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 تقديم 

القيم في عصرنا الحالي أضحت لها صناعة، كما للسلع صناعة والخدمات صناعة، ولكن  حتى

تلزم الشننركات المدرجة  2001فرنسننا اصنندرت نانون ماذا نعني بصننناعة القيمف فان عرفنا ان 

ايطاليا تم تدشننين وزار  وفي  ،لمجتمعيةبالبورصننة بتقديم تقرير رير مالي خاب بمسننؤوليتها ا

باسم وزار  التضامن االجتماعي دورها وضع السياسات الخاصة بالمسؤولية  2006جديده عام 

بالزام الشركات  2003اصدرت نانون عام ، كما االجتماعية وتثقيف رجال االعمال بهذا الدور

 انتهاكاتو مسننن ول وال يتضنننمن المحلية واالجنبية اسنننتيفاء ما يؤكد أن سنننلعها أنتجت على نح

زراعة ماليين ب نحو البي ةفي المسنننننؤولية المجتمعية  اجهوده اعلنتالصنننننين و ،عمالاللحقوق 

الزام الشركات التي شرعت بالهند و ذلك،شركة صينية تقارير حيال  582االشجار كما نشرت 

ها عن  مال ية لصنننننننرف  500يزيد رأس  يار روب رامج % من ارباحها السننننننننوية على ب2مل

ة األمم المتحد ، واجتماعاتها السننننننننوية عبر منظم ةثم، و2014عام  المجتمعيةالمسنننننننؤولية 

وتجرم على ذلك الدول المسنننؤولية نيم تشنننريعات تلزم جميع الدول األعضننناء بااللتزام بقوانين 

 التي ال تلتزم، فكيف تحولت هذه القيمة الى صناعة، وماذا نقصد بعملية التصنيع فيهاف.

 

 

الحد من السلوكيات السالبة تتوجه به مؤسسات المجتمع المدني والشركات  فيالغربي  المجتمعي راكالح

 ليصبح تشريعا  عبر نوانينللمجالس التشريعية والبرلمانات 
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 الباب األول

 منهج انتاج القيمة

 

  ونمط ثقافة المجتمع ن والتاريخيلي لها عبر الديأي الجانب التأص منهج انتاج القيمةونقصد ب

 ففي ديننا اإلسالمي:

ِ ْبِن ُعَمَر  يذكر -أ َسلهَم يَقُولُ اذ َعْبِد َّللاه ِ َصلهى َّللاه َعلَْيِه َو ُكلُُّكْم َراعٍ ):يَقُوُل: َسِمْعُت َرُسوَل َّللاه

ُجُل َراعٍ َرِعيهتِِه، اإِلَماُم َراعٍ َوَمْسؤوَوُكلُُّكْم َمْسؤول َعْن   فِي أَْهِلِه َوُهَو ٌل َعْن َرِعيهتِِه، َوالره

َمْسؤوٌل َعْن َرِعيهتِِه، َواْلَمْرأَ ُ َراِعيَةٌ فِي بَْيِت َزْوِجَها َوَمْسؤولَةٌ َعْن َرِعيهتَِها، َواْلَخاِدُم َراعٍ 

ُجُل َراعٍ فِي َمالِ نَاَل: َوَحِسْبُت أَْن نَ -ِعيهتِِه، فِي َماِل َسي ِِدِه وَمْسؤوٌل َعْن رَ  أَبِيِه  ْد نَاَل: َوالره

 (َوُكلُُّكْم َراعٍ َوَمْسؤوٌل َعْن َرِعيهتِهِ  -َوَمْسؤوٌل َعْن َرِعيهتِهِ 

 :راتب النابلسي أن لهذا الحديث عالنة باآلية الكريمةد. محمد الشيخ  يستعرضو -ب

ْصِر *  َساَن لَِفي ُخْسٍر * إاِله الهذِ ﴿َواْلعَ ْن اِلَحاِت َوتََواإِنه اإْلِ ِ يَن آََمنُوا َوَعِملُوا الصه َصْوا بِاْلَحق 

ْبِر﴾  3-1سور  العصر اآلية:  َوتََواَصْوا بِالصه

أن تؤمن باهلل، وأن تعمل صننننالحا  ال يكفي، ألنك إن آمنت  تعني كلمة وتواصننننوا بالحقف

بد أن ينمو باهلل وعملت صنننننننالحا  فالباطل ينمو، ف ذا نما الباطل حاصنننننننر اإليمان، فال 

لكن  ، اإليمان نموا  يكون معه نويا ، إذا : التواصنني بالحق ركن أسنناسنني من أركان الدين

المؤهالت: أن تكون أنت مثال   التواصننننننني بالحق يحتاج إلى مؤهالت، من أبسنننننننط هذه

 . أعننننننننلننننننننى، بننننننننمننننننننكننننننننانننننننننك أن تننننننننتننننننننحننننننننرك وأنننننننننت ثننننننننابننننننننت

تأملو  ناس ينظرون, يرانبون, يالحظون, ي ن، فمن أوسنننننننع أنواع إذا كنت مثال  أعلى ال

 . ه في بيتننك، وأن تقيمننه في عملننكالتواصننننننني بننالحق: أن تطبق اإلسنننننننالم، أن تقيمنن

نسننان يُسننأل عما اسننترعاه هللا بالدرجة أما عالنة هذا الحديث باآلية الكريمة: فهو أن اإل 

األولى، أنت مسننننؤول عن هؤالء الذين اسننننترعاك هللا عليهم، أنت مسننننؤول عن هؤالء 

لذين والك هللا لذين ا تك, وعن أوالدك, ا نا نت مسنننننننؤول عن زوجتك, وعن ب  عليهم، أ

 (جعلهم هللا تحت إمرتك
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وأن يؤمن لهم كساء في الشتاء  فاألب يتوهم أنه بمجرد أن يجلب ألوالده طعاما  وشرابا ،

 .عليهوما يحتاجون من حاجات مادية، فقد أدى الذي  وونودا ،

عليك أن ترعى دينه،  صحته،ملة، كما أنك ترعى الرعاية ال تتجزأ، الرعاية وحد  متكا 

عليك أن ترعى حاجاته الروحية، كما أنك ترعى في  المادية،كما أنك ترعى حاجاته 

 .وجليجب أن ترعى ارتباطه باهلل عز  ،ابنك ارتباطه في البيت

أن إن األبو   الكاملة يمكن أن تكون سنننننننببا  كافيا  لدخول الجنة، إن األمومة الكاملة يكفي 

 .سببا  كافيا  لدخول الجنةتكون سببا  كافيا  لدخول الجنة، وإن البنو   الكاملة يكفي أن تكون 

ِ ْبِن َعْمٍرو نَالَ ، فجدا  على هذا كثير   واألحاديث -ج  :عَْن َعْبِد َّللاه

تَأِْذنُهُ فِي ) لهَم يَسنننْ لهى َّللاه َعلَْيِه َوسنننَ ِ صنننَ فَقَاَل: أَلََك َواِلَداِنف نَاَل:  اِد،اْلِجهَ َجاَء َرُجٌل إِلَى النهبِي 

ِ  (نَعَْم، نَاَل: فَِفيِهَما فََجاِهدْ   :وفي حديث آخر َعْن أَبِي َسِعيٍد اْلُخْدِري 

ِ َصلهى َّللاه َعلَْيِه َوَسلهَم فَقَاَل: َهْل لََك أََحٌد بِاْليََمِنف ) أَنه َرُجال ِمَن اْليََمِن هاجر إلى َرُسوِل َّللاه

تَأِْذْنُهَما، فَ ِْن أَِذنَا لََك فََجاِهْد،  لََك،َواَي، نَاَل: أَِذنَا أَبَ  نَاَل: نَاَل: ال، نَاَل: فاْرِجْع إِلَْيِهَما فَاسنننننننْ

ُهمَ  ﴿يَا أَيَُّها الهِذيَن آََمنُوا نُوا أَْنفَُسُكْم ، كما جاء في اآلية: أخرجه أبو داود في سننه( َوإاِل فَبِره

 6سور  التحريم اآلية:  وُدَها النهاُس َواْلِحَجاَر ُ َعلَْيَها﴾َونُ  َوأَْهِليُكْم نَارا  

)إن نامت الساعة وفي عن أنس رضي هللا عنه عن النبي صلى هللا عليه وسلم نال:  -د

هنننا هنننا، فليَغِرسنننننننْ  (يننند أحننندكم فسنننننننيلنننة، فننن ن اسنننننننتطننناع أال تَقوم حتى يَغِرسنننننننَ

 لساعة.م انيافمسؤولية البناء والتعمير ال تنتهي حتى مع ساعة 

الرسننول الكريم حيال مسننؤولية العبد عن حتى الكلمة التي  أحاديثيصننعب إحصنناء  -ج

يتلفظ بها، والعمل الذي يؤديه والذي ال يقبل دون نية خالصنننننننة هلل، وما حديث )انما 

االعمال بالنيات( اال حصننر لكافة االعمال بأنواعها، وعبر أي خطو  تخطوها، حتى 

 . عينك على طاعته سبحانهت انمع اللقمة التي تطعمها، 

 لكم ما هللا اعبدوا نوم يا نال صالحا أخاهم ثمود وإلى)في اآلية  مفهوم االستعمارو - ـننه

 ربي إن إليه توبوا ثم فاسنننتغفروه فيها واسنننتعمركم األرض من أنشنننأكم هو ريره إله من

فالسنننين والتاء للمبالغة  عامريها،أي جعلكم  اإلعمار،تعني  واالسنننتعمار: (،مجيب نريب

ومعنى اإلعمار أنهم جعلوا األرض عامر  بالبناء والغرس  واسنننتفاق.كالتي في اسنننتبقى 

لحرث عمار  ألن ى سنننننننمي األرض حتكمسنننننننؤولية نحو اوالزرع ألن ذلك يعد تعميرا 

 . األرضالمقصود منه عمر 

تتعدى تفعيل حاسة  فالقراء  ،الحواستفعيل  تعبير عن مسؤولية "انرأ بسم ربكفي " -و

البصر لنحو السمع واليد ايضا ، فالكفيف يقرأ بأنامله عبر حاسة اللمس، فكي يرتفع 

 لا يدور من حواو تفسير عم ،لديك معدل االدراك حيال ما يرد اليك من معلومات

https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1399&idto=1399&bk_no=61&ID=1411#docu
https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1399&idto=1399&bk_no=61&ID=1411#docu
https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1399&idto=1399&bk_no=61&ID=1411#docu


8 
 

)السمع من احداث، تحتاج لتقرأ بشكل سليم، وسالمة القراء  تكون عبر مسؤولية 

، فيستقيم نراءتك عبر أسماء هللا الحسنى وصفاته ي تكونوالبصر والفؤاد( ك

 .سلوكك

وند سننطر لنا التاريخ عبر سننير األنبياء والصننالحين ممن جاءوا من بعدهم ما انجزوه لالرتقاء 

هذا نوح عليه السننننالم وهو يعد بمسننننؤولية سننننفينة النجا  للحيا  على كوكب األرض، بأممهم، ف

بمسنننؤولية كلمة الصننندق التي أودت به في السنننجن لبضنننع  يعزز لنا وهذا يوسنننف عليه السنننالم

سننننننننين، وهذا رسنننننننولنا الكريم محافظا  على ما بينه وبين الكفار واليهود من معاهدات وعهد 

 .خلق القرآننضية  حيال بمسؤولية ض جسده للسياط، اللتزامهرعبمسؤولية، أما ابن حنبل 

ل الرسنننننوعن اك اال عن مسنننننؤولية حملها وابي بكر حين نرر نتال المرتدين، فلم يكن نراره ذ

 هكذا يسطر لنا التاريخ اإلسالمي نماذج ال حصر لها في التشغيل لقيمة المسؤولية.الكريم، و

حين اضننحت مما تمارسننه الشننركات على الحديث  في العصننرتطور امر صننناعة المسننؤولية و

( والتي تعني CSR) اصنننننطالحاارسنننننة لها، وهو ما جعل له مفتتنوع سنننننبل الم نطاق عالمي،

ضمن الهياكل االدارية في المؤسسات جنبا  ت ممارستها تمضيجعل )المسؤولية المجتمعية( بل

  لننننه فنني بنننناب تننننال. ضهننو مننننا سنننننننننسننننننننتننعننرالننى جنننننننب مننع الننمنننندراء الننعننننامننيننن، و

 

التي  التالي ممثال  عن نيمة المسنننننؤولية وفق اشنننننكالها المختلفة المسننننناريمكننا ان نعتبر  وعليه

 :سنستعرض لها
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ومع العناوين التابعة عن المسؤولية نجد ايضا  على سبيل المثال ال الحصر، حيال مسؤوليتنا 

 :نجد نحو كوكب األرض

 

 

 ونجد أيضا حيال مسؤوليتنا نحو "المهن":

 

 لتشكل لنا المسؤولية المسارات على تنوعها.مع كل عنوان تابع، ذا وهك
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 الباب الثاني

 صناعة المسؤولية المجتمعية

 

 

 كيف تحولت القيم من مجرد اعتقاد الى صناعة وتشريعاتف

عبر  2002عام  فيمجموعة من الخبراء من أكثر من خمسنننننين دولة  اسنننننتشنننننرفتاريخيا فقد 

تقبلي للشنننركات عبر ممارسنننة االعمال التجارية واإلنتاجية دور المسنننكندا لل اجتماع ضنننمهم في

آلية تسنننويق المنتجات وآلية تأسنننيس الشنننركات  فيبمسنننؤولية وأكدوا من أن هذا الدور سنننيؤثر 

  الشركات.إنجاح هذه  فيوالدور الفاعل للمساهمين 

صنول زيد من أمباشنر ويدراسنة أخرى أشنارت الى أن مردود المسناهمات القيمة له مردود  في

تقييم  فيالبورصننننات العالمية ، وهذا ما جعل المعادلة تنقلب  فيالشننننركات وأسننننعار أسننننهمها 

زياد  أثمانها إذا ما  فياالكثر نيمة وأثرا  هيأصننبحت االصننول رير الملموسننة  التيالشننركات 

هماتها، وهو ما مسنننننا فيهذا االدراك جعل هذه الشنننننركات تتسنننننابق وتطور و، نورنت بالعينية

عندما تكون  انتقادات للخدمات المجتمعية ضنننننننمن هياكلها، بل وجعلها محل جعلها تفرد إدار

مثل أن تحث الشننركة شننعب منكوب  فيكسننب السننمعة على حسنناب معانا  البشننر  فيالمسنناهمة 

سلعة يحتاجها الشعب وهو في نكبته مستغلة ازمته لغرس للحصول على  للشراء من منتجاتها ل

 ق وتأمين صور  عالمتهم التجارية في أذهانهم .من أنواع التسوية لصالحها كنوع سمع

 االدوية،هذا بالررم من مظلتها "االستشفا ية " كشركات  القيميتعاملها  في احتالتثمة شركات 

مآربها الربحية )ولدينا شنننننواهد على  ومضنننننلله لتحقيقتعمد الى أسننننناليب ترويجية ملتوية  فهي

 والتطويرورات واحتياجات الجماهير ، ية والشننننركات بتطالمؤسننننسننننات التجارتتطور ، و(ذلك

نهاية العام ليعبر بحق عن النمو الذى حققته تجاه  فيدفاترها  فيما يثبت هو  بهتقدم عبر ما 

صولها  ستعرضه بخيالء مع مساهميها  كيأ سنوية  فيت وهو ما نهاية كل عام ،  فيتقاريرها ال

ذلك مدعا  للرضنننننى الذى يكون  كان صنننننول كلماتعاظمت االفكلما  ،األصنننننوليزيد من تعاظم 

، رير أن التطور الذى يشمل مفهوم التسويق متبادال فيما بين مجلس إدار  الشركة والمساهمين

االسننتحواذ على رضننى المسنناهمين حيث أنه أشننرك معه العمالء، ومع هذا  فيما عاد مقتصننرا 
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تتصنننارع من أجل  ذىالمحور ال العميل هو ق مرحلة جديده أصنننبح فيهاالشنننراك  أدخل التسنننوي

ترضننى عمال ها أصننوال من نوع جديد ،  التيإرضننا ه كافة الشننركات ، وصننار يجلب للشننركة 

 في، وصننور  المؤسننسننة  Reputation أصننبح يجلب أصننوال رير ملموسننة أسنناسننها "السننمعة

 ومدنق"  ، والحظ  Awareness، وحجم االسنننننتحضنننننار الذهني للمؤسنننننسنننننة Brandاألذهان 

وفق آليات ومعادالت معينه وأدرجوها بعد ذلك  ضنننمن االصنننول  ملوا معهذلك وتعا الحسنننابات

االسننتثمارية الخاصننة بالشننركة ، ثم لوحظ ومع مرور الونت أن االصننول رير الملموسننة تفوق 

يم االصننول ، ما أدى إلى حرب كبير من معظم الشننركات الكبرى لتعظنيمها تلك الملموسننة في

 هيمؤسساتها تعمل على تحفيزها وتنميتها ، فها  فيإدارات  ثحدااستمن خالل  رير الملموسة

، أمريكيبيليون دوالر  12شركة فيليب مورس تشترى عالمة كرافت الغذا ية بمبلغ وصل الى 

ا بليون دوالر فقط ، م 2حدود  فيوبعد التدنيق على حجم االصنننول وجد أن الملموس منها يقع 

 رير الملموسة. لألصولالمحاسبية منحها  ت التدنيقالر نيمت شركايعنى أن عشر بليون دو

 خالل:ووجدت الشركات أن عناصر تفعيل االصول رير الملموسة تتم من 

 زياد  حجم الميزانيات االعالنية والتسويقية  .1
  Social contributionsزياد  حجم المساهمات المجتمعية  .2
 ء المستهدفين العمالعقول  فيارية لعالمة الشركة التج الذهنيحجم االستحضار  .3
 نسبة رضى العمالء  .4

 العامة(والعالنات  والتسننننويقي اإلعالميوهو ما يشننننير الى مزيج من االنشننننطة ذات المحور )

 والمجتمعات.على الشركة أن تمارسها مع الجماهير  التي

يوجه حركة االسننننواق فأصننننبح  أسنننناسننننيكمحور  االسننننواق وظهر العميل اتجاهاتوتطورت 

أصبح يملك  التي، وال يلتفت الى ممارسات الشركة لربح السريعدهما ينشد اأح، عمالء نسمانال

إن كانت هذه الشركة تعمد من خالل أنشطتها الى تلويث  يعنيه ، فهو الاستثماريةفيها حصصا 

، أو تسنننننتخدم أسننننناليب االسنننننتهواء واالسنننننتثار  والقمار بالخمر البي ة المحيطة ، أو أن تتاجر 

، والقسنننننم أآلخر من العمالء أصنننننبح حذرا بشنننننكل كبير حيال هالمنتجات الترويج فيلجنسنننننية ا

شراء أسهمها ويتأكد من  فييررب  التيركة ممارسات الشركات هذه فأصبح يتفحب أداء الش

، بل أصنننبح يسنننتمال من خالل التصنننادق مع البي ة المحيطة  فيأن منتجاتها وأنشنننطتها تنسنننجم 

، فأصبحت هذه الشركات ليست مجرد تمعية من حولهالتنمية المج فيكات مساهمات هذه الشر

 بكافة صوره من حوله. تنمية المجتمع  فيمساهمتها  فيتستهدف الربح فحسب بل كذلك 

، منها من أصننننبح يهتم كذلك الى نسننننمين فانقسننننمتوأدركت الشننننركات توجهات العمالء هذه 

مات ما ما عاد باهت ما أآلخر ف هذه أ قه م العمالء  ما يحق تى وإن كان على ن أرباح حيهتم إال ب

والحظ حسنننناب عمالءه ، وكان البد من أن يحدد كل نسننننم توجهه ويؤكد عليه بل ويعلن عنه ، 

الى عوا دها  باإلضنننننافةإدراك العمالء حيال مسننننناهمات الشنننننركات هذه  فيالمرانبون تعاظما 
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التقارير  فيينعكس على أصنننول الشنننركة  ، وأدركت الشنننركات ما لهذا االدراك من أثرالربحية

 التيمبحثنا هذا سنننوف نسنننتعرض ونسنننلط االضنننواء على نسنننم الشنننركات  في، المالية السننننوية

ت دور المسننناهمة المجتمعية وعوا دها على االصنننول وتحقيق رضنننى العميل حيال ذلك، أدرك

 .مساهمات الشركة المجتمعية استعراضوذلك من خالل 

  Business ethicsآداب التعامل التجاري 

  التجاريفالتعامل  فيمكن أن يكون أدب أو خلق حقا ما يوهل ثمة 

في ديننا اإلسنننالمي نجد "ويل للمطففين" وهي رسنننالة واضنننحة لممارسننني التجار  بالتعامل 

انتاج وصنننننننناعة وتجار ، رير ان هذا التوجيه  العادل واآلمن بمسنننننننؤولية فيما هم فيه من

نتاج ومعايير الجود  في ضنننوابط اإلإلنتاج والسنننماوي لم يبين آلية تفصنننل حيال مسنننؤولية ا

تاج عدل في البيع والشنننننننراء( اإلن مة )ال هذه القي هاد في تحويل  تدعي االجت ما يسننننننن ، وهو 

  معيار ايضا  للجود .لتشريعات ونوانين وآليات ومن ثم معيار في االمتثال لإلحسان ك

الفضننننا ح  تلك التجاريتضننننبط السننننوق مسننننؤولة وجود معايير أخالنية ألهمية إن ما يؤكد 

 اآلونةتطالعنا بها وسننننننا ل االعالم الغربية بين  التيمجال ممارسننننننة التجار   فياالخالنية 

شركة النفطية االمريكية "إنرون "  واألخرى، تنانضت  التيوما نحن بعيدين عن فضيحة ال

التعامل مع الشنركات الزميلة  فيحرصنها على الشنفافية  فيوثا قها  عبره لها وما أكدترسنا 

ثم نجد أنها وباالتفاق المسبق مع شركة تدنيق الحسابات "آرثر آند أندرسون "  ساهمين،والم

كانت فيه  الذيالونت  فيتظهر ربحية الشننننركة  كيتعمد الى تزييف السننننجالت الحسننننابية 

 تأندونيسياوجهت بها عالمة "نايكى" فى  التينفسر الحملة المضاد  الشركة تنهار! وكيف 

أو تفسير ما  التوظيف،نظام  فيرنة العنصرية ة ممارسة الشركة التفمن نبل الجمهور نتيج

 فيمن االحذية الرياضنننننية  أثمان منتجاتها و" االلمانية نتيجة علوجهت به شنننننركة "أديداس

حدود الثالث دوالرات نتيجة تسنننننننخير ونبول ل يصنننننننللها كلفة إنتاج الحذاء لدي الذيالونت 

تعرض اليها  التيوماذا عن االنالة  !،آسننيا شننرق دول فيمصننانع لديها  في تشننغيل االطفال

كانت تستهدف التحسين من أداء  والتي" فرنسا من نبل شركة "مولينكس فيموظف  2600

تدفن  التيالغربية الدول نية ووماذا عن مصننننانع الطانة النووية البريطا السنننننوي!الشننننركة 

 مادى زهيدالفقير  بمقابل  الدول االفريقية أراضننننننني يفالسنننننننمية الخطر  مخلفاتها النووية 

 اسنننننتمراريعنيها سنننننوى  ال التيأو تلك المصنننننانع  مبتز  بذلك العوز والفقر في تلك الدول،

من سننننننوا ل  االنتاج حتى وإن كان على حسنننننناب تلويث البي ة من حولها سننننننواء فيما تلقيه

 ح الفضننا ،  تلكعبر مصننانعها طلقهتالذى لألدخنة  الفضننا ياالنهار أو التلوث  فيكيميا ية 

مع من حولنا، كما  التجاري" تفرضه أسس التعامل خلقيوريرها تشير الى أن ثمة مفهوم "

الحيا ، جميعها  فيأو الحق  كاإلجهاضإن منانشننة موضننوعات ذات عالنة بوجود االنسننان 
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لعمل، ثم نسنننأل، هل يشنننترك البشنننر على العموم بآداب ى ما له أصنننل بأخالنيات ايشنننير ال

ف ومن يحدد ما إن كان هذا االجراء يتفق مع عموما  لتجارية واالخالق تهم اتعامال فيموحد  

الخلفيننات  بنناختالفأم الف وهننل التعننامالت التجنناريننة االخالنيننة تختلف  مسنننننننؤولالالخلق 

  للشعوبفالحضارية 

جار حتى الب أن الغري عاملين من الت ما يسنننننننمى  بعض المت  في باألخالقيؤمنون بوجود 

تسننننننتقيم مع االخالق، بل يجد البعض أن  التجار  الالعتقادهم ان لتجارية مجال التعامالت ا

تعامالت أصننننننحاب االخالق ذاتهم فيما يمكن أن يسننننننتقيم مع الخلق أو  فيثمة تنانضننننننات 

 ض معه.يتعار

مجاالتها التجارية على تنوعها أن  فيظلت عاملة  يع الشنننركات طالماوهذا يفرض على جم

لشنننننننفافية، وريرها من المعزز  ل انة وخلق المسنننننننؤوليةماألأخالق  يوميتمارس بشنننننننكل 

من المحال إذا كان القا مون على العمل  التجارياالخالق، ويصنننننننبح ممارسنننننننة النشننننننناط 

بالبا ع، وعليه يصنننننبح من  الشنننننارييثق  ، أو عندما الوالخداعيمارسنننننون الكذب  التجاري

ممارسنناتنا التجارية  فييها ئ النلج التيالمقاييس ومعايير التقييم تعتمد الضننرور  بمكان أن 

د ذ يصننبح من الواضننح ورير اليومية ما يرشنندنا لما يمكن أن يكون مقبوال أو مرفوضننا، عن

تفسننننننير أو تفسننننننيرين  يمكن أن يكون له أكثر من المتشنننننناكل علينا "مفهوم الخلق " الذى ال

 ذات الونت . فيين متضاد

بكلمات نليله ما  نصنننفهى ما يمكن أن نهاية المطاف ال فيلذا يصنننبح من االهمية أن نصنننل 

وصنننف لما يمكن التوافق  فيما يلىو" بمسنننؤولية"ممارسنننة االخالق التجارية  يعنيهيمكن أن 

ارات تجارية والقرواالنشننننطة ال التجارية،دراسننننة للحالة  ا"إنهالممارسننننة المسننننؤولة  :عليه

 “.الخطأ  ابعالنة بالصوالتجارية بما يكون له عالنة بموضوعات أو مجاالت ذات 

 االخالق،، والخطأ هو فيما يتعارض مع الخلقيونقصننند هنا بالصنننواب من ناحية الصنننواب 

تمارس االنشطة التجارية الصرفة  التيهنا ليس بالضرور  نعنى فقط تلك المؤسسات ونحن 

ونوى الضغط  ،الهافة للربحوالمؤسسات رير  ،يقع ضمنها المؤسسات الحكوميةوإنما أيضا 

 .وريرها.ة ها السياسية واالجتماعيبمختلف صور

لمؤسننسننة من خالل ا موظفيكافة صننور التعامل مع  الخلقيعلى سننبيل المثال يضننم التعامل 

ء، وفى الصنننننننادق ورير الخادع مع العمال اإلعالنيعدالة ومسننننننناوا  التعامل، أو التعامل 

وكذلك  ها،وعتنأو االتحادات وجمعيات النفع العام على  المجتمع المدنيتحركات منظمات 

 أو نواديرذا ية  وشنركاتالشنركات التجارية سنواء كانت سنيارات أو بنوك أو مسنتشنفيات 

 رياضية.
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 والقانون:التجارية  األخالق

 

 

  :ةالقانونيالعالقة فيما بين االخالق والضوابط 

السابق ثمة تداخل فيما بين االخالق والقانون فكالهما معنى بالصواب والخطأ، والشكل  كش بال

القانون، فال يوجد نانون على سننننبيل  هييوضننننح التداخل فيما بينهما، كما أن االخالق ليسننننت 

الكثير من  فيصننندانتك مع من تحب، كما ال يوجد نانون  فيالمثال يعانب على عدم االخالب 

لدول االور يا بوا نانون نات، وثمة مجاالت تم تنظيمها  ية تجرم من يعمل التجارب على الحيوا

ستطيع أن نقول  فيأنها ليست من االخالق  رير ساره، إذن ن مثل القياد  على يمين الطريق أو ي

ما ال يغطيه القانون، والقانون ال يمنح ما يرشنننند لذلك، لذا فيوممارسننننته يبدأ  الخلقيأن التعامل 

المسننننننناحة  فيهو أن تعمل  التجاريالتعامل  فيب االحيان أن ممارسنننننننة الخلق لرأ فييقال 

شترك فيها القانون مع االخالق،  التيية الرماد المساحة الرمادية ند يعارض  فيالقرار  واتخاذي

 تتفق معها. تؤمن أو ال التيالقيم مع كثير   نأحيا في

لتسنننننننويق الى دولية االنتاج والتوزيع اومجال الثقافة: فور عبور الشنننننننركات محلية االنتاج  في

 فيهذه الدول، فعلى سنننننبيل المثال  فيسنننننخة جدها تصنننننطدم بأخالنيات وآداب رانوالتسنننننويق 

ماح المرأ مجاالت توظيف  له عالنة  ويمكنك األطفال،لتوظيف  أو السننننننن ما  أن تفكر كذلك ب

ضننت العديد من ارع التيو( Fcukمثل عالمة ) فيبمدلوالت وأسننماء بعض العالمات التجارية 

 االعالنية.حمالتها الدول نبول عالمتها أو حتى بعض الدول االوروبية بالسماح لنشر 

ا منقطع النضير بداية التسعينيات والنت رواج فيمن بريطانيا  انطلقتفعالمة تجارية مثل هذه 

عمدت  يالت  الجراءالذى يؤكد  "سنننتيفن ماتس"يقف من وراءها السنننيد وهاية عام االلفين، نمع 
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يدركه   ال اخالنيعنا  للعالمة من م اختيرللشننننباب بما لالسننننم الذى  اسننننتهدافها فياليها العالمة 

وجه للعالمة من نبل بالررم من االنتقاد الذى حيث لم تسنننننننتجب المراهقين والشنننننننباب تماما! ، 

(Advertising standard authority   )له، ووجهت في تدعوا  لذى  ية ا ها االعالن  حمالت

ولوس  ووسنننننان فرانسنننننسنننننكمثل نيويورك  في المتحرر المدن  فيمشننننناكل جمه حتى  المةلعا

قانون  انتهكت التي، للحملة  جلوسنأ بعض كما ان ، األمريكياوسنننننننناط المجتمع  فيحرمة ال

،  سنغافور فيمركباتها، واالمر مماثل  فيرفضت وضع إعالنات هذه العالمة  األجر سيارات 

 لها.وضعت إعالن   التيمة وهاجم  تلك الباصات العا فقد عارض الجماهير بعنف

 

 القانوني:الجانب 

من أن ثمة تداخل فيما بين الممارسنننة والموانف الخلقية مع القانون أو القوانين،  حظةمالالتؤكد 

 تنتمي الذي الجغرافيوهذا يتضننح إذا عرفنا أنه كلما خرجت العالمة التجارية من نطاق االنليم 

، تمت اليها بصله كلما زادت المضايقات والقوانين الحكومية لها الجغرافية أخرى  له الى أناليم

 والفرنسنننننيالبريطانية  األراضنننننييطبق فقط على  البريطانيإذا علمنا أن القانون  طبيعي وهذا

 فيالفرنسننننة وهكذا. ولك أن تتصننننور معانا  مدراء التسننننويق عندما يرربون  األراضننننيعلى 

 التجاريالعمل  فيأخالنيات  أيق دولة العالمة التجارية االم، ارج نطادولة خ أيالتعامل مع 

االعتماد على الشننن ون القانونية الخاصنننة  فيلدولة هذه، ما يجعلهم رير نادرين ا فيا معمول به

الجديد، لذا تظهر نضننايا  الجغرافيبالشننركة االم وذلك العتبارات مسننتحدثة على سنناحة النطاق 

 ا.، وريرهاألطفالمثل عمالة  في

 

العمل  خالقيالمجال أ فيهدف جديد  Sustainabilityإطالة قدرة الشرررررررر ال على البقاء 

 : وهو ما يعزز لممارسة المسؤولية التجاري

سلبية  صانا بالمجتمعات من حولها، ومن أجل تقليل اآلثار ال صبحت أكثر الت شركات أ ذلك أن ال

 اآلثارتعمد الى برامج تقلل من  فهي، لبيالسنننننننلما تقوم به من أنشنننننننطة ند يكون لها مردودها 

آثارها السنننلبية وذلك على سنننبيل المثال من  بسنننيط منرض نزر بية هذه، ويمكننا أن نسنننتعسنننلال

منتجات النقل بأنواعها  اسنننتخدامالناتج من مخلفات مصنننانعها أو الناتج من  البي ي خالل التلوث

جنوب ويلز  فيأحدثته المصنننننانع  الذيدمير البي ة البرية أو البحرية أو الجوية، فالت فيسنننننواء 

 المانيا شواهد تؤكد ذلك. فيالروهر فرنسا وحتى  فيوفى اللورين  ،بريطانيا

وكل ذلك  ذلك،، مما حوته تقاريرهم السنننوية بما يعزز االسننتدامة وتأتى الشننركات لتؤكد توجه

أصبح مصطلحا دراجا  Sustainabilityالبقاء  فمصطلح، واستمراريته أمد البقاءبهدف تعزيز 
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دى المكاتب االستشارية والحكومية ولها التجارية المؤسسات بأنواع فيالثقافة التجارية اليوم  في

يحقق حةةاتةةا   الةة  يعبر عن التنميةةو لالتيوير  فهو إذا  ومن نبننل نوى الضنننننننغط المجتمعيننة، 

 مستقبل.لا فياالتيال المجتمع ليكون له مردلدا سلبيا أل يهضم حاتا   الحاضر بما ال

من حق  انتقصةةةةةةناون قد كن ال كييمكن أن نلجئ اليه  ال  التوازن  فيلهو ما يزيد االمر حيره 

قاء "كما إن مصةةةةةةيل   الوقت،نفس  فيالمسةةةةةةتقبل  فياالتيال  " تطور Sustainabilityالب

 .(1)كمفهوم ليشمل ليس البي ة المحيطة فقط بل تعداه ليشمل الجوانب االجتماعية واالنتصادية 

 

 

 

ن مشاركا له وممتزجا مع يمكن أن يكون ممكنا بي يا ما لم يك ال الذيذلك التمدد لمفهوم "البقاء" 

برامج شق الطرق على سبيل  فيمثال ذلك واضح ، واالنتصادية والنواحيالمجتمعية  النواحي

طا  ترتبط  فهي ،المثال با نب ذات العالنة بتسنننننننيير ال كامال   ارت ية والجوا نب البي  حركة بالجوا

لتخفيف آثار منح مسننننناحات أوسنننننع  فياالنتصنننننادية ولها آثارها كذلك على حركة المجتمعات 

 منح آخرون وظا ف جديده. فيالطرنات وكذلك  فيحام االزد

ط الجوية البريطانية مع فيها كل من الخطو اشتركت التيوأبلغ مثال تمنحنا إياه الحالة الدراسية 

" أجواء حره " ذلك أنه بعد تالشننى الشننكوك  اسننمنح له خطوط فيرجن للطيران تحت برنامج م

"شننننننركة طيران فيرجن " من نبل "شننننننركة الخطوط الجوية  افسننننننةالمنحامت حول حجم  التي

يد ، عمدت كال الشنننركتين الى تحالف لتسنننيير برنامج  من نوع جد 1990عام  فيالبريطانية " 

ليون راكننب يعبرون االجواء م 180االجواء الى آمنناد أطول السنننننننتهننداف عنندد  فييبقيهمننا 

فتح مدارج للطا رات  فيدعو لالسنننتثمار ، وهو ما ي2000ا هو متونع لعام البريطانية حسنننب م

قد أعضاء التحالف أن من رير ت، حيث يعجديده للطا رات أيضا  Terminalsجديده ومحطات 

ض لعدم وف تتعرض حركة المسننننافرين الى ضننننغط الحجوزات بل الغاء البعهذا االندماج فسنننن
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ر عدد كبير من ذا سنننننننوف يسنننننننتوعب توفيتمكنها من تلبية زياد  الطلب ، كما إن االندماج ه

عديده ، فبالررم  انتصاديةأسعار التذاكر، ويحد من معانا  نطاعات  ارتفاعا ف، ويحد من الوظ

ات البي ة وجمعية الحد من االزعاج ، رير أن لهاذا من ترحيب نطاعات االنتصنننننننناد وجماع

عد يوم ، الذى يزداد يوما ب باألرضلمناخ المحيط لارى راالحتباس الح فيمج آثار سنننلبية البرنا

الذى سنننننننوف يخلفه واالزعاج الناتج من زياد  حركة الطا رات،  البي يالتلوث  إضنننننننافة الى

بها الطا رات، تصنننننندت جماعات  تطير تيالالناس الذين يقطنون تحت المسننننننارات  وباألخب

عوضنننننننا عن حرية  لنة رربتها بالمزيد من الحرية حيال الخلود للنومضنننننننغط لهذا البرنامج مع

ما يشنننننننير الى أن برنامج "االجواء ، وه ما ذا  تأمين  ماالجواء الحر  " يقف على الضنننننننند أ

ين االنتصنننناد والبي ة وبقاء الشننننركات هذه ، بما يشننننكل من عالنات متداخلة فيما ب اسننننتمرارية

 .(2)الناس  واهتمامات

 تضم،تعمق فيه الدراسون وفصلوا فكانت مصطلحات متشعبة  الخلقيااللتزام  ثم إن موضوع

، السياسة واالنتصاد فياالخالق و والتطبيب، الصحيالمجال  فياالخالق  البي ة،ق تجاه االخال

 :وفق ما يلي، وهكذا ممارسة الوظيفة فياالخالق و

A. Meta-ethics 

B. Normative ethics 

C. Descriptive ethics 

D. Applied ethics 

E. Environmental ethics 

F. Ethics in politics and economics 

G. Ethics in the professions 

H. Ethics in health care 

I. Ethics in psychology 

J. Legal ethics 

 

، بلجيكا في Brussels, 22.3.2006ورجوعا الى تقرير المفوضننية االوروبية الصننادر بتاريخ 

 Corporate Social ليةةو الرةةةةةةةةاملةةو المجتمعيةةو الةة ي يرةةةةةةير الر أن ممةةا سةةةةةةةةو المسةةةةةة ل

Responsibility (CSR)  مجاال  تتيلبها  فيالشننركات مع مالكها  سننهارتم طوعيهو أمر

أل لبا  في، قتصةةةةةةاد لدعم مجاال  التنميو المجتمعيو لالبي يودعم اال فيالمجتمعا  تسةةةةةةاعدها 

ع لحاتو للدفاع عن قيم مرتركو ل فميو المجتمعيو من قبل الرركا  انيعكس  الترليج لبرامج الت

بما  ،العالم في التجا  النظام  ع أصب  يفرضهإيقاع متسا  في المجتمعينسبو اللحمو لالتعالن 

فحسب لإنما ك لك  بحيالريحرد بثقو العميل لمالك الرركو بأداء الرركا ، ليس علر الصعيد 

  األل لبيو لمتيلبا  مجتمعاتها التنمويو، لعليه فإن المفوضيو لالمتحد مجال دل ها الرائد  في
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وم به اسةةةةةي للمسةةةةةاهما  المجتمعيو ه ه لما تقمن  المزيد من الجدلي لالدعم  السةةةةةي فيترغب 

بر بل لتدعوها للمزيد، ذلك أن برامج المسةةةةةةةاهما  المجتمعيو تعت ،ه ا المجال فيالرةةةةةةركا  

ضافو الر  ، المفهوم ال ي يعنرتيوعيبرامج تجا يو ذا  طابع  المزيد من االلتزاما  االدا يو إ

ل لبيو لتدعو الر تركيل تحالف وضيو االإن المفكما حساب لما قد ي دي الر مواتهو المخاطر، 

 فييعزز من المسةةةاهما  المجتمعيو من قبل كافو صةةةو  لأحجام الم سةةةسةةةا  التجا يو العاملو 

عالقو الرةةةركو المسةةةاهمون لالمالكون لالعمالء لالرةةةركاء عبرها يرةةةعر لبا لترةةةكيل مظلو ل أ

عه مجمو فيذلك ما يرةةكل  و ،تعمل بها الرةةرك التيبالمصةةانع المزلد، ، لالحكوما   أل الدلل 

(Stakeholder)، هذا التحالف بمثابة  مفتاح لفرب كبيره تجمع فيما بين المنضننمون وكذلك و

  .نحو شراكات جديده

فحسب وإنما أيضا  التجاريتقريرها من أن أوروبا ال تتطلع للتوسع  فيتقر المفوضية وتؤكد و

، كما socially responsible businessا هذ التجارية االجتماعية للقطاع التطلع للمسننننؤولي

هذا سننننننيكون بمثابة مفتاح آلفاق جديده وإبداعية تتطلع اليها  المجتمعيأنها تؤكد من أن الجانب 

سنننننتثمارات أشنننننار الى أنه من أجل جذب اال 2005عام  في األوروبيأوروبا ككل ، والمجلس 

سنننننننتوجب تأمين وتأكيد ة ف ن ذلك يعنا التجارية بالفعل لنمو مشننننننناريا وإتاحة ناعد  مهي نالي

    في  انعكاسيجب أن تمارسنها المؤسنسنات والشنركات لما لذلك من  التيالمسنؤولية االجتماعية 

 داءباألأن يسنننننننتكمل النظم الخاصنننننننة  األوروبي، وعلى االتحاد ألوروبا التجاريتعاظم الدور 

نراراته  في األوروبياالتحاد  ، وند أكدةلمجتمع والبي ة من حولبما يؤكد توافقه مع ا التجاري

بأن يقوم كل ر يس دولة بتشنننجيع القطاع الخاب بالقيام بذلك،  2003و2002 لألعوامالسنننابقة 

كبيره على توفير نسننننبة عظيمة من الوظا ف والحد من نسننننبة زياد   انعكاسنننناتولما لذلك من 

 المجتمعيجانب تعظيم ال في ”move up a gear“راع تؤكد المفوضنننية مجددا االسننن ،لبطالةا

 2006 فيجانب آخر من تقريرها الصادر  فيمن خالل الجوانب التجارية، ثم تؤكد المفوضية 

لكافة االمراض رير أنه  الشنننننننافيمن أن تنفيذ برامج المسنننننننؤولية االجتماعية ال يعتبر الدواء 

 سبيل المثال من : الحد منها، فهو يمكن أن يحد على في ر يسيمساهم 

وكسب ع مستوى المساهمات المجتمعية من خالل توظيف ب الوظيفية ورفالمزيد من الفر -1
 حيال المسؤولية االجتماعية. اآلخرمن مجاميع كانت تقف على الجانب  من األفراد المزيد

مجتمعات أصبحت  فيمهاراتهم الحياتية وتوظيفها  استغاللوتنمية المهرات،  فياالستثمار  -2
  .معدالت كبار السن ارتفاعمن  انيعت
سلع  فياالنخراط والمساهمة  -3 سويق، وترميز المنتجات وال برامج الصحة العامة وبرامج الت

 برامج تطوعية. لها ضمنذات التوجه المنسجم مع البي ة، بقصد دعم الترويج 
 البي ي.الطبيعية والتقليل من مسببات التلوث المصادر  استغالل فيالزياد   -4
أذهان  في يا وحشننند موانف إيجابية لسنننمعتهاصنننور  مشنننرنة السنننم الشنننركات مجتمعين تأم -5

 العامة.
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برامج حقوق االنسننننننننان، وزينناد  معننايير نظم التعننامننل مع الموظفين،  احترام فيالزينناد   -6
 مع الدول النامية. باألخب

 تقليب نسبة الفقر. -7
 ات الخاصة.االنليات الصغير  من المعانين وأصحاب االحتياج تاحتياجادعم  -8
 

 :ةالمجتمعيفي المسؤولية برامج االمتياز  فيتصوير أوروبا كقطب 

من الممكن من خاللها أن تحفز الرةةةةةركا  ليلهبها من  التيأآلليا  لالبرامج  في التحد ليكمن 

ه ا القياع، لهو ما يجري  في األسةةةةةاسةةةةةيأتل زياد، مرةةةةةا كاتها المجتمعيو بحكم أنها الالعب 

سا  ميدان ضم ابحثه لكرفو من خالل د ا سواء كانت ت رركا  أل يو  االسهم لالعمالء،  رلكمال

التحالف الذى سننيعتبر بمثابة  (،CSR)لبرامج  نهايو المياف تحالفا أل لبيا فيلهو ما سةيرةكل 

 المجتمعية.ببرامج االسهامات  ينمظلة سياسية لمنظمين جدد أو أعضاء حاليين مهتم

ضيو التتماعيو فإن المفوس لليو لالمساهما  المن أتل تعزيز الرفافيو لالمصداقيو لبرامج الم

أن تجعل برامج المسةةةاهما  المجتمعيو ه ه مرةةةاعو  فيجع الرةةةركا  الداعمو له ا التحالف ترةةة

لمتاحو للجميع بما فيهم العمالء لالمسةةتثمرين لعموم الجمهو  لبالمقابل فإن المفوضةةيو سةةوف 

رامج الحوا  تدعم كافو بكما إنها سةةة ه ه،عيو المالكين لتيوير آليو لتقييم مسةةةاهماتهم المجتمتدعم 

من شةةةةةةأنها أن تزيد ألاصةةةةةةر التعالن فيما بين مالك الرةةةةةةركا  من خالل ندلا  حوا يو  التي

 .دل يو

 المجتمعية: سؤوليةبرامج الملتعزيز تشريعات وقوانين مقترحات ل

 التاليو:إن المفوضيو ستعزز المظاهر 

تمعيو، كما إنها هما  المجه ه المسةةةةةةادعم مد كا  الجمهو  عما تقوم به الرةةةةةةركا  حيال  -1

مثةل أدا، إدا ، االنظمةو البي يةو، لبرامج ترليج  فيأدلا   تيوعيرةةةةةةكةل سةةةةةةوف ترل  ب

 لهيلبي و المحييو سلبيو علر ا انعكاسا ليس لها  التيالمنتجا  المنسجمو مع البي و أل لتلك 

يتم ركين لما ومبادرات أخرى لجعل المواطنين مد  .Ecolabel schemeمصةةيلحا تدعر 
 االستثمارية. واختياراتهمية وصدى ذلك كنتيجة الستهالكاتهم ه من برامج بي إنجاز

  Support to multi-stakeholder initiativesدعم مبادرات متعدد  المالك  -2
    ، يتم شةةةةةرو العوائد االيجابيو لمثل برامج كييتعدد فيها المالك  التيتعنر بالرةةةةةركا   لهي 

 ، لذلك من خالل عقد ندلا  دل يو الرةةةركا ،لأ باو  لر أصةةةولتمعيو عا  المجالمسةةةاهم

، لالمفوضةةةةةيو سةةةةةتدعم تلك لالبرامج،حوا يو بهدف تنميو لتعزيز ه ا النوع من المباد ا  

   .NGOsللرب    حتر إن كان منرأها المنظما  لتمعيا  النفع العام غير الهادفو المباد ا
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رامج المسةةةةةاهما  المجتمعيو تعتبر مد كو أن بذلك  األل لبي:االتحاد  التعالن مع أعضةةةةةاء -3

 فيغير أن هة ا االد اك يتبةةاين  األل لبيدلل االتحةةاد  فيمن قبةةل الرةةةةةةركةا  لالجمهو  

من دللو عضةةةو الر دللو عضةةةو أخري، لالتعالن ه ا يحتم  خصةةةائصةةةهلإد اك  لضةةةوحه

بر لبرنامج لتأمين تفعيل أك  فيعو   تب لظيفيو أل ممثلين عن كل دللو بمسةةةةةتويا انضةةةةةمام

 المجتمعيو.هما  المسا

تعةةل  فيفةةالعمالء يلعبون دل ا هةةامةةا  كةةاملةةو:من  العميةةل المعلومةةا  الالزمةةو لبرةةةةةةفةةافيةةو  -4

تصةةرفا  الرةةركو تجا يا، فالتوقعا  تصةةب نحو  فيل االنتا  أل مجا فيالرةةركا  مسةة للو 

ل ماما العميلم يد ك ت الحاليالوقت  إنتا  االمثل من السةةةةةلع، لفر فيترةةةةةجيعهم لرةةةةةركاتهم 

ذلك كافو مراحل  فييمكن أن تكون فيه ه ه السةةةةةةلع سةةةةةةببا بما  ال  اآلثا  الجانبيو السةةةةةةلبيو 

ر المعلوما  برةةةةفافيو كاملو لجعل العميل لاعيا لالمفوضةةةةيو سةةةةتأمن نرةةةة لاالنتا ،التزليد 

  به.يمكن أن يقوم  ال  لمد كا للدل  

الدقيقو للتعرف علر العالقو  لد اسا  الميدانيوتنفي  العديد من احاتو لفهناك : الميدانيالبحث  -5

 بين بقاء الرركا  لمدي تنفي ها لبرامج إيجابيو فيماالوطيد، لالجامعو مع ما يترتب من آثا  

يمكن أن تبنر لآفةةاقهةةا فيمةةا بين المجتمع  التيلفيمةةا بين العالقةةو  المجتمعيةةو،المسةةةةةةةاهمةةا  

ذلك علر التيوير لاالبداع  انعكاسةةا لر إضةةافو ا ،هصةةو اعو بكافو بقياعاته لقياع الصةةن

المجاال   فيذلك علر لقع دل ، حيا، المجتمع  لتأثير ،لالمجتمعي الصةةةةةةناعيالمجالين  في

 لالخدما .االنتا  لالتصنيع 

لك إن برامج  التعليم: -6 يذ ما بين  والمسةةةةةة لل ها في لدعو، الي ها لا يو يجب أن يتم تنميت المجتمع

لعليو  الحيا،، بامتدادتعتبر قضةةةةةةيو تمتد  فهيالمسةةةةةةتقبل  فين ال ين سةةةةةةيكونون مد اءالموظ

موضوع المس لليو  إلد ا جامعا  لالمعاهد العالميو بكافو صو ها فالمفوضيو تدعو كافو ال

 لالتد يبيو.المجتمعيو ضمن مناهجهم الد اسيو 

لقع برامج التنميو لالمسةةةاهما  : (SMEsالمشرررات ال الررررالات تالم)  ررر   ) ألصةةةحاب -7

يويو علر هي ا  المجتمع يو فر مجال  فع معدال  الفري الوظيف قاء  التصةةةةةةنيع االهل لإب

ه ا فيما بين هي ا  التصةةةةةةنيع  المجتمعيلحس الصةةةةةةدا ، ، لهو ما يدعو لتنميو ا فيأل لبا 

ه ه الهي ا  من منجزا  لبرامج  فياالهليو ، لهو ما يدعو لتسليط أضواء أكبر علر ما يتم 

أمثل  في  فإن المفوضةةةيو سةةةتدعم مجال نقل الخبرامعيو ، لعليه مجال المسةةة لليو المجت في

 .أساليب تنميو ه ا الحس لمما سته من قبل ه ه الهي ا  

سةةةةةةوف تعمل المفوضةةةةةةيو االل لبيو علر ترليج  المجتمعيو:لبرامج المسةةةةةةاهما   الدلليلبعد ا

 فيتحد، لما لدي االممو برنامج المسةةة لليو االتتماعيو دلليا بما ينسةةةجم لتتيلع اليه برامج التنمي

من أتل التوصةةل الر صةةو ، مرتعيو عالميو لما يجب أن تكون عليه  لالعرةةرين،القرن الواحد 

ساعد  البرامج،ه ه  ستعمل علر بناء أدلا  ت را ك فيها مع مالك  فيكما  تفعيل ه ه البرامج لتت

ييس عاليو لسةةةةةةوف تعمل علر التوصةةةةةةل لمقا آثا ها،الرةةةةةةركا  أل الحكوما  من أتل تعزيز 

المفوضةةةةيو ملزمو بتقديم محفزا  تجا يو لترةةةةجيع ألل ك ال ين ل دلليا.سةةةةتوي لالدعو، اليها الم

النظام " من خالل  الحكوما ،لالمبادئ العامو فيما بين  البي و، لحمايوالعمال يحترمون حقوق 
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 يزح ال ي دخل في ”Generalized System of Preferences Plus“  " العام للتفضيال  

في أل لبا، حيث سةةةتناقل المفوضةةةيو مع شةةةركائها من الدلل  2006يناير 1     من  تا يخ التنفي

 .(3) الترليجلالرركا  كيفيو 

      

     

   

 

   

  

    

  

 
اآلخرين نحوذاتك  منعقد هو المسؤولية   
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 الباب الثالث

 المسؤولية تشغيل في نماذج 

  

 

 على نطاق المؤسسال التجاريةية نماذج تشريعال صناعة المسؤول -أ

 

 

              ال تريك:جنرال شر ة  -1

 

، فالرةةركو مسةةجلو حاليا كأكبر  ابع شةةركو لالمائي الجو التلوث  فيدي الرةةركو تا يخ حافل ل

 فيمليون بالند  4.4تلويث البي و الجويو علر مسةةةةةةتوي الواليا  المتحد، االمريكيو ، بمعدل  في

ن الرةةةةركو ولنا ، كما إالفضةةةةاء من ح فييتبعث عنها  التيلسةةةةميو الكيميائيو العام من الملوثا  ا

قضةةةةةةاء نيويو ك أتبر الرةةةةةةركو لتنظيف  1983إنتا  مخلفا  سةةةةةةميو ، لفر عام  فيمتو طو 

قبلت الرةةةةةةركو  1999المياه، لفر  فيطن من المواد الكيميائيو  100.000دللو تقد  بميالبو ال

تسببت  2002عام  فيأخري ،  مع مواقعتلويث أحد االنها   في مليون $ لتسببها 250لدفع مبلغ 

أعلنت شةةةةركو  2005عام  فيمن نهر هدسةةةةون لطولبت بتنظيفه ،  يلم 40تلويث  فيالرةةةةركو 

GE  عن برنامجها"Ecomagination,"  مثل  فيبنيو تيوير حلول مسةةةةةتقبليو لمرةةةةةاكل بي يو

غازيو ، مواد ثا  مكائن اليائرا  من ملوثا  حلول الياقو الرمسيو ، خاليا للوقود ، تقليل مبتع

لالتزامها بالمسةةةةة لليو  اهتماماتهالقد أكد  الرةةةةةركو علر  نفس الوقت ، فيعاليو القو، لخفيفو 

االتتماعيو نحو البي و لما يتعلق ب لك من تيوير للمنتجا  ك لك ، بقصد تحسين صو ، الرركو 

 كانت تحدثها . التي ا لوثالم فيحيال اال ث 

شركة  2005عام  يف ستحوذ على مركز  فيرربت ال سويقيأن ت  يؤكد مسؤوليتها المجتمعية ت

 وتعنى الرفيق للبي ننة "Ecomagination" اسنننننننممبننادر  أطلق عليهننا  من خالل برنننامج أو

، خضراءال  بمسار االجواءيطمح به االنسان ، أو ما يسمى خيله وما يت المحيطة والمنسجم مع

مجال صناعة الطانة عبر  فيذلك إذا عرفنا أن الشركة اليوم تعتبر االكبر عالميا  فيوال ررابة 

 hybrid locomotivesمثل  فيالرياح ، كما تطور منتجات منسننننجمة وصننننديقة مع البي ة ، 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ecomagination
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and photovoltaic cells اف لكافة شننركاتها التابعة للتخفيض من آثار ا حددت أهد، كما إنه

االلتزام بالمسنؤولية  في، وهى سنتبيع تكنولوجيا متطور  للشنركات الراربة االنبعاثات الحرارية

 االجتماعية وضوابطها حيال البي ة .

 

 

 الشننننركة،فيزا من نبل وتح إنك مايو، 2007لشننننركة جى إى لعام  السنننننويالتقرير  فياللطيف 

، تحميلك تزرع شجرهف ن الشركة بناء على  اإللكترونيلى المونع عد تحميلك للتقرير من جربم

 للشركة من الوهلة االولى . المجتمعيما يؤكد الجانب 

 :2006إستراتيجية "إيكوماجنيشن " فى المجاالت التالية فى عام  فيتطورا  حققت الشركةوند 

a.  مليون $ لدعم 900 اسنننتثمرت يفه النظيفة،االبحاث  في ماراتهاتثاسنننضننناعفت

مع  cleaner technology researchأبحننناث تطوير التكنولوجينننا النظيفنننة 

 في 2010بليون $ مع عام  1.5مبلغ  اسنننننتثماروالهدف أن تصنننننل الى  تنميتها،

 .البحث والتطوير ضمن استراتيجية "إيكوماجنيشن"

b.   فيبليون $  12الناتجة عن "منتجات إيكوماجنيشننننن " لتصننننل الى  األرباحزاد 

 .2010بليون بالمبيعات مع عام  20رنم  استهداف، مع 2006عام 

c.  كفنناء وزادت من  ،2004% عن عننام 4تقليب نسنننننننبننة االنبعنناثننات الحراريننة 

% عن 21الطانة بمعدل  اللاسننتغونلصننت  االنتاج،عمليات  فيالطانة  لغالاسننت

 .2012% مع عام 30استغالل الطانة بنسبة  كفاء سين حوت ،2004عام 

d.  ،فيفالناس شنننننركاء  ذلك، فيتعتمد الشنننننفافية  فهيمنح المعلومات لعموم الناس 

فة الى التعرف ما تم تحقيقه من تطورات حيال منتجات "إيكوماجنيشنننننن " إضنننننا

 .(4)لذلك  الحمالت التوعوية االعالنية الداعمة

 

 د المالية الناتجة ال يهدف هذا المصنننطلح إلى تحديد الفوا العا د االجتماعي على االسنننتثمار:

ة، بل يهدف إلى التعرف على مسننننننناهمات البرامج في خفض التكاليف عن البرامج الناجح

  وزياد  اإليرادات.
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 الحملة الترويجية لبرنامج ايكوماجنيشن

 

 

 ما حققه البرنامج من نمو 
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             شر ة برو تور آند غامبل  -2

 

وحجم صننننيلية توضننننح نوع االسننننتهالك ونسننننبه حيث ند تم االطالع على تقارير تف

تطمح  التيوعالنة التنارم  عام،االنبعاث الحرارى على مدى أكثر من  فيالتقليب 

 ضنننار ،رير وتكون صنننديقة ومتوا مة  كية وكتور وجامبل مع البي اليها منتجات بر

شركات المحسوبة على إنتاج الطانة ، رير أنها  ست من ال شركة لي فبالررم من أن ال

، الحد من االنبعاثات الحرارية لكل ما تقوم به من عمليات إنتاجية فيتمارس دورها 

مدى رارية بشننكل مسننتمر على معدالت االنبعاثات الح انخفاضوتشننير التقارير الى 

 أكثر من عام . 

 

 

 

 

من مراحل الحضنننننانة الى مرحلة  التعليم،برامج تفعيال  للمسنننننؤولية كما تدعم الشنننننركة 

االرشننننننناد والتوجيه ، تعمل ذلك  تمويلية وبرامجمن خالل مسننننننناهمات  ،مةعاالالثانوية 

لمحيطة بهم ، معات االمجت فيالشننننركة من خالل مسنننناهمات تطوعية يقوم بها موظفيها 

مولت الشنننننننركة برامج  2004-2003عام  ففيوبرامج رعايات تقوم بها الشنننننننركة ، 

مليون 8.4$ لخدمات  صحية، ومليون 13.6مليون $ ، إضافة الى 25.3تعليمية بمقدار 
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مجاالت الثقافة وخدمات المجتمع، كما إن للشننركة مسنناهمات  في دنمبعض ال$ لبرامج 

حول  نبل المرأ تدار من  التياألنليات المجتمعية والمؤسننسننات  انتصننادياتكبيره لتنمية 

 billion 1.145$الواليات المتحد  االمريكية خصننننصننننت الشننننركة مبلغ  ففيالعالم ، 

شركة برامج التعليم المستمر  1,300 ليلحو ساء ، كما تدعم ال شآت تديرها الن أنلية ومن

 فيعمليننة تننأهيننل الراربين  لتسنننننننهيننل هنناوبرامج القينناد  من خالل التعنناون مع وكال 

لأكد   الريادا حققت الرركو العديد من  2005لفر عام  ،التجاريالعمل  فياالنخراط 

 .ذلك نتائج البحوث الميدانيو

 

فقد عملت الرةةةةركو علر التحالف  لالصةةةةحو، لمجاال  التعليممين البنيو التحتيو أت -أ

الصغا  مزا عين من لمساعد، ال للرب ،غير الهادفو " التكنو سيرف "مع منظمو 

قاللين  كي يل  لابط  في ملتزمين،يكونون م عد، المزا عين لترةةةةةةك ثل مسةةةةةةةا م

، كما تسةةاعدهم  تا كلف االنالمرةةا كو من أتل تخفي   فيلتمعيا  تسةةاعدهم 

ه ه المنظمو بتنميو قد اتهم االدا يو لمها ا  التسةةةةويق من أتل الحصةةةةول علر 

 .عوائد أفضل ماليا
 فيبرامج مخصةةةصةةةو للرعايو لاالمومو  د الرةةةركو من خالللتسةةةاعد به ا الصةةةد -ب

مثل نيكا اغوا، لبرامج التنميو الصةةةةةةحيو لتخفي  معدال  الوفيا  الناتجو من 

 فيعملت علر بناء المدا س  قدل ،نقص اليود االدمان ألل ال أأمراض االسةةةةةةه

صةةةا مناطق نائيو من أميكا الالتينيو بما يحسةةةن من مسةةةتوي الحيا، هناك ليمن  فر

كل من  فيالحقول له ا ما حدث أيضةةةةةةا  فيالعاملين  لألطفالالدخل  فيأفضةةةةةةل 

 .غواتيماال لنيكا اغوا لهندل اس لكولومبيا
 

 

   ن:جونسوشر ة جونسون آند  -3

 

" ، يعتبر المنظمة رير الربحية االولى عالميا  Safe Kidsبرنامج "أطفال آمنون 

، ذلك أن معظم ه من الحوادثجهة أنشنننننننطتها لرعاية الطفل وسنننننننالمتوالمهتمة والم

، المرور والغرق والحريق والتسننمم أو السننقوط لحوادثفال يلقون حتفهم نتيجة االط

، ومن ني، وتؤدى الى إعانة الكثيرحول العالمفالحوادث  تقتل سننننننننويا مليون طفل 

عام  العاصمةواشنطن  فيالمنظمة ، فقد تم إنشاء الممكن تحاشى معظم هذه الحوادث

بدعم مباشنننر من شنننركة جونسنننون  لألطفال الوطني الطبيبواسنننطة المركز  1987
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الموانف والسنننننننلوك والقوانين والبي ة  تغييرتعمل المنظمة على حيث ، وجونسنننننننون

إن  استطاعتالواليات المتحد  االمريكية  فيف، المحيطة إلبعاد االطفال من الحوادث

، اءطفل الن يبقوا أحي 38.000، وأن تحمى حيا  % 45لب الحوادث بنسنننننننبة تق

المانيا وصنننلت  في، بينما تقليب الحوادث في% 37سنننبة الى نلكندا وصنننلت ا فيو

هذا البرنامج%75وفى النمسننننننننا % 80الى  ق ،، ذلك عبر   2.5تم توفير عدد  دف

ية و لدراجات الهوا  ياد  ا نذار 250.000مليون خوذه لق قد للحريق جرس إ ، وتم تف

دولة لتطبيق  16يتمتع بعضننننوية  الشننننبكيهذا البرنامج ف، مقعد سننننيار  740.000

مع رجال أطفاء حريق ، ويعمل جنبا الى جنب برامج السالمة والتدريب عليها عالميا

، إضننننننافة الى أبهات وأمهات ورجال سننننننياسننننننة ومحامين وخبراء صننننننحة عالميين

، ومن خالل برامج توعية إعالمية كات تجاريةوحكومات ومتطوعين ومعلمين وشر

 .وتوفير بي ة مناسبة أمنة لحماية االطفال أينما وجدوا

 

 

 

 المسؤولية في اإلنتاج:

ثمة مستحضر  ية، وكانومن ضمنها منتجات دوا  اإلنتاجمن  وحيث ان الشركة لديها مسارات

، وند حقق رواجا في األسنننننواق العالمية حيث بلغت حصنننننته مقابل يحمل اسنننننم تايلونول دوا ي

 %27.9نسبة  المنافسةالمنتجات 
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ض المنتج الدوا ي هذا لهجمة اذ على اثرها تسمم بعض المرضى ما عرضهم للموت، وند تعر

من األسننواق العالمية للتعرف على السننبب بمسننؤولية سننحب كافة ما تم انتاجه فقررت الشننركة 

وفق تعليب جديد عبر إضننننافة رشنننناء رنيق علوى حه بعد عد  سنننننوات وإعاد  طر ،والمسننننبب

ان الدواء لم يتعرض لعمليات تسننميم، وهو ما من ي للعبو  كي يتأكد متناول المسننتحضننر الدوا 

مما كان يحققه المنتج من حصنننة سنننونية عظمى عالميا ، تجدر يشنننير لمسنننؤولية اإلنتاج بالررم 

دوا ية ذا عة الصننننيت دوليا  ال تسننننحب ادويتها من اإلشننننار  بهذا الصنننندد ان بعض الشننننركات ال

ان تتأكد الشركة ان الدواء ند رطى تكلفة  منتجاتها اال بعدورود شكاوى ضد  معاألسواق حتى 

  التصنيع وتكاليف البحث والتطوير.

 

 

                   ة موتوروالشر -4

 

للشنننركات   يالبيعناصنننر االمتثال و، حيال الممارسنننات البي ية إيجابيموتوروال بشنننكل  متثلتا

للشنننركة ف ن الشنننركة ند حققت ما  السننننويتقرير ال، ورجوعا الى الصنننناعية هما الماء والطانة

( ، EHSمننان )مجنناالت البي ننة والصنننننننحننة واال في 2010ترض أن تحققننه كننأهننداف لعننام يف

% نياسننا مع 25لمصننادر المياه والطانة بنسننبة وصننلت الى  اسننتهالكهاأن تقلب  واسننتطاعت

والتقرير الشنننامل للمواطنة  لألهداف ا  واضنننح ا  ، ولدى الشنننركة إفصننناح2000االسنننتهالك لعام 

(GCR )Global Corporate Citizenship Report في، كما شننهدت الشننركة تحسنننا 
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ها حيال االنب ثات الحرارية أدا  ها خالل ا التيعا عةم اعواتم تقليصننننننن عام  رب ، ولدى  2004ل

، البي ية التزاماتهامجال  فيتسننننتهدف التوضننننيح  التيالشننننركة مجموعة من البرامج التطوعية 

المعنية بالحفاظ على  the World Wildlife Foundationلشنننركة شنننراكة وتعاون مع ول

فضالت أو عوا د  تالمباسدى الشركة برنامج خاب ول ،ecosystemsالبي ة المحيطة ونظام 

 reduceالبي ننة المحيطننة  فياالجهز  لتقليب اآلثننار السنننننننننالبننة عن وجودهننا  اسنننننننتخنندام

electronics waste،  ياس االداءومعايير خاصنننة بق البي يالمجال  فيولديها إرث حسنننن ،

 vice president of environment, healthتحت مسمى  إداريلشركة منصب كما ل

and safety, and risk and quality. 

 

 جامعة موتوروال:

بليون $  17فيها، لتحقيق عوا د فانت  اسننننتثمرت التيحرصننننت الشننننركة على توثيق تجربتها 

وهذا  ،Six Sigma methodologyهي ة تقعيد أسنننننمته  فيعوا د تم توثيقها بالكامل  وهي

والمنظمات بما يضنننمن لهم عوا د  لمؤسنننسننناتاالتقعيد نادر على أن يدرب عليه من يررب من 

 الصناعية.شتى مجاالت الحيا  وصناعاتها سواء الصحية أو  فيمماثلة 

  :ا  مجتمعيالمسؤولة موتوروال ل االخرىمساهمال ال

 ز بمنح نصننف ما حققه بيع جهاز "ريد" للهاتفالقضنناء على مرض االيد فيالمسنناهمة  -1
 دولي.النقال لصالح صندوق 

أو  اتصنننناالتتوفير شننننبكة  عبر)الجنوبية. لتخفيف من معانا  زلزال آسننننيا المسنننناهمة با -2
  مالية(إعانة 

 كاترينا.التخفيف من معانا  المتضررين من إعصار  فيالمساهمة  -3
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                             ام ثرى شر ة -5

 

 Community Giving المنح المجتمعية

للشننركة صننندوق مخصننب للمسنناعدات االنسننانية ف الشننركة،إسننتراتيجية  فيركن أصننيل  يه

philanthropy،  من خالل المسننناعد  بالمنتجات أو االموال أو بالمجهودات التطوعية سنننواء

فثمة برامج  العام، فيسننننننناعة عمل  25من الموظفين أو المحالين للتقاعد الذين يتطوعون ب

دولة ، للشركة  60ا الشركة )وفى كل دولة تعمل به الدراسية،المنح و العالي،ة للتعليم مخصص

  ( في مثل:المحيطةعلى الحاجات  تتشكل بناء التيمساهماتها 

 

 في اميركا 2005المساهمات عن عام 
 

$9.5 million التعليم 
$7.0 million  الصحة 
$2.2 million  البي ة 
$2.2 million  والثقافةالفنون 
$1.2 million المجتمع 

$16.9 million لمنتجاتتبرع با 

 

 

  مجتمعال:للناء فرص مستقبلية ب

 تعلم الرياضيات والعلوم واالنتصاد لطلبة الثانوية العامة  في الطلبةتشجيع وإلهاب فضول     
" Newton's Apple"تفاحة نيوتن  اسمممول من نبل الشركة يحمل  تلفازيفثمة برنامج 

 وذلك لكافة الحيا ، مناحيفة على وفكر  البرنامج نا مة على أسنننننناس تطبيقات العلوم المختل

 فيخاب بالبرنامج بالتعاون مع رابطة المعلمين  لألسنننننننناتذ وتم تطوير مرجع  االعمار،

كما يمنح البرنامج أفكارا تلهب إبداعات الطلبة لمعرض العلوم  ،االمريكية مسننننننننوتاوالية 

 كما تم: science fair projects السنوي

  .وم والهندسة والتجار لمواد الع في اليالعدعم التعليم  فياالستثمار  -أ
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 نسانية بما يخفف من معانا  االنسان ودعم الرعاية الصحية الالزمة منح المساعدات اال -ب
 في 3Mمن خالل االعتناء بالمجتمعات المحيطة بشننننننركات  والفنون،مجال الثقافة دعم  - 

  .المجاالت الثقافية والفنية

 Volunteerismبرامج التطوع 

 A Way of Life at رنامج "ضنننمن ب الشنننركة،وخبرات  والموظفين،الشنننركة  من خالل 
3M عام أحتفل فيه لذي االموظفين  تطوعمجال  في" فللشنننننننركة تاريخ ناهز الخمسنننننننون عاما

عام  فيالشركة ند تطوعوا  موظفي% من 40أشارت الى أن وضمن دراسة ميدانية  ،2003
 اسننتكمال فيلمسنناعد  الموظفين  1984منذ عام  3M CARESحيث أطلقت حملة  ،2005

أكثر  فيمتقاعد  1،530أكثر من شننننارك  2005عام  فيف التقاعد،ناء فتر  أث الممتاز أعمالهم 
  .نشاط تطوعي 70من 

لتخفي  نسةةةةةةبو على حسنننننننن إدار  الطانة  1973عمدت الشنننننننركة ومنذ مجال الطانة  فيو

كف   ستغاللاتجهيزا  داعمو لتأمين الترغيل من خالل ميكنو مستحدثه ل مجاال  فياالستغالل 

بليون بالند  2.5مرةةةةرلع لحقق تخفي   6000الرةةةةركو أكثر من  موظفوحيث أنجز  ،للياقو

 لتحقيق لفر لاحد بليون $ من كل مررلع أنجز. للبي و،من المواد الملوثو 

 

 

  نتجال:والمالمسؤولية تجاه التصنيع 

 3االنتاج تم رفعه من على االرفف لمد   كان الحد منتجات الشنننننننركة مشنننننننكلة كيميا ية فبعد

والذى يسننننننتخدم  perfluorochemicalsفمن ضننننننمن أحد المنتجات الذى يدعى  سنننننننوات،

أن منتجها  اتضننننحفقد  الدهان،من  متزامنةللصننننق على مسنننناحات االسننننطح من خالل عمليات 

Scotch guard لديها  التيارية معروفة تسنننتخدم ذات المسنننتحضنننرات الكيميا ية كعالمة تج

 US Environmental Protection اكتشننننننفتهوالذى  الصننننننحة،أعراض سننننننلبية على 

Agency  فقررت الشننركة إزالة المسننتحضننر من االرفف ، وبعد إخضنناع  2000 عام في ،

 .أعوام  3المنتج  لعمليات التحسين تم طرح المنج مجددا بعد 
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                   ا سبرسدرال يف -6

 

 :في الشركة والهباتمن خاللها تتم إجاز  منح المساعدات  التيلمجاالت اض نستعر يليفيما 

للشركة جسور من التعاون ف الكوارث:مساعدات الطوارئ والتخفيف من عوانب  -1
، يوناتد واى الدولية،القلب  االحمر،مثل الصننننننليب  فيمع المنظمات االنسننننننانية 

 مساعدات.الإيصال حيث من خاللها يتم تذليل خدمات النقل والشحن و
فمن  الشنننننننركة،يعتبر نيمة راسنننننننخة لدى  األمنيفالجانب  والمار :أمن االطفال  -2

يتم تقننديم خنندمننات  االمن،أو  بنناألطفننالخالل التعنناون مع المنظمننات المعنيننة 
  الشركة.

 بالتعليم،المنظمات المعنية للشنننننننركة برنامجا تتعاون فيه مع المدارس و التعليم: -3
مجاالت االنتصاد والتجار  والتكنولوجيا وبرامج  يفعليمية البرامج الت وباألخب

 وتنميته.تطوير التعليم 
 تقدم الشركة مساعداتها من خالل المنظمات المعنية بالصحة. الصحية:الخدمات  -4

 

عام  فيوكلى  جز يموظف بدوام  1500الشنننركة بتوفير وحد  نوامها أخذت على عاتقها وند 
 .نيةاالنسالدعم المجهودات التطوعية  2007

 

  شر ة يونايتد بارسل               -7

 

لونود صننننننديق مع البي ة يعتمد نظام امن الشنننننناحنات المجهز  بنظام حرق  20,000للشننننننركة 

 %.45الشركة وبنسبة  فيتخلفها عمليات التشغيل  التيتقليب االنبعاثات الحرارية ل كهربا ي

، عبر حملتها األخضنننرسنننطول اال Green Fleet ”“ل شننناحناتها هذا اسنننم وتطلق على اسنننطو

  .االعالنية
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                  يديزنوالل شر ة  -8

 

 : يديزنلمسؤولية االجتماعية لشر ة والل ا

آلية واضنننننحة االجراءات لمن يررب من المؤسنننننسنننننات بالتمويل أو الرعاية  يديزنلدى والت 

للصندوق االنرب لتبرعات اتوجه وبهدف جمع التبرعات تبدأ بتوجيه رسالة دعم  فهيوالدعم ، 

 Make a wishمثل صننننننندوق دعم االطفال أو صننننننندوق االمنيات  في للعوز واالحتياج في

fund " يديزن متطوعيب، وثمة ما يسمى  "Disney VoluntEARS  وهو برنامج ينضم

، وتفقد إضنننننننفاء البهجة على حيا  االطفال فيللمسننننننناهمة  يديزن موظفياليه من يررب من 

سننننناعة من  442.000دل ما يعا 2006عام عن تبرعوا بما يوازى فقد ، حول العالم احتياجاتهم

 الخدمات لجعل أمنيات االطفال وعا التهم  أنرب الى الوانع .
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 شعار برنامج المساهمات التطوعية

 

 نيويورك: متطوعي

موظف من مختلف المشننننننارب  6000شننننننكلت من  والتي نيويورك،ة واللجنة المتطوعة لمدين

ما متطوع تبرعوا  3.465ضننننمت  ،2003عام  فيمشننننروع  75دعم أكثر من  في سنننناهمت

 في يديزنمتطوع من  5.045أكثر من  تطوع 2005عام  فيو سنناعة عمل 55.012 يقارب

سنننناعة  83.744أكثر من  في اإلسننننهاممع مشننننروع  137 في واشنننناركحيث نيويورك مدينة 

وريرها من الشننركات التابعة   .ABC.ESPNوشننبكة  يزنديجاء الموظفون من حيث  ،عمل

فعنندد  بنناريس، فيحتى  يديزن مالهيكننافننة  فيمعمول بننه  التطوعيوهننذا االمر  ،يديزنلنن

طفل معانين  2000باسنننتضنننافة جنسنننية  17متطوع يمثلون  350 1991 في طوعين بلغتالم

مجاالت  في وميامي وفرانسننيسننك شننيكارو وسننان فيزني امتدت الى مدن يد وبرامجومرضننى، 

 الشواطئ والبي ة المحيطة.تنظيف 

 

 هما نسننننبتتلك االمريكية الى أن العا د على االرباح يصننننل الى  وباألخبكما تؤكد الدراسننننات 

تضننننمن إسننننتراتيجياتها التسننننويقية المسنننناهمات المجتمعية  لشننننركات التيصننننالح ال% أكثر 52

و عا لته أو المجتمع عالنته سنواء مع أبناءه أو زوجته أ فييتطلع اليه العميل  التيهتمامات واال

كما تؤكد الدراسات العلمية لدى نياس مردود المساهمات المجتمعية  ،المحيطةته  من حوله أو بي

 www.calvert.com (6) األصول.الى عنصر ارتباط بالعا د على 

 

 

 

 

 

http://www.calvert.com/
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  () الفرل ةالمسؤوليمؤشر ضبط  -ب
 

 من خمس عناصر هي:وفق معيار مشكل 

 بيئةال -أ

 أعلى،لدى الشركات التي تتمتع بتصنيفات عالية في هذا المجال عاد  برامج إدار  بي ية 

والتزام بقينناس وكشنننننننف التقنندم المحرز في المقنناييس البي يننة )مثننل اسنننننننتخنندام الطننانننة 

 .وتصميم برامج البي ة (،واالنبعاثات

 م ان العمل-ب

ما يكون لديها تنوع ممتاز  عالية في أماكن العمل عاد  الشنننركات التي تتمتع بتصننننيفات

مع عدم وجود  وأدا هم،وبرامج السننننالمة للعاملين  العمل،، وعالنات فيما بين الجنسننننين

 نمط من التمييز أو االضطرابات العمالية.

 الممارسال التجارية-ج

كون لها حوكمة كات التي تتمتع بتصنيفات الممارسات التجارية المرتفعة عاد   ما يالشر

 المنتج.فضال  عن السجالت الممتاز  في أخالنيات العمل وسالمة  رى،الكبالشركات 

 حقوق االنسان-د

الشركات التي لديها تصنيفات عالية لحقوق اإلنسان عاد  ما تكون لديها سياسات وأداء 

 .هاالتي تعمل في موانع ي هذا المجال وتدعم وتحترم حقوق الشعوب األصليةممتازين ف

 المجتمععالقال -و

الشركات التي تتمتع بتصنيفات عالية في العالنات المجتمعية ليس لها سجل للتسبب في 

 للمتطوعين،لديهم برامج إنسانية وطوعية نوية  ذلك،اضطرابات المجتمع باإلضافة إلى 

 .لشركات المملوكة لألنلياتوا مرأ ودعم ال

 يوفق ما يل لها سابقا  ستعراض الي تم اللشركات الت المؤشرلي عرض لنتا ج وفيما ي

 

مؤؤؤؤؤ  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  
 كالف ت

عؤؤؤؤؤؤؤ  ؤؤؤؤؤؤؤات 
 المجتمع

حؤؤؤؤؤؤؤؤ ؤؤؤؤؤؤؤؤ   
 االنسان

المما سؤؤؤؤؤؤات 
 التجا ية

فؤؤؤؤ   يؤؤؤؤا    يئة الب مكان العمل
 الم   

 ال  كةاسم 
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 3M        3 4 4 4 5 Yes    

 Apple        4 4 4 4 3 Yes    

Disney         5 4 2 1 3 No    

 FedEx        4 3 5 4 3 Yes    

General Electric (GE)         1 2 1 2 5 No    

 IBM        4 4 3 3 5 Yes    

 Johnson & Johnson        4 4 3 5 5 Yes    

 Motorola        5 4 3 4 4 Yes    

 Procter & Gamble      4 4 4 5 4 Yes    

 UPS        4 3 5 4 5 Yes    

 

 ()كالفرت ةالمسؤوليبط مؤشر ضالنتا ج وفق 

 

 

 المسؤولية في مجال التغير المناخي:ممارسة األمم المتحدة حيال  الجهود الدولية ومنظمة

 .هو التغير في أنماط المناخ العالميه أن :جاء في تعريف )التغير المناخي(

رض نتيجننة ينناد  في معنندل درجننة حرار  الغالف الجوي لألزهو  :(االحتبنناس الحراري)

 اخ.انبعاثات الغازات الدفي ة والضار  التي تسبب تغيرا  في المن

ويعود هذا التغير بالدرجة ، منتصننف القرن العشننرين منذ واضننحا  الذي بدا التغير المناخي  

أكسننيد الكربون الناتج عن اسننتخدام الونود األحفوري ولى إلى زياد  مسننتويات راز ثاني األ

 لعديد من االتفانيات الدولية في ذلك ومنها:، وعليه حررت اوتآكل طبقة األوزون

http://www.calvert.com/sri_calvertratingsProfile.html?format=print&companyId=3886
http://www.calvert.com/sri_calvertratingsProfile.html?format=print&companyId=422
http://www.calvert.com/sri_calvertratingsProfile.html?format=print&companyId=2165
http://www.calvert.com/sri_calvertratingsProfile.html?format=print&companyId=2930
http://www.calvert.com/sri_calvertratingsProfile.html?format=print&companyId=3229
http://www.calvert.com/sri_calvertratingsProfile.html?format=print&companyId=3973
http://www.calvert.com/sri_calvertratingsProfile.html?format=print&companyId=4750
http://www.calvert.com/sri_calvertratingsProfile.html?format=print&companyId=6050
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في  (UNFCCCتم إنرار اتفانية كيوتو بشننننأن التغير المناخي ) اتفاقية أو بروتو ول  يوتو:

عام  بان  بالينا نب 1997كيوتو  نانونينة بجنا ماٍت  مات. وتحتوي االتفنانينة على التزا  االلتزا

وند وافقت الدول المونعة  ،م المتحد  اإلطارية بشأن التغير المناخيالموجود  في اتفانية األم

% تحننت 5الحنند من انبعنناثننات الغننازات النندفي ننة على األنننل بنسنننننننبننة  فيى البروتوكول عل

 .2012وحتى  2008متد  من خالل الفتر  الم 1990مستويات العام 

 

 بها(ذاالنتها ال يرشد الممارسال ويه )توثيقانتها ال المسؤولية ادعاء المسؤولية و -ج

 

 :توفي بادعاءها لشر ة فولفو للسيارا -1

ن عنه شركة سيارات فولفو من انها ل، وهو ما تعن يكون المنتج وفق ما تدعيه من ميزاتأ

كال للسيار  من عاء عبر عمليات التصنيع التي طورت هي)األمان( لألسر ، فقد اكدت هذا االد

  السيار  لالصطدام في حمايتها للركاب. تماد  الفوالذ، كي تكون الوحيد  عالميا  حال تعرض

 

       

 اعالن لشركة فولفو يعزز الدعاء األمان ومسؤولية الشركة نحو االسر 
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 :على البيئةاالدعاء بالمحافظة ب وهمت   بتريش بتروليومشر ة  -2

، ونالحظ في االعالنين التاليين تعبيرا تها على البي ةركة بتريش بتروليوم تدعي محافظش

ينانض سلوكياتها في المحافظة عليها حين تلوث الخلجان والمحيطات بالبترول عبر 

كانت تحمل  التيالسفينة  نا دالشركة في مثل  أداء، وند سجلت مآخذ عد  على استخراجه

 الدم تحليل عبرتأكد تحلل عن مسؤوليته عن تلويث البي ة البحرية، بعد ان و ة كبرىشحنة نفطي

 االمريكية.تلويث شواطئ االسكا  تسببه فيان مخمورا، أنه ك

 

 

 

االدعاء بالمحافظة على البي ة الحيوانية، فالشركة تدعي من انها تخلي بي ة العمل بسالم من أي كا نات حية 

 لتنقيب عن النفق.انبل البدئ بعمليات 
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 وثت ما بين االمريكيتينخليج المكسيك والبقعة البترولية التي ل

 

 

 شر ال السجائر ومسؤولية تدخين األطفال: -3

من خمسننننننين صنننننننفا  لعالمات  أكثري اإلعالن التالي تعمد شننننننركة فيليب مورس والتي تملك ف

، في حين تدشنننننن حمالت تجارية خاصنننننة بالسنننننجا ر، باإلعالن بأهمية تجنب األطفال التدخين

 ،دخين عبر حمالت ترويجية تحثهم وتدفعهم لذلكتسننتهوي األطفال وتشننجعهم على ممارسننة الت

 عبر ماراثونات رياضية تار  أو نوادي للفتيان واألطفال تار  أو عبر مسابقات.حين يتم ذلك 

 

         

 واليافعين لممارسة التدخين األطفالاالدعاء بعدم استهداف 
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 لممارسة التدخين ساليب اإلعالن اإلبداعية في جذب األطفال واليافعين والشبابأ

 

   

 الجذب في استكشاف الحرية! أساليب

 

 :االعالم واالعالن لشر ا -4

واعتمادها االمتثال لقيم المسنننننؤولية،  أخبار،التي تدعي موضنننننوعية ما تنشنننننره من  لشنننننركاتا

ق خصوصية االفراد والشركات عبر سالسل تنانض نفسها عبر ممارسات ال حصر لها في خر
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ذلك ليقع نتيجة  امبراطورية إعالمية عالميا السيد روبرت مردوخ أكبرمن الفضا ح، وصاحب 

  . عن فضيحة تجسس في بريطانيا

 

 

 المؤسسات اإلعالمية التي يمتلكها المردوخبعض 

 

 روبرت مردوخ 

 

 

 :المجتمعيةالمسؤولية صناعة ادوال تعزيز  -د

 وع األدوات فيما استعرضناه كي تشمل:تتن

نا دي المركبات بربط أحزمة األمان  إلزامسنننننن القوانين والتشنننننريعات: في مثل  -1

 ي كي تطور الشركات اثناء القياد ، أو التشريعات الخاصة بالحد من التلوث البي

 عبر برامج زمنية معلنة. من عمليات اإلنتاج للحد من تلويثها للبي ة

 إدارية في المؤسسات تتعهد تنفيذ التشريعات الخاصة بالمسؤولية.اعتماد هياكل  -2
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 شركة نستلة تعتمد ضمن هيكلها اإلداري منصبا  مخصصا  لتشغيل نيمة المسؤولية

 

مجتمع إعالميا )حمالت التوعية المجتمعية تخصيب ميزانيات لتوعية ال -3

CSR.للحد من الظواهر المجتمعية السالبة ) 

 

   

 بنيتون للحد من العنصرية والحروب العرنية  حمالت عالمة
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 بنتيون والحد من الفقر في المجتمعات الفقير 

 

 رعاية المناسبات واألنشطة والفعاليات ذات التوجه المجتمعي. -4

 

قد أضنننحت المدن بمثابة عالمات ف ،مسنننؤولية يتعاضننند فيها القطاعين ج للمدن كذلكوفي التروي

يعزز بما لسنننلع التجارية كموانع جغرافية كي يقصننندها السنننياح، تجارية ويروج لها كما يروج ل

النتصاد فيها نطاعين، القطاع الحكومي مع كمسؤولية يتعاضد في التعزيز ل، من انتصاد الدول

ومسؤولية الترويج واالنتعاش االنتصادي لم تعد مختصة بها الحكومة فحسب خاب، القطاع ال

والشننننعبية والمواطنين ومية واألهلية الدولة الحكبل أضننننحت المسننننؤولية تشننننمل كافة نطاعات 

 ايضا ، ما يلي نموذج للترويج لمدينة أمستردام.
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مزيج من القطاعين الحكومي والقطاع الخاب الذين اضحيا شركاء في تحمل مسؤولية تمويل عمليات 

 الترويج للمدينة 
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 األمم المتحد  تتبنى نضايا مجتمعية عالمية -5

حملة دولية للحد من تفانم انتشنننننار مرض نقب المناعة )االيدز( تعمد األمم  من لقتهأطبر ما عف

المتحد  لتبني حملة توعوية يعود ريعها لتمويل الجهود الطبية للتوصل الى مصل يعالج مرضى 

منتجات بلون  قالط بااليدز، وذلك عبر حملة بعنوان )أحمر(، كي تتسننابق وتسنناهم الشننركات 

 .صالح أبحاث الحد من مرض االيدزا لبيعهاحمر ويوجه ريع 

 

شعار الحملة، فما على الشركة او المؤسسة التي تررب بالمساهمة سوى ان تضع عالمتها التجارية داخل 

 ( في األعلى.REDهذين القوسين مع كلمة )

 

 

 

صناعة مستكملة األركان للترويج للمسؤولية المجتمعية )طالع  نيمة المسؤولية صارتبذلك و

 تسويق المجتمعي( للمؤلفكتاب ال
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 الباب الرابع

 وبرمجة القيمة اءــــــــــــــالتخطيط لبن 

 

تتم عملية التخطيط والبناء من أجل برمجة نيمة المسؤولية في سلوكيات شرا ح المجتمع على 

 تنوعها عبر مزيج من الوسا ل ومنها: 

 التدريب -1

 األنشطة المجتمعية  -2

 ة الميالحمالت التوعية اإلع -3

 المنهج التدريبي:أوال: 

 تتضمن: اتساع 4عن دور  تدريبية من   عبار وهو

A.  كيف ينشأ األنا 

B. اردت ان تعيش في أمان واستقرار يستلزم )حراكا لألنا( فأنت مسؤول إذا 

C.  لكل ممارسة آثار جانبية فما فوا د ممارسة المسؤولية وآثارها الجانبية 

D.   مارسة المسؤوليةعن مالفلتر  أوال بأول كنتيجة مباشر 

E.  الفعاليات المجتمعية المصاحبة لتعزيز المسؤولية 

 

 :برنامج التدريب لممارسة )المسؤولية(

 يتسع مجال التدريب ليشمل مسار المسؤولية وهو كما هو مبين
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وند يأخذ المسار اشكاال  عده فالمسار يعتمد على نمط حيا  المجتمع ونتا ج المسوح الميدانية 

يعاني منه المجتمع كي على ضو ه تتشكل برامج التدريب والمحاضرات لخلل الذي ع اونو

 آخر للمسار. جوالفعاالت المجتمعية وكذلك الحمالت اإلعالمية التوعوية، وفيما يلي نموذ
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والبرنامج التدريبي يتشكل وفق الشريحة المستهدفة بالخطاب، فان كنا بصدد الشريحة العمرية 

ن نسننتعرض حقا ق عما ينخر المجتمعات مجتمعيا وانتصنناديا حال لمهم هنا ان افم 35-18من 

فعلى ، من االثار الجانبية لعدم ممارسننة المسننؤوليةفهي الرشنناوى تفشننت ظاهر  سننلبية كظاهر  

معدل حيث ان  وفق األعوام المبينة ادناه اليمن سنننننننبيل المثال حيال هذه الظاهر  في بلد مثل

 %70الى  يصلان ك  الفساد المالي والرشو

 

 

فقد كانت  دهورفتأم في ت في هذا البلد األمور تتحسنننننننن وحين كان السنننننننؤال حيال ما ان كانت

 !% في تدهور84النتا ج 

االمريكية لعام  Gallupالذي طرحته مؤسسة  السؤالما جاء في ما يلي تفصيل االفادات حيال 

2011 
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معدل الرفاه الذي يتلقاه العربي عبر  العامعالنة التقدم االنتصادي ورضى الجمهور وحيال 

 طالع ملخب النتا ج عبر الرسم البياني التالي:نمقارنة بباني الدول 

 

 الدول معدل الرفاه الذي يتلقاه العربي مقارنة بباني
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 القاع! مستوافي  صارتالتي الدول العربية  الحظحيث ن

 

في  وظا ف الدولة عبر مؤشر الصدق المسؤولية لدىنياس ممارسة يبين  بيان التاليفي ال

 2017الواليات المتحد  االمريكية عن عام 
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، فالرخاء االنتصادية االمن المالي الشخصي هو األعلى في دول الرخاء واالستقرار االنتصادي

تشننريعات والقوانين ولها القطاعين الحكومي والقطاع الخاب، ما يعني المسننؤولية مشننتركة يزا

 حكومة واالفراد عبر ممارساتهم التجارية تفعيال للمسؤولية.ال الحاكمة عبر

 

 

والذي هو في   االسرمدى القلق الذي يساور المؤسسات التعليمية ووفي ممارسة المسؤولية في 

 للواليات المتحد  االمريكية ما يلي 2018نطالع في نتيجة عام  حيال أمان بي ة المدرسةتنام 

 

 لدى هذا القطاع.ارسة المسؤولية شير لخلل في مموهو ما ي
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 ، نطالع ما يعزز لذلك عبر ما يساور الطلبة من نلق. بي ة المعلم والمدرسة والطالبوحيال 

 

 

 

 

شير لالهدر عبر الدروس الخصوصية وحيال  ي أحدث فف ،خلل في امانة المعلم ومسؤوليتهما ي

% من األسر التي 82ها أنمن أبرز ، كانعن الدروس الخصوصية الحكومة المصرية تقارير

% في 60حصنننل أحدهم علي درس خصنننوصننني هذا العام مقابلليم يلديها أبناء في مراحل التع

, كما ارتفعت نسننبة الطالب الذين يتلقون دروسننا خصننوصننية في المدارس الحكومية 2006عام

% بالتجريبية, 69% الي53% بالمدارس الخاصنننة ومن56% الي44% ومن79% الي55من

ار للدروس الضنننطراألسنننر تري أن عدم كفاية شنننرح المدرس من أهم اسنننباب ا% من 51وأن

% 76% من الطالب والرياضننننيات83الخصننننوصننننية, وسننننجلت دروس اللغات األجنبية نسننننبة

 .%73والنننننننننننننننننننننننلنننننننننننننننننننننننغنننننننننننننننننننننننة النننننننننننننننننننننننعنننننننننننننننننننننننربنننننننننننننننننننننننينننننننننننننننننننننننة

شار التقرير الي أن الدروس الخصوصية في المرحلة االبتدا ية ارتفعت من % 67% الي47وأ

 %87النننننننني 65انننننننننويننننننننة منننننننننوالننننننننثنننننننن58النننننننني% 59واالعننننننننداديننننننننة مننننننننن

% 47الي 27ي التعليم الفني وارتفاع نسنننننننبته منية الوالمفاجأ  امتداد الدروس الخصنننننننوصننننننن

% 44والغريب ان التعليم االزهري ذا الطبيعة الدينية شنننننننملته الظاهر  وارتفعت نسنننننننبته من

التي جاءت  أسننعار الدروس الخصننوصننية في الدول العربية تمعدال % والمالحظ كذلك75الي

 :ما يليوفق 
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 لاير في السعودية  4000  •

 درهم باإلمارات  500و •

 عة الدراسية دنانير للسا 10و •

 درهم خالل ساعتين بالمغرب 400و •

 

 :االثار الجانبية لممارسة المسؤولية تنعكس حتى على درجة نقاء مياه الشرب

 ودرجة نقاو  الهواء
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 :نقاو  الماء عالميا

 

 

 :)الغضب(مشاعر المسؤولية على االثار الجانبية لعدم ممارسة 
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%( 58لت الى )بنسبة وص ضب وعدم الرضىاألعلى دوليا لمشاعر الغكان العراق حيث 

 %(.52بنسبة ) إيران%( ثم 55تلتها السودان بنسبة )

، نجد تدهورا في ممارستها من نبل  مهنالحيال المهن، في عدم ممارسة مسؤولية األمانة مع و

 اليات المتحد  االمريكية.مهنة الصيدلة في الو

 

 

ما جعل المخدرات والمسكرات تنخر ، االبمن نبل مسؤولية الثار الجانبية لعدم ممارسة االو

 ية فنجد:في كيان االسر  االمريك

لوجود مشاكل عن تعاطي المخدرات على االسر   أكدوا% من المجتمع األمريكي 30 •

 % 22جل عن العام الذي مضى والذي س 2005زياد  في عام 

 % من االسر عانت من مشاكل ناتجة عن تعاطي المسكرات.37 •

 % من العوا ل عانت من مشاكل صحية ناجمه عن التدخين.43 •
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 العنفظاهر  انتشار عديد  منها على سبيل المثال سلبية عدم ممارسة المسؤولية ظواهر في ف

نتشار ظواهر العنف على نطاق ، وما يلي نتيجة ما يشير الالتي ال تنحصر في بلد واحد بل تعم

 أوروبا.

 

 

 أسبابفلم يكن عن ، المسؤوليةم ممارسة عدفي  الربيع العربيأحد أسباب ما يشير كوجاء في

 ح شرار  الربيع.في ندداخلية  أسبابخارجية بقدر ما انها عن 
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 :عبر مجالس االبت ارال المجتمعية ممارسة المسؤولية المجتمعية وعوائدها

المسننؤولية مسننتمر  في التطور فهي لم تقف عند سننن التشننريعات على نطاق دولي،  صننناعةان 

وال عبر نوانين المجال الواحد كالسنننالمة في ركوب المركبات بربط أحزمة األمان على سنننبيل 

تشريعات خاصة بتكوين االسر  في الكشف الصحي للراربين بل تدخلت حتى عبر سن المثال، 

واج من عدمه، وارتقت حين نلصنننننننت من الهدر المالي وطوعت   الزبالزواج من اجل إجاز

تعرض اليها المجتمعات، وهو ما تالتكنلوجيا والعلوم التقنية والمختبرية في حل المشنننننناكل التي 

 Social (مجالس االبتكارات لحل المشننننننناكل المجتمعية)لح مصنننننننطبتمخض عما اطلق عليه 

innovation establishments بعض مما حققته تلك المجالس:   ، وفيما يلي نستعرض 

نرر المجلس البريطاني تحويل مصادر التمويل من البلديات لمؤسسات  1980ي عام فف -1

الصنننننناعة، الثقافية والفنية والتشنننننغيلية و اإلداريةمجاالت الالمجتمع المدني، في شنننننتى 

ن حية وخدمات المجتمع والتخطيط والبي ة، وجميع هذه البرامج تدار عبر ممثليوالصننننننن

مليون باوند، ما يعادل  80حقق هذا البرنامج نحو  1985هذه القطاعات، مع عام من 

ح ماليه من الدولة، ن% من ميزانية المجلس البريطاني، في العام التالي تم ربطه بم10

% من راتبه بشكل نانوني عبر 75يستلم  الف موظف 25الف جهة، و 171 هناك اليوم

 .التغيير تها مع هذاتمويل عام، وتشريعات تم موا م
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في بريطانيا، لصيانة الغابات  1992ب الغابات عام تم تشكيل حاضنة محافظة على خش -2

، عالنةوالمحافظة عليها، جمعت المزارعين والبي يين وتجار االخشنننناب ومنظمات ذات 

هاد  تغطي  7500تم اصنننننننندار  2008في عام  هذه % من رابات العالم، نيمة 7شننننننن

  ترليون$ 20المؤسسة اليوم هو 

 

 

 Social innovationمجلس البرلمان الكندي لالبتكارات المجتمعية صور  
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 الباب السادس

 برمجة القيمة توعويا  

 

عبر وسا ل اإلعالن واالعالم، التقليدية والحديثة، تتم عملية برمجة خطاب المسؤولية، وفيما 

 آلية ذلك.ئ للتعرف على يلي، نموذج افتراضي مقترح كمثال يستهدي به القار

 

 :يةناإلعالالتوعوية الحملة 

 

 الفكر  "أنت مسؤول"

 الفكر :  •

الظواهر المناخية السالبة التي تتعرض اليها الكر  األرضية لإلنسان دور في ان كافة  •

 بد ها والتعزيز لها سواء كانت عبر:

 طبقة األوزون •

األكسجين وزياد  ثاني حرا ق الغابات وهي ما تؤدى الى خلل في نسب الغازات ك •

 أكسيد الكربون 

خلفات ومن منازلنا من بحر واالنهار عبر ما تزج به المصانع من متلويث مياه ال •

 .مجاري

 .األرضذوبان القطبين الشمالي والجنوبي، وزياد  درجة حرار  أجواء  •

 .فال تقف مونف المتفرج، بل تحرك فأنت مسؤول •

  :نطاق المسؤولية ومجاالتها وصورها
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 : وال تحقرن من المعروف شي ا  اللفظي الذي يمكن اعتماده للحملة الشعار

تمنع االنسان من ان يقوم بدوره، جاعال ذلك ان الذات هي )األنا( فهي ما الذات( ففيما يخب )

 نفسه كما لو كان رير مسؤول عما يحدث.

 والهدف بالنسبة الينا يعني:

 ل اإلصالحأن )تتحرك( وبالقول أو العمل من أج 

 االستراتيجية ستمر بمرحلتين:

  .لألنانية  ابذالنتعزيز مفهوم المسؤولية عبر رمزية )االنا(  -1

  .الصيانة وتعهد القيمة عبر فعاليات تفاعلية مع الجماهير -2

 .التوعية تفرض مع الحملة االعالنية تفعيل منهج تدريبي وأنشطة مجتمعية

 

 :األنشطة المجتمعية التفاعلية

 اراثون تنظيف االحياء من نبل األطفال والشبابم •

 ا تجاه لألرضمهرجان الرسم على اطباق للتعبير عن مسؤوليتن •

مشننننننروع صننننننغير لجعل المحافظة التي يجرى فيها الفعالية "نظيفة"  أفضننننننلرجان مه •

لبي ة المحيطة باإلنسنننننننان، كلما كانت البي ة المحيطة نظيفة كلما تمكن اتعزيزا ألمانة 
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من األداء األمثل )مدى المهرجان أسننننننبوع، وتمنح جوا ز للفا زين عبر لجنة االنسننننننان 

 ين من جمعيات النفع العام والحكومة(تر  جامعة وممثلتحكيم يشارك بها دكا

فازية واالنترننت،  • ماء والتراب الى الموجات التل عدى الهواء وال فة البي ة تت ظا مفهوم ن

 على سلوكيات البشر.  لما لتأثيره السالبكيف يمكن الحد من االفساد الذي تقوم به ف

 

 األرض:مهرجان مسؤوليتنا نحو 

 حيال المحافظة على االرض فعاليات المجتمعيةته في الما يلي بعض مما يمكن ممارس
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 مسابقات تحويل القيم لمنتجات:

كل  مسننابقات عن إطالقعبر المسننار الذي اسننتعرضنننا له في كتابنا "تحويل القيم لمنتجات" يتم 

 نيمة نود ان نبرمج عليها اذهان الشننرا ح المسننتهدفة، وند بينا في كتاب " المشننغوالت اليدوية "

الحواس )بنناأللوان  عيننلفعلى سنننننننبيننل المثننال، من الممكن برمجننة عقول الطلبننة عبر تفذلننك، 

 العبوات البالستيكية، وتعزيز نيمة إعاد  التدوير، من اجل: بأرطيةوالمالمس( الخاصة 

 .البي ة المحيطة مما يلقيه اآلخرون العتقادهم بعدم الفا د نظافة  -1

 ن مسؤوليتنا.متشكيلها وفق مشاريع )مسؤولة( تعزز   إلعادندرات العقل  إطالق -2

 .اإليجابيةية مسلية نادر  على برمجة القيم عملابهاج الطلبة بمشاريع  -3

 

      

 

 تدوير النفايات البالستيكية

 

 وات البالستيكيةساعة مشكلة من ارطية العب
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 التدوير للنفايات إعاد مشاريع 

 

 

 

  ألطفالدمى الالتدوير  إعاد مشاريع 

 

 



64 
 

 

 

 

 ر مشروع طا 

 

 

 

 مشاريع الزخرفة والتلوين 
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 طالع الكتابين للمزيد 

 

 مسارات المسؤولية:

 

 

 الذات: نحن مسؤولون عن حاجياتنا

 ننا واخواتنا بتعهد احتياجاتهم االسر : مسؤولون عن والدينا واخوا

 ة عبر االنترنتاليد: بالكف عن اذى الذات أو المجتمع كالسرنات أو القرصن

الذات

واالسر 

العمل

المجتمع
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 العين: بحفظها عن مطالعة الحرام وتفعيل الحواس بالتأمل في عطايا هللا

 اللسان: بحفظه عن الغيبة والنميمة وتمرينه على الكلمة الطيبة   

، نظافته، االرشاد والتوجيه للسا لين، االتصال بالجهات المعنية عبر مرافقه العامة المجتمع:

 حيال أي خلل

 وف والنهي عن المنكر:االمر بالمعر

 باليد حين ترفع ما يعيق الناس بالطريق -أ
 أو بكلمة توجيهية طيبة  -ب
 و بالقلب حال لم تتمكن باليد أو اللسان أ - 

 

 ه سواء جاء عبرزالعمل: عن كل عمل تنج

 ية بنكية معاملة مال -أ
 بناء شيدته -ب
 خير او ضالل(علم ورثته ) - 
 كلمة تلفظت بها -ث
 لخير او للشر(سعي سعيته )ل - 

 

 الفعاليات:

 

 ة من نبل األطفال والفتيان(.مسابقة "أنا مسؤول" )ألفضل انجاز ينم عن تحمل المسؤولي -1

 .المنفذ جا ز  المسؤولية المجتمعية ألفضل الشركات الراعية والمؤسسات  -2

باشر مهرجان "حبال" للسيار  المتجولة وهداياها، يعرض فيه نماذج من اإلنجازات التي  -3

  .فيها افراد ومؤسسات تمكنوا من تخطى العوا ق بأساليب ابتكارية

ماد الحملة في أي دولة عربية تاع حالة العربية في النصوب وسيتم اعتماد اللغ •

 جة المحلية الدارجة.يستوجب موا مة النب بما يتفق مع اللهف

 أنت المسؤول اسم الحملة: •

 الشريحة المستهدفة:  •
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 اعد على تنوع طوا فهم واعرانهم الشباب والجيل الص •

 عام  50-8العمر: •

 الفكر  )الحبل( بكافة صوره واشكاله  •

 سنواتلمدى الحملة: مستمر   •

ن كافة الحمالت بحملة )المسؤولية(، ما يعني ا ةخاص عالمة)الحبل( سيكون بمثابة  •

ية التالية ستعتمد ذات أسلوب )الحبل( بحكم ان الهدف برمجة االدمغة عبر تراكم

 المعلومات والتوجيهات.

 

 رمزية )الحبل(:

 "الحبل" يمثل: -أ

 السبب -ب

 النجا  - 

 التعاون -ث

 الوسعبذل  - 

 النجا  -و

 الوصل -خ

 أدا  للممارسة المسؤولية  -د

 وسا ل النشر:

 الوسا ل االعالنية المعتمد :

 ل ميديا سو شيا •

 ياإللكترونمونع الحملة  •

 رعا  من صحف ومحطات تلفازية بغض النظر عن توجه الوسيلة •

  teaser: أسلوب التصميم •

 البداية: تعريف برمزية الحبل وما يمكن ان يرمز اليه •
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 فية "األولى" المعزز  لقيمة )المسؤولية(ما يلي الحملة التعري •

 

 :العام في التصميم في صورته الموحد  اإلطار
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 سنحتاج برنامج أيضا لكل نيمة تابعة عن نيمة "المسؤولية"

 

 نتهاء من القيمة البدء ب:المرحلة التالية بعد اال
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 الصيانة" وتعهد االستقرار.... “ -2

 ما يلي مثال لمسار من الممكن ان نعتمد لصيانة "المسؤولية "

 

 

 

 األنشطة المصاحبة وبرنامج التدريب

 :نطانها سيكون فيو ،األنشطة المصاحبة

 المدارس والجامعات -أ

 األسواق -ب

 مالعب الرياضة  - 

 المهرجانات -ث

 المسابقات - 

 الميدانية "سيار " من رحم الحملة وتمنح اسما في مثل )حبال(ن مع بعض األنشطة وسيكو

 نموذج شخصية "أمين"

هدتها )سيار  حبال( تسير في الشوارع في يوم محدد لها في األسبوع، لتذكر الناس بمجرد مشا

ت هدايا يوجد بداخلها نماذج للحبال توزعها على الراربين كما لو كانوبالمسؤولية وفعالياتها، 

 تذكيرية.
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 نماذج هدايا السيار 

 

ني والفعالياتطاق الحملة المكان  
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   المسؤوليةفكيف يمكن ان نطوع حمالت "تطوع معنا" لصالح 

أال يتم توزيع الشنطة المدرسية بداية العام في المدارس وانما يتم دعو  مجموع كل مرحلة ب

فتوزيع الشنط تعزيز  النشاط،حيث يتم تفعيل  ،أو مول تجارى ،تجمع في ميدان عامدرسية لل

لم نحو اإلخالب في تعليم الطالب وحث الطالب للتعلم، وليتضمن برنامج لمسؤولية المع

وتوجيهات عن نيمة المسؤولية والعلم. التوزيع مسابقات  

الذين  لأليتامتجات لأليتام )نموذج ومع االيتام، كفالة وعطاء يتم أيضا بشكل علني بما يبرز من

 سيكونون مسؤولين( وعوا د الكفاالت.

ومنحهم دروع، يدرج فيه إحصاءات تبين ما تتعرض اليه الدولة من  مهرجان شكر الرعا 

ت تؤثر في انتصاد الوطن ناتجة عن تفشي الرشاوى وعدم االلتزام هزات ناتجة عن سلوكيا

، ويتم شكر التجار ميهدر امانة التاجر وخلل في مسؤوليتهبمواصفات تنفيذ المنانصات وهو ما 

ل(.  المساهمون في التعزيز لحملة )الحبا  

  ."تطوع معنا": هي كافة الحمالت االراثية التي تتم في المجتمع

 

صناعة المسؤولية وتشغيلها كقيمةمسار   
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د هللاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتم بحم  
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 المؤلف في سطور

 

 

 يدي  زهير منصور المزد.        

 الموانع االلكترونية:

 www.zumord.net 

 www.qeam.org 

 :APPSتطبيقات 

 زهير المزيدي )زمرد( -1
 برامجنا التدريبية -2

 

 الخبر :سنوات 

التلفزيوني والتأسيس  اجوالتسويق واإلنتعاما في مجال تخطيط وتصميم وتنفيذ الحمالت اإلعالنية واإلعالمية  30ر من أكث

 للهيكلة اإلعالمية والعالنات العامة في المؤسسات الحكومية أو الشركات الخاصة. 

 العملية:الخبرات 

 .1984لتطبيقي والتدريب تعليم امؤسس إدار  العالنات العامة واإلعالم في الهي ة العامة لل .1
 (.1985للدعاية واإلعالن ) T.Cمؤسس ور يس مجلس إدار  شركة  .2
 .1986مؤسس إدار  اإلعالم في بيت التمويل الكويتي  .3
 1991مؤسس لشركة الرؤية والكلمة المتخصصة في إنتاج األفالم الدعا ية التلفزيونية. .4
 1994 الكويت.تصدر في  يمية(أكادتسويقية  أسواق. )إعالنيهر يس تحرير مجلة  .5
، القنوات التلفزيونية (1995)الكويت دولة  سبوت إلدار  اإلعالن التجاري في تلفزيون عام شركةمؤسس ومدير  .6

 .الثالث، العامة والرياضية واالجنبية
 2000العرب " لالستشارات اإلعالمية والتسويقية  اإلعالميون“مؤسسة عام مؤسس ومدير  .7
 2008 –العربية للقيم المجتمعية  مبر  المؤسسةار  مجلس إد ر يس .8
 .2001ة الكويت خبير إعالمي معتمد لدى ررفة تجار  وصناع.9 

http://www.zumord.net/
http://www.qeam.org/
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 :الدوليةالجوا ز في العضوية 

 1996عام  I.A.Aاالمريكية الدولية اإلعالن  جا ز عضو لجنة التحكيم  .1
 لندن. – 1999عضو لجنة التحكيم لجا ز  لندن الدولية لإلعالن عام  .2
 جامعة الكويت. اإلعالني،و لجنة التحكيم لجا ز  االبداع عض .3
 اللبنانية  Arab ADلمجلة أراب آد عالنية اال عضو لجنة تحكيم جا ز  )كريا( .4
 2010عضو لجنة تحكيم جا ز )سوبر براند( البريطانية  .5
جمعية  -التسوق الخليجية  جمعية -اإلعالن الدولية  الدولية: جمعيةعدد من الجمعيات اإلعالمية يتمتع بالعضوية في  .6

 التسوق األمريكية.
 

 حياز  الجوا ز والمناصب الدولية:

من الجوا ز الدولية في مجال اإلعالن أبرزها الجا ز  العالمية لإلعالن عن الشرق األوسط  عددعلى حا ز  .1
 .1992برشلونة  -وأوروبا 

 إعالنيةمنظمة  ألكبرالتابعة  ولية، الجمعيةالدرشح لمنصب نا ب ر يس مجلس إدار  فرع الكويت لجمعية اإلعالن  .2
  1996-امريكية

 1999عالن عضو مؤسس لالتحاد الكويتي لإل  .3
 2013نلد جا ز  منتدى االعالم العربي، للجامعة العربية، كمؤسس للصناعة االعالنية في الكويت  .4

 

 المؤلفات:

اعتماد الكتاب كمنهج تدريسي في الهي ة  ، دار ذات السالسل للنشر، تم1984الكويت  -مقدمة في منهج اإلبداع  .1
 اآلسيوية.مقرر تدريسي في إحدى الجامعات ، واعتمد ك1985العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 

مؤسسة الكويت  -الخليجي انشاء جامعة مفتوحة لدول مجلس التعاون  وأضواء علىالعالم  فيالجامعات المفتوحة  .2
  1985العلمي، للتقدم 

 .1994 -نصوب إنشاء بنك ال .3
 .1995-المكتب اإلعالمي للتنمية  .4
 .1994عالن في العالم القوانين االحترازية في مجاالت اإلعالم واإل .5
 2006التسويق بالعاطفة  .6
 2006 االطفال(التسويق بالشريحة المستهدفة )شريحة  .7
 2006تسويق أنماط الحيا   .8
  2006التسويق بالحواس الخمس  .9
  2007ية التسويق بالمسؤولية االجتماع .10
 ، دار إنجاز للنشر، ومكتبة جرير2010نو  العالمات التجارية  .11
، وجامعة دار الحكمة في )برنامج معتمد في الجامعة اآلسيوية المفتوحة في ماليزيا 2010ها تفعيل القيم وممارست .12

 تعليمية دوليا( .المؤسسة ال(، ومعتمـــــــد في )عشرات اجد 
 2010استكشاف القيم  .13
 2010 القيممحفز  .14
 )باللغة التركية( 2010حركة الكامر  في القصب القرآني  .15
 2012تفعيل الحواس  .16
 2013يم إلى منتجات تحويل الق .17
 2014تحويل المشاعر إلى منتجات  .18
 2014في استنساخ فكر العظماء  .19
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 البرامج االذاعية والتلفزيونية:

 ن والتسويق والعالنات العامة.صناعات اإلعالساعة إذاعية مع إذاعة دولة الكويت، سلسلة توثق  600 -1
 TRTنطر، دبي، وتركيا  - ةاستضافات عبر محطات إذاعية وتلفزيوني -2

 

 :Social innovationsفي مجال إبداع المشاريع االجتماعية 

مشروع "رراس" للوناية من آفة المخدرات، عبر تشكيل مجلس بعضوية وزارات الدولة وجمعيات المجتمع  -1
، أشادت ملكة السويد بنتا ج المشروع ضمن 2005-1999الخاب في دولة الكويت،المدني ومؤسسات القطاع 

 ولي بما حققه المشروع من نتا ج، ولم تحققه مشاريع مماثلة على نطاق أوروبا.جولتها في معرض د
اتنا في تدشين وإدار  مشروع " ونف األرشيف اإلعالني" للجامعة االفريقية العالمية في السودان، لنقل خبر -2

 2017وا ز اإلعالن الدولية عبر طلبة كلية اإلدار  والتسويق.ج
ام، مقدم لبيت الزكا  الكويتي، لتعزيز مفهوم اإلنتاج في مراكز االيتام وجعلها مشروع "سما" سوق منتجات االيت -3

 2016مراكز لموارد ماليه عوضا أن تكون مراكز لإلنفاق فقط.
من القرى اليمنية، عبر حلقات تحفيظ القرآن، لالرتقاء جات القرآن، مع مجموعة مشروع "سمر" سوق منت -4

ومفاهيمه، ال حافظا فقط، عبر برنامج أدرناه دوليا بعنوان "تحويل القيم بالحافظ كي يكون مشغال لقيم القرآن 
 2017لمنتجات" ما تمخض عن نوا  لسوق للمنتجات، وعوا د ماليه يستفيد منها سكان القرى.

واعد شبابية من مختلف دول العالم، لدعم نضايا العمل اإلنساني والحث عليه بشكل مشروع "أسوار" لشبكة بس -5
 2017تطوعي.

جزء، لتعزيز مفاهيم القيم اإلنسانية عبر وسا ل التواصل  100إطالق مشروع )تأملت(، عبر موسوعة من  -6
 االجتماعي بشكل أسبوعي.

 دم العلميمؤسسة الكويت للتق 1986مشروع الجامعة الخليجية المفتوحة،  -7
ع المدني ومؤسسات تونيع عشرات مذكرات التفاهم في مجال التعاون المشترك مع جامعات ومؤسسات المجتم -8

 تعليمية على نطاق دولي، بهدف تفعيل عمليات التشبيك واعتماد برامج المؤسسة العربية للقيم المجتمعية.
 
 االستشارات:في مجال 

 الكويت. -مكتب الشهيد ميري " مستشار إعالمي لبعض مكاتب " الديوان األ .1
 2000مستشار الشركة الكويتية للحاسبات   .2
 2000مصر  –إحدى شركات "صخر" الكويت  مستشار شركة "حرف" .3
 2003-1986 الكويتي.بيت التمويل  فيمؤسس االعالم والتسويق  .4
 1987، التركي الكويتيلبيت التمويل  إعالميمستشار  .5
 في نطر، وننا  الرسالة في السعودية. 1997دولية كقنا  الجزير   ندم االستشارات لقنوات تلفزيونية .6
 2004-2002القابضة   ساالموامستشار شركة مستشفى  .7
 ، إحدى شركات مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.2003"  العلميمستشار "المركز  .8
 2005نية لالستثمار لشركة الشر التجاريالرواج  اسممستشار  .9
 2005عربية وأجنبية وثنا ية اللغة( ) IPEمستشار مجموعة مدارس  .10
 2006لشركة االمتياز لالستثمار  التجاريالرواج  اسممستشار  .11
 2009، 2007العلمية  لألبحاثالكويت  لدى معهدمستشار التسويق  .12
  2007 الكويت،تجار  وصناعة  التجاري، ررفة الكويت للتحكيم مستشار مركز .13
 2009ودية، مركز الطب الطبيعي مستشار وزار  الصحة، المملكة العربية السع .14
 2015، ثم مستشار العالنات الدولية 2011بداع مستشار اسم الرواج والتسويق لمركز صباح االحمد للموهبة واال .15
 2012إمار  عجمان، االمارات العربية المتحد  بلدية مستشار  .16
  (World political conference)في  2012لجمهورية التركية لمستشار  .17
 والخليج.الكويت  فيللعديد من الشركات االعالمية والوكاالت االعالنية مستشارا  .18
 والخـدمية.للعديد من الشركات التمويلية عة شركات تجارية وعقارية واستثمارية ومستشار تسويق لمجمو .19
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