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 :مقدمة 

 

 ثقافة المسؤولية االجتماعية بالمجتمعات االسالمية •

 نشأة المفهوم في اوروبا وأمريكا  •

 
 فلسفة المسؤولية االجتماعية•
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ملاذا الشركات بالغرب متقدمة يف 
   االجتماعية  ؟للمسؤولية 

 الصقري الرمضي: م              إعداد  2017 فبراير1استراتجيات المسؤولية االجتماعية      مؤتمر المسؤولية االجتماعية الثاني بالكويت        
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 تاريخها اسم المبادرة عدد
 م GR 1992مبادرة التقارير العالمية  1

 م 1999 داو جونز لالستدامة مؤشر 2

 م 2000 االتفاق العالمي مبادرة  3

 م 2000 االوليلأللفية اهداف االمم المتحدة  4

 م 2000 لشبونهاستراتيجية اصدر االتحاد االوروبي  5

 م 2001 اصدر االتحاد االوروبي الورقة الخضراء 6

 م 2010 26000االيزو مواصفة المسؤولية االجتماعية  7

 2030- 2016 لأللفية الجديدةاهداف االمم المتحدة  8

 مبادرات دولية عامة: اوال

4 



 مبادرات بريطانيا: ثانيا

 تارخيها اسم املبادرة عدد

 2000 تعيين وزير للمسؤولية االجتماعية  1

 2002 معهاالتعامل  اثناءاقرار المسؤولية االجتماعية للشركات  2

 2002 ضريبة المناخ صدر قانون  3

 2004 اعالن مشروع استراتيجية المسؤولية االجتماعية العالمية 4
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 مبادرات فرنسا: ثالثا  

 تارخيها اسم املبادرة عدد

 2000 طرح قانون االقتصاد الجديد 1

 2000 الزام الشركات بتقديم تقارير االستدامة 2

 2003 انشاء المجلس الوطني للتنمية المستدامة 3

 2003 وضع استراتيجية وطنية للتنمية المستدامه 4
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 مبادرات املانيا: رابعا 

 تارخيها اسم املبادرة عدد

 2002 استراتيجية قومية للتنمية المستدامة 1

 2009 نص عمل الوزارات ان االستدامة معيار الزامي 2

 2010 الشركاتللمسؤولية االستراتيجية الوطنية  3

 سلطة بالدولةمظلة اعلى تحت االستراتيجية  4

 مجلس للتنمية المستدامة يعين اعضاءه الدوله 5
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 النتيجة

جل الرشاكت أ دجمت املسؤولية الاجامتعية 

 وأ صبحت اساس ية يف اسرتاتيجياهتا 
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 تارخيها املبادرة الدولة

 2006 صندوق المسؤولية االجتماعية  االمارات العربية المتحدة  

 2008 المؤشر السعودي للتنافسية المسؤولية المملكة العربية السعودية

 2015 مجالس للمسؤولية االجتماعية في امارات المناطق

 2009 المركز المصري للمسؤولية االجتماعية للشركات جمهورية مصر العربية

 2010 مؤشر المسؤولية االجتماعية للشركات

 2015 مجلس اعلى للمسؤولية االجتماعية جمهورية السودان

 بعض االنظمة والتشريعات الجزئية دولة الكويت

 الزام شركات الطاقة بتقديم تقارير االستدامة دولة قطر

 ال تتوفر بيانات البحرين وسلطة عمان

 مبادرات بعض الدول العربية: خامسا 

 9 الرمضي العنزي: م           إعداد  2017 فبراير1المسؤولية االجتماعية      مؤتمر المسؤولية االجتماعية الثاني بالكويت         استراتيجات



 وعي الشركات بأهمية املسؤولية االجتماعية:  سادسا 

 نسبة الوعي الدولة

 %90 دولة قطر

 %56 المملكة العربية السعودية

 %44 االمارات العربية المتحدة

 تتوفر بيانات ال مملكة البحرين

 تتوفر بيانات ال دولة الكويت

 تتوفر بيانات ال سلطنة عمان
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 إدماج املسؤولية االجتماعية بإسرتاتيجية الشركات: سابعا

 نسبة االدماج الدولة

 %15 االمارات العربية المتحدة 

 %15 دولة قطر 

 %12 المملكة العربية السعودية 

 %11 دولة الكويت  

 تتوفر بيانات ال مملكة البحرين  

 تتوفر بيانات ال عمانسلطنة   
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 نتائج الدراسات يف دول اخلليج العربية: ثامنا

 احملــور عدد

 عدم وضوح مفهوم المسؤولية االجتماعية بالشكل الكافي 1

 يوجد وعي من الشركات بأهمية المسؤولية االجتماعية  2

 تدني نسبة المساهمة من الشركات في المسؤولية االجتماعية 3

 مبادرات الشركات عبارة عن تبرعات مالية وعينيه  4

 ضعف اثر مبادرات الشركات في قضايا التنمية المستدامة  5
 ضعف دور المؤسسات الحكومية بالمسؤولية االجتماعية 6
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 ميكن أن :  تاسعا   

 خطة استراتيجية على مستوى الدولة  انشاء هيئة حكومية تتولى ادارتها وتنميتها 

 رفع قدرات منظمات المجتمع المدني 

تطبيق المسؤولية االجتماعية على الشركات 

 الحكومية

 زيادة مساحة الحوار والشراكة في التشريع لها

رفع وعي المجتمع بالمسؤولية االجتماعية من 

 القطاع العام

  سبلةاستخدام التحفيز للشركات وتوفير 
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