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The strategy of the state Of Algeria calling for supporting social responsibility in
the private sector, A pivotal entrance to support its sustainable development.
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 وألن هذه التنمية ترتكز على، سلّطت الورقة البحثية الضوء على الدور الرائد الذي يلعبه القطاع اخلاص إبحداث وإجناح التنمية احمللية املنشودة ابلدولة:ملخص
 ومن جهة أخرى فقد أثبتت عدة دراسات ميدانية، االجتماعي والبيئي أو ما يعرف ابلتنمية احمللية املستدامة من جهة،عدة أبعاد من أمهها البعد االقتصادي
(غربية وعربية) أن تبين مفهوم املسؤولية االجتماعية الذي انتشر وبشكل واسع يُعد مدخل حموري لدعم استدامة التنمية احمللية للدولة
 وكتكملة لدعم هذا.وعليه فقد هدفت الدراسة البحثية بداية إىل الوقوف على أمهية أجهزة الدولة املسخرة خلدمة وتنويع نشاط القطاع اخلاص هبا
 ليتمكن هذا األخري،القطاع االساسي فقد ابدرت الدولة إىل خلق اسرتاتيجيات وآليات تُعىن ابلتحسيس أبمهية تبين فلسفة املسؤولية االجتماعية ابلقطاع اخلاص
.من املسامهة وفق ضوابط املسؤولية االجتماعية يف إحداث التنمية احمللية املستدامة ابلدولة
 وإشراك منظم،)وتوصلت دراستنا جملموعة نتائج تعكس مبجملها أمهية تعزيز أطر دمج املسؤولية االجتماعية ابلقطاع اخلاص (األطر التشريعية والتنظيمية
 هبدف توعية االطراف املسؤولة والفاعلة هبذا، ابلتكثيف من محالت التحسيس أبمهية هذا املفهوم لدى القطاع اخلاص أو العام،جلميع أطراف التنمية احمللية
 ومن جهة أخرى االنعكاسات اليت ستجنيها الدولة من، واالنعكاسات االجيابية اليت سيجنيها إثر تبنيه هلا،القطاع ا حملوري أبمهية تبنيهم هلذه الفلسفة االجتماعية
.خالل التنمية احمللية املستدامة اليت سيسهم يف حتققها بدوره
.  مسؤولية اجتماعيه؛ قطاع خاص؛ تنمية حملية مستدامة؛ بعد بيئي؛ تنمية اقتصاديه: الكلمات املفتاح
.Q01 ;P37 ;A13 ;Q56 ;I25 : JEL تصنيف
Abstract: The research paper shed light on the private sector to bring about local development in
the state, and because development is based on several dimensions, the most important of which is
the economic, social and environmental dimension or what is known as sustainable local
development, and on the other hand, several studies (Western and Arab) have proven that the
concept of social responsibility that has spread widely It is a pivotal entrance to support the
sustainability of the local development of the country.The research study aimed at examining the
importance of state agencies involved in serving the private sector. As a supplement to support the
sector, the state initiated to create strategies and mechanisms concerned with sensitizing the
importance of adopting social responsibility in the private sector, in order to be able to contribute
in accordance with the regulations of social responsibility in creating sustainable local
development in the country. The reached a set of results that reflect the importance of promoting
the inclusion of social responsibility in the private sector (legislative and regulatory frameworks
...), and the involvement of all local development parties in intensifying awareness campaigns of
the importance of the concept in the private or public sector, with the aim of educating the parties
responsible in the pivotal sector of the importance of their adoption of social philosophy, and the
positive repercussions That it will gain from its adoption of it, as well as the repercussions that the
country will gain through sustainable local development will achieve for it.
Keywords: Social responsibility; Private sector; Sustainable local development; Environmental
dimension; Economic development.
Jel Classification Codes: Q01 ;P37 ;A13 ;Q56 ;I25.
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اسرتاتيجية الدولة اجلزائرية املنادية بدعم القطاع اخلاص ودعم مسؤوليته االجتماعية
مدخل حموري للنهوض بالتنمية احمللية املستدامة بالدولة.

 .1مقدمة
فرضت ديناميكية البيئة االقتصادية الدولية واحمللية على كافة املؤسسات االقتصادية مجلة من املفاهيم احلديثة اليت أوجبت وتوجب
على هذه املؤسسات العمل هبا كي ترقى إىل صفة املواطن الصاحل ،تتمثل أوهلا يف إلتزام هذه األخرية بكافة القوانني املنظمة للمجتمع،

اثنيها أداء ما عليها من واجبات جتاه بيئتها وجمتمعها الذي تعمل فيه ،وهذا ما يطلق عليه "املسؤولية اإلجتماعية".
ابملوازاة فقد تزايد إهتمام الدولة ابلقطاع اخلاص (للدور الفاعل الذي أثبته هذا االخري يف إحداث التنمية الشاملة املستدامة على
املستوى الدويل) ،وأصبح حيتل النسبة العظمى من عدد املؤسسات النشطة والقائم عليها إقتصاد الدولة مقارنة ابلقطاع العام.
ووفقا لعديد الدراسات العلمية (التنظريية وامليدانية على املستوى الغريب والعريب) ،اليت أثبتت يف جمملها أن املسؤولية اإلجتماعية تعترب
مدخل أساسي لتحقيق هذه التننمي ة املستدامة واحمللية الشاملة االبعاد (أقتصاداي ،إجتماعيا وبيئيا ،)...فقد عمدت الدولة لتحفيز القطاع
اخلاص على تبين هذا املفهوم اإلجتماعي ،لكي يتمكن هذا االخري ووفق أطر مدروسة من االسهام أكثر وبفاعلية يف حتقيق التنمية احمللية
املستدامة.
وأتسيسا للطرح أعاله تربز إشكالية هذه الدراسة البحثية كمايلي:
ماهي أهم اجتهادات وآليات الدولة اجلزائرية الرامية إىل دعم القطاع اخلاص وحثه على تبين فلسفة املسؤولية االجتماعية
ضمن أولوايته املسطرة ،هبدف حتقيق التنمية احمللية املستدامة؟

التساؤالت الفرعية :انطالقا من التساؤل الرئيس ،ميكن طرح مجلة من التساؤالت التالية:
❖ ما املقصود ابملسؤولية االجتماعية ؟
❖ ما املقصود ابلقطاع اخلاص؟
❖ ما املقصود ابلتنمية احمللية املستدامة ؟

فرضيات الدراسة :قصد الوصول إىل النتائج املرجوة من الدراسة البحثية  ،مت وضع الفرضيات التالية:
❖ يعترب تبين القطاع اخلاص لفلسفة املسؤولية االجتماعية مدخل حموري لتحقيق التنمية احمللية املستدامة ابلدولة؟
❖ يعد القطاع اخلاص واجهة أساسية لتحقيق التنمية احمللية املستدامة ابلدولة؟
❖ الزال مفهوم املسؤولية االجتماعية ثقافة جديدة مل ترق بعد إىل مرحلة النضج يف مؤسسات القطاع اخلاص؟

أهداف الدراسة :نسعى من خالل هذه الدراسة لتحقيق مجلة من األهداف لعل من أمهها:
❖ الوقوف عند أمهية تبين فلسفة املسؤولية االجتماعية لدى مؤسسات القطاع اخلص؛
اإلملام أكثر مبسؤولية القطاع اخلاص االجتماعية وأمهيته يف دعم التنمية احمللية املستدامة ابلدولة؛
❖
االطالع على أهم اهليئات الدولية املشجعة على دعم تبين القطاع اخلاص ملسؤوليته االجتماعية جتاه الدولة واجملتمع.
❖

أمهية الدراسة :تستمد الدراسة أمهيتها من األهداف اليت تسعى لتحقيقها وتنبع من االعتبارات التالية:
❖ تربز الدور الذي تلعبه املسؤولية االجتماعية يف حتقيق مكاسب عدة للدولة ،وتعود ابلنفع لصاحل القطاع اخلاص يف حال تبنيه هلذه
الثقافة االجتماعية؛
❖ يعترب موضوع هذه الورقة احد مواضيع الساعة ،حيث يلقي الضوء على التحسيس أبمهية الدور الذي تضفيه املسؤولية االجتماعية يف
حال تبنيها من قبل مؤسسات القطاع اخلاص  ،بدفعه إىل تفعيل مشاركته احملورية يف خدمة التنمية احمللية للدولة وحتقيق استدامتها؛
❖ يعترب مسامهة علمية يف بناء اإلطار النظري املتعلق مبفهومي املسؤولية االجتماعية للقطاع اخلاص والتنمية احمللية املستدامة.
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منهج الدراسة :بغية اإلحاطة أكثر جبوانب الدراسة ،مت االعتماد على املنهج الوصفي التحليلي الذي يتناسب وجانب املتغريات
املطروحة  ،وذلك ابستعراض كافة املفاهيم املتعلقة هبا وحماولة حتليلها ،من خالل االستعانة بتشكيلة متنوعة من املراجع والبحوث السابقة.
هيكل الدراسة البحثية :مت تقسيم الدراسة إىل احملاور التالية:

❖ احملور األول :مدخل مفاهيمي حتليلي حول تزايد دور القطاع اخلاص وطرق دعمه يف إحداث التنمية احمللية املستدامة ابجلزائر؛
❖ احملور الثاين :أساسيات حول املسؤولية االجتماعية ابلقطاع اخلاص وأهم اهليئات الدولية املنادية بتبنيها؛

❖ احملور الثالث :أمهية الدور التشاركي ألجهزة الدولة يف التحسيس ابملسؤولية االجتماعية واسرتاتيجيات إجناحها ابلقطاع اخلاص.
الدراسات السابقة :أجريت عدة دراسات ابللغة العربية واالجنبية حول املوضوع وتعرضت ملتغرياته مباشرة وضمنيا ومنها :

❖ دراسة (السحيباين ) 2009 ،بعنوان :املسؤولية االجتماعية ودورها يف مشاركة القطاع اخلاص يف التنمية-حالة تطبيقية على
اململكة العربية السعودية ،أين هدفت الدراسة إىل التوصل اىل مدى تبين شركات هذا القطاع ابلسعودية ملوضوع املسؤولية االجتماعية ،
ومعرفة أتثريات مسؤولية هذه الشركات االجتماعية جتاه اجملتمع السعودي( ،حماربة الفقر ،حتقيق التنمية احمللية ،)...وقد توصلت الدراسة
إىل غياب واضح آلليات واسرتاتيجيات املسؤولية االجتماعية داخل غالبية هذه الشركات  ،وكذلك توصلت ابن تبين املفهوم االجتماعي
القى االهتمام املتأخر به من قبل هذه الشركات  .2005وان تركيزها يقتصر مبجاالت حمددة فقط.

❖ دراسة (انجي ،انجي )2017-بعنوان تفعيل دور املسؤولية االجتماعية للقطاع اخلاص يف التنمية احمللية املستدامة يف اجلزائر،
مقدمة ضمن جملة قاملة حوليات للعلوم االجتماعية واالنسانية العدد  ،20هدفت الدراسة اىل رصد واقع املسؤولية االجتماعية القطاع
للخاص ابجلزائر ،ومعرفة مدى قدرة املؤسسات على أن أتخذ ابملفهوم وتطبقه يف إطار الشراكة مع اإلدارة احمللية لتجسيد التنمية احمللية
املستدامة ،وقد خلصت الدراسة اىل ان ممارسة وجتسيد املسؤولية االجتماعية مل يصل بعد إىل ما هو مطلوب ،ابلرغم من الدعم املايل
الذي حيصل عليه القطاع اخلاص من الدولة ويعود سبب ذلك إىل عوامل أمهها حداثة ظهور وتطور دور القطاع اخلاص،غياب ثقافة
املسؤولية االجتماعية ،عدم وجود آليات لتحفيز القطاع اخلاص.

❖ دراسة (اثبت)2018 ،بعنوان املسؤولية االجتماعية للقطاع اخلاص ابالردن ،هدفت الدراسة اىل إلقاء الضوء على موضوع
املسؤولية اإلجتماعية للقطاع اخلاص بعد انتشار املفهوم بشكل واسع ،وتبنيه من قبل مؤسسات القطاع اخلاص كاسرتاتيجية يف أعماله
بصورة تشاركية مع القطاع العام ومنظمات اجملتمع املدين واملؤسسات التطوعية واخلريية ،هبدف حتقيق التنمية املستدامة للمجتمعات اليت
تعمل هبا هذه املؤسسات .وهدفت أيضا إىل وضع خطة وإطار مؤسسي هلذه املسؤولية تساعد يف تغيري جمتمعي لنهضة اجملتمع العرىب.
ٍ
أما عن أهم النتائج املتوصل إليها فهي أن الشركات األردنية والعربية عموماً متارس املسؤولية االجتماعية
بشكل إختياري تطوعي وأحياانً
هامشي  ،ومل تُدمج املسؤولية اجملتمعية يف اسرتاتيجيات أغلب الشركات  ،ومعظم املبادرات واألنشطة اليت ُمتارسها الشركات يغلب عليها
طابع التربعات للجمعيات اخلريية .
❖ دراسة قام هبا ) (Cecile Renouard-2012بعنوان )، (Le secteur privé et la lutte contre la pauvreté
هدفت الدراسة إىل تسليط الضوء على اهم أنواع املسؤوليات املعتمدة من قبل شركات القطاع اخلاص والشركات الكربى( ،وهذا وفقا
حلجم نشاط الشركة و االطراف ذات املصلحة فيها) وجاءت هذه التقسيمات هبدف تربير إسهامات هذه الشركات جتاه الدولة يف
خلق الثروة ،خلق مناصب الشغل ،واملسامهة يف تنمية املناطق الفقرية يف إطار تبنيها هلذه املسؤوليات ،و تتمثل هذه املسؤوليات يف:
املسؤولية االقتصادية واملالية ،املسؤولية االجتماعية ،املسؤولية جتاه البيئة واحمليط ،املسؤولية السياسية ،ابالضافة إىل املسؤولية االستثنائية
الطارئة و املسؤولية االخالقية او االنسانية.
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❖ دراسة ) (Peterraynad, Mayaforstater, Venna- 2002بعنوان (Corporate Social Responsability :
 ،entrerprises in developing countries) Implications For small and mediumوقد هدفت الدراسة إىل
تبيان املعوقات اليت حتول دون حتقيق املسؤولية االجتماعية يف املؤسسات املتوسطة والصغرية ابلدول النامية ،وكيفية مواجهة هذه
التحدايت ،أما عن أهم نتائج الدراسة فهي ان املؤسسات املتوسطة والصغرية هلا القدرة على توليد وجين فوائد عدة من ممارستها
للمسؤولية االجتماعية ،وبدورها املسؤولية االجتماعية إبمكاهنا دعم دور الـ ـ  PMEيف حتقيق التنمية املستدامة ،وكذلك هلا أتثري إجيايب
على جناح واستمرارية هذه الـمؤسسات الصغرية واملتوسطة.
❖ الدراسة احلالية يف ضوء الدراسات السابقة :تتسم جبملة من النقاط اليت تنفرد هبا ومتيزها عن ابقي الدراسات وميكن إيراد أمهها

فيما يلي* :حداثة الدراسة  2020مقارنة بسابقاهتا* ،ثرائها بنتائج اجلملة املتنوعة من الدراسات السابقة اليت اعتمدهتا*،غىن الدراسة
ابلتفصيل النظري والتحليلي ملتغرياهتا وفق إطار خاص ابلدولة اجلزائرية* ،عاجلت الدراسة اسقاط واقعي وجد حديث ألهم اجتهادات
الدولة يف دعم ونشر هذه الثقافة اجملتمعية ضمن القطاع اخلاص لدوره الفاعل يف النهوض ابلتنمية احمللية ابلدولة.

أوجه الشبه مع بعض الدراسات السابقة ان موضوع الدراسة جيمع بني متغريين مها "املسؤولية االجتماعية" و"التنمية احمللية املستدامة"،
وكذلك تتشابه يف أغلب النتائج املتوصل إليها خبصوص التأكيد على أمهية نشر ثقافة ودمج املسؤولية االجتماعية ابلقطاع اخلاص ،ملا هلا
من أاثر إجيابية على إحداث التنمية احمللية املستدامة ابلدولة والعمل على التصدي للمعيقات اليت حتول دون حتقيق ذلك.

 .2مدخل مفاهيمي حتليلي حول تزايد دور القطاع اخلاص وطرق دعمه يف إحداث التنمية احمللية املستدامة ابجلزائر
قط عت الدولة عدة أشواط يف مشوارها املتعلق ابلتحوالت واإلصالحات االقتصادية ،اتركة دورها يف لعب الفاعل األساسي يف
الشأن االقتصادي واكتفت بدور احلكم و رسم السياسات ،وفتحت اجملال إىل القطاع اخلاص الذي أصبح ميثل الدعامة االساسية يف
إحداث التنمية احمللية هبا.
 1.2قراءة حول مفهوم القطاع اخلاص وحتليل ألبرز إحصائياته خالل 2019

 -1.1.2تعريف القطاع اخلاص :ظهرت عدة تعريفات متباينة حول هدا املفهوم وسنستعرض فيما يلي أمهها:

*تعريف أول :هو القطاع الذي يشمل األنشطة االقتصادية ّكلها ،اليت أتخذ مكانة يف حيز جغرايف معني ابستثناء األنشطة احلكومية ،أو
ذلك اجلزء من االقتصاد الذي ال متلكه احلكومة( .طالل أبو غزالة وآخرون،2011 ،ص )273و(جودي ،رابية ،2016،ص.)17

*تعريف اثين :قطاع لالقتصاد الوطين قائم على أساس ملكية خاصة لوسائل اإلنتاج ،ختصص موارد اإلنتاج بواسطة قوى السوق أكثر ما
بواسطة السلطات العامة(.عمر ،1995 ،ص )203و(شريط ،بن احلاج ، 2017 ،ص.)240

 2.1.2خصائص القطاع اخلاص :ميكن اجيازها( :ملزواد ،2009 ،ص )22و(ثوامرية وخروف،2018 ،ص.)359
*السرعة يف االجناز واالبداع ،حبيث وحسب رأي اصحاب القطاع اخلاص فان تدخل الدولة بشكل مباشر يف االنتاج يتسبب يف إعاقة
سري العمل داخل الوحدات االقتصادية ،و*العمل على تقليل ختوف رأس املال األجنيب والتشجيع على االستثمار والشراكة؛
*عدم وجود البريوقراطية املعرقلة لعمل القطاع اخلاص بسبب الديناميكية وسرعة املبادرة يف استغالله للفرص مقارنة ابلقطاع العام.
 3.1.2أهم املفاهيم املرتبطة ابلقطاع اخلاص :نالحظ بكثري األحيان وجود خلط بني مفهوم القطاع اخلاص ومفاهيم اقتصادية اشاهبة
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*اخلوصصة :هذا املفهوم الذي أصبح متداوال يف مجيع أحناء الدول ،وذلك بتخلي الدولة كليا أو جزئيا عن القطاع العام ،وذلك عن
طريق عقود اإلجيار أو منح االمتيازات أو التعاقد ،أي فتح اجملال أكثر للقطاع اخلاص ابملشاركة يف تسيري االنشطة العمومية( .الصايف،
 ،2007ص)02

*االستثمار :الذي يُعرف أبنه :توظيف املال هبدف حتقيق العائد أو الربح( .موفق ،2012 ،ص)59
وقد يكون االستثمار على شكل مادي ملموس مثل األراضي ،العقارات ،املعدات...إخل ،أو على شكل غري مادي مثل التقود،
الودائع حتت الطلب ،الودائع ألجل السندات ،األسهم .
وعليه فاالستثمار عملية توظيف األموال او استخدام لراس املال املدخر من أجل إنشاء نشاطات هتدف للربح .
*املؤسسات املصغرة الصغرية واملتوسطة :تعرف حسب قانون املالية املصغر للوالايت املتحدة األمريكية سنة  1953أبهنا:

"مؤسسات يتم امتالكها وإدارهتا بطريقة مستقلة ،وال تسيطر على جمال العمل النشطة يف نطاقه( ".جديدي،2010 ،ص)32

*املقاوالتية أو املقاولة املؤسسية :وهذا نظرا للدور الكبري الذي حققه النشاط املقاواليت (حمليا ودوليا) يف إحداث تنمية اقتصادية

للمجتمعات ،والذي يعود أساسا إىل إسرتاتيجية الدولة يف حتفيز ودعم للنشاط املقاواليت .عرف كل من ()Venkatarman

و( (Shaneوفق االجتاه املنادي أبن املقاوالتية استغالل للفرص ،على أهنا "العملية اليت يتم من خالهلا اكتشاف وتثمني واستغالل الفرص
اليت تسمح خبلق منتجات وخدمات مستقبلية )Alain Fayolle, 2004, p 29.( ".و (اجلودي ،2015 ،ص )19

 4.1.2أمهية القطاع اخلاص :اثبتت جتارب الدول املتقدمه الدور البارز الذي لعبه القطاع اخلاص يف حتقيق هذا التقدم والتنمية ،فقد
أصبح هذا القطاع ميثل عمود االست ثمار ابلنسبة للدولة وذلك لديناميكيته ولقدرته على استغالل فرص تنمية أمواله ،وبذل اجلهد يف حسن
إدارة مصاحله ،ودعمها ابالبتكار( .رمحاين ،2015 ،ص ،)17وميكن ذكر أمهيته يف بعض من هذه العناصر:

• زايدة النمو االقتصادي وتشجيع فرص االستثمار ،وإعادة توزيع األدوار فيها بني القطاعني العام و اخلاص؛
• رفع فعالية االقتصاد وحتسني أدائه ،وإدامة التنافسية ضمن نشاط األسواق؛

• العمل على حتسني وضع احلكومة املايل ،وتصحيح اإلختالالت اهليكلية يف ميزان املدفوعات ؛
• حتقيق الفعالية يف عملية التنمية ،وتقليص الدور االقتصادي للدولة احلديثة ،وحماربة الفساد االقتصادي والقضاء على آلياته.

 5.1.2قراءة حتليلية ألمهية وتطور دور القطاع اخلاص ابجلزائر :من مميزات القطاع اخلاص اهليمنة الشبه كلية للمؤسسات الصغرية
واملتوسطة ابلقطاع اخلاصة بنسبة  % 99.98من عدد املؤسسات العمومية النشطة ابلدولة ،وهذا وفق إحصائيات الديوان الوطين
لالحصاء املستقاة من نتائج اإلحصاء االقتصادي للسداسي األول هلذه السنة ،)ONS, 2019, p13( ،وهذا ما تتطرق له ابلتفصيل
إحصائيات اجلدول رقم (، )01

اجلدول ( :)01تطور نشأة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر خالل الفرتة ()2019-2001

طبيعة املؤسسات
املؤسسات اخلاصة
املؤسسات العامة
اجملموع
%القطاع عام/خاص
طبيعة املؤسسات
املؤسسات اخلاصة
املؤسسات العامة
اجملموع
%القطاع عام/خاص

2001
893 179
778
893 957
0.09%
2009
455 398
591
455 989
0.13%

2002
552 189
778
552 967
0.14%
2010
815 478
557
816 035
0.07%

2003
949 207
778
949 985
0.08%
2011
511 856
572
512 428
0.11%

2004
449 225
778
450 003
0.17%
2012
550 511
557
551 108
0.10%

2005
842 245
874
843 119
0.10%
2013
601 583
545
602 128
0.09%

2006
806 269
739
807 008
0.09%
2014
656 949
542
657 491
0.08%

2007
946 293
666
946 959
0.07%
2015
716 895
532
717 427
0.07%
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2008
392 013
626
392 639
0.16%
2016
780 339
438
780 777
0.06%
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طبيعة املؤسسات
املؤسسات اخلاصة
املؤسسات العامة
اجملموع
%القطاع عام/خاص

2018
1141602
261
1141863
0.02%

2017
1074236
267
1074503
0.02%

1st Sem 2019
1171701
244
1171945
0.02%

……………………
………………….
……………….
……………

املصدر :النشرايت االحصائية لوزارة الصناعة واملناجم لسنوات 2019-2001

من خالل قراءتنا ألرقام اجلدول رقم  01يربز لنا املكانة املتزايدة ملؤسسات للقطاع اخلاص ودورها يف إحداث التنمية ابلدولة  ،لذا
فقد عمدت اجلزائر وعلى هذا االساس إىل توفري املناخ املالئم واحملفز على جلب االستثمار يف كافة النشاطات املتعلقة بقطاع املؤسسات
املصغرة الصغرية واملتوسطة( .ألهنا متتاز بقدرة التأقلم السريع مع االصالحات اليت يشهدها االقتصاد الوطين مقارنة ابهلياكل االقتصادية
الضخمة اليت كثريا ما تتأثر ابالزمات االقتصادية) (عبد احلفيظي ،2015 ،ص.)101
دائما ووفقا للديوان الوطين لالحصاء خالل للسداسي األول لسنة  ،)ONS, 2019( ،2019نالحظ أن إسهامات
املؤسسات الصغرية واملتوسطة عموما تنوعت بني انشطة الزراعة ،الطاقة واملناجم واحملروقات ،االشغال والبناء ،الصناعة وقطاع اخلدمات-.

وهذا ما تتطرق له ابلتفصيل إحصائيات اجلدول رقم (، )02

اجلدول ( :)02تقسيم املؤسسات حسب قطاع النشاط

قطاع النشاط

مجموع المؤسسات بالقطاع العام والخاص طبيعة قانونية (شخص معنوي)

%

زراعة
محروقات ،الطاقة ،المناجم
البناء
الصناعة
الخدمات

7368
3035
188290
102128
358996
659817
مجموع المؤسسات بالقطاع الخاص طبيعة قانونية (شخص مادي)
243759
268369
512128
1171945

1.12
0.46
28.54
15.48
54.41
100

المجموع 01
المهن الحرة
النشاطات الحرفية
المجموع 02
المجموع الكلي

املصدر :الديوان الوطين لالحصائيات اجلزائرية  2019ص .09

من القراءة اليت تطرحها ارقام اجلدول ،02نالحظ ان قطاع اخلدمات استحوذ على قرابة  %55من عدد املؤسسات ذات الطبيعة
القانونية للشخص املعنوي ،الشي الذي تربزه مراهنة الدولة اجلزائرية على املدى املتوسط والطويل لدعم مؤسسات القطاع اخلدمايت بكافة
ختصصاته ،كالسياحية واليت تربز من خالهلا شخصية البلد ( من خالل فتح اجملال للقطاع اخلاص يف االستثمار أكثر يف تطوير سياحة
املعامل واملتاحف االثريه واملعامل السياحية  . )....اليت على إثرها تزخر اجلزائر مبقومات ثقافية ،اترخيية ،طبيعية جدا مغرية وجاذبة للسياح
وتعد منفذ خالق للثروة قد تتجاوز عائداته القطاع الريعي(Abdelli, Mansour, Nabila, 2020 P-P :129-130) .
ووفقا لتوزيع عدد املؤسسات خالل السداسي االول من سنة  2019حبسب معيار احلجم املصغرة والصغرية واملتوسطة ،فاجلدول
رقم  03يفصل أكثر حول هذه االرقام:
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اجلدول ( :)03تقسيم املؤسسات حسب احلجم
حجم املؤسسة

عدد املؤسسات

%

عدد العمال أقل من  10مصغرة

1136787

97

عدد العمال بني  10و 49صغرية

30471

2.6

عدد العمال بني  50و 249متوسطة

4688

0.4

1171945

100

املصدر :الديوان الوطين لالحصائيات اجلزائرية  2019ص 08

من خالل قراءتنا ألرقام اجلدول رقم  ،03جند أن حجم املؤسسات املصغرة اليت يرتكز عليها النشاط االقتصادي اجلزائري هي اليت
تستحوذ على النسبة العظمى  %97مقارنة بباقي أحجام املؤسسات االخرى  ،وتبقى املسامهة الكلية للقطاع العمومي بكافة مؤسساته ال
تتجاوز  % 0.02أي  244مؤسسة فقط.
أما وفيما خيص دور هذه املؤسسات يف اجلانب التوظيفي للعمال ،دائما ووفقا للديوان الوطين لالحصاء خالل للسداسي األول
لسنة  ،)ONS, 2019, P 14( ،2019نالحظ أن إمجال العمال بلغ  2818736منهم فقط  20955عامل اتبع للقطاع

العمومي للدولة  -.وهذا ما تتطرق له ابلتفصيل إحصائيات اجلدول رقم (. )04

اجلدول ( :)04تطور الوظائف املعلنة حسب قطاع املؤسسات
املؤسسات PME
عدد العمال االجراءLes Salariés
عدد املستخدمي Les Employeurs
اجملموع 01
اجملموع 02
اجملموع الكلي

عدد املوظفي حيت السداسي  01من سنة 2019
خبصوص مؤسسات القطاع اخلاص
1626080
1171701
2797781
خبصوص مؤسسات القطاع العام
20955
2818736

النسبة%
57.69%
41.57%
99.26%
0.74%
100%

املصدر :الديوان الوطين لالحصائيات اجلزائرية  2019ص 14

من خالل قراءتنا ألرقام اجلدول رقم  ،04جند أن نسبة مسامهة مؤسسات القطاع العمومي يف التوظيف متثل نسبة  %0.74مقارنة
مبسامهة القطاع اخلاص يف توظيف اليد العمالة ابلدولة والذي استحوذ على نسبة  .99.26%وهذا مؤشر هام على تزايد دور القطاع
اخلاص يف التخفيض من حدة البطالة ابلدولة وحتقيق نوع من االستقرار الوظيفي لـ ـ  2797781موظف.
 6.1.2أهم أجهزة الدولة الداعمة للنهوض ابلقطاع اخلاص :عرفت اجلزائر عدة إصالحات اقتصادية اهلدف منها التحول حنو اقتصاد
السوق ،إذ ابشرت ابلتدريج إبنشاء جمموعة من اهليئات املؤسساتية املختصة بدعم القطاع اخلاص ونشاط املؤسسات  PMEومنها:

*الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار) :(ANDIأتسست يف  20اوت  2001مبقتضى األمر الرائسي رقم  03-01املتعمق بتطوير
االستثمار ،تعترب مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع ابلشخصية املعنوية واالستقالل املايل ،وتتمثل مهمتها األساسية يف العمل على

تبسيط االجراءات االدارية وتسهيل شروط االستثمار والتعريف بفرصه( .اجلريدة الرمسية اجلمهورية اجلزائرية م 01 .املرسوم التنفيذي رقم
 282-01الصادر  24اوت – )2001ملزيد من التفصيل حول مدى تطور دور  ANDIيف خلق املشاريع االستثمارية ابجلزائر وبتنوع
انشطتها أنظر الديوان الوطين لالحصائيات اجلزائرية  ،2019رقم  ،35ص .17 :متاح على الرابط االلكرتوين
http://www.mdipi.gov.dz/?Bulletin-de-veille-statistique
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*الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ( :)ANSEJأنشأت الوكالة مبقتضى املرسوم التنفيذي  96-296يف  ،1996/09/08وقد
كانت يف البداية موضوعة حتت إشراف رئيس احلكومة ،ويتوىل الوزير املكلف للتشغيل املتابعة العملية لنشاطها ،مت حتولت لنصبح اتبعة
لوزارة التشغيل والتضامن الوطين  ،وهي هيئة وطنية ذات طابع خاص تتمتع ابلشخصية املعنوية واالستقالل املايل .وإن كان اهلدف بداية
من إنشائها اجتماعي يف إطار سياسة التشغيل ومكافحة البطالة ،هبدف تشجيع كل الصيغ املؤدية إلنعاش قطاع التشغيل الشباين (-19

 35سنة) من خالل متكينهم من إنشاء مؤسساهتم اخلاصة إبنتاج السلع واخلدمات( .قوجيل ،2011 ،ص ،)11إال أنه ويف نفس
السياق أُسندت رمسيا ومبوجب املادة  02من املرسوم التنفيذي الصادر بتاريخ  05ماي  2020ابجلريدة الرمسية العدد ُ 27سلطة الوصاية
على هذه الوكالة إىل وزارة املؤسسات الصغرية واملؤسسات الناشئة واقتصاد املعرفة -ملزيد من التفصيل حول تطور دور  ANSEJيف خلق

املشاريع االستثمارية ابجلزائر وبتنوع انشطتها وحجم املبالغ املستثمرة يف هذه املشاريع ،أنظر الديوان الوطين لالحصائيات اجلزائرية
 ،2019رقم  ،35ص 24:متاح ابلرابط

http://www.mdipi.gov.dz/?Bulletin-de-veille-statistique

*الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر) :(ANGEMأنشئت مبقتضى املرسوم التنفيذي رقم  14-04يف .2004/01/ 22موضوعة
حتت سلطة رئيس احلكومة وتقوم بتقدمي خدمات مالية تتماشى مع احتياجات املواطنني غري املؤهلني لالستفادة من القرض البنكي
واملشكلني أساسا من فئة األشخاص بدون دخل ،ذوي الدخل غري املستقر أو البطالني ( 18سنة فما فوق) .بغية دعمهم إبنشاء
مؤسساهتم املصغرة ،تتمتع ابلشخصية املعنوية وتقوم بدراسة امللفات والبت فيها على املستوى احمللي ( .بركان ،حايف سي حايف2012،

 ،ص- )12ملزيد من التفصيل حول مدى تطور دور  ANGEMيف خلق املشاريع االستثمارية ابجلزائر وبتنوع انشطتها وحجم املبالغ

املسخرة يف هذه املشاريع وعدد مناصب التوظيف اليت مت خلقها ،أنظر الديوان الوطين لالحصائيات اجلزائرية  ،2019رقم  ،35ص:
 . 27متاح على الرابط االلكرتوين http://www.mdipi.gov.dz/?Bulletin-de-veille-statistique
*الصندوق الوطين للتأمي على البطالة ) :(CNACهو إجراء جاء يف خضم ارتفاع مستوى األسعار والتدهور املعيشي للجزائريني،

مبقتضى املرسوم التنفيذي رقم  18-94يف  1994/05/06حتت وصاية الوزير املكلف للضمان االجتماعي .وبصفته مؤسسة عمومية
للضمان االجتماعي يتمتع ابالستقاللية املالية والشخصية املعنوية .وقد جاء الصندوق هبدف محاية العمال من البطالة خاصة أولئك الذين
فقدوا مناصبهم ألسباب إدارية أو اقتصاديية ال إرادية كاخلوصصة اليت أقرهتا اجلزائر منذ ( .2005بدراوي ،2015 ،ص.)108

أما اإلجراءات املتممة (إجراءات  )2004واليت قدمها صندوق ) (CNACبداية من 2004جاءت مبقتضى املرسوم التنفيذي 04

املؤرخ يف  2004/01/03والذي يتمم املرسوم التنفيذي رقم  94/188املؤرخ يف  .1994/07/06فقد كلف الصندوق من خالهلا
أيضا بدعم العمل احلر الذي تتكفل به مراكز املساعدة عن العمل احلر ) ،(C.A.T.Iهبدف تسهيل عملية إعادة االدماج املهين للبطال
ولكن هذه املرة من خالل مساعدة البطالني (البالغني من 50-35سنة املسجلني يف وكالة التشغيل ألكثر من  6أشهر) ومساعدهتم يف
إنشاء مؤسساهتم اخلاصة ومشاريعهم احلرة هبدف متكينهم من املشاركة يف خلق نشاطات سلعية وخدماتية  ،من خالل تزويدهم خبدمات
اإلعالم والتوجيه والتكوين( .نشرية  ،CNAACعدد ،32ص- )1ملزيد من التفصيل حول مدى تطور دور  CNACيف خلق املشاريع

االستثمارية ابجلزائر وبتنوع انشطتها وحجم املبالغ املمولة واملستثمرة يف هذه املشاريع ،أنظر الديوان الوطين لالحصائيات اجلزائرية

 ،2019رقم  ،35ص .26 :متاح على الرابط االلكرتوين

http://www.mdipi.gov.dz/?Bulletin-de-veille-statistique

 7.1.2أهم إسرتاتيجيات الدولة اجلزائرية املندرجة ضمن قراراهتا الوزارية لسنة  2020-2019الداعمة للنهوض ابلقطاع اخلاص:
دائما ويف إطار إسرتاتيجيات الدولة املنادية بدعم أكثر للقطاع اخلاص لقاء أمهيته ودوره املتزايد يف حتقيق التنمية املنشودة ابجلزائر نذكر:
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اسرتاتيجية الدولة اجلزائرية املنادية بدعم القطاع اخلاص ودعم مسؤوليته االجتماعية
مدخل حموري للنهوض بالتنمية احمللية املستدامة بالدولة.

*انضمام اجلزائر رمسيا لعضوية البنك األورويب لإلنشاء والتعمري ) (EBRDيف 14جويلية  :2020حيث مت رمسيا ومن طرف
مسامهي هيئة ) (EBRDفتح انضمام اجلزائر لعضوية هذه املؤسسة املالية متعددة األطراف ،ما يتيح هلا فرص تـلقي دعم متويلي مايل

وكذلك حشد اخلربات التكنولوجية واخلدمات االستشارية من طرف ) (EBRDيف إطار تعزيز القدرة التنافسية للقطاع اخلاص ابلدولة
ورفع جودة وكفاءة اخلدمات العامة اليت يقدمها ابجلزائر ،حيث صرح يف هذا السياق السيد (Jürgen Rigterink) :القائم أبعمال
رئيس البنك مبايلي" :هد ُُفنا إطالق العنان إلمكاانت اجلزائر السيما يف القطاع اخلاص خللق وظائف ودعم التنمية املستدامة. ".

وقد مت أتسيس ) (EBRDسنة  1991ملساعدة الدول الشيوعية السابقة يف أورواب الشرقية على التحول القتصاد السوق ،ويف الوقت
احلايل يتم استخدام أدوات هذا البنك بشكل فعال إلقامة اقتصاد السوق ،ومتثل نسبة اإلقراض العظمى ألكثر من  %60موجهة
خصيصا للنهوض ابلقطاع اخلاص من إمجايل القروض املمنوحة للبنك من طرف أهم الدول الكربى السبع املشاركة يف متويله.
مزيد من التفصيل حول املوضوع متاح ابلرابط االلكرتوين https://www.aleqt.com/2020/07/14/article_1874751.html
*إنشاء وزارة تشمل املؤسسات الصغرية واملؤسسات الناشئة  START-UPSواقتصاد املعرفة :حيث مت رمسيا ويف فيفري 2020

االعالن وبقرار رائسي عن هذه الوزارة الشاملة اليت يقوم دورها أساسا على دعم نشاط القطاع اخلاص املقاواليت يف تفرعاته املتعلقة ب ـ Les
 Micros et les Petites Etpsو  Les START-UPSو l’Economie de la Connaissanceابجلزائر .الذي تراهن
من خالله الدولة على النهوض ابلتنمية االقتصادية للوطن–خارج القطاع الريعي.
ومت رصد خارطة طريق يف إطار متويل ودعم حتسني أداء املؤسسات الناشئة  START-UPSوفق ضوابط تشاركية لكافة الوزارات املعنية،
من خالل مجلة من القرارات اهلامة اليت أعلنتها احلكومة يف أفريل  2020تتمثل يف مايلي:
• وضع اإلطار القانوين الذي حيدد مفاهيم املؤسسات الناشئة وحاضنات األعمال ومصطلحات النظام البيئي القتصاد املعرفة ،من أجل
تسهيل إجراءات إنشاء وتكييف آليات متويل هذه املؤسسات.
• استحداث الصندوق االستثماري الوطين لتمويل املؤسسات الناشئة املبتكرة منذ نشأهتا إىل غاية مرحلة النضج  ،مع العمل على خلق
بيئة مواتية ،تسمح جبلب رأس املال للمستثمر.
• توقيع اتفاقيات شراكة ختدم ،اجلانب املتعلق ابلتامينات ممثال عنه الشركة الوطنية للتامينات وحاضنات الشركات الناشئة.
• إدراج ثالثة امتيازات هامة ألصحاب املؤسسات الناشئة حول االعفاءات الضريبية وتشمل:
✓ اإلعفاء املؤقت وملدة ثالث سنوات اعتبارا من اتريخ بدء النشاط من الضريبة اجلزافية الوحيدة ابلنسبة لتلك اخلاضعة هلذا النظام؛
✓ وكذا اإلعفاء من الرسم على النشاط املهين والضريبة على أرابح الشركات؛
✓ ابإلضافة إىل الرسم على القيمة املضافة على التجهيزات املقتناة املخصصة الجناز مشاريعها االستثمارية.
مزيد من التفصيل حول القرارات االسرتاتيجية املتعلقة هبذا املوضوع متاح ابلرابط االلكرتوين
https://www.echoroukonline.com

*فتح اجملال أما القطاع اخلاص ليستثمر يف جماالت كانت حكرا على القطاع املسري العام ابلدولة :حيث ووفقا لتصريح رئيس الدولة
يوم  2020/08/18املنادي بفتح اجملال أمام القطاع اخلاص ودعمه لالستثمار واتسيس شركات خاصة للطريان ،وشركات نقل حبرى
للبضائع واملسافرين وكذلك اتسيس بنوك خاصة ،وخوصصة قطاع السياحة ،وأتيت مجلة هذه االجراءات يف إطار إصالحات أوسع نطاقا
ينفذها عضو أوبك ىف مواجهة مشكالت مالية انمجة عن اخنفاض حاد ىف إيرادات صادرات الطاقة والغاز اليت متثل املصدر الرئيسي
للتمويل احلكومي للدولة .ومن أجل تقليص قاتورة خدمات نقل البضائع اليت بلغت قيمة  12.5مليار دوالر سنواي .مزيد من التفصيل
حول هذا املوضوع متاح ابلرابط االلكرتوين https://www.youm7.com/story/2020/8/18
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اسرتاتيجية الدولة اجلزائرية املنادية بدعم القطاع اخلاص ودعم مسؤوليته االجتماعية
مدخل حموري للنهوض بالتنمية احمللية املستدامة بالدولة.

 2.2التنمية احمللية (اجلهوية أو اإلقليمية) املستدامة :يعترب هذا املفهوم بشقيه احلضري والريفي مدخل أساسي لتحقيق التنمية
املستدامة الشاملة ،ويعد منهج تنموي متكامل يهدف إىل إشراك كافة الفواعل يف إحداث التنمية احمللية (دولة ،جمتمع مدين وحشد
املواطن) ،دون اإلخالل ابالهداف االقتصادية ،الغاايت االجتماعية ودمج البعد البيئي.

 1.2.2تعريف التنمية احمللية  :تطور مفهومها خاصة بعد احلرب العاملية الثانية ،حيث حظيت اجملتمعات احمللية ابهتمام كبري مبعظم
الدول النامية كوسيلة لتحقق التنمية الشاملة ابملستوى الوطين ،وظهرت على إثر ذلك عدة تعريفات ،لكنها مل خترج عن التفكري بقضااي
السكان احملليني ،البيئة و االقتصاد احمللي.
* يعرفها البنك الدولي باعتبارها نوعا من المشاركة بين السلطات المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمجتمعات المحلية،
بهدف بناء القدرة االقتصادية لمنطقة محلية معينة ،و رفع مستواها االقتصادي في المستقبل وتحسين نوعية الحياة للجميع.

متاح على الرابط

االلكرتوين http://socio.montadarabi.com/t1978-topic

* وتعرف أبهنا العملية اليت بواسطتها ميكن حتقيق التعاون الفعال للجهود الشعبية واحلكومية ،هبدف رفع مستوى التجمعات احمللية
والوحدات احمللية االقتصادية واالجتماعية والثقافية (ريفيا ،وحضاراي).وفق منظومة شاملة تُعىن بتحسني احلياة لسكان تلك التجمعات يف
أي مستوى من مستوايت اإلدارة( .بن شيخة)2003 ،

 2.2.2تعريف التنمية احمللية املستدامة :برز رمسيا اجلانب احمللي يف التنمية املستدامة ،وحتديدا مبؤمتر قمة األرض بريو دي جانريو يف
 04-03جوان  1992ضمن جدول االعمال ) (Agenda21اليت تضمنت يف الفصل  28منها ما يسمى جبدول األعمال احمللي
) ،(Agenda 21 localالذي يهدف لتحقيق التنمية املستدامة على املستوى احمللي(Makhlouf, 2015, P-P :6-7) .
والتنمية احمللية املستدامة ال تعين انغالق االقليم عن نفسه ،بل ينبغي أن يكون هذا حتت شعار التفكري حمليا واالستجابة الدولية ،غري
أن هذا االنتقال من البعد الوطين والدويل للتنمية املستدامة إىل املستوى احمللي تواجهه صعوابت ،فاملشاكل البيئية ذات البعد العاملي قد
تفقد معناها على املستوى احمللي فهي ليست قابلة للتجزئة وأن جتزئتها تتطلب جهودا أكرب حللها وهذا بسبب جتزئة املوارد وصعوبة جتزئة
املشكلة بني خمتلف األقاليم ،ما يعين إمكانية حتسني مستوى إقليم على حساب آخر( .العابد ،دهان ،2019 ،ص)530
*فتعرف أبهنا "إحداث جمموعة من التغيريات اجلذرية ابجملتمع احمللي إلكسابه القدرة ابلتطور الذايت املستمر مبعدل يضمن التحسن املتزايد
ّ
يف نوعية احلياة لكل أفراده  ،أي زايدة قدرة اجملتمع احمللي على االستجابة للحاجات االساسية ،عن طريق الرتشيد املستمر الستغالل املوارد
املتاحة وحسن توزيع ذلك االستغالل للحفاظ حبق االجيال املستقبلية هبذه املوارد ومواجهة االضرار الناجتة عن املناهج التقليدية للتنمية غري
املساملة بيئيا ،عملية حشد وتنظيم جلهود أبناء الوحدة احمللية وتوجيهها للعمل واهليئات احلكومية أبساليب دميقراطية حلل املشاكل ورفع
مستوى األفراد االقتصادي واالجتماعي والصحي والثقايف ( .انجي  ،انجي ،2017 ،ص)106

 3.2.2جماالت التنمية احمللية املستدامة :ملشروع التنمية احمللية املستدامة أبعاد متعددة من أمهها نذكر( :فيدمة ،ص-ص-125 :
 )126و(انجي  ،انجي ،2017 ،ص-ص)108-107 :

*البعد البيئي :يقوم هذا البعد على فرض التسيري احلسن للرأمسال الطبيعي هبدف محاية النظم االيكولوجية وحتقيق إستغالل أمثل للموارد
الطبيعية ،مبراعاة حدود النظم الب يئية (املياه ،الغطاء النبايت ،االنتاج السليم بيئيا )..،وعدم جتاوزها وابلتقيد ابالستغالل املتوازن واملسؤول
جتاهها ال االستنزاف هلا ،بغية حتقيق استدامتها.
*البعد االقتصادي :تقوم هذه التنمية يف بعدها االقتصادي على اختيار وحتسني التقنيات الصناعية املوجهة جملال توظيف املوارد الطبيعية،
هبدف رصد االنعكاسات الراهنة وتقليل األضرار املستقبلية لالقتصاد على البيئة( ،ابعتبار أن البعد البيئي القائم على االهتمام ابملصادر
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اسرتاتيجية الدولة اجلزائرية املنادية بدعم القطاع اخلاص ودعم مسؤوليته االجتماعية
مدخل حموري للنهوض بالتنمية احمللية املستدامة بالدولة.

الطبيعية هو العمود الفقري للتنمية املستدامة واحمللية) .وتقوم هذه التنمية يف بعدها االقتصادي على مبدأ االستمرارية واملشاركة اجلماعية
وحشد االفراد (ابعتبارهم ركيزة أساسية من ركائز التنمية احمللية) وعملهم يف حتفيز النشاط االقتصادي احمللي ،من خالل البحث عن
القطاعات واجملاالت (جتارية ،صناعية ،خدماتية )..اليت متيز املنطقة وهذا للنهوض اقتصاداي هبا.

*البعد االجتماعي ( :أو ما يسمى ابلبعد االنساين ،ألن التنمية املستدامة واحمللية قائمة على االنسان وجوهرها االنسان وهدفها النهائي
االنسان) ،وتُعىن االستدامة االجتماعية احمللية بتحقيق العدالة االجتماعية بني االفراد ،وتوفري اخلدمات االجتماعية جلميع أفراد وفئات
اجملتمع (من تعليم ،صحة ،غذاء ،سكن ،مكافحة الفقر ،ثقافة ،)...وتوفري األمن االجتماعي ،ودمج اجلانب السياسي الذي ال ينفصل
عن التنمية املستدامة ضمن اختياراهتم ،هبدف زايدة متثيلهم الدميقراطي ومتكينهم وبشفافية من اختاذ القرارات ملختلف القضااي اليت تشغلهم.

 4.2.2عوامل جناح التنمية احمللية املستدامة :من بني هذه العوامل(:العابد ،دهان ،2019 ،ص)530
*إقامة أنظمة إنتاج تتضمن تركز كبري للمؤسسات الصغرية واملتوسطة مع وجود ديناميكية سريعة لألنشطة املقاوالتية يف كل قطاع نتيجة
توفر مناخ للثقافة الصناعية؛
*إقامة أنظمة إنتاج ترتكز على املعرفة احمللية والقدرة على البحث والتطوير ،وانتاج يرتبط ابلسوق الدولية ويتمتع ابملرونة ،للتأقلم السريع مع
التغريات احمللية والدولية؛
*وجود هىيئات ومؤسسات حكومية حملية المركزية ،ووجود إحساس ابالنتماء واملصلحة العامة لإلقليم.
*تفعيل احلوكمة احمللية ،ابعتبارها أداة تنسيق بني مجيع اطراف التنمية (Makhlouf, 2015, P :8) .

 . 3أساسيات حول املسؤولية االجتماعية ابلقطاع اخلاص وأهم اهليئات الدولية املنادية بتبنيها
وفقا السرتاتيجيات الدولة الداعمة لنشاط القطاع اخلاص والذي تنامى نشاطه فعال (أنظر اجلدول رقم  01لالطالع أكثر على تدرج

القطاع اخلاص يف التوسع مقارنة ابلقطاع العام بني الفرتة املمتدة بني  2001و )2019واصبح يفوق  %99.98من عدد املؤسسات
اخلاصة املسامهة يف إحداث التنمية االقتصادية واالجتماعية ابلدولة مقارنة ابلقطاع العام ،لذا فقد اصبح من املفيد جدا ان يواكب هذا
القطاع ديناميكية البيئة الدولية االقتصادية اليت فرضت عدة مفاهيم تغطي اآلاثر املتزايدة لنشاطاته السلبية وتدعم أكثر خدمته للمجتمع،
من بينها مفهوم املسؤولية االجتماعية.

 1.3اجلذور التارخيية للمسؤولية االجتماعية ابلقطاع اخلاص :ان تطور جماالت بيئة االعمال املستمر واملرتكز على القطاع اخلاص جعله
أقرت من خالل عدة منظمات دولية بتبين القطاع اخلاص للمسؤولية
أكثر ديناميكية من قبل كي يساير مستجدات بيئة االعمال ،اليت ّ
مر بعدة مراحل(:عبود جنم ،2006 ،ص-ص 196:و)202
االجتماعية مبفهومها احلايل املستجد الذي مل يبق نفسه يف بداية ظهوره بل ّ
(بن سفيان ،بودي ،2012 ،ص)10

*مرحلة الثورة الصناعية (مل تالقي فيها املسؤولية االجتماعية اإلهتمام) ،استفاد منها املالكون وابلدرجة االوىل وغلّبت مصلحتهم الذاتية
احملظة ،وسادها استغالهلم الغري رشيد جلهود العاملني واملوارد ،هبدف تعظيم االرابح.

*مرحلة تضخم حجم املؤسسات (مل يلق مفهومها االهتمام ومل يرق بعد إىل االقتناع هبا) ،بل طبـعها االستنزاف الواسع للموارد الطبيعية،
بسبب توسع أعمال هذه املؤسسات على حساب تدريب وإتقان العامل لعمله.
*مرحلة التأثر أبفكار اإلشرتاكية (تبىن أغلب عناصرها العديد من املؤسسات اخلاصة الغربية) ،وأصبحت األفكار اليت اندت هبا االشرتاكية
متثل حتدي للمؤسسات اخلاصة ،متثل حبتمية حتملها ملسؤولية العمال وبشكل خاص.
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*مرحلة الكساد االقتصادي الكبري (شهدت بناء أرضية لتأصيل مفاهيم ،أبعاد ،عناصر ومجيع أطراف املسؤولية اإلجتماعية وفقا ملعايري
ومؤشرات كمية ونوعية جديدة) ،وظهور النظرية الكينزية املنادية بتدخل الدولة إلعادة التوازن االقتصادي..
*مرحلة ما بعد احلرب العاملية الثانية والتوسع الصناعي (شهدت نقلة نوعية جتاوزت الطروحات النظرية للمسؤولية اإلجتماعية إىل
املمارسات اجلادة) ،مع تعزر يف دور ومطالب النقاابت املنادية حبقوق العمال و...

تدعم مفهوم املسؤولية االجتماعية وأصبح هلا أتثري بقرارات املؤسسات واحلكومات) بفضل بروز مجاعات
*مرحلة مجاعات الضغط ( ّ
الضغط املتبنية هلذا املفهوم اليت متثل مصاحل شرحية واسعة من املستفيدين كاجلمعيات...
*مرحلة إقتصاد املعرفة وعصر املعلوماتية (إستوجب على القطاع اخلاص تطوير اسرتاتيجياته ومبادراته يف إطار مسؤوليته اإلجتماعية لتحقيق
متيز يساير الرقمنة ويضمن هلا البقاء) .يف ظل ضوابط االقتصاد الرقمي.
*مرحلة صدور امليثاق العاملي للمسؤولية اإلجيماعية (تعزيز ملفهومها أبكرب اهليئات الدولية االمم املتحدة) ابملنتدى اإلقتصادي العلمي لسنة
جتسد فعليا يف  .2000ما عزز صورهتا إبعتبارها مبادرة
 ،1999وابقرتاح "كويف عنان" "للميثاق العاملي للمسؤولية اإلجتماعية" ،الذي ّ
مواطنة طوعية للمؤسسات لتفعيل دورها ابجملتمع.

 2.3مفهوم املسؤولية االجتماعية للقطاع اخلاص :مل يتم اإلتفاق على مفهوم شامل للمسؤولية االجتماعية اخلاصة لكن سنكتفي
ابستعراض بعض التعاريف اليت صدرت حوهلا عن بعض اهليئات الدولية كما يلي:
عرف البنك الدويل مسؤولية مؤسسات القطاع اخلاص االجتماعية "التزام ابملسامهة يف التنمية املستدامة ،من خالل العمل
*تعريف أولً :
مع موظفيها واجملتمع ككل واحمللي ،لتحسني مستوى معيشة الناس أبسلوب خيدم التجارة والتنمية يف آن واحد" (مجعة ،2001 ،ص)33

عرفها جملس األعمال العاملي للتنمية املستدامة أبهنا "االلتزام املستمر من قبل مؤسسات األعمال ابلتصرف أخالقيا واملسامهة
*تعريف اثينّ :
بتحقيق التنمية االقتصادية والعمل بتحسني نوعية ظروف املعيشة للقوى العاملة وعائالهتم إضافة للمجتمع احمللي واجملتمع
ككل)http.//www.w bcsd.org/wcb/publucations/csr2000.pdf(".

*تعريف اثلث :للمؤسسة الدولية للمعايري ( )ISOويعد التعريف الشامل " أبهنا مسؤولية املؤسسة مقارنة مع آاثر قراراهتا وأنشطتها (منتج
أو خدمة) على اجملتمع والبيئة ,بواسطة سلوك أخالقي وشفاف والذي يتالءم مع التنمية املستدامة ورفاهية اجملتمع ,وأيخذ يف االعتبار
تطلعات األطراف ذات املصلحة ,ويتطابق مع القانون املطبق واملعايري الدولية للسلوك ,ويدمج يف كامل املؤسسة" (مقيطع ,2011 ,ص)25

 3.3خصائص املسؤولية االجتماعية للقطاع اخلاص :من أهم خصائصها( :مقدم ،2014 ،ص -ص)228-227:
*يعود سبب ظهور وممارسة املسؤولية االجتماعية ابملؤسسات االقتصادية العامة واخلاصة العربية ،أساسا إىل فروع الشركات متعددة
اجلنسيات املوجودة يف املنطقة العربية وليس الشركات الوطنية؛
*لطاملا ارتبط مفهوم املسؤولية االجتماعية يف الدول العربية ابلعمل اخلريي والتطوعي ال أكثر؛
*اجلهود املتواضعة لبعض مؤسسات القطاع اخلاص حول املسؤولية االجتماعية تتم بطريقة فردية وغري منسقة بني االطراف املسامهة وتتسم
ابلتنظيم الغري جمدي ،ما يفقدها فعاليتها يف خدمة ُجل جماالت التنمية املنشودة؛
*الزال مفهوم املسؤولية االجتماعية مبهم ومل حيظى بعد ابالسقاط االعالمي والتحسيس املالئم للتعريف به؛
* الزال إنشغال القطاع اخلاص هبدف الرحبية يطغى على البعد االجتماعي ،والن القطاع اخلاص يف الدولة قائم على املؤسسات الصغرية
واملتوسطة ،فإهنا ال هتتم كثرياً برباجمها اإلجتماعية مقارنة ابملؤسسات الكبرية؛
*ضعف التنمية االقتصادية ابلدول العربية يضعف قطاع االعمال عموما ابالهتمام ابلربامج االجتماعية.
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1
معوقات تبين القطاع اخلاص هلذه املسؤولية نذكر( :اثبت،2018 ،
 4.3معوقات تبين املسؤولية االجتماعية للقطاع اخلاص  :من أهم ّ
ص ( )10مريزق ،زويتة ،2012 ،ص)14
*عدم وجود ثقافة للمسؤولية االجتماعية وجهل غالبية مؤسسات القطاع اخلاص والعام أيضا هبذا املفهوم؛
* قلة اخلربات واملعرفة على وضع خطط وأهداف حمددة يف إطار تنظيمي مؤسسي ،مسطر من قبل مسؤويل القطاع اخلاص جتاه إسهاماهتم
االجتماعية والتصريح بذلك يف قوائم معنية بذلك لتفادي اخللط بينها والتربعات؛
وتثمن األاثر االجتماعية ،املالية ...ألي مسامهة من أي مؤسسة
*غياب آليات شفافة تقيس بدقة كافة اإلحصائيات الفردية واالمجالية ّ
من القطاع اخلاص ،جتاه اجلهات اليت مت دعمها من طرفهم ونتائج هذا الدعم؛
*ضعف عملية التواصل بني اجملتمع املدين والقطاع اخلاص ،حول كيفية وجدوى ووضوح مقرتحات دعم بعض اجلهات واليت يتقدم هبا
بعض أطراف اجملتمع املدين جتاه القطاع اخلاص والنتائج املتوخاة من هذا الدعم ،؛
*غياب ثقافة العطاء إلحداث التنمية ،فمعظم اجلهود اخلاصة تنحصر يف أعمال خريية غري تنموية مرتبطة خبدمات كاإلطعام ،توفري
مالبس..دون التطرق إىل مشاريع تنموية مستدامة تغري جذراي املستوى املعيشي.

 5.3أهم اهليئات الدولية املنادية بتبين املسؤولية االجتماعية للقطاع اخلاص (اثبت ،2018 ،ص-ص )25-19:و
)(Abdelli, Aied, 2020, P-P :217-236

 1.5.3املبادرات العاملية (احلكومية والغري حكومية) للمسؤولية اإلجتماعية :تبلورت ابلصعيد الدويل عدة أسس عمل ابتت تعد
خريطة طريق ومرجعا يف حتديد نطاق وأبعاد املسئولية االجتماعية للشركات اخلاصة ،من بني هذه املبادرات نذكر:
امليثاق العاملي للمسؤولية االجتماعية وهو مبادرة دولية صدر سنة  1999عن االمم املتحدة ،إنظمت له أكثر من  170دولة عرب
العامل ،دعت مبقتضاها األمم املتحدة الشركات أايًكان حجمها أو جمال عملها ،للتحلي بروح املواطنة املؤسسية وتبين املسؤولية االجتماعية
ضمن أولوايت نشاطاهتا  ،وزايدة مسامهتها يف التصدي لتحدايت العوملة ،واملشاركة الطوعية يف التنمية املستدامة ،من أجل تعظيم قيمتها
املضافة للمجتمع ككل ،وقد انبثق عن هذا امليثاق عشرة مبادئ وفق أربعة جمموعات كمايلي:
❖ حقوق اإلنسان• :دعم محاية حقوق اإلنسان املعلنة دوليا واحرتامها• .التأكد من عدم االشرتاك يف انتهاكات حقوق اإلنسان.
•احرتام حرية تكوين اجلمعيات واالعرتاف الفعلي ابحلق يف املساومة اجلماعية.
❖ معايري العمل:
•القضاء على مجيع أشكال السخرة والعمل اإلجباري• .القضاء على عمالة االطفال •.القضاء على التمييز يف جمال التوظيف واملهن.
❖ مكافحة الفساد •:مكافحة الفساد بكل أشكاله ،مبا فيها االبتزاز والرشاوي؛
❖ احملافظة على البيئة• :تشجيع إتباع هنج احرتازي إزاء مجيع التحدايت البيئية• .االضطالع مببادرات لتوسيع نطاق املسؤولية عن
البيئة• .تشجيع تطوير التكنولوجيا غري الضارة ابلبيئة ونشرها.
مبادرات عامل األعمال ،ميثاق غرفة التجارة الدولية بشأن املسؤولية االجتماعية وحتقيق التنمية املستدامة؛

إعالن املبادئ الثالثية السياسية واالجتماعية للشركات املتعددة اجلنسيات عن منظمة العمل الدولية ،املبادئ التوجيهية ملنظمة
التعاون والتنمية االقتصادية للشركات متعددة اجلنسيات ،امليثاق العاملي للمس االج؛
املبادرات ذات الطابع احلكومي عن حكومة الوالايت املتحدة ،الوثيقة البيضاء عن املفوضية األوروبية؛

1

للمزيد من اإلطالع حول الموضوع أنظر في ذلك :خنفر أنفال ،توجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نحو المسؤولية االجتماعية –دراسة لعينة PME

بورقلة ،كلية العلوم االقتصادية ،تخصص إدارة أعمال ،مذكرة تحضير لشهادة الماستر ،جامعة قاصدي مرباح ورقلة  ،2017-2016 ،ص ص18-17 :
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املبادرات التجارية :املبادرات اليت وضعتها املؤسسات العاملية ذاهتا مثل خمتلف مدوانت السلوك الفردية ،آليات التقارير .ومجيع هذه
املبادرات وغريها ال تشكل منوذجاً عاملياً موحداً ،وال تف رض يف حد ذاهتا قيودا والتزامات على املؤسسات ،وإمنا هي أمناط وسلوك عمل
يتسم ابملرونة والتنوع كي تسرتشد هبا املؤسسات صاحبة القرار يف حتديد ما يالئمها ويتفق مع برامج عملها وصوال للنتائج املبتغاة منها؛
املبادرات الصادرة عن املنظمات الغري حكومية 2:وركزت املنظمات الدولية غري احلكومية اهتماماهتا يف أربعة ميادين أساسية
وهي:البيئة ،الصحة ،التنمية ،حقوق اإلنسان .ومن بني هذه املنظمات نذكر منظمة أصدقاء االرض العاملية ،منظمة العفو الدولية يف
مسائل حقوق اإلنسان يف املؤسسات ،املدونة األساسية ملمارسات العمل الصادرة عن االحتاد الدويل للنقاابت احلرة ،والسكراترايت املهنية
الدولية ،منظمة أطباء بال حدود ،منطمة السالم األخضر ،منطمة العمل الدولية....
 2.5.3املنظمات العربية للمسؤولية اإلجتماعية :تسعى الدولة اجلزائرية وعديد الدول العربية إىل خلق منظمات ومجعيات وهيئات تُعىن
أبمهية موضوع املسؤولية االجتماعية حتديدا ،وترصد له يف ذلك عدة جوائز حتفيزية هبدف جعل هذا املفهوم ضمن اسرتاتيجيات االدارات
واملؤسسات العمومية واخلاصة كافة.

املنظمة العربية للمسؤولية اإلجتماعية اتسست سنة  2013مركزها الرئيسي بريوت ،تدعم أساسا مؤسسات القطاعني العام
واخلاص على تطوير اهدافها ودمج املسؤولية االجتماعية ضمن اسرتاتيجياهتا ومن أهدافها:
*العمل على تعميم ثقافة املسؤولية االجتماعية على املستوى احمللي وكذا مستوى احلكومات العربية؛
*حتفيز اجملتمع املدين على االخنراط والتواصل أكثر مع كافة مؤسسات القطاعني العام واخلاص حول وضع مبادئ تساعد يف تعميم
نشاطات املسؤولية االجتماعية ،ودعم براجمها يف حتقيق التنمية املستدامة؛
*السعي لتوضيح رؤية احلكومات العربية مبجال املسؤولية االجتماعية وربطها بشبكة الكرتونية واحدة لدعم تطلعاهتا وتسهيل التواصل بينها
*حتفيز وتكرمي مسؤويل مؤسس ات القطاع العام واخلاص الذين قدموا مبادرات إجتماعية ملموسة ،وكذا تكرمي كافة املؤسسات احلائزة على
شهادات  ISOللمسؤولية االجتماعية.
ولدعم جمهوداهتا قامت هذه املنظمة برصد وختصيص جوائز حول املسؤولية االجتماعية ،مثل جائزة املنظمة العربية للمسؤولية

االجتماعية للقطاع الرمسي واخلاص يف املنطقة العربية ،جائزة درع التميّز الذهيب للمباين الذكيّة (وهي ارقى جوائز البيئة الذكية على
مستوى املنطقة العربية  ،وهي خمصصة حصرا للوزارات واالدارات الرمسية احلكومية و/أو شبه احلكومية على مستوى املنطقة العربية).

الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات ( :)ACSRNتشكلت يف  2004ابإلمارات العربية املتحدة ،وحتت شعار
"بناء الشراكات من أجل مستقبل مستدام" لتسهيل تبادل األفكار وتكوين شراكات دائمة يف خمتلف القطاعات والبلدان العربية ،وهي
مضمونة خارجياً من قبل مؤسسة ) (DNV-GLاليت تعد اثلث أكرب هيئة ابلعامل العتماد املسؤولية االجتماعية للمؤسسات وهتدف:
* تطوير قاعدة بياانت ألفضل املمارسات اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية للشركات؛
*املساعدة العملية يف تنفيذ اسرتاتيجيات املسؤولية االجتماعية للشركات يف أعماهلم األساسية؛
*تسهيل فرص التواصل بني القادة اإلقليميني للمسؤولية االجتماعية للشركات ومع أقراهنم الدوليني؛
* وضع الدول العربية كقوة عاملية رائدة يف جمال املسؤولية االجتماعية للشركات؛
*توفري منصة متعددة ألصحاب املصلحة للقطاعني اخلاص والعام لتبادل اخلربات االجتماعية للشركات.

 2للمزيد من اإلطالع حول الموضوع أنظر في ذلك :لطفي قواسمي ،دور المنظمات الدولية غير الحكومية في ترقية المسؤولية االجتماعية للقطاع الخاص،
كلية الحقوق ،قسم العلوم السياسية ،تخصص إدارة دولية ،مذكرة لنيل لشهادة الماجستير ،جامعة الحاج لخضر باتنة .2013-2012 ،
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املدعمة لنشاطها * :اجلائزة العربية للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات ،وتعترب هذه برانمج مت تطويره ملنطقة الشرق
وعن أهم اجلوائز ّ
األوسط وأفريقيا وهتدف إىل تشجيع املؤسسات يف العامل العريب على تكثيف جهودها يف جمال املسؤولية االجتماعية ،وغريها من اجلوائز...

اجلمعية العربية للمسؤولية اإلجتماعية :غري رحبية تعد مملكة البحرين مقرا رئيسيا العماهلا ،أنشأت من قبل جمموعة من اخلرباء مبجال
املسئولية االجتماعية ىف املنطقة العربية ،هتتم مبفاهيم العمل املسؤول وتطوير الشراكات الفاعله بني القطاع اخلاص ومنظمات اجملتمع املدين،
وتدعم الدراسات والبحث العلمي للمسؤولية ،وتسعي من خالل براجمها بتحويل املبادرات اىل اسرتاتيجيات ختدم املسئولية االجتماعية.
د -جملس املرأة العربية :بدأ اجمللس نشاطه حتت مظلة املنظمة العربية للمسؤولية االجتماعية من خالل مؤمترات وندوات تتناول شؤون
اجملتمع لدعم وترسيخ مفاهيم املسؤولية االجتماعية .وإبنطالقته اجلديدة إبسم جملس املرأة العربية املبنية على أسس عمل وبناء عالقات
متينة مع اهليئات النسائية العربية والدولية إلرساء العمل املشرتك الفعال ،مبا يف ذلك إنشاء شبكات عمل مشرتكة خلدمة قضااي املرأة العربية
بكل اجلهود والطاقات من أجل االرتقاء أبوضاعها ومسؤولياهتا اجملتمعية حتت شعار "مسرية حنو جمتمع أفضل".
 .4أمهية الدور التشاركي ألجهزة الدولة يف التحسيس ابملسؤولية االجتماعية واسرتاتيجيات إجناحها بقطاع األعمال اخلاص:
اعتمدت الدولة ابسرتاتيجياهتا املنادية أبمهية هذه املسؤولية يف قطاع االعمال اخلاص على تشارك كافة األطراف املسامهة يف إحداث التنمية
احمللية ابلدولة وطرقها التحسيسية جتاهها:
 1.4دور أهم أجهزة الدولة يف التحسيس أبمهية املسؤولية االجتماعية واسرتاتيجياهتا يف ذلك

 .1.1.4دور احلكومة :إن دور احلكومة يف تعزيز هذه املسؤولية يعكس إرادة الدولة السياسية ويتطلب( :األسرج ،2011 ،ص)10:
✓ خلق حتول اجتماعي يهدف إىل نشر ثقافة تبين هذه املسؤولية بني كافة أطياف اجملتمع ،من خالل خطط إسرتاتيجية وطنية تنمي
اإلحساس ابالنتماء واهلوية ،والتعريف مبفاهيم املواطنة واحلقوق والواجبات؛
✓ سن القوانني وتفعيل اجلانب التأسيسي الذي خيدم التوجه االجتماعي لقطاع األعمال العام واخلاص؛
✓ نشر الوعي الثقايف لدى اجملتمع أبمهية هذه الفلسفة اإلدارية االجتماعية الناجحة؛
✓ تقوم احلكومة بتشجيع وتفعيل الشراكة احلقيقية بني قطاعي األعمال العام واخلاص واجملتمع املدين؛
✓ تسيري اإلجراءات املرتبطة أبداء مؤسسات القطاع العام واخلاص  ،من خالل تقدمي حمفزات وإعفاءات ضريبية ومنح امتيازات خاصة
هلذه املؤسسات على ضوء متيزها يف املسؤولية االجتماعية؛

 2.1.4دور املؤسسات االقتصادية :حىت تنجح هذه املؤسسات يف تطبيق هذه املسؤولية وجب أتكيد تبنيها لربامج ختدم هذا التوجه
االجتماعي ،ويف مقدمة خططها مايلي( :مؤمتر األمم املتحدة  ، 2004ص-ص.)15-10 :
✓ خلق كياانت قانونية وآليات عمل ضمن اسرتاتيجياهتا ،لتأكيد االلتزام املؤسسي ابملسئولية االجتماعية؛
✓ ختصيص ميزانيات وبشكل منتظم لدعم أنشطة هذه الوحدات وإعطائها االستقاللية لدعم براجمها؛
✓ فصل هذه امليزانيات عن امليزانية األساسية لكي ال تتأثر بعوامل الربح واخلسارة ،وكذا تفاداي إليقافها؛
✓ دعم تطوع املوظفني كي يكون جزء من إسرتاتيجية عمل املؤسسة ،وتنفيذ برامج مشاركتهم وتدريبهم إما عن طريق جلان داخلية،
مجعيات أهلية حملية أو املؤسسات احلكومية ومنظمات اجملتمع املدين؛
✓ دعم البحث العلمي خللق ثقافة علمية أكادميية حول أمهية املسؤولية االجتماعية؛
✓ لفت نظر املسئولني ومتخذي القرار إىل أمهية هذا اجلانب وخلق التنافس والتحفيز بني املؤسسات؛
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 3.1.4دور اجملتمع املدين :يعتمد دور اجملتمع املدين يف جمال املسؤولية االجتماعية جتاه مؤسسات قطاع األعمال من خالل القيام مبا
يلي( :جامعة القدس املفتوحة ،2011 ،مؤمتر انبلس).
✓ تنظيم محالت واسعة النطاق للرتويج هلذا املفهوم ،مع حماولة حتديد مفهومه بوضوح ,هبدف زايدة وعي املؤسسات العامة واخلاصة،
أبمهية هذه الربامج وأثرها على أرابحها على املدى املتوسط والطويل؛
✓ حتديد أولوايت التنمية اليت يتعني على مؤسسات قطاع األعمال الرتكيز عليها واستهدافها؛
✓ مشاركة مؤسسات القطاع العام واخلاص على حتمل املسؤولية االجتماعية ،من خالل بناء إسرتاتيجية وطنية واقعية لتعزيز النزاهة
واملسائلة واحلكم الصاحل وحماربة الفساد؛
✓ تنظيم ورش عمل تضم صناع القرار لتحديد معايري أداء املسؤولية االجتماعية.

 4.1.4دور اإلعالم :يكتسب دور اإلعالم يف تعزيز املسؤولية االجتماعية ملؤسسات قطاع األعمال ككل أمهية كبرية ،ولتفعيل هذا الدور
يتطلب منه ما يلي( :األسرج ،2011 ،ص)10:
✓ تفعيل دور اإلعالم يف نشر هذه املسؤولية لدى قطاع األعمال من خالل إعالنه عن اجلهود االجتماعية اليت تبذهلا هذه األخرية هبدف
خلق نوع من املنافسة االجتماعية لتحقيق أكرب قدر من املنفعة للمجتمع؛
✓ ضرورة التغطية اإلعالمية اجليدة لكافة املؤمترات والندوات والورش واملبادرات اهلادفة إىل نشر ثقافة املسؤولية االجتماعية ملؤسسات
قطاع األعمال ومبادئها الصحيحة واجملاالت املرتبطة هبا.

 5.1.4دور اجلامعات :يتحدد دور اجلامعات يف بناء القدرات ونشر ثقافة املسؤولية االجتماعية على أسس علمية توضح كيفية قيامها
هبذا الدور اجملتمعي واملؤسسي املهم ،كما أن هذا الدور الذي يسند إىل مؤسسات التعليم العايل يكون يف إطار أخالقي مؤسسي ،ألن
اجلامعات ترتبط مع اجملتمع مبسؤولية اجتماعية ودور ُجمتمعي يفرضه عليها دورها احملوري يف تكوين املوارد البشرية املؤهلة علميا وأخالقيا
وامللتزمة واملسؤولة على تطوير اجملتمع واملسامهة يف التنمية املستدامة جبميع جماالهتا ومناحيها .ولتفعيل دورها يف إثراء توجهها االجتماعي
يتطلب منها ذلك وعلى سبيل املثال)https://www.al-sharq.com/opinion/24/12/2016( :
✓ العمل على أتسيس املؤمترات وخمتلف املبادرات اجلامعية (املعارض االعالمية ،األبواب املفتوحة اجلامعة الصيفية ،)...اهلادفة يف
مضموهنا إىل غرس وتنمية روح املواطنة بني مدخالت املنظومة اجلامعية (الطلبة) ،ونشر ثقافة هذه املسؤولية ملؤسسات قطاع األعمال
واجملتمع املدين وجماالهتا ومبادئها الصحيحة ؛
✓ العمل على وضع برامج ومناهج تكوينية وحماضرات ضمن اطوار وختصصات التعليم اجلامعي ،تسهم بطريقة تراكمية (إجيابية) يف غرس
ونشر ثقافة املسؤولية االجتماعية ،الشيء الذي يسهم بدوره يف رفع نسبة الوعي ابملسؤولية االجتماعية لدى الطالب الذي بدوره هو
(مشروع مواطن صاحل) عند التخرج؛
✓ العمل على إنشاء بنك املشاريع ،الذي حيتوي على مذكرات خترج تتعلق هبذا التوجه اإلداري االجتماعي ،وكذا األعمال املنجزة من
قبل خمابر البحث اجلامعية اليت تساهم يف خلق أنشطة اقتصادية؛
✓ عرض جتارب انجحة لبعض الدول اليت سبق وأن اعتمدت هذه الفلسفة االجتماعية ضمن اسرتاتيجياهتا  ،ومتكنت من حتقيق
مكاسب اقتصادية واجتماعية على إثرها ،هبدف تطبيق هذه التجارب على قطاع األعمال.
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اهتماما
❖ فعلى سبيل املثال وعلى املستوى العاملي تتجلى أمهية هذه املسؤولية يف التجربة املاليزية ولعلها من أبرز الدول اإلسالمية
ً

هبذا اجملال ،حيث تقرر استحداث منصب ابجلامعات املاليزية وهو انئب رئيس اجلامعة للمسؤولية االجتماعية إلبراز مدى أمهية هذه
املسؤولية ابحلياة األكادميية وأمهية تبنيها مبختلف جماالت احلياة.

 2.4أهم اسرتاتيجيات القطاع اخلاص يف النهوض مبسؤوليته االجتماعية :تداخلت مسؤولية القطاع االجتماعية ودوره على املستواين
املؤسسايت واجملتمعي من خالل عدة برامج وقوانني جمتمعية وأخالقية( :حلس ،2016،ص( )12اثبت ،2018،ص:)10
 .1.2.4على املستوى القانوين واالخالقي:
✓ ضرورة التزام مؤسسات القطاع اخلاص مبجموعة من القواعد األخالقية لكافة اجملاالت ،واليت حتددها جمالس إدارات هذه املؤسسات
ويقرها محلة األسهم ويتم إعالهنا بكل عدالة وشفافية وتلتزم املؤسسات بتطبيقها؛
✓ تطوير وحتسني مناخ االعمال واالرتقاء مبستوى األداء املهين وتبين احلوكمة الرشيدة يف ادارة املؤسسات والشركات وطبقا ألعلى
مستوايت اجلودة واملقاييس واملواصفات الدولية يف العمل واالنتاج؛
✓ تقوم مؤسسات القطاع اخلاص إبعداد توجيهات اسرتشادية للمسؤولية االجتماعية؛
✓عدم التهرب الضرييب وأتدية احلقوق املالية للحكومة واجلهات ذات احلقوق.

 .2.2.4على مستوى العمال وكافة أصحاب املصلحة:
✓ تؤكد مؤسسات القطاع اخلاص على سياستها الواضحة بتحمل املسؤولية االجتماعية جتاه العمال (كتوفري بيئة عمل صحية ،آمنة،
حم ّفزة ،توفري فرص التدريب والتشغيل جلميع الفئات املعنية وفق ضوابط قانونية تتسم ابلعدالة والشفافية ،حرية العمل النقايب )...وأصحاب
املصلحة ،واحرتام حقوقهم ومراعاة محاية أصول املؤسسة؛
✓ هتتم مؤسسات القطاع اخلاص بتلبية التزاماهتا جتاه عمالئها وأن تسعى جاهدة لتلبية ومحاية حقوقهم؛
✓ التعاون مع اجلامعات واالساتذة ،وتدريب الطلبة ،وتطبيق البحوث العلمية ميدانيا هبدف سد الفجوة ابلقطاعني.
 .3.2.4على مستوى السلع واخلدمات ومحاية املستهلك:
✓ محاية املستهلك بتوفري كافة املنتجات ،السلع الصحية والغذائية ،واخلدمات وفق درجات اجلودة وحسب املواصفات املطلوبة وابسعار
معقولة وبتوزيع عادل جلميع شرائح اجملتمع؛
✓ محاية املستهلك من االستغالل واالحتكار ،والتعاون االجيايب مع مجعيات محاية املستهلكني؛

 .4.2.4على املستوى اجملتمعي :الذي يندرج ضمن إطار التربعات والدعم املايل ،قطاع التعليم العايل والبحث العلمي ،القطاع الثقايف
والفين ،القطاع الصحي ،الشأن االقتصادي والتنموي واالجتماعي ،كما يلي:
✓تقدمي مساعدات عينية ومالية (ليس بطريقة عشوائية أوتندرج ضمن مسمى العمل اخلريي والتطوعي )..،للجهات احملتاجة حقا ،هبدف
توفري مساعدة وتنمية حقيقية مستدامة ،وحل جذري جلزء من مشاكل هذه الفئة ؛
✓ منح فرصة جلانب الوقف اخلاص يف إحداث التنمية ،فكربى الدول تقوم مشاريع مؤسساهتا على أعمال الوقف؛
✓ دعم ومتويل مراكز ومؤسسات التعليم العايل والبحث العلمي يف شىت اجملاالت وحتديدا الدراسات امليدانية اليت ختص القطاعات اهلامة
واحلساسة ابلدولة ،ودعم املؤمترات والندوات اليت تعقدها هذه املؤسسات.
✓ التنسيق والتواصل املستمر مع اجلامعات واالستفادة من خرباهتا ،للمسامهة يف تقدمي دراسات وحلول ملشاكل القطاع اخلاص ،والتباحث
املستمر مع اجلامعات للموائمة بني خمرجاهتا ومتطلبات ا لتنمية االقتصادية ،ومراجعة املناهج الدراسية على ضوء ذلك ابستمرار ،وتقدمي
الدعم ،املنح ،التحفيز والتكرمي لكافة مستحقيه.
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✓دعم املعا رض ،املهرجاانت والنوادي الثقافية املتفقة اهدافها وغاايهتا مع متطلبات التنمية الثقافية واالجتماعية؛
✓ املسامهة يف التنمية االقتصادية وحماربة البطالة من خالل خلق فرص عمل جديدة للعاطلني عن العمل؛
✓ ضرورة دعم املشاريع الصغرية واملتوسطة احلرفية ،والتنمية الريفية ،وتشجيع املشروعات التعاونية ،وتتبين الربامج ،التنموية ،واالجتماعية
واالقتصادية ابجملاالت الصحية والثقافية والتطوعية واإلنسانية للفئات احملتاجة ؛
✓ تقدمي اهلبّات واملساعدات املمكنة يف حالة الطوارئ؛
✓ دعم العيادات واملراكز الصحية واملستشفيات العمومية وقط اع الصحة ابملناطق النائية ،ابملعدات واالدوية الطبية ،وختصيص اايم عالجية
جمانية حلاالت املرضى الغري قادرين على مصاريف العالج و اجلراحة؛
✓ املسامهة يف محالت التوعية الصحية ،وقوانني املرور ومحاية املواطن ،ودعم مراكز الرعاية لكافة الشرائح.
 .5.2.4على مستوى محاية البيئة:
✓ مراعاة حقوق اإلنسان واالعتبارات البيئية أثناء ممارسة القطاع اخلاص لنشاطاته االقتصادية؛
✓ االستخدام االمثل ملدخالت االنتاج الصديقة للبيئة ،والتخلص من النفاايت الصناعية بطريقة ال تلوث البيئة؛
✓ دعم أنشطة مجعيات محاية البيئة ،االسهام يف عمليات التوعية البيئية ودعم براجمها؛
✓ التعاون مع السلطات احمللية والعمومية حول حتفيز القدرات وتطوير أساليب إدارة القطاع البيئي.

 3.4أهم املكاسب احملققة :جي ين القطاع اخلاص عدة مكاسب جراء تبنيه ملفهوم املسؤولية االجتماعية جتاه اجملتمع وإسهاماته املستمرة

واملدروسة بتحقيق التنمية احمللية املستدامة( .طلحي،2015،ص-ص)28-26:
✓ حتسني صورة مؤسسات القطاع اخلاص يف اجملتمع ،جتاه الدولة وهيئات اجملتمع املدين ،والقطاع العام؛
✓ ترسيخ مظهرها اإلجيايب أمام العاملني والعمالء ما يؤدي اىل زايدة القدرة التنافسية أمام املؤسسات األخرى؛
✓ املنظمة اليت تتحمل مسؤوليتها االجتماعية عادة ما تتجنب وطأة التشريعات و القوانني احلكومية؛

✓ حتقيق األرابح جيب أن ينظر إليها ابملنظور البعيد وليس مبنظور األجل القصري كما يف املاضي ،حيث إنفاق املؤسسة حلل املشاكل،
والذي يؤدي خلفض األرابح ابألجل القصري من شأنه خلق ظروف بيئية مالئمة لبقائها ومنوها واستمرار تدفق أرابحها يف األجل الطويل؛
✓ ابإلضافة اىل األثر اإلجيايب الذي ترتكه على الدولة و اجملتمع ،فبالنسبة للدولة فإن ازدايد اهتمام القطاع اخلاص ابلدور االجتماعي
يؤدي اىل ختفيف األعباء اليت تتحملها الدولة يف سبيل آداء مهامها املختلفة اجتاه جمتمعها احمللي (من حتقيق األمن احمللي واحلدود ،حتسني
عالقات العمل والتجارة الدولية ،أتمني الصحة العامة خاصة يف أوقات الكوارث ،)....أما ابلنسبة للمجتمع ،فإن من أهم الفوائد اليت
ترتتب عن حتمل القطاع اخلاص ملسؤوليته االجتماعية هو القبول االجتماعي(بسبب ما ملسه اجملتمع من إسهامات متواصلة للمؤسسات
اخلاصة املتبنية هلذا املفهوم االجتماعي يف كافة جماالت التنمية احمللية ما يعمل على استدامتها) والعالقة اإلجيابية والبينية مع اجملتمع
 .5اخلامتة:
من خالل ما مت التطرق إليه يف مضمون املقال أعاله ،نالحظ أن اجتهادات الدولة من وضع اآلليات واالسرتاتيجيات املنادية اترة
بتكاتف األطراف الفاعلة وتكثيف جهودها يف نشر ثقافة املسؤولية االجتماعية واترة أخرى التحسيس أبمهية تبين فلسفة املسؤولية
االجتماعية جتاه القطاع اخلاص هذا من جهة ،ومن جهة أخرى اجتهادات الدولة يف خلق األجهزة واهليئات االدارية املنادية بتفعيل دور
القطاع اخلاص يف الدولة ،تصب كلّها يف خدمة وترقية التنمية احمللية املستدامة هبا.
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إال أن هذه اجلهود الزالت مل تعط بعد النتائج املرجوة منها بسبب:
❖ حداثة هذا املفهوم يف أغلب مؤسسات القطاع اخلاص اجلزائري (رغم قدمه وتبنيه دوليا والعمل به على مستوى املؤسسات االقتصادية
للقطاع واخلاص)؛
❖ عدم بلورته يف إطار تنظيمي مؤسسايت واضح يتيح ملسئويل هذا القطاع ممارسة ميدانية واعية وصحيحة؛
❖ اخلصائص اهليكلية للقطاع اخلاص من حيث أنه منى وتطور على ضعف القطاع العمومي  ،والزال شاغله األكرب البعد االقتصادي
(تعظيم الربح) مقارنة ابلبعد االجتماعي والبيئي.
وقد مت التوصل يف نطاق هذا املقال من خالل اإلطار النظري لعدد من النتائج لعل من أمهها :
 تعترب فلسفة املسؤولية االجتماعية مدخل حموري لتحقيق التنمية احمللية املستدامة ابلدولة.
 يساهم القطاع اخلاص ابلنسبة العظمى مقارنة ابلقطاع العام  %99.98يف خدمة التنمية احمللية ابلدولة.
 جتتهد اجلزائر جبملة من اآلليات واالسرتاتيجيات لدعم القطاع اخلاص ،وهذا لثقتها بدوره يف النهوض ابلتنمية احمللية املستدامة هبا.
 يتداخل مفهوم املسؤولية االجتماعية مع عدة مفاهيم أخرى مباشرة مع متغريات املقال املطروح أعاله.

لعل من أمهها:
ويف ضوء تلك النتائج ميكن تقدمي مجلة من التوصيات ّ
 اإلبقاء على طوعية مفهوم املسؤولية اإلجتماعية للشركات العامة واخلاصة دون ربطها جبانب قانوين إلزامي ،قد يعمل على جترمي من مل
يتبناها ضمن نشاطاته؛
 جيب العمل على ضرورة تكثيف عمليات التحسيس حول هذا املسعى االجتماعي ،إبشراك كل األطراف املهتمة خبدمة وتنمية الدولة؛
 وابملوازاة جيب بلورة مفهوم املسؤولية االجتماعية يف إطار تنظيمي مؤسسايت واضح املالمح يتيح ملسئويل القطاع اخلاص ممارسة ميدانية
له واعية وصحيحة دون اخللط بينه وبني مفاهيم أخرى؛
 وابملوازاة جيب التاسيس خللق شراكات ثنائية وثالثية بني القطاع العام واخلاص واجملتمع املدين تتبىن يف مضموهنا فلسفة املسؤولية
االجتماعية جتاه اجملتمع ،هبدف إحداث تنمية حملية مستدامة بقطاعات الدولة؛
 إن إجناح مسعى تبين املسؤولية االجتماعية ابلقطاع اخلاص ،يعتمد على حتفيز الدولة يف ذلك من خالل قيامها بتوفري صندوق
متويل مستقل مساعد خيدم هذه املبادرات يف شىت اجملاالت وبنسب حتفيزية؛

 ضرورة االطالع على التجارب الدولية والعربية الناجحة مبجال تطبيق هذه الفلسفة االجتماعية ابلقطاع اخلاص ،والتعرف على أهم
اآلليات اليت اعتمدهتا هذه األخرية هبدف االستفادة منها وتطبيقها ما أمكن ذلك؛



العمل على إدراج مفهوم املسؤولية االجتماعية وتدريسه بشكل مباشر يف اجلامعات واهليئات التعليمية.

ويف ضوء ما مت طرحه ،ميكن اقرتاح آفاق مستقبلية ختدم هذا املقال ومن جوانب أخرى :فانطالقا من كون اجلامعة هي بوابة
نشر الوعي الثقايف على مستوى الدول ،فجل املواضيع املقرتحة سيكون مهدها اجلامعة:
 دور اجلامعة يف نشر ثقافة املسؤولية االجتماعية بني الطلبة (ابعتبارهم مشاريع خمرجاهتا ومدخالت عامل الشغل)؛
 دور اجلامعة يف التوعية أبمهية ودور القطاع اخلاص يف إحداث التنمية احمللية املستدامة ابلدولة.
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