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 في مصر لمشركات ودورىا في تحقيؽ التنمية المحميةعية جتممولية الئالمس

 رمذ٠ُ

اٌشئ١س١خ ٌٕشش ٔزبج ِعٙذ اٌزخط١ط اٌمِٟٛ  ٚاٌز١ّٕخ أحذ اٌمٕٛادرعزجش سٍسخ لضب٠ب اٌزخط١ط 

ط١ط ٚاٌز١ّٕخ. ٠ضُ اٌّعٙذ ِدبالد اٌزخ ِٓ دساسبد ٚثحٛس خّبع١خ ِحىّخ فٟ ِخزٍف

ب ٠ض١ف إٌٝ ل١ّخ ٚفبئذح ِّ ،ِدّٛعخ ِٓ اٌجبحث١ٓ ٚاٌخجشاء ِزٕٛعٟ ِٚزعذدٞ اٌزخصصبد

 اٌذسسبد اٌّخزٍفخ اٌزٟ ٠زُ إخشاؤ٘ب ِٓ ح١ش ش١ٌّٛخ اٌزٕبٚي ٚاألخز فٝ االعزجبسِثً ٘زٖ 

ِٓ اٌمضب٠ب ِحً  ألٞٚغ١ش٘ب ٚاٌّعٍِٛبر١خ  ،، اٌج١ئخ، اٌّؤسس١خاألثعبد االلزصبد٠خ، االخزّبع١خ

  اٌجحش.

 عذدا   7711عبَ  فٟٙب ئثذ زاٌزخط١ط ٚاٌز١ّٕخ ِٕخ لضب٠ب ٍاإلصذاساد اٌّخزٍفخ ٌسٍسرضّٕذ 

صبٔعٟ اٌس١بسبد  ٚوزا ،رٕبٌٚذ لضب٠ب ِخزٍفخ رف١ذ اٌجبحث١ٓ ٚاٌذاسس١ٓ ِٟٓ اٌذساسبد اٌز

اٌزخط١ط ٚاٌز١ّٕخ ِٕٙب عٍٝ سج١ً اٌّثبي ال اٌحصش:  ِدبالدِخزٍف  ٟف ِٚزخزٞ اٌمشاساد

االسزٙالن ٚاٌزدبسح اٌذاخ١ٍخ، اٌّب١ٌخ  اإلٔزبخ١خ ٚاألسعبس، اٌس١بسبد اٌّب١ٌخ، اٌس١بسبد إٌمذ٠خ،

خ، آفبق ١ٌعبِخ، اٌزدبسح اٌخبسخ١خ، لضب٠ب اٌزشغ١ً ٚاٌجطبٌخ ٚسٛق اٌعًّ، اٌز١ّٕخ اإلل١ٍّا

اٌّششٚعبد اٌس١بسبد اٌصٕبع١خ، اٌس١بسبد اٌزساع١خ ٚاٌز١ّٕخ اٌش٠ف١خ،  ٚفشص االسزثّبس،

ِٕب٘ح ّٚٔبرج اٌزخط١ط، لضب٠ب اٌج١ئخ ٚاٌّٛاسد اٌطج١ع١خ، اٌز١ّٕخ  اٌصغ١شح ٚاٌّزٛسطخ،

  ....اٌخ،لضب٠ب اٌزع١ٍُ اٌّدزّع١خ،

 خّزّثٍٚاٌ ،اٌّعٙذ إٌٝ خبٔت سٍسخ لضب٠ب اٌزخط١ط ٚاٌز١ّٕخ ٜزٕٛع ِصبدس ٚلٕٛاد إٌشش ٌذر

ٚوزٌه وزبة ٚاٌزٟ رصذس ثصفخ دٚس٠خ ٔصف س٠ٕٛخ،  فٝ اٌّدٍخ اٌّصش٠خ ٌٍز١ّٕخ ٚاٌزخط١ط،

ٚسٍسٍخ  اٌّؤرّش، ِٟٕبلشزٙب ف ُ لجٌٛٙب أٚر ٟٚاٌزٞ ٠ضُ األثحبس اٌز اٌذٌٟٚ اٌّؤرّش

إضبفخ إٌٟ ِب ٠صذسٖ اٌّعٙذ ِٓ ٔششاد ع١ٍّخ ‘ ٚوشاسبد اٌس١بسبد ،اٌّزوشاد اٌخبسخ١خ

 رعىس ِب ٠عمذٖ اٌّعٙذ ِٓ فعب١ٌبد ع١ٍّخ ِزٕٛعخ.

 

 ...ٌّب ف١ٗ خ١ش اٌجالد، ٚهللا ِٓ ٚساء اٌمصذاٌد١ّع هللا  ٚفك
 

 عٙذاٌّ سئ١س                                                                                     

 ٘شاْأ.د. عالء                                                                                     
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 في مصر لمشركات ودورىا في تحقيؽ التنمية المحميةعية جتممولية الئالمس

 موجــــــز 

 لمشركات ودورىا في تحقيق التنمية المحمية في مصر المجتمعيةلية ئو المس

الشركات  التزاـ خبلؿ أساسيًّا لتنمية المجتمع المحمى مف مطمًباالمجتمعية  بالمسئولية أصبح االىتماـ 
 التوظيؼ بعمميات تبديدالموارد، والقياـ وعدـ المناسبة، البيئة توفير بحؿ مشكبلت الفقر والبطالة وغيرىا مف خبلؿ

وفي  احتياًجا. الفئات األكثر ومساندة البشرية لمعامميف بيا وتحقيؽ االستقرار الوظيفى ليـ، ورفع القدرات والتدريب
 Corporate Social Responsibility  (CSR)لمشركات المجتمعيةولية ئىذا يستخدـ مفيـو المس

مرادفاإلسياـ رجاؿ االعماؿ في التنمية المستدامة. وبالرغـ مف ضموع  بعض الشركات فى ىذا المجاؿ ونجاحيا 
فى تحقيؽ ىذا المفيـو سواء عمى مستوى العامميف بيا او عمى مستوى المجتمع المحمى  االا نو ال زاؿ ىناؾ 

 المجتمعية، وتشتت جيود المسئولية مجتمعيةال بعض الغموض مف جانب العديد مف الشركات بمفيـو المسئولية
يجب اف يراعى المجتمع  المجتمعية جيود المسئولية  عمىبتمؾ الشركات مف جية اخرى. ومف ثـ فاف التركيز 

المحمى الذى تعمؿ تمؾ الشركات فى اطاره مف حيث االرتقاء ببنيتو التحتية وتحسيف احواؿ ومعيشة افراده مف 
وقد توصمت الدراسة الى مجموعة مف ، ووضعيا فى اطار خطة عمؿ تقـو بيا الشركات خبلؿ تنظيـ تمؾ الجيود

واقتصاره عمى  لدي معظـ الشركات بعينة الدراسة، المجتمعية مفيـو المسئوليةعدـ وضوح  االستنتاجات وىى:
 المجتمعيةأف معظـ الشركات التى ليا ادارات خاصة بالمسئولية  ،العامميف بيا النواحى المالية مف وجية نظر

تتـ مف خبلؿ مبادرات وبرامج المجتمعية تقتصر مياميا عمى النواحى االدارية فقط، ومعظـ  انشطة المسئولية 
ة مشاركة الشركات فى التنميعبلوة عمى اف بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني وبعيدًا عف الجيات الحكومية، 

 وجوغراض سياسية ودعائية  ويتـ تكثيؼ العمؿ في اوقات االنتخابات ويغالبًا ألبالمجتمعات المحيطة يكوف 
بصورة  يتـ تقديمو الدعـ المادي في معظـ الشركات كما افالدعـ مباشرة لبلفراد في صورة دعـ مالي او سمعي 

في معظـ الشركات،  المجتمعيةمسئولية  غير مدروسة وغير مخطط ليا حيث ال توجد خطط او استراتيجيات لم
 ابدي اغمب المبحوثيف )المسئوليف بالشركات( عدـ رغبتيـ بالشراكة في التنمية مع الجيات الحكومية معمميفولقد 
استعدادىـ لمتعامؿ مع الروتيف الحكومي والجمود االداري ، حيث اشار البعض الي اف التبرعات  ـبعد ذلؾ

ات يذىب مباشرة الي الفقراء والميمشيف وال حاجة لمتعامؿ مع االجيزة الحكومية بما فييا والدعـ المقدـ مف الشرك
، كما لـ تتوافر اي تقارير حكومية او اشارة في خطة الدولة لمتنمية ومحسوبية عمى حد قوليـ مف فساد

ي تطوير البنية منظمات المجتمع المدني مف تطوير لمقري والمساعدة ف قبؿ االقتصادية لما تـ تنفيذه مف
االساسية والتحتية لبعض القري والفقراء باعتبار اف منظمات المجتمع المدني والشركات شريؾ اساسي في التنمية 

 المجتمعية، وأف اولويات المسئولية المنفذة بالفعؿ مف االستثمارات الحكومية والمنح الدولية اقتصارىا عمى عرضو 
بدءا مف قاعدة  المجتمعيةبادائو تترتب كما جاء بيـر كاروؿ لممسئولية  لدي الشركات واىميتيا وحتي التزاميا

 اليـر والتصؿ معظـ الشركات الي القمة باعتبارىا رفاىية ال تستطيع معظـ الشركات تحمميا او المساىمة بيا.

 : الكممات المفتاحية

 المسئولية المجتمعية ، التنمية المحمية ، الشركات 
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Abstract 

Corporate Societal Responsibility and its Role in Local Development in 

Egypt 
 The importance of Societal responsibility has become an essential requirement for the 

developing the local community through the commitment of corporates to solve the 

society problems such as poverty and unemployment by providing appropriate 

environment, maintaining resources, recruiting and training people, raising the human 

capacities of employees and achieving job stability, therefore CSR term is 

interchangeably with sustainable development. Despite the involvement of some 

corporates in the CSR field and the success of some of them in attaining the CSR 

concepts at the employee’s level and the Societal level as well, some of them still 

unfamiliar with the concepts of societal responsibility result in unfortunately the 

dispersion of their societal responsibility efforts. Therefore, the focus on the societal 

responsibility efforts should concerning to develop the surrounding society in terms of 

upgrading its infrastructure and upgrading the people living conditions via the 

inclusion of those corporates CSR efforts within the national plan. This study has 

reached some major findings, which are: Most interviewed corporates included in the 

study sample have unclear conceptual CSR awareness, where CSR is limited to 

financial aspects only, as well societal responsibility departments that found in some 

corporates are just limited to administrative functions. Most of societal responsibility 

activates are carried out through initiatives and programs in partnership with civil 

society organizations and away from governmental agencies. Other point, the 

participation of companies in developing their community to somewhat is being for 

the reason of political and propaganda purposes, where the CSR work is intensified in 

the election times and the support is given directly to individuals in the form of 

financial or commodity support. Since there is no societal responsibility plans or 

strategy in most companies, the financial support is presented in unplanned manner. 

Most the respondents (corporate officials) expressed their unwillingness to participate 

in development activities with governmental agencies to avoid governmental routine 

and some of them pointed out that donations are being allocated to poor and the 

marginalized people directly so there is no need to deal with governmental agencies 

that suffering in most cases from corruption and nepotism. From other side, there are 

not any governmental reports or any sign in the country economic development plan 

highlighting the societal responsibility efforts excreted by corporates and NGOs in 

developing villages’ infrastructure and upgrading living standard of the poor, on the 

contrary those governmental reports and state economic development plans are 

mainly focused on governmental investment and international grants that may have 

been done in the past. Finally, the Carrol’s pyramid of SCR make the economic 

responsibility the base up to legal responsibility, ethical responsibility and 

philanthropic responsibility in the top, and he decides that most CSR starts from the 

pyramid’s base but ultimately set forth the practices to achieve each step of the 

pyramid with the ultimate goal of reaching the top.  
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 :المقــــدمـة 
العديد مف الحكومات بالدوؿ ونة االخيرة بعد تخمي الدور االجتماعى لمشركات فى األازدادت أىمية 

 فعالة برامج تبني إلى الشركات مف كثيرت سع حيث النامية عف كثير مف أدوارىا االقتصادية والخدمية،
 تواجيو. التي والتحديات المجتمع ظروؼ االعتبار في تأخذ لمجتمعيةالممسئولية 
 تزاـئلل خبلً دمو الفقر والبطالة  مف أساسيًّا لمحد مطمًبا لمجتمعيةا بالمسئولية أصبح االىتماـحيث 

الموارد،  تبديد وعدـ المناسبة، البيئة بتوفير )دولية مؤسسات محمية أو شركات ( المؤسسات االقتصادية
 البشرية لمعامميف بيا وتحقيؽ االستقرار الوظيفى ليـ، ورفع القدرات والتدريب التوظيؼ بعمميات والقياـ

 Corporateلمشركات لمجتمعيةا يةسئولالم وفي ىذا يستخدـ مفيوـاحتياًجا.  الفئات األكثر ومساندة
Social Responsibility (CSR) إلسياـ رجاؿ االعماؿ في التنمية المستدامة. وبالرغـ مف  اػػػمرادف

و أيا ضموع بعض الشركات فى ىذا المجاؿ ونجاحيا فى تحقيؽ ىذا المفيوـ سواء عمى مستوى العامميف ب
نو ال زاؿ ىناؾ بعض الغموض وغياب الوعى مف جانب العديد مف ا االع المحمى عمى مستوى المجتم

تت جيود وتش بينيا وبيف العمؿ الخيرى مف جية،فى الخمط  متمثبلً  لمجتمعيةا الشركات بمفيوـ المسئولية
ف يراعى أيجب  لمجتمعيةا . ومف ثـ فاف التركيز فى جيود المسئوليةتمؾ الشركات مف جية اخرى

تو طاره مف حيث تحسيف مستويات معيشتو واالرتقاء ببنيإلمحمى الذى تعمؿ تمؾ الشركات فى ع االمجتم
 راده .ػػػػػػفأواؿ ومعيشة ػػحأالتحتية وتحسيف 

 
  :ةـــة الدراســــأىمي

ىميتيػػػػػػػػػا  أو  لمجتمعيةاتنبع اىمية الدراسة فى الوقت الراىف فى ظؿ تزايد الحديث عف المسئولية 
جانب شركات القطاع الخاص وأىمية وساط الحكومية والتجارية والعممية وتزايد تطبيقيا مف ختمؼ األفى م

ة ف يتوافػػػػػػؽ ذلؾ مع احتياجػػػػػػػات التنمية االقتصادية والمحمية فى الوقت الراىف والذى تزداد فيو حاجػػػػػػأ
 عامة والتنمية المحمية بصفة خاصة بعيداً  لي احداث طفرة في التنمية االقتصادية بصفةإالمجتمع المحمى 

لتنمية، واالستفادة مف الدور الياـ اماـ تحقيؽ تمؾ أدارة التى تقؼ حجر عثرة عف البيروقراطية ومركزية اإل
 لمقطاع الخاص فى عممية التنمية وتحقيؽ قيمة اجتماعية واقتصادية مضافة.

 
 مشكمة الدراسة:

معدالت التنمية في مصر وخاصة التنمية المحمية وضرورة وجود تتمثؿ مشكمة الدراسة فى تراجع 
نو تقع مسئولية ىذه التنمية عمي أالتنمية وزيادة معدالتيا، وبما  نوع مف الشراكة المجتمعية في تحقيؽ ىذه

ووضع منيجية لتحديد المسئولية المجتمعية المجتمع ككؿ مف حكومات وافراد وشركات ومع ظيور مفيوـ 
شركات مف خبلؿ مؤشرات دولية وترتيب ىذه الشركات وفقا ليذه المؤشرات كاف مف الضروري مسئولية ال
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تحديد دور شركاء المجتمع المحمي في ىذه التنمية، حيث يمكف صياغة المشكمة في عدة تساؤالت اىميا 
 ما يمي:

  ما ىي احتياجات المجتمع المحمي لتحقيؽ التنمية؟ 
 مع المحمي؟ما ىي اولويات التنمية في المجت 
  في مصر؟  ولماذا؟ لمجتمعيةاما ىي اىـ الشركات تبعا لمؤشر المسئولية 
 ما ىو دور الشركات في تنمية المجتمع المحمي وحؿ المشكبلت التى يعانى منيا المجتمع المحمى؟ 
 ؟ما ىى دوافع الشركات لمقياـ بدورىا فى تنمية المجتمع المحمى  
  االخري في التنمية المحمية؟ما ىي معوقات مشاركة الشركات 
  المشاركة( بالنسبة لمشركات؟المسئولية المجتمعية ما ىي اليات اختيار أوجو( 
 في المجتمع المحمي؟  لمجتمعيةالتفعيؿ دور الشركات في المسئولية  المطروحة ما ىي اىـ المقترحات 

 
 أىـــــــداف الدراسة:

دور الشركات فى تنمية المجتمع المحمى بدافع  ) التعرؼ عمى يتمثؿ اليدؼ الرئيسي لمدراسة في
وذلؾ مف خبلؿ تحقيؽ عدة اىداؼ فرعية  ،فى الوقت الراىف وكيفية تفعيؿ ىذا الدور لمجتمعيةاالمسئولية 

 ىي :
ىـ المؤشرات الدولية لقياسيا والجيات المصرية أو  لمجتمعيةاالتعرؼ عمي المفيوـ الحديث لممسئولية 

 القائمة عمييا.
  حتياجات المجتمع المحمي لتحقيؽ التنمية . إىـ أالتعرؼ عمي 
  ولويات التنمية في المجتمع المحمي .أالتعرؼ عمي 
 .التعرؼ عمي معوقات مشاركة الشركات في التنمية المحمية 
 واالختبلفات السنوية ليا  لمجتمعيةا لمؤشر المسئولية عمي ترتيب الشركات المصرية وفقاً  التعرؼ

  .سبابياأو 
 بالنسبة لمشركات الراغبة في تحمؿ المسئولية لمجتمعيةاختيار أوجو المسئولية وضع اليات مقترحة إل 

  .لمجتمعيةا
 ودمجو فى سياسات الشركات بيدؼ الحصوؿ عمى ، وضع نموذج مقترح لممسئولية االجتماعية لمشركات

 نتائج طويمة االجؿ.
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 منيجية الدراسة  واختيار العينة
، البيانات والمؤشرات محؿ الدراسة حصائي الوصفي في توصيؼالدراسة عمي المنيج اإل اعتمدت

وترتيب الشركات المسئولية المجتمعية وذلؾ باالعتماد عمي البيانات الثانوية المنشورة مثؿ مؤشرات 
المكتبي  انتيجت الدراسة األسموبكما  والبيانات غير المنشورة مثؿ بيانات الشركات محؿ الدراسة.

ألىـ المفاىيـ والمؤشرات مف خبلؿ الدراسات والبيانات المكتبية باالضافة  عرضاً  توالميدانى حيث تتناول
جراء مقاببلت إ، وذلؾ مف خبلؿ ينة العمدية لمشركات محؿ الدراسةالمعاأسموب الي االعتماد عمي 

فية لبلستفسار واستكماؿ البيانات مسئوليف بيا، كما تـ اجراء العديد مف المكالمات الياتالشخصية مع 
التقارير باالضافة الى االعتماد عمى داؼ الدراسة، ػػػىألتحقيؽ  الواردة باستمارة االستبياف المعدة خصيصاً 

و مف خبلؿ ألكتروني عمي موقعيا اإل ات محؿ الدراسةلمشركبالمسئولية المجتمعية  الخاصةالسنوية 
عدت أاستبياف قد اعتمدت الدراسة عمي استيفاء استمارة و  صوؿ عمي نسخة مف الشركة نفسيا.الح

 .داؼ الدراسةػػػػػػىأخصيصًا لتتوافؽ و 
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 الفصل األول

 لمشركات  المجتمعيةبالمسئولية  التنمية المحمية وعالقتيا
 مفاىيم وتجارب 

والمشروعات منذ أواخر النصؼ األوؿ مف القرف العشريف شيدت الدوؿ النامية العديد مف البرامج 
ستخدمت فى ىذا اإلطار مفاىيـ ومصطمحات عديدة، او  التى كانت تيدؼ إلى النيوض بمعدالت التنمية

، ثـ ظير مصطمح آخر وىو التنمية الريفية الذى ركز عمى 1944بداية مف مصطمح تنمية المجتمع سنة 
كالجانب اإلجتماعى الذى  الجانب اإلقتصادى وزيادة اإلنتاج الزراعى دوف اإلىتماـ بالجوانب األخرى

الخ.، ثـ تطور ىذا المفيوـ ليأخذ فى نطاقو العديد مف المجاالت  111يتمثؿ فى التعميـ والصحة 
 االجتماعية واالقتصادية وبمشاركة جميع أفراد المجتمع.

 
 مفيوم التنمية المحمية   0-0
الشامؿ بمختمؼ نواحي الحياة  )عممية تغيير ارتقائي مخطط لمنيوض1تعرؼ التنمية المحمية عمى أنيا 

واجتماعيًا وثقافيًا وبيئيًا يقوـ بيا اساسًا أبناء المجتمع المحمى بنيج ديموقراطي وبتكاتؼ  اقتصادياً 
المساعدات الحكومية بما يحقؽ تكامؿ نواحي النيوض مف جية وتكامؿ المجتمع النامي مع مجتمعو 

 القومي الكبير مف جية أخرى(.
 

يحقؽ عدالة المشاركة في أعباء « بنيج ديمقراطي»ريؼ اف التنمية المحمية تتـ يبلحظ مف التعو  
تمؾ التنمية وفي جني ثمارىا وتوزيع مردوداتيا وينظـ اسياـ الجميع بالرأي والفعؿ عمى أساس مف تكافؤ 

مساعدات »واالستمالة وليس الجبر والقير واألرغاـ، كما انيا تشتمؿ  ناعتالفرص ومف خبلؿ األق
تساند الجيود األىمية ألبناء المجتمع، وىي مساعدات متكاتفة سواء فيما بينيا بحكـ قدوميا مف « وميةحك

مصدر واحد وىو الحكومة، وأيضًا متكاتفة مع جيود أبناء المجتمع وليست متعارضة أو مناوئة لما 
أنفسيـ فالجيود  د أىؿ المجتمع، وكذلؾ فيي ليست بديمة أو كافية بذاتيا عف جيو ـيأممونو لمجتمعي

بجانب تعاوف القطاع الخاص  ة ىي األصؿ واالساس، وما الجيود الحكومية اال المكمؿ والمساندػػػػػىمياأل
لخمؽ الظروؼ األفضؿ لتحقيؽ نمو اقتصادى مستمر ومستوى معيشة أفضؿ ألفراد المجتمع  وذلؾ

 .2المحمى
 

                                                           
 .2005جهاز بناء وتنمٌة القرٌة، وزارة التنمٌة المحلٌة، شروق ، عشر سنوات، مطبعة أشرف، أسٌوط،  -1
أكادٌمٌة السادات  -المحلى فً مصر، المإتمر العلمى السنوى الثانى عشرأنور محمود النقٌب، تطبٌق استراتٌجٌة تنمٌة االقتصاد  -2

 .2008للعلوم اإلدارٌة، 
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ستراتيجية تيدؼ إلى دمج "عمم عمى أنياوباالضافة الى ذلؾ تعرؼ التنمية المحمية  ية وأسموب وا 
ستغبلؿ الموارد المحمية المتاحة فى اف إقميـ أو منطقة معينة عف طريؽ الجيود الشعبية والحكومية ضم

البيئة الداخمية وأيضًا الفرص الموجودة ضمف البيئة الخارجية بغية اإلرتقاء بالوحدات المحمية حضرية 
قتصادية واإلجتماعية والثقافية والتنظيمية وىى عبارة عف حجر كانت أو ريفية فى جميع المجاالت اإل

 1تحقيؽ التنمية الشاممة والمتوازنة. الزاوية الذى يمكف عف طريؽ
ويتمثؿ ىدؼ التنمية المحمية فى تعزيز القدرات اإلقتصادية لمنطقة محمية مف أجؿ تحسيف        

نطقة، فكما سبؽ القوؿ ىى عممية يقوـ مف خبلليا مستقبميا اإلقتصادى ومستوى المعيشة ككؿ فى ىذه الم
ىمى بالعمؿ و األأ الشركاء مف القطاع الحكومى وقطاع األعماؿ باإلضافة إلى القطاع غير الحكومى

قتصاد أوبناء بشكؿ جماعى مف أجؿ توفير ظروؼ أفضؿ لتحقيؽ النمو اإلقتصادى وخمؽ فرص العمؿ، 
ىذا المجاؿ عمى أف كؿ مجتمع يجب أف يبذؿ جيدًا تعاونيًا فى  الناجحةوتبرىف التجارب  .محمى قوى

لفيـ طبيعة وىيكؿ موارده المحمية باإلضافة إلى القياـ بتحميؿ نقاط القوة والضعؼ والفرص والتحديات 
ر ػػػػػبالمنطقة، وىذا األمر سوؼ يساعد عمى تسميط الضوء عمى القضايا والفرص األساسية التى تتواف

 2.باإلقتصاد المحمى
وتعد الشركات الخاصة الناجحة، فضبًل عف أشكاؿ الشراكة اإلنتاجية بيف القطاع العاـ والخاص 
مسئولة عف تعزيز القدرات االقتصادية بالمجتمعات المحمية. إال أف الشركات الخاصة تحتاج إلى توافر 

ية بدور أساسى فى بيئة أعماؿ إيجابية داعمة، لكى تتمكف مف تحقيؽ الرخاء. وتضطمع الحكومات المحم
توفير تمؾ البيئة الجيدة مف أجؿ تنمية النشاط اإلقتصادى وتحقيؽ النجاح. ومف ثـ فاف التنمية اإلقتصادية 
المحمية ىى عبارة عف شراكة بيف قطاع األعماؿ وأصحاب المصالح بالمجتمع باإلضافة إلى الحكومة 

شركاء القطاع الحكومى والقطاع الخاص بوضع المحمية. وعادة ما تقوـ الحكومات المحمية بالتعاوف مع 
التخطيط اإلستراتيجى لمتنمية المحمية، بينما يقوـ بالتنفيذ القطاع الحكومى والخاص والقطاع غير 

 الحكومى، وذلؾ وفقًا لقدراتيـ.
 

 التنمية المحمية المستدامة:   0-7
ىناؾ خمط بيف مفيومى التنمية المحمية والتنمية المحمية المستدامة فكما سبؽ وتـ توضيح مفاىيـ التنمية 
المحمية كذلؾ بالنسبة لمتنمية المحمية المستدامة حيث يقوـ مفيوميا عمى ضرورة تقاسـ الدولة لؤلعباء 

                                                           
دور المإسسات المتوسطة والصغٌرة والمصغرة فى تحقٌق التنمٌة المحلٌة المستدامة "دراسة اإلستراتٌجٌة مشرى محمد الناصر،  1-

كلٌة العلوم اإلقتصادٌة وعلوم  –سطٌف  –"، جامعة فرحات عباس ٌة تبسةالوطنٌة لترقٌة المإسسات الصغٌرة والمتوسطة، حالة وال
التسٌٌر والعلوم التجارٌة، وزارة التعلٌم العالى والبحث العلمى، الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة، دكتوراه إدارة األعمال 

 .45، ص2011والتنمٌة المستدامة، عام 
"، ادٌة المحلٌة "دلٌل وضع وتنفٌذ إستراتٌجٌات تنمٌة اإلقتصاد المحلى وخطط العمل بها مدن التغٌٌرالتنمٌة اإلقتصالبنك الدولى،  2-

 .1، ص 2004سبتمبر عام 
 



 في مصر لمشركات ودورىا في تحقيؽ التنمية المحميةعية جتممولية الئالمس
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أجؿ تحقيؽ أكبر قدر مف األىداؼ جتماعية مع األقاليـ المشكمة ليا مف قتصادية منيا واالالتنموية اال
 المستقبمية مع األخذ بعيف اإلعتبار اإلدارة المثمى إلستغبلؿ الموارد الطبيعية.

"العممية التى يتمكف بيا المجتمع المحمى مف تحديد  ولذلؾ تعرؼ التنمية المحمية المستدامة بأنيا تمؾ
ياتيا، مع إذكاء الثقة والرغبة فى العمؿ لمقابمة وترتيب ىذه الحاجات واألىداؼ وفقًا ألولو  حاجاتو وأىدافو.

تمؾ الحاجات واألىداؼ، بما يستجيب لحاجات األجياؿ الراىنة دوف تعريض قدرة األجياؿ القادمة 
العدالة بيف أفراد المجتمع الحالى والمستقبمى مف خبلؿ األخذ بعيف اإلعتبار المتطمبات  أى1لمخطر".

 جتمعات المستقبمية.البيئية التى تحافظ عمى حؽ الم
ومف ثـ فاف التنمية المحمية المستدامة ىى "عممية جزئية مستنبطة مف التنمية المستدامة، تتـ 
عمى مستوى جزئى مف محيط ىذه األخيرة "، وبالتالى يخضع قياسيا تقريبًا لنفس المؤشرات التى تخضع 

مؤشرات قياس لمتنمية المحمية المستدامة ليا التنمية المستدامة، ولقد جرت العديد مف المحاوالت لتطوير 
 ولكف لـ تتبمور حتى اآلف بشكميا النيائى.

ىذا وتسعى التنمية المحمية المستدامة إلى تحقيؽ مجموعة مف األىداؼ تنقسـ إلى ثبلثة 
مجموعات وىى أىداؼ إجتماعية تتمثؿ فى إحداث تغيير عمى الصعيد اإلجتماعى وذلؾ مف خبلؿ 

معيشة، مف صحة وتعميـ مف ناحية ومف ناحية أخرى زيادة ورفع مستوى الكفاءة تحسيف مستويات ال
ىداؼ اقتصادية تتمثؿ فى قياـ إقتصاد محمى مستداـ متعدد األطراؼ أو لمتعامؿ مع جميع متغيرات الحياة، 

مفتوح وغير تمييزى ومنصؼ يمكف جميع األقاليـ الريفية والحضرية مف تحسيف مستوياتيا المعيشية 
نتاجية، وتوفير جميع التسييبلت لسكانيا أى تقميص الفجوة اإلقتصادية بيف المناطؽ الحضرية والريفية واإل

واإلرتقاء بكؿ المشاريع التنموية والنظـ المؤسساتية التى تمكنيا مف تحقيؽ القيمة المضافة فى الجانب 
لمطبيعة والنظـ األيكولوجية وتعزيز ىداؼ البيئية فى ضماف الحماية الكافية فيما تتمثؿ األاإلقتصادى، 

تخاذ اإلجراء المناسبة عمى  اتالقدرات عمى تقييـ ودراسة التنوعات البيولوجية عمى الصعيد المحمى وا 
الصعيد الوطنى لتحسيف القدرات المالية واإلدارية والفنية المخصصة لمعمؿ البيئى وتعزيز دور األجيزة 

معايير الجودة ومتابعتيا بصفة مستمرة وتحسيف األوضاع المعموماتية المسئولة عف التحقؽ البيئى ومراقبة 
 البيئية وزيادة حصوؿ المواطف عمى المعمومات البيئية.

 
يمكف استخبلص أف التنمية المحمية المستدامة تركز عمى ثبلث مجاالت أساسية ىى اإلقتصادية 

البعد اإلقتصادى  مامى بعديف فقط ىواإلجتماعية والبيئية عمى عكس التنمية المحمية التى تعتمد ع
، كما أف التنمية المحمية المستدامة تعتمد فى قياس مدى فعاليتيا فى تحقيؽ األىداؼ ماعىواإلجت

 اإلقتصادية واإلجتماعية والبيئية عمى مجموعة مف المؤشرات المستمدة مف مؤشرات التنمية المستدامة.
                                                           

، مداخلة ضمن الملتقى الوطنى  الجباٌة البٌئٌة ودورها فى تحقٌق التنمٌة المحلٌة المستدامةسعداوى موسى، مسعودى محمد، 1- 

مارس  4-3الثالث حول التنمٌة المحلٌة المستدامة والبعد البٌئى، جمعٌة األنوار لؤلنشطة العلمٌة والثقافٌة، المركز الجامعى بالمدٌنة، 
 .2، ص2008عام 
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 القواعد األساسية لمتنمية المحمية: 0-3
تزخر أدبيات التنمية بقوائـ متنوعة عف مبادئ وقواعد عامة ينبغي االخذ بيا عند تنمية المجتمع 
المحمي واف كاف بعضيا يركز عمى جوانب معينة دوف أخرى، وبعضيا اآلخر يحاوؿ أف يرتب ىذه 

 القواعد وفؽ أولويات بما يجعؿ بعضيا أساسًا وبعضيا اآلخر ثانويًا أو ىامشيًا.
ال نحاوؿ أف نقدـ تمخيصًا أو تجميعًا لما ورد في كتابات عمماء وباحثيف، بقدر ما نحاوؿ ونحف ىنا 

أف نقدـ قائمة مف القواعد استخمصت بصفة أساسية مف خبلؿ الخبرات المتنوعة التي حفمت بيا التجربة 
ردت الخبرة الوطنية في مصر والعالـ العربي، سواء اتفقت مع ما يرد في ىذه الكتابات السابقة أو تف

المحمية بإضافتو. في نفس الوقت ينبغي اإلشارة مقدمًا الي أف ىذه القواعد مرتبة ومتسمسمة وفقًا ألغراض 
ترتيب أولويتيا. وبمعنى أدؽ فاف تنمية  ت عمى االطبلؽ وفقًا ألىميتيا أوالعرض والمناقشة، وليس

زمة واحدة متساندة ومتسقة، دوف تفريط في المجتمع المحمي الريفي ينبغي أف تأخذ بيذه القواعد كباقة وح
 احداىا لصالح بعضيا.

 التغييرات المعنوية تفوق في أىميتيا التغييرات المادية:  -أ
أف التغيير في اتجاىات الناس وميوليـ يعد أكثر أىمية مف مجرد تحقيؽ النجاح المادي في 

ف النيوض بأالشعور بيف أبناء المجتمع ى بعث المشروعات والبرامج المنفذة. ومف ثـ ينبغي التركيز عم
مف خبلؿ مشاركتيـ اإليجابية الفعالة  –فقط  –بأوضاع حياتيـ االقتصادية واالجتماعية والثقافية سيأتي 

حياؿ بيئتيـ التي يعيشوف فييا، المسئولية المجتمعية عمى المستوييف الفردي والجماعي، واذكاء احساسيـ ب
رساء الثقة في نفوسيـ بإمك ف ذلؾ كمو ىو أة غير المستفاد بيا باعتبار انياتيـ وقدراتيـ وطاقاتيـ الكامنوا 

لي مشروعات إال ينظر أعمى المدى الطويؿ. ومف ثـ ينبغي المفتاح الحقيقي لنجاح التنمية واستمرارىا 
مف « يةالمشاركة االيجاب»وبرامج التنمية التي يجري تنفيذىا عمى أنيا أىدافًا في حد ذاتيا، بؿ أف مدى 

قبؿ أبناء المجتمع اتساعًا وعمقًا في تخطيط وتنفيذ وتقويـ ىذه البرامج يجب أف يكوف ىو المقياس 
كـ ما حققتو ماديًا مف زيادة مثبًل في  –فقط  –الجوىري والضروري لمدى نجاح البرامج التنموية، وليس 

 اإلنتاج أو خفض في التكمفة أو تحسيف في مستوى الخدمة المقدمة. 
 
 ا:ـــــنشطتيأوالعمل عمى تكامل  تشجيع ومساندة المنظمات االىمية -ب

يـ لي تنظإنو يسعى أفي أحد جوانب حياتو العامة، ف معيناً  عندما يكتشؼ المجتمع المحمي نقصاً 
ية ىمجتماعية األف المنظمات األإف ثـ فشباعا الحتياجات يشعر بيا. ومإأبنائو في سبيؿ سد ىذا النقص 
نما تقـو بوظائؼ ومياـ تعبر إولوىا ثقتيـ، أرغبتيـ و وجدىا أبناء المجتمع بأالرسمية او غير الرسمية التي 


