثمار يف التعليم والتدريب.

· تعزيز صحة اجملتمع وسالمته.

· حتفيز الشباب السعودي.

· بناء ثقافة العمل التطوعي.

· تعزيز الوعي الثقايف.

· توجيه أهداف التربعات اخلريية.
)(www.csrsa.net,2016

نشري يف آخر هذا العنصر أن اجلانب االجتماعي هو أحد احملاور اليت أرسيت عليها رؤية 2030
اعتــر ويل العهــد حممــد بــن ســلمان بــن عبــد العزيــز آل ســعود رئيــس جملــس الشــؤون االقتصاديــة والتنميــة
أن» الســعودية عمــق عــريب وإســامي وقــوة اســتثمارية رائــدة ،وحمــور ربــط القــارات الثــاث .لقــد حبــاان هللا يف
مبقومــات جغرافيــة وحضاريــة واجتماعيــة ودميوغرافيــة واقتصاديــة عديــدة ،متكننــا مــن
اململكــة العربيــة الســعودية ّ
تبــوؤ مكانــة رفيعــة بــن الــدول القياديــة علــى مســتوى العــامل .ورؤيــة أي دولــة ملســتقبلها تنطلــق مــن مكامــن القــوة
فيها ،وذلك ما انتهجناه عند بناء رؤيتنا للمملكة العربية الســعودية للعام (1452هـ 2030-م) .فمكانتنا
يف العــامل اإلســامي ســتمكننا مــن أداء دوران الــرايدي كعمــق وســند ألمتينــا العربيــة واإلســامية ،كمــا ســتكون
قوتنــا االســتثمارية املفتــاح واحملـّـرك لتنويــع اقتصــادان وحتقيــق اســتدامته .فيمــا ســيمكننا موقعنــا االسـراتيجي مــن
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أن نكـ�ون حمـ�وراً لربـ�ط القـ�ارات الثـلاث.
تعتمــد رؤيتنــا علــى ( )3حمــاور وهــي اجملتمــع احليــوي واالقتصــاد املزدهــر والوطــن الطمــوح ،وهــذه احملــاور
تتكامـ�ل وتتّسـ�ق مـ�ع بعضهـ�ا يف سـ�بيل حتقيـ�ق أهدافنـ�ا وتعظيـ�م االسـ�تفادة مـ�ن مرتكـ�زات هـ�ذه الرؤيـ�ة.
تبــدأ رؤيتنــا مــن اجملتمــع ،وإليــه تنتهــي ،وميثّــل احملــور األول أساسـاً لتحقيــق هــذه الرؤيــة وأتســيس قاعــدة
صلبــة الزدهــاران االقتصــادي .ينبثــق هــذا احملــور مــن إمياننــا أبمهيــة بنــاء جمتمــع حيــوي ،يعيــش أف ـراده وفــق
معتزيــن هبويتهــم الوطنيــة وفخوريــن إبرثهــم الثقــايف العريــق ،يف
املبــادئ اإلســامية ومنهــج الوســطية واالعتــدالّ ،
مقومــات جــودة احليــاة للمواطنــن واملقيمــن ،ويســندهم بنيــان أســري متــن
بيئــة إجيابيــة وجاذبــة ،تتوافــر فيهــا ّ
ومنظومـتي رعايـ�ة صحيـ�ة واجتماعيـ�ة مم ّكنـ�ة.
ويف احملــور الثــاين االقتصــاد املزدهــر ،نرّكــز علــى توفــر الفــرص للجميــع ،عــر بنــاء منظومــة تعليميــة
مرتبطــة ابحتياجــات ســوق العمــل ،وتنميــة الفــرص للجميــع مــن ّرواد األعمــال واملنشــآت الصغــرة إىل
الشــركات الكــرى .ونؤمــن بتطويــر أدواتنــا االســتثمارية ،إلطــاق إمــكاانت قطاعاتنــا االقتصاديــة الواعــدة
وتنويــع االقتصــاد وتوليــد فــرص العمــل للمواطنــن .وإلمياننــا بــدور التنافســية يف رفــع جــودة اخلدمــات
والتنميــة االقتصاديــة ،نرّكــز جهــودان علــى ختصيــص اخلدمــات احلكوميــة وحتســن بيئــة األعمــال ،مبــا يســهم
يف اســتقطاب أفضــل الكفــاءات العامليّــة واالســتثمارات النوعيّــة ،وصــوالً إىل اســتغالل موقعنــا االس ـراتيجي
الفريـ�د.
وألن الفاعليــة واملســؤولية مفهومــان جوه ـراين نســعى لتطبيقهمــا علــى مجيــع املســتوايت لنكــون وطن ـاً
طموح ـاً إبنتاجــه ومنجزاتــه .ولذلــك ،نركــز يف احملــور الثالــث مــن الرؤيــة علــى القطــاع العــام ،حيــث نرســم
مالمح احلكومة الفاعلة من خالل تعزيز الكفاءة والشــفافية واملســاءلة وتشــجيع ثقافة األداء لتمكني مواردان
وطاقاتنــا البشـرية ،وهنيــئ البيئــة الالزمــة للمواطنــن وقطــاع األعمــال والقطــاع غــر الرحبــي لتحمــل مســؤولياهتم
وأخـ�ذ زمـ�ام املبـ�ادرة يف مواجهـ�ة التحـ�دايت واقتنـ�اص الفـ�رص.
ويف كل حمــور مــن حمــاور الرؤيــة ،قمنــا بســرد عــدد مــن االلتزامــات واألهــداف ،والــي متثّــل منوذج ـاً ممــا
ســنعمل علــى حتقيقــه ،وتعكــس طموحنــا ابألرقــام .كمــا ســيتّم اعتمــاد الرؤيــة كمرجعيــة عنــد اختــاذ قراراتنــا،
للتأكـ�د مـ�ن مواءمـ�ة املشـ�اريع املسـ�تقبلية مـ�ع مـ�ا تضمنتـ�ه حمـ�اور الرؤيـ�ة وتعزيـ�ز العمـ�ل علـ�ى تنفيذهـ�ا.
وحرصـاً علــى توضيــح آليــات العمــل واخلطـوات القادمــة ،فقــد قمنــا بســرد بعــض الربامــج التنفيذيــة الــي
بــدأ العمــل عليهــا يف جملــس الشــؤون االقتصاديــة والتنميــة ،وبرامــج أخــرى متثّــل منــاذج مــن الربامــج الــي ســتطلق
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قريبـ�اً يف سـ�بيل حتقيـ�ق أهدافنـ�ا والتزاماتنـ�ا.

إن اســتدامة جناحنــا ال تكــون إال ابســتدامة مقومــات هــذا النجــاح ،وهــذا مــا
أنمــل أن حتققــه رؤيتنــا الــي تنبــع مــن عناصــر قوتنــا وتقــود يف احملصلــة إىل اســتثمار هــذه
املقوم��ات بش��كل أكث��ر اس��تدامة إبذن هللا».
اثلثا :العملية الرايدية السعودية يف إطار التنمية املستدامة.
التنمية من املفهوم التقليدي إىل التنمية املستدامة.
ال ميكــن الــكالم عــن رايدة يف ظــل املفهــوم التقليــدي للتنميــة ،بــل البــد أن يتحقــق ذلــك يف إطــار مــا
يســمى ابلتنميــة املســتدامة.
إن التنميــة هــي العمليــة الــي ميكــن هبــا توحيــد اجلهــود لــكل مــن املواطنــن واحلكومــة لتحســن الظــروف
االجتماعيــة واالقتصاديــة يف اجملتمعــات احملليــة ،ملســاعدهتا علــى االندمــاج يف حيــاة األمــة واملســامهة الــي
تقدمهــا أبقصــى مــا ميكن(كمــال ،2015،ص. )14
أضيــف ملصطلــح التنميــة الــذي مت التعــرض لــه ســابقا مصطلــح جديــد وهــو االســتدامة والــذي يعــي
« كيفيــة حتقيــق النمــو الــذي أيخــذ بعــن االعتبــار ويراعــي اجلوانــب اإلنســانية بــكل أبعادهــا االقتصاديــة
واالجتماعيــة واألخالقيــة ولــن يتــم ذلــك دون القضــاء عــن كل أشــكال االختــاالت والف ـوارق س ـواء داخــل
اجملتمع  -أي بني خمتلف الفئات اليت تشكله وكذلك بني دول الشمال واجلنوب – أم بني خمتلف األجيال
وابلتــايل فــإن االســتدامة:
 تدعو إىل عدم استمرارية األمناط االستهالكية احلالية سواء يف الشمال أم يف اجلنوب التنمية واالستعاضةعنهــا أبمنــاط اســتهالكية وانتاجيــة مســتدامة ،ومــن دون حتقيــق مثــل هــذه التطــورات فــا جمــال لتطبيــق حقيقــي
ملفهــوم التنمية املســتدامة.

90
الدور الرايدي للمملكة العربية السعودية يف قضااي املسؤولية االجتماعية والتنمية املستدامة.

 تؤكــد علــى االرتبــاط املتبــادل الوثيــق بــن التنميــة البيئيــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة وأنــه ال ميكــن اعــداد أوتطبيــق أيــة اسـراتيجية او سياســة مســتدامة دون دمــج هــذه املكــوانت ســوية.
مــن املنظــور االقتصــادي تعــي االســتدامة اســتمرارية تعاظــم الرفاهيــة االقتصاديــة ألطــول فــرة ممكنــة ،أمــا
قيــاس هــذه الرفاهــة فيكــون عــادة مبعــدالت الدخــل واالســتهالك ويتضمــن ذلــك الكثــر مــن مقومــات الرفاهيــة
االنســانية مثــل الدخــل والطعــام واملســكن والنقــل وامللبــس والصحــة والتعليــم.
أمــا يف بعدهــا االجتماعــي ،فاالســتدامة تعــي االهتمــام بتوفــر فــرص احلصــول علــى العمــل واخلدمــات العامــة
وأمههــا الصحــة والتعليــم والعدالــة.
أمــا مــن منظــور بيئــي ،فــإن االســتدامة ترتبــط مبفهــوم رعايــة البيئــة أو االعتنــاء هبــا ويكــون ذلــك بتحقيــق مــا
يســمى ابلكفــاءة البيئيــة (عبــد الرمحــن،2011،ص». )170
وعليــه ميكــن تعريــف التنميــة املســتدامة أبهنــا» التنميــة الــي تفــي ابحتياجــات احلاضــر دون التقليــل
مــن قــدرة أجيــال املســتقبل علــى الوفــاء ابحتياجاهتــا ،وهــي هتــدف إىل التوافــق والتكامــل بــن البيئــة والتنميــة
مــن خــال ثالثــة أمنــاط هــي :نظــام حيــوي للم ـوارد ،ونظــام اقتصــادي ،ونظــام اجتماعــي ،مبعــى أن التنميــة
املســتدامة عمليــة جمتمعيــة جيــب أن تســاهم فيهــا كل الفئــات والقطاعــات واجلماعــات بشــكل متناســق وال
جيــوز اعتمادهــا علــى فئــة قليلــة ومــورد واحد»(ســوراي احلــرة. )2016،
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اجلدول رقم ( )04يوضح الفرق بني التنمية العادية والتنمية املستدامة.
جدول رقم( :)04الفرق بني التنمية العادية و التنمية املستدامة
البيان

التنمية املستدامة

التنمية العادية
هدفها توظيف مجيع موارد اجملتمع

هدفها

املادية ،والطبيعية والبشرية من اجل

تلبية حاجات احلاضر دون املساومة على قدرة

زايدة الدخل وحتسني احلالة االقتصادية

األجيال القادمة يف أتمني حاجاهتم

وحتسني الرفاهية االجتماعية ابالستهالك
يف املقام األول زايدة التنميةاألبعــاد االقتصاديــة االقتصادية.

والتكنولوجيــة

تغيري أمناط االستهالك بتخفيض مستوىاستهالك الطاقة وحتسني كفاءهتا واحلد من التفاوت
يف الدخل

استخدام التكنولوجية األولية لزايدةاإلنتاج

استخدام تكنولوجيا متطورة أنظف وأكفأ يفاستهالك الطاقة وتقليل االنبعااثت.
محاية املوارد الطبيعية من الضغوط البشرية ومعدالت

األبعاد البيئية

االستهالك املرتفعة يف استخدام احملفزات واملعجالت

غري موجودة

لألنشطة االقتصادية األولية.

ركائزها

املوارد الطبيعية املتاحة ،واملنشآت

وحدة املصري ،واالستدامة الدميقراطية ،واملشاركة

االقتصادية ،وأدوات اإلنتاج ،ورؤوس

الشعبية ،والقيم ،والعدالة واملساواة ،وترشيد

األموال ،واألسواق ،والطاقة واملواد اخلام السكان.

(دليل تفعيل التنمية املستدامة يف التخطيط ،2005 ،ص .)04

ومن مؤشراهتا(:)Free-syria,2016
 التنمية عملية وليست حالة ،وابلتايل فهي مستمرة ومتصاعدة ،تعبريا عن احتياجات اجملتمع وتزايدها؛ التنميــة عمليــة جمتمعيــة ،جيــب أن تســاهم فيهــا كل الفئــات والقطاعــات واجلماعــات ،وال جيــوز اعتمادهــاعلــى فئــة واحــدة أو مــورد واحــد.
 -التنميــة عمليــة واعيــة ،وهــذا يعــي أهنــا ليســت عمليــة عش ـوائية ،وأهنــا عمليــة حمــددة الغــاايت ،ذات
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اس ـراتيجية طويلــة املــدى ،وأهــداف مرحليــة وخمططــات وبرامــج.
 التنميــة عمليــة موجهــة مبوجــب إرادة تنمويــة ،تعــي الغــاايت اجملتمعيــة وتلتــزم بتحقيقهــا ،ومتتلــك القــدرة علــىحتقيــق االســتخدام الك ُفــؤ مل ـوارد اجملتمــع ،انتاجــا وتوزيعــا ،مبوجــب أســلوب حضــاري حيافــظ علــى طاقــات
اجملتمــع.
 إجيــاد حتــوالت هيكليــة ،وهــذا ميثــل إحــدى الســمات الــي متيــز عمليــة التنميــة الشــاملة عــن عمليــة النمــواالقتصــادي ،وهــذه التحــوالت ابلضــرورة حتــوالت يف اإلطاريــن السياســي واالجتماعــي ،مثلمــا هــي القــدرة
والتقنيــة والبنــاء املــادي للقاعــدة اإلنتاجيــة.
 بنــاء قاعــدة وإجيــاد طاقــة إنتاجيــة ذاتيــة ،وهــذا يتطلــب مــن عمليــة التنميــة أن تبــي قاعــدة إنتاجيــة صلبــةوطاقــة جمتمعيــة متجــددة مل تكــن موجــودة مــن قبــل ،وأن تكــون مرتكـزات هــذا البنــاء حمليــة وذاتيــة ،ومتنوعــة،
ومتشــابكة ،ومتكاملــة ،وانميــة ،وقــادرة علــى التعاطــي مــع التغ ـرات يف ترتيــب أمهيــة العناصــر املكونــة هلــا،
علــى أن يتوفــر هلــذه القاعــدة التنظيــم االجتماعــي الســليم ،والقــدرة املؤسســية الراســخة ،واملـوارد البشـرية املدربــة
واحلافــزة ،والقــدرة التقنيــة الذاتيــة ،والرتاكــم الرأمســايل الكمــي والنوعــي الــكايف.
 حتقيــق تزايــد منتظــم مبعــى أنــه ينبغــي أن يكــون تزايــدا منتظمــا عــر فـرات زمنيــة متوســطة وطويلــة ،وقــادراعلــى االســتمرار يف املــدى املنظــور تعبـرا عــن تراكــم اإلمكانيــات واســتمرارية تزايــد القــدرات وإطــاق الطاقــات
وتصاعــد معــدالت األداء اجملتمعــي ،وليــس تعبـرا عــن تغـرات متأرجحــة تلقائيــة املصــدر غــر متصلــة الســبب.
 زايدة متوســط إنتاجية الفرد ،وهو ما يعرف ابملؤشــر االقتصادي املعروف «تزايد متوســط الدخل احلقيقيللفــرد» إذا مــا أخــذ مبعنــاه الصحيــح ،وتوفــرت لــه إمكانيــة القيــاس الصحيــح.
 تزايــد قــدرات اجملتمــع االجتماعيــة والسياســية واالقتصاديــة والتقنيــة هــو الوســيلة لبلــوغ غايتــه ،وهــذا التزايــدالــذي جيــب أن يكــون متصاعــداً ،جيــب أن يكــون ابلقــدر النســي املقــرن ابلنســبة للمجتمعــات األخــرى.
 اإلطــار االجتماعــي السياســي ،ويتضمــن آليــة التغيــر وضمــاانت اســتمراره ويتمثــل ذلــك يف نظــام احلوافــزالقائــم علــى أســاس الربــط بــن اجلهــد واملكافــأة ،إضافــة إىل أتكيــد انتمــاء الفــرد جملتمعــه مــن خــال تطبيــق مبــدأ
املشــاركة مبعناهــا الواســع ،وكذلــك جانــب العدالــة يف توزيــع مثـرات التنميــة وأتكيــد ضمــاانت الوجــود احليــوي
لألفـراد واجلماعــات ،وللمجتمــع نفســه.
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▪ قياس التنمية املستدامة(.)Kenanaonline.com,2016
أعـ�دت جامعـ�ة ييـ�ل( )Yaleاألمريكيــة دراســة ملصلحــة املنتــدى االقتصــادي العاملــي متثــل أول دراســة
مقارنــة علــى مســتوى العــامل لالســتدامة البيئيــة ،حيــث مشلــت الدراســة  182دولــة.
وعلــى الرغــم مــن ذلــك فقــد ُوجهــت العديــد مــن االنتقــادات حــول هــذه املؤش ـرات وأمههــا عــدم
احتســاب تكلفــة التأثـرات البيئيــة للــدول خــارج حدودها ،وهــذا مــا وضــع دوال كثــرة مــن املعــروف أهنــا ذات
أتثـرات ملوثــة وضــارة بيئيــا علــى املـوارد الطبيعيــة خــارج حدودهــا مثــل كنــدا والــوالايت املتحــدة ومعظــم الــدول
الغربيــة يف مراكــز متقدمــة يف قائمــة الــدول ذات االســتدامة العاليــة.
يعتمد قياس االســتدامة البيئية على  20مؤشـرا رئيســيا تنقســم بدورها إىل  68مؤشـرا فرعيا وهو يقدم
مؤشــر دراســة مقارنة للدول يف مدى جناحها يف حتقيق التنمية املســتدامة وفق أســلوب ومنهجية رقمية دقيقة
ويشــكل ذلك إضافة نوعية ألصحاب القرار يف هذه الدول لتحليل خطواهتم السياســية واالقتصادية والبيئية
ومراجعتهم لتحسني أدائهم على صعيد التنمية املستدامة.
وحسب الدراسة فإن هناك مخسة مكوانت رئيسية لالستدامة البيئية وهي:
-1األنظمــة البيئيــة :تعتـبر الدولــة ذات اســتدامة بيئيــة ابملــدى الــذي تتمكــن فيــه مــن احلفــاظ علــى أنظمتهــا
الطبيعيــة يف مســتوايت صحيــة وإىل املــدى الــذي تكــون فيــه هــذه املســتوايت تتجــه حنــو التحســن ال التدهــور.
-2تقليــل الضغــوط البيئيــة :تكــون دولــة ذات اســتدامة بيئيــة ابملــدى الــذي تكــون فيــه الضغــوط البش ـرية
على البيئة قليلــة إىل درجــة عــدم وجــود أتث ـرات بيئيــة كبــرة علــى األنظمــة الطبيعيــة.
-3تقليــل اهلشاشــة اإلنســانية :تكــون الدولــة ذات اســتدامة بيئيــة ابملــدى الــذي تكــون فيــه أنظمتهــا
االجتماعيــة وســكاهنا غــر معرضــن بشــكل مباشــر للتدهــور البيئــي وكلمــا تراجــع مســتوى تعــرض اجملتمــع
للتأث ـرات البيئيــة ،كان النظــام أكثــر اســتدامة.
-4القــدرة االجتماعيــة واملؤسســية :تكــون الدولــة ذات اســتدامة بيئيــة ابملــدى الــذي تكــون فيــه قــادرة علــى
إنشــاء أنظمــة مؤسســية واجتماعيــة قــادرة علــى االســتجابة للتحــدايت البيئيــة.
-5القيــادة الدوليــة :تكــون الدولــة ذات اســتدامة بيئيــة ابملــدى الــذي تكــون فيــه متعاونــة دوليــا يف حتقيــق
األهــداف املشــركة يف محاية البيئة العاملي��ة وختفي��ض التأث�يرات البيئي��ة العاب��رة للح��دود.
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اجلدول رقم ( )50يوضح مؤشرات التنمية املستدامة اليت طورهتا األمم املتحدة.
املؤشر

نوع املؤشر

نوع املؤشر التسلسل

التسلسل

املؤشر

27

نسبة السكان املقيمون يف املناطق الساحلية

بيئي

1

نسبة السكان دون خط الفقر

اجتماعي

معدالت الصيد حسب النوع

بيئي

2

معدل جيين لتوزيع الدخل

اجتماعي

28

بيئي

3

معدل البطالة

اجتماعي

29

معدالت تراجع مستوى املياه اجلوفية

4

نسبة معدل أجور االانث إىل أجور
الذكور

اجتماعي

30

نسبة مساحة احملميات الطبيعية من املساحة الكلية

بيئي

5

مستوى التغذية لألطفال

اجتماعي

31

أنواع النبااتت واحليواانت املنقرضة

بيئي

6

معدل اخلصوبة

اجتماعي

32

نصيب الفرد من الدخل

اقتصادي

7

العمر املتوقع عند امليالد

اجتماعي

33

نسبة االستثمار من الناتج اإلمجايل

اقتصادي

8

السكان املخدومون ابلصرف الصحي

اجتماعي

34

امليزان التجاري

اقتصادي

9

السكان املخدومون مبياه الشرب

اجتماعي

35

نسبة الديون من الناتج اإلمجايل

اقتصادي

10

األطفال احملصنون ضد االمراض

اجتماعي

36

كثافة استخدام املوارد واملعادن

اقتصادي

11

األطفال يف مرحلة التعليم االساسي

اجتماعي

37

نسبة املساعدات اخلارجية من الناتج االمجايل

اقتصادي

12

األطفال يف مرحلة التعليم الثانوي

اجتماعي

38

نسبة معدل استهالك الطاقة السنوي للفرد

اقتصادي

13

معدل األمية

اجتماعي

39

نسبة استهالك الطاقة من املصادر املتعددة

اقتصادي

14

مساحة املسكن (مرت مربع للفرد)

اجتماعي

40

كثافة استغالل واستهالك الطاقة

اقتصادي

 15عدد اجلرائم لكل  100000من السكان اجتماعي

41

كميات النفاايت الصناعية واملنزلية

اقتصادي

16

معدل النمو السكاين

اجتماعي

42

كميات النفاايت اخلطرة

اقتصادي

17

سكان احلضر يف التجمعات الرمسية
وغري الرمسية

اجتماعي

43

إدارة النفاايت املشعة

اقتصادي

18

انبعاث غازات البيوت البالستيكية

بيئي

44

تدوير النفاايت

اقتصادي

19

درجة استهالك طبقة األوزون

بيئي

45

املسافة املقطوعة للفرد بواسطة وسائل النقل

اقتصادي

20

درجة تركز امللواثت يف املناطق احلضرية

بيئي

46

االسرتاتيجية الوطنية للتنمية املستدامة

مؤسسي

21

مساحة األراضي الزراعية الدائمة

بيئي

47

تطبيق املعاهدات الدولية اخلاصة ابالستدامة

مؤسسي

22

استعمال املخصبات

بيئي

 48نسبة عدد املشرتكني بشبكة االنرتنيت إىل جمموع السكان

23

استعمال املبيدات الزراعية

مؤسسي

بيئي

49

عدد خطوط اهلاتف لكل  1000فرد

مؤسسي

بيئي

50

نسبة االنفاق على البحث العلمي

مؤسسي

25

كثافة استغالل أخشاب الغاابت

بيئي

51

اخلسائر البشرية واالقتصادية نتيجة األخطار الطبيعية

مؤسسي

26

مساحة األراضي املتصحرة

بيئي

 24نسبة مساحة الغاابت إىل املساحة الكلية

جلنة التنمية املستدامة التابعة لألمم املتحدة)2003 (،
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ســيطرت املؤشـرات االجتماعيــة علــى إمجــايل املؤشـرات ،وتلتهــا كل مــن املؤشـرات االقتصاديــة والبيئيــة،
واحتفظــت املؤش ـرات املؤسســاتية ابلرتتيــب األخــر ،نشــر إىل أن املؤش ـرات املضللــة يف اجلــدول تعــد مــن
أهــم املؤشـرات الــي يرجــع إليهــا يف معرفــة مــدى انتهــاج بلــد مــا لسياســة بيئيــة مســتدامة.أهداف التنميــة

املســتدامة.

خلص الدكتور أمحد أبو اليزيد الرسول األهداف الرئيسية املستدامة يف اجلدول التايل:

اجلدول رقم ( :)06األهداف الرئيسية للتنمية املستدامة
املوارد

االستدامة االقتصادية

االستدامة االجتماعية

االستدامة البيئية

املياه

ضمان إمداد ٍ
ضمان احلماية الكافية للمجمعات املائية
أتمني احلصول على املياه يف املنطقة
كاف ورفع كفاءة
استخدام املياه يف التنمية الزراعية ،الكافية لالستعمال املنزيل والزراعة الصغرية واملياه اجلوفية وموارد املياه العذبة وأنظمتها
البيئية.
لألغلبية الفقرية
والصناعية ،واحلضرية والريفية

الغذاء

ضمان االستخدام املستدام واحلفاظ على
األراضي والغاابت واملياه واحلياة الربية
واألمساك وموارد املياه.

رفع اإلنتاجية الزراعية واإلنتاج من حتسني اإلنتاجية وأرابح الزراعة الصغرية
وضمان األمن الغذائي املنزيل.
أجل حتقيق األمن الغذائي وزايدة
الصادرات
فرض معايري للهواء واملياه والضوضاء
حلماية صحة البشر وضمان الرعاية
الصحية األولية لألغلبية الفقرية

ضمان احلماية الكافية للموارد البيولوجية
واألنظمة البيئية واألنظمة الداعمة للحياة.

ضمان اإلمداد الكايف واالستعمال ضمان احلصول على السكن املناسب
املأوى
الكفؤ ملواد البناء ونظام املواصالت ابلسعر املناسب وتوفري املواصالت
واخلدمات
والصرف الصحي لألغلبية الفقرية.

ضمان االستخدام املستدام أو املثايل
لألراضي والغاابت والطاقة واملوارد املعدنية

ضمان احلصول على الطاقة الكافية
لألغلبية الفقرية خاصة بدائل الوقود
اخلشيب وتعميم الكهرابء.

خفض اآلاثر البيئية للوقود األحفوري
عن النطاق احمللي والعاملي والتوسع يف
تنمية الغاابت والبدائل املتجددة األخرى
واستعماهلا.

الصحة

الطاقة

زايدة اإلنتاجية خالل الرعاية
الصحية والوقائية وحتسني الصحة
واألمان يف أماكن العمل

ضمان اإلمداد الكايف واالستعمال
الكفؤ للطاقة يف جماالت التنمية
الصناعية واملواصالت واالستعمال
املنزيل.

التعليم

ضمان وفرة املتدربني لكافة ضمان اإلاتحة الكافية للتعليم للجميع من إدخال البيئة يف املعلومات العامة والربامج
التعليمية.
أجل حياة صحية ومنتجة.
القطاعات االقتصادية األساسية

الدخل

دعم املشاريع الصغرية وإجياد الوظائف ضمان االستعمال املستدام للموارد الطبيعية
لألغلبية الفقرية يف خمتلف القطاعات .الضرورية للنمو االقتصادي يف القطاعات
الرمسية وغري الرمسية.

زايدة الكفاءة االقتصادية والنمو
وفرص العمل يف القطاع الرمسي.

(أمحد أبو اليزيد الرسول ،2007 ،ص ص )91-90
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▪ مؤشرات قياس التنمية املستدامة يف اململكة العربية السعودية.
يقــاس مــدى التقــدم لبلــد مــا يف التنميــة املســتدامة مــن طــرف هيئــات خمتصــة حمليــا وإقليميــا ودوليــا ،إذ
يعتمد يف ذلك على مؤشـرات متنوعة ،اجتماعية ،وبيئية ،واقتصادية ،ومؤسســاتية .تشــكل أغلبية املؤشـرات
الواحــد واخلمســن أبنواعهــا األربعــة فرصــا للمملكــة وال تشــكل هتديــدا هلــا .ســوف نســعى مــن خــال هــذا
العنصــر إىل الوقــوف علــى عنصريــن أساســن مــن نــوع اجتماعــي ومهــا مؤشــر نســبة الســكان دون خــط الفقــر،
ومعامــل جيــي لتوزيــع الدخــل.

 مؤشر نسبة السكان دون خط الفقر.كان البنــك الــدويل قــد رفــع تقديراتــه ملعيــار خــط الفقــر العاملــي مــن دوالر أمريكــي إىل  1,25دوالر يف
عــام 2008م عنــد مســتوى القــوة الشـرائية لعــام 2005م .إال أن هــذا املعيــار ال ينطبــق علــى مجيــع الــدول،
ب��ل خيتل��ف م��ن دول��ة ألخ��رى حبس��ب املس��توى الع��ام لتكالي��ف املعيش��ة.
عربي ـاً ســجلت الســودان أعلــى نســبة فقــر بلغــت  %46,5وفق ـاً ألحــدث بيــاانت متوفــرة
لعــام 2009م ،مث اليمــن  ،%45,2مث قطــاع غــزة  ،%38مث لبنــان  ،%28مث الع ـراق %25
وخليجيـاً ،بلغــت نســبة الفقــر يف اإلمــارات العربيــة املتحــدة  %19,5وفقـاً ألحــدث بيــاانت متوفــرة لــدى وكالــة
املخابـرات املركزيــة األمريكيــة لعام 2003م.
بينمــا بلغــت النســبة يف الســعودية  %12,7يف عــام 2012م .وهــي األقــل عربي ـاً والعاشــرة
عامليـاً يف تــدين نســبة الفقــر مــن بــن  144دولــة مشلتهــا تقديـرات وكالــة املخابـرات املركزيــة األمريكيــة
(.)Arabianbusiness,2016
إن املرتبــة الــي تقلدهتــا اململكــة عربيــا أو عامليــا ابلنســبة هلــذا املؤشــر -برغــم عــدم حداثــة اإلحصائيــة-
تعــد فرصــة كبــرة لتحقيــق الرايديــة يف التنميــة املســتدامة.

 مؤشر جيين لتوزيع الدخل.تعد اململكة العربية الســعودية األوىل عربياً يف متوســط دخل الفرد الســنوي مما يؤكد رايدية هذه الدولة
يف جمال التنمية املســتدامة ،ويعكس السياســة احلكيمة والرشــيدة للقائمني على شــؤوهنا.
« ووفق ـاً لدراســة املؤسســة العربيــة لضمــان االســتثمار فــإن النشــاط االقتصــادي للمملكــة أســهم ب ـ
%26.5مــن الناتــج احمللــي اإلمجــايل العــريب عــام 2013م األمــر الــذي يضعهــا يف املرتبــة األوىل علــى املســتوى
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العـ�ريب» ،حبسـ�ب صحيفـ�ة الـ�رايض.
وجــاءت اململكــة كذلــك يف املرتبــة األوىل يف متوســط دخــل الفــرد الســنوي بــة  104,655دوالراً،
بعدهــا الكويــت ب ـ  43,829دوالراً ،ومــن مث اإلمــارات ب ـ  43,185دوالر.
وأظهــرت النتائــج تراجــع النشــاط االقتصــادي يف املنطقــة العربيــة خــال العــام 2014م حيــث اخنفــض
معــدل منــو الناتــج احمللــي العــريب إىل  %4.3مقارنــة ب ـ  %9.3عــام2012 ،م مــع توقعــات أبن يرتفــع إىل %5
عــام 2014م وخلصــت الدراســة إىل وجــود مؤشـرات انتعــاش متوقعــة خــال هــذا العــام واألعـوام املقبلــة ،بعــد
فــرة طويلــة مــن الرتاجــع وضعــف النمــو.
أمــا علــى صعيــد الناتــج احمللــي اإلمجــايل للــدول العربيــة ( 19دولــة) فقــد ارتفــع مــن  2663مليــار دوالر
عــام 2012م إىل  2716مليــار دوالر خــال العــام 2013م ،مــع توقعــات مبواصلــة ارتفاعــه مبقــدار 52.7
مليــار دوالر ليبلــغ  2853مليــار دوالر يف 2014م
مقابــل ذلــك فقــد ارتفــع عــدد الســكان يف الــدول العربيــة مــن  5.316مليــون نســمة كمتوســط للفــرة مــا
بــن عامــي 2005م و2009م إىل  5.332مليــوانً عــام2003 ،م مــع توقعــات مبواصلــة الـزايدة إىل 5.339
مليــون نســمة عــام 2014م.
وميثــل الســكان يف الــدول العربيــة حنــو  %5مــن إمجــايل عــدد الســكان يف العــامل البالــغ حنــو  7مليــارات
نســمة بنهايــة عــام 2013م.
أمــا دخــل املواطــن العــريب فقــد شــهد منـواً واضحـاً مــن  5آالف دوالر ســنوايً يف املتوســط للفــرة مــا بــن
عامــي 2005م و2009م إىل  8,2آالف دوالر عــام 2013م مــع توقعــات مبواصلــة التحســن إىل 8,4
آالف دوالر عــام 2014م.
وتشــر التوقعــات مبواصلــة حتســن دخــل املواطــن العــريب إىل  8,4آالف دوالر عــام 2014 ،وذلــك
كمحصلــة لنمــو الناتــج العــريب مبعــدل يزيــد علــى معــدل منــو الســكان يف الــدول العربيــة خــال الفــرة.
لكــن يالحــظ وجــود تبايــن كبــر بــن الــدول العربيــة الــي ميكــن تصنيفهــا إىل  4ش ـرائح ،األوىل ذات
الدخــل املرتفــع جــداً مــن  7.25ألــف دوالر إىل  10,7آالف دوالر وتضــم  5دول هــي ســلطنة عمــان
والس��عودية والبحري��ن وليبي��ا ولبن��ان)Gulf.argaam,2016( .
وحس��ب نتائ��ج مصلح��ة اإلحص��اءات ف��إن متوســط الدخــل الشــهري لألســرة الســعودية  13.6ألــف
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رايل ،واإلنفــاق  15.4ألف ـاً « أعلنــت مصلحــة اإلحصــاءات العامــة واملعلومــات الســعودية ،نتائــج مســح
إنفــاق األســرة ودخلهــا لعــام 2013م والــذي نفذتــه خــال الفــرة  15ســبتمرب 2012م إىل  5أكتوبــر
2013م.
وأوضحــت النتائــج ،ان متوســط انفــاق األســرة الشــهري علــى جممــوع الســلع واخلدمــات االســتهالكية
وغــر االســتهالكية ،علــى مســتوى اململكــة بلــغ  11522رايالً ،وللفــرد  2216رايالً ،وبلــغ متوســط انفــاق
األســرة الســعودية  15367رايالً ،أي ب ـزايدة بلغــت نســبتها  ٪16مقارنــة مــع عــام 2007م ،وللفــرد
الســعودي  2554رايالً ،أي ب ـزايدة بلغــت نســبتها  ٪19،5مقارنــة مــع عــام 2007م.
كمــا أفــاد املســح ،ان هــذه ال ـزايدة تفــوق ارتفــاع األســعار ،وهــو مــا يؤكــد حتســن وضعيــة األســر
الســعودية ،حيــث بينــت نتائــج املســح ان االنفــاق احلقيقــي لألســر الســعودية ارتفــع بنســبة  ٪10مــا بــن عــام
2007م وعــام 2013م .كمــا ارتفــع متوســط االنفــاق الفــردي بقرابــة  ٪3يف نفــس الفــرة.
كما أشارت نتائج املسح إىل ان متوسط دخل األسرة الشهري ،على مستوى اململكة بلغ 10723
رايالً وللفــرد  2062رايالً ،وبلــغ متوســط دخــل األســرة الســعودية  13610رايالً ،أي بنقــص بلغــت نســبته
 ،٪3،4مقارنــة مــع عــام 2007م وللفــرد الســعودي  2262رايالً.
وبلــغ متوســط إنفــاق األســرة الشــهري علــى جممــوع الســلع واخلدمــات االســتهالكية وغــر االســتهالكية
علــى مســتوى اململكــة  6930رايالً ،وللفــرد  1455رايالً وبلــغ متوســط إنفــاق األســرة الســعودية 9682
رايالً أي ب ـزايدة بلغــت نســبتها  ٪19،5مقارنــة مــع عــام 2007م وللفــرد الســعودي  1682رايالً.
وبلــغ امجــايل عــدد أســر العينــة الــي متــت زايرهتــا مــن قبــل الباحثــن  20448أســرة ســعودية وغــر
ســعودية ،وبلــغ عــدد األســر الــي اســتجابت وأعطــت البيــاانت  19919أســرة ســعودية وغــر ســعودية بنســبة
 ٪97,4مــن امجــايل األســر الــي متــت زايرهتــا.
وأظهــرت النتائــج أن جمموعــة الســكن وامليــاه والكه ـرابء والغــاز ووقــود أخــرى حظيــت أبعلــى نســبة
مــن متوســط إنفــاق األســرة الشــهري الســعودية ،وغــر الســعودية ،إذ بلغــت  ،٪21,2تليهــا جمموعــة الســلع
واخلدمــات الشــخصية املتنوعــة بنســبة  ،٪19,7يف حــن حظيــت جمموعــة التبــغ أبدىن نســبة مــن متوســط
إنفــاق األســرة الشــهري ،بلغــت .٪0,5
أمــا ابلنســبة لألســرة الســعودية ،أشــارت النتائــج أيض ـاً إىل ان جمموعــة الســلع واخلدمــات الشــخصية
املتنوعــة مثلــت أعلــى نســبة مــن متوســط إنفاقهــا الشــهري بنســبة  ،٪21,2تليهــا جمموعــة الســكن وامليــاه
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والكهرابء والغاز ووقود أخرى بنســبة بلغت  ،٪20,7أما أدىن نســبة من متوســط االنفاق لألســرة الســعودية
فكانــت علــى جمموعــة التبــغ إذ بلغــت  ،٪0,2ويالحــظ أن نســبة االنفــاق علــى الســكن وامليــاه والكه ـرابء
والغــاز ووقــود أخــرى أكــر مــن نســبة االنفــاق علــى األغذيــة واملشــروابت وهــذا تطــور جديــد مقارنــة مــع مــا
كان عليــه يف عــام 2007م 1».وهــو مــا يوضحــه اجلــدول رقــم (.)07
اجلدول رقم ( :)07إنفاق األسرة يف السعودية ودخلها (رايل)-2013-
املؤشر

2013

2007
السعوديون

اإلمجايل

السعوديون

اإلمجايل

متوسط اإلنفاق الشهري لألسرة*

13251

10280

15367

11522

متوسط اإلنفاق الشهري للفرد

2138

1805

2554

2216

متوسط اإلنفاق االستهالكي الشهري لألسرة

10522

8331

13282

10103

متوسط اإلنفاق االستهالكي الشهري للفرد

1698

1462

2207

1943

متوسط الدخل الشهري لألسرة

14084

11092

13610

10723

متوسط الدخل الشهري للفرد

2273

1947

2262

2062

نسبة اإلنفاق الشهري لألسرة على األغذية
واملشروابت

% 16.6

% 17.4

% 16.9

% 17.9

متوسط حجم األسرة

6.2

5.7

6.7

5.7

*األسرة املعيشية

()gulf.argaam.com,2016
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اخلامتة:
لعبت اململكة العربية الســعودية دورا رايداي يف كل من املســؤولية االجتماعية والتنمية املســتدامة ،حيث
وقفــت عنــد األوىل علــى األبعــاد اإلنســانية ،واألخالقيــة ،والقانونيــة ،واالقتصاديــة وجتســد واقــع ذلــك يف بيئــة
اعماهلــا ومــا حتتضنــه مــن منظمــات وهيئــات ممــا قلدهــا حســب أحــد تقاريــر املســؤولية االجتماعيــة املرتبــة 16
مــن بــن  181بلــدا عــام 2009م ،كمــا جتلــت رايدهتــا علــى مســتوى التنميــة املســتدامة أببعادهــا االقتصاديــة،
واالجتماعيــة والبيئي��ة ،ومتكن�تـ م��ن االلتـ�زام مبعاي�ير القيــاس الدوليـ�ة للتنمي��ة املســتدامة مبؤش�رـاهتا املختلفــة،
االجتماعيــة ،واالقتصاديــة ،والبيئيــة ،واملؤسســاتية وجتلــى ذلــك يف عدالــة توزيــع الدخــل ممــا جيعــل الفرضيــة الــي
انطلقــت منهــا الدراســة متجســدة يف منظمــات األعمــال الســعودية.
1.1إن حتقيق رؤية  2030مبا ســطر هلا من برامج وسياســات واسـراتيجيات خمتلفة كفيل أبن جيعل
اململكة العربية الســعودية يف مكانة رايدية مرموقة.
2.2مــن التوصيــات الــي تســاعد علــى احلفــاظ علــى هــذه ال ـرايدة يف كل مــن املســؤولية االجتماعيــة
والتنميــة املســتدامة:
3.3ضــرورة االهتمــام أكثــر مبطالــب األط ـراف ذات املصلحــة ابعتبــار هــذه األخــرة أهــم عامــل يف
بيئــات األعمــال ،وإش ـراكهم يف صناعــة الق ـرار ،كــي يتبن ـوا القيــم الــي حتملهــا رســائل ورؤى
املنظمــات الســعودية.
4.4نشــر ثقافــة كل املســؤولية االجتماعيــة والتنميــة املســتدامة يف اجملتمــع الســعودي خاصــة عــن طريــق
اإلعــام األخضــر واملتخصــص.
5.5ضــرورة تشــجيع معاهــد التدريــب وأكادمييــات األعمــال خاصــة تلــك الــي هتتــم بقضــااي التنميــة
املســتدامة واملســؤولية االجتماعيــة ،لتأطــر م ـوارد بش ـرية كفــؤ.
ونطمــح أن تكــون هنــاك آفــاق مســتقبلية ال تقتصــر علــى تنــاول املوضــوع يف املؤسســات الكــرى مثــل
أرامكــو ،بــل تتعداهــا لتشــمل املؤسســات الصغــرة واملتوســطة ،كمــا نطمــح أن تســتفيد الدراســات املســتقبلية
مــن املوقــع االس ـراتيجي للمملكــة واملرجعيــة الدينيــة الــي يتحلــى هبــا اجملتمــع الســعودي ،وتســخريمها خلدمــة
موضــوع الدراســة مــن زوااي حبثيــة أخــرى.
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املصادر واملراجع.
1 -1أمحد أبو اليزيد الرسول ،التنمية املتواصلة ،األبعاد واملنهج ،مكتبة بستان املعرفة ،مصر.2007 ،
2 -2ديب كمال ،أساسيات التنمية املستدامة ،دار اخللدونية ،اجلزائر.2015 ،
3 -3دليل تفعيل التنمية املستدامة يف التخطيط ،جملة دورية ،ط ،2005 ،1مكتبة امللك فهد الوطنية ،السعودية.
4 -4ميسون على حسني( ،رايدية األعمال الرايدية يف منظمات األعمال مع اإلشارة لتجربة بعض الدول العربية)
حبث نظري ،جملة جامعة اببل للعلوم اإلنسانية ،اجمللد  ،21العدد  ،2013 ،2ص-ص.393-385،
5 -5مدحــت حممــد أبــو النصــر ،املســؤولية االجتماعيــة للمنظمــات والشــركات ،اجملموعــة العربيــة للتدريــب والنشــر،
ط ،1مصــر.2015،
6 -6حممــد فــاق ،املســؤولية االجتماعيــة للشــركات النفطيــة العربيــة شــركيت «ســوانطراك اجلزائريــة ،وأرامكــو الســعودية
« أمنوذجــا»» ،جملــة الباحــث ،كليــة العلــوم االقتصاديــة والعلــوم التجاريــة وعلــوم التســيري ،جامعــة ورقلــة ،اجلزائــر،
العــدد  ،12،2013ص.26.
7 -7طاهــر حمســن العنــايب وصــاحل مهــدي العامــري ،املســؤولية االجتماعيــة وأخالقيــات األعمــال ،ط ،4وائــل للنشــر،
عمــان ،األردن.2015 ،
8 -8عســكر احلارثــي ،جتربــة اململكــة العربيــة الســعودية يف ترســيخ أســس املســؤولية االجتماعيــة ،امللتقــى العــريب األول
حــول املســؤولية االجتماعيــة ملؤسســات األعمــال جتــارب عربيــة وأجنبيــة ،الشــارقة  15-13أبريــل ،2009
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