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ملخص:
عرفت العقود املاضية توجه حكومات العديد من الدول إىل تركيز اهتمامها حنو دور القطاع اخلاص
يف حتقيق عملية التنمية املستدامة وذلك من خالل تقدمي كل اإلمكانيات واملساعدات وفتح عقود شراكة
اليت تعمل على تكثيف جهود هذان القطاعان من أجل املسامهة يف عملية التنمية ال سيما مع تزايد كرب
حجم القطاع اخلاص حيث أصبحت أغلبية الدول تعتمد على قطاع املؤسسات كأساس عملية التنمية يف
ظل التوجه حنو اقتصاد السوق ،ومن أجل تطوير دور هذه الشراكة وتعزيز مكانتها يف املسامهة يف عملية
التنمية البد أن يكون هلذين القطاعني دور اجتماعي يؤديه بالشكل الذي يعمل على حتقيق أهدافهما
وذلك يف ظل االلتزام مبعايري الشفافية واملساءلة اليت ختدم أهداف التنمية املستدامة واجملتمع ،حيث سوف
حناول من خالل هذه الورقة البحثية إىل تسليط الضوء على مسؤولية كل من القطاع العام والقطاع اخلاص
اجتاه اجملتمع ومدى التزام هذان األخريين مبعايري الشفافية واملساءلة اليت من شاهنا العمل على خدمة
وحتقيق التنمية املستدامة .
كلمات مفتاحية :التنمية املستدامة ،القطاع اخلاص ،املسؤولية االجتماعية ،القطاع العام.
تصنيفاتQ01, R42, M14 : JEL
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Abstract:
The past decades have defined the tendency of Governments of many
countries to focus their attention on the role of the private sector in
achieving sustainable development through the provision of all possibilities
and assistance and the opening of partnership contracts that intensify the
efforts of these two sectors to contribute to the development process,
especially with the increasing The size of the private sector has grown as
the majority of countries depend on the enterprise sector as the basis for the
development process in the direction of a market economy.
In order to develop the role of this partnership and enhance its position
in contributing to the development process, these two sectors must have a
social role to play in the way they achieve their goals, in compliance with
the standards of transparency and accountability that serve the goals of
sustainable development and society, where we will try through This
research paper highlights the responsibility of both the public and private
sectors towards society and the commitment of the latter to the standards of
transparency and accountability that will serve and achieve sustainable
development.
keywords: sustainable development; private sector; social responsibility;
public sector.
JEL Classification Codes: Q01, R42, M14
__________________________________________

belhachemidjahiza@gmail.com : اإليميل، بلهامشي جهيزة:المؤلف المرسل

:مقدمة
يشكل القطاع اخلاص حمور اهتمام العديد من الدول نظرا ملسامهته يف حتقيق عملية التنمية املستدامة وذلك
من خالل تركيز حكومات العديد من الدول على تشجيع مسامهة ومنو هذا القطاع نظرا ملا يقدمه من
مساعدات ختدم السياسات الكلية االقتصادية للدول من خالل مسامهته يف ختفيض معدالت البطالة
وخلق مناصب عمل اليت تؤدي بدورها إىل زيادة الناتج احمللي اخلام وال ننسى الفضل الكبري للقطاع العام
يف حتقيق عملية التنمية غري أن هذا األخري كثريا ما يواجه العديد من املشاكل اليت تتعلق أغلبها مبشاكل
التمويل نتيجة لعدم تنوع قطاعات هذا األخري وعدم التوازن بني خمتلف القطاعات احلكومية األمر الذي
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دفع احلكومات إىل التوجه حنو إبرام اتفاقيات وعقد شراكة بني هذين القطاعني نظرا لإلمكانيات اليت
يتوفر عليها القطاع اخلاص وتكاثف جهودمها من أجل املسامهة يف حتقيق عملية التنمية ،حيث يعد االلتزام
باملسؤولية االجتماعية من توجهات العوملة يف ظل اقتصاد السوق اليت تركز عليها حكومات العديد من
الدول بالنسبة للقطاع العام والقطاع اخلاص هبدف دعم وزيادة قدرهتما التنافسية وحتسني صورهتما لدى
الصاحل العام وخمتلف أصحاب املصاحل املتعاملني معهما  ،حيث كثريا ما ينظر إليهما على أهنما من بني
وسائل األساسية اليت تساهم يف حتقيق التنمية املستدامة وتفعيل أبعادها فاجلانب االجيايب هلذين القطاعني
العمل على جذب أنظار املستثمرين احملليني وحىت الدوليني ألنه يعرب عن ما يالقيه املستثمرون واألفراد
املتموقعون على ارض الوطن من عوائد وفوائد تعود عليهم بالنفع فأصبح يعنيان مبصطلح التنمية واالدارة
الرشيدة وهذا ما يشكل طريقا اجيابيا حيول دون تعرض املستثمرين واملواطنني ملختلف قضايا الفساد الشيء
الذي يتطلب البحث عن الطرق اليت تساهم وتضمن النهوض بتنافسية هذين القطاعني من خالل إعادة
النظر يف طرق متويلهما وتسيريمها ودفعهما حنو تفعيل منوذ التنمية املستدامة.
انطالقا مما سبق يمكن صياغة إشكالية بحثنا كاالتي:
ما هي خمتلف الفوائد املرتتبة على التزام القطاع اخلاص والقطاع العام يف إطار الشراكة مببادئ املسؤولية
االجتماعية وما مدى ارتباطهما بتحقيق بالتنمية املستدامة؟
انطالقا من اإلشكالية السابقة يمكننا صياغة الفرضيات التالية:
الفرضية األولى :تعمل اجلزائر على البحث عن العديد من البدائل اليت من شأهنا العمل على تنويع
االقتصاد ومتويله وتعزيز النمو والعمل على حتقيق التنمية املستدامة حيث يعترب القطاع اخلاص من بني
التوجهات احلديثة اليت تعمل على خلق مناصب الشغل وزيادة الناتج احمللي اخلام واملسامهة يف عملية
التنمية.
الفرضية الثانية :تعترب الشراكة بني القطاع اخلاص والقطاع العام يف ظل االلتزام مببادئ املسؤولية
االجتماعية من بني العوامل املسامهة يف حتقيق عملية التنمية املستدامة.
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أهمية الدراسة:
تكتسي هذه الدراسة أمهيتها البالغة كون موضوع الشراكة بني القطاع العام والقطاع اخلاص من املواضيع
املرتبطة بالقدرة التنافسية هلذين القطاعني يف زيادة تنافسيتهما والعمل على حتقيق التنمية املستدامة باعتبار
أن االلتزام مببادئ املسؤولية االجتماعية ومعايري املساءلة والشفافية يف الوقت احلايل تعترب مصدر ومطلب
أساسي جيب أن تتجه حنوه الدولة لتعزيز هذه الشراكة ومكانة هذين القطاعني من خالل االلتزام
بأخالقيات العمل ومبادئ الشفافية واملساواة واملسؤولية االجتماعية ،خاصة يف ظل حبث االقتصاد
اجلزائري عن خمر لتبعيته املطلقة لقطاع احملروقات و متويل عجز ميزان املدفوعات بسبب هذه التبعية من
خالل التوجه إىل مصادر متويل أخرى كتشجيع القطاع اخلاص والرفع من تنافسيته هبدف حتقيق فائض
اقتصادي يف التوازنات االقتصادية الكلية ،و من مث حتقيق زيادة يف معدل النمو االقتصادي الذي يؤدي
بدوره إىل حتقيق التنمية املستدامة وتفعيل متطلباهتا .
أهداف الدراسة :تسعى هذه الدراسة إىل حتقيق مجلة من األهداف هي:
تقدمي نظرة مفامهية حول مقومات الشراكة بني القطاع العام والقطاع اخلاص.التعرف على مكانة القطاع اخلاص ودوره يف حتقيق التنمية املستدامة يف اجلزائر.حماولة معرفة مدى تأثري االلتزام مببادئ املسؤولية االجتماعية على تنافسية هذين القطاعنيالمنهج المتبع :أما فيما خيص املنهج املتبع فقد اتبعنا املنهج التحليلي باستخدام أداة الوصف والتحليل
من خالل حتليل املعلومات والبيانات من أجل الوصول إىل النتائج املرجوة من هذه الورقة البحثية.
المحور األول :اإلطار النظري للقطاع الخاص والقطاع العام والتنمية المستدامة.
1-1مفهوم القطاع الخاص :يعترب القطاع اخلاص من بني القطاعات اليت برزت يف اآلونة األخرية بسبب مسامهتها الفعالة يف حتقيق
التنمية املستدامة ولكوهنا أداة يلجأ إليها القطاع العام عند وقوع ميزان الدولة يف حالة العجز من اجل
تلقي خمتلف املدخرات الفائضة عن القطاع اخلاص وقيامها بتمويل ميزانيتها حيث سوف نتطرق يف هذا
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احملور إىل معرفة مفهوم التنمية املستدامة ومدى تنافسية القطاع اخلاص من بني التعريفات املتعلقة مبفهوم
القطاع اخلاص نذكر:
يعرف القطاع اخلاص على أنه "قطاع يف االقتصاد الوطين يقوم على أساس امللكية الفردية لوسائل اإلنتا
وفيه يتم ختصيص املوارد اإلنتاجية بواسطة السوق"

.1

هو جمموع املؤسسات واهليئات اليت تعمل خار نطاق القطاع العام حيث ميتلكها األفراد ويقومون
بتسيريها وفق ما يسمح به القانون ولكن تبقى مراقبة من طرف احلكومة.
 .0الجهود الجزائرية المتبعة في تشجيع القطاع الخاص:
يعترب القطاع اخلاص من بني القطاعات املنتجة للمنتجات مبختلف أشكاهلا حيث حيتل هذا القطاع أمهية
بالغة يف العديد من الدول املتقدمة يف العامل فاجلزائر أصبحت تويل أمهية لدور هذا القطاع ومسامهته يف
زيادة الناتج احمللي اإلمجايل وتوفري العديد من مناصب الشغل ومسامهته يف التقليل من الواردات يف جمال
الصناعات واحملاصيل املختلفة ومسامهته يف تصدير الفائض من اإلنتا إىل الدول اجملاورة ،فالقطاع اخلاص
هو قطاع هام يف من بني القطاعات ذات األمهية يف االقتصاد الوطين .
 - 1.0التنمية المستدامة:
هناك العديد املفاهيم اليت تطرقت إىل مفهوم التنمية املستدامة سوف نتطرق إىل البعض منها ولكن يف
األول البد من معرفة ما مفهوم مصطلح التنمية .
-0-1-0التنمية :يعرفها )" (meir et baldwinسياسة اقتصادية طويلة األجل لتحقيق النمو
االقتصادي  ،بأهنا عملية يزداد بواسطتها الدخل القومي احلقيقي لالقتصاد خالل فرتة زمنية طويلة ،وإذا
كان معدل التنمية أكرب من معدل النمو السكان ،فإن متوسط دخل الفرد احلقيقي سريتفع ".

2

-1-1-0التنمية المستدامة :
ظهر أول تعريف تفسريي للتنمية املستدامة سنة  0223يف دراسة متت من طرف االحتاد األوريب للحماية
البيئية (union internationale pour la conservation de la nature ( )UICN
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) ،أما مصطلح التنمية املستدامة أصبح مصطلح رمسي من خالل التعريف الذي اقرتح من طرف الوزير
األول النروجيي" "GRO HARLEM BRUNDTLANDسنة  0291يف تقرير اللجنة
الدولية حول البيئة و التنمية ( )CMEDيف قمة ريوجنريو والقمة الدولية للتنمية املستدامة يف
 ، 9339 Johannesburgحيث ناقش هذا املؤمتر للمرة األوىل القضايا البيئية وعالقتها مبشكل
الفقر وغياب التنمية يف العامل ،ومت اإلعالن على أن الفقر وغياب التنمية مها أشد أعداء البيئة.

3

كما عرفها تقرير برونتالند الصادر عن اللجنة الدولية حول البيئة والتنمية "التنمية املستدامة هي تلبية
احتياجات احلاضر دون التخلي عن األجيال املستقبلية يف تلبية احتياجاهتا "4وقد عرفتها اللجنة العاملية
للبيئة والتنمية واليت قدمت تقريرها بعنوان "مستقبلنا املشرتك " التنمية املستدامة على أهنا التنمية اليت تليب
حاجات احلاضر دون حماولة معرفة قدرة األجيال القادمة على تلبية احتياجاهتم.

5

يعرف برنامج األمم املتحدة للتنمية والبيئة التنمية املستدامة" :هي تنمية تسمح بتلبية احتياجات
ومتطلبات األجيال احلاضرة دون اإلخالل بقدرة األجيال املستقبلية على تلبية احتياجاهتا".6
فالتنمية املستدامة تعين خمتلف اإلمكانيات الالزمة اليت توفرها الدولة يف قطاع ما من أجل توفري احتياجات
املختلفة لألجيال القادمة ودون التأثري على حاجيات احلاضرة.
 -0-0القطاع العام :
ميثل القطاع العام جمموع املؤسسات اليت تسري وتدار من قبل احلكومة حيث تعمل على إنتا سلع
وخدمات ال هتدف إىل حتقيق أرباح وإمنا هدفها األساسي تقدمي منتجات وخدمات إىل اجملتمع إلشباع
حاجاهتم بأفضل األسعار.

7

القطاع العام يعرف على أنه "تلك القطاعات اليت ختضع للسيطرة الكاملة للدولة ".

8

فالقطاع العام يعين خمتلف املؤسسات واهلياكل والتنظيمات اليت تعمل حتت سلطة احلكومة وتعمل على
تنفيذ براجمها وتعمل احلكومة على تسيريها ومراقبتها وذلك بغرض توفري السلع واخلدمات الالزمة
للمجتمع ،حيث ينقسم القطاع العام إىل نوعني من القطاعات وذلك حسب الشكل املوايل.
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الشكل رقم (:)10مكونات القطاع العام .
القطاع العام

قطاع احلكومة
اإلدارة احمللية

قطاع األعمال العام
اهليئات العامة
االقتصادية

اجلهاز اإلداري

الشركات
العامة األخرى

الشركات
القابضة

المصدر :حممد صالح "،دور الشراكة بني القطاعني العام واخلاص يف رفع عوائد االستثمار يف البىن
التحتية لالقتصاد وفق نظام البناء والتشغيل ونقل امللكية –حالة بعض اقتصاديات الدول العربية –
"أطروحة دكتوراه ختصص نقود و بنوك ،جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف –اجلزائر ،-ص .90
 .1المحور الثاني :أساليب الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص
0.1الشراكة بين القطاع العام والخاص :
تعرف بأهنا "اتفاق وفق عقد بني القطاع اخلاص والقطاع العام حتدد فيه األهداف وشكل ونسب املسامهة
بينهما لتمويل االستثمار املتفق عليه والتجهيزات وإدارهتا وصيانتها طوال مدة العقد".

9

 -1.1أساليب الشراكة بين القطاع العام والخاص :هناك العديد من أساليب الشراكة بني القطاعني:
-0عقود الخدمة :عقد إداري ملزم لطرفني العام واخلاص يلتزم األول بتوفري اخلدمة بينما تلتزم الدولة أو
إحدى هيئاهتا بدفع أعباء اخلدمة املنجزة من طرف القطاع اخلاص .
-1عقود اإلدارة :مينح من خالهلا للقطاع اخلاص حرية التسيري ملنشأة ما مدة زمنية حمددة مقابل أتعاب
تدفعها الدولة طيلة فرتة تسيري القطاع اخلاص للمنشأة .
-3عقود اإليجار :عن طريق قيام الدولة بتأجري مرفق عومي واخلدمة لصاحل القطاع اخلاص لفرتة زمنية
حمددة وتبقى الدولة مسؤولة عنها .
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-4عقود االمتياز  :يقوم مبقتضاه طرفني مستقلني قانونيني ومها يف حالة الشراكة بني القطاع العام والقطاع
اخلاص اجلهة احلكومية ماحنة امتياز ملؤسسة خاصة ممنوحة االمتياز باالتفاق على مجلة من الشروط .
 Bot -5البناء والتشغيل ونقل الملكية :يتضمن بقيام الدولة بفتح اجملال للقطاع اخلاص بإنشاء
املشاريع وتسيريه وفق عقد حمدد املدة وانتهاء مدة العقد تنتقل ملكية املشروع للدولة
 BOOT-6البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية :عن طريق قيام الدولة ترخيص للقطاع اخلاص
بتشييد مشاريع خدماتية موجهة لصاحل العام مع متسكه بتملك املشروع مع تشغيله .
 BOO-1البناء والتملك والتشغيل :يتضمن هذا األسلوب مشاريع اليت تتضمن تكاليف تسرتد على
املدى الطويل كاملطارات .
-8البيع :عن طريق البيع املباشر من خالل ختلي الدولة عن أصوهلا لصاحل القطاع اخلاص أو بيع األسهم
يف السوق املايل لرفع من رأس مال الشركة .
ويعرفها صندوق النقد الدويل الشراكة بني القطاع عام والقطاع خاص على أهنا "الرتتيبات اليت يقوم فيها
القطاع اخلاص بتقدمي أصول وخدمات تتعلق بالبنية التحتية جرت العادة على أن تقدمها احلكومة ".

10

فالشراكة بني القطاع العام واخلاص هي عبارة عن عقود مربمة أو اتفاقيات تقوم مبوجبها احلكومة بعرض
جمموعة من املشاريع تقوم باجنازها بالشراكة مع القطاع العام حيث يتم متويل هذه املشاريع بالشراكة بني
القطاعني .
الشراكة بين القطاع العام والخاص ودرها في تحقيق التنمية :بعد انتقال اجلزائر من االقتصاد املخطط مركزيا إىل اقتصاد السوق القائم على دور املؤسسات يف عملية
التنمية انتهجت سياسة الشراكة بني القطاع العام والقطاع اخلاص حيث تعزز موضوع الشراكة بصدور
القانون  03-23املؤرخ يف أفريل  0223املتعلق بالقرض والنقد حيث يعترب أساس انتها نظام اقتصاد
السوق و تفعيل دور القطاع اخلاص يف النشاط االقتصادي ،حيث مت إلغاء الفوارق بني القطاع العام
واخلاص 11،واجلدول املوايل يوضح عدد املشاريع املنجزة عن طريق الشراكة بني القطاع العام والقطاع
اخلاص يف اجلزائر من سنة  9330اىل غاية سنة .9339
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الجدول رقم (:)10عدد المشاريع االستثمارية عن طريق الشراكة في الفترة  1118-1114الوحدة مليون دج.
السنة

عدد المشاريع

القيمة

1114

00

91271

1115

02

20900

1116

00

047909

1111

64

14314

1118

31

311611

المجموع

131

154541

المصدر  :السعيد دراجي "،عقود الشراكة بني القطاعني العام واخلاص آلية فعالة لتمويل التنمية احمللية "جملة العلوم
اإلنسانية عدد ،00جوان ،9300جملد ب.ص.ص .ص ص .001

نالحظ من خالل اجلدول أن عدد املشاريع االستثمارية بالشراكة بني القطاعني العام واخلاص يف تناقص
حيث وصلت سنة  9339إىل  01مشروع بينما كانت سنة  9331حتتل نسبة كبرية ب  40مشروعا
،وقد يفسر هذا التناقص األوضاع غري مستقرة وخمتلف األزمات اليت تقصف باالقتصاد اجلزائري األمر
الذي يؤدي بدوره إىل اخنفاض حتمل الدولة والقطاع اخلاص لألعباء املتزايدة ملا له من تأثري على األوضاع
االقتصادية وعملية التنمية يف اجلزائر .
الشكل رقم (:)11نوع االستثمار.

املصدر  :الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار.
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نالحظ من خالل الرسم البياين أن عدد املشاريع يف القطاع اخلاص أكرب من عدد املشاريع يف القطاع العام
وهذا يدل على دور القطاع اخلاص يف جتسيد املشاريع واملسامهة يف التنمية.
 -0المسؤولية االجتماعية لكل من القطاع العام والقطاع الخاص .
تعددت تعريفات املتعلقة مبصطلح املسؤولية االجتماعية لدى الباحثني و مل يتم التوصل إىل تعريف
موحد و من بني هذه التعريفات نذكر مايلي :
ميكن تعريف املسؤولية االجتماعية ملؤسسات األعمال على أهنا "تلك املمارسات اليت تقوم هبا املنظمة
املتعلقة باالنشغاالت االجتماعية ،والبيئية ،واألخالقية يف أنشطتها الصناعية والتجارية".12
كما عرفت الغرفة التجارية العاملية املسؤولية االجتماعية على أهنا " مجيع احملاوالت اليت تساهم يف
تطوع املؤسسات لتحقيق التنمية بسبب اعتبارات أخالقية و اجتماعية اجلديدة ،وبالتايل فإن املسؤولية
االجتماعية تعتمد على مبادرات رجال األعمال دون وجود إجراءات ملزمة قانونيا ،ولذلك فإن املسؤولية
االجتماعية تتحقق من خالل االقتناع والتعلم".

13

وقد فرق ) (robbins 1999بني املسؤولية االجتماعية واالستجابة االجتماعية فقد عرف األوىل على
أهنا اعتبارات أخالقية تركز على جمموع األهداف يف صورة التزامات طويلة األجل أو املدى حيث تساهم
يف تعزيز الصورة اجليدة عن املؤسسة يف اجملتمع الذي تزاول عملها فيه أما االستجابة االجتماعية هي الرد
العملي بعدة وسائل على ما جيري من تغيريات وأحداث اجتماعية يف املدى القصري واملتوسط.14
أما املنظمة العاملية للتقييس ( )ISOتعترب املسؤولية االجتماعية بأنه "النشاطات اليت تقوم هبا املنظمة
لتحمل املسؤولية النامجة عن أثر نشاطاهتا على اجملتمع واحمليط لتصبح نشاطاهتا منسجمة مع منافع اجملتمع
والتنمية املستدامة ،وترتكز املسؤولية االجتماعية على السلوك األخالقي واحرتام القوانني واألدوات
احلكومية ودجمها يف النشاطات اليومية للمنشأة ".15
ويعرفها جملس األعمال العاملي للتنمية املستدامة (":)9330املسؤولية االجتماعية هي االلتزام املستمر من
قبل شركات األعمال بالتصرف أخالقيا واملسامهة يف حتقيق التنمية االقتصادية والعمل على حتسني نوعية
الظروف املعيشية للقوى العاملة وعائالهتم واجملتمع احمللي واجملتمع ككل ". 16
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أما البنك الدولي فيعرفها  :املسؤولية االجتماعية ما هي إال "التزام قطاع األعمال باإلسهام يف التنمية
االقتصادية املستدامة ويف العمل مع املوظفني وأسرهم واجملتمع احمللي واجملتمع ككل من أجل حتسني حياهتم
بأساليب تفيد قطاع األعمال والتنمية على حد سواء".17
فاملسؤولية االجتماعية تعين ضمان استمرار والتزام منظمات األعمال واملؤسسات بالقوانني واملعايري
األخالقية حبث تصبح كل مؤسسة مسؤولة عن نتائج أفعاهلا وأعماهلا .
-0-3أبعاد المسؤولية االجتماعية
حسب Archie Carrollفان للمسؤولية االجتماعية أربعة أبعاد رئيسية تتمثل يف :البعد االقتصادي،
البعد األخالقي ،البعد القانوين والبعد اخلريي :

18

البعد االقتصادي :ويتمثل يف اعتبار املؤسسة كوحدة اقتصادية أساسية يف اجملتمع تقوم بإنتا السلع
وتقدمي اخلدمات يف إطار احرتام قواعد املنافسة والتسويق و أخالقيات العمل .
البعد األخالقي :احرتام البيئة اليت يتم فيها العمل وذلك من خالل االمتثال إىل القيم ،األخالق،
السلوكيات واملعتقدات السائدة يف اجملتمع .
البعد القانوني :االلتزام بالقوانني والتشريعات اليت تفرضها الدولة واخلضوع إليها وعدم جتاوزها.
البعد الخيري :املبادرات اإلنسانية اليت تقوم هبا ملساعدة أفراد اجملتمع وتكون خارجة عن طبيعة عملها
واليت يغلب عليها الطابع اإلنساين.
وقد قدم Carrollمنوذ يلخص فيه هذه األبعاد األربعة على النحو التايل:
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الشكل رقم (:)13هرم المسؤولية االجتماعية ل : Carroll
املسؤولية الخيرية :التصرف كمواطن صالح يساهم في تعزيز املوارد في املجتمع ويحسن نوعية
ونمط الحياة.

املسؤولية ألاخالقية :مراعاة الجانب ألاخالقي في اتخاذ مختلف القرارات مما يؤدي إلى العمل

بشكل صحيح وعادل.
املسؤولية القانونية:الامتثال للقانون والذي يعكس ما هو صحيح أو خطا في املجتمع وهو ما يمثل قواعد
العمل.

املسؤولية الاقتصادية :تحقيق عائد يمثل قاعدة أساسية للوفاء باملتطلبات ألاخرى.
املصدر :حممد عاطف حممد ياسني ،واقع تبين منظمات األعمال الصناعية للمسؤولية االجتماعية دراسة تطبيقية ألراء عينة
من مديري الوظائف الرئيسية يف شركات صناعة األدوية البشرية األردنية ،رسالة ماجستري ،جامعة الشرق األوسط
للدراسات العليا كلية العلوم اإلدارية واملالية ،األردن ،9339 ،ص.09 :

-1-3المسؤولية االجتماعية للقطاع العام و القطاع الخاص :
املسؤولية االجتماعية للقطاع العام واخلاص هي جزء من منظومة اقتصاد السوق االجتماعي حيث تعين
املسؤولية االجتماعية للقطاع العام والقطاع اخلاص التزام هذا األخري بالقوانني واملبادئ األخالقية اليت
تساهم يف التأثري على احمليط االجتماعي واجملتمع ككل .
حيث يعرفها البنك الدويل بأهنا "التزام أصحاب النشاطات التجارية باملسامهة يف التنمية املستدامة من
خالل العمل مع موظفيهم وعائالهتم واجملتمع احمللي لتحسني مستوى معيشة الناس بأسلوب خيدم التجارة
وخيدم التنمية يف آن واحد".

19
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كما يعرفها اجمللس األعلى للتنمية املستدامة بأهنا "االلتزام املستمر من قبل املؤسسات بالتصرف أخالقيا
واملسامهة يف حتقيق التنمية االقتصادية والعمل على حتسني نوعية الظروف املعيشية للقوى العاملة وعائالهتم
واجملتمع ككل "

. 20

مراحل تطور المسؤولية االجتماعية لمنظمات األعمال:
-0مرحلة تعظيم إدارة تعظيم األرباح :كانت املسؤولية االجتماعية لألعمال يف هذه املرحلة هي تعظيم
األرباح حتت شعار "ما هو جيد يل جيد للبلد ".

21

حيث متيزت هذه املرحلة برتكيز اهتمامها إبان الثورة الصناعية على تعظيم اإلنتا فقط دون مراعاة
مسؤولياهتا اجتاه اجملتمع وكل األطراف أصحاب املصاحل األخرى حيث يعترب الربح هدفها األساسي .
-1مرحلة إدارة الوصاية من أواخر العشرينات حتى بداية الستينات :خالل هذه املرحلة كانت
املسؤولية االجتماعية ملنظمات األعمال تتمثل يف حتقيق الربح الذي يعمل بدوره على حتقيق املصلحة
الذاتية ومصاحل كل األطراف األخرى حتت شعار "ما هو جيد للشركات جيد للبلد".

22

-3مرحلة إدارة نوعية الحياة من أواخر الستينات حتى اليوم الحاضر :يف هذه املرحلة تتمثل املسؤولية
االجتماعية ملنظمات األعمال على مبدأ أن الربح مهم وضروري لكن األفراد أهم من املال أو النقود حتت
شعار "ما هو جيد للمجتمع هو جيد للبلد".

23

-4-1أهمية تعزيز المسؤولية االجتماعية لدى القطاع الخاص والقطاع العام:
تعد املسؤولية االجتماعية إحدى الركائز األساسية يف حياة الدولة واجملتمع بصفة عامة فهي وسيلة للتقدم
والرقي واالزدهار الفردي واجلماعي حيث تقوم كل من عملية التنمية والتقدم على املسؤولية االجتماعية
فمستوى تنمية وتقدم مؤسسات القطاع العام والقطاع اخلاص تقاس من خالل قيمتهما املضافة يف الواقع
ويف حميطهما بصفة عامة وما يقدمانه هذين األخريين يف جمتمعها بصفة خاصة من خالل قياس مدى
حتملهما للمسؤولية اجتاه نفسهما واجتاه اآلخرين واحمليط الذي يتعايشان فيه حيث متثل املسؤولية
االجتماعية إحدى الطرق اليت تساهم يف تكوين مؤسسات هذين القطاعني ،فإحساس هذين القطاعني
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مبسؤوليتهم حول نفسهم وحول أفراد جمتمعهم ودولتهم حلقة أساسية فبدوهنا يفقد القطاعني ثقتهما يف
نفسهما ويف جمتمعهما ويف حتقيق أهدافهما وخدمة الصاحل العام فينتشر الفساد والفقر يف اجملتمع فإحساس
هذين القطاعني يف ظل الشراكة يقودمها إىل االلتزام بالقواعد اإلنسانية اجتاه الدولة واجملتمع حبيث يعرتف
هذين القطاعني مبا يصدر عنهما من أعمال من خالل حتملهما لنتائج ومسؤولية أفعاهلما  ،وعليه تأيت
مسؤولية الشراكة بني القطاع العام والقطاع اخلاص حنو أنفسهم وحنو دولتهم وحنو أفراد جمتمعهم من اجل
تقوية الروابط االجتماعية والثقافية واالقتصادية وحىت السياسية بينهم وبني ما حييط هبم اليت تسعى
حكومات الدول إىل تقويتها وتنميتها من خالل منح جمموعة من احلقوق وسن جمموعة من القوانني لصاحل
تعزيز شراكة هذين القطاعني كاملسامهة يف مساعدة بعضهم البعض التكييف مع احمليط اللذان يقيمان على
أرضه .
-4دور المسؤولية االجتماعية للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في المساهمة في تحقيق
عملية التنمية.
من بني األسباب الرئيسية اليت أدت إىل تزايد وتعاظم االهتمام باملسؤولية االجتماعية هو انتشار الفساد
والبطالة والفقر وتزايد اتفاقيات الشراكة بني القطاع العام والقطاع اخلاص وقد تزايد التوسع الكبري
ملؤسسات القطاع اخلاص على حساب مؤسسات القطاع العام فاجتهت أنظار احلكومات إىل إقامة شراكة
بني هذين القطاعني ومن أجل االستفادة من القيمة املضافة اليت حيققها القطاع اخلاص وبالتايل املسامهة يف
حتقيق التنمية املستدامة من خالل تعاوهنما وكثيف جهودمها خلدمة الصاحل العام كما أن التزام هذين
القطاعني مبعايري الشفافية واملساءلة يؤدي إىل تفعيل وزيادة مكانتهما يف احمليط اللذان يعمالن فيهما من
خالل حتمل نتائج وأعمال شراكتهما وحماسبة املسؤولني عن ارتكاب األخطاء وغريها من القضايا اليت
حتول دون املسامهة يف حتقيق عملية التنمية .
فاملسؤولية االجتماعية هي مسؤولية كل مؤسسات الدولة أي مسؤولية كل من القطاع العام من جهة
ومسؤولية القطاع اخلاص من جهة أخرى فهي تعرب عن الدور االجتماعي هلذين القطاعني حيث تساهم
يف حتقيق العدالة االجتماعية اليت تعترب إحدى مقومات عملية التنمية املستدامة.
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وحسب جملس األعمال العاملي يستند دور قطاع األعمال يف التنمية املستدامة على ثالثة ركائز
النمو االقتصادي املتواصل.التنمية اجملتمعية.-محاية املوارد الطبيعية والبيئية.

-0-4تطور مساهمة كل من القطاع الخاص والقطاع العام في تحقيق التنمية المستدامة:
دور القطاعين في خلق القيمة المضافة:
يعترب إنتا القيمة املضافة مبثابة مؤشر اقتصادي الذي يعمل على تقييم النمو االقتصادي ،ومنه
تعترب وسيلة للحكم على مدى مسامهة كل قطاع أو فرع يف هذا النمو احملقق ،وملؤسسات القطاع العام
والقطاع اخلاص دور يف املسامهة يف خلق قيمة مضافة حيث ميكن تلخيص ذلك يف اجلدول املوايل:
جدول رقم( :)11القيمة المضافة حسب قطاع النشاط لعام .1101
القطاعات

القطاع
العام

القطاع اخلاص

القيمة

القيمة

الزراعة

0.39

0309.00

البناء واألشغال العمومية

00.72

0379.04

النقل واملواصالت

099.39

934.30

خدمات املؤسسات

97.70

24.94

الفندقة واالطعام

00.30

030.04

الصناعة الغذائية

91.79

042.27

3.0

9.92

17.07

0930.39

صناعة اجللد
التجارة والتوزيع

املصدر  :نشرية املعلومات اإلحصائية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة الصادرة عن وزارة الصناعة واملؤسسات الصغرية
واملتوسطة وترقية االستثمار ،العدد ،93،9309ص .70
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نالحظ من خالل اجلدول املسامهة الفعالة واملعتربة لكل من القطاعني العام واخلاص يف خلق القيمة
املضافة .لقد أصبح لكل من مؤسسات القطاع اخلاص والقطاع العام دورا حموريا يف عملية التنمية وهو ما
أثبتته النجاحات اليت حققتها الدول املتقدمة يف إطار الشراكة بني القطاع العام واخلاص.
دور القطاعين في زيادة نمو الناتج المحلي اإلجمالي:
يساهم كل من القطاعني بفضل اإلصالحات اهليكلية اليت قامت هبا احلكومة اجلزائرية يف العمل على زيادة
منو الناتج احمللي اإلمجايل واجلدول املوايل يبني تطور مسامهة كل من القطاع العام والقطاع اخلاص يف الناتج
احمللي اإلمجايل للفرتة .9332-9339
الجدول رقم (:)13تطور مساهمة كل من القطاع العام والقطاع الخاص في الناتج المحلي اإلجمالي في الجزائر
للفترة .1111- 1118
نسبة المساهمة من
القطاع العام

الناتج المحلي

القطاع الخاص

االجمالي %

نسبة المساهمة من الناتج
المحلي االجمالي %

1118

58.72%

2008

41.27%

1111

45.30%

2009

54.69%

المصدر :عبد القادر بريش و زهري غراية" دور القطاع اخلاص يف تعميق مبادئ و ممارسات املسؤولية
االجتماعية للشركات"ورقة قدمت يف امللتقى الدويل الثالث حول  :منظمات األعمال و املسؤولية
االجتماعية ،جامعة بشار ،قسم العلوم االقتصادية  07-00فيفري  9309ص .2
نالحظ من خالل اجلدول السابق جتاوز نسبة مسامهة القطاع العام يف زيادة منو الناتج احمللي االمجايل يف
سنة  9339جتاوزت  %73ويف سنة  9332جتاوزت نسبة مسامهة القطاع اخلاص يف منو الناتج احمللي
االمجايل نسبة . 50%
خاتمة:
يعترب القطاع العام والقطاع اخلاص إحدى أهم الوسائل اليت هتدف إىل حتقيق التنمية املستدامة وإرساء
مبادئ الشفافية والعدالة واملسؤولية االجتماعية اليت تضمن نزاهة عمل هذين القطاعني وجتسيد معامل
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القوانني ،فاملسؤولية االجتماعية هي التوفيق بني املصاحل العامة واملصاحل اخلاصة وحتقيق التوازن بني حتقيق
األرباح واملتطلبات االجتماعية.
فاملسؤولية االجتماعية ترتبط بالتنمية املستدامة و يف املقابل التنمية املستدامة ترتكز على ثالث ركائز اليت
تتمثل يف البيئة ،اجملتمع ،االقتصاد ،هذه األعمدة الثالثة تغطى من طرف إدارة املؤسسة ،فاملؤسسة أو
منظمة لديها التزامات متنوعة ليست اقتصادية و مالية فقط بل أيضا اجتماعية من خالل تأثري أفعاهلا
على اجملتمع واحمليط الذي تتواجد وتنشط فيه.
وفي األخير توصلنا إلى جملة من النتائج ،من أهمها:
املسؤولية االجتماعية هي التزام كل من القطاع العام والقطاع اخلاص اجتاه كل األطراف املتعاملني معهما مبا
يتماشى مع أهدافهما ومتطلباهتما يف ظل التوجهات والتغريات احلديثة اليت تعرفها البيئة احمللية والدولية
ملؤسسات الدولة ومؤسسات القطاع اخلاص.
تربز أمهية املسؤولية االجتماعية كأداة فعالة تضمن استدامة الشراكة بني القطاعني (العام واخلاص)
وتكسبهما ميزة تنافسية تؤهلهما للبقاء واالستمرارية.
يظهر اهتمام احلكومة اجلزائرية باملسؤولية االجتماعية حنو توجيه هذه املسؤولية لتحقيق أهداف السياسة
العامة وتفعيل دور هذه الشراكة من أجل خدمة أبعاد التنمية املستدامة.
ويف األخري لقد تزايد وعي مؤسسات القطاع العام والقطاع اخلاص بضرورة تبين املسؤولية االجتماعية حيث
أصبح احلكم على أداء املؤسسة يتجاوز أدائها املايل وتعظيم أرباحها ،بل يشمل أصبح أدائها جتاه اجملتمع
الذي تتواجد فيه وتتكيف معه وكذا مدى تأثري نشاطاهتا وأفعاهلا عليه.
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