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كلمة الرئيس
حبيبة املرعيش

أزمة املسؤولية اإلجتامعية للمؤسسات ليست واحدة  ،بل عديدة .
هل تقود املسؤولية اإلجتامعية للمؤسسات إىل إستثامرات إجتامعية
خاطئة ؟ هل املسؤولية اإلجتامعية للمؤسسات ال تتمكن من قياس
قيمة اإلستثامرات الدخيلة؟ هل إرشاك املجتمع املحيل هو الطريق
الصحيح لتحقيق املسؤولية اإلجتامعية؟ هل العمل الخريي هي
القضية األبرز يف املسؤولية اإلجتامعية للمؤسسات؟ هل ينبغي ذكر
حقوق اإلنسان و قضايا الفساد يف تقارير املسؤولية اإلجتامعية
للمؤسسات و اإلستدامة ؟ ماذا عن اإلقرارات و اإلفصاحات – هل
تؤثر عىل رسية املؤسسة؟ تطرح املسؤولية اإلجتامعية للمؤسسات
العديد من االسئلة املعقدة و التي يتعني عىل املؤسسات التعامل
معها ،و املوضوع األهم بالنسبة للمؤسسة هو إختيار االجوبة
الصحيحة وهذه العملية هي ليست بالسهلة أو البسيطة.
متر املسؤولية اإلجتامعية للمؤسسات أو بعبارة أخرى إستدامة
املؤسسات مبراحل حرجة يف جميع أنحاء العامل  .الضغوط اإلقتصادية
و التوقعات البرشية يسريان بشكل عكيس و متشابك و عىل
املؤسسات أن تأخذ بعني اإلعتبار املوضوعني عىل حد سواء .و متر
اإلقتصادات الوطنية بضغوط يثقل كاهلها  .وباملقابل ما زالت أصوات
املجتمعات تعلو من أجل الحصول عىل مطالبهم و ال تستطيع
املؤسسات ان تتجاهل أي من هذه املطالبات .من جهة أخرى تشهد
املصالح اإلقتصادية و اإلجتامعية إضطرابات و تضارب و رصاعات.

لقيم مضافة و مشاركتها مع أصحاب املصلحة مام يجعل منها
أعامل مستمرة و لألمد الطويل  .مام يعزز العمل جنبا إىل جنب
مع الجهات الحكومية و املجتمعات املحلية ويزيد من ثقة و إحرتام
املؤسسات لنفسها.
إسم اللعبة هي املسؤولية اإلجتامعية للمؤسسات  .و عىل املؤسسات
أن تجيد لعبها بل يجب عليها املحاولة بإعادة تصميمها بإعتبارهم
أنهم مالكيها  .كانت رحلة عام  2013رحلة مستمرة بال توقف و ال
هوادة  .وتعمل الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتامعية للمؤسسات
عىل مدار العام بال كلل لجلب رجال األعامل يف الدول العربية و
مجتمعاتها ليرتبعوا يف صدارة املساهمة باملسؤولية اإلجتامعية و
اإلستدامة.
عندما تخلق األعامل فرصا جديدة لتقدم اإلقتصاد و إزدهار املجتمع
وقتها سيكون لنا مستقبالً مستداماً .

و بدورها تقوم املسؤولية اإلجتامعية للمؤسسات بإعطاء اآلليات
و األدوات للتعامل مع هذه الفوىض و فرز تلك الرصاعات .معنى
ذلك أن مبادئ املسؤولية اإلجتامعية للمؤسسات تعتمد عىل رؤية
املؤسسة لتأثري أعاملها باإلضافة إىل كيفية ترجمة أصحاب املصلحة
لهذا التأثري عىل املستوى الداخيل و الخارجي  ،وخلق أعاملهم
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املقدمة
الشبكة العربية
للمسؤولية اإلجتماعية
للمؤسسات

“جيب أن نضع يف إعتبارنا دائام أن تصميمنا عىل النجاح هو
أكثر أمهية من أي يشء آخر”
هذه كلامت شهرية و خالدة قالها أبراهام لينكولن يف عام  ،1855وما
يزال صداها يصدح إىل يومنا هذا و هي تعكس رؤية الشبكة خالل
العام الفائت .
إذا نظرت الشبكة إىل إنجازاتها عام  - 2013ستربز حقيقة واضحة
و جلية أن الشبكة منت و إكتسبت قوة دافعة عىل الرغم من عملها
ضمن خلفية تحتوي عىل تحديات إجتامعية –إقتصادية و عوامل
سياسية  .تدين الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتامعية للمؤسسات
بنجاحها يف عام  2013إىل اإلنجازات التي حققتها بسبب فهمها
العميق و املتميز لديناميكيات املنطقة و رغبتها يف أن تكون
مستدامة .وضعت الشبكة مناذج و عروض لخدماتها والتي تلبي
اإلحتياجات و التحديات الفريدة من قبل املؤسسات الخاصة و العامة
عىل حد سواء  .وقد ساعد عدم التمييز و عدم وجود تلك الفجوة
بني القطاعات إىل التعاون مع العديد من املؤسسات الجديدة يف عام
 . 2013ونحن ممتنون حقا لجميع رشكائنا عىل إتاحة هذه الفرصة.
يف جعبة الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتامعية للمؤسسات منتجات
و عدد ال يستهان به من الخدمات القادرة عىل إضافة القيمة إىل
جميع أنواع الرشكات و املؤسسات يف املنطقة العربية  .ميثل عام
 2013العقد األول للشبكة حيث تم تأسيسها عام  2004و كان
العام يليق مع اإلنجازات و النجاحات التي حققتها الشبكة  .اليوم ،
تعترب الشبكة منصة ألصحاب املصلحة املعنيني من خلفيات مختلفة
يأتون مجتمعني للتعاون و العمل معا و املشاركة – سواء كانوا من
مؤسسات صغرية أم كبرية  .منذ عرش سنوات  ،تسعى الشبكة العربية
للمسؤولية اإلجتامعية للمؤسسات إىل تشجيع املؤسسات من كافة
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القطاعات لتحويل فكرها و رؤاها للمسؤولية اإلجتامعية للمؤسسات
و جعلها تركز عىل منوذج أكرث شمولية للميض قدما نحو النمو و
اإلستدامة من خالل أسس مبنية عىل اإلهتاممات اإلجتامعية و البيئية
و اإلدارة الحكيمة.
عىل هذا الصعيد  ،أثبت عام  2013عن كونه عاما مهامً للشبكة
– حيث متكنت الشبكة من جعل أجندة اإلستدامة يف قلب أعامل
املؤسسات و ضمها ضمن أولوياتهم الحالية و خططهم املستقبلية .
كام وفرت منصة المعة للربامج و الفعاليات الجديدة و التي عززت
بدورها شعار املسؤولية اإلجتامعية للمؤسسات يف املنطقة العربية.
ولوضع األمور يف نصابها  ،شهدت الشبكة العربية للمسؤولية
اإلجتامعية للمؤسسات يف عام  2012ما مجموعه  10دورات تدريبية
وورش عمل  .و إنطالقا منها خطى عام  2013خطوات كبرية بإتجاه
التقدم حيث متكنت الشبكة تقديم الخدمات اإلستشارية و كذلك
الضامن الخارجي للمؤسسات املشاركة يف أفضل برامج املسؤولية
اإلجتامعية للمؤسسات يف املنطقة  .و إسترشافا باملستقبل ،تعتزم
الشبكة تعزيز سمعتها بوصفها الجهة الرئيسية و املحرك لبناء
قدرات يف املنطقة يف مجاالت اإلستدامة و املسؤولية اإلجتامعية
للمؤسسات.
خالل العام  ،أصدرت الشبكة الطبعة الثالثة من إصدارها السنوي
– أفضل مامرسات املسؤولية اإلجتامعية للمؤسسات  .يعترب هذا
الكتاب من أفضل اإلصدارات التي تجمع و توثق إسرتاتيجيات
اإلستدامة الجديدة و املبتكرة و التي تعد فعالة للغاية كونها تتامىش
مع أعامل مؤسسات دول مجلس التعاون و املرشق العريب و شامل
أفريقيا  .يحتوي الكتاب عىل دراسات حالة ثاقبة و ناجحة جدا من
جميع أنواع قطاعات األعامل – بدءا ً من البناء و التشييد  ،الخدمات
املالية و املرصفية و التأمني و اإلتصاالت و غريها  ،عالوة عىل ذلك
فإنه يغطي جميع أحجام و أنواع املؤسسات مبا يف ذلك املؤسسات
املتعددة الجنسيات و الدوائر الحكومية و املنظامت الغري حكومية
فضالً عن كيانات الرشاكة بني القطاعني العام و الخاص  .تهدف
املطبوعة أيضاً إىل تقديم األمثلة الناجحة ألفضل مامرسات املسؤولية
اإلجتامعية للؤسسات يف املنطقة و تحدد األطر التي تسهل عىل
املؤسسات األخرى تعلمها و إتباعها .
أكرب معلم و محفل للشبكة يف عام  2013كان تنظيم الدورة السادسة
للجائزة العربية للمسؤولية اإلجتامعية للمؤسسات .حيث أنطلقت

الجائزة للمرة األوىل عام  2008و منذ ذلك الحني أصبحت الجائزة
تنتقل من قوة إىل قوة حتى أضحت الدورة السادسة للجائزة األكرث
منوا و إزدهارا مقارنة مع الدورات السابقة  ،يعرتف بالجائزة اليوم
كمنصة موثوقة كونها تفحص بدقة شديدة مبادرات املسؤولية
اإلجتامعية للمؤسسات يف املنطقة العربية و قيامها بتسليط الضوء
عىل أفضل مامرسات اإلستدامة و املسؤولية اإلجتامعية لدى
املؤسسات و وضعها ملعايري معتمدة لتبنى النهج الفعال و املجدي و
الشامل لتحقيق اإلستدامة.
و من اإلنجازات األخرى للشبكة يف عام  ، 2013تنظيم املنتدى
السنوي الناجح بجميع املقاييس للمسؤولية اإلجتامعية للمؤسسات.
و قد عقد هذا الحدث تحت رعاية كرمية من قبل سمو الشيخ أحمد
بن سعيد آل مكتوم  ،رئيس هيئة ديب للطريان املدين  ،الرئيس األعىل
و الرئيس التنفيذي لطريان اإلمارات و املجموعة  ،رئيس مطارات ديب.
عقدت ندوة املنتدى والتي نالت إشادة و إستحسانا كبريين من
قبل املشاركني تحت عنوان “قيادة اإلستدامة من خالل مواطنة
املؤسسات”  .شهد املنتدى حضور كوكبة من مفكري و قادة
املسؤولية اإلجتامعية للمؤسسات إجتمعوا معا حول هدف مشرتك
و املتمثل بتقاسم الخربات و اإلسرتاتيجيات من أجل تطوير التنمية
املستدامة بدول مجلس التعاون الخليجي و شامل أفريقيا و املرشق
العريب.
بدأت الشبكة العمل عىل أنشطتها و أولوياتها لعام  2014يف األشهر
األخرية من عام  2013لتبدأ بتعزيز تركيزها عىل مؤسسات القطاعني
العام و الخاص حيث دخلت الشبكة بالفعل بعدد من الرشاكات و
التعاون مع الشبكات األخرى الرائدة  ،املؤسسات و األفراد لتحقيق
هذا الهدف  .وسيشهد عام  2014تركيزا واضحا بتقديم خدمات
الضامن املخصصة للمؤسسات التي تسعى إىل أن يكون لها تدقيقا
خارجيا لتقارير إستدامتها  .عالوة عىل ذلك فإن الشبكة ترشع
بإجراء تدريبات لألطر الجديدة الصادرة من مبادرة اإلبالغ العاملية
و املعروفة بإسم اإلصدار الرابع لوثيقة اإلرشادات  . G4تعزز تلك
املبادرات و األنشطة من منو الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتامعية
للمؤسسات باإلضافة إىل أنها تساعد يف التنمية الشاملة لإلستدامة و
اإلفصاحات والتي ترتبط باملؤسسات العاملة يف املنطقة العربية .

للمؤسسات .تسعى الشبكة لإلستفادة من الرشاكات من
أجل تعميق جذور مشاركة الدول العربية يف جائزة الشبكة
للمسؤولية اإلجتامعية للمؤسسات  .يتم تعزيز الروابط و
العالقات مع مؤسسات يف دول شامل أفريقيا من خالل مظلة
برامج الشبكة التدريبية و جائزتها لتعزيز إنخراط أعامل
املؤسسات نحو املامرسات املسؤولة .
بالنظر إىل الصورة العامة  ،فإن لدى الشبكة الكثري لتقدمه
للمؤسسات الراغبة بتعزيز فهم املسؤولية اإلجتامعية
لديهم أو لتلك املؤسسات الراغبة بتنفيذ برامج ذات تأثري
عال للمسؤولية اإلجتامعية  .هذا و بغض النظر عام تعتربه
املؤسسات مندرجا تحت مفهوم اإلستدامة كحامية البيئة و
مواطنة املؤسسات و إزدهار األعامل طويل األمد و املساهمة
اإلجتامعية و غريها  .ملزيد من التوضيحات يقدم هذا التقرير
نظرة شاملة ملجموعة واسعة من الربامج و الخدمات التي
أنجزتها الشبكة خالل عام . 2013
تستعد املنطقة إىل إستضافة معرض إكسبو لعام  2020و
هو حدث فريد من نوعه – لذلك ستكون الحاجة إىل إرشاك
املامرسات املستدامة يف األعامل أكرث من أي وقت مىض فهو
السبيل الوحيد لنمو املؤسسات  .فاملسؤولية اإلجتامعية
للمؤسسات و إستدامتها ستكون حجر األساس و الداعم لجني
مثار ما سيقدمه معرض إكسبو .
إننا نتطلع إىل آرائكم و مالحظاتكم

أولوية رئيسية أخرى للشبكة لعام  ، 2014وهي تطوير مجموعة
شاملة و متكاملة من دراسات الحالة للمسؤولية اإلجتامعية
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اهليكل التنظيمي و معايري
التقرير
تشكل الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتامعية للمؤسسات و التي
تأسست يف عام  2004من أهم املنصات وأكرثها ريادة وذلك نظري
إرشاكها جميع أصحاب املصلحة من املؤسسات العامة و الخاصة
الصغرية و الكبرية فضال عن املجتمع املدين بهدف تعزيز إلتزامهم و
مسؤوليتهم بالتنمية املستدامة و املسؤولية اإلجتامعية ألعاملهم يف
جميع أنحاء املنطقة العربية.
ركزت الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتامعية للمؤسسات عىل غرس
ثقافة املسؤولية اإلجتامعية و األخالقيات اإليجابية يف مؤسسات
الوطن العريب مع الرتكيز بشكل واضح و أسايس عىل مواضيع
الشفافية واملسائلة و غريها .
تسعى الشبكة و بعملها الدؤوب تحت شعار “ بناء الرشاكات
من أجل مستقبل مستدام” إىل تحفيز و تسهيل تبادل األفكار بني
أصحاب املصلحة و خلق رشاكات دامئة و رغبة مشرتكة للمساهمة
بشكل متساو و عادل يف اإلقتصاد و البيئة و املجتمعات املحلية.
توفر املبادئ العرشة للميثاق العاملي و املعنية بحقوق اإلنسان و
حقوق العامل و البيئة و مكافحة الفساد أسس التوجيه لدى الشبكة
العربية للمسؤولية اإلجتامعية للمؤسسات من أجل تعزيز القيم
العاملية بني املؤسسات يف املنطقة العربية .
ما أعطى الشبكة السمعة الطيبة و القوية عىل املستوى العاملي
هو قدرتها عىل إدماج قضايا اإلستدامة العاملية و بنجاح مع السياق
اإلقليمي و املحيل و فهمها أيضا ملتطلبات و تحديات املسؤولية
اإلجتامعية للمؤسسات يف الوطن العريب .منت الشبكة العربية
للمسؤولية اإلجتامعية للمؤسسات عرب السنوات املاضية و إشتد
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عودها وأصبحت قادرة عىل إستخدام جل معارفها و تقدميها ألصحاب
املصلحة عرب العديد من الخدمات و الربامج التدريبية لعدد من
منظامت و مؤسسات و رشكات موزعة عىل  13دولة عربية من دول
مجلس التعاون الخليجي و منطقة املرشق العريب و شامل أفريقيا وهي :
1.1مملكة البحرين
2.2جمهورية مرص العربية
3.3اململكة األردنية الهاشمية
4.4اململكة العربية السعودية
5.5دولة الكويت
6.6الجمهورية اللبنانية
7.7سلطنة ُعامن

8.8دولة فلسطني
9.9دولة قطر
1010جمهورية السودان
1111الجمهورية العربية
السورية
1212اإلمارات العربية املتحدة
1313الجمهورية اليمنية

حول هذا التقرير
النطاق و التغطية
يقدم هذا التقرير وصفاً موجزا ً لألنشطة واملبادرات املنظمة أو املدعومة أو
التي شاركت فيها الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتامعية للمؤسسات خالل عام
 . 2013ال يقترص هذا التقرير عىل أي حدود جغرافية معينة ألنه يغطي األنشطة
والفعاليات عامليا و يف منطقة الرشق األوسط.
الدورة :يتم إصدار التقرير بشكل سنوي
التقرير السابق :التقرير السنوي ألرابيا يس إس آر نتورك 2012

ملزيد من املعلومات
الرجاء اإلتصال بالشبكة العربية للمسؤولية اإلجتامعية للمؤسسات
بريد إلكرتوين  admin@arabiacsrnetwork.com :أو هاتف+971-344 - 8622 :

تشمل جماالت تركيز الشبكة
عىل مخس حماور رئيسية وهي:
.1

التدريب

تطبيق املسؤولية اإلجتامعية للمؤسسات يتطلب املعرفة و املهارات
املطلوبة  .يف حني أن املؤسسات تطبق عادة يف سياساتها و إسرتاتيجياتها
الداخلية وهياكلها التنظيمية مفاهيم اإلستدامة مثل ( البيئة  ،املجتمع و
الحوكمة )  ،من املهم أن تكون اإلدارة التنفيذية عىل دراية تامة باآلليات
و األدوات املطلوبة لتطبيق مبادئ املسؤولية اإلجتامعية للمؤسسات و
اإلستدامة من أجل فهم تأثري تطبيقات تلك املامرسات.تعقد الشبكة
العربية للمسؤولية اإلجتامعية للمؤسسات سنويا وتصمم سلسلة
من الدورات التدريبية وورش العمل بهدف بناء القدرات التنظيمية
ملسؤولية املؤسسات و إستدامتها .أبواب هذه التدريبات مفتوحة أمام
أعضاء الشبكة و غريها من املؤسسات الراغبة باإلستفادة منها .وتدار
تلك الدورات التدريبية من قبل كوكبة من الخرباء و القياديني املحليني
و العامليني الذين يغطون بتدريباتهم العديد من املواضيع الهامة و
املتعلقة بإسرتاتيجية اإلستدامة و القيادة و التنفيذ و إعداد التقارير.

.2

البحث

تقوم الشبكة و بشكل روتيني بتبني الدراسات التحليلية و البحوث
املتعلقة باملسؤولية اإلجتامعية للمؤسسات و اإلستدامة يف املنطقة
العربية وتقوم بنرش تقارير و دراسات حالة ألفضل املامرسات من
قبل املؤسسات يف الوطن العريب ؛ كونها تتمة و نتاج مثار الجائزة
العربية للمسؤولية اإلجتامعية للمؤسسات السنوية .الهدف من ذلك
هو الحصول عىل فهم متعمق لإلتجاهات و التطورات يف املسؤولية
اإلجتامعية للمؤسسات و اإلستدامة بالدول الناطقة باللغة العربية،
وبناء قاعدة بيانات ملامرسة املسؤولية اإلجتامعية يف األعامل و بناء
أمثلة عن أفضل املامرسات.

.3

الجائزة

تعد الجائزة العربية للمسؤولية اإلجتامعية للمؤسسات عىل رأس
هرم الجوائز التي تعنى باملسؤولية اإلجتامعية و اإلستدامة يف املنطقة
العربية وذلك من أجل عملها الدؤوب بشفافية و حرفية عاليتني من
أجل تقديم املامرسات الجيدة و األعامل القيادية و الريادية يف مجال

التنمية املستدامة لجميع مستويات األعامل .تجاوزت الجائزة و عىل مر
السنني نطاقها األويل املتمثل يف توفري منصة لإلعرتاف بقادة اإلستدامة
إىل جهة محفزة و داعمة ملؤسسات القطاع الخاص و العام يف كافة
القطاعات و الصناعات داخل حدود الوطن العريب .يقام منتدى سنوي
عىل هامش حفل توزيع الجوائز حيث يجمع بعضا من أفضل العقول
و الجهات الفاعلة و الرائدة يف املسؤولية اإلجتامعية للمؤسسات و
اإلستدامة إقليميا و عامليا.

.4

المنتدى

بدأت الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتامعية للمؤسسات بعقد
منتدياتها عىل هامش حفل الجائزة العربية للمسؤولية اإلجتامعية
للمؤسسات .الهدف من املنتدى هو جمع أفضل العقول و مامريس
املسؤولية اإلجتامعية للمؤسسات من جميع أنحاء العامل للتعاون و
تبادل األفكار .عىل مر السنني برز املنتدى و ذاع صيته كمنصة ناجحة
بشكل كبري ،حيث يقوم الخرباء و املتخصصون من جميع أنحاء
العامل بتبادل الخربات و مشاركة األفكار حول املسؤولية اإلجتامعية
للمؤسسات.
لوحظ زيادة اإلهتامم و املشاركة يف هذا الحدث بشكل كبري خالل
العامني املاضيني .مام نتج عنه توسيع املنتدى و جعله حدث يوم كامل
يف عام  .2013وقد حظي قرار زيادة مدة املنتدى برتحاب و إقبال
كبريين و إستلمت الشبكة توصيات من قبل خرباء و معنيني و قادة
املسؤولية اإلجتامعية محليا و عامليا.

.5

الخدمات اإلستشارية
و خدمات الضمان لتقارير
اإلستدامة

توفر الشبكة الخدمات اإلستشارية لإلستدامة و تقارير املسؤولية
اإلجتامعية للمؤسسات  ،مبا يف ذلك التقارير التي تعتمد عىل مبادرة
اإلبالغ العاملية ( )GRIو التقارير التي تستند عىل املبادئ التوجيهية
للميثاق العاملي لألمم املتحدة واإلتصال حول التقدم املحرز (.)COP
كام توفر الشبكة خدمات ضامن الطرف الثالث املستقل للتحقق من
جودة تقارير إستدامة املؤسسات وفقا ملعايري مبادرة اإلبالغ العاملية
( .)GRIوالغرض من ذلك هو دعم املؤسسات إلصدار معلومات و
بيانات موثوق بها حول املامرسات البيئية و اإلجتامعية و الحوكمة
والتي ميكن إستخدامها من قبل مجموعة من أصحاب املصلحة لتقييم
أداء املؤسسة بالنسبة للمسؤولية االجتامعية للمؤسسات و تقارير
اإلستدامة.
التقرير السنوي 2013
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الدورات التدريبية
وورش العمل

الهدف األسايس و الرئيس للشبكة العربية للمسؤولية اإلجتامعية للمؤسسات هو تعزيز تطبيقات املسؤولية اإلجتامعية
ومفهوم اإلستدامة لدى املؤسسات والترسيع يف وضع تلك املفاهيم ضمن حيز التنفيذ .من أجل تحقيق ذلك ،تنظم الشبكة
كل عام و بشكل دوري مجموعة من الدورات التدريبية و ورش العمل و فرص التواصل  .يتم جلب خرباء من مختلف أنحاء
العامل لتعريف وتعليم املفاهيم األساسية واملتقدمة يف املسؤولية االجتامعية للمؤسسات واالستدامة .وقد تعاونت الشبكة
مع العديد من املنظامت املشهود لها مثل املعهد اآلسيوي لإلدارة ( ، )AIMامليثاق العاملي لألمم املتحدة ( ، )UNGCمبادرة
اإلبالغ العاملية ( ) GRIوذلك لتدريب املؤسسات يف املنطقة العربية عىل مختلف جوانب املسؤولية اإلجتامعية للمؤسسات
و اإلستدامة.

تربز الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتامعية للمؤسسات بإعتبارها أول شبكة عربية يف الرشق األوسط يتم إعتامدها من قبل
مبادرة اإلبالغ العاملية ( )GRIإلجراء تدريباتهم يف البلدان الناطقة بالعربية  .حتى نهاية عام  2013تم إجراء تدريبات
معتمدة إىل  125من املهنيني و املحرتفني الذين أتوا من  70مؤسسة ضمن  20من القطاعات الصناعية املختلفة .وفيام ييل
رسد ملختلف الدورات التدريبية التي عقدت من خالل الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتامعية للمؤسسات يف عام .2013

8

التقرير السنوي 2013

الدورات التدريبية إلعداد تقارير
اإلستدامة  
تسري تقارير اإلستدامة يف إتجاه متنامي يف العامل العريب وال سيام يف
منطقة دول مجلس التعاون الخليجي  .فتتهافت الجهات الحكومية
و غري الحكومية و املؤسسات الخاصة يف املنطقة عىل فرصة عرض
جهودهم املبذولة للمساهمة يف قضايا الحفاظ عىل البيئة و
سبل توفري بيئة عمل مواتية للموظفني و تنمية املجتمع  .تحرص
املؤسسات عىل اإلستفادة و عرض املكاسب العائدة من مامرسات
املسؤولية اإلجتامعية للمؤسسات و اإلستدامة و تلبية حاجات و
رغبات أصحاب املصلحة و تعترب تقارير اإلستدامة أو املسؤولية
اإلجتامعية للمؤسسات الوسيلة األنجع و الفاعلة عملياً لتحقيق
هذه الغاية .وقد ساعدت الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتامعية
للمؤسسات العديد من املؤسسات الرائدة عىل فهم آثار إستدامتها
من خالل إدراك إطار تقارير اإلستدامة العاملي و هو ما يعرف
مببادرة اإلبالغ العاملية ( ، )GRIوقد وجهت هذه التدريبات يف
إصدار عدد من التقارير لتلك املؤسسات ضمن اإلطار املذكور  .تعد
التدريبات هذه ذات فعالية عالية فهي تعزز بناء القدرات إلعداد
تقارير موثوق بها فضال عن تزويد املؤسسة بفهم أفضل و إدراك
أعمق و اكرث شفافية بآثار نشاطاتها و املخاطر و الفرص و مجاالت
التحسني.
أجرت الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتامعية للمؤسسات ستة
دورات تدريبية معتمدة من ( )GRIيف عام  2013و هي كاآليت:

كانت خمس دورات تدريبية مفتوحة للجميع ولقيت مشاركة واسعة
من قبل املنسقني و املتخصصني يف املسؤولية اإلجتامعية للمؤسسات
من مختلف املؤسسات العاملة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة
والدول املجاورة  ،أما الدورة التدريبية السادسة فكانت مخصصة
كربنامج تدريبي داخيل لرشكة أبوظبي للدائن البالستيكية (بروج) يف
إمارة أبوظبي.
حرض ما مجموعه  57متدرباً هذه الدورات وفيام ييل تفاصيل
املشاركة حسب تصنيف قطاعات األعامل.

31
20
4
2

الهيئات الحكومية و
الشبه حكومية
المؤسسات الخاصة
المنظمات الغير
حكومية
األفراد

ميثل املشاركون عدد من املؤسسات الصغرية و املتوسطة و الكبرية مبا
يف ذلك بعضا من املؤسسات البارزة و عدد ال بأس به من املنظامت
الغري حكومية يف املنطقة و من جميع القطاعات.

 4-21.1أبريل  – 2013ديب  ،اإلمارات
اإلصدار الثالث لوثيقة اإلرشادات ()G3.1
 9-72.2مايو  – 2013املنامة  ،مملكة البحرين
اإلصدار الثالث لوثيقة اإلرشادات ()G3.1
 17-163.3يونيو  – 2013ديب  ،اإلمارات
اإلصدار الرابع لوثيقة اإلرشادات (اإلنتقال )
 17-154.4سبتمرب  - 2013ديب  ،اإلمارات
منوذج الربط بني اإلصدار الثالث و الرابع لوثيقة اإلرشادات
 295.5سبتمرب –  1أكتوير  – 2013أبوظبي  ،اإلمارات
( تدريب متخصص)
 19-176.6ديسمرب  – 2013ديب  ،اإلمارات
منوذج الربط بني اإلصدار الثالث و الرابع لوثيقة اإلرشادات
التقرير السنوي 2013
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ركزت الدورات التدريبية عىل اإلصدار الثالث لوثيقة اإلرشادات G3.1
من املبادئ التوجيهية ملبادرة اإلبالغ العاملية  GRIومنوذج الربط/
اإلنتقال من اإلصدار الثالث لوثيقة اإلرشادات  G3.1إىل اإلصدار
الرابع لوثيقة اإلرشادات  . G4ساعدت التدريبات عىل التعلم
بالتفصيل املبادئ التوجيهية و العملية ألطر مبادرة اإلبالغ العاملية
 .GRIو قد تم إعتامد هذه الدورات من قبل الـ  .GRIيحتوي
التقدير

التدريب األول
ممتاز
جيد جداً
جيد
التدريب الثاين
ممتاز
جيد جداً
جيد
التدريب الثالث
ممتاز
جيد جداً
جيد

محتوى
التدريب

املادة
التدريبية

املدرب

%44
%56
-

%56
%44
-

%33
%45
%22

%40
%30
-

%80
-

%60
%20
-

%80
%20
-

%80
%20
-

%100
-

تدريب على أساسيات
المسؤولية اإلجتماعية
للمؤسسات الصغيرة و
المتوسطة  
أجرت الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتامعية للمؤسسات ورشة عمل
حول أساسيات املسؤولية اإلجتامعية للمؤسسات الصغرية و املتوسطة
يف املنطقة العربية بتاريخ  30يناير  2013يف إمارة ديب  .نظم هذا
التدريب كحدث يوم واحد شمل مديري و أصحاب املؤسسات
الصغرية و املتوسطة لجعلهم يتعرفون عىل إمكانية دفع قيم أعاملهم
من خالل اإلستثامر يف املسؤولية اإلجتامعية للمؤسسات و اإلستدامة.
وكان الهدف من التدريب أيضا هو إثبات أن املسؤولية اإلجتامعية
للمؤسسات ليست حكرا عىل املؤسسات الكبرية و متعددة الجنسيات
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التدريب عىل عدد من العروض التقدميية و املحارضات و املناقشات
باإلضافة إىل التامرين  .توفر الشبكة بدورها املواد ذات الصلة بتقارير
اإلستدامة لتمكني الفهم الدقيق والعميق .الهدف النهايئ من تدريبات
الـ  GRIهو تشجيع و توسيع نطاق تقارير اإلستدامة يف املنطقة
العربية وفقاً للمعايري الدولية  ،يتم تعزيز أداء اإلستدامة للمؤسسة
من خالل تقديم التقارير املعرتف بها عاملياً .
التقدير

محتوى
التدريب

التدريب الرابع
ممتاز
%20
جيد جداً
%70
جيد
%10
التدريب الخامس
ممتاز
%57
جيد جداً
%22
جيد
%21
التدريب السادس
ممتاز
%50
جيد جداً
%34
جيد
%16

املادة
التدريبية

املدرب

%30
%60
%10

%40
%60
-

%43
%22
%21

%36
%57
%7

%34
%50
%16

%50
%34
%16

ولكنها إستثامر رضوري ملختلف املؤسسات من جميع األحجام و
لكافة القطاعات .
ركزت ورشة العمل عىل مواضيع مثل “ما معنى املسؤولية اإلجتامعية
للمؤسسات ؟ ””،فوائد إتباع نهج املسؤولية االجتامعية للمؤسسات”
“إتباع نهج املسؤولية اإلجتامعية للمؤسسات خطوة بخطوة” و
“التواصل و التقدم يف املسؤولية اإلجتامعية للمؤسسات”  .قدمت
ورشة العمل دراسات حالة إقليمية و عاملية و مجموعة من
التامرين املفصلة ملواضيع املسؤولية اإلجتامعية املؤسسية الرئيسية
و اإلستدامة .حرض التدريب أكرث من اثني عرش مشاركا من مختلف
املؤسسات والقطاعات بدءا من النفط والغاز  ،والخدمات اللوجستية
التعليم  ،الصحة  ،إدارة األصول  ،املواد الغذائية  ،خدمات التوظيف
و غريها .

تدريب إستراتيجية و قيادة
المسؤولية اإلجتماعية
للمؤسسات  
واحدة من أهم ركائز نجاح أي برنامج للمسؤولية اإلجتامعية
للمؤسسات هو أن تكون هناك إسرتاتيجية محددة و فاعلة للمسؤولية
اإلجتامعية والتي تتامىش مع إسرتاتيجية املؤسسة و تتسق مع أعاملها
و أهدافها .نظمت الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتامعية للمؤسسات
برنامجاً تدريبياً حول “ إسرتاتيجية و قيادة املسؤولية اإلجتامعية
للمؤسسات” يف الفرتة ما بني  4-5مارس  . 2013الهدف من التدريب
هو بناء قدرات مؤسسية إلسرتاتيجية املسؤولية اإلجتامعية للمؤسسات
و قيادة اإلستدامة.
“ أصبحت الدعوة لتعزيز املسؤولية اإلجتامعية للمؤسسات
تؤخذ عىل حممل اجلد و ينادى هبا بشكل إجباري للعديد
من مؤسسات املنطقة و خاصة بعد إشتداد ظروف األزمة
اإلقتصادية و اإلضطرابات السياسية وذلك من أجل وضع
مؤسستهم ضمن مسار النجاح وجيب عىل أقسام املسؤولية
اإلجتامعية يف كل مؤسسة ضامن سالمة خطتها و إسرتاتيجيتها
وكيفية تنفيذها بام يتامشى مع املعايري العاملية”

عقد التدريب بدعم من الشبكة اإلقليمية للميثاق العاملي لألمم
املتحدة لدول مجلس التعاون الخليج  . UNGC -GCCكام أنها
إستقطبت مجموعة من املختصني مبا يف ذلك مديري املسؤولية
اإلجتامعية للمؤسسات  ،كبار املسؤولني التنفيذيني  ،ضباط التخطيط
والتنمية  ،املدراء املاليني و أعضاء مجلس اإلدارة  .نجح التدريب
بجذب إنتباه و مشاركة عدد من املؤسسات املختلفة يف دولة
اإلمارات العربية املتحدة و سلطنة ُعامن و دولة الكويت  .متثلت
الدورة التدريبية بوضع النظريات و دراسات حالة و عدد من
التدريبات.
ﺗﻮاﺻﻞ

اﻟﺴﻤﻌﺔ

اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ
اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت

اﻹﺳﺘﺪاﻣﺔ

إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت ﺧﻴﺮﻳﺔ
ﻧﻤﻮ ﻃﻮﻳﻞ اﻟﻤﺪى

هذا ما قالته الدكتورة جراسيا أوغت يف كلمتها اإلفتتاحية للتدريب
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التدريب على اإلبتكار
– من اإلستدامة إلى
“اإلزدهار”
عقدت الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتامعية للمؤسسات
إثنتني من الدورات التدريبية حول موضوع اإلستدامة و
اإلبتكار يف الفرتة ما بني  29-28أبريل  . 2013تم توجيه
الدورة التدريبية األوىل إىل أعضاء “مجلس املسؤولية
اإلجتامعية للمؤسسات” يف دولة اإلمارات العربية املتحدة
و هي منصة محلية مكونة من مؤسسات القطاعني العام
و الخاص املهتمة باملسؤولية اإلجتامعية .وقد إستضيفت
من قبل رشكة اإلمارات لإلتصاالت املتكاملة “دو” العضو
يف الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتامعية للمؤسسات.
حرض التدريب الثاين والذي كان أكرث عمقاً كالً من
الشبكات املعروفة و املمتدة للشبكة العربية للمسؤولية
اإلجتامعية للمؤسسات .تناول التدريب بنجاح املوضوعات
الناشئة ضمن أطر املسؤولية اإلجتامعية للمؤسسات و
اإلستدامة ،مع الرتكيز عىل إتجاهات اإلستدامة العاملية و
اإلبتكارات و التمكني و غريها .
كام تم الرتكيز عىل مبادرة “ميتاتريند نيكزس” والتطورات
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العاملية و افضل املامرسات يف مجال التفكري و النهج املستدام  .تخلل التدريب
محارضات مع أمثلة و متارين عملية ساعدت املشاركني للوقوف و التعرف عىل
مفاهيم جديدة يف التفكري املستدام و النهج املتبع.
ورد بعض ردود االفعال اإليجابية عقب اإلستطالع حيث قالت فرح ناصيف مدير
أول برامج التنمية يف مؤسسة نهر األردن :
“املحتوى غني جدا؛ منظور جديد عىل الطريقة التي نعيش هبا حياتنا
كأفراد ومؤسسات وإقتصادات”

تقارير أفضل من أجل مستقبل
أفضل – نظرة إلى أطر الميثاق
العالمي لألمم المتحدة و
مبادرة اإلبالغ العالمية
لعبت الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتامعية للمؤسسات دورا ً رئيسياً
يف ندوة هي الوحيدة من نوعها ( )GRIو (( )COPامليثاق العاملي
لألمم املتحدة و اإلتصال عن طريق التقدم املحرز ) تحت عنوان
“تقارير أفضل من أجل مستقبل أفضل” حيث سمحت ورشة العمل
هذه لإلطالع عىل إثنني من أهم األطر العاملية ،والتي كانت مفيدة
جدا ً ملع ّدي تقارير اإلستدامة و املامرسني لها .
تلزم تقارير اإلتصال عن طريق التقدم املحرز جميع األعامل املشاركة
يف امليثاق العاملي لألمم املتحدة  ،يف حني أن كثريا ً ما يستخدمون أطر
مبادرة اإلبالغ العاملية إلعداد تقارير اإلتصال عن طريق التقدم املحرز
 .ساعد يف تنظيم الندوة كال من مجموعة عمل اإلمارات للبيئة
وهي منظمة رائدة يف مجال البيئة مقرها دولة اإلمارات العربية
املتحدة و الشبكة اإلقليمية للميثاق العاملي لألمم املتحدة لدول
مجلس التعاون الخليجي يف  24يوليو  2013وذلك بدعم من الشبكة
العربية للمسؤولية اإلجتامعية للمؤسسات  ،كام و إستضافت جامرك
ديب الندوة  .رشح مندوبون عن الشبكة اإلقليمية للميثاق العاملي

لألمم املتحدة و الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتامعية للمؤسسات
للمشاركني العنارص األساسية ملبادرة اإلبالغ العاملية و تقارير اإلتصال
عن طريق التقدم املحرز و العالقة بني اإلطارين  .كام وقدمت
دراسات حالة عن مبادرة اإلبالغ العاملية و تقارير اإلتصال عن طريق
التقدم املحرز واملوقعة مع امليثاق العاملي لرشكة ماتيتو و جامرك
ديب.
وقد حرض الندوة النصف يومية املجانية عدد من املؤسسات
األعضاء يف “مجلس املسؤولية اإلجتامعية للمؤسسات” يف دولة
اإلمارات العرية املتحدة و املوقعني يف شبكة امليثاق العاملي لألمم
املتحدة لدول مجلس التعاون الخليجي و أعضا ٍء من الشبكة العربية
للمسؤولية اإلجتامعية للمؤسسات و املشاركني يف الجائزة العربية
للمسؤولية اإلجتامعية للمؤسسات لعام  2013كام وفرت الندوة
فرصة املشاركة عن طريق اإلتصال عن بعد (اإلتصال اإللكرتوين).
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أحداث و برامج التواصل
للشبكةالعربيةللمسؤولية
اإلجتامعية للمؤسسات

تصبوا الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتامعية للمؤسسات إىل تعزيز الرشاكات مع جميع أطياف أصحاب املصلحة املعنيني
– سواء يف مؤسسات القطاع العام أو الخاص أم املؤسسات اإلقليمية أو العاملية .وتحقق الشبكة هذا من خالل مجموعة
من قنوات اإلتصال إبتداءا من تنظيم التدريبات الداخلية املتخصصة و ورش العمل  ،املشاركة يف املؤمترات رفيعة املستوى و
الندوات و اللقاءات املتعلقة باملسؤولية اإلجتامعية للمؤسسات باإلضافة إىل حضور معارض اإلستدامة و غريها من األحداث.
الغرض الرئييس من مشاركة الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتامعية للمؤسسات يف تلك األحداث هو تعزيز و تنمية أهداف
املسؤولية اإلجتامعية للمؤسسات و جدول أعامل اإلستدامة  .تستخدم الشبكة مثل هذه املنابر و املنصات كوسيلة لعرض
أفضل املامرسات اإلقليمية املنبثقة من العامل العريب  .تواجدت الشبكة يف عام  2013يف سلسلة من األحداث البارزة و متكنت
من تطوير رشاكات جديدة تهدف إىل امليض قدما ووضع املسؤولية اإلجتامعية للمؤسسات يف قلب جدول أعامل املؤسسات.
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إجتماع مجلس أصحاب المصلحة
لمبادرة اإلبالغ العالمية  GRI
أمستردام  
عقدت مبادرة اإلبالغ العاملية ( )GRIإجتامعاً ملجلس أصحاب املصلحة،
والتي تعد محفالً رسمياً للمنظمة حول سياسة أصحاب املصلحة .مجلس
أصحاب املصلحة مكون من  50عضوا ً وهم الذين يصيغون القرارات
و اإلسرتاتيجيات و السياسات الرئيسة مبا يف ذلك تعيني أعضاء مجلس
إدارة مبادرة اإلبالغ العاملية باإلضافة إىل املساهمة يف التوصيات بشأن
السياسة املستقبلية و تخطيط األعامل و النشاطات  .حرضت السيدة
حبيبة املرعيش  ،الرئيس و املدير التنفيذي للشبكة العربية للمسؤولية
اإلجتامعية للمؤسسات العضو يف مجلس أصحاب املصلحة ملبادرة اإلبالغ
العاملية و أحد ممثيل منظامت املجتمع املدين اإلجتامع الذي تم عقده
بتاريخ  30يناير  2013يف املقر الرئييس ملبادرة اإلبالغ العاملية يف العاصمة
الهولندية أمسرتدام  .كان الهدف من اإلجتامع إضفاء الطابع الرسمي
عىل التوصيات النهائية للمجلس عىل اإلصدار الرابع للمبادئ التوجيهية
ملبادرة اإلبالغ العاملية و املعروفة بإسم جي . 4

مبادراتها .أرشفت الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتامعية للمؤسسات
عىل تنظيم ورشة عمل قبل املؤمتر حول “إسرتاتيجية و قيادة
املسؤولية اإلجتامعية للمؤسسات” للمندوبني بهدف التعرف عىل
إسرتاتيجيات املسؤولية اإلجتامعية للمؤسسات و مامرسات تنفيذها
حول العامل  .كام إستعرضت السيدة املرعيش أمثلة إقليمية و عاملية
للمسؤولية اإلجتامعية للمؤسسات من خالل أفضل املامرسات خالل
حلقة النقاش.

مؤتمر البحرين الدولي األول
للمسؤولية اإلجتماعية
للمؤسسات – المنامة

مؤتمر الخليج للمسؤولية
اإلجتماعية و األيزو 26000
أبوظبي

قامت الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتامعية للمؤسسات و رشيكتها
اإلسرتاتيجية الشبكة اإلقليمية للميثاق العاملي لألمم املتحدة لدول
مجلس التعاون الخليجي بدعم مؤمتر البحرين االول للمسؤولية
اإلجتامعية للمؤسسات والتي عقدت يف الفرتة ما بني  6 - 3مارس
 . 2013عقد هذا الحدث تحت رعاية وزير املالية  ،الوزير املرشف
عىل شؤون النفط و الغاز يف مملكة البحرين معايل الشيخ أحمد بن
محمد آل خليفة  .وبدورها قدمت السيدة حبيبة املرعيش الرئيس و
املدير التنفيذي للشبكة العربية للمسؤولية اإلجتامعية للمؤسسات
الكلمة الرئيسية تحت عنوان “العمل الخريي اإلسرتاتيجي و الرشاكات
بني القطاعني العام و الخاص” حيث أكدت أن لربامج العمل الخريي
للمؤسسات القدرة عىل تقديم ميزة تنافسية هائلة إذا ما كانت مصممة
بشكل جيد وبإسرتاتيجية واضحة و متناغمة مع إسرتاتيجية املؤسسة.
شهد املؤمتر مستوى عا ٍل من املشاركة لعدد من مؤسسات املنطقة مبا
يف ذلك قطاع النفط و الغاز  ،كام يعد املؤمتر منصة طال إنتظارها لقادة
األعامل و خرباء اإلستدامة يف املنطقة العربية للمشاركة و املناقشة
يف قضايا املسؤولية اإلجتامعية للمؤسسات و إتجاهاتها و أمناطها و

نظمت رشكة أيه آي إم للمناسبات يف الفرتة ما بني 16-15مايو 2013
فعاليات مؤمتر الخليج الثاين للمسؤولية اإلجتامعية و األيزو 26000
يف أبوظبي بالتنظيم مع مجموعة جامعة أبوظبي للمعارف و بدعم
من الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتامعية للمؤسسات  ،حيث كانت
األخرية مشاركا نشطا و مقدما يف املؤمتر بقيادة رئيسة الشبكة والتي
إستهلت الورشة بكلمة تحت عنوان “قيادة اإلستدامة من خالل
مواطنة املؤسسات” .شهد املؤمتر عددا من املساهمني مثل رشكة دي
إن يف – جي إل  ،رشكة اإلمارات لإلتصاالت املتكاملة (دو) مجموعة
االهيل القابضة و غريها الكثري  .تحدثت رئيسة الشبكة عن املسؤولية
اإلجتامعية للمؤسسات ذاكر ًة أمثلة عن اإلبتكارات و أفضل املامرسات
الشائعة يف مجال املسؤولية اإلجتامعية للمؤسسات و اإلستدامة يف
العامل العريب  ،كام أشارت إىل بعض دراسات الحالة من الفائزين يف
الجائزة العربية للمسؤولية اإلجتامعية للمؤسسات خالل الدورات
املاضية  .شددت املرعيش عىل أن امليض التدريجي قدما نحو التفكري
و املامرسات املبتكرة يأيت من خالل األعامل و الحكومات باإلضافة إىل
دور املدراء التنفيذيني الفاعل للوصول إىل هذا النهج.
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المؤتمر العالمي لمبادرة اإلبالغ
العالمية لإلستدامة و إعداد
التقارير – أمستردام  

مع مشاريك املؤمتر اآلخرين .عقد خالل املؤمتر جلسة نقاش تحت
عنوان “آفاق جديدة لإلستدامة و اإلفصاح  :رؤى من املنطقة
العربية”  ،تكونت الجلسة من حلقتي نقاش و أدارت رئيسة الشبكة
إحدى الحلقتني حيث قامت مبشاركة الحضور آرائها الشخصية و
املؤسسية إزاء اإلستدامة و تحديات تقارير اإلستدامة يف املنطقة.

المؤتمر الثالث لمعهد تشارترد
للمشتريات و التوريدات في
الشرق األوسط – دبي

photo credit: www.globalreporting.org

مبادرة اإلبالغ العاملية ( )GRIهي منظمة غري ربحية و مركز ملفكري
و مامريس اإلستدامة والتي تتخذ من العاصمة الهولندية – أمسرتدام
مقرا ً لها  .تم إطالق اإلصدار الرابع للمبادئ التوجيهية ملبادرة اإلبالغ
العاملية و املعروفة بإسم جي  4يف نهاية شهر مايو  2013ضمن
مؤمتر عاملي ملدة ثالثة أيام  .إشرتك يف املؤمتر أكرث من  1600خبريا ً و
قائدا ً يف مجال اإلستدامة من  80دولة تجمعوا بفضل تزايد شعبية
مبادئ و أطر مبادرة اإلبالغ العاملية يف كتابة تقارير اإلستدامة بني
مامريس نهج املسؤولية اإلجتامعية للمؤسسات و اإلستدامة يف جميع
أنحاء العامل  .تم تنظيم وفد من قبل الشبكة مكون من  25شخص
ميثلون كربيات املؤسسات يف دول مجلس التعاون بإعتبار الشبكة
العربية للمسؤولية اإلجتامعية للمؤسسات الرشيك املعتمد من قبل
مبادرة اإلبالغ العاملية .باإلضافة إىل مشاركة منطقة الرشق األوسط يف
هذا املؤمتر فقد شاركت العديد من دول العامل األخرى مثل الربازيل
و الهند و الواليات املتحدة األمريكية و وفودا ً مثلت الصني و كوريا و
أوقيانوسيا و جنوب أفريقيا و فرنسا و اليابان و أمريكا الالتينية كانت
من ضمن املشاركني.
مثلت الوفود الحارضة من منطقة الرشق األوسط و شامل أفريقيا
العديد من قطاعات الصناعات و كانت هذه أول مرة تشارك فيها
املؤسسات من املنطقة ضمن وفد يف مؤمتر اإلبالغ العاملية  ،فمن
خالل هذه املنصة تم توفري فرصة فريدة لهم للمشاركة و اإلنخراط
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قام املؤمتر الثالث ملعهد تشارترد للمشرتيات و التوريدات يف الرشق
االوسط لعام  2013تحت شعار “بناء مستقبل اإلمداد املستدام”
حيث غطى جميع القضايا الرئيسية املتعلقة مبصادر و إدارة سلسلة
التوريد املستدام يف املستقبل  .نظّم املؤمتر يوم  19مايو  2013من
قبل معهد تشارترد للمشرتيات و التوريدات و بالتعاون مع برايس
واترهاوس كوبرز و أي يب إم يف إمارة ديب  .شاركت الشبكة العربية
للمسؤولية اإلجتامعية للمؤسسات يف املؤمتر ممثلة برئيسة الشبكة
من خالل قيادة جلسة نقاش دارت حول أسباب وجوب إنخراط
مفاهيم املسؤولية اإلجتامعية و اإلستدامة يف أعامل املؤسسات
وخاصة يف املشرتيات املستدامة .سلطت رئيسة الشبكة الضوء عىل
بعض القضايا الحرجة مثل مخاطر سالسل التوريد  ،أثر مخالفات
املورد و البائع ،الرضورات اإلجتامعية و األخالقية إلخ  .شملت
قامئة املتحدثني اآلخرين يف املؤمتر الرئيس التنفيذي ملعهد تشارترد
للمشرتيات و التوريد  ،رئيس مجموعة املشرتيات يف بنك أبوظبي ،
رئيس شؤون البيئة يف اإلتحاد للطريان و غريهم .

غرفة أبوظبي و  ندوة حول
المسؤولية اإلجتماعية
للمؤسسات – أبوظبي  
نظمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ،بالتعاون مع مجلس األعامل
لدول البينولكس ومجموعة أبوظبي لالستدامة ،ندوة تحت عنوان
“املسؤولية املجتمعية يف ظل اقتصاد دينامييك” بتاريخ  29مايو
 ، 2013عقد الحدث تحت رعاية سفارة مملكة هولندا و سفارة
مملكة بلجيكا و سفارة دوقية لوكسمبورغ  .هدفت الندوة إىل
تعزيز الحوار و التواصل بني خرباء و مامريس املسؤولية اإلجتامعية
للمؤسسات يف منطقة الرشق األوسط  .وبدورها كانت الشبكة

العربية للمسؤولية اإلجتامعية للمؤسسات ضيف الرشف يف هذا
الحدث ممثلة برئيسة الشبكة و مديرها التنفيذي حيث ألقت كلمتها
موضحة فيها تطور و منو الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتامعية
للمؤسسات يف املنطقة و املبني عىل أسس األفكار و الخربات الناجحة،
كام أنها سلطت الضوء عىل أن العديد من مجالس األعامل و البعثات
الدبلوماسية تعمل حاليا مع كيانات مشابهة للشبكة إلبراز أهمية القيم
اإلجتامعية و األخالقية للمؤسسات  .لدى املؤسسات العاملية متعددة
الجنسيات والتي تعمل يف املنطقة مسؤولية ال ميكن إنكارها تجاه
املجتمعات و البيئات التي تعمل فيها و خاصة يف االسواق الخارجية و
األجنبية .
تقطع املؤسسة شوطا طويال لضامن أفضل سمعة لها باإلضافة
إىل حصولها عىل الرشاكات من خالل معرفة و فهم و إدراك كامل
السياقات و القضايا املحلية .كام أضافت أن الشبكة العربية للمسؤولية
اإلجتامعية للمؤسسات ترحب دامئا بأي فرصة سانحة لخلق منصات
ناجحة للتعلم و املشاركة و التواصل و التعاون  .حرض الندوة أكرث من
أربعني من املمثلني رفيعي املستوى من البعثات الدبلوماسية و مجالس
االعامل و املؤسسات و مراكز البحوث .

إجتماع المائدة المستديرة الرابع
للخبراء حول اإلنتاج واإلستهالك
المستدام في المنطقة العربية  
القاهرة
تعاون كل من جامعة الدول العربية  ،برنامج األمم املتحدة للبيئة،
اإلسكوا ( اللجنة اإلقتصادية و اإلجتامعية لغريب آسيا ) و سيداري
(مركز البيئة و التنمية يف اإلقليم العريب و أوروبا) بتنفيذ إجتامع املائدة
املستديرة الرابع حول اإلنتاج و اإلستهالك املستدام يف القاهرة بتاريخ
 17و  18يونيو  . 2013ه ُدف اإلجتامع إىل تحديد و ترتيب األولويات
ووضع اإلسرتاتيجيات إلستهالك و إنتاج مستدامني يف املنطقة العربية
باإلضافة إىل خلق خطة عمل إقليمية عن طريق املبادرات و املنصات
و تعزيز الكفاءات و القدرات و إستحداث رشاكات ذات قيمة  .لقي
موضوع اإلقتصاد األخرض إهتامم املشاركني من أجل تحقيقه ملساعي
التنمية املستدامة و القضاء عىل مشكلة الفقر .كام طرح يف اإلجتامع
أمثلة عن مبادرات اإلستدامة يف اإلنتاج و اإلستهالك عرب تطبيقات
املسؤولية اإلجتامعية للمؤسسات و اإلبتكارات البيئية املتبعة .قدمت
الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتامعية للمؤسسات ملحة عامة عن
بعض التطبيقات الناجحة لإلنتاج و اإلستهالك املستدام عىل مستوى
املؤسسات يف املنطقة العربية.

عرض ألفضل الممارسات
المحلية خالل زيارة وفد أرامكو
السعودية – دبي  

نظمت الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتامعية للمؤسسات برنامج
تواصل لوفد زائر من رشكة أرامكو السعودية يف الفرتة ما بني 21
–  22أغسطس  . 2013بدأ الحدث بإجتامع تم الحديث فيه عن
أهمية املسؤولية اإلجتامعية للمؤسسات و إلقاء نظرة عامة عن نشأة
و تطور الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتامعية للمؤسسات ومع
تركيز خاص عىل الجائزة العربية و تأثريها عىل أعامل املؤسسات يف
املنطقة العربية  .ولفهم أعمق لكيفية إستخدام املؤسسات ملنهجية
الجائزة و ربطها مع نظم عملياتها نظمت الشبكة عدد من الزيارات
امليدانية لبعض من املؤسسات البارزة و الفائزة يف الجائزة  ،حيث
متت زيارة رشكة النجم الثاليث للنقل (مزود خدمة إمداد و نقل
السوائل اإلقليمي)  ،رشكة بيئة ( رشكة تعنى بالبيئة و إدارة النفايات)،
رشكة دي إل إيه بايرب للخدمات القانونية العاملية .كذلك قام الوفد
بزيارة هيئة كهرباء و مياه ديب (ديوا) يف مركز خدمة العمالء الخاص
بهم و الحاصل عىل اإلعتامد البالتيني من قبل ( القيادة يف الطاقة
و التصميم البيئي ) و التي متيزت أيضا بكونها أول مبنى أخرض يف
قطاع األعامل العام بدولة اإلمارات  .إن هيئة كهرباء و مياه ديب
من املؤسسات الفائزة يف الجائزة العربية للمسؤولية اإلجتامعية
للمؤسسات ضمن فئة املؤسسات الحكومية  .سلطت اإلجتامعات
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الضوء عىل املناهج و التقنيات املعتمدة من قبل مؤسسات املنطقة
بشأن املسؤولية اإلجتامعية للمؤسسات و اإلستدامة و كيفية إنشاء
الربامج و املبادرات ذات التأثري العايل و التي تتامىش مع قيمها
األساسية .

مؤتمر الشرق األوسط
للمشتريات و سلسلة التوريد  
دبي  
شاركت شبكة العربية للمسؤولية اإلجتامعية للمؤسسات يف مؤمتر
الرشق األوسط للمشرتيات و سلسلة التوريد يف الفرتة ما بني 29
سبتمرب إىل  2أكتوبر  .2013كانت الشبكة العربية للمسؤولية
اإلجتامعية للمؤسسات من ضمن قامئة املتحدثني ممثلة برئيسة
الشبكة و مديرها التنفيذي السيدة حبيبة املرعيش جنبا إىل جنب مع
متحدثني من رشكة يب يب و رشكة يونيليفر و مؤسسة ماجد الفطيم
العقارية و غريهم الكثري  ،كلهم تحدثوا حول موضوع “اإلدارة
الخرضاء لسلسلة التوريد”  .تحدثت رئيسة الشبكة حول تحديات
اإلستدامة يف سلسلة التوريد و الفرص التي تتيحها  ،مستعينة
بأمثلة حيّة مثل مدينة مصدر و رشكة ماكدونالدز  ،كام أبرزت دور
املامرسات املستدامة يف تقديم قيم ملموسة و غري ملموسة عىل
حد سواء.

إجتماع عالي المستوى
للمسؤولية اإلجتماعية
للمؤسسات بالتعاون مع
السفارة السويدية – أبوظبي  
إمياناً بالرغبة يف تسهيل تبادل القيم و األفكار بني املؤسسات املحلية
و املؤسسات السويدية  ،نظمت السفارة السويدية و مجلس التجارة
السويدي  ،ومجلس االعامل السويدي  ،والشبكة العربية للمسؤولية
اإلجتامعية للمؤسسات إجتامع مائدة مستديرة رفيع املستوى
للمدراء التنفذيني تحت عنوان “تحقيق النمو من خالل السياسات
النشطة للمسؤولية اإلجتامعية للمؤسسات” والذي إستضافته غرفة
أبوظبي بتاريخ  23أكتوبر  . 2013شملت قامئة املؤسسات املشاركة
يف اإلجتامع مؤسسات مرموقة مثل أيكيا  ،أريكسون  ،أبراج كابيتال
 ،دو و غريهم  .أدار اإلجتامع و املناقشات كال من سعادة بينغت
يوهانسون  ،سفري املسؤولية اإلجتامعية للمؤسسات يف حكومة
السويد  ،و السيدة حبيبة املرعيش الرئيس و املدير التنفيذي
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للشبكة العربية للمسؤولية اإلجتامعية للمؤسسات و سعادة ماكس
بيور السفري السويدي لدى دولة اإلمارات العربية املتحدة  .من
جانبها أكدت املرعيش عىل الفائدة املستمرة للمسؤولية اإلجتامعية
للمؤسسات و التي ميكن أن تتحقق حتى يف األوقات الصعبة  ،بينام
أشار السيد يوهانسون إىل أن املؤسسات السويدية يف دولة اإلمارات
العربية املتحدة ميكن أن يرسموا ألنفسهم دورا أكرب يف تعزيز التنمية
املستدامة يف املنطقة.

جلسة حوار حول اإلستدامة
في الجمعية العربية لألسمدة  
المنامة  
دعيت الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتامعية للمؤسسات لعقد
جلسة حوار حول قضايا اإلستدامة خالل إجتامع إقليمي نظمته
الجمعية العربية لألسمدة بتاريخ  30أكتوبر  2013يف مملكة
البحرين .إستضاف الحدث رشكة الخليج للصناعات البرتوكياموية
( جيبك) و هي من أوائل الرشكات املؤمنة بفاعلية املسؤولية
اإلجتامعية للمؤسسات و اإلستدامة و املامرس القوي لسياساتها،
باإلضافة إىل أن جيبك عضو يف مجلس إدارة الجمعية العربية
لألسمدة .شكلت الجلسة جزءا ً من ورشة عمل نظمت عىل هامش
اإلجتامع حيث ناقشت فيه السيدة حبيبة املرعيش الرئيس و املدير
التنفيذي للشبكة العربية للمسؤولية اإلجتامعية للمؤسسات عددا ً

من قضايا اإلستدامة العاملية و اإلقليمية و التحديات التي ينبغي
عىل صناعة البرتوكيامويات إدراكها .كام أنها سلطت الضوء عىل قيم
الشفافية يف اإلدارة البيئية و اإلجتامعية و حوكمة املؤسسات موضحة
مبادئ و أطر مبادرة اإلبالغ العاملية و منهجيات امليثاق العاملي
لتقارير اإلستدامة و اإلتصال عن طريق التقدم املحرز.

إجتماع الشبكة مع مؤسسة
سيكيوريتاس اإلمارات – دبي  
إلتقت الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتامعية للمؤسسات مع
مجموعة من موظفي سيكيوريتاس اإلمارات بتاريخ  26نوفمرب ،2013
من أجل تبادل املعلومات حول أعامل الطرفني يف مجال املسؤولية
اإلجتامعية للمؤسسات.
عرضت الشبكة عىل سيكيوريتاس تجربة الجائزة العربية للمسؤولية
اإلجتامعية للمؤسسات و إنجازاتها الرائدة بينام أوضحت
سيكيوريتاس اإلمارات القيم و االخالق التي تدفع عمليات املؤسسة
نحو املسؤولية اإلجتامعية باإلضافة إىل سبل توفري الحافز املستمر
لتواصل أعامل املسؤولية اإلجتامعية لديهم .تكمن إلتزامات املسؤولية
اإلجتامعية للمؤسسات لدى املؤسسة عىل املوظفني و العمالء و
البيئة و املجتمع .أعطت املؤسسة عرضا مفصال حول مشاركاتهم يف
املسؤولية اإلجتامعية للمؤسسات  ،و تم تسليط الضوء عىل مشاريع
املسؤولية اإلجتامعية لديهم كمبادرة لنجعلها خرضاء و تدريبات عىل
القيادة الدفاعية  ،و الرياضة و أحداث ثقافية إلخ .

المؤتمر السابع لحوكمة
الشركات في الشرق األوسط
و شمال أفريقيا  -دبي  
تلقت الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتامعية للمؤسسات دعوة
من قبل معهد “ حوكمة” لحوكمة الرشكات لحضور املؤمتر السابع
لحوكمة الرشكات يف الرشق األوسط و شامل أفريقيا يف الفرتة ما بني
 25 – 24نوفمرب  . 2013كان املؤمتر تحت عنوان” حوكمة الرشكات
الطريق إىل التميز يف الريادة”  ،و ُركز عىل تأثري حوكمة الرشكات
عىل عنرصي األداء واالستدامة للرشكة  .كانت محاور إهتامم املؤمتر
تصب حول أربع مواضيع رئيسية و هي :حـوكمـة املصـارف وحوكمة
الجهات اململوكـة للـدولـة وحوكمـة الرشكـات التابعة وحـوكمـة
الرشكات العائلية.

ورشة عمل حول التقارير
لمركز دبي المتميز لضبط
الكربون  دبي
عقدت ورشة عمل حول إعداد تقارير اإلستدامة و إفصاحات
الكربون من قبل مركز ديب املتميز لضبط الكربون و بقيادة الشبكة
العربية للمسؤولية اإلجتامعية للمؤسسات بتاريخ  9ديسمرب ،2013
وذلك كجزء من سلسلة ورش عمل املركز لعمالئه .قدمت الشبكة
و بسمعتها الطيبة و املعروفة بها حول تقدميها كل ما هو جديد و
محدث عن قضايا اإلستدامة و أطر مبادرة اإلبالغ العاملية و امليثاق
العاملي لإلتصال عن طريق التقدم املحرز .كام نوقشت خالل ورشة
العمل ملحة عن طرق إعداد التقارير و املنهجيات و العنارص لفتح
آفاق املشاركني لفهم أعمق عن تقارير اإلستدامة و الكشف عن قيم
الشفافية يف اإلدارة البيئية و اإلجتامعية و حوكمة املؤسسات .كام تم
مناقشة جزئية الكشف عن الكربون ( )CDPيف الربنامج التدريبي من
قبل أخصايئ املركز .
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أفضل ممارسات املسؤولية اإلجتامعية
للمؤسسات  2013يف العامل العريب
تصدر الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتامعية للمؤسسات كتاب سنوي يحتوي عىل أفضل املامرسات اإلجتامعية من
املؤسسات العامة و الخاصة يف املنطقة العربية والتي حصلت عىل الجائزة العربية للمسؤولية اإلجتامعية للمؤسسات ،
يعرض من خالل هذا الكتاب املميز عدد من أفضل مامرسات املسؤولية اإلجتامعية و اإلستدامة  .أصدرت الشبكة يف عام
 2013الطبعة الثالثة من كتاب أفضل املامرسات العربية للمسؤولية اإلجتامعية للمؤسسات .يضم الكتاب دراسات حالة
ناجحة و ذات تأثري ألربعة عرش مؤسسة من املنطقة العربية.
الهدف من وراء نرش املطبوعة هو إستعراض أمثلة عن السياسات و اإلجراءات املتبعة واملتجذرة يف املضمون املحيل والتي
تقوم أسسها عىل «ثالثة أركان إسرتاتيجية» وهي الجمع بني اإلعتبارات اإلقتصادية و األخالقية و اإلعتبارات الحيوية .
تقوم تلك املؤسسات بإدارة أنشطتها اليومية للحد من املخالفات وخلق الكفاءات و تحسني األداء  .كام أنها تدرك العالقة
املتداخلة بني قيم ملموسة و غري ملموسة يف عملياتها و التي تدفع املؤسسة نحو النمو .ويعتمد مدى نجاح املؤسسة
يف مسؤوليتها اإلجتامعية و تنفيذ إستدامتها عىل مواردها و قدراتها  .ومع ذلك  ،يربهن حملهم للقب رواد املسؤولية
اإلجتامعية للمؤسسات يف املنطقة عىل وجود فهم و إستيعاب جيدين ملتطلبات اإلستدامة املحلية.
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.1

شركة البترول الوطنية
الكويتية  

رشكة البرتول الوطنية الكويتية ( )KNPCهي مؤسسة حكومية و
إحدى املؤسسات التابعة ملؤسسة البرتول الكويتية  .رشكة البرتول
الوطنية الكويتية مسؤولة عن ما يقرب من  45%من موارد النفط
الكويتية و تعد واحدة من روافد اإلقتصاد الوطني و التنمية
اإلجتامعية لدولة الكويت  .يتم توجيه إلتزامات رشكة البرتول
الوطنية الكويتية اإلجتامعية تجاه اإلدارة البيئية  ،دعم التنمية
اإلجتامعية و اإلقتصادية  ،بناء املوارد البرشية و القدرة يف صناعتها.
بعض التعهدات و املشاريع الجديرة بالذكر هي مرشوع الوقود
البيئي ،وحدة إسرتداد غاز الشعلة  ،مصفاة ميناء عبدالله ،تعزيز
إنشاء حزام أخرض و محمية طبيعية ،كل هذا باإلضافة إىل دعم
ذوي اإلحتياجات الخاصة و التعليم و عدد من الجمعيات الخريية
كام و إمتدت برامج املسؤولية اإلجتامعية لدى رشكة البرتول
الوطنية الكويتية لع ّدة دول مثل لبنان وباكستان والصومال.

.2

جمارك دبي  

تعد جامرك ديب من أقدم املؤسسات العامة يف دولة اإلمارات
العربية املتحدة وتعترب كمركز للريادة يف التنمية اإلجتامعية
و اإلقتصادية يف الدولة  .أدت تطلعات جامرك ديب املستقبلية
لسياساتها إىل تقوية أنظمة املوارد البرشية من رعاية املواهب
املحلية إىل تعزيز و متكني املرأة .تعترب جامرك ديب من الجهات

السباقة بشأن القضايا املتعلقة بحقوق اإلنسان و حقوق العمل و
خدمة املجتمع .يطور مرشوع “الجامرك الخرضاء” القدرات للقضاء
عىل اإلتجار الغري مرشوع يف املواد الضارة للبيئة .كام تم بناء مسجد
و مركز تعليمي يف الصومال من قبل جامرك ديب و ذلك متاشيا مع
إرادة حكومة ديب للمساهمة يف بلدان العامل الثالث  .تتميز جامرك
ديب كونها أول هيئة جمركية تصدر تقارير اإلستدامة املعتمدة من
قبل مبادرة اإلبالغ العاملية (  )GRIوملدة أربع سنوات عىل التوايل  ،و
حصولها عىل اإلعتامد البالتيني من “جمعية أفكار اململكة املتحدة”
ملدة سنتني متتاليتني.

.3

شركة هنكل

عمر رشكة هنكل أكرث من مئة عام وهي تعنى باملنظفات والعناية
املنزلية  ،مستحرضات التجميل وتكنولوجيا مواد اللصق“ ،اإللتزام
بريادة اإلستدامة” هي قيمة من ضمن الخمس قيم العاملية لديهم.
ميتد طموح و تطلعات هنكل ملدة  20عاما ويتمثل ذلك بتحقيق
املزيد بأقل تكلفة أي بزيادة القيمة املضافة ثالثة أضعاف عن
البصمة األيكولوجية أو تقليل البصمة بثالثة أضعــــاف مع تقديم
نفس القيمة .
يتم تنفيذ ذلك من خالل منوذج إسرتاتيجي وضع لتحسني األداء و
األمان و املساهمة اإلجتامعية .تركز هنكل يف منطقة دول مجلس
التعاون الخليجي عىل مطابقة القيم العاملية مع اإلحتياجات املحلية،
حيث تعمل عىل املحاور الرئيسية كتوطني املوارد البرشية ،وإدارة
النفايات ،وتوفري الطاقة و الوعي يف قضايا اإلستدامة  .بعض املبادرات
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الجديرة بالذكر هي مبادرة “ليكن لك تأثريا ً عىل الغد”  MITوالتي
تعزز سياسة إرشاك املجتمع املحيل و العمل التطوعي للموظفني ،
منصات داخلية للتدريب و توليد األفكار الجديدة  ،تعاون و إرشاك
الرشيك و املورد  ،و برامج توعية املستهلك و غريها..

.4

المستشفى التخصصي

أنشأ املستشفى التخصيص يف اململكة األردنية الهاشمية  ،تحت رعاية
ملكية سامية  ،كام ويعد أحد املستشفيات التعليمية األكرث ريادة.
يقدم املستشفى خدمات الرعاية الصحية عىل أساس املعايري الدولية
باإلضافة إىل كفاءة املوظفني و إستخدام التكنولوجيا و املعدات
املتطورة .يلتزم املستشفى وبقوة مببادئ اإلستدامة و بتطبيق مؤرشات
مختلفة لتقييم و تحسني األداء يف هذا املجال.
أما يف مجال التنمية اإلجتامعية فاملستشفى يستخدم املعرفة و
املوارد لبناء مجموعة محلية من الفنيني و املدربني يف الرعاية الصحية
املتخصصة .القيمة األساسية للمستشفى هي إحرتام حقوق املرىض و
عائالتهم و الحفاظ عىل أخالقيات و ثقافة املجتمع .
تشمل الجهود البارزة يف املسؤولية اإلجتامعية للمؤسسات لديهم يف
تعزيز نهج غري متييزي تجاه املرىض فيام يتعلق بنوع الجنس و الدين
و العرق  ،كام أن بناء املستشفى يزخر مبرافق لذوي اإلحتياجات
الخاصة ،التوعية املجتمعية مثل أيام طبية مجانية  ،اإلرتباط مع
األحداث املحلية ،فرق دعم باإلنابة للدول املحتاجة  ،إدارة املخاطر
البيئية مبا يف ذلك إعداد خطة للطوارئ ملعالجة إستنزاف املوارد ،
التقليل من بصمة النفايات يف املستشفى.

.5

شركة الخليج لصناعة
البتروكيماويات

رشكة الخليج لصناعة البرتوكيامويات (جيبك ) هو مرشوع مشرتك
للدول الخليجية التالية ( مملكة البحرين و دولة الكويت و اململكة
العربية السعودية ) لتصنيع األسمدة والبرتوكيامويات و مقرها مملكة
البحرين .النتائج الرائعة التي حصدتها جيبك عىل الصعيد العاملي
من عمليات تشغيلية آمنة ملحطاتها و األداء املايل املتوازن جعل منها
العباً رئيسيا يف إقتصاد املنطقة و أول رشكة يف الرشق األوسط تحصل
عىل شهادة املجلس األمرييك للمواصفات الفنية للرعاية املسؤولة
أر يس  .14001إسم جيبك معروف لدى الجميع إذا ما تم النظر إىل
املبادرات البيئية  ،املامرسات املستدامة للعمل و العامل  ،دعم و
مشاركة املجتمع املحيل و العاملي و خاصة يف مجال التعليم ،إقامة
عدد من املشاريع ذات الطابع البيئي مثل مصنع اليوريا و مرشوع
إستعادة غاز ثاين أكسيد الكربون و مزرعة أسامك و محمية طيور و
حديقة األعشاب و النباتات الطبية و الحديقة الخريية وواحة الزيتون
باإلضافة إىل املحارضات البيئية و األبحاث و الجوائز .
توازن جيبك العالقة ما بني اإلدارة و النقابة العاملية لديها وذلك
بفضل الرتكيز عىل املسؤولية اإلجتامعية للمؤسسات و التدريبات
التي تقوم بها اإلدارة من أجل فهم أفضل لقضايا و حقوق العامل .
مبادرة التعليم لجيبك إنبثقت من رعاية جمعية الصداقة البحرينية
األمريكية وبالتعاون مع جامعة فريجينيا إلستضافة الطلبة من كلية
بنت جيبك صورتها التقدمية العاملية .
داردن إلدارة األعامل وبذلك ْ

.6

دي إل إيه بايبر الشرق
األوسط

دي ال ايه بايرب هي واحدة من أكرب رشكات الخدمات القانونية يف
العامل و يف منطقة الرشق األوسط فإن مكاتبها تضم قسام مخصصا
للمسؤولية اإلجتامعية للمؤسسات .ترى الرشكة قيمة املسؤولية
اإلجتامعية يف جميع أعاملها ألنها تساعد عىل تفعيل األهداف
اإلقتصادية مع تعظيم األهداف املجتمعية و إدارة األثر البيئي و
املجتمع املحيل  .تتفاعل بايرب مع العمالء و املجتمعات املحلية
لتعزيز مبادئ املسؤولية اإلجتامعية و اإلستدامة  .تنطوي قامئة
نشاطات املسؤولية اإلجتامعية عىل مبادرات كثرية مثل متكني املرأة
العربية و التعليم القانوين للطلبة اإلماراتيني .تساهم بايرب و بإنتظام
بخربتها ووقتها من أجل املساهمة يف املبادرات املحلية و اإلقليمية
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املخصصة للتعليم و الحمالت و املساواة .بات إسم يايرب وعىل مدار
السنوات القليلة املاضية إسام المعا عامليا يف توفري الخدمات القانونية
التي تصب يف املصلحة العامة باإلضافة إىل مستوى تشجيع موظفيها
عىل العمل التطوعي من خالل تحديد مكافأة سنوية بنسبة 10%
ألدائهم يف مبادرات املسؤولية اإلجتامعية.

.7

شركة رويال الصناعية
التجارية

رشكة رويال الصناعية التجارية الفلسطينية هي الرائدة يف مجال
التصنيع واإلسترياد و تجارة التجزئة لألدوات الصحية و املنتجات التي
تستخدم يف شبكات توزيع املياه  .و تعترب رويال املسؤولية اإلجتامعية
للمؤسسات كحجر أسايس للرشكة و تستخدم املعايري العاملية و
املحلية لتعزيز إدارة الخدمات و جودة املنتج لديها  .كام أنها الرشكة
الفلسطينية الوحيدة التي حصلت عىل شهادات عاملية و معرتفة بها
مثل شهادة األيزو  ، 2008-9001وذلك بسبب تركيزها عىل تدريب
املوظفني و تنمية القدرات و إدارة املواهب .
بالنسبة إىل اإللتزام البيئي فقد صنفت رويال كأحد الرشكات الرائدة
يف مجال الطاقة من قبل السلطة الوطنية وذلك نظري إستهالكها
املتميز للطاقة  ،فتعمل رويال يف مجاالت البحث و التطوير املتصلة
مبصادر الطاقة املتجددة و املعاد إستخدامها و النفايات الصناعية.
لدى رويال إسرتاتيجية مركزة نحو املساهمة اإلجتامعية املوجهة إىل
املوظفني و العمالء مثل الفرق التي أنشأها موظفو رويال كفرقة
الدبكة الشعبية  ،فريق كرة القدم  ،فرقة الكشافة باإلضافة إىل تقديم
الدعم إىل كل من املستشفى األهيل  ،طريق وادي النار و قاعة رويال
للثقافة و الفنون.

.8

دبليو إس بي الشرق
األوسط

رشكة دبليو إس يب الرشق األوسط ( )WSP – MEهي رشكة
إستشارات هندسية متعددة التخصصات وتعد واحدة من الرشكات
الرائدة يف هذا املجال .تعمل الرشكة مع عمالئها لتقديم أفضل
املشاريع املستدامة مسرتشدة بذلك بخمسة أسس رئيسية وهي
اإلستعداد البيئي  ،تحويالت البيئة املبنية  ،التقليل من إنبعاثات
الكربون  ،عدم إهدار أي مادة  ،إثراء حياة الناس .
توفر الرشكة عددا ً من الخدمات األخرى مثل املشورة و التوجيه بشأن
كفاءة الطاقة  ،إدارة الكربون وكتابة التقارير  ،إدارة األرايض  ،إثراء
التنوع البيولوجي  ،تصميم مدن مستدامة  ...إلخ  .أما إدارة البصمة
الكربونية ومعالجتها فتتم من خالل مبادرات متخصصة مثل التجارة
الشخصية لبدائل الكربون و خطة اإلنتقاالت املستدامة  .األولوية
األساسية للرشكة هي الحد من بصمتها البيئية من خالل املامرسات
الخرضاء  .قامت رشكة دبليو إس يب الرشق األوسط بعدد من املشاريع
املجتمعية مثل برنامج التعليم الجامعي و بناء ملجأ لألطفال األيتام
يف الشارقة.

.9

حضانة بالسوم

حضانة بالسوم هي أول حضانة محايدة كربونيا يف املنطقة  ،و مبادئ
بالسوم الثالثة “ اإلنسان  ،الكوكب  ،الرخاء” هي املحرك الرئيس
إلستدامة أعاملها و مسؤوليتها اإلجتامعية  .تتمثل مهام بالسوم
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 .10أي بي بي ُ -عمان
رشكة أي يب يب ُ -عامن هو فرع يف مجموعة أي يب يب العاملية الرائدة
يف تقنيات الطاقة و األمتتة و تساعد املؤسسات و عمالء الصناعة
عىل تحسني أدائهم وتخفيض األثر البيئي لعملياتهم  .لدى املؤسسة
سياسة مفصلة للمسؤولية اإلجتامعية فضال عن الحفاظ عىل حقوق
اإلنسان و املعايري األخالقية كام يحف الرشكة عدد من القيم األساسية
و التي تغطي أخالقيات العمل و اإلدارة كمدونة قواعد السلوك و
مجموعة سياسات مثل مجموعة سياسات املجتمع و حقوق اإلنسان
وهي عىل مستوى عاملي و التي تؤثر عىل املسؤولية اإلجتامعية
املحلية لديهم  .محور إهتامم املسؤولية اإلجتامعية لدى أي يب يب –
ُعامن هم أصحاب املصلحة الداخليني و الخارجيني والتي تحققت من
خالل املبادرات املتعلقة بتوطني الوظائف و دعم مشاريع التعليم و
إحرتام حقوق العامل و اإلمتثال ملعايري العمل.
يف نشأة قادة الغد عىل األخالق و القيم و إكسابهم “القدرة عىل
املعرفة”  .يتمثل اإلرشاف البيئي يف حضانة بالسوم عن طريق إعادة
التدوير  ،إعادة اإلستخدام و اإلستهالك املستدام  ،ويتم بناء منشآت
الحضانة عىل أساس العنارص و املعايري الخرضاء .لدى الحضانة العديد
من األنشطة املجتمعية كرشاكات مع املخيم الرتبوي و بوشبوز لرعاية
الحيوانات  .تلقت بالسوم جائزة الطفل العريب فئة “ املركز املتميز
للرعاية و التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة”  ،الطفل العريب منظمة
تعمل مع الجامعات و املنظامت الغري حكومية و قطاعات األعامل
التجارية لوضع معايري و سياسات التعليم املبكر.
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 .11شركة بوينغ الشرق     
األوسط
تعد رشكة بوينغ الرشق األوسط أحد الرشكات الفاعلة يف منو املنطقة
كونها مركزا للنقل الجوي العاملي  .نهج بوينغ ملواطنة املؤسسات يف
الرشق األوسط فريد من نوعه لسببني وهام خفض معدالت البطالة
يف الرشق االوسط و تعزيز النظام التعليمي  .ساعد العمل الوثيق
مع املنظامت الغري حكومية و الرشكاء اآلخرين يف تطوير الربامج

اإلجتامعية عن التعليم و التوظيف و ريادة األعامل .وقد عملت بوينغ
مع مؤسسة إنجاز العرب “ وهي منظمة إقليمية غري حكومية من
خالل برنامج الرشاكات كام أنها مكرسة لروح املبادرة و تحسني الفطنة
يف الشباب العريب” وبالتعاون مع كلية ديب لإلدارة الحكومية و جامعة
هارفارد.

 .12بنك بي إل سي – لبنان
بنك يب إل يس هو أحد أكرب املؤسسات املالية يف لبنان و التي تقدم
الخدمات املرصفية الكاملة  .يؤمن البنك باملسؤولية اإلجتامعية
للمؤسسات كقيمة أساسية  ،وعىل أساسها يتخذ البنك هذه القيمة
نهجا لتقديم ما يهم العمالء و خلق فرص النمو للموظفني و املساهمة
يف رفاهية املجتمع اللبناين و دمج إحرتام البيئة يف أعاملهم .شعار البنك
هو “ مجتمعنا املسؤول” وينطبق هذا املفهوم عىل أن اإلستثامر يف
املسؤولية اإلجتامعية للمؤسسات يرجع يف النهاية إىل املنظمة عىل
شكل فوائد مستدامة و رفاه عىل كل من املجتمع و البنك  .حصل مقر
البنك عىل شهادة أرز الربونزية من قبل نظام تقييم أرز البناء و التي
وضعها مجلس املباين الخرضاء اللبناين .يبدي البنك إهتامما ملحوظا
لعدد من املبادرات البارزة كمبادرة متكني املرأة و مرشوع التشجري
باإلضافة إىل مرشوع التوعية املجتمعية بالتعاون مع منظمة غري
حكومية محلية “جذور لبنان” لحامية البيئة و رفع مستوى الوعي بني
املجتمعات املحلية.

 .13إتصاالت مصر
إتصاالت مرص هي جزء من مجموعة إتصاالت الدولية و العاملة يف
 18بلدا ً يف جميع أنحاء العامل .إنتهجت إتصاالت مرص منهجا ناجحا
ووجدت لنفسها دليال جادا عىل التفاين و التصدي ملشكلة محلية يف

مرص وهي مشكلة الوصول للمياه و املحافظة عليها  .من أجل هذا
الغرض أطلقت إتصاالت مرص مرشوع يحمل إسم “املنشأة” حيث
يعمل عىل زيادة الوعي مبفهوم التنمية املستدامة و تسليط الضوء
عىل واحدة من أهم املشاكل الرئيسية يف مرص (املحافظة عىل املياه)،
بنى هذا املرشوع سمعة طيبة إلتصاالت مرص بإعتبارها رشكة ملتزمة
بحل املشكالت و التحديات املحلية .تعمل إتصاالت مرص بشكل
وثيق مع املنظامت الغري حكومية والتي تعالج اإلحتياجات املحتملة
لفئة قاعدة الهرم وخاصة فيام يخص مشاريع تزويد املياه النظيفة
الصالحة للرشب  ،توفري املساعدة الطبية لألمراض املرتبطة مبياه
الرشب امللوثة  ،الري املستدام  ،كفاءة الطاقة و إنتاجية األرايض .
كام عملت إتصاالت مرص عىل مبادرة “ لنجعلها خرضاء” التي تركز
عىل جعل محطاتها صديقة للبيئة و التي تعمل عىل الطاقة البديلة .
كام وساهمت إتصاالت مرص بتقديم املنتجات التي صممت خصيصا
ألعضاء املجتمع املهمشني و األقل حظاً .

 .14البنك العربي اإلفريقي
الدولي
البنك العريب االفريقي الدويل هو أول بنك عريب متعدد الجنسيات
يف مرص ،وأيضا أول مؤسسة مالية يف مرص لديها وحدة للمسؤولية
اإلجتامعية للمؤسسات  ،أطلقت تقارير اإلستدامة و أول من أطلق
موقع شامل حول املسؤولية اإلجتامعية للمؤسسات عىل شبكة
اإلنرتنت يف مرص و أول من تبنى مبادئ معاهدة خط اإلستواء  .البنك
العريب اإلفريقي الدويل من املوقعني عىل مبادئ امليثاق العاملي لألمم
املتحدة و معايري مجموعة لندن مام ساهم يف إعطائها مركز الريادة
يف املسؤولية اإلجتامعية يف املنطقة .
و قد إعرتفت األمم املتحدة بالبنك العريب اإلفريقي الدويل كواحد من
“ أفضل املامرسات” للمؤسسات املالية ملدة سنتني متتاليتني  2011و
 . 2012الركائز األساسية الثالثة للتنمية و النمو لدى املؤسسة هي :
الصحة  ،التعليم و البيئة باإلضافة إىل جائزة البنك العريب اإلفريقي
الدويل “ ،نحن مدينون ملؤسسة مرص” وهي مسابقة مرصفية جامعية
سنوية  ،كام تدعم العديد من املشاريع التعليمية و الصحية مثل
مستشفى األطفال الخاصة بجامعة القاهرة  ،املعهد الوطني للرسطان
– جامعة القاهرة  ،مركز جراحة املسالك البولية و أمراض الكىل –
جامعة املنصورة.
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اجلائزة العربية
للمسؤولية اإلجتامعية
للمؤسسات 2013
تعرف الجائزة العربية للمسؤولية اإلجتامعية للمؤسسات كأحد الجوائز األكرث فاعلية عىل مستوى العامل  .وتكمن شهرة الجائزة
يف جميع أنحاء منطقة الرشق األوسط و دول شامل أفريقيا نظراً لشمولية منهجيتها و أسس املعايري و املتطلبات العاملية
املتبعة من خاللها وخاصة يف نظام التقييم .تتبع الجائزة املعايري و املبادئ و األطر املتأصلة يف كل من امليثاق العاملي لألمم
املتحدة  ،مبادرة اإلبالغ العاملية و منوذج التميز املعتمد من املؤسسة االوروبية الدارة الجودة  .تنبع قوة الجائزة من خالل
القيمة املضافة بالنسبة للمؤسسات املشاركة لتطوير معارفهم و قدراتهم عىل التخطيط و الرصد و قياس أثر تطبيقاتهم ملعايري
املسؤوليات الخاصة مبؤسستهم.
تم تنظيم الدورة السادسة للجائزة لعام  2013تحت رعاية كرمية من قبل سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم ،رئيس هيئة
ديب للطريان املدين ،الرئيس األعىل والرئيس التنفيذي لطريان اإلمارات و املجموعة  ،رئيس مطارات ديب ،وبدعم من الشبكة
اإلقليمية للميثاق العاملي لألمم املتحدة لدول مجلس التعاون الخليجي وذلك يوم الخميس املوافق  24أكتوبر  2013يف فندق
العنوان وسط ديب.
إنطلقت الجائزة العربية للمسؤولية اإلجتامعية عام  2008كأحد املبادرات الرائدة من الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتامعية
للمؤسسات.
ويف اإلحصاءات الرتاكمية منذ نشأة الجائزة وحتى نهاية الدورة السادسة لها يف عام  2013تبني تقدّ م أكرث من  580مؤسسة
من القطاعني العام و الخاص للجائزة من  13دولة عربية مختلفة والتي مثلت العديد من قطاعات الصناعة و الخدمات و تم
التعامل مع أكرث من  350مشاركة توافقت تقدمياتها مع املعايري املطلوبة.
سجلت الدورة السادسة للجائزة العربية للمسؤولية اإلجتامعية للمؤسسات الرقم القيايس و األعىل من بني دورات الجائزة
و ذلك بإستيالم  111مشاركة من  80مؤسسة من  22قطاعا من  10دول عربية من دول مجلس التعاون الخليجي و املرشق
العريب و شامل أفريقيا  .وخضعت جائزة  2013لتدقيق خارجي من قبل رشكة دي إن يف – جي إل
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الجائزة العربية للمسؤولية
اإلجتماعية للمؤسسات 2008
 39مشاركة من الدول الستة لمجلس
التعاون الخليجي

الجائزة العربية للمسؤولية
اإلجتماعية للمؤسسات 2009
 47مشاركة من سبع دول عربية
الجائزة العربية للمسؤولية
اإلجتماعية للمؤسسات 2010
 62مشاركة من إثنتي عشرة دولة عربية
الجائزة العربية للمسؤولية
اإلجتماعية للمؤسسات 2011
 42مشاركة من إحدى عشر دولة عربية
الجائزة العربية للمسؤولية
اإلجتماعية للمؤسسات 2012
 58مشاركة من عشر دول عربية
الجائزة العربية للمسؤولية
اإلجتماعية للمؤسسات 2013
 111مشاركة من عشر دول عربية

6th Cycle

المنتدى و 2013
الجائزة العربية
للمسؤولية اإلجتماعية
للمؤسسات 2013

 24أكتوبر 2013
تأسيس و تنظيم :
الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتامعية للمؤسسات

تحت رعاية :
سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة
ديب للطريان  ،الرئيس األعىل و الرئيس التنفيذي لطريان
اإلمارات و املجموعة  ،رئيس مطارات ديب
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الجائزة العربية للمسؤولية
اإلجتماعية للمؤسسات 2013
المؤتمر الصحفي
إنطلقت رسمياً الدورة السادسة للجائزة العربية للمسؤولية اإلجتامعية
للمؤسسات ضمن مؤمتر صحفي عقد يف فندق أمواج روتانا بتاريخ 8
أبريل  2013يف إمارة ديب  .إستقطب املؤمتر الصحفي  50مؤسسة و
 17من ممثيل وسائل اإلعالم  .كام شارك ممثلون عن بعض املؤسسات
الفائزة سابقا بالجائزة والذين تعرفوا خالل املؤمتر عىل شعار و موضوع
الجائزة و املعايري و الفئات و املنهجية املتبعة إلخ .ومن املشاركني عىل
سبيل املثال رشكة الفطيم كاريليون من اإلمارات العربية املتحدة  ،البنك
اللبناين للتجارة من لبنان  ،هيئة كهرباء و مياه ديب من اإلمارات العربية
املتحدة  ،حضانة بلوسوم من اإلمارات العربية املتحدة  ،رشكة البرتول
الوطنية الكويتية من الكويت  .متت تغطية هذا الحدث من قبل
العديد من وسائل اإلعالم املحلية و اإلقليمية.

الجائزة العربية للمسؤولية
اإلجتماعية للمؤسسات 2013
ورشة العمل
يف كل دورة من دورات الجائزة تستضيف الشبكة العربية للمسؤولية
اإلجتامعية للمؤسسات بصفتها حاضنة الجائزة ورشة عمل مجانية
للمتقدمني و املسجلني يف الجائزة  .تعرف ورشة عمل الجائزة عىل أنها
منصة إستداللية و بناءة جدا ً كونها تجمع أحد أعضاء لجنة التحكيم
مع املتقدمني للجائزة لتقديم رشح وايف و مفصل لجميع جوانب و
متطلبات الجائزة مام يضمن فهام واضحا و جليا و كامال للمشاركني.
تم عقد الجلسة بتاريخ  30أبريل  2013يف فندق ميلينيوم بالزا
بإمارة ديب  .شارك يف ورشة العمل عددا من املؤسسات املتميزة يف
دورة  2012مثل رشكة إي يب يب اإلمارات العربية املتحدة  ،رشكة دي
إل إيه بايرب  ،رشكة الخليج لصناعة البرتوكيامويات (جيبك)  ،رشكة
رويال الصناعية التجارية  ،حيث شاركوا الحضور تجربتهم و أفكارهم.
قدمت الورشة من خالل مزيج مبتكر من محارضات و عروض
تقدميية و جلسات تفاعلية تصب يف صالح املشاركني بالجائزة إلعداد
تقاريرهم باملعايري املطلوبة .تم إجراء مترين للحصول عىل التغذية
الراجعة بعد التقديم للجائزة من أجل تقييم ردود األفعال و قياس
مدى إستجابة املؤسسات.
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الجائزة العربية للمسؤولية
اإلجتماعية للمؤسسات 2013
منتدى الجائزة
يف خطوة هامة  ،نظمت الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتامعية
للمؤسسات منتداها السنوي واملصاحب للجائزة كحدث يوم كامل
بتاريخ  24أكتوبر  2013و بناءا عىل نجاح املنتدى يف السنوات
السابقة قامت الشبكة بجمع كوكبة من خرباء و قادة اإلستدامة
و املسؤولية اإلجتامعية من جميع أنحاء العامل للحديث عن الفكر
الجديد و الرائد و اإلتجاهات املرجوة و املتبعة يف املسؤولية
اإلجتامعية للمؤسسات و اإلستدامة  .شعار املنتدى هو “قيادة
اإلستدامة من خالل مواطنة املؤسسات”  .نوقش يف املنتدى مسألتني
رئيسيتني ضمن حلقتي نقاش كان أولهام “ مواطنة املؤسسات  -هل
يغري طبيعة العمل ( دوليا و يف منطقة الرشق األوسط ) ؟” و الحلقة
الثانية كانت تتحدث عن “ هل يتطلب التدخل الحكومي لضامن
مسؤولية القطاع الخاص ( عامليا و يف منطقة الرشق األوسط ) ؟”.
قُدمت الكلامت الرئيسية من قبل كوكبة من املتحدثني البارزين
و هم  ،الدكتور هرنيك مادسن  ،الرئيس التنفيذي ملجموعة دي
إن يف – جي إل  ،عبدالرحمن جواهري  ،رئيس رشكة الخليج
لصناعة البرتوكيامويات  ،الدكتور معز الشهدي  ،الرئيس التنفيذي
و العضو املنتدب للشبكة اإلقليمية لبنوك الطعام  ،كارين ايرتون،
مديرة إدارة مجموعة اإلستدامة يف بنك ستاندرد  ،جنوب أفريقيا
ورئيسة مجلس أصحاب املصلحة يف  ، GRIمارك توالي ،رئيس
مكتب العمليات و مدير برامج ،املبادرة العاملية لتقييم االستدامة
(  ،)GISRالدكتور نارص السعيدي مؤسس و رئيس مؤسسة نارص
السعيدي ورشكاه  ،سعادة بينغت يوهانسون  ،سفري املسؤولية
اإلجتامعية للمؤسسات يف حكومة السويد  ،الدكتور إياد أبو مغيل
ممثال إقليميا ومدير إقليمي لربنامج األمم املتحدة للبيئة ملنطقة
غرب آسيا  .كام تم إستعراض بعض من دراسات حالة ناجحة من
قبل عدد من املؤسسات الفائزة يف دورة عام  2012والذين تحدثوا
عن عن إنجازات املسؤولية اإلجتامعية للمؤسسات الخاصة بهم مبا
يف ذلك رشكة الفطيم كاريليون (اإلمارات) رشكة دال للصناعات
الغذائية املحدودة ( السودان )  ،جامرك ديب ( اإلمارات) رشكة
البرتول الوطنية الكويتية ( الكويت )  .بُثت أحداث املنتدى بشكل
مبارش عن طريق تغريدات عىل موقع التواصل اإلجتامعي التويرت.
حرض املنتدى والذي كان محايدا ً كربونياً أكرث من مئة و عرشين
شخصا  .أدار املنتدى السيد منعم بنلالهم الرشيك املؤسس ورئيس
الخدمات اإلستشارية برشكة سكور لإلستدامة  ،أما مديرو الجلسات

الحوارية و دراسات الحالة فكانوا أنفسهم أعضاء لجنة تحكيم الدورة
السادسة للجائزة العربية للمسؤولية اإلجتامعية للمؤسسات.

حقائق من الجائزة العربية للمسؤولية
اإلجتماعية للمؤسسات بالمقارنة مع
عام 2012
• %83نسبة الزيادة في عدد
المسجلين
• %91.4نسبة الزيادة في عدد
المشاركين
ً
ثابتا عند
•عدد الدول المشاركة بقي
 10دول
• %29.4نسبة الزيادة في القطاعات
الصناعية المشاركة
• %66.7نسبة الزيادة في فئة أفضل
أعمال جديدة
• %100نسبة الزيادة في مشاركات
فئة المؤسسات الكبيرة
• %114.3نسبة الزيادة في مشاركات
فئة المؤسسات المتوسطة
• %188.9نسبة الزيادة في مشاركات
أفضل مشروع تعاوني بين الشركات
و المؤسسات الغير حكومية
• %28.6نسبة الزيادة في مشاركات
فئة المؤسسات الصغيرة
• %7.5إلى  %86.9كانت نسبة الزيادة
في مجموع الدرجات التي حصل
عليها المتنافسون ضمن الفئات
الست للجائزة
• %63من المشاركين لعام 2013
قدموا تقاريرا لإلستدامة و
المسؤولية اإلجتماعية لمؤسستهم
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الجلسة الثانية “ :هل يتطلب
التدخل الحكومي لضمان
مسؤولية القطاع الخاص
(عالميا و في منطقة الشرق
األوسط)؟”
املسائل التي تم تناولها يف هذه الجلسة هي:

الجلسة األولى“ :مواطنة
المؤسسات  -هل يغير طبيعة
العمل ( دوليا و في منطقة
الشرق األوسط ) ؟”
املسائل التي تم تناولها يف هذه الجلسة هي:
•هل املسؤولية اإلجتامعية للمؤسسات ظاهرة عابرة ؟ أم أنها
طريقة أساسية لتحديد األعامل يف املستقبل؟
•هل هناك أدلة عىل أن النمو الطبيعي يف املسؤولية
االجتامعية للمؤسسات يف جميع أنحاء العامل مبا فيها املنطقة
العربية ،تحمل نهجا و منوذجا لألعامل املستدامة ؟ هل
ميكن للمؤسسات رؤية فوائد وعوائد واضحة و ملموسة يف
استثامراتهم االجتامعية ؟
•هل املؤسسات  ،وخاصة املؤسسات متعددة الجنسيات تطبق
مبادئ املسؤولية اإلجتامعية واإلستدامة لتغطية تأثري عملياتها
السلبية عىل املجتمعات و النظم األيكولوجية ؟
•هل املؤسسات ببساطة مندفعة فقط نحو املعايري و املبادئ
اإلرشادية أم هل ينظر إليها فعال باعتبارها أدوات فعالة يف
ظل غياب األطر القانونية ؟
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•دور الحكومة يف تعميم مفاهيم املسؤولية االجتامعية
للمؤسسات ما زالت يف املراحل املبتدئة .وميكن للحكومات
ارتداء واحدة من العديد من القبعات ؛ التي تصب بالنهاية
يف نفس الغاية – كالتنظيم  ،التمكني أو التعاون ؛  -أو الثالثة
معا .ما هي بعض أفضل مامرسات السياسة العامة الدولية
واإلقليمية ذات الصلة باللوائح ،كالرشاكات عرب القطاعات و
حوافز سوق العمل من أجل اإلستدامة و التي ساعدت القطاع
الخاص عىل التوغل يف القضايا االجتامعية والبيئية ؟
•يف كثري من البلدان النامية  ،هناك إتجاه متزايد نحو إقامة
رشاكات بني القطاعني العام و الخاص يف حني أن هذه الرشاكات
عادة ما تضم الرشكات واملؤسسات الكبرية  ،كيف ميكن أن
توفر الحكومات بيئة مواتية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف
األسواق املحلية و سالسل التوريد العاملية ؟

حفل الجائزة العربية للمسؤولية
اإلجتماعية للمؤسسات 2013
عقد حفل تكريم الفائزين يف الجائزة العربية للمسؤولية اإلجتامعية للمؤسسات
إعالناً من الشبكة عن إختتام الدورة السادسة للجائزة وذلك يف نفس يوم املنتدى
حيث توجه املدعون بعد جلسة املنتدى الناجحة و الغنية باملعلومات املعارصة
و املبتكرة إىل حفل الجائزة  .حرض الحفل أكرث من  270من كبار الشخصيات و
القادة و الخرباء البارزين يف مامرسات املسؤولية اإلجتامعية و قضايا اإلستدامة.
إبتدأ الحفل بفيلم قصري عن تاريخ الجائزة العربية للمسؤولية اإلجتامعية
للمؤسسات و منوها و تطورها امللحوظني منذ تأسيسها عام . 2008
بدأ حفل العشاء بكلمة ترحيبية قدمتها رئيسة الشبكة العربية للمسؤولية
اإلجتامعية للمؤسسات و مديرها التنفيذي  ،تالها الكلمة الرئيسية لضيف الرشف
و رئيس منظمة مبادئ اإلستثامر املسؤول التابع لألمم املتحدة و كبري مستشاري
ميونخ ري الدكتور ولفغانغ إنشوبر  ،وبعد ذلك رسالة من قبل سعادة طارق
القرق الرئيس التنفيذي ملؤسسة ديب العطاء ،وأخريا وليس آخرا رسالة من قبل
راعي حفل العشاء رشكة الخليج لصناعة البرتوكيامويات مقدمة من رئيسها
التنفيذي املهندس عبد الرحمن جواهري .
إختتمت فعاليات حفل الجائزة من خالل تكريم املؤسسات الفائزة بالجائزة
ضمن فئاتها الستة املختلفة و تكريم الرشكاء و أصحاب املصلحة اآلخرين  .تم
إذاعة أخبار الحفل بشكل مبارش من خالل تغريدات تخرب املغردين و املهتمني عن
آخر األخبار و األحداث أوالً بأول .
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نتائج الجائزة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات :2013
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ُ

اﻟﺒﱰوﻛﻴاموﻳﺔ

بيانات مفصلة للمقارنة بين
الدورتين  2012و 2013
2012

2013

الفرق

املحتوى
عدد املسجلني

76

139

%82.89

عدد املشاركني

58

111

%91.38

عدد الدول

10

10

%0

عدد القطاعات

17

22

%29.41

عدد فئات الجوائز

6

6

%0

أفضل أعامل جديدة

3

5

%66.67

القطاع العام

12

10

%16.67 -

فئة املؤسسات
الكبرية

23

46

%100

فئة املؤسسات
املتوسطة

7

15

%114.29

فئة املؤسسات
الصغرية

7

9

%28.57

مرشوع رشاكة

9

26

%188.89

“نحن فخورين أن تسنت لنا
الفرصة للمشاركة في هذا احلدث ،و
أن كان لنا الدور في املشاركة و التفاعل
ضمن رحلة التميز لهذه اجلائزة األكثر و
األكثر جناحا من ذي قبل .
ونحن نتطلع مستقبال ً إلى دعمكم و
زيادة التعاون بيننا من أجل توسيع ثقافة
مواطنة املؤسسات و تشجيع املؤسسة
للعمل نحو تطوير األعمال املستدامة ”
علي رضا رامني مجد ،مدير منطقة الشرق األوسط ،وشمال
شرق وجنوب أفريقيا ،ووسط وغرب آسيا ،مؤسسة دي إن في
لضمان األعمال

“مت حضور  20عضوا من اإلدارة
العليا لدينا في حفل اجلائزة العربية
للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات و
أجمعوا على أن احلفل كان منظما ً بشكل
ممتاز  .كان إحتفاال ً رائعا باإلضافة إلى
فعاليات التواصل و اإلستماع إلى اخلطب
و الكلمات التي كانت ذخرا ً كبيرا ً ملدخالت
املسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات و
اإلستدامة”
كوشي توماس ،مدير إدارة اجلودة  -دتكو بلفور بيتي إل إل سي

“كان من دواعي سرورنا وشرف
عظيم أن نكون جزءا من منتدى و حفل
اجلائزة العربية للمسؤولية اإلجتماعية
للمؤسسات هذا العام  ،كما كنا في
كل عام جزءا من احلدث و على مدار األربع
سنوات املاضية”
روزي سالمة  ،مساعد املدير التنفيذي  -شركة تايجر
للمقاطع و العوازل إل إل سي
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اإلنجــازات

إذا نظرنا إىل إنجازات عام  ،2013اإلتجاه الواضح و الرصيح هو أن باتت املسؤولية اإلجتامعية للمؤسسات و اإلستدامة
تتبؤان مكاناً متميزاً و هاما ضمن األطر اإلقتصادية يف املنطقة  .وال ميكن تجاهل دور الشبكة العربية للمسؤولية
اإلجتامعية للمؤسسات يف دفع أجندة اإلستدامة و املسؤولية اإلجتامعية كشبكة دؤوبة عملت بال كلل و ال ملل إلقامة مثل
هذه املعايري.
ومن األمثلة عىل ذلك أنه يف عام  ، 2013قامت الشبكة بعقد تشكيلة كبرية و فاعلة من برامج التدريب املتخصص و
برامج تدريب عامة وكذلك قامت بإستضافة و تنظيم الدورة السادسة للجائزة العربية للمسؤولية اإلجتامعية للمؤسسات
باإلضافة إىل تنظيم املنتدى السنوي الناجح للمسؤولية اإلجتامعية للمؤسسات .حققت الشبكة معلام آخر من نجاحاتها
بتوفري خدمات إستشارية و ضامن خارجي كخطوة إىل األمام يف تحقيق تكامل و شمولية تطبيقات املسؤولية اإلجتامعية
يف املنطقة .و تأمل الشبكة بتنفيذ خطتها لتحقيق إنجازات فاعلة لعام  – 2014مع الرتكيز أكرث عىل جذب الدعم الآلزم
املؤسسات لتحديد مشهد مستدام لعام . 2014
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" شكرا لكم عىل املعلومات الشيقة و
ورشة العمل امللهمة"
محمد جمعة الجنيبي
محلل نظم الجودة ،رشكة أدنوك للتوزيع

" كانت ورشة عمل مفيدة للغاية و تم
إلقائها و عملها بشكل مهني و حريف "
عبد الرزاق عبد الله سلدان
مديرالتوظيف وتخطيط العاملة ،رشكة بروج

" كانت دورة غنية باملعلومات الشيقة
و املمتعة واملكثفة ،أجراها مدربني عىل
دراية تامة باملواضيع"
إميا هول فيالن  ،إلاملساعد التنفيذي ،بروكفيلد ملتيبليكس

التدريبات

البحث

يف عام  ، 2013إكتسب الربنامج التدريبي لتقارير اإلستدامة آفاقا
جديدة .أوالً بإطالق النسخة الجديدة ملبادرة اإلبالغ العاملية GRI
أو ما يعرف باإلصدار الرابع لوثيقة اإلرشادات  ، G4مام أعطى
فرصة مميزة لنمو نطاق التدريبات التي تعقدها الشبكة  .كانت
تدريبات الربط بني اإلصدار الثالث و الرابع لوثيقة اإلرشادات أحد
أكرث التدريبات التي عقدت عقب إنطالق اإلصدار الرابع لوثيقة
اإلرشادات يف مايو  .2013تشري هذه النتائج إىل وجود مستوى
جيد من اإلهتامم لإلنتقال إىل مرحلة األخذ بأطر اإلصدار الرابع
لوثيقة اإلرشادات  .تناولت الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتامعية
للمؤسسات زمام االمور من أجل إعداد املؤسسات باإلستناد إىل
أطر اإلصدار الرابع لوثيقة اإلرشادات الصادر عن مبادرة اإلبالغ
العاملية.
تبني من خالل ردود الفعل و التقييامت املقدمة من قبل املتدربني
أن الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتامعية للمؤسسات أسست
مصداقيتها كمقدم تدريبات معتمد لإلصدار الثالث لوثيقة
اإلرشادات ()G3.1و الربنامج األكرث صعوبة وهو اإلصدار الرابع
لوثيقة اإلرشادات ( . )G4أجرت الشبكة أيضا أوىل تدريباتها
الداخلية واملتخصصة ألحد مؤسسات القطاع العام من دولة
اإلمارات العربية املتحدة .مام فتح املجال ملزيد من طلبات
التدريب الداخيل لعام .2014

تواصل الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتامعية للمؤسسات دراسة
و تحليل مامرسات املسؤولية اإلجتامعية للمؤسسات و مقاييس
آدائها يف املنطقة  ،و اإلستفادة من املعارف املكتسبة من الجائزة
العربية للمسؤولية اإلجتامعية للمؤسسات وذلك عن طريق
الكشف عن أفضل املامرسات املؤثرة .
للشبكة القدرة عىل فهم و توقع اإلتجاهات و األمناط املستجدة
يف مجال التنمية و مجاالت املسؤولية اإلجتامعية يف اإلقليم العريب
وذلك من خالل منتدى و الجائزة العربية للمسؤولية اإلجتامعية
للمؤسسات .من هذا املنطلق فإن للشبكة قابلية الوصول إىل
زخم من املعلومات و البيانات للمسؤولية اإلجتامعية و إستدامة
املؤسسات يف الوطن العريب و بشكل منتظم .
يف عام  2013تعاونت الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتامعية
للمؤسسات مع الشبكة اإلقليمية للميثاق العاملي لألمم املتحدة
لدول مجلس التعاون الخليجي من أجل املساهمة مبقال تحلييل
يتضمن تفاصيل عن الجائزة العربية للمسؤولية اإلجتامعية
للمؤسسات كأداة مرجعية للميثاق العاملي حول األعامل من أجل
السالم  .كام و أصدرت مقاالت أخرى كمجلة األعامل اإلقليمية
حول املراقبة العادلة للمسؤولية اإلجتامعية للمؤسسات و مقالة
املسؤولية اإلجتامعية للمؤسسات يف الرشق األوسط و مقالة نرشت
يف جريدة الرياض السعودية.
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و متيزا يف املسؤولية اإلجتامعية للمؤسسات من قطاع األعامل و
املؤسسات اإلقليمية و العاملية ليتسنى لهم املشاركة يف املنتدى
السنوي للجائزة  ،كام كان لوسائل التواصل اإلجتامعي دور كبري
من خالل التغطية املستمرة ألحداث املنتدى و حفل الجائزة .إن
نجاح املنتدى و الجائزة العربية للمسؤولية اإلجتامعية للمؤسسات
 2013كان بفضل التخطيط و اإلعداد الدقيقني و التنسيق املستمر.
حازت الشبكة عىل ردود فعل إيجابية بخصوص نجاح الحدثني و
إعتبارهام مبثابة منصة رفيعة املستوى و ذات تأثري عا ٍل من قبل
املشاركني و لجنة التحكيم و املتحدثني و الضيوف.

الضمان

المنتدى و الجائزة
سجلت الجائزة العربية للمسؤولية اإلجتامعية للمؤسسات 2013
نجاحا ملحوظا عىل جميع األصعدة  ،حيث أن جائزة  2013كرست
أرقاما قياسية و بإتجاهات متعددة .
بهدف جعل عملية التقديم و التحكيم أكرث شفافية و إضافة
مصداقية لها تم اإلستعانة بطرف ثالث للتأكيد عىل سالمة و متانة
و منهجية التقييم  .وتم جعل املنتدى و حفل الجائزة محايدان
كربونياً و تنظيم منتدى املسؤولية اإلجتامعية للمؤسسات كحدث
يوم كامل .ثبات و إستقرار هيكيلة و معايري الجائزة باإلضافة إىل
منوذج اإلستبيان  /الطلب هو ما أعطى جائزة  2013دفعة قوية،
أما اإلضافات األخرى فقد كانت بهدف تحسني تجربة الجائزة و
تطبيقاتها للمشاركني  ،فعىل سبيل املثال تم عقد ورشة توضيحية
بعد التسجيل و يف وقت مبكر لتجاوز التفاوت و العقبات أمام
املتقدمني للجائزة .
من خالل الجائزة أيضا تم نسج بعض الرشاكات اإلقليمية و
القطرية لزيادة أعداد املشاركة ؛ ووسعت تحالفات مع منظامت و
مؤسسات تعنى باملسؤولية اإلجتامعية للمؤسسات كغرف التجارة
ووسائل اإلعالم  ،وشبكات توفر بعضا من األصوات األكرث شهرة
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يف عام  2013قامت الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتامعية
للمؤسسات بأول عملية ضامن ملؤسسة اإلمارات لإلتصاالت
املتكاملة ( دو) .قدمت الشبكة خدمة ضامن الطرف الثالث
املستقل للتحقق من جودة تقرير اإلستدامة لدى دو للفرتة ما
بني  2012-2011والذي يستند إىل متطلبات اإلفصاح و اإلصدار
الثالث لوثيقة اإلرشادات لدى مبادرة اإلبالغ العاملية و التي
جعلها مؤهلة للحصول عىل مستوى (.)B
يشمل نطاق ضامن التقارير عىل التحقق من محتوى التقرير،
الجودة  ،املعلومات و البيانات الواردة يف التقرير  .كام تم
تقييم مدى إمتثال التقرير ملبادئ مبادرة اإلبالغ العاملية GRI
من ناحية اإلكتامل و الدقة واملوثوقية .وقامت الشبكة العربية
للمسؤولية اإلجتامعية للمؤسسات بإجراء تحقيق للتأكد من
مستوى صحة التطبيق باإلضافة إىل تقديم توصيات مستقبلية .
كان تقرير (دو ) مؤهال بإعتباره تقريرا ً لإلتصال عن طريق التقدم
املحرز و هو تقرير إلزامي عىل جميع املوقعني يف امليثاق العاملي
( إنضمت دو إىل امليثاق العاملي يف عام . ) 2008

مؤرشات األداء
مقارنة باألهداف
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األداء مقارنة باألهداف
أهداف الشبكة وطموحاتها
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مؤرشات اآلداء الرئيسية (الكمية والنوعية)

أهداف 2013

 .1إظهار اإللتزام بجدول
األعمال العاملي للتنمية
املستدامة

•عدد المتحدثين الدوليين المدعوين
إلى حلقات العمل
• عدد األحداث الدولية الخاصة
بالمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات
التي حضرتها الشبكة

•سوف تعمل الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات على زيادة
شراكاتها مع األفراد والمؤسسات ذات التفكير المشابه في المنطقة والعالم،
من خالل التدريبات والجائزة وغيرها من األحداث.
•سوف تهدف الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات إلى زيادة
مشاركتها في فعاليات المسؤولية االجتماعية للمؤسسات اإلقليمية والدولية
ذات الصلة لتعزيز أفضل ممارسات إستدامة الشركات في الدول العربية.

 .2املساهمة في املبادرات
الوطنية للتنمية املستدامة
في دولة اإلمارات العربية
املتحدة والعالم العربي.

•عدد المنظمات الحكومية المشاركة
في فعاليات الشبكة العربية
للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات
 .عدد المؤسسات الحكومية
المشاركة في الجائزة العربية
للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات.
•عدد األحداث التي تمت بالشراكة
مع المنظمات األخر.

•سوف تعمل الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات على
زيادة مشاركة المؤسسات الحكومية في مبادرات المسؤولية االجتماعية
للمؤسسات ،وخاصة في برنامج الجائزة العربية للمسؤولية االجتماعية
للمؤسسات والدورات التدريبية.
•سوف تسعى الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات للتعاون مع
الجهات الحكومية لتنفيذ مشاريع مشتركة ،ال سيما تلك التي تهدف إلى بناء
القدرات التنظيمية في مجال المسؤولية االجتماعية للمؤسسات.

 .3املساهمة في اجلهود
املبذولة لوضع دولة اإلمارات
العربية املتحدة والعالم
العربي في مركز الريادة
والتميز في مجال متيزاألعمال
واملسؤولية االجتماعية
للمؤسسات في املنطقة.

•إلى أي مدى ساهمت نشاطات
الشبكة العربية للمسؤولية
اإلجتماعية للمؤسسات في دعم
مواقف دولة اإلمارات العربية
المتحدة كرائدة في التميز في
األعمال والمسؤولية اإلجتماعية
للمؤسسات في المنطقة

•سوف تعمل الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات على زيادة
عدد الدول العربية التي تشارك في أنشطتها  ،مما يعزز  التزام هذه البلدان
بالمسؤولية االجتماعية للشركات والتنمية المستدامة (على األقل  13دولة
عربية).
•سوف تشجع الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات أيضاً الشركات
في المنطقة العربية للعب دور أكثر نشاطا في التعاون معها والمشاركة في
الفعاليات الدولية ذات الصلة بالمسؤولية االجتماعية للمؤسسات ،وبالتالي
زيادة تمثيل المنطقة العربية ( 5شركات على األقل ضمن وفد إلى مؤتمر
دولي).

 .4تشجيع اعتماد سياسات
طوعية ملمارسات املسؤولية
االجتماعية للمؤسسات بني
الشركات في املنطقة

•عدد األحداث التي تم إستضافتها
من قباللشبكة العربية للمسؤولية
اإلجتماعية للمؤسسات.
•عدد األحداث  /المشاريع التي بدء
بها أعضاء الشبكة.
•عدد إرتباطات التحدث للشبكة
العربية للمسؤولية اإلجتماعية
للمؤسسات

•سوف تجري الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات الدورة
السادسة للجائزة العربية للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات ،مع الهدف بزيادة
المشاركة من حيث العدد والتغطية الجغرافية.
•سوف تشجع الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات إعتماد أفضل
الممارسات من خالل البرامج التدريبية للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات
المختلفة وغيرها من البرامج( .ما ال يقل عن  10دورات تدريبية وورش عمل
وفعاليات التواصل)
•سوف تنظم الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات ورشة عمل
على مستوى الرؤساء التنفيذيين التي تجمع كبار صانعي القرار ،بهدف وضع
المسؤولية االجتماعية للمؤسسات كجزء ال يتجزأ من اإلستراتيجية التنظيمية
للمؤسسات( .ورشة عمل واحدة على مستوى الرؤساء التنفيذيين).

 .5عرض أمثلة ألفضل
سياسات وممارسات
املسؤولية االجتماعية
للمؤسسات بني قطاع
األعمال في العالم العربي

•عدد التقارير التي نشرت حول
المسؤولية االجتماعية للمؤسسات،
األنشطة المضطلع بها لعرض
أمثلة ألفضل الممارسات المتعلقة
بالمسؤولية االجتماعية للمؤسسات

•ستعمل الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات ،وكأحد مخرجات
الجائزة العربية للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات ،على نشر الطبعة الثالثة من
كتاب أفضل الممارسات العربية للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات ،والذي
سيضم الفائزين في دورة الجائزة لعام ( 2012منشور واحد)
•سوف تعزز الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات استراتيجيات
مبتكرة وفعالة للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات من خالل الورش التدريبية
في المنطقة (ما ال يقل عن  10دورات تدريبية وورش عمل وفعاليات التواصل)

 .6حتديد املعايير واملؤشرات
الرئيسية للنمو املستدام

•إلى أي مدى تم تحديد المعايير
والمؤشرات الرئيسية للنمو
المستدام

•ستقدم الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات خدمات ضمان
الطرف الثالث المستقل الثنين على األقل من المؤسسات الرائدة في
المنطقة .وسوف يساعد هذا على رفع معيار تنفيذ المسؤولية االجتماعية
للمؤسسات واإلفصاح.
•سوف تستخدم الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات نتائج الجائزة
لعرض المعايير التي وضعتها الشركات الرائدة في المسؤولية االجتماعية
للمؤسسات.
•سوف تعزز الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات اإلصدار الرابع
الطار المبادرة العالمية لإلبالغ الذي سيصدر قريباً  ،مما سيعزز مؤشرات ومعايير
تقارير االستدامة.

 .7تطوير قاعدة بيانات
جتمع دراسات احلالة لتعزيز
املسؤولية االجتماعية
للمؤسسات في العالم
العربي

•إلى أي مدى تطورت قاعدة
البيانات الوطنية لدراسات الحالة
حول المسؤولية اإلجتماعية
للمؤسسات

•ستعمل الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات على نشر الطبعة
الثالثة من كتاب أفضل الممارسات العربية للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات،
والذي سيضم الفائزين في دورة الجائزة لعام ( 2012منشور واحد)

 .8تطوير شبكة تواصل
فعالة إلقامة شراكات مع
الكيانات التي تشارك في
برامج املسؤولية االجتماعية
للمؤسسات على املستويات
الوطنية واالقليمية والدولية

•تطوير وتعزيز شبكة لإلتصال
والشراكات

•سوف تسعى الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات إلى توسيع
قاعدة العضوية وتشجيع األعضاء الحاليين للعب دور أكثر نشاطا من خالل
المشاركة في برامجها وأنشطتها
•ستهدف الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات إلى الوصول
للمؤسسات في الدول العربية التي لم تشارك في السابق في برامجها
وأنشطتها ،مثل المغرب وتونس والجزائر وليبيا
•ستعمل الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات مع شبكات
المسؤولية االجتماعية من الدول غير العربية لبناء التآزر وتقاسم الخبرات وأفضل
الممارسات.
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نعم

•ستعمل الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات على تعزيز المشاركة و التعاون مع خبراء اإلستدامة الدوليين و المنظمات المعتمدة
للتدريب و لدعم المنتدى و الجائزة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات
•سوف تسعى الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات في المضي قدما  نحو حوارات اإلستدامة اإلقليمية و ستعمل على نشر
مفاهيم اإلستدامة و المسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات و مواطنة الشركات من خالل برامجها التدريبية و جلسات الحوار و المنتدى و الجائزة
العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات
•ستعمل الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات على المشاركة في األحداث الدولية و اإلقليمية التي تخص المسؤولية اإلجتماعية
للمؤسسات من أجل تشجيع تبادل المعرفة و أفضل الممارسات في المنطقة العربية و على الصعيد العالمي أيضا

نعم

•سوف تسعى الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات إلى تعزيز مشاركة الدوائر الحكومية في برامج التدريب و في الجائزة العربية
للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات من أجل تحفيز قدراتهم و مهاراتهم في المسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات
•ستعمل الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات على تشجيع الهيئات الحكومية لكتابة تقارير اإلستدامة و بناء قدراتهم التنظيمية
والتي تهتم بمبادئ المسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات وذلك من خالل المشاريع و البرامج التعاونية  .كما تهدف الشبكة إلى عقد برامج تدريبية  
متخصصة عن المسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات و لكتابة تقارير اإلستدامة المعتمد من قبل مبادرة اإلبالغ العالمية لهيئات حكومية

نعم

•ستهدف الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات إلى بناء شراكات قطرية لتشجيع المؤسسات على المشاركة في الدورة السابعة
للجائزة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات
•ستعمل الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات على مواصلة إظهار دولة اإلمارات العربية المتحدة كمثال يحتذى به في مجاالت
األعمال المستدامة و أفضل الممارسات من خالل الجائزة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات و المؤتمرات و ورش العمل و الفعاليات
العالمية و الشراكات المؤسسية و فعاليات التواصل

نعم

•سوف تقوم الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات بتنظيم الدورة السابعة للجائزة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات و
بعزم أكبر على زيادة أعداد المشاركين فيها و ستعمل على توسيع النطاق الجغرافي لها
•ستعمل الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات على نشر الطبعة الرابعة من كتاب أفضل الممارسات للمسؤولية اإلجتماعية
للمؤسسات والتي تحتوي على ماال يقل عن  10دراسات حالة من مؤسسات المنطقة و التي حازت على الجائزة العربية للمسؤولية اإلجتماعية
للمؤسسات 2013
•تهدف الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات إلى إجراء  5برامج تدريبية عن إعداد تقارير اإلستدامة و  4ورش عمل و فعاليات تواصل
•سوف تنظم الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات ورشة عمل على مستوى الرؤساء التنفيذين والتي تجمع كبار صانعي القرار
للنظر في إعتماد المسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات كجزء ال يتجزأ من إستراتيجية المؤسسة التنظيمية

نعم

•ستعمل الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات على إصدار  12نشرة إخبارية إلكترونية لتسليط الضوء على أعمال المؤسسات
األعضاء في الشبكة في مسؤوليتهم اإلجتماعية  ،كذلك إصدار مقاالت حول الفائزين في الجائزة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات
•ستعمل الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات على وضع دراسات الحالة ضمن إستراتيجيات المسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات في
المنطقة و جعلها جزءا من برامج التدريب
•تعزيز استراتيجيات المسؤولية االجتماعية المبتكرة و الفاعلة من خالل برامج معتمدة في المنطقة للتدريب حول المسؤولية اإلجتماعية و كتابة
تقارير اإلستدامة المعتمدة من مبادرة اإلبالغ العالمية
•ستعمل الشبكة على تنظيم ما ال يقل عن   10دورات تدريبية و ورش عمل و فعاليات تواصل
•ستقوم الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات بإصدار كتيب الفائزين في الجائزة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات 2014

نعم

•ستقوم الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات على تقديم الدعم اإلستشاري و خدمات الضمان الخارجية والتي ستعمل على رفع
مستوى تنفيذ المسؤولية اإلجتماعية و اإلفصاح  لدى المؤسسات                                           
ستسعى الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات على مواصلة تعزيز و نشر اإلصدار الرابع لوثيقة اإلرشادات   G4و  الذي تم إصداره
حديثا من قبل مبادرة اإلبالغ العالمية من خالل عقد تدريبات تشمل على أسس و أطر اإلصدار الرابع لوثيقة اإلرشادات   G4وبيان المؤشرات و
المعايير في هذا اإلطار الجديد

نعم

•ستقوم الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات على إصدار الطبعة الرابعة من كتاب أفضل الممارسات للمسؤولية اإلجتماعية
للمؤسسات لعرض دراسات حالة الفائزين في الجائزة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات  . 2013وبهذا سيرتفع العدد اإلجمالي
إلصدارات أفضل الممارسات إلى   4و إحتوائهم على  48دراسة حالة

جزئياً  -العمل مستمر
على ذلك

•ستسعى الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات إلى توسيع قاعدة عضوية المؤسسات لديها من خالل دعوة  5مؤسسات من
مختلف القطاعات من داخل و خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة و العمل على تشجيع و تحفيز األعضاء الحاليين على زيادة مشاركتهم في
فعاليات و أنشطة الشبكة
•ستعمل الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات على التواصل مع البلدان العربية التي لم تشارك سابقا مع أنشطة الشبكة
•ستقوم الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات على بناء شراكات مع المؤسسات ذات التفكير المتشابه محليا و إقليميا و عالميا
لبناء التآزر و تقاسم الموارد و المشاركة في أفضل الممارسات  
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إنجازات 2010

إنجازات 2011

 .1إظهار االلتزام بجدول
األعمال العاملي للتنمية
املستدامة

•نظمت الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتماعية
للمؤسسات أربع فعاليات رئيسة شملت ورشة
عمل تجارة و تخفيض إنبعاثات الكربون،ورشة
عمل الشفافية و الحوكمة  ،ورشة عمل الجائزة
 ،ومنتدى و حفل الجائزة  .شارك في األحداث
األربعة ما مجموعه  32متحدثا  ،منهم  15متحدثا
دوليا و  17متحدثا إقليميا .
•عدد المحافل الدولية التي تم الحديث فيها 5 -
(الشبكة المحلية في السودان  ،مبادرة رعاية
المناخ  -جنيف  ،مؤتمر قمة قادة الميثاق
العالمي لألمم المتحدة ،إجتماع الشبكات المحلية
و اإلقليمية لمنطقة الشرق األوسط  -األردن)

•في عام  ،2011نظمت الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتماعية
للمؤسسات  7أحداث رئيسية شملت  3ورش عمل  ،المؤتمر
الصحفي إلطالق الجائزة  ،ورشة عمل الجائزة  ،منتدى و حفل
توزيع الجوائز  ،وحدثا واحدا للتواصل  .جمعت هذه األحداث 39
متحدثا  14  ،متحدثا دوليا و  25متحدثا إقليميا  .
•عدد المحافل الدولية التي تحدثت فيها الشبكة العربية
للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات  - 3 :أسبوع الميثاق العالمي
لألمم المتحدة في كوبنهاغن  ،إجتماع مجلس إدارة الميثاق
العالمي لألمم المتحدة في نيويورك ،وبرنامج المسؤولية
اإلجتماعية للمؤسسات الذي نظمته شركة سيقا (التابعة
لمجموعة دال ) في السودان

 .2املساهمة في املبادرات
الوطنية للتنمية املستدامة
في دولة اإلمارات العربية
املتحدة والعالم العربي.

•واصل عدد المنظمات الحكومية المشاركة إظهار
نمو إيجابي  
•عدد المؤسسات الحكومية المشاركة في الجائزة
العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات 7 :

•نسبة مؤسسات القطاع الحكومي من أعضاء الشبكة العربية
للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات    %33 :نسبة مؤسسات
القطاع الحكومي المشاركة في ورش العمل التي نظمتها
الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات %23 :
•نسبة مؤسسات القطاع الحكومي المشاركة في الجائزة العربية
للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات %28 : 2011
• نسبة مؤسسات القطاع الحكومي المشاركة في الفعاليات
األخرى للشبكة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات %17 :

 .3املساهمة في اجلهود
املبذولة لوضع دولة اإلمارات
العربية املتحدة والعالم
العربي في مركز الريادة
والتميز في مجال متيزاألعمال
واملسؤولية االجتماعية
للمؤسسات في املنطقة.

•الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتماعية
للمؤسسات و التي تأسست في دولة اإلمارات
العربية المتحدة تواصل جهودها الموجهة إلى
المنطقة العربية  ،وتعمل على بناء التآزرات مع
الكيانات المحلية و الخارجية  ،وتسهل تبادل و
تقاسم الخبرات .شهد عام  2010مشاركة 12
دولة عربية في الجائزة العربية للمسؤولية
اإلجتماعية للمؤسسات  ،و هو نمو كبير مقارنة
بعام  2009والذي شهد مشاركة  7دول عربية
محققا نموا نسبته %71.4

•الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات هي شبكة
إقليمية مقرها دبي في اإلمارات العربية المتحدة  ,وفي حين أن
هذا المكتب يقدم خدماته و ينظم االحداث للمشاركين في جميع
أنحاء المنطقة  ،فإن أغلب المشاركات تأتي من المؤسسات داخل
دولة اإلمارات العربية المتحدة  ،ويرجع ذلك أساسا إلى حقيقة
أن كافة األحداث يتم تنظيمها في دولة اإلمارات  .كما نظمت
الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات جميع أحداثها
السبعة في عام  2011والتي شملت (  3ورش عمل  ،المؤتمر
الصحفي إلطالق الجائزة  ،ورشة عمل الجائزة  ،منتدى و حفل
توزيع الجوائز  ،وحدثا واحدا للتواصل) كلها في دولة اإلمارات
العربية المتحدة.

 .4تشجيع اعتماد سياسات
طوعية ملمارسات املسؤولية
االجتماعية للمؤسسات بني
الشركات في املنطقة

•عدد األحداث التي إستضافتها الشبكة العربية
للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات4 :
•عدد المحافل التي تحدثت بها الشبكة العربية
للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات5 :

•عدد األحداث التي إستضافتها الشبكة العربية للمسؤولية
اإلجتماعية للمؤسسات 7 :واصلت الشبكة العربية للمسؤولية
اإلجتماعية للمؤسسات جهودها في تعزيز القيم اإليجابية
للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات و إستراتيجيات اإلستدامة
للمنظمات و االفراد في المنطقة العربية ،و أجرت ورشتي
عمل حول إطار مدارة اإلبالغ العالمية إلعداد تقارير اإلستدامة
و المعترف به دوليا ،وورشة عمل واحدة حول قياس العائد
اإلجتماعي على اإلستثمار  ،وورشة عمل الجائزة  ،و منتدى و
حفل الجائزة  ،وحدث واحد للتواصل بالتعاون مع مجلس التجارة
السويدي و السفارة السويدية في دولة اإلمارات العربية المتحدة
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مؤشرات األداء مقارنة باألهداف
إجنازات 2013-2010
إنجازات 2012
•نظمت الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات  14نشاطا رئيسياً
شمل  8دورات تدريبية وورش عمل  ،مؤتمر صحفي واحد يخص الجائزة
 ،ورشة عمل واحدة للجائزة  ،منتدى و حفل واجد للجائزة  ،حدث واحد
للتواصل  ،مؤتمر واحد للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات  ،جمعت هذه
األحداث  45متحدثاً  8،متحدثين دوليين و 37متحدثا إقليميا .
•في عام  ، 2012تحدثت الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات
في  7احداث و هي إجتماع مجلي أصحاب المصلحة لمبادرة اإلبالغ
العالمية في أمستردام  ،فعالية الميثاق العالمي لألمم المتحدة في مؤتمر
األطراف  18لتغير المناخ في الدوحة و مؤتمر األمم المتحدة للتجارة و
التنمية في الدوحة  ،و مؤتمر المسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات الذي
نظمته اللجنة العليا للمسؤولية اإلجتماعية للشركات و الشؤون اإلجتماعية
في السودان  ،و منتدى ليل العالمي في فرنسا و إجتماع شركة الخليج
للصناعات البتروكيماوية في البحرين ،وإجتماع شركة الصناعات البترولية في
الكويت
•وتحدثت الشبكة أيضا في  6محاضرات محلية في قمة إتصاالت المسؤولية
اإلجتماعية في دبي  ،إجتماع اإلفطار لشركة النجم الثالثي للنقل في دبي ،
ومجلسين إثنين للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات في دبي  ،ومؤتمر وزارة
اإلقتصاد في دبي  ،وورشة عمل اإلصدار الرابع لوثيقة اإلرشادات إلطار
مبادرة اإلبالغ العالمية في أبوظبي

إنجازات 2013
•نظمت الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات في عام 14 , 2013
حدث رئيسي شمل  10ورش عمل و مؤتمر صحفي إلطالق الجائزة  ،و حلقة تدريب
عن الجائزة ،و منتدى و حفل الجائزة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات    .
جمعت هذه األحداث  37متحدثا 24 ،متحدث دولي و  13متحدثا إقليميا  ،وشملت
األحداث مؤتمرين (محلي و إقليمي ) و فعالية تواصل واحدة و تدريب خارجي واحد.
و هذه اإلحصاءات تصيب الهدف المحدد لعام  2013و هي زيادة اعداد المشاركات
اإلقليمية و الدولية في  أحداث الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات
•عدد المحافل الخارجية التي تحدثت فيها الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتماعية
للمؤسسات في عام   2013كانت  12محاضرة  7 ،منها كانت على المستوى
المحلي وهم (  5مؤتمرات /ورش تدريبية  ،فعالية تواصل واحدة و تدريب محلي
و إقليمي واحد )  و  5على المستوى اإلقليمي و الدولي و هم ( حدثين لمبادرة
اإلبالغ العالمية و مؤتمر وورشة عمل واحدة و حدث واحد لألمم المتحدة) .

•نسبة مؤسسات القطاع الحكومي من أعضاء الشبكة
العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات                                                                                                                                              %23 :
نسبة مؤسسات القطاع الحكومي المشاركة في ورش العمل التي
نظمتها الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات %23 :
•نسبة مؤسسات القطاع الحكومي المشاركة في الجائزة
العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات                                                                                                                                        %24 : 2012
نسبة مؤسسات القطاع الحكومي المشاركة في الفعاليات األخرى
للشبكة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات %33 :

•نسبة مؤسسات القطاع الحكومي من أعضاء الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتماعية
للمؤسسات %38.46 :2013
•نسبة مؤسسات القطاع الحكومي المشاركة في ورش العمل التي نظمتها الشبكة
العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات   لعام    %45.3 : 2013
•نسبة مؤسسات القطاع الحكومي المشاركة في الجائزة العربية للمسؤولية
اإلجتماعية للمؤسسات 9.5% : 2013
•نسبة مؤسسات القطاع الحكومي المشاركة في الفعاليات األخرى للشبكة العربية
للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات %33 :

•الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات هي شبكة إقليمية
مقرها دبي في اإلمارات العربية المتحدة و رغم أن هذه الشبكة تقدم
خدماتها و أحداثها لجميع الشركات و المؤسسات في جميع أنحاء المنطقة
 ،فإن المشاركة من المؤسسات في دولة اإلمارات المتحدة هي األكبر
نسبيا .من األحداث األربعة عشر التي نظمتها الشبكة العربية للمسؤولية
اإلجتماعية للمؤسسات  ،تم تنظيم  13منها في دولة اإلمارات العربية
المتحدة  ،في حين أن هناك ورشة عمل واحدة نظمت في سلطنة ُعمان .
في كل هذه األحداث  ،عرضت الشبكة منحى المسؤولية اإلجتماعية لدى
المؤسسات في دولة اإلمارات العربية المتحدة و المنطقة العربية من خالل
التقارير و دراسات الحالة و األمثلة  ,وفي منتدى ليل العالمي في فرنسا
 ،ترأست الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات الوفد العربي
األول في هذا الحدث العالمي
•بدأت الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات
بتطوير شراكات مع المنظمات اإلقليمية التي يمكن أن تفيد
في تعزيز برامج التدريب و الجائزة في دول عربية أخرى  .و
ستواصل العمل على تطوير هذه الشراكات في عام .2013
إستخدمت الشبكة قنوات التواصل اإللكتروني في عقد إجتماعات الجائزة
العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات  ،و عملت الشبكة على الترويج
لندوات إلكترونية لمنظمات أخرى مثل مبادرة اإلبالغ العالمية و الميثاق
العالمي لألمم المتحدة ضمن شبكتها.

•كون الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات شبكة إقليمية فإنها تصب
كامل جهودها على مشاركة جميع الدول العربية  ،في عام  2013تمت مشاركة 10
بلدان عربية في مختلف محافل و نشاطات الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتماعية
للمؤسسات حيث شارك العدد نفسه  في الجائزة العربية للمسؤولية اإلجتماعية
للمؤسسات لعام  ، 2013بيد أن  5بلدان منهم شاركت في التدريبات التي تعقدها
الشبكة  ،شهد عام  2013مشاركة بلدان من شمال أفريقيا ( مصر و السودان ) في
كل من تدريبات الشبكة و الجائزة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات  .نظمت
الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات تدريبا عن المسؤولية اإلجتماعية
للمؤسسات في البحرين  ،كما و تعاونت مع جميع أنواع قطاعات االعمال في
اإلقليم لدعم المؤتمرات و الحلقات الدراسية  .هذا يشير إلى وجود إلتزام ثابت
من قبل الدول العربية تجاه المسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات و برامج التنمية
المستدامة.
•على الصعيد العالمي  ،قادت الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات
وفدا إلى اإلجتماع السنوي لمبادرة اإلبالغ العالمية بمناسبة إطالق اإلصدار الرابع
لوثيقة اإلرشادات  ، G4كما تستغل الشبكة نفوذ العالقات اإلستراتيجية التي
تربطها مع الشبكة اإلقليمية للميثاق العالمي لألمم المتحدة لدول مجلس التعاون
الخليجي لتحفز المؤسسات الوطنية و اإلقليمية عبر جميع المناطق الجغرافية  ،كما
أن المنتدى و الجائزة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات و المدعومين من
قبل الميثاق العالمي لألمم المتحدة يوفران منصة  للحوار و تبادل المعلومات بين
مؤسسات المنطقة العربية و مشاركة المعلومات في المسؤولية اإلجتماعية
للمؤسسات و اإلستدامة

•عدد األحداث وورش العمل التي نظمتها الشبكة العربية للمسؤولية
اإلجتماعية للمؤسسات  14 :إستمرت الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتماعية
للمؤسسات في تعزيز القيم اإليجابية و إستراتيجيات المسؤولية اإلجتماعية
و اإلستدامة للمنظمات و األفراد في المنطقة العربية  ،وأجرت الشبكة 5
دورات تدريبية إلعداد تقارير اإلستدامة وفق إطار مبادرة اإلبالغ العالمية ،
تدريب واحد على إستراتيجية و قيادة المسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات ،
و ندوة واحدة لمهارات المسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات  ،وورشة عمل
واحدة لآليزو  ،26000و مؤتمرا صحفيا واحدا للجائزة العربية للمسؤولية
اإلجتماعية للمؤسسات  ،و منتدى و حفل واحد للجائزة العربية للمسؤولية
اإلجتماعية للمؤسسات  ،وحدث واحد للتواصل بالتعاون مع مجلس األعمال
السويدي.
•من حيث ورش العمل و الدورات و فعاليات التواصل  ،تجاوزت الشبكة
هدفها  ،وإلشراك كبار المديرين التنفيذيين كانت الشبكة العربية
للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات قادرة على عقد منتدى رفيع
المستوى في إطار برنامج الجائزة العربية للمسؤولية اإلجتماعية
للمؤسسات .دعا هذا لحدث عددا كبيرا من المدراء التنفيذين و غيرهم
من كبار و صانعي القرار لمعرفة المزيد عن توجهات المسؤولية
اإلجتماعية للمؤسسات و اإلستدامة في المنطقة حول العالم                                                                                                                         .
المحاضرات التي تحدثت فيها الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتماعية
للمؤسسات 13 :وعليه فإن الشبكة قد نظمت و شاركت في ما مجموعه
 27حدثاً

•نجحت الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات بكسر الرقم القياسي
للجائزة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات لعام  2013على الصعيدين
الكمي و النوعي  .حيث حققت أعلى نسبة مشاركة منذ نشأتها بواقع ()111
مشاركة من قبل مؤسسات تعمل في ( )22صناعة مختلفة متجاوزة بذلك الرقم
القياسي لها  ،كما تم تقديم أعلى عدد من تقارير المسؤولية اإلجتماعية و اإلستدامة
من قبل المؤسسات المشاركة في عام  2013تم تنظيم منتدى الجائزة كحدث يوم
كامل و عقد حفل الجائزة بشكل منفصل مضيفا بذلك فعالية شيقة و ناجحة للشبكة
العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات .شهد الحدثين مشاركة فاعلة أكثر من أي
وقت مضى بما في ذلك عدد المتحدثين فيه  .كما نظمت الشبكة مؤتمرا صحفيا
خاصا إلنطالقة جائزة و ورشة عمل تدريبية للمشاركين .
•حققت الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات هدفها لعام  2013من
خالل عقد  10ورش عمل تدريبية  6منها كانت دورات تدريبية مختصة بمبادرة اإلبالغ
العالمية  ،تدريب واحد حول إستراتيجية وقيادة  المسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات ،
تدريبان حول اإلستدامة و اإلبتكار  ،وورشة عمل حول أطر تقارير اإلستدامة من خالل
الميثاق العالمي و مبادرة اإلبالغ العالمية والتواصل حول التقدم المحرز  .كما أن
الشبكة أجرت تدريبا على إستراتيجية و قيادة المسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات في
البحرين و بالتعاون مع شركاء محليين .
•شاركت الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات بتنظيم إجتماع طاولة
مستديرة رفيع المستوى و بالتعاون مع السفارة السويدية في إطار برنامج الجائزة  
العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات إلشراك كبار المديرين التنفيذيين .وبالتالي
تمكنت الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات من تجاوز هدفها بعقد
ورشة عمل خاصة بكبار المديرين التنفيذين
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إنجازات 2010

إنجازات 2011

 .5عرض أمثلة ألفضل
سياسات وممارسات
املسؤولية االجتماعية
للمؤسسات بني قطاع
األعمال في العالم العربي

•عدد تقارير المسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات
و التي أصدرتها الشبكة العربية للمسؤولية
اإلجتماعية للمؤسسات  6 -منشورات ( تقريران
إثنان لورش العمل التدريبية  ،تقرير ورشة عمل
الجائزة  ،تقرير الجائزة العربية للمسؤولية
اإلجتماعية للمؤسسات  ،كتيب الجائزة العربية
للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات  ،التقرير
السنوي)
•األنشطة المطلع بها لعرض أمثلة على أفضل
ممارسات المسؤولية اإلجتماعية  -تجميع و نشر
كتيب الجائزة  ،والذي يضم أفضل الممارسات في
جميع أنحاء العالم العربي ( كتيب الجائزة : 2010
 11ملخصا ألفضل الممارسات)

•عدد التقارير التي نشرتها الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتماعية
للمؤسسات في عام 3 : 2011
•شملت التقارير كتاب أفضل الممارسات  ، 2010- 2008كتيب
الجائزة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات  ، 2011التقرير
السنوي للشبكة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات
 ( 2011التقارير الداخلية غير مدرجة هنا)          كتاب أفضل
الممارسات العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات 2008
 2010هو مجموعة رائدة من دراسات الحالة التي نشرتها(الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات و بالتعاون
مع المعهد الىسيوي لإلدارة في الفلبين  .هذا المنشور  ،الذي
يعرض أفضل ممارسات المسؤولية اإلجتماعية في المنطقة
العربية  ،وهو أيضا واحد من النواتج األولى من تركيز الشبكة
العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات في إتجاه البحوث
لتعزيز التوعية.
•عملت الجائزة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات 2011
و مع كتيبها الذي صدر بشأن عرض أفضل ممارسات المسؤولية
اإلجتماعية للمؤسسات لـ  16شركة إتخذت خطوات كبيرة نحو
تحقيق التنمية اإلجتماعية و اإلستدامة  
•عدد تقارير المسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات التي نشرها أعضاء
الشبكة 4 :

 .6حتديد املعايير واملؤشرات
الرئيسية للنمو املستدام

•عقدت محاضرة لقياس العائد اإلجتماعي كمؤشر
لألداء وكخطوة نحو بناء القدرات في مجال
قياس األداء و التحسين المستمر .بدء محادثات
التعاون مع مبادرة اإلبالغ العالمية

•كانت الشبكة العربية للمسؤولية الغجتماعية للمؤسسات قادرة
على بناء قدرات المنظمات المحلية على المؤشرات الرئيسة للنمو
المستدام و ذلك من خالل ورش عمل مبادرة اإلبالغ العالمية و
حدث التوال مع الشركات السويدية  ،و الجائزة العربية للمسؤولية
اإلجتماعية للمؤسسات  .تم إطالع الشركات التي شاركت في
هذه األحداث أيضا على المعايير األساسية التي ينبغي النظر
فيها عند العمل على إستراتيجياتها الخاصة بالمسؤولية اإلجتماعية
للمؤسسات

 .7تطوير قاعدة بيانات
جتمع دراسات احلالة لتعزيز
املسؤولية االجتماعية
للمؤسسات في العالم
العربي

•تم إستعراض كافة التقديمات إلى الجائزة العربية
للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات منذ تأسيسها
وذلك بغرض دمجها في دراسات الحالة التي
سيتم جمعها في الربع األول من عام 2011

•الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات هي شبكة
إقليمية مقرها دبي في اإلمارات العربية المتحدة  ,وفي حين أن
هذا المكتب يقدم خدماته و ينظم االحداث للمشاركين في جميع
أنحاء المنطقة  ،فإن أغلب المشاركات تأتي من المؤسسات داخل
دولة اإلمارات العربية المتحدة  ،ويرجع ذلك أساسا إلى حقيقة
أن كافة األحداث يتم تنظيمها في دولة اإلمارات  .كما نظمت
الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات جميع أحداثها
السبعة في عام  2011والتي شملت (  3ورش عمل  ،المؤتمر
الصحفي إلطالق الجائزة  ،ورشة عمل الجائزة  ،منتدى و حفل
توزيع الجوائز  ،وحدثا واحدا للتواصل) كلها في دولة اإلمارات
العربية المتحدة.

 .8تطوير شبكة تواصل
فعالة إلقامة شراكات مع
الكيانات التي تشارك في
برامج املسؤولية االجتماعية
للمؤسسات على املستويات
الوطنية واالقليمية والدولية

•   عدد المنظمات اإلقليمية األعضاء في الشبكة
العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات:
    24توفر الشبكة ألعضائها فرصا للتفاعل مع
المؤسسات ذات التفكير المماثل من خالل ورش
العمل و غيرها من األحداث
•تم نشر فكرة المسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات
في العالم العربي من خالل الفرص المقدمة
للشبكة العربية للمسؤولية اإلجتماعية
للمؤسسات للحديث في المحافل المختلفة.

•عدد األحداث التي إستضافتها الشبكة العربية للمسؤولية
اإلجتماعية للمؤسسات 7 :واصلت الشبكة العربية للمسؤولية
اإلجتماعية للمؤسسات جهودها في تعزيز القيم اإليجابية
للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات و إستراتيجيات اإلستدامة
للمنظمات و االفراد في المنطقة العربية ،و أجرت ورشتي
عمل حول إطار مدارة اإلبالغ العالمية إلعداد تقارير اإلستدامة
و المعترف به دوليا ،وورشة عمل واحدة حول قياس العائد
اإلجتماعي على اإلستثمار  ،وورشة عمل الجائزة  ،و منتدى و
حفل الجائزة  ،وحدث واحد للتواصل بالتعاون مع مجلس التجارة
السويدي و السفارة السويدية في دولة اإلمارات العربية المتحدة

التقرير السنوي 2013

مؤشرات األداء مقارنة باألهداف
إجنازات 2013-2010
إنجازات 2012

إنجازات 2013

•عدد التقارير التي نشرتها الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات
في عام  3 :2012تقارير
•تشمل هذه التقارير  :كتاب أفضل الممارسات العربية للمسؤولية
اإلجتماعية للمؤسسات  ، 2011كتيب الجائزة العربية للمسؤولية
اإلجتماعية للمؤسسات   ، 2012و التقرير السنوي للشبكة العربية
للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات ( التقارير الداخلية غير مدرجة هنا)                                                                                                                                   
كتاب أفضل الممارسات العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات
 : 2011هو المجموعة الثانية من دراسات الحالة للمسؤولية اإلجتماعية
للمؤسسات التي تنشرها الشبكة ز هذا المنشور يعرض أفضل ممارسات
اإلستدامة من قبل  10شركات في المنطقة العربية  ،وهو نتاج برنامج
الجائزة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات  .الهدف الرئيسي هو
زيادة فهم كيفية تنفيذ مبادرات المسؤولية اإلجتماعية بشكل فعال بما
يؤدي إلى تحقيق القيمة المشتركة  يعرض كتيب الجائزة العربية للمسؤولية
اإلجتماعية للمؤسسات  2012الفائزين في الدورة الخامسة من الجائزة ،
حيث يبرز إنجاز  19شركة في مجال اإلستدامة و المسؤولية اإلجتماعية                                                                                                                     .
عدد تقارير المسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات التي نشرها أعضاء الشبكة
العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات 6 :

•أصدرت الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات ااإلصدار الثالت من
كتاب أفضل الممارسات العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات والتي أظهر
فيه دراسات حالة للمؤسسات التي فازت بالجائزة العربية للمسؤولية اإلجتماعية
للمؤسسات لعام  . 2012هذا الكتاب غني بالمعلومات الموضوعية حول إلتزام
المؤسسات بالمسؤولية اإلجتماعية و اآلثار الناتجة من تطبيقاته   .يوضح كتاب
افضل الممارسات المتبعة في منطقة الشرق األوسط و شمال أفريقيا و التي يمكن
إستخدامها كمؤشر على ما تقوم به المؤسسات لتطبيق المسؤولية اإلجتماعية و
كيفيتها.
•تستعرض النشرة الشهرية الصادرة من قبل الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتماعية
للمؤسسات مقتطفات حول الممارسات الجيدة المتبعة من قبل المؤسسات
باإلضافة إلى تسليط الضوء على أعضاء الشبكة و الفائزين و المرشحين النهائيين
ضمن قائمة الجائزة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات   .

•من خالل الدورات التدريبية وورش العمل و برنامج الجائزة و تجميع أفضل
الممارسات و المشاركة في أحداث و برامج المسؤولية اإلجتماعية
للمؤسسات الخارجية  ،لعبت الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتماعية
للمؤسسات دورا نشطا للغاية في تعزيز المعايير و األطر المقبولة عالميا.
ويمكن أن يعد أقوى دور في زيادة الوعي حول المؤشرات الهامة هو
تدريبات إعداد تقارير اإلستدامة وفقا إلطار مبادرة اإلبالغ العالمية  .كما
ساعدت الشبكة أيضا في تعزيز مبادئ الميثاق العالمي لألمم المتحدة
 ،و أسهمت في تعريف بالمبادئ التوجيهية لآليزو  26000داخل دولة
اإلمارات العربية المتحدة .وقد طورت الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتماعية
للمؤسسات أيضا أدوات التواصل ( النشرة و التقارير و منصات التواصل
اإلجتماعي) لرفع درجة الوعي بشأن أفضل الممارسات ألخالقيات األعمال
الجيدة و النمو المستدام  

•قامت الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات في عام  2013بالقيام
بمشروع ضمان الجودة لتقارير اإلستدامة ألحد الرياديين في مجال اإلتصاالت داخل
دولة اإلمارات العربية المتحدة  .تم دراسة التقرير و التحقق من قيامه على المبادئ
التوجيهية لمبادرة اإلبالغ العالمية  ،باإلضافة إلى التحقق من مستوى نوعية و
شفافية اإلفصاحات فيه.
•تقوم الشبكة بدراسات مكثفة و دقيقة حول مخرجات الجائزة العربية للمسؤولية
اإلجتماعية للمؤسسات إلستخالص النتائج و قياس الممارسات .
•تم إطالق اإلصدار الرابع لوثيقة اإلرشادات  G4لمبادرة اإلبالغ العالمية في مايو
 2013و منذ ذلك الحين عقدت الشبكة  3دورات تدريبية  للنموذج اإلنتقالي ما بين
اإلصدار الثالث و اإلصدار الرابع لوثيقة اإلرشادات وورشة عمل واحدة عن المرحلة
اإلنتقالية لإلصدار الرابع لوثيقة اإلرشادات . G4

•نشرت الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات اإلصدار الثاني
من كتاب أفضل الممارسات العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات ،
والذي يشكل توليفة رائدة  من دراسات الحالة عن المسؤولية اإلجتماعية
للمؤسسات في منطقة الشرق األوسط وتركز دراسة الحالة هذه على
إستراتيجيات اإلستدامة و إنجازات المؤسسات التي فازت في الجائزة العربية
للمسؤولية الغجتماعية للمؤسسات 2011

•ساعد اإلصدار الثالث من كتاب أفضل الممارسات تسليط الضوء على أمثلة من
اإلقليم العربي ألفضل الممارسات في المسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات .
•هذا و باإلضافة فإن الشبكة تقوم  بجمع المعلومات و البيانات عن أفضل األمثلة
والممارسات المبتكرة على المستوى المحلي و اإلقليمي  .كما طورت الشبكة
العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات من قاعدتها في معرفة و فهم
المسؤولية اإلجتماعية على المستوى المحلي لبناء قيمة إضافية للتدريبات وورش
العمل.

•توسيع الشبكة اإلقليمية للميثاق العالمي لألمم المتحدة إلى ( 72  :إنخفاض
بنسبة  %11مقارنة بنهاية عام  )2011اللجنة التنفيذية للشبكة اإلقليمية :
توسعت لتشمل أعضاء من  5دول خليجية  تطوير شراكة مؤسسية واحدة -
مجلس االعمال السويدي في اإلمارات العربية المتحدة
•في عام  2012شهدت الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات
زيادة في عضويتها بمقدار  4شركات  ,يجب أن يستمر التفاعل في عام 2013
مع قطاع أوسع من الشركات من مختلف األحجام لضمان إشراك جميع
الصناعات و القطاعات كجزء من زخم اإلستدامة اإلقليمية  .أحد األهداف
الرئيسية لعام  2013هو التركيز على قطاع الشركات الصغيرة و المتوسطة
و كذلك الشركات في شمال أفريقيا ( المغرب  ،تونس  ،الجزائر و ليبيا)
للمشاركة إما كأعضاء أو في الدورات التدريبية أو في برنامج الجائزة العربية
للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات

•شهد عام  2013زيادة في نسب العضوية تقدر بـ  %33من خالل إنضمام  6أعضاء
جدد  .كما واصلت الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات العمل
بشكل وثيق مع المؤسسات و المنظمات الغير عربية و المعنية بشؤون المسؤولية
اإلجتماعية للمؤسسات مثل الميثاق العالمي لالمم المتحدة و مبادرة اإلبالغ
العالمية من أجل زيادة التداول و المعارف و الخبرات ،كما تمت مشاركة و تفاعل
أعضاء الشبكة في مختلف الفعاليات و المبادرات محليا و عالميا .
•تواصل الشبكة مساعيها لتوسيع نطاق جغرافيتها حيث قامت بتحديث أساليب
اإلتصال و التواصل لتعزيز التعاون مع مختلف الكيانات المعنية لزيادة إرتباطاتهم
مع مؤسسات المنطقة العربية مثل الغرف التجارية و المؤسسات التي تعنى
بالمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات و جمعيات األعمال حيث قامت الشبكة بتطوير
التعاون بينها و بين المجلس األلماني اإلماراتي المشترك للصناعة و التجارة و بين
السفارة الهولندية.
•واصلت الشبكة شراكتها مع أحد المنظمات المتخصصة و هو مجلس األعمال
السويدي
•واصلت الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات تركيزها للتغلب على
التحديات المتعلقة بالعضويات و توسيع نطاق خدماتها ألعضائها  .وحيث أن أحداث
و أنشطة الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات غير حصرية في
طبيعتها فهي تسمح ألي مؤسسة اإلستفادة من خدماتها .
•شراكة جديدة واحدة بين الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات و
الشبكة اإلقليمية للميثاق العالمي لألمم المتحدة لدول مجلس التعاون الخليجي.
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تسعى الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتامعية للمؤسسات لبناء
ثقافة قوية و دعائم ثابتة للمسؤولية اإلجتامعية للمؤسسات و
اإلستدامة يف الوطن العريب  ،كان تأثري الفعاليات و الربامج املنعقدة
خالل عام  2013من قبل الشبكة ذات صدى عايل و ملحوظ  .منت
السمعة الطيبة للشبكة العربية للمسؤولية اإلجتامعية للمؤسسات
كونها الشبكة الرائدة يف مجال توفري تدريبات املسؤولية اإلجتامعية
للمؤسسات و تقارير اإلستدامة باإلضافة إىل أنها الجهة األوىل و
الحرصية املنظمة لحدثني مرموقني يف هذا املجال  ،املنتدى و الجائزة
العربية للمسؤولية اإلجتامعية.

قبل الجهات الحكومية و مؤسسات القطاع العام والتي ركبت هذه
املوجة نتيجة إهتامم حكومات املنطقة مبواضيع املسؤولية اإلجتامعية
للمؤسسات و اإلستدامة  .تعاونت الشبكة العربية للمسؤولية
اإلجتامعية للمؤسسات مع الجهات الحكومية لتشجيع ودعم
مسؤولية أعاملهم و مفهوم مواطنة املؤسسات  .توفر الشبكة املساحة
الكافية للمؤسسات لكتابة تقارير إستدامتهم بأسلوب معتمد من
خالل تقديم الشبكة للدورات التدريبية التي تخص اإلصدار الرابع
لوثيقة اإلرشادات  G4وبذلك تكون الشبكة واحدة من املنظامت
القليلة التي متلك تلك املهارات و القدرات يف املنطقة.

دخلت الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتامعية للمؤسسات مجاال
جديدا يف اإلبتكار و التطور عن طريق إطالق مرشوع الضامن ،
وهي اآلن تجمع بني الخدمات اإلستشارية و التدريب و الضامن
حول اإلبالغ عن مساعي اإلستدامة للمؤسسة وذلك إستنادا إىل
املبادئ التوجيهية ملبادرة اإلبالغ العاملية  .يأيت ذلك كون الشبكة
الرشيك التدريبي املعتمد من قبل مبادرة اإلبالغ العاملية و منظمة
معتمدة ألصحاب املصلحة  ،باإلضافة إىل كون الشبكة اإلقليمية
للميثاق العاملي لألمم املتحدة لدول مجلس التعاون الخليجي رشيكا
معتمدا و داعام للشبكة .تحل الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتامعية
للمؤسسات مكانة فريدة من نوعها بإعتبارها محطة مهمة يجب
الوقوف فيها و تحمل عىل عاتقها األطر و املبادئ التوجيهية ملبادرة
اإلبالغ العاملية و التواصل حول التقدم املحرز واللذان يعدان الركنان
األساسيان يف تقارير املسؤولية اإلجتامعية للمؤسسات و اإلستدامة
 .ويتوضح ذلك من خالل إرتفاع مستوى اإلهتامم و اإلقبال من

رسم النجاح الباهر الذي حققه منتدى و حفل الجائزة العربية
للمسؤولية اإلجتامعية للمؤسسات يف عام  2013دورا رائدا و مميزا ً
للشبكة العربية للمسؤولية اإلجتامعية للمؤسسات  .ففي عام 2004
تم إطالق الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتامعية للمؤسسات كأول
منصة تخص أصحاب املصلحة املتعددين يف املنطقة  .ويف عام 2008
أدخلت يف منظومتها برامج تدريب معتمدة للمسؤولية اإلجتامعية
للمؤسسات بالتعاون مع املعهد اآلسيوي لإلدارة  ،ويف العام نفسه
إنطلقت الجائزة العربية للمسؤولية اإلجتامعية للمؤسسات لتكون
الجائزة الوحيدة يف املنطقة العربية املعتمدة من قبل امليثاق العاملي
لألمم املتحدة  .و يف عام  2011أصبحت الشبكة الرشيك املحيل و
املدرب املعتمد من قبل مبادرة اإلبالغ العاملية  GRIللمنطقة
العربية  .ساعدت كل خطوة خطتها الشبكة العربية للمسؤولية
اإلجتامعية للمؤسسات إىل الوصول آلفاق جديدة نحو التميز و
التقدم  .شهد عام  2013تفوق الدورة السادسة للجائزة العربية
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للمسؤولية اإلجتامعية للمؤسسات عىل دوراتها الخمس السابقة بل و
تفوقت عىل كل الجوائز التي تعنى باملسؤولية اإلجتامعية للمؤسسات
كام أنها حصلت عىل إشادة و إعجاب خرباء املسؤولية اإلجتامعية
للمؤسسات بإعتبارها ذخرا عامليا كونها الجائزة الوحيدة التي تسري
عىل أسس قوية مع أطر و معايري عاملية رائدة تتعلق باملسؤولية
اإلجتامعية للمؤسسات مثل مبادرة اإلبالغ العاملية و امليثاق العاملي و
منوذج التميز للمؤسسة األوروبية إلدارة الجودة  .دقة و متيز الجائزة
ما هو إال نتاج الرصد و التحسني املستمر و الذي تسعى من خالله
الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتامعية للمؤسسات إىل التميز الدائم
و أن تكون الجائزة مرموقة و مميزة عىل الصعيد العاملي عىل الدوام.
كام قامت الجائزة يف عام  2013بإضافة طرف ثالث و معتمد عامليا
من أجل تقييم معايري و منهجية التحكيم و نظام العالمات املوضوعة
لضامن مصداقية و حيادية الجائزة  ،كام قامت بربط أحداث الجائزة
و بشكل مبارش و حي مع وسائل التواصل اإلجتامعية مام زاد من
اإلهتامم و الحامس من قبل املهتمني و املشاركني  ،وللعام الثالث عىل
التوايل كانت جائزة  2013محايدة كربونياً مام أعطاها إضافة نوعية
و مميزة  .هذه املساعي اإليجابية هي ما متيز أعامل الشبكة العربية
للمسؤولية اإلجتامعية للمؤسسات.
ومن الجدير بالذكر أيضا أنه يف عام  2013ومن خالل الـ  14حدثا
الذي نظمته الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتامعية للمؤسسات،
متكنت من إستضافة كوكبة من الخرباء و املتحدثني العامليني و
الدوليني أتوا من أشهر املنابر العاملية مثل مبادئ اإلستثامر املسؤول
 PRIو برنامج االمم املتحدة للبيئة  ، UNEPو مبادرة اإلبالغ
العاملية  GRIو دي إن يف – جي إل  ، DNV-GLفضال عن أبطال
املسؤولية اإلجتامعية املعروفني إقليميا  .ويُشهد لصالح الشبكة
العربية للمسؤولية اإلجتامعية للمؤسسات قدرتها عىل خلق التآزر
و التعاون بني املؤسسات العامة و الخاصة و املجتمع املدين و
املؤسسات العاملية و املحلية و الدولية و توفري منرب تعاون موثوق به
يجمع ما بينهم .
يف عام  2013متكنت الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتامعية
للمؤسسات من توسيع سعتها التدريبية من خالل إضافة تدريب عن
اإلصدار الرابع لوثيقة اإلرشادات  G4إىل قامئة تدريبات مبادرة اإلبالغ
العاملية كخطوة أخرى إىل األمام يف توفري التدريب الشامل و املتكامل
لكتابة تقارير االستدامة .ترى الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتامعية
للمؤسسات مفهوم اإلستدامة كحل لكثري من التحديات العاملية و
املحلية ،ويبدأ ذلك من خالل تدريب املعنيني باالمر بهدف تزويدهم
باملعلومات املالمئة والكافية حول اإلستدامة .كام ان األعامل

أصبحت تخلق قيمة مشرتكة من خالل تطبيق مفاهيم املسؤولية
اإلجتامعية اإلسرتاتيجية  .سعت الشبكة العربية للمسؤولية
اإلجتامعية للمؤسسات لإلستفادة من هذا اإلهتامم املتزايد بتشجيع
و تحفيز املؤسسات للنمو من دورهم التقليدي و إعتامد دور أكرب و
أكرث وضوحاً .
مل يكن عام  2013بالنسبة للشبكة عاما خاليا من التحديات و ذلك
بسبب أثار األزمة اإلقتصادية و تحفظ املؤسسات حول اإلستثامر
و أخذ الحذر من العوامل الخارجية مام عنى بالنسبة للشبكة
إنخفاض مستوى اإلنضامم إليها لدرجة ما  ،ولكن نجح كل من
املنتدى و حفل الجائزة العربية للمسؤولية اإلجتامعية للمؤسسات
يف إستقطاب اإلهتامم و سد هذه الفجوة من خالل مشاركة أعداد
كبرية حيث شهد الحدثني إشادة محلية و عاملية  .هنا ميكننا القول
أن إنجازات عام  2013وقفت باملرصاد يف وجه التحديات .
بشكل عام كان عام  2013بالنسبة للشبكة العربية للمسؤولية
اإلجتامعية للمؤسسات عاما مليئا بالخربة  ،حيث فتح مجاالت
و فرص جديدة لعام  . 2014ستحل الرشاكات عىل عرش جدول
أعامل الشبكة بهدف خلق شبكات أقوى إلعطاء نتائج أفضل
لجميع فعاليات و أنشطة الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتامعية
للمؤسسات  .ستظهر املطبوعة القادمة ألفضل املامرسات عدد من
اإلبتكارات و األفكار املستدامة من قبل أفضل مؤسسات املنطقة يف
مجال املسؤولية اإلجتامعية للمؤسسات و اإلستدامة  .وسيشمل
الرتكيز يف املطبوعة عىل األرقام و نوعية التدريبات املقدمة و
املؤمترات املنعقدة و الجوائز  .كام سيتم تعزيز خدمة جديدة لسد
الحاجة إىل الضامنات و التقديرات  .ستبقى املشاركة املحلية ضمن
األولويات العليا  ،واملساعدة عىل مواجهة التحديات الوطنية للتنمية
املستدامة سيكون الدافع لكثري من أعامل الشبكة  .وعملها من
أجل دعم اإلسرتاتيجيات الوطنية و اإلقليمية هي األداة التوجيهية
لدى الشبكة لتقديم عمل أكمل وذات تأثري أشمل  .كام أن الشبكة
ستعمل دامئا عىل بناء القدرات املحلية من أجل اإلستدامة  ،و
املساهمة يف العمليات و الفعاليات العاملية املعارصة للرشوع يف
تحقيق التنمية املستدامة يف املستقبل  ،وتحفيز أخالقيات العمل
املسؤول ؛ كل ذلك سوف ميهد الطريق لعام  2014و سوف تستمر
الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتامعية للمؤسسات يف العمل تحت
راية و شعار “بناء الرشاكات من أجل مستقبل مستدام”
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