
يف هــذا التقريــر، حــدد املجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي املســؤولية املجتمعيــة للمنظمــات باعتبارهـــا 
منهجيـــة إراديــة تبــرز األســلوب الــذي بواســطته تتعامــل املنظمــات مــع اآلثــار احلاليــة واملســتقبلية ألنشــطتها 

علــى املجتمــع وعلــى البيئــة، بهــدف حتقيــق الهــدف الثالثــي، االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي.

ويشــير التقريـــر إلـــى أنـــه علـــى الـرغـــم مـــن املســتوى املتزايـــد لـوعـــي مختلــف املنظمــات بأهميـــة إدمــاج هــذا 
املفهـــوم يف نطــاق أنشــطتها، ويف نطــاق سياســاتها التنمويــة، التــزال هنــاك العديــد مــن أوجــه القصــور، ســيما 
علــى مســتوى اإلطــار التشــريعي واحلكامــة، وحتديــد دور الفاعلــني، والشــفافية، وحقــوق اإلنســان. وبالتالــي 
فــإن ذلــك ال يســمح للمســؤولية املجتمعيــة للمنظمــات باالضطــالع بدورهـــا كـامـــال باعتبارهـــا رافعــة تشــجع 

املنظمــات علــى االنخــراط يف منهجيــة التنميــة املندمجـــة واملســتدامة. 
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اقتــرح املجلــس سلســلة مــن التوصيــات الراميــة إلــى حتديــد الدعائــم التـــي يتعــني أن يرتكــز عليهـــا تنفيــذ مفهــوم 
املســؤولية املجتمعيــة للمنظمــات، بطريقــة تدريجيــة وتشــاركية.

يتعلــق األمــر، أوال، بإرســاء حكامــة قائمــة علــى احتــرام القانــون واالتفاقيــات الدوليــة، ثــم بعــد ذلــك إجـــراء حــوار 
مســتمّر بــني مختلــف األطــراف املعنيــة بهــدف خلــق قيمــة مشــتركة، وأخيــرا وضــع رؤيــة عرضانيــة للمنظمــات ذات 

بعــد رباعــي األطــراف يدمــج الدولــة والنســيج االقتصــادي واملجــاالت الترابيــة واملجتمــع املدنــي.

وبقـــدر مـــا تـهـــم هـــذه التوصيات الدولة، باعتبارهـــا منظمـــا وفـاعـال، بقـدر مـــا تهـم النسيج االقتصادي واملجاالت 
الترابيــة واملجتمــع املدنــي.

ــة  ــة مندمجــة، وخاصـ ــق تنميـ ــل حتقي ــن أجـ ــا مـ ــى التزامهـ ــع الرســمي عل ــة إضفــاء الطاب ــن الدول ــوب مـ إن املطلـ
ــق األمــر  ــات جلميــع األطــراف املعنيــة. كمــا يتعل بتشــجيع املبــادرات املعتمــدة علــى املســؤولية املجتمعيــة للمنظمـ
كذلــك بوضــع إطــار للحكامــة الوطنيــة خــاص باملســؤولية املجتمعيــة للمنظمــات، عبــر إنشــاء منظومــة مــن القواعــد 
والقيــم التــي يجــب احترامهــا، وتعزيــز االســتثمار املســؤول اجتماعيــا علــى مســتوى الســلطات العموميــة، ســيما 
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ســلطات التقنــني املالــي، عبـــر اعتمــاد أدوات تنظيميــة وأطـــر مرجعيــة تتماشــى مــع املعاييــر الدوليــة يف هــذا 
الشــأن. كمــا يوصــي املجلــس بإعــداد ميثــاق لــإلدارة املســؤولة، وتطبيــق مبــادئ املســؤولية املجتمعيــة للمنظمــات 
علــى الدولــة املشــغلة، فضـــال عـــن اعتمــاد سياســة مســؤولة للمشــتريات العموميــة، وهـــو مبـــدأ ينطبــق كذلــك علــى 

القطاعــني العــام واخلــاص.

كمـــا يـدعـــو املجلس إلـــى دعـــم وتوسيع نطاق عالمة املسؤولية املجتمعية للمقاوالت التي أحدثهـــا لتشمل االحتـــاد 
ــادة  ــدة لري ــر مندمجــة، وتشــجيع األشــكال اجلدي ــر تقـاريـ ــى نشـ ــام ملقــاوالت املغــرب، وتشــجيع املقــاوالت علـ الع
ــة،  ــاوالت العمومي ــة للمق ــس اإلداري ــدة املجال ــة للمنظمــات يف أجن ــال املدمجــة، وإدراج املســؤولية املجتمعي األعمـ

وحثهـــا علـــى نشـــر حســابات خــارج املاليــة.

وعلــى صعيــد املجتمــع املدنــي واملجــاالت الترابيــة، يدعـــو التقـريـــر إلـــى دعـــم منظمــات املجتمــع املدنــي بتمكينهـــا 
مـــن الوســائل البشــرية واملاليــة الالزمــة، وتشــجيع الشــراكة بــني القطاعــني اخلــاص والعــام واملجتمــع املدنــي، وكــذا 
متكــني املركزيـــات مـــن مبـــادئ املســؤولية املجتمعيــة للمنظمــات باعتبارهــا وســيلة للرفـــع مـــن النجاعــة الداخليــة 
وجعـــل العمـــل النقابــي أداة لتطــور املســؤولية املجتمعيــة للمنظمــات داخــل املقــاوالت. وعلــى صعيــد املجــاالت 
الترابيــة، يدعــو املجلــس إلــى تفعيــل تدبيـــر االســتدامة علــى املســتوى املجالــي، وتعزيــز القــدرات املتعلقــة مبفهـــوم 
ومبـــادئ التنميــة املســتدامة واملســؤولية املجتمعيـــة للمنظمــات يف صفــوف املنتخبــني والفاعلــني العموميــني يف 

املجــاالت الترابيــة.


