بناء الشراكات من أجل مستقبل مستدام©

افتتاحية
“إن الوقت دائما ً مناسب لفعل ما هو صحيح” مارتن لوثر كينغ.
مع استمرار تعامل االقتصاد العاملي مع حالة عدم اليقني والتحديات التي تواجهه ،فإنه ينبغي على
قادة األعمال في هذا العالم النظر إلى الفرص الكامنة اآلن ليوم غد .وتشكل املسؤولية االجتماعية
للمؤسسات وسيلة فعالة ميكن أن تساعد الشركات على الوقوف أمام العاصفة.ومع الفوائد الواضحة
والناشئة عن التزام قطاع األعمال بالتآزر مع اجملتمع ،فإن املسؤولية االجتماعية للمؤسسات تساعد على
حتديد مسار واضح واستراتيجية للنجاح على املدى الطويل.
وتأتي ارابيا سي اس نتورك بهدف تسهيل هذه العملية من خالل مجموعة من املنتجات ذات القيمة
املضافة واخلدمات واملنصات .ومنذ انشائها في عام  ،2004استمرت في التحدي إلى األمام ودفع الشركات
لتجاوز نهج خط القاع ،وترسيخ املبادئ االجتماعية والبيئية واحلوكمة في عملياتها األساسية .وقد
منت هذه الشبكة بسرعة معقولة لتصبح منتدى ً اقليميا ً لتبادل القيم واألفكار ،وتبادل املعارف وأفضل
املمارسات.
ونحن مدينون جلميع األفراد واملؤسسات التي لعبت دورا ً في هذا التطور .وهذا تقرير موجز يتضمن اخلطوط
العريضة ألنشطة ارابيا سي اس ار نتورك في عام  ،2010والذي نأمل من خالله إلى إلقاء الضوء على
اجلهود التي تبذلها املنظمات التي أظهرت التزاما ً شامال ً نحو أصحاب املصلحة والرغبة في الريادة.

حبيبة حسن سلطان املرعشي
الرئيسة
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“قيادة ورعاية التنمية
املستدامة في العالم العربي”
مقدمة

تشكل املسؤولية االجتماعية للمؤسسات اإلطار الذي يتيح للمؤسسات تقدمي قيمة كبيرة للمجتمع
والبيئة .وبهدف تقوية قدرات الشركات على االستفادة املثلى من إمكانيات مبادرات املسؤولية االجتماعية
للمؤسسات وتهيئتهم ليكونوا رواد املسؤولية االجتماعية في املنطقة العربية ،تعمل أرابيا سي أس آر
نتورك على تنفيذ البرامج التي تعرف الشركات على قضايا محددة ،ومتكنهم من تبني حلول فعالة
لرفع كفاءاتها األساسية .وستمكن برامج ارابيا سي اس نتورك لبناء القدرات الشركات من رسم
استراتيجيات التنمية البيئية واجملتمعية التي تستهدف التغيير الذي يحتاجه اجملتمع والبيئة ،ومتكني
الشركات من التركيز على استثمارات املسؤولية االجتماعية للمؤسسات التي ميكن أن حتقق العوائد
االقتصادية واالجتماعية والبيئيةاملرجوة.
ومنذ إنشائها في عام  ، 2004تعمل ارابيا سي اس ار نتورك على ابقاء الشركات مدركة بقدراتها لتقدمي
مساهمات كبيرة في حل املشاكل االجتماعية والبيئية ،في حني أنها تخلق في الوقت ذاته قيمة اقتصادية
داخليا ً .وعبر شراكات بني مختلف القطاعات ،ميكن اجلمع بني نقاط القوة من أجل التوصل إلى أجنع احللول
التي متكن أصحاب املصلحة على االبتكار واملشاركة في معاجلة أهم القضايا التي يواجهونها.

املسؤولية االجتماعية للمؤسسات في العالم العربي
بني الشركات في العالم العربي ،فإن مفهوم اإليثار يدورحول املسؤولية في رفاهية موظفيها ،وضمان
سالمة منتجاتها ،واملساهمة في تنمية اجملتمع وإدارة صحة البيئة.
وكمسلمني ،فإن التنمية االقتصادية في معظم بلدان العالم العربي تكون مدفوعة بالعمل اإليجابي
الذي تغرسه الشركات في استراتيجيتها وأعمالها .وقد حث رسولنا الكرمي محمد صلى اهلل عليه
وسلم على أهمية القيم واألخالق في كافة األعمال ومن ضمنها األعمال التجارية ،والتي تشكل سببا ً
للنجاح والتوفيق والبركة .كما حث على اتقان العمل واالهتمام به ،قال تعالى “وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا
بالقسطاس املستقيم”{االسراء .} 35 :إن عمل اخلير هو أحد أكثر الطرق الهامة واألساسية في اإلسالم
ملساعدة ودعم اجملتمع ،والذي يدفعه السعي لنيل رضا اخلالق عز وجل.
وتؤمن ارابيا سي اس نتورك أن املسؤولية االجتماعية للمؤسسات ميكن أن تشكل قوة دافعة إلحداث تغيير
إيجابي ألصحاب املصلحة ،من خالل توفير قيمة مضافة وأكثر شمولية ميكن أن حتفز تغييرا ً مستداما ً
ملموسا ً وطويل األجل .وأبقت أرابيا سي اس ار نتورك الشركات على اطالع بالتحديات األكثر إحلاحا ً التي
تواجه العالم مثل االحتباس احلراري والفقر واألميةوغيرها.ومتشيا مع هذا الهدف ،فإن ارابيا سي اس ار
نتورك تعمل على تسهيل عملية تبادل املعارف وبناء القدرات ،باإلضافة إلى مساعدة الشركات في كيفية
تخصيص سياسات اجتماعية وبيئية ومشاريع واستثمارات تضيف قيمة ملموسة على أساس مستدام.

ولتعزيز األداء االستثنائي ودفع التحسني املستمر بني الشركات في العالم العربي ،تشكل اجلائزة العربية
للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات منصة اقليمية تكرم املؤسسات احمللية والدولية التي تثبت ريادة بارزة
في مجال استدامة الشركات .وتسلط اجلائزة الضوء على أفضل املمارسات من الشركات في املنطقة
إلشراك أصحاب املصلحة،
وستركز ارابيا سي اس ار نتورك في عام  2011على دفع االبتكار من خالل تقدمي اخلدمات التي تضفي قيمة
اجتماعية ايجابية على األعمال وقياس األداء فضال ً عن توفيرها منصات لتعزيز برامج التنمية االجتماعية
والبيئية للشركات .ومتشيا مع هدف التطوير املستمر ومتكني الشركات من مشاركة ما حترزه من تقدم،
ستقوم ارابيا سي اس ار نتورك بعرض منهجيات قياس األداء بحيث متكن الشركات في العالم العربي من
تقييم وتقاسم النتائج امللموسة من استثماراتهم االجتماعية والبيئية.
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ورش عمل ارابيا سي اس آر نتورك
2010
متثل ارابيا سي اس ار نتورك منصة جتمع أصحاب املصلحة املتعددين ،حيث جتمع
أصحاب األعمال الصغيرة مع أصحاب املصالح والشركات الكبيرة في دولة اإلمارات
العربية املتحدة والعالم العربي ،وتعمل على تشجيع وتسهيل فرص التواصل
وتبادل اخلبرات في مجال احللول املستدامة ألعضائها من خالل تنظيم ورش العمل
واحملاضرات واحللقات التشاورية .وتؤمن ارابيا سي اس آر نتورك بأنه يجب على
املؤسسات أن تأخذ بعني االعتبار اخلطوط الثالث الرئيسية عند وضع استراتيجياتها
وخططها من أجل ضمان االستمرار في عالم األعمال احلالي ومواجهة حتديات
اليوم  ،حيث متثل البيئة واجملتمع واالقتصاد ركيزة أساسية الستمرار عمل أي
مؤسسة عاملة في السوق حاليا ً .ومن هذا املنطلق فقد ركزت ورش العمل خالل
عام  2010على القاء نظرة متعمقة على أهم القضايا الراهنة ،وتقدمي وجهات
النظر من مجموعة من اخلبراء واملمارسني.
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ورشة العمل األولى :جتارة وموازنة انبعاثات الكربون
نظمت أرابيا سي أس آر نتورك يوم  18فبراير أولى ورش العمل لعام  ،2010والتي ركزت على “جتارة وموازنة
انبعاثات الكربون” ،وحضرها  66شخصا ً من  46مؤسسة وشركة حكومية وخاصة .وخالل الورشة،
متحور النقاش حول قضية ما إذا كانت جتارة الكربون هي عملية قد فشلت ،أم أنها عملية للمستقبل،
كما أولت الورشة اهتماما ً خاصا ً لبحث اجلدوى من جتارة الكربون ،ومخططات حتييد الكربون في منطقة
اخلليج.
وقدم املتحدثون احملليون عددا ً من الدراسات حول احلاالت الناجحة في هذا املوضوع في دول منطقة اخلليج.
كما مت حتفيز املشاركني في الورشة على االنخراط في مناقشات ذات نطاق واسع للتخلص من أية أفكار
مسبقة حول إيجابيات وسلبيات حتييد انبعاثات الكربون وجتارة الكربون.
وعرض املتكلمون رؤيتهم حول مؤمتر كوبنهاجن لتغير املناخ  ،2009واخملططات الراهنة لتجارة الكربون
على الساحة العاملية ،وقدموا كذلك دراسات حالة حول سبل مساعدة الشركات الكبرى صاحبة اخلبرة
في مجال احلد من انبعاثات الكربون للشركات األصغر حجما ً وأقل خبرة في هذا اجملال.
كما عرضت الورشة اإلجراءات التي قام بها بنك دويتشه لتقليل انبعاثات الكربون الصادرة من مكاتبه
احمللية واإلقليمية بشكل جذري ،مع اإلشارة إلى الالعبني اإلقليميني الرئيسيني وأهم استراتيجيات تخفيض
انبعاثات الكربون.
السيد نيك ماين ،الشريك اإلداري العاملي خلدمات تغير املناخ واالستدامة في شركة ديلويت ،كان أول
املتحدثني في الورشة  ،وبدأ عرضه مع التركيز على الفترة التي سبقت قمة تغير املناخ في كوبنهاغن في
 .2009وأعرب عن اعتقاده أن التوقعات ملؤمتر األطراف اخلامس عشر كانت قد وضعت في مؤمتر بالي والذي
كانت نتائجه مخيبة لآلمال .ووفقا ً له ،فإن أكثر النتائج ايجابية للمؤمتر هو حضور نحو  120من رؤساء
الوزراء واحلكومات واجتماعهم حتت سقف واحد ليتباحثوا في اآلراء بشأن قضية تغير املناخ ،وتثبت أنهم
كانوا على استعداد التخاذ اإلجراءات الالزمة .وثمة إيجابية أخرى ،كما حددها السيد نيك ،وهي مشاركة
الواليات املتحدة والصني ،الذين كانوا على استعداد التخاذ بعض النوع من املسؤولية عن أعمالهم التي لها
عادة آثار مدمرة على البيئة .وأوضح أيضا ً أن هناك أسلوبني تستخدمهما األمم املتحدة ملساعدة الشركات
في طريقها لتكون صديقة للبيئة ،وذلك من خالل اإلضافات البيئية واإلضافات االقتصادية.
السيدة مها عبد اجمليد ،مديرة آلية التنمية النظيفة واملنتجات البيئية في شركة شل الشرق األوسط،
شرحت خالل حديثها عمل شركة شل الشرق األوسط في إطار آلية التنمية النظيفة ،وأوضحت كيفية
عملها .فعلى سبيل املثال ،فإن شركة ذات مستويات عالية من انبعاثات الكربون ميكن أن توظف شركة
شل ملساعدتهم في احلصول على التكنولوجيا املناسبة للحد من هذه االنبعاثات ،مما ميكن الشركة بعد
جناحها في خفض انبعاثات الكربون من التسجيل مع األمم املتحدة للحصول على أرصدة كربونية.
وتعتقد السيدة عبد اجمليد أن آلية التنمية النظيفة أمر بالغ األهمية في الشرق األوسط الذي يعد مسؤوال ً
عن كميات كبيرة من انبعاثات الكربون .وأشارت إلى أنه يوجد في املنطقة حاليا ً حوالي  245مشروعا ً
نشيطا ً آللية التنمية النظيفة .ومع ذلك ،مت تسجيل  21منها فقط مع األمم املتحدة.

السيد فيليبس موس ،مدير االبتكار في مصدر ،بدأ حديثه بتحديد العمليات الرئيسية ملصدر في مجال
الكربون في منطقة الشرق األوسط ،والتي شملت املساهمة في تشكيل مجموعات الطاقة (الطاقة
الشمسية والرياح)  ،واملشاركة في معهد مصدر وما شابه ذلك.
وأوضح ان مصدر تعمل على زيارة املشاريع القائمة ،ومراجعة إمكانيات املشاريع وتثبيت املكونات
التكنولوجية التي من شأنها أن تقلل من االنبعاثات .ووفقا له ،فإن آلية التنمية النظيفة في دول مجلس
التعاون اخلليجي تتركز بشكل كبير في قطاعات النفط والغاز والكهرباء.
السيد كيرك ميلر ،مديرالعمليات لبنك دويتشه في الشرق األوسط ،أكد على اخلطوات الرئيسية التي
اتخذها البنك لتعزيز االستدامة البيئية والتي تشمل تركيب مجموعة من األجهزة مثل أجهزة الكشف
باألشعة حتت احلمراء وعدادات الطاقة والبرمجيات لتحديد استهالك الطاقة في الغرف واألرضيات واألبواب،
باإلضافة إلى حتفيز املوظفني على املشاركة في أسبوع األرض وغيرها من األنشطة والفعاليات.
ورأى السيد هانز بلوشر ،املستشار اخلاص لقضايا املناخ والطاقة في وزارة البيئة في هولندا ،أن مشكلة
املناخ هي مشكلة شاملة ألنها تؤثر على البشرية جمعاء .وقبل مؤمتر األطراف اخلامس عشر ،كان هناك
مؤمتر دولي حضره كبار العلماء في العالم ،أثبتوا فيه أنهم يواجهون اآلن أسوأ السيناريوهات املناخية
والبيئية .حيث يعتقد العلماء أنه حتى لو كان االرتفاع في درجات احلرارة هو درجتني فقط ،فإن ذلك سيؤثر
على البلدان املنخفضة مثل جزر املالديف .لذا فإن هناك حاجة متزايدة للبدء فورا ً في التخفيف الفعال
النبعاثات الكربون وتوفير حل مناسب لقضية املناخ .ومع ذلك ،فإن القادة الذين اجتمعوا في مؤمتر
األطراف اخلامس عشر قد خيبوا أمل اجلميع بعدم خروجهم بقرار ملزم أو حتى اتخاذ إجراءات لتحسني
الوضع.
السيد سفيند سويالند ،املستشار الدولي في مؤسسة بيلونا في النرويج ،كان املتكلم الوحيد الذي
يعتقد أن مؤمتر األطراف اخلامس عشر قد حقق نتائج ايجابية ،حيث أعرب عن اعتقاده أن مجرد إدراك أن
التغيير كان مطلوبا ً وااللتزام الدولي والذي ميثله مؤمتر األطراف اخلامس عشر هو خطوة كبيرة جدا ً نحو
حتقيق االستدامة .كما قدم حملة موجزة عن مشروع غابة الصحراء التي تستخدم مياه البحر في نظام
مبتكر.
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وأخيراً ،السيد بيرت كلينفيلد مدير املشاريع اخلاصة في هيئة كهرباء ومياه دبي ،أكد من جديد على
اجلهود التي تبذلها الهيئة في كافة النواحي املتعلقة .ووفقا له ،فإن الهيئة تهدف إلى حتويل دبي إلى
واحدة من االقتصادات اخلضراء واألنظف في دولة اإلمارات وفي املنطقة .وهذا ال يكون ممكنا ً دون العمل
على تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة بشكل كبير .ولذا جاء مركز دبي املتميز لضبط الكربون الذي
أنشأته الهيئة ويركز على دعم التكنولوجيا النظيفة ووسائل النقل النظيفة ومعاجلة املياه والطاقة.
وخصص جزء من الورشة للمناقشة مع املتحدثني وطرح األسئلة عليهم ،وذلك مبشاركة فعالة من
احلضور .وفي نهاية الورشة مت تكرمي املتحدثني إلى جانب كل من شركة ديلويت ومركز دبي املالي العاملي.
وخالصة القول ،جنحت الورشة في فتح النقاش حول موضوع هام متعلق بتغير املناخ ،والذي هو في حد
ذاته محور الكثير من املناقشات اجلارية اليوم بشأن مستقبل العالم واستدامة االقتصاد العاملي .انها
ترتكز على ضرورة استكشاف حلول مبتكرة على مستويات مختلفة من املشاركة ،فضال عن مجموعة
من االستراتيجيات وخطط العمل .وحثت الورشة املشاركني على أن يكونوا سباقني والتفكير على نطاق
واسع من أجل التغلب على األفكار املسبقة حول جتارة الكربون والنظر في فعاليتها في إدارة األعمال.

ورشة العمل الثانية الشفافية واحلوكمة الرشيدة

الدكتور ناصر السعيدي ،املدير التنفيذي ملعهد حوكمة قدم الكلمة الرئيسية معطيا ً احلضور حملة عامة
عن حالة اإلفصاح في املنطقة واحلاجة املاسة ملزيد من الشفافية في القطاعني اخلاص والعام .وطرح
أمثلة من الواليات املتحدة ولبنان على حتالف مؤسسات حلماية معايير الشفافية.
الدكتورة ابتسام الكتبي ،االستاذ املساعد في جامعة اإلمارات العربية املتحدة ،قدمت نظرة نقدية
للوضع الراهن فيما يتعلق بقضية اإلفصاح في املنطقة ،ووجهت ندا ًء لقدر أكبر من املسؤولية وخصوصا ً
لقادة األعمال واملؤسسات في املنطقة .وأوضحت أن جزءا ً من املشاكل التي تواجهها املؤسسات هو
الثقافة السائدة في املنطقة واخلوف من اإلفصاح في هذا اجلزء من العالم نظرا ً لعدم وجود رؤية واضحة
لها.
السيدة مرمي فرج ،مدير املسؤولية االجتماعية للمؤسسات واالتصال في هيئة تنمية اجملتمع ،طرحت
قضية تعزيز دور املسؤولية االجتماعية للمؤسسات ،داعية املؤسسات وال سيما القطاع اخلاص لالستثمار
في املسؤولية االجتماعية للمؤسسات كأداة للتغلب على الوضع املالي الراهن .كما قدمت هيئة تنمية
اجملتمع مثاال ً على متكني املنظمات غير احلكومية للعمل كشركاء في وضع السياسات والوصول إلى
اجلمهور.
السيد علي احلشار ،مدير الشؤون التجارية في الشركة العمانية للغاز الطبيعي املسال ،عرض خالل
الورشة أفضل املمارسات في سلطنة عمان ،حيث كان واضحا ً أن الشركات العمانية قد اتخذت زمام
املبادرة في املنطقة في مجال اإلفصاح والشفافية .ويتعزز هذا االجتاه اإليجابي من قبل احلكومة التي
وضعت هذه القضايا على رأس جدول األعمال وفرضت قوانني فعالة لإلفصاح.
السيد نيك نادال ،املدير في معهد حوكمة ،بدأ حديثه حول وضع استراتيجيات لتحسني وتعزيز
احلوكمة في املؤسسات ،حيث استند في حديثه إلى النقاشات التي جرت بعد طرحه سؤاال ً عن حوكمة
الشركات من وجهة نظر املشاركني ،والتي تراوحت بني مبادرات عامة للمسؤولية االجتماعية ،إلى تطوير
استراتيجيات امتثال عميقة .وقدم نادال خالل حديثه للمشاركني األدوات الالزمة لتنفيذ استراتيجيات
حوكمة الشركات في مؤسساتهم.

نظمت أرابيا سي أس آر نتورك في  7يونيو  2010ثاني ورش عمل عام  ،2010والتي ناقشت موضوع
الشفافية واحلوكمة الرشيدة .وعقدت الورشة بشراكة مع معهد حوكمة ،بنا ًء على مذكرة التعاون التي
وقعت مع املعهد في مارس .2010
االفصاح واالستدامة كانت القضايا األساسية في الورشة إلى جانب الشفافية واحلوكمة الرشيدة .وبقدر
صعوبة هذه املواضيع تبرز أهميتها لدى الشركات املسؤولة ،لذا فإنه يجب الوصول إلى فهم أفضل لهذه
القضايا وكيفية تنفيذها وتطبيقها من قبل الشركات العاملة في املنطقة العربية .وتأتي البنية الفعالة
للمسؤولية االجتماعية في أي مؤسسة كمقدمة للممارسات األخالقية ،واالفصاح وحوكمة الشركات
والتي منت مؤخرا ً في املؤسسات في املنطقة .وملعاجلة هذه القضايا املعقدة ،فقد استضافت الورشة
مجموعة متنوعة من اخلبراء من الشركات واملنظمات األكادميية واملهنية ،مثل جنرال الكتريك وشركة
أبراج كابيتال وجامعة اإلمارات العربية املتحدة ومعهد حوكمة واجلمعية االقتصادية العمانية وهيئة
تنمية اجملتمع والفريق االستشاري لالستدامة .وإلى جانب احملاضرين احملليني والعامليني التسعة ،شهدت
الورشة مشاركة أكثر من  40مشاركا ً من مختلف املؤسسات احلكومية واخلاصة ذات الصلة.

السيدة ماريا سيالنبا ،العضو املنتدب للفريق االستشاري لالستدامة ركزت على (وضع استراتيجيات
من أجل استدامة بيئية واجتماعية) ،وشاركت احلضور أمثلة حول كيفية االستفادة من استراتيجيات
االستدامة وزيادة اإليرادات .وشددت على أهمية وضع استراتيجيات االستدامة كجزء أساسي من مبادئ
العمل في املؤسسة ،بدال ً من أن تكون مبادرات هامشية.
املواضيع األخرى التي مت تسليط الضوء عليها كانت جلسة نقاشية مع ممثلي شركة جنرال الكتريك
وشركة أبراج كابيتال ومعهد حوكمة وجمعية االقتصاد العمانية ،إلى جانب جلسات عملية تطبيقية
خاصة بحوكمة الشركات واإلبالغ عن االستدامة.
وكسابقتها ،قدمت ورشة العمل الثانية في  2010حملة عن مختلف التحديات واحللول في مجال املسؤولية
االجتماعية للمؤسسات ،ودعت الشركات إلى أخذ زمام املبادرة في الريادة وتعزيز املمارسات اجليدة من
خالل حتسني الوصول إلى املعلومات ،وزيادة املساءلة أمام أصحاب املصلحة ،وااللتزام باملعاييراألخالقية.
وتواصل ارابيا سي اس ار نتورك طرح مواضيع تعمل على تعميق الفهم للقضايا التي تواجهها املؤسسات
في املنطقة ،مبا يضيف قيمة إلى حركة املسؤولية االجتماعية للمؤسسات في العالم العربي.

وشددت رئيسة ارابيا سي اس ار نتورك في افتتاحها للورشة على أهمية الشفافية واحلوكمة في أجندات
األعمال ،وال سيما في املناخات االقتصادية السلبية .وناقش املتحدثون املعايير األساسية االثني عشر
لألنظمة املالية السليمة والدراسات احمللية التي جرت مؤخرا ً .وركزوا على التقدم في املنطقة ،وإدخال
مبادئ حوكمة الشركات في منطقة اخلليج ،وضرورة حتقيق املزيد من الشفافية واإلفصاح خصوصا ً وأن
االحصائيات تكشف ضعف الدول العربية في هذا اجملال.
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اجلائزة العربية للمسؤولية
االجتماعية للمؤسسات
املؤمتر الصحفي إلطالق الدورة الثالثة للجائزة العربية
للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات
أطلقت الدورة الثالثة للجائزة العربية للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات خالل
مؤمتر صحفي عقد يوم  14مايو ،والذي حتدثت فيه حبيبة املرعشي رئيسة أرابيا
سي اس ار نتورك ،وممثلني من الفائزين باجلائزة عن الدورة الثانية.
وقدم املؤمتر حملة عن الدورة السابقة ،والتي شاركت فيها  60شركة عاملة في
املنطقة العربية قدمت أفضل ممارساتها ،ليتم بعد ذلك عملية حتكيم دقيقة من
محكمني دوليني ،والذين قاموا باختيار أفضل الطلبات واعالنهم فائزين في اجلائزة
العربية للمسؤولية االجتماعية للمؤسات .2009
وأعلن خالل املؤمتر عن سعي اجلائزة لـ (تخضير) نفسها لتكون أكثر صداقة للبيئة،
وذلك من خالل استقبالها لطلبات وملفات املشاركة كنسخ الكترونية بدال ً من
أن تكون مطبوعة كما كان في الدورتني السابقتني.وباإلضافة إلى ذلك ،فقد
أعلن أن عملية التحكيم للجائزة واجتماعات أعضاء جلنة التحكيم ستتم من
خالل االجتماعات االلكترونية على االنترنت ،وذلك في محاولة للحد من البصمة
الكربونية للجائزة.

11

12

ورشة عمل اجلائزة

حفل توزيع اجلائزة  -استدامة العقول والقلوب

نظمت ارابيا سي اس ار نتورك ورشة عمل حول الدورة الثالثة للجائزة العربية للمسؤولية االجتماعية
للمؤسسات يوم الثالثاء  15يونيو  2010في فندق موفنبيك بردبي ،استضافت فيها عددا ً من املؤسسات
الراغبة بالترشح والتقدم للجائزة ،بهدف اطالعهم على اإلجراءات الالزمة للتقدمي للجائزة؛ ومساعدة
الراغبني باملشاركة في إعطاء فهم متعمق لألسئلة في االستبيان ،وامللخصات والوثائق الداعمة املطلوبة.

اختتمت الدورة الثالثة من اجلائزة العربية للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات يوم  28أكتوبر  2010حتت
رعاية كرمية من سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران املدني ،الرئيس األعلى
الرئيس التنفيذي لطيران اإلمارات واجملموعة رئيس مطارات دبي ،وتأتي هذه اجلائزة كأحد أبرز برامج أرابيا
سي ا س ار نتورك الهادفة الى تسليط الضوء على أفضل املمارسات في املؤسسات في مختلف أنحاء
العالم العربي والتي تأتي املبادئ االجتماعية والبيئية واحلوكمة في صلب استراتيجياتها األساسية.

وشارك في الورشة عدد من املؤسسات التي حققت نتائج مميزة في دورة  2009مثل أبراج جميرا اإلمارات،
واملنطقة احلرة بجبل علي (جافزا) ،وجمارك دبي ،بهدف مشاركة خبراتهم من الدورة املاضية ،والتحديات
التي واجهوها ،والفوائد التي جنوها من جتربة املشاركة ،إلى جانب تقدمي نصائح عملية حول كيفية تقدمي
الطلبات.وشددوا على أهمية البدء في عملية تقدمي الطلبات في وقت مبكر وتوفير معلومات واقعية
مدعومة بأدلة قوية.
وشرحت الدكتورة جراسيا أوغوت عضو جلنة التحكيم للجائزة والعميد املشارك للمعهد اآلسيوي لإلدارة
في الفلبني خالل الورشة استبيان اجلائزة واألسئلة املطروحة وكيفية االجابة عليها واملنهجية املتبعة.
وتلت العروض التي قدمت جلسة نقاشية لإلجابة عن أسئلة واستفسارات احلضور.

وتعد اجلائزة العربية للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات أهم جائزة من نوعها في املنطقة احلائزة على
اعتماد رسمي من امليثاق العاملي لألمم املتحدة ،والذي يعد أكبر مبادرة دولية لألمم املتحدة جتمع وكاالت األمم
املتحدة والشركات وقطاع العمال واجملتمع املدني لتعزيز املبادئ العشرة املستندة إلى حقوق اإلنسان
والعمل والبيئة ومكافحة الفساد.
باإلضافة إلى دعم امليثاق العاملي لألمم املتحدة ،فإن اجلائزة حظيت برعاية ودعم عدد من املؤسسات احمللية
واإلقليمية مثل الراعي الذهبي  -مجموعة كانو  ،الراعي الفضي شركة ساب  ،TechniDataوالداعمون
معهد اإلدارة اآلسيوي ،والشبكة احمللية للميثاق العاملي في السودان ،وشبكة الشرق األوسط للمسؤولية
االجتماعية ،ومجموعة عمل اإلمارات للبيئة ،إلى جانب الدعم اإلعالمي من صحف  7Daysوخليج تاميز
وجلف نيوز.
وفي دورتها الثالثة ،شهدت اجلائزة مشاركة  62شركة من  12دولة عربية ،مبا في ذلك مصر واألردن
وفلسطني واليمن والسودان ،والذين تنافسوا إلثبات متيزهم كأفضل املمارسني للمسؤولية االجتماعية
للمؤسسات في املنطقة .وجتاوز عدد املشاركني في الدورة الثالثة الدورتني اللتان سبقتاها مسجلة
نسبة زيادة قدرها  ،% 32كما توسعت الرقعة اجلغرافية لها بنسبة  .% 71وباملثل كان هناك منو
ملحوظ في كل فئة من الفئات املشاركة ،والتي كانت أعالها في فئة املؤسسات الصغيرة .واستطاعت
اجلائزة عموما ً من اجتذاب أكثر من مائتي شركة ومؤسسة خالل دوراتها الثالث.
وإلضافة املزيد من القيمة جلميع املشاركني؛ خضع الشكل واملكونات الرئيسية للجائزة لتعديالت جوهرية
في دورتها الثالثة ،حيث عززت من خالل االستبيان املعايير العاملية للممارسات اجليدة مبا في ذلك تطبيق
املبادئ العشرة للميثاق العاملي وغيرها ،كما مت ادخال فئتني جديدتني في عام  ،2010هما جائزة أفضل
مشروع وجائزة أفضل شركة ناشئة .كما ضمت جلنة التحكيم أعضا ًء من املنطقة يتحدثون العربية
لتسهيل فهم أفضل لقطاع األعمال احمللي والبيئات االجتماعية .وفي محاولة للحد من بصمتها
الكربونية ،فقد صمم االستبيان ليتم تعبئته وارساله الكترونيا ً فقط عبر االنترنت ،باإلضافة إلى طلب
املواد الداعمة كنسخ الكترونية.
وألول مرة ،مت تصميم حفل اجلائزة كملتقى على مدار يوم كامل جمع بني اجللسات العامة وورش العمل،
وجلسات نقاشية ،باإلضافة إلى مأدبة غداء وحفل التكرمي .وساعد ذلك على جمع جتارب وخبرات
مجموعة من املمارسني ملسؤولية الشركات واالستشاريني واألكادمييني فضال ً عن اخلبراء العامليني واحملليني
على طاولة واحدة .وقدم املتحدث الرئيسي في اجللسة الصباحية ،السير مارك مودي ستيوارت ،رئيس
مجلس إدارة امليثاق العاملي رؤاه بشأن قضيتني رئيسيتني للمبادرة ،هما التزام رفيع املستوى من الشركات
بامليثاق العاملي ،والتزام الشركات املوقعة على إصدار تقارير علنية عن السياسات واالستراتيجيات الرامية
إلى ترسيخ املبادئ العشرة للميثاق العاملي في إطار عملياتها .ثم عرضت الدكتورة أليسار سروع،
ممثل األمني العام املنسق املقيم لألمم املتحدة املمثل املقيم لبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي في اإلمارات،
دراسات حالة ناجحة لبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي من مصر واملغرب وتركيا .بعد ذلك حتدث السيد رالف
ثيرم مدير استراتيجيات االستدامة في شركة ديلويت هولندا ،ورئيس جلنة التحكيم للدورة الثالثة من
اجلائزة .وناقش السير مارك والسيد ثيرم خالل اجللسة العامة الصباحية القضايا امللحة في القرن الواحد
والعشرين والتي توفر فرصا ً واضحة تلعب فيها املسؤولية االجتماعية للمؤسسات دورا ً محوريا ً .وأعقب
ذلك ثالث ورش عمل متزامنة ضمت متحدثني محليني واقليميني ودوليني ،مت التركيز فيها على قضايا
االستدامة الهامة.
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االستدامة :النجاح في الظروف الصعبة الراهنة
أدار هذه الورشة السيد رالف ثيرم وحتدث فيها أ.د .مارتن هيل ،نائب الرئيس التنفيذي لشركة ،TechniData
والسيد حسني محمد احملمودي ،مدير عام غرفة جتارة وصناعة الشارقة؛ والسيد ماتياس ستاوسبيرغ
املتحدث الرسمي باسم امليثاق العاملي لألمم املتحدة؛ والسيد أشرف جمال ،املدير التنفيذي ملعهد املديرين
املصري .وركز املتحدثون على ضرورة جتاوز التوافق التنظيمي والبحث عن حلول مبتكرة لألعمال لتكون
قادرة على البقاء اقتصاديا ً .وأشاروا إلى أن املسؤولية االجتماعية للمؤسسات تقدم فوائد واضحة مثل
توفير التكاليف ،واالبتكار  ،وبناء السمعة والنجاح االقتصادي في القرن  ،21خصوصا ً عندما يتم ادماجها
لتصبح جزءا ً ال يتجزأ من استراتيجية املؤسسة على املدى الطويل .ومت ابراز الروابط املتأصلة بني
االقتصاد والبيئة بشكل بارز في نقاشاتهم ،وذلك بالتركيز على القضية األوسع للتنمية املستدامة الذي
يجمع بني االقتصاد والبيئة واجملتمع باعتبارها الركائز األساسية للتنمية.

الريادة في التميز البيئي
أدار هذه اجللسة السيد شوقي سجواني الرئيس التنفيذي لشركة  SS.comلالستشارات ،وضمت السيد
عبدالعزيز املدفع الرئيس السابق لهيئة البيئة واحملميات الطبيعية في الشارقة ،والسيد فريد محمد أحمد
األمني العام لدبي العاملية ،والسيد علي احلشار مدير شؤون الشركات في الشركة العمانيةللغاز الطبيعي
املسال ،والدكتور صادق عويناتي ،رئيس شركة إداما لالستشارات .وطرحت اجللسة بشكل رئيسي الفرص
الفريدة للريادة التي توفرها حل التحديات البيئية التي تواجه منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
بسبب موقعها اجلغرافي ،من خالل التكنولوجيا واالبتكار وأفضل املمارسات .وحتدث السيد فريد أحمد
على وجه التحديد حول السبل والوسائل للحفاظ على املياه في املنطقة ،بينما تناول اآلخرون النظريات
األساسية لعلم البيئة.

إشراك أصحاب املصلحة

وبحث أيضا ً في نفس السياق ما يوفره اطار مبادرة االبالغ العاملية لالستدامة ملعدي التقارير واملستخدمني،
وتقاسم مع احلضور كيف تعمل املبادرة على مواصلة تطوير اإلطار إلى جانب أنشطتها األخرى وكيف
ميكنهم املشاركة فيها .وبعد ذلك ،مت االعالن عن الفائزين في الدورة الثالثة للجائزة العربية للمسؤولية
االجتماعية للمؤسسات ،حيث قام كل من السير مارك مودي ستيوارت والسيد ايرنست ليخترنني والسيدة
حبيبة املرعشي بتكرمي الفائزين في الدورة الثالثة.
الفائزون في الدورة الثالثة للجائزة العربية للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات
فئة املؤسسات الكبيرة :جمارك دبي ،دبي ،اإلمارات العربية املتحدة
فئة املؤسسات املتوسطة :شركة آر إس إيه الشرق االوسط للتأمني
فئة املؤسسات الصغيرة :شركة فيرست سيليكت ،دبي ،اإلمارات العربية املتحدة
الفائزون باملركز الثاني:
فئة الشركات الكبيرة :شركة سيكم،
جمهورية مصر العربية
فئة املؤسسات املتوسطة :شركة تعبئة كوكا كوال
االردنية ،اململكة األردنية الهاشمية
فئة املؤسسات الصغيرة :مؤسسة تواصل،
سلطنة عُ مان
الفائزون باملركز الثالث:
فئة املؤسسات الكبيرة :مجموعة االتصاالت الفلسطينية ،فلسطني
فئة املؤسسات املتوسطة :عالم املناطق االقتصادية ،دبي ،اإلمارات العربية املتحدة
فئة املؤسسات الصغيرة :شركة تايجر للمقاطع والعوازل ،الشارقة ،اإلمارات العربية املتحدة

أدار جلسة العمل الثالثةالدكتورة جراسيا أوغوت العميد املشارك للمعهد اآلسيوي لإلدارة في الفلبني.
وضمت اللجنة السيد محمد بن عبد العزيز السرحان نائب رئيس مجموعة الفيصلية في اململكة العربية
السعودية ،والسيد كريشنان كاليان مدير برنامج املواطنة والتنوع في شركة كي بي ام جي العاملية.
وركزت هذه الورشة على حتمية إشراك أصحاب املصلحة بشكل فعال لتحقيق التآزر ،وجتنب الصراعات
احملتملة واكتساب السمعة ،والتي تعد أحد معايير ممارسة املسؤولية االجتماعية للمؤسسات بشكل
جيد ،ويدل على التزام الشركة فضال ً عن التفكير االستراتيجي لها .وقدم كل من السيد السرحان والسيد
كريشنان أمثلة فريدة من مؤسساتهم التي أبرزت مدى أهمية تنظيم العالقة بني أصحاب املصالح.
وركزت هذه الورشة بشكل رئيسي على دمج اهتمام أصحاب املصلحة في األعمال النموذجية .وتعني
املسؤولية االجتماعية للمؤسسات احترام احتياجات جميع الذين تلمسهم أنشطة املؤسسة .وببذل
اجلهد للدخول في حوارات فعالة مع أصحاب املصلحة ،فإن الشركات ال تثبت فقط التزامها ،ولكنها حتصل
على ميزة واضحة من خالل الترويج لسمعتها .وعالوة على ذلك ،فإن دمج وجهات نظر أصحاب املصلحة
في استراتيجية الشركات ميكنها أن حتقق التآزر وجتنب النزاعات احملتملة.

حفل اجلائزة:
بعد انتهاء جلسات العمل ،بدأت اجللسة الرئيسية للملتقى والتي لفت فيها السيد ايرنست ليخترنني
الرئيس التنفيذي ملبادرة اإلبالغ العاملية األنظار إلى التطورات العاملية والتي تشير إلى احلاجة إلى اقتصاد
عاملي أكثر استدامة .كما سلط الضوء على االجتاهات الرئيسية على الصعيد العاملي للمسؤولية
االجتماعية للمؤسسات ودور تقدمي التقارير في التصدي للتحديات االقتصادية واالجتماعية ،مع التركيز
على أهمية ذلك للمنطقة العربية .كما سعى لتسليط الضوء على التطورات العاملية التي تشير إلى
احلاجة خللق اقتصاد عاملي أكثر استدامة باإلضافة إلى االجتاهات الرئيسية لتنمية املسؤولية االجتماعية
للمؤسسات ودور اإلبالغ في املساعدة على مواجهة حتديات األعمال واجملتمعات للتصدي لهذا التحول مع
التركيز على املنطقة.
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كما عرفت الدورة الثالثة اضافة تكرميني اثنني للمؤسسات التي أظهرت جهودا ً خاصة ومتيزا ً في
استراتيجيات املسؤولية االجتماعية للمؤسسات وهما:
جائزة أفضل شركة ناشئة :شركة الدار العقارية ،أبوظبي ،اإلمارات العربية املتحدة
جائزة أفضل مشروع :شركة سايجا لالستثمار احملدودة ،السودان
واختتم احلدث مع توافق اجلميع من الفائزين واملشاركني وجلنة التحكيم واملنظمني على حتقيق األهداف
املوضوعة .وتتطلع ارابيا سي اس ار نتورك إلى دورة قادمة في عام  ،2011على أمل استمرار تسليط الضوء
على اجلهود التي تبذلها العديد من الشركات في تطبيق مبادئ املسؤولية االجتماعية للمؤسسات في
املنطقة العربية وتشجيعها.
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برامج التواصل للمسؤولية
االجتماعية 2011
واصلت أرابيا سي اس ار نتورك جهودها إلشراك مجموعة متنوعة من املنظمات واألفراد لتعزيز املسؤولية
االجتماعية للمؤسسات في املنطقة العربية .وتستخدم الشبكة برامج التواصل لزيادة الوعي وتثقيف
الناس حول فوائد اعتماد املسؤولية االجتماعية للمؤسسات في مؤسساتهم.
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دويتشه بنك
شاركت ارابيا سي اس آر نتورك في فعاليات أسبوع األرض التي أقامها دويتشه بنك في الفترة بني 22
إلى  27مارس  ،2010وذلك في التزام من البنك مبمارسات حماية البيئة ومبادئ املسؤولية االجتماعية
للمؤسسات .ودعيت مجموعة عمل اإلمارات للبيئة لتكون الشريك البيئي لدويتشه بنك في هذه
الفعاليات ،ولتشجيع التزام البنك بتخفيض استخدام املياه والطاقة واألوراق.
وركزت فعاليات األسبوع على زيادة الوعي لدى موظفي البنك وتعليمهم حول أفضل املمارسات البيئية،
إلى جانب إجراء عددٍ من املسابقات االجتماعية .وشاركت اجملموعة في األسبوع بجناح خاص في أحد فروع
البنك لتثقيف املوظفني والعمالء حول املسؤولية االجتماعية للمؤسسات وحماية البيئةواالستدامة.

القمة السابعة للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات
شاركت ارابيا سي اس آر نتورك في مؤمتر القمة السابع للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات ،والذي عقد
في دبي يومي  30و 31مايو .2010

وكمنتدى وحيد ألصحاب املصلحة املتعددين في املنطقة ،تسعى ارابيا سي اس ار نتورك لتعزيز مبادئ
مسؤولية املؤسسات وتقاسم أفضل املمارسات وتبادل األفكار وإقامة شراكات دائمة في مختلف
القطاعات.
وانتهزت املرعشي الفرصة لتقدم موجزا ً عن الدورة الثالثة للجائزة العربية للمسؤولية االجتماعية
للمؤسسات والتي شهدت مشاركة  62شركة ومؤسسة من  12بلدا ً عربيا ً.

مؤمتر املرطبات الرابع للشرق األوسط
دعيت ارابيا سي اس آر نتورك للمشاركة في املؤمتر الرابع للمرطبات في الشرق األوسط ،والذي عقد في
فندق رويال ميراج دبي يومي  23و 24نوفمبر  ،2010حيث قدمت رئيسة ارابيا سي اس نتورك عرضا ً ناقش
“أحدث األفكار والتوجهات بشأن املسؤولية االجتماعية للمؤسسات”.
وركز العرض على القضايا الرئيسية في إطار املسؤولية االجتماعية للمؤسسات ،مبا في ذلك مواضيع
العوملة ،واإلنتاج املستدام ،وأمناط االستهالك ،وإدارة املوارد البشرية ،والطاقة وإدارة املوارد الطبيعية ،وتغير
املناخ ،والتدهور البيئي .باإلضافة إلى أهمية التنمية االجتماعية وقياس األداء والتواصل ملا له من أهمية
كبيرة حيث أنه “ال ميكننا إدارة ما ال نستطيع قياسه”.

وكمتحدث رئيسي ،قدمت السيدة حبيبة املرعشي ،رئيسة ارابيا سي اس آر نتورك عرضا ً ملمارسي
املسؤولية االجتماعية في العالم العربي حول “حالة قطاع األعمال واالستدامة” .وبدأ العرض مبوجز
للروابط بني التهديدات البيئية األكثر إحلاحا وآثارها الناجتة عن األعمال التجارية العاملية واإلقليمية.

جائزة تواصل لرواد اجملتمع املدني

ثم قدمت املرعشي حملة عامة عن املسؤولية االجتماعية للمؤسسات واالستدامة في العالم العربي،
مشيرةً إلى أن العديد من الشركات ال تزال تضع املسؤولية االجتماعية كأولوية هامشية وإضافة نوعية
للعالقات العامة والتسويق .مشددةً على أن على هذه الشركات اجراء تغيير كبير في املستقبل القريب
إذا كانت تريد االحتفاظ مبيزتها التنافسية .وأبرزت السيدة املرعشي جتارب  3مؤسسات عاملية جعلت من
ممارسات االستدامة في صميم أعمالها ،مما أدى إلى زيادة إيراداتها السنوية إلى حد كبير.

شاركت رئيسة ارابيا سي اس آر نتورك كعضو في جلنة حتكيم الدورة الثانية من جائزة رواد اجملتمع املدني
والتي تنظمها مؤسسة تواصل في سلطنة عمان .وتهدف اجلائزة إلى رفع مستوى الوعي وحتديد املؤسسات
والشخصيات التي جنحت في تنفيذ املبادرات والبرامج التي حتث وحتفز مبادئ خدمةاجملتمع .كما تهدف
اجلائزة إلى تشجيع املنظمات غير الربحية ،فضال عن األفراد على القيام باملبادرات الالزمة خلدمة اجملتمع في
مختلف اجملاالت ،واالعتراف بهذه املبادرات ومكافئة تلك التي تخدم أكبر شريحة من اجملتمع.

مؤمتر األعمال املستدامة
دعما ً لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي ،عضو اجمللس األعلى حاكم
الشارقة بتشجيع اعتماد املمارسات املستدامة في قطاع األعمال التجارية ،نظمت غرفة صناعة وجتارة
الشارقة مؤمتر “الصناعة في الشارقة ودورها في التنمية املستدامة” ،وذلك يومي  12و 13أكتوبر .2010
وكانت أرابيا سي اس ار نتورك قد دعيت للمشاركة في هذا املؤمتر ،حيث قدمت السيدة حبيبة املرعشي
ورقة عمل بعنوان “التحول من إضافة القيمة إلى صناعتها – مستقبل االستدامة في العالم العربي”.
وأبرز العرض الذي قدمته ارابيا سي اس ار نتورك حتمية التحول نحو املمارسات املستدامة ،بسبب عدد من
العوامل كالتغير املناخي ،وذلك ألجل ضمان بقائنا واستمراريتنا باحلياة على هذا الكوكب .كما يجب علينا
معاجلة البيئة واالقتصاد واجملتمع ،جنبا إلى جنب ،للتغلب على التحديات التي نواجهها اليوم.
وقد جمع هذا احلدث الشركات التي توافقت على التعاون بشكل وثيق بشأن األساليب واملمارسات
املستدامة في إدارة أعمالها .وتأمل غرفة جتارة وصناعة الشارقة أن تسهم هذه املبادرة بنشر املمارسات
املستدامة على نطاق أوسع في أوساط مؤسسات القطاع اخلاص ،بالتآزر مع القطاعات االقتصادية
الرئيسية في الشارقة.

لقاء املؤسسات السويدية
دعيت أرابيا سي اس ار نتورك في  1نوفمبر  2010للحديث عن املسؤولية االجتماعية للمؤسسات وعن
أبرز أنشطتها وبرامجها خالل لقاء للمؤسسات السويدية .وخالل حديثها في اللقاء ،قدمت حبيبة
املرعشي رئيسة ارابيا سي اس نتورك حملة عامة عن املؤسسة وكيف انها تهدف الى التركيز على جذب
اجلهود احمللية واإلقليمية التي جتري على مستوى الشركات للمضي نحو مزيد من املسؤولية االجتماعية
للمؤسسات في العالم العربي.
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ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻭﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ

ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ

ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺠﺪﻭﻝ ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ

ﻋﺪﺩ ﺍﳌﺘﺤﺪﺛﲔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﲔ ﺍﳌﺪﻋﻮﻳﻦ ﺇﻟﻰ ﺣﻠﻘﺎﺕ
ﺍﻟﻌﻤﻞ .ﻋﺪﺩ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﻭﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ

ﺍﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ
ﺍﻻﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ

ﻋﺪﺩ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ.
ﻋﺪﺩ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺟﺮﻳﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺷﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ
ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ

ﻋﺪﺩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ
ﺟﻮﺍﺋﺰ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ

ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﻣﺪﻯ ﲢﻈﻰ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺑﻨﺸﺎﻁ ﺩﺍﺧﻞ ﺩﻭﻟﺔ
ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻛﺸﺮﻛﺔ ﺭﺍﺋﺪﺓ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ

ﻭﺿﻊ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻻﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻛﺮﺍﺋﺪﺓ
ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﲤﻴﺰ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ
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ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻸﺩﺍﺀ ﺍﻟﻨﻮﻋﻲ

ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻃﻮﻋﻴﺔ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ
ﻭﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺑﲔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ

ﻋﺪﺩ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﰎ ﺇﺳﺘﻀﺎﻓﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﺷﺒﻜﺔ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ.
ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﻭﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﺑﻬﺎ
ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ

ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﺍﺕ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺷﺒﻜﺔ
ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ

ﻋﺮﺽ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﻷﻓﻀﻞ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﳑﺎﺭﺳﺎﺕ
ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﻓﻲ
ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ

ﻋﺪﺩ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺸﺮﺕ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺷﺒﻜﺔ
ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ

ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﳌﻀﻄﻠﻊ ﺑﻬﺎ ﻟﻌﺮﺽ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﻷﻓﻀﻞ
ﳑﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ

ﲢﺪﻳﺪ ﺍﳌﻌﺎﻳﻴﺮ ﻭﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ
ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻡ

ﻣﺪﻯ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﳌﻌﺎﻳﻴﺮ ﻭﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﻟﻠﻨﻤﻮ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻡ

ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ
ﺍﳊﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ

ﻣﺪﻯ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ
ﺣﺎﻟﺔ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ

ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺷﺒﻜﺔ ﻟﻠﺘﻮﺍﺻﻞ ﻭﺇﻗﺎﻣﺔ ﺷﺮﺍﻛﺎﺕ ﻣﻊ
ﺍﻟﻜﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﺎﺕ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ

ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺷﺒﻜﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻝ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ
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ﺇﳒﺎﺯﺍﺕ 2010
ﻧﻈﻤﺖ ﺃﺭﺍﺑﻴﺎ ﺳﻲ ﺍﺱ ﺍﺭ ﻧﺘﻮﺭﻙ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﻛﺒﺮﻯ ﺷﻤﻠﺖ
ﻭﺭﺷﺘﻲ ﻋﻤﻞ ،ﻭﻭﺭﺷﺔ ﻋﻤﻞ ﺍﳉﺎﺋﺰﺓ ،ﻭﻣﻠﺘﻘﻰ ﻭﺣﻔﻞ ﺍﳉﺎﺋﺰﺓ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ،ﺷﺎﺭﻙ
ﻓﻴﻬﺎ  32ﻣﺘﺤﺪﺛﺎﹰ ،ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ  15ﻣﺘﺤﺪﺛﺎ ﹰ ﺩﻭﻟﻴﺎ ﹰ ﻭ17
ﻣﺘﺤﺪﺛﺎ ﹰ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺎ ﹰ .ﲤﺜﻠﺖ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺑـ :
• ﻭﺭﺷﺔ ﻋﻤﻞ ”ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻭﲡﺎﺭﺓ ﺍﻧﺒﻌﺎﺛﺎﺕ ﺍﻟﻜﺮﺑﻮﻥ“ .ﻣﺠﻤﻮﻉ
ﺍﳌﺘﻜﻠﻤﲔ 7 :ﺧﺒﺮﺍﺀ  3 -ﺩﻭﻟﻴﲔ ﻭ 4ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﲔ.
• ﻭﺭﺷﺔ ﻋﻤﻞ ”ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﳊﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪﺓ“ .ﻣﺠﻤﻮﻉ
ﺍﳌﺘﻜﻠﻤﲔ  9ﺧﺒﺮﺍﺀ  2 -ﺩﻭﻟﻴﲔ 7 ،ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﲔ.
• ﻭﺭﺷﺔ ﻋﻤﻞ ﺍﳉﺎﺋﺰﺓ .ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﳌﺘﻜﻠﻤﲔ 4 :ﺧﺒﺮﺍﺀ  -ﺩﻭﻟﻲ
ﻭﺍﺣﺪ ﻭ 3ﺍﻗﻠﻴﻤﻴﲔ.
• ﻣﻨﺘﺪﻯ ﻭﺣﻔﻞ ﺍﳉﺎﺋﺰﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ .ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﳌﺘﻜﻠﻤﲔ 12 :ﺧﺒﻴﺮ  9 -ﺩﻭﻟﻴﲔ ﻭ3
ﺍﻗﻠﻴﻤﻴﲔ .ﺗﻌﻜﺲ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺍﳌﺘﺰﺍﻳﺪ
ﺑﺎﳉﺎﺋﺰﺓ ،ﻭﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ.
ﻋﺪﺩ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ) 5ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ،
ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﳌﻨﺎﺥ  -ﺟﻨﻴﻒ ،ﻣﺆﲤﺮ ﻗﻤﺔ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﳌﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ -
ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ ،ﺇﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﳌﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ،
ﺇﺟﺘﻤﺎﻉ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﳌﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻕ
ﺍﻷﻭﺳﻂ  -ﺍﻷﺭﺩﻥ(.
ﻋﺪﺩ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﻈﻬﺮ
ﳕﻮﺍ ﹰ ﺻﺤﻴﺎ ﹰ ﳌﻔﻬﻮﻡ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .ﻋﺪﺩ
ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﳉﺎﺋﺰﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ  7 -ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ .

ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻻﺩﺍﺀ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ )ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ(
ﻋﺪﺩ ﺍﳌﺘﺤﺪﺛﲔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﲔ ﺍﳌﺪﻋﻮﻳﻦ ﺇﻟﻰ ﺣﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ .ﻋﺪﺩ
ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﻀﺮﺗﻬﺎ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ

ﻋﺪﺩ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﺭﺍﺑﻴﺎ
ﺳﻲ ﺍﺱ ﺍﺭ ﻧﺘﻮﺭﻙ .ﻋﺪﺩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ
ﺍﳉﺎﺋﺰﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ.
ﻋﺪﺩ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﲤﺖ ﺑﺎﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ

ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﻣﺪﻯ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﺷﺒﻜﺔ ﺃﺭﺍﺑﻴﺎ ﺳﻲ ﺍﺱ ﺍﺭ
ﻧﺘﻮﺭﻙ ﻓﻲ ﺩﻋﻢ ﻣﻮﺍﻗﻒ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ
ﻛﺮﺍﺋﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ

ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ
 .1ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺠﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ
ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ

 .2ﺍﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ
 .3ﺍﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﳉﻬﻮﺩ ﺍﳌﺒﺬﻭﻟﺔ ﻟﻮﺿﻊ
ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ
ﺍﻟﺮﻳﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﲤﻴﺰ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ
ﻭﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻓﻲ
ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ

ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﲟﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻭﺃﻫﺪﺍﻑ 2010
ﻧﻌﻢ  /ﻻ
ﻧﻌﻢ

ﻧﻌﻢ

ﻧﻌﻢ

ﺗﻮﺍﺻﻞ ﺍﺭﺍﺑﻴﺎ ﺳﻲ ﺍﺱ ﺍﺭ ﻧﺘﻮﺭﻙ ﺟﻬﻮﺩﻫﺎ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ
ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ،ﻭﺧﻠﻖ ﺍﻟﺘﺂﺯﺭ ﺑﲔ ﺍﻟﻜﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻭﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ،
ﻭﺗﺴﻬﻴﻞ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﳋﺒﺮﺍﺕ .ﻭﺷﻬﺪ ﻋﺎﻡ  2010ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ 12
ﺩﻭﻟﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﳉﺎﺋﺰﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ،ﻭﻫﻲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﳌﺎﺿﻲ ﻭﺍﻟﺬﻱ
ﺷﻬﺪ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ  7ﺩﻭﻝ ﻋﺮﺑﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺪ ﳕﻮﺍ ﹰ ﺑﻨﺴﺒﺔ .٪ 32
ﻭﺷﻤﻠﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻮﺍﻓﺪﻳﻦ ﺍﳉﺪﺩ ﻣﻦ ﺑﻼﺩ ﺍﻟﺸﺎﻡ ﻭﺷﻤﺎﻝ
ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﳌﻨﺘﻤﲔ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﻝ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ
ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ )ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺯﻳﺎﺩﺓ  % 71.4ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻐﻄﻴﺔ
ﺍﳉﻐﺮﺍﻓﻴﺔ( .ﺷﻤﻞ ﺍﻟﻔﺎﺋﺰﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﳉﺎﺋﺰﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ  2010ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ
ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﳋﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ
ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ

 .4ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻃﻮﻋﻴﺔ
ﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺑﲔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ

ﻧﻌﻢ

ﻋﺪﺩ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﰎ ﺇﺳﺘﻀﺎﻓﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺃﺭﺍﺑﻴﺎ ﺳﻲ ﺍﺱ ﺍﺭ
ﻧﺘﻮﺭﻙ .ﻋﺪﺩ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ  /ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺪﺀ ﺑﻬﺎ ﺃﻋﻀﺎﺀ
ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ .ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﺍﺕ ﻣﻊ ﻣﺘﺤﺪﺛﲔ ﻷﺭﺍﺑﻴﺎ ﺳﻲ ﺍﺱ ﺍﺭ
ﻧﺘﻮﺭﻙ.

ﺑﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﺍﻻﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﰎ ﺇﺳﺘﻀﺎﻓﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺃﺭﺍﺑﻴﺎ ﺳﻲ
ﺍﺱ ﺍﺭ ﻧﺘﻮﺭﻙ  4ﺃﺣﺪﺍﺙ ،ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﺍﺕ ﻣﻊ
ﻣﺘﺤﺪﺛﲔ ﻟﻠﺸﺒﻜﺔ  5ﺗﻌﺎﻗﺪﺍﺕ.

ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻻﺩﺍﺀ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ )ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ(

ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﲟﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻭﺃﻫﺪﺍﻑ ) 2010ﺗﺘﻤﺔ(
ﺇﳒﺎﺯﺍﺕ 2010

ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺸﺮﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ،ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﳌﻀﻄﻠﻊ ﺑﻬﺎ ﻟﻌﺮﺽ ﺃﻣﺜﻠﺔ
ﻷﻓﻀﻞ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ

 .5ﻋﺮﺽ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﻷﻓﻀﻞ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ
ﻭﳑﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺑﲔ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻓﻲ
ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ

ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ

ﻧﻌﻢ  /ﻻ
ﻧﻌﻢ

ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﰎ ﻧﺸﺮﻫﺎ ﺣﻮﻝ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﺭﺍﺑﻴﺎ ﺳﻲ ﺍﺱ ﺍﺭ ﻧﺘﻮﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
 2010ﺑﻠﻎ  6ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ،ﺗﻘﺮﻳﺮﻳﻦ ﻟﻮﺭﺵ ﺍﻟﻌﻤﻞ ،ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻭﺍﺣﺪ
ﻟﻮﺭﺷﺔ ﻋﻤﻞ ﺍﳉﺎﺋﺰﺓ ،ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻭﺍﺣﺪ ﻟﻠﺠﺎﺋﺰﺓ ،ﻛﺘﻴﺐ ﻭﺍﺣﺪ ﻋﻦ
ﺍﳉﺎﺋﺰﺓ ،ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ .ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﳌﻀﻄﻠﻊ ﺑﻬﺎ ﻟﻌﺮﺽ
ﺃﻣﺜﻠﺔ ﻷﻓﻀﻞ ﳑﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ  -ﲡﻤﻴﻊ ﻭﻧﺸﺮ ﻛﺘﻴﺐ ﺍﳉﻮﺍﺋﺰ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ
ﺃﻓﻀﻞ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺃﻧﺤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ.
)ﻛﺘﻴﺐ ﺟﺎﺋﺰﺓ  9 :2008ﻣﻠﺨﺼﺎﺕ ﻷﻓﻀﻞ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ،
ﻛﺘﻴﺐ ﺟﺎﺋﺰﺓ  13 :2009ﻣﻠﺨﺼﺎ ﹰ ﻷﻓﻀﻞ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ،
ﻛﺘﻴﺐ ﺟﺎﺋﺰﺓ  11 :2010ﻣﻠﺨﺼﺎ ﹰ ﻷﻓﻀﻞ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ( .ﻭﻗﺪ
ﳒﺤﺖ ﺍﺭﺍﺑﻴﺎ ﺳﻲ ﺍﺱ ﺍﺭ ﻧﺘﻮﺭﻙ ﻓﻲ ﻧﺸﺮ  33ﻣﻦ ﺃﻓﻀﻞ
ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ.

ﰎ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺪﻯ ﺍﳌﻌﺎﻳﻴﺮ ﻭﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻡ

ﻧﻌﻢ

 .6ﲢﺪﻳﺪ ﺍﳌﻌﺎﻳﻴﺮ ﻭﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﻟﻠﻨﻤﻮ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻡ

ﻧﻈﻤﺖ ﻣﺤﺎﺿﺮﺓ ﺣﻮﻝ  SROIﻛﻤﺆﺷﺮ ﺃﺩﺍﺀ  ،ﻭﻛﺨﻄﻮﺓ
ﻧﺤﻮ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﺍﻟﺘﺤﺴﲔ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ.

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

ﻧﻌﻢ

 .7ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﲡﻤﻊ
ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ
ﺍﺳﺘﻌﺮﺿﺖ ﺍﺭﺍﺑﻴﺎ ﺳﻲ ﺍﺱ ﺍﺭ ﻧﺘﻮﺭﻙ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﻓﻲ
ﺟﻮﺍﺋﺰﻫﺎ ﻣﻨﺬ ﺇﻧﺸﺎﺋﻬﺎ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ ،ﻭﺳﻮﻑ ﻳﺘﻢ ﲡﻤﻴﻊ
ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺑﻊ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ .2011

ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺷﺒﻜﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻝ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺎﺕ
ﻧﻌﻢ

 .8ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺷﺒﻜﺔ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ
ﺷﺮﺍﻛﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﻜﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ
ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ
ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
ﻋﺪﺩ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺭﺍﺑﻴﺎ ﺳﻲ ﺍﺱ ﻧﺘﻮﺭﻙ.24 :
ﺗﻮﻓﺮ ﺍﺭﺍﺑﻴﺎ ﺳﻲ ﺍﺱ ﺍﺭ ﻧﺘﻮﺭﻙ ﻷﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻓﺮﺻﺎ ﹰ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ
ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﳌﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺣﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ
ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ .ﻧﺸﺮ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ
ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺘﺤﺪﺙ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺘﻴﺤﻬﺎ ﺍﺭﺍﺑﻴﺎ ﺳﻲ ﺍﺱ ﻧﺘﻮﺭﻙ.

ﺃﻫﺪﺍﻑ 2011
ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺗﺴﺨﻴﺮ ﺍﳋﺒﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻣﻦ
ﺍﳌﻮﺍﺿﻴﻊ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ،ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ.
ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺩﻋﻢ ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﳌﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻘﺪﱘ
ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﻭﻓﺮﺹ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻷﺻﺤﺎﺏ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﻳﻦ
ﻓﻲ ﺍﳌﻨﺘﺪﻯ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ )ﻣﺜﻞ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ
ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ(.
ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻻﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ
ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﶈﻠﻲ ،ﻣﺜﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻷﺧﻀﺮ ،ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺪﻭﻳﺮ،
ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻐﻄﺎﺀ ﺍﻷﺧﻀﺮ ،ﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ،
ﻭﺍﳊﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎﺕ.
ﺍﻧﺸﺎﺀ ﺷﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻻﺑﻼﻍ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻫﺪﻑ ﻫﺎﻡ

ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ
ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ .ﻭﺑﻨﺎﺀ ﺷﺮﺍﻛﺎﺕ ﻣﻊ
ﻫﺬﻩ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻨﺠﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ.

ﺇﺷﺮﺍﻙ ﺍﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ
ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ،ﻭﺗﻘﺎﺳﻢ
ﺍﳋﺒﺮﺓ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﳌﻌﺎﳉﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﻛﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﳌﻴﺎﻩ ﻓﻲ
ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ،ﻭﺇﺷﺮﺍﻙ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ
ﺍﳋﺎﺹ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻷﺧﻀﺮ ،ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ
ﻋﻠﻰ ﲤﻴﺰ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ .ﻭﺃﺧﻴﺮﺍﹰ ،ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ
ﻣﺼﻤﻤﺔ ﻟﻠﻤﻬﺘﻤﲔ ﻓﻲ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ.

ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ .ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﻨﺼﺔ
ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻟﻸﻋﻀﺎﺀ

ﺃﻫﺪﺍﻑ 2011
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺨﻄﻂ ﺍﳉﺎﺋﺰﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ،ﻭﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ،ﻭﺍﶈﺎﺩﺛﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ،ﻭﻣﻮﺍﺻﻠﺔ
ﻋﺮﺽ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﺭﺍﺋﺪﺓ ﻣﻦ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ.

ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﺩﺍﺗﲔ ﻣﻌﺘﺮﻑ ﺑﻬﻤﺎ ﺩﻭﻟﻴﺎ --
ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺣﻮﻝ ﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ
ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ) (SROIﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻭﻧﺸﺮ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﳌﻌﺎﻳﻴﺮ
ﻭﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻡ.

ﲢﻀﻴﺮ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ ﺿﻤﻦ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ
ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻭﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﳉﺎﺋﺰﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
.2008-2010

ﺗﻮﻃﻴﺪ ﻭﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﺭﺍﺑﻴﺎ ﺳﻲ ﺍﺱ ﻧﺘﻮﺭﻙ .ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎﻕ
ﺍﺭﺍﺑﻴﺎ ﺳﻲ ﺍﺱ ﻧﺘﻮﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ.
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ﺃﻫﺪﺍﻑ 2011
ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺑﺬﻝ ﺍﳉﻬﻮﺩ ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ
ﻧﻄﺎﻕ ﺍﺭﺍﺑﻴﺎ ﺳﻲ ﺍﺱ ﺍﺭ ﻧﺘﻮﺭﻙ.
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ
ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻸﱈ
ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻓﻲ ﺩﻭﻝ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ
ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ .ﺗﺴﺨﻴﺮ ﺍﳋﺒﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﳌﻮﺍﺿﻴﻊ ﺫﺍﺕ
ﺍﻟﺼﻠﺔ .ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻣﻊ
ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻻﺑﻼﻍ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ.

ﺇﳒﺎﺯﺍﺕ 2010
ﺍﺳﺘﻀﺎﻓﺖ ﺍﻻﺣﺪﺍﺙ ﺍﻻﺭﺑﻊ ﺍﻟﺘﻲ
ﻧﻈﻤﺘﻬﺎ ﺍﺭﺍﺑﻴﺎ ﺳﻲ ﺍﺱ ﺍﺭ ﻧﺘﻮﺭﻙ
ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2010ﻣﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ 32
ﻣﺤﺎﺿﺮﺍ ﹰ  15 ،ﻣﺘﺤﺪﺛﺎ ﹰ ﺩﻭﻟﻴﺎ ﹰ ﻭ17
ﻣﺤﻠﻴﺎ ﹰ.
ﺍﳌﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻸﱈ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ
ﻳﻮﺍﺻﻞ ﺩﻋﻤﻪ ﻟﻠﺠﺎﺋﺰﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺗﻬﺎ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ.

ﳕﻮ ﻋﺪﺩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﳉﺎﺋﺰﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ

ﺇﳒﺎﺯﺍﺕ 2009
ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ
ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ .ﺗﻮﺳﻴﻊ
ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻴﺜﺎﻕ
ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ،ﲤﺜﻴﻞ ﺍﳌﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻓﻲ
ﺍﳌﺆﲤﺮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﺨﻤﻟﺘﻠﻔﺔ .ﺍﳌﻴﺜﺎﻕ
ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻸﱈ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻳﺪﻋﻢ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﳉﺎﺋﺰﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻨﺪ
ﻣﻌﺎﻳﻴﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎﺩﺉ )ﺍﳌﻴﺜﺎﻕ
ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ( ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ

ﺇﳒﺎﺯﺍﺕ 2008
ﺗﺪﻋﻴﻢ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﳌﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻸﱈ
ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻻﺳﺘﺪﺍﻣﺔ ﻓﻲ
ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ .ﺍﻃﻼﻕ
ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻴﺜﺎﻕ
ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻸﱈ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻓﻲ ﺩﻭﻝ
ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﺭﺳﻤﻴﺎ ﹰ.

ﺗﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻭﺍﳋﺎﺹ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ
ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﳌﻨﻄﻘﺔ

ﺇﳒﺎﺯﺍﺕ 2007
ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺗﺴﻠﻴﻂ ﺍﻟﻀﻮﺀ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ ﺍﶈﻠﻲ
ﻭﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ،
ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ،
ﻭﺇﺷﺮﺍﻙ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻓﻲ
ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ

ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﺭﺍﺑﻴﺎ ﺳﻲ ﺍﺱ ﺍﺭ
ﻧﺘﻮﺭﻙ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺧﺪﻣﺎﺕ
ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ ﻟﻸﻋﻀﺎﺀ ﺑﺸﺄﻥ
ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍﺀ.
ﺗﻘﺪﱘ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ
ﺍﳌﻬﻨﻴﺔ ﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻻﺳﺘﺪﺍﻣﺔ
ﻭﺍﻻﺑﻼﻍ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﶈﺮﺯ .

ﺇﺷﺮﺍﻙ ﺍﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻓﻲ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ  ،ﻭﺗﻘﺎﺳﻢ
ﺍﳋﺒﺮﺓ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﳌﻌﺎﳉﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ
ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ .ﺇﺷﺮﺍﻙ
ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ
ﻛﻤﺮﻛﺰ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻷﺧﻀﺮ.

ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺩﺍﺧﻞ
ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ،
ﻭﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺎﺕ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﳉﻬﺎﺕ
ﻟﺘﻌﻤﻴﻖ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﳒﺎﺣﺎﺕ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻭﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ

ﺇﳒﺎﺯ ﺷﺮﺍﻛﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ.
ﻭﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ
ﻓﻲ ﺍﳉﺎﺋﺰﺓ
ﺷﺒﻪ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ.
ﺩﻋﻮﺓ ﳑﺜﻠﲔ ﻋﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ
ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﺧﺒﺮﺍﺗﻬﻢ
ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﺙ ﻓﻲ ﻭﺭﺵ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﻗﻴﺎﺩﺓ ﻭﻓﺪ ﺇﻗﻠﻴﻤﻲ ﺭﻓﻴﻊ
ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﳊﻀﻮﺭ ﻣﻨﺘﺪﻯ
ﻋﺎﳌﻲ ﺭﺋﻴﺴﻲ ،ﻭﲟﺸﺎﺭﻛﺔ
ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ
ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﳌﻴﺜﺎﻕ
ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻭﺩﻭﻝ
ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ
ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ.

ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﻦ
ﺧﻼﻝ ﺍﳉﺎﺋﺰﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ
ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ
ﻣﻦ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ
ﻭﻣﻨﻄﻘﺔ ﺩﻭﻝ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ
ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﶈﺎﻓﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ.

ﺍﺳﺘﻀﺎﻓﺖ ﺍﺭﺍﺑﻴﺎ ﺳﻲ ﺍﺱ ﺍﺭ ﻧﺘﻮﺭﻙ
 4ﺃﺣﺪﺍﺙ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ،ﻭﲢﺪﺛﺖ ﻓﻲ 5
ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺩﻭﻟﻴﺔ .ﻭﻭﺍﺻﻠﺖ ﺗﻌﺰﻳﺰﻫﺎ
ﻭﺗﺮﻭﻳﺠﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻻﺳﺘﺪﺍﻣﺔ ﻓﻲ
ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ.

ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﳉﺎﺋﺰﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ،ﻭﳒﺎﺣﻬﺎ ﻓﻲ
ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ  12ﺩﻭﻟﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ
ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮ  ٪ 32ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺒﻘﺘﻬﺎ.

ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻷﻫﺪﺍﻑ 2010 - 2004
 .1ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ
ﺑﺠﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ
ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ

ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ
ﻭﻃﻤﻮﺣﺎﺗﻬﺎ

ﺇﳒﺎﺯﺍﺕ 2004
ﺍﺷﺮﺍﻙ ﻣﺘﺤﺪﺛﲔ ﺩﻭﻟﻴﲔ
ﻟﻌﺮﺽ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﶈﻠﻲ

ﺇﳒﺎﺯﺍﺕ 2005

ﺇﳒﺎﺯﺍﺕ 2006
ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺇﻇﻬﺎﺭ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺃﻛﺒﺮ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﳋﺒﺮﺍﺀ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﺷﺮﺍﻙ ﺍﳋﺒﺮﺍﺀ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﲔ ﻓﻲ ﺳﻠﺴﺔ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﲔ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﻭﺭﺵ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ
ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ
ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ

ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺇﺷﺮﺍﻙ
ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
ﺍﻻﲢﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﶈﻠﻴﺔ ﻓﻲ
ﺷﺒﻜﺔ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ

ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎﻕ ﺷﺒﻜﺔ
ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺧﺎﺭﺝ ﺩﻭﻟﺔ
ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ
ﻟﻺﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺩﺓ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ
ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﺠﻤﻟﺎﻝ

ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ
ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ
ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ

ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻋﺎﻝ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ
ﳑﺎﺭﺳﺔ
ﻭﺗﺴﻬﻴﻞ
ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻄﻮﻋﻴﺔ

ﻋﻘﺪ ﻭﺭﺵ ﻋﻤﻞ ﻭﻧﺪﻭﺍﺕ
ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﺨﻤﻟﺘﻠﻔﺔ ﺣﻮﻝ ﻗﻴﻤﺔ
ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺗﻬﺎ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ .ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮﺻﺔ
ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﻛﺬﻟﻚ ﻟﻠﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ
ﺍﳋﺒﺮﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺃﻧﺤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ .ﺩﻋﻮﺓ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﳌﻴﺜﺎﻕ
ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎﻡ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ
ﺍﳌﺆﲤﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻤﻬﺎ ﺍﻷﱈ
ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻭﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ.

ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﳉﺎﺋﺰﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ
ﺇﻟﻰ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺸﻄﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻛﻠﻪ .ﺃﻃﻼﻕ ﺍﺭﺍﺑﻴﺎ
ﺳﻲ ﺍﺱ ﺍﺭ ﻧﺘﻮﺭﻙ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﻣﻦ
ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻧﺤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ.
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺤﺎﺿﺮﺍﺕ ﺣﻮﻝ
ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻭﺩﻭﻝ
ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ .

ﺗﺰﻭﻳﺪ ﺍﳌﺪﺧﻼﺕ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ
ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺇﺷﺮﺍﻙ
ﻓﻲ ﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ
ﺍﻻﲢﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﶈﻠﻴﺔ ﻓﻲ
ﻭﻣﻮﺍﺀﻣﺔ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻣﻊ
ﺷﺒﻜﺔ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ
ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ،
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﻭﺇﺷﺮﺍﻙ ﺍﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ
ﻓﻲ ﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﺍﻟﺼﺪﺩ
ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ

 .2ﺍﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ
ﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻓﻲ
ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ
 .3ﺍﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ
ﺍﳉﻬﻮﺩ ﺍﳌﺒﺬﻭﻟﺔ
ﻟﻮﺿﻊ ﺩﻭﻟﺔ
ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ
ﺍﻟﺮﻳﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎﻝ ﲤﻴﺰ
ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ
ﻭﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻓﻲ
ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ

ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﻼﻋﺒﲔ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﲔ ﻣﻌﺎ ﹰ ﻣﻦ
ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﲔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻲ
ﻭﺍﳋﺎﺹ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ
ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ.

ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎﻕ ﺗﺄﺛﻴﺮ
ﺷﺒﻜﺔ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﺍﺷﺮﺍﻙ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ
ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﻝ ﺍﳋﻠﻴﺞ
ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﻭﺭﺵ ﺍﻟﻌﻤﻞ

ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ
ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻄﻮﻳﺮ
ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ
ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ .

 .4ﺗﺸﺠﻴﻊ
ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ
ﻃﻮﻋﻴﺔ ﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ
ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺑﲔ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻓﻲ
ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ

ﺍﻃﻼﻕ ﻛﺘﻴﺐ ﺃﻓﻀﻞ ﳑﺎﺭﺳﺎﺕ
ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ،ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﺴﺎﻋﺪ
ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﻨﻲ ﳑﺎﺭﺳﺎﺕ
ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ .ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ
ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼﻝ ﺍﳉﺎﺋﺰﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ .ﺗﺮﺟﻤﺔ
ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﳌﺮﺟﻌﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺗﺼﻔﺤﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ.

ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻷﻫﺪﺍﻑ ) 2010 - 2004ﺗﺘﻤﺔ(
ﺇﳒﺎﺯﺍﺕ 2007

ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ
ﻭﻃﻤﻮﺣﺎﺗﻬﺎ

ﺇﳒﺎﺯﺍﺕ 2008

ﺇﳒﺎﺯﺍﺕ 2004

ﺇﳒﺎﺯﺍﺕ 2009
ﻧﺸﺮ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺇﺻﺪﺍﺭ ﻛﺘﻴﺐ
ﺍﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ ﻟﻌﺮﺽ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ
ﻣﻦ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ

ﺇﳒﺎﺯﺍﺕ 2005

ﺇﳒﺎﺯﺍﺕ 2010
ﰎ ﻋﺮﺽ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﻣﻦ
ﺧﻼﻝ ﻧﺸﺮ ﻛﺘﻴﺐ ﺍﳉﺎﺋﺰﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ،ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ
ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺄﺳﻤﺎﺀ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ
ﺍﻟﻔﺎﺋﺰﺓ ﻟﻌﺎﻡ 2009

ﺇﳒﺎﺯﺍﺕ 2006

ﺃﻫﺪﺍﻑ 2011
ﺑﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﻓﻲ  2010ﺍﻟﺘﻲ
ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ ﺍﺭﺍﺑﻴﺎ ﺳﻲ ﺍﺱ ﺍﺭ ﻧﺘﻮﺭﻙ 6
ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ.
ﺍﻋﺪﺍﺩ ﻭﻧﺸﺮ ﻛﺘﻴﺐ ﺍﳉﺎﺋﺰﺓ ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﺠﻤﻊ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﻓﻲ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺃﻧﺤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ.

ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮﺹ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ
ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻠﻘﺎﺕ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ  ،ﻭﺇﺩﺭﺍﺝ
ﶈﻤﺔ ﺣﻮﻝ ﺃﻓﻀﻞ
ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﻓﻲ
ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﻨﺸﻮﺭ
ﺟﺪﻳﺪ.

 .5ﻋﺮﺽ ﺃﻣﺜﻠﺔ
ﻷﻓﻀﻞ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ
ﻭﳑﺎﺭﺳﺎﺕ
ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺑﲔ
ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻓﻲ
ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ

ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻨﺼﺔ ﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺭﺵ
ﺃﻓﻀﻞ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺑﲔ ﺍﳌﻨﺼﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻤﻞ
ﺍﻻﻣﺎﺭﺍﺕ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﻛﻤﻨﺒﺮ
ﺍﺨﻤﻟﺘﻠﻔﺔ ﻭﺭﺵ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ
ﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺃﻓﻀﻞ ﳑﺎﺭﺳﺎﺕ
ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﳋﺎﺻﺔ.
ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ

ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﻋﺮﺽ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ
ﺍﻟﺮﺍﺋﺪﺓ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﳉﻴﺪﺓ
ﻟﻠﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﺍﳉﺎﺋﺰﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ.

ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻹﺑﻼﻍ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻭﺃﺩﺍﺓ
ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ.

ﺗﻀﻤﲔ ﺃﺳﺌﻠﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺍﳉﺎﺋﺰﺓ
ﺍﺳﺘﺒﻴﺎﻥ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ  ، 2009ﺍﳌﺼﻤﻤﺔ
ﺧﺼﻴﺼﺎ ﹰ ﻻﻛﺘﺴﺎﺏ ﻓﻬﻢ ﺃﻋﻤﻖ
ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ
ﲡﺎﻩ
ﻟﻠﻤﻮﺍﻗﻒ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻓﻲ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ.

 .6ﲢﺪﻳﺪ ﺍﳌﻌﺎﻳﻴﺮ
ﻭﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ
ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻡ
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺩﺭﺍﺳﺔ
ﺣﻮﻝ
ﺍﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ
ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺃﻧﺘﺠﺖ
ﲡﻤﻴﻊ ﺃﻭﻝ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ
ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ
ﻷﻓﻀﻞ
ﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﻋﻤﻞ ﺍﻻﻣﺎﺭﺍﺕ
ﻭﺷﺒﻜﺘﻬﺎ
ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ
ﻟﻠﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ

ﺗﻮﻃﻴﺪ ﻭﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﺭﺍﺑﻴﺎ ﺳﻲ
ﺍﺱ ﻧﺘﻮﺭﻙ ﻭﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻟﻠﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﺪﻭﻝ ﻣﺠﻠﺲ
ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ .ﺑﻨﺎﺀ ﺷﺮﺍﻛﺎﺕ
ﻣﻊ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺸﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ
ﻓﻲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ.

ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ
ﻛﻤﻘﻴﺎﺱ ﻟﻸﺩﺍﺀ ،ﻭﺧﻄﻮﺍﺕ
ﻟﻠﺘﺤﺴﲔ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﻭﺭﺷﺔ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ.

ﲡﻤﻴﻊ ﺃﻓﻀﻞ ﳑﺎﺭﺳﺎﺕ
ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻲ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ
ﻳﻨﻔﺬﻫﺎ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ

ﻧﺸﺮ ﻭﺍﺻﺪﺍﺭ ﻛﺘﺎﺏ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻤﻞ
ﺍﻻﻣﺎﺭﺍﺕ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﻷﻓﻀﻞ ﳑﺎﺭﺳﺎﺕ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ

ﺍﻹﻃﻼﻕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺸﺒﻜﺔ
ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﺪﻭﻝ
ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ .ﺣﻴﺚ ﳕﺎ
ﻋﺪﺩ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﻣﻦ 17
ﺇﻟﻰ  34ﻋﻀﻮ

ﺍﻹﻃﻼﻕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻷﺭﺍﺑﻴﺎ ﺳﻲ ﺍﺱ
ﻧﺘﻮﺭﻙ ،ﻣﻊ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎﻕ ﻋﻤﻠﻬﺎ،
ﻭﺗﻮﺳﻴﻊ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻟﻠﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻸﱈ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ
ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻟﺘﻀﻢ
ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻭﺍﳋﺎﺹ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺩﻭﻝ ﻣﺠﻠﺲ
ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ.

ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮﺻﺔ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﺭﺍﺑﻴﺎ ﺳﻲ ﺍﺱ
ﺍﺭ ﻧﺘﻮﺭﻙ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ
ﺍﳌﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺣﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ .ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻤﻞ
ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻓﻲ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺮﺹ
ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺘﺤﺪﺙ ﻓﻲ ﺃﺣﺪﺍﺛﻬﺎ
ﺍﺨﻤﻟﺘﻠﻔﺔ.

ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ
ﻟﻠﺠﺎﺋﺰﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻟﻴﺘﻢ
ﲡﻤﻴﻌﻬﺎ ﻛﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ
ﻛﺘﺎﺏ ﻭﺍﺣﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺑﻊ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ
.2011

ﻭﺭﺵ ﻋﻤﻞ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮﺹ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ
ﻟﻠﺘﻮﺍﺻﻞ ﺑﲔ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻟﻔﺮﺹ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ
ﻭﺑﻨﺎﺀ ﺷﺮﺍﻛﺎﺕ ﻓﻲ
ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ
ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ
ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ

ﺷﺮﺍﻛﺎﺕ ﻭﺇﺗﻔﺎﻗﺎﺕ
ﻋﺎﳌﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻷﱈ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ،
ﻭﻋﻼﻗﺔ ﻧﺸﻄﺔ ﻣﻊ
ﻛﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﺗﻌﻤﻞ
ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ
ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ

ﻛﻨﻘﻄﺔ ﺍﺭﺗﻜﺎﺯ ﻟﻠﻤﻴﺜﺎﻕ
ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻸﱈ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ،
ﺭﺣﺒﺖ ﺑﺎﻧﻀﻤﺎﻡ ﺗﺴﻊ
ﺷﺮﻛﺎﺕ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﻣﺠﻠﺲ
ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﺇﻟﻰ
ﺍﳌﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ،ﻟﻴﺼﻞ
ﻋﺪﺩ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﲔ ﻣﻦ
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﻟﺴﺒﻌﺔ
ﻋﺸﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﰎ ﺇﻃﻼﻗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
.2008

ﲢﻀﻴﺮ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻦ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺃﻋﻠﻰ ﺍﳌﺮﺍﻛﺰ ﻓﻲ
ﺍﳉﺎﺋﺰﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺧﻼﻝ
ﺩﻭﺭﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﺜﻼﺙ ،2010 - 2008
ﺿﻤﻦ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ،
ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻭﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ.

 .7ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﺎﻋﺪﺓ
ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﻃﻨﻴﺔ
ﲡﻤﻊ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ
ﺍﳊﺎﻟﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ
ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ
 .8ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺷﺒﻜﺔ
ﺗﻮﺍﺻﻞ ﻓﻌﺎﻟﺔ
ﻹﻗﺎﻣﺔ ﺷﺮﺍﻛﺎﺕ
ﻣﻊ ﺍﻟﻜﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺑﺮﺍﻣﺞ
ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ
ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﺎﺕ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻭﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ

اخلامتة
كان عام  2010عاما ً آخر ناجحا ً الرابيا سي اس ار نتورك .وكانت بال شك الدورة
الثالثة من اجلائزة العربية للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات أبرز ما في السنة،
والتي خضعت لعملية مراجعة متاشيا ً مع تزايد نطاقها وشعبيتها .وجرى
استعراض ونقد كافة اجلوانب واملالحظات التي استقيت من الدورة التي سبقتها،
ومت مراجعة وتعديل ما كان ضرورياً ،مما ترك تغييرا ً ملحوظا ً في املستوى العام .وتود
ارابيا سي اس ار نتورك أن تشيد بكافة اعضاء جلنة التحكيم واملستشارين وكل من
قدم رأيه ودعمه القيم حول املواضيع ذات الصلة باجلائزة.
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وبلغة األرقام ،فقد كان عام  2010قوياً ،حيث حقق منوا ً مطردا ً في عضوية ارابيا سي اس ار نتورك وأنشطتها،
باإلضافة إلى عضوية امليثاق العاملي لألمم املتحدة .واستمرت مبادرات املسؤولية االجتماعية للمؤسسات
من خالل الشركات امللتزمة من القطاعني العام واخلاص بتقدمي أداء جيد ،ومناقشة األداء وتبادل املعرفة
واخلبرات .ومن هنا تأتي اجلائزة العربية للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات إلكساب هذه املبادرات املزيد
من األهمية من خالل تسليط الضوء على النجاحات في البيئات الصعبة.
وشهدت جميع األنشطة التي أجرتها ارابيا سي اس ار نتورك مشاركة متزايدة من القطاعني العام واخلاص،
باإلضافة إلى منو املشاركة اإلقليمية والعاملية في هذه األحداث واملبادرات ،وبشكل خاص من أسواق جديدة
ومناطق النزاع.
وقدمت ورش العمل وبرامج التواصل دعما ً إيجابيا ً جلهود ارابيا سي اس ار نتورك اجلارية من أجل تعزيز
مفاهيم املسؤولية االجتماعية اجلديدة ،إلى جانب أسس اإلدارة البيئية واالجتماعية واحلوكمة .وخدمت
هذه البرامج أهداف ارابيا سي اس ار نتورك بشكل ممتاز من خالل توسيع احلوار حول سلسلة من القضايا
االقتصادية واألخالقية والبيئية احلرجة التي تواجهها الشركات في املنطقة والعالم بشكل أوسع .وفي
حني أن العالم يواجه صعوب ًة في حتقيق النجاح في هذه القضايا ،فإن االستماع من طرفي الطيف
سيحقق املزيد من املعرفة ،مما يعطي فهما ً أفضل لصحة األداء .وتهدف ارابيا سي اس ار نتورك إلى وضع
نفسها كنقطة لقاء ملعرفة الغد وأفكار وخبرات اليوم.
وشهدت برامج ارابيا سي اس ار نتورك مشاركة العديد من الشخصيات واخملتصني واملفكرين ،والذين أثروا
مبشاركاتهم هذه البرامج ،من خالل األفكار املثيرة ووجهات النظر اجلديدة والتجارب الثرية .وساعد احلوار
بني اخلبراء العامليني واحملليني في اخلوض في القضايا احلساسة والسياقية والتي غالبا ً ما تكون قضايا صعبة
في مجال املسؤولية االجتماعية للمؤسسات ،نظرا ً إلى أن ظروف السوق والبيئات االجتماعية واملمارسات
الثقافية تختلف ليس فقط من منطقة إلى أخرى ،ولكن أيضا ً من بلد إلى آخر .وبالنسبة لألعمال ،فإن
هذه هي أحد أصعب التحديات ،ولذا فإن أية معرفة مكتسبة من مثل هذه البرامج ستضيف قيمة هائلة
ومساعدة على إبراز مجموعة من املتطلبات الضرورية ملمارسة املسؤولية االجتماعية للمؤسسات بنجاح
في منطقة معينة .في حني أنه من الشائع أن تعلن الشركات عبر تصريحات مهمة عن سياساتها
املتعلقة باملسؤولية اجملتمعية ،فإن عدد الشركات التي جنحت في املضي في هذا الطريق وحتقيق هذه
السياسات هي قليلة جداً ،رغم وجود مخاطر غير منظورة وغير متوقعة وال ميكن جتنبها ،أو الفشل في
مراقبة وحتسني األداء ،مما ميكن أن يسبب أضرارا ً جسيم ًة إلى سمعة الشركة وأعمالها.

وكأحد منتجات اجلائزة ،ستقوم ارابيا سي اس ار نتورك بالتعهدبتجميع أفضل املمارسات ،استنادا ً إلى
نتائج اجلائزة وعرض 11دراسة حالة .وفي نفس الوقت ،سيتم جمع البيانات واملعلومات املستقاة من جميع
الطلبات عبر دورات اجلوائز السابقة وجعلها متاحة الكترونيا ً على االنترنت أو مطبوعة.
ومن املتوقع أن يسفر التعاون بني ارابيا سي اس ار نتورك وامليثاق العاملي لألمم املتحدة عن نتائج إيجابية،
من خالل العمل على تعزيز الشراكات بني مختلف اجلماعات الرئيسية ،والقيام بدور نشط في تشجيع
مبادرات امليثاق العاملي في املنطقة.
أما التعاون مع مبادرة اإلبالغ العاملية ،فسيتم إيالء مزيد من التركيز على الشفافية ومعايير إعداد التقارير
واملمارسات في العالم العربي .وسوف تشارك ارابيا سي اس ار نتورك الشركات لقياس أثر مبادرات
املسؤولية االجتماعية للمؤسسات ،ورفع تقرير علني حول القيم والنتائج .وستقوم ارابيا سي اس نتورك
بإنشاء منصة مخصصة للمساعدة لتقدمي املشورة والدعم العملي.
وستستمر ارابيا سي اس ار نتورك بالتالي العمل على خلق التعاون بني الشركات احمللية والعاملية من
القطاعني العام واخلاص واجملتمعات واملؤسسات احلكومية واملتعددة األطراف إليجاد حلول للقضايا
والتحديات التي تواجه العالم ككل .واستنادا ً إلى قناعتها بالدور الذي ميكن لألعمال املساهمة في حتقيق
التنمية املستدامة ،سوف تعمل على اجتذاب مجموعة من الشركات الرئيسية في املنطقة للتعاون
واملشاركة والعمل من أجل النجاح االقتصادي ،والعدالة االجتماعية ،واملسؤولية األخالقية واحلفاظ على
البيئة .ألنه كما قال وليام فورد جونيور ،رئيس مجلس إدارة شركة فورد موتور“ ،إن الشركة اجليدة توفر
منتجات وخدمات ممتازة ،والشركة العظيمة تفعل ذلك أيضا ً ولكنها تسعى جاهدة كذلك جلعل
العالم مكانا أفضل”.

وحتقيقا ً لهذه الغاية ،فإن ارابيا سي اس ار نتورك تلتزم بتوسيع خدماتها في حتديد معايير األداء واملؤشرات
الرئيسية للممارسات اجليدة للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات في العالم العربي .وسيتم توجيه
الكثير من املشاريع في املستقبل لتحقيق هذا الهدف،مثل استضافة مجموعة كبيرة من املنتجات
واخلدمات في عام  2011مثل أدوات قياس األداء والتدقيق لالستثمارات االجتماعية والبيئية ،ومكتب
املساعدة ،واخلدمات االستشارية وغيرها .وسوف تنظم ورشتي عمل سنوية تركز على خلق قيمة
اجتماعية من خالل املسؤولية االجتماعية للمؤسسات باإلضافة إلى املعيار املقبول عامليا لإلبالغ وهو
مبادرة اإلبالغ العاملية .وسوف تكون اجلائزة العربية للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات أبرز ما على
جدول أعمال هذا العام ،مع اجلهود اجلارية لتوسيع نطاق اجلائزة جغرافياً ،وحتسني املعايير القائمة على
جميع املستويات األخرى .وسيكون أحد األهداف املوضوعة هو جعل اجلائزة خضراء بقدر اإلمكان ،من خالل
كفاءة استخدام املوارد وإدارة الكربون.
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