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كلمة الرئيس التنفيذي

النمو  إنتشل  الماضية  العشرين  السنوات  مدى  »على 
الفقر،  براثن  من  شخص  مليون   660 من  أكثر  االقتصادي 
أنه جاء في كثير من  كما رفع مستويات دخل الماليين، إال 
المكاسب  من  الرغم  فعلى  البيئة،  حساب  على  األحيان 
غير  يزالوا  ال  شخص  مليار   1.3 فإن  النمو،  من  المتولدة 
يزالوا  ال  مليار   2.6 و  الكهرباء،  على  الحصول  على  قادرين 
و900  الصحي،  الصرف  خدمات  على  الحصول  يفتقدون 
مليون يعانون من نقص مياه الشرب النقية، وذلك بحسب 
تقرير البنك الدولي 2012 الذي حمل عنوان »النمو األخضر 
خمس  وبعد   .» المستدامة  التنمية  إلى  الطريق   - الشامل 
سنوات، ال يزال العالم يكافح للتصدي للمشاكل االقتصادية 
هناك  أن  من  الرغم  على  والبيئية.  واالجتماعية  والسياسية 
الكثير من الحديث عن االنتقال المزعوم الذي يلوح في األفق 
إلى مستقبل أفضل، فإن التحقق من الواقع ونظرة شاملة 
توقف  أن  شأنها  من  الحقيقي  العالم  في  التحديات  على 

الكثير من المتفائلين. 

والخلفيات  والثقافة  التاريخ  بتنوع  غنية  العربية،  المنطقة 
حاليًا  أنه  إال  الطبيعية؛  والموارد  والطوبوغرافيا  العرقية 
تهدد  التي  االضطرابات  من  مختلفة  أنواع  حصار  تحت  تقع 
بتغييرها بشكل كبير. وليس من المستغرب بعد ذلك أن حفنة 
مسار  اتباع  على  هوادة  دون  تركز  التجارية  المؤسسات  من 
مختلف للنجاح في هذه األوقات الصعبة. إنهم يسعون إلى 
الربح، مما يربطهم بالناس والكوكب. إن  إيجاد هدف يتجاوز 
الطريقة التي يتم بها إعادة تحديد مؤشرات النجاح واإلشارات 
الداعمة القادمة من السوق، تشير إلى تحول نموذجي في 
يتعارض  التغيير  هذا  للبعض.  بالنسبة  األقل  على  التفكير، 
مع عدم اهتمام األغلبية، ومهمتنا هي تغيير هذه المعادلة.

2017، قمنا بتطوير شعار »بناء  2004 إلى  الفترة من  في 
شبكة  خالل  من  مستدام«  مستقبل  أجل  من  الشراكات 
الحكومات  مع  عملنا  لقد  المتعددين.  المصلحة  أصحاب 
المدني  والمجتمع  التعليمي  والقطاع  الخاص  والقطاع 
لترجمة االستدامة إلى رؤية مشتركة. وفي عام الخير، ركزنا 

على ما نقوم به على أفضل وجه؛ - نقل المعرفة والمهارات 
وتعزيز المسؤولية االجتماعية واالستدامة من خالل حلقات 
والمحادثات  العمل  وورش  التدريبية  والدورات  النقاش 
لعام  الثالث  للركائز  دعما  ذلك،  إلى  وما  والندوات  والجوائز 
ثقافة  وتعزيز  للشركات،  االجتماعية  المسؤولية  )تعزيز  الخير 
العمل التطوعي، وتعزيز قيمة خدمة األمة(. وقد شهد عام 
العاشرة  السنوية  الذكرى  وهو  آخر،  بحدث  االحتفال   2017

للجوائز العربية للمسؤولية االجتماعية للشركات.

كان مصدر رضانا الكبير فرصة المشاركة بمقال شهرى خالل 
من  واحدة  تعد  والتى  تايمز،  الخليج  جريدة  في   2017 عام 
اإلمارات  دولة  في  االنجليزية  اليومية  المحلية  الصحف  أبرز 
العربية المتحدة. مما اعطانا منصة اليصال رسالتنا لشريحة 

واسعة من المعنيين.

نحن ندرك أن الرحلة قد بدأت للتو. وعلى الرغم من حقيقة 
أننا تمكنا من أن نكون مركزا للمسؤولية االجتماعية للشركات 
البديهية،  وبرامجنا  »المحلية«  هويتنا  بسبب  المنطقة  في 
فإننا نتماشى تماما مع التفكير العالمي وتطوير الممارسة. 
ومن ثم، سنهدف في عام 2018 إلى تكثيف الجهود لتعبئة 
المستدامة  التنمية  وأهداف  بروح  تلتزم  التي  اإلجراءات 

وقطاعات التنمية في عام 2030. 

العربية وقدرتها على  بإمكانات األمة  إيمانا صادقا  و نؤمن 
المتنامي  االلتزام  من  بالغبطة  ونشعر  التحديات  مواجهة 
الواضحة بين   2030 التنمية المستدامة وخطة عام  بأهداف 
ولدينا  المحلية.  والمجتمعات  االعمال  وقطاع  الحكومات 
ايمان عميق بأن الغالبية العظمى من الغد ستتبع قلة اليوم 
حيث أن طريقها يؤدي إلى التحسين والتميز والكفاءة وإيجاد 

القيمة الشاملة. 
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بيان حقوق الطبع والنشر
التقرير وجميع المواد المنشورة تعود بملكيتها إلى الشبكة العربية  جميع الحقوق محفوظة. إن محتويات هذا 
للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات، وتتمتع بالحماية بموجب حقوق النشر والتأليف وحقوق الملكية الفكرية. ال 
يجوز نسخ أو نشر أو تحميل أو تخزين )في أي وسيط( أو توزيع أو تعديل وتغيير هذا التقرير بشكل كامل أو جزئي 
بأي شكل من األشكال وألي غرض مهما كان دون الحصول على إذن خطي مسبق من الشبكة العربية للمسؤولية 
admin@arabiacsrnetwork.com اإلجتماعية للمؤسسات. وينبغي أن توجه الطلبات بشأن أي إذن لإلستخدام إلى

فريق التحرير
السيدة حبيبة المرعشي والسيدة سوديبا بوز.

تصميم غرافيك: جيفرسون باليسي

ترحب الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات بتعليقاتكم وآرائكم حول هذا التقرير. 
لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال بنا على 3448622 4 971+ و 3448120 4 971+

admin@arabiacsrnetwork.com أو البريد اإللكتروني

الرئيس و المدير التنفيذي
الشبكة العربية للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات


