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كلمة الرئيس
الحتفاظها بالزخم اإليجابي الذي شهدناه في عام
 .2012من وجهة نظر مؤسستنا ،فإن أرابيا سي اس
ار نتورك لديها عدد من اإلضافات الهامة لمحفظة
خدماتها ،وإنني متأكدة بأنها ستساعد على تعزيز
جدول أعمال االستدامة في المنطقة.

«تربز األزمات يف جميع األوقات .لكنها مهام
كانت مؤملة ،فإنها يف كثري من األحيان تعمل
نحو التحسني»
هذا ما قاله السيد هيرمان مولدر ،رئيس مجلس
إدارة مبادرة اإلب�لاغ العالمية ( )GRIفي دبي،
اإلم��ارات العربية المتحدة في ال��دورة الخامسة
لمنتدى الجائزة العربية للمسؤولية االجتماعية
للمؤسسات في أكتوبر .2012
ُع��دت السنوات القليلة الماضية على أنها أزمة
متعددة األوج��ه في العالم العربي .وسرعان ما
شهدت عدد من دول مجلس التعاون الخليجي
ً
ً
ً
حادا ،تبعها تغيير أنظمة حاكمة
اقتصاديا
ركودا
واض��ط��راب��ات سياسية ف��ي مناطق م��ن شمال
أفريقيا .وأعقب ذلك الفوضى والحروب السياسية
واالج��ت��م��اع��ي��ة ف��ي منطقة ال��م��ش��رق العربي.
وبالتأكيد ،فإن السنوات القليلة الماضية (-2008
 )2012ستأخذ مكانها في كتب التاريخ باعتبارها
نقطة تحول محورية للمنطقة.

لقد كانت األشهر الماضية جيدة ً
جدا ألرابيا سي اس
ار نتورك من حيث اجتذاب عدد أكبر من المؤسسات
التي شاركت بنشاط في برامجنا وأنشطتنا .ونحن
ممتنون لدعم هذه المؤسسات التي أسهمت في
نمونا وازدهارنا.
يسعى هذا التقرير لوضع جميع أنشطتنا المختلفة
والعالقات والمخرجات التي شهدناها في عام
ً
معا ،وآمل أن تستمتعوا بقراءة إنجازاتنا
2012
وتأثيرها في المنطقة.
ً
ً
ً
م��زده��را ،ونأمل منكم
عاما
جميعا
نتمنى لكم
مواصلة دعمنا لضمان مستقبل مستدام.
حبيبة المرعشي،
رئيسة أرابيا سي اس ار نتورك
عضو مجلس أصحاب المصلحة للمبادرة
العالمية لإلبالغ

ولكن إذا قبلنا مقولة السيد مولدر ،فإنه ينبغي إذن
أن ننظر بإيجابية نحو المستقبل ،شريطة أن نعمل
بنشاط من أجل التعلم من أخطائنا ،ورفع مستويات
التنمية المستدامة والشاملة .وإنني أشعر بقوة أن
عملية التجديد ما بعد األزمة قد بدأت في المنطقة
العربية ،من حيث النواحي السياسية واالقتصادية،
واألهم من ذلك ،االستدامة.
ً
جدا
ل��دي اعتقاد راس��خ ب��أن سنة  2013واع��دة
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مقدمة
النسخة الثانية

من منشور أفضل ممارسات المسؤولية
االجتماعية للمؤسسات

10

دورات وورش عمل تدريبية

أبرز معلم

الدورة الخامسة من برنامج الجائزة
العربية للمسؤولية االجتماعية
للمؤسسات

إذا كانت هناك عبارة واح��دة يمكن أن تلخص التقدم الذي
أحرزته أرابيا سي اس ار نتورك خالل األشهر االثني عشر الماضية
– فهي أن المؤسسة قد حافظت بقوة على نفسها وأحرزت
ً
ً
كبيرا على الرغم من العقبات االجتماعية والسياسية
تقدما
ً
أساسا أن تعزى
واالقتصادية التي تشهدها المنطقة .وينبغي
اإلنجازات لشبكة أرابيا سي اس ار نتورك في عام  2012إلى
فهم السوق المحلية لخدمات االستدامة والتي من شأنها أن
تلبي احتياجات كل من الشركات الخاصة والدوائر الحكومية.
وقد سمح هذا المجال لكثير من المنظمات إلى التعاون مع
أرابيا سي اس ار نتورك ،ونحن ممتنون للغاية لذلك.
وتهدف أرابيا سي اس ار نتورك إلى تسهيل العملية من خالل
مجموعة من خدمات ومنتجات ومنصات القيمة المضافة
للمؤسسات الخاصة والعامة العاملة في منطقة الشرق
األوسط وشمال أفريقيا والمشرق العربي .وتعد الشبكة التي
ً
منبرا ألصحاب المصلحة المتعددين
تأسست في عام 2004
التي تجمع الشركات والمؤسسات الصغيرة والكبيرة على حد
سواء .وتواصل الشبكة تحديها وتحفيزها للشركات للذهاب
إلى ما بعد خطوطها األساسية وترسيخ المبادئ االجتماعية
والبيئية والحوكمة في عملياتها األساسية.
وقد شكل عام  2012نقطة تحول بالنسبة ألرابيا سي اس
ار نتورك ،حيث وضعت أسس معظم برامجها لتأتي بعد ذلك
مرحلة وضع خدمات أحدث لتعزيز مسؤولية الشركات في
قادرة على
المنطقة العربية .في عام  ،2012كانت الشبكة
ً
إجراء ما مجموعه  10دورات وورش تدريبية .وتعد هذه قفزة
كبيرة مقارنة بالمعدل السابق البالغ  2إلى  3دورات تدريبية
في السنة خالل فترة  .2010 - 2008وتعتزم أرابيا سي اس
ار نتورك في عام  2013والسنوات القادمة إلى ترسيخ نفسها
كأداة رئيسية لبناء القدرات في مجاالت االستدامة ومسؤولية
المؤسسات.
وخالل عام  ،2012أص��درت أرابيا سي اس ار نتورك الطبعة
الثانية من كتاب أفضل ممارسات المسؤولية االجتماعية
ً
ً
فريدا الستراتيجيات االستدامة
تجميعا
للمؤسسات ،والذي يعد
المبتكرة والفعالة التي اتخذتها المؤسسات من مختلف أنحاء
المنطقة العربية .وتمثل دراس��ات الحالة الصناعات الرئيسية
في المنطقة مثل قطاعات البناء ،والخدمات المالية وقطاع
ً
أيضا دراسات حالة من شركة الكترونيات
االتصاالت .وهناك
متعددة الجنسيات ،ومؤسسة صحية حكومية رائدة ،ومنظمة
غير حكومية لحقوق اإلنسان ،وشراكة بين القطاعين العام
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والخاص تركز على إدارة النفايات ،وأكثر من ذلك بكثير .ويأتي
الهدف من هذه المنشورات إلى الكشف عن أفضل ممارسات
ً
مثاال
المسؤولية االجتماعية للمؤسسات أمام اآلخرين لتكون
ً
تعليميا يمكن االستفادة منها.
أبرز المعالم الرئيسية إلنجازات أرابيا سي اس ار نتورك في
عام  2012كانت الدورة الخامسة من برنامج الجائزة العربية
للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات .الجائزة التي بدأت
في عام  2008ضمن إطار شبكة مجموعة اإلم��ارات للبيئة
للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات ،نمت بشكل كبير مع
ً
ً
يقيم بدقة استراتيجيات
برنامجا
سمعة عالية باعتبارها
موثوقا ّ
المسؤولية االجتماعية للمؤسسات ويعرض أفضل نهج فعال
وهادف وشامل لتحقيق االستدامة .في عام  ،2012اجتذبت
الجائزة أكثر من  75شركة عاملة في  11دولة عربية مختلفة،
والذين قدموا رؤيتهم المثالية واستراتيجياتهم وإجراءاتهم
المستدامة .وإنه لمن المهم أن نالحظ حقيقة أن الشركات
تعمل جاهدة على دمج االستدامة في أعمالها األساسية حتى
في أوقات الفوضى وعدم االستقرار .وقد تم االعتراف بجهود
هذه الشركات من خالل برامج متخصصة مثل الجائزة العربية
للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات.
وبدأت األشهر األخيرة من عام  2012تمهد الطريق لعام أكثر
ً
ونشاطا ،حيث سعت أرابيا سي اس ار نتورك إلقامة
فعالية
شراكات تعاونية مع عدد من الشبكات والمنظمات واألفراد
لزيادة وتعزيز تأثيرها في القطاع الخاص في المنطقة .وستعمل
الشبكة في عام  2013على إطالق برامج تقدم من خاللها
خدمات ضمان خارجية مخصصة لتلك المنظمات التي ترغب في
مراجعة تقاريرها لالستدامة .وإلى جانب اضافتها لخدمة جديدة
في سلة برامجها ،فإن هذه العملية ستضع مصداقية لتقارير
االستدامة ذات الصلة التي تضعها الشركات في المنطقة
العربية.

ً
ً
جهودا
أيضا
وستبذل أرابيا سي اس ار نتورك في عام 2013
متضافرة لمعالجة االستدامة على مستوى المشاريع
الصغيرة والمتوسطة .في كثير من األحيان ،تصبح المسؤولية
ً
ً
حصريا للمنظمات
مجاال
االجتماعية للمؤسسات واالستدامة
الكبيرة ذات الموارد الجيدة .ولذا ،ستهدف الشبكة إلى
المساعدة على رفع قدرة المؤسسات األصغر التي قد ال
تمتلك رأس المال الكافي لتوظيف متخصصي المسؤولية
االجتماعية للمؤسسات أو إنشاء إدارات لها أو ميزانيات
خاصة بذلك .وتتوقع أرابيا سي اس ار نتورك من خالل
برامجها التدريبية أن تصبح الشركات الصغيرة والمتوسطة
ق��ادرة على احتضان استراتيجيات طويلة المدى العتماد
وتبني المسؤولية االجتماعية للمؤسسات بحيث تكون
قادرة على خلق قيمة مشتركة .وعلى هذا النحو ،سوف
ً
ً
أيضا إلى دعوة المزيد من
تسعى أرابيا سي اس ار نتورك
الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى شبكتها من الشركات
األعضاء.
وبشكل عام ،وبغض النظر عما ما إذا كانت المؤسسات تنظر
إلى االستدامة كحماية للبيئة ،ومواطنة الشركات ،ازدهار
أعمالها على المدى الطويل ،والمساهمة االجتماعية ،أو
أكثر ،فإن أرابيا سي اس ار نتورك لديها الكثير لتقدمه لتعزيز
فهم وتنفيذ وتأثير المسؤولية االجتماعية للمؤسسات.
ويقدم هذا التقرير رؤية جيدة لمجموعة واسعة من البرامج
والخدمات التي قدمتها شبكة أرابيا سي اس ار نتورك
للشركات في عام .2012

إننا نتطلع إلى مالحظاتكم.

وستواصل أرابيا سي اس ار نتورك في عام  2013البناء على
تجميعها من دراسات الحالة للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات
بالتعاون مع مراكز مؤسسات البحوث والمؤسسات األكاديمية
األخرى .ومن المتوقع أن تؤدي هذه الشراكات إلى مشاركة
أوسع وأعمق من الدول العربية في الجائزة العربية للمسؤولية
االجتماعية للمؤسسات .وضمن برامج الجائزة وال���دورات
التدريبية ،ستعمل أرابيا سي اس ار نتورك من أجل بناء شراكات
دائمة مع المنظمات في شمال أفريقيا ،وخاصة دول المغرب
العربي ،حيث هناك حركة متنامية نحو الممارسات المسؤولة
للمؤسسات.
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الهيكل التنظيمي ومعايير
التقرير
حول أرابيا سي اس ار نتورك
تعتبر أرابيا سي اس ار نتورك التي تأسست في عام 2004
واح��دة من أول��ى المنصات متعددة أصحاب المصلحة
التي تشارك فيها األعمال الصغيرة والكبيرة والمؤسسات
الحكومية لتعزيز التزامها بالتنمية المستدامة في جميع
أنحاء العالم العربي.
ً
أيضا إلى تحقيق مزيد
وتهدف أرابيا سي اس ار نتورك
من التركيز في الجهود المحلية واإلقليمية المبذولة
على مستوى المجتمع المدني والشركات لتعزيز قضية
المسؤولية االجتماعية للمؤسسات في الشرق األوسط.
وبعملها تحت شعار «بناء الشراكات من أج��ل مستقبل
مستدام» ،تهدف أرابيا سي اس ار نتورك إلى تسهيل تبادل
األفكار وإقامة شراكات دائمة بين مختلف القطاعات
للوصول إلى مجتمع يقوم على أساس المبادئ العشرة
للميثاق العالمي المعنية بحقوق اإلنسان ،وحقوق العمال
والبيئة ومكافحة الفساد.
وتسعى الشبكة التي يقع مقرها في دبي  -اإلم��ارات
العربية المتحدة ،إلى وضع المنطقة العربية كرائدة في
التميز المؤسسي والمسؤولية االجتماعية للمؤسسات على
مستوى العالم .وخالل السنوات الماضية ،نمت أرابيا سي
اس ار نتورك لتصبح واحدة من أهم المؤسسات المحترفة
المعنية ب��ش��ؤون االس��ت��دام��ة والمسؤولية االجتماعية
للمؤسسات في المنطقة العربية.
وعملت أرابيا سي اس ار نتورك مع منظمات ومؤسسات
وشركات موزعة على  13دولة عربية هي:
1 >1البحرين
2 >2سلطنة ُعمان
3 >3مصر
4 >4فلسطين
5 >5األردن
6 >6قطر
7 >7المملكة العربية السعودية
8 >8السودان
 9 >9الكويت
1010سوريا
 1111لبنان
1212اإلمارات العربية المتحدة
1313اليمن
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حول هذا التقرير
النطاق والتغطية
يغطي هذا التقرير جميع البرامج التي نظمتها (بشكل
كامل أو جزئي) شبكة أرابيا سي اس ار نتورك ،إلى
جانب األنشطة التي شاركت فيها خالل الفترة من يناير
حتى ديسمبر  .2012ال توجد حدود جغرافية لتغطية هذا
التقرير.

التردد
سنوي – يتم تحديثه كل عام.

التقرير السابق
التقرير السنوي ألرابيا سي اس ار نتورك .2011

لمزيد من المعلومات
الرجاء االتصال بأرابيا سي اس ار نتورك ،بريد الكتروني:
admin@arabiacsrnetwork.com
هاتف+971 4 344 8622:

وتشمل مجاالت التركيز األربعة ألرابيا سي اس ار نتورك ما يلي

1
2
3
4

التدريب
تعزيز القدرة المؤسسية لمجتمع وبيئة أفضل
من خالل الدورات التدريبية والندوات وورش العمل وفرص التواصل ،يستفيد أعضاء شبكة أرابيا
سي اس ار نتورك والشركات األخرى من منصة فريدة من نوعها تمكنهم من تبادل الخبرات
والبحث عن الحلول المستدامة في عالم سريع التغير( .مزيد من المعلومات في ص .)8

الجوائز
االعتراف بقادة االستدامة
تعتبر الجائزة العربية للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات أرفع وسام للمسؤولية االجتماعية
للمؤسسات واالستدامة في المنطقة العربية ،حيث تعمل على ابراز وتكريم الشركات التي تظهر
ً
وتنفيذا لمسؤوليتها تجاه المجتمع والبيئة .وفي كل عام ،تشهد الجائزة
رؤية واستراتيجية واضحة
المئات من الشركات المتقدمة ،حيث تقوم باستعراض ملفاتها وتقاريرها لالستدامة وجهودها
لتكون جزءا من رحلة االستدامة في المنطقة العربية( .مزيد من المعلومات في ص .)26

البحث
تبادل األفكار وأفضل الممارسات من أجل المسؤولية االجتماعية للمؤسسات
أحد النتائج األكثر إثارة للجائزة العربية للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات هي ثروة المعلومات
التي تم جمعها فيما يتعلق بممارسات المسؤولية االجتماعية للمؤسسات في المنطقة العربية.
وقد وضعت أرابيا سي اس ار نتورك هذه المعلومات لالستخدام وطورت دراسات حالة تهدف إلى
مساعدة اآلخرين على فهم االستراتيجيات والعمليات وراء بعض األعمال المبتكرة واالستثنائية
في مجال المسؤولية االجتماعية للمؤسسات التي تقوم بها الشركات في المنطقة.
(مزيد من المعلومات في ص .)22

الضمان
تبادل األفكار وأفضل الممارسات من أجل المسؤولية االجتماعية للمؤسسات
استنادا إلى خبرتها في تقييم مشاريع المسؤولية االجتماعية للمؤسسات وتقارير االستدامة،
إلى جانب إجراء دورات تدريبية للمبادرة العالمية إلعداد التقارير للمؤسسات في منطقة الشرق
االوسط ،تقدم أرابيا سي اس ار نتورك خدمات ضمان الطرف الثالث المستقل والتحقق من جودة
التقارير للمؤسسات التي تصدر تقاريرها السنوية لالستدامة والمسؤولية االجتماعية للمؤسسات،
ً
وفقا لمعايير المبادرة العالمية إلعداد التقارير( .مزيد من المعلومات في ص .)35
وذلك
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الدورات التدريبية
و ورش العمل

بناء القدرات في مجالي االستدامة ومسؤولية الشركات
هي واح��دة من الخدمات األساسية التي تقدمها شبكة
أرابيا سي اس ار نتورك .األهداف العامة من هذه الخدمة
هو التأكد من أن المؤسسات لديها فهم واضح وشامل
لالستدامة ومكوناته المختلفة مثل القيمة المشتركة،
الصحة والسالمة ،والحوكمة الرشيدة ،والشفافية ،والعمل
الخيري ،الخ.

وتم اعتماد أرابيا سي اس ار نتورك من مقر مبادرة اعداد التقارير
العالمية ( )GRIفي هولندا لتوفير الدورات التدريبية للمنظمات
التي ترغب في استخدام إطار المبادرة في عملية إعدادها
لتقارير االستدامة .ومع هذا االعتماد ،فإن أرابيا سي اس ار
نتورك هي الجهة األولى التي كانت قادرة على تقديم خدمات
التدريب للمنظمات واألفراد في جميع البلدان الناطقة باللغة
العربية في الشرق األوسط.

من خالل الندوات وورش العمل وفرص التواصل ،يستكشف
أعضاء شبكة أرابيا سي اس ار نتورك والشركات األخرى
منصة فريدة من نوعها حيث يمكنهم تبادل خبرات المسؤولية
االجتماعية للمؤسسات والبحث عن حلول مستدامة في
عالم سريع التغير.

وتهدف أرابيا سي اس ار نتورك في عام  2013إلى تقديم
دورات تدريبية في جميع مجاالت المسؤولية االجتماعية
للمؤسسات وعلى المستوى التأسيسي ،للتنفيذ واالبتكار،
وتقديم تقرير أداء االستدامة الخ.
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الدورات التدريبية لتقارير االستدامة
ً
تدريجيا لتصبح عالمة «ينبغي على»
تتحرك تقارير االستدامة
المنظمات والمؤسسات وكذلك الجهات الحكومية وغير
الحكومية الحصول عليها .أحد أهم الفوائد من نشر تقرير
االستدامة هو أنه يذهب بالمؤسسات في عملية لفهم آثار
استدامتها ،وقياسها واإلبالغ عنها ،وإدارتها في نهاية المطاف
على نحو أفضل .ويعتبر االط��ار ال��ذي وضعته مبادرة اعداد
ً
ً
واستخدما من قبل
شيوعا
التقارير العالمية ( )GRIاإلطار األكثر
المؤسسات والشركات في تطويرها لتقارير استدامتها.
ولتعزيز قدرة المنظمات في الشرق األوس��ط نحو التواصل
بشكل أكثر فعالية وشفافية حول أداء استدامتها ،قامت أرابيا
سي اس ار نتورك  -الشريك التدريبي المعتمد للمبادرة العالمية
إلعداد التقارير في البلدان الناطقة بالعربية في الشرق األوسط
– بإجراء خمس ( )5دورات في عام :2012
 28 – 261 >1فبراير 2012
دبي ،اإلمارات العربية المتحدة
 21 – 192 >2مارس 2012
مسقط ،سلطنة ُعمان (أجريت بالتعاون مع
مؤسسة تواصل ،سلطنة ُعمان)

االستدامة والتي تشمل  )1اإلعداد )2 ،االتصال )3 ،التعريف،
 )4المراقبة )5 ،كتابة التقرير .وتم توضيح هذه المراحل من
خالل عدد من التمارين الجماعية والفردية ،حيث شملت بعض
هذه التمارين تقييم فوائد كتابة تقرير االستدامة ،وتقييم
ً
مسبقا ،وغير ذلك.
مضمون وهيكل تقارير لالستدامة منشورة
كما تعرض المشاركون لمواضيع أخرى ذات صلة بتقارير
االستدامة .وإلى جانب المواد التدريبية من مبادرة اعداد
التقارير العالمية ،قدمت أرابيا سي اس ار نتورك المعرفة
المستندة على الدراسات البحثية الخارجية ،واألطر البديلة
إلعداد التقارير ،ومبادئ الميثاق العالمي لألمم المتحدة،
وأكثر من ذلك .وخالل بعض الدورات التدريبية ،دعت الشبكة
مؤسسات ذات تقارير محنكة مثل جمارك دبي للحديث عن
تجربتهم في صياغة تقاريرهم لالستدامة ومناقشة فوائد
استثمار الوقت والجهد للقيام بذلك .وك��ان الغرض من
المواد والعروض اإلضافية تقديم منظور شامل للمشاركين
لفهم االستدامة والمسؤولية االجتماعية للمؤسسات.
ً
ووفقا لمسح أجرته شركة كي بي إم جي على مستوى
العالم ،فإن « 80٪من مجموعة شركات  G250و 69٪من
مجموعة شركات  N100يستخدمون اطار المبادرة العالمية
ً
اعتمادا واس��ع النطاق
إلع��داد التقارير ،ويكتسب االط��ار
باعتباره المعيار الفعلي لإلبالغ في العالم».

 23 – 213 >3مايو 2012
دبي ،اإلمارات العربية المتحدة
 25 – 234 >4سبتمبر 2012
دبي ،اإلمارات العربية المتحدة
 25 - 235 >5ديسمبر 2012
دبي ،اإلمارات العربية المتحدة
ً
مشاركا هذه ال��دورات من دول مثل
وحضر ما مجموعه 58
اإلم��ارات العربية المتحدة والسعودية ومصر وسلطنة ُعمان
والكويت واألردن وفلسطين والسودان .وجاء المشاركون من
مؤسسات شملت ماكدونالدز اإلمارات ،هيئة اإلغاثة اإلسالمية
العالمية ،هيئة كهرباء ومياه دب��ي ،جمارك دب��ي ،أرامكس
اإلم��ارات ،بنك مسقط ،شركة النفط العمانية ،البنك العربي
االفريقي الدولي ،دبي للكابالت  -دوك��اب ،سيراميك رأس
الخيمة ،اإلمارات المتكاملة لالتصاالت – دو ،وغيرها الكثير.
ً
ً
ومنسقا
مديرا
ومنذ  ،2011دربت أرابيا سي اس ار نتورك 85
ً
ومتخصصا في المسؤولية االجتماعية للمؤسسات من 50
فعال .ومن
مؤسسة ،على كيفية نشر تقارير االستدامة بشكل ّ
بين هذه المؤسسات ،تقوم  20مؤسسة بنشر تقاريرها بالفعل،
وهناك أكثر من  10مؤسسات في طريقها إلصدار التقرير األول
لالستدامة في وقت قريب جدا.
ومزجت التدريبات بشكل جيد بين الناحية النظرية والتدريب
العملي واألنشطة ،إلى جانب القاء نظرة على بعض الممارسات
الجيدة المتعلقة باإلفصاح عن االستدامة .وخالل أيام التدريب
الثالثة ،تم تعليم المشاركين نهج الخمس مراحل إلعداد تقرير

«إن التدريب مميز حقاً .لقد احتوى عىل
معلومات غنية جدا ً .إن املعرفة التي
حصلنا عليها هنا ذات قيمة كبرية ،ليس
فقط بالنسبة لرشكتنا ولكن يف مجتمعنا
كذلك»
السيد مازن الصوص ،مدير التسويق واالتصاالت في شركة
ماكدونالدز اإلمارات
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وقد أدار ال��دورات التدريبية الخمسة مدربون داخليون من
أرابيا سي اس ار نتورك .وقد ساهم هذا في تطوير فهم
أرابيا سي اس ار نتورك الخاص بإطار المبادرة العالمية
إلعداد التقارير ،مما أدى إلى تقديم خدمات ضمان الطرف
الثالث للمنظمات التي تنشر تقارير االستدامة الخاصة بهم.
وتستعين أرابيا سي اس ار نتورك في بعض األحيان بمدربين
خارجيين في الدورات التي تعقد في دبي.
وهناك العديد من المنظمات التي يمكن أن تستفيد من
تدريب المبادرة العالمية إلع��داد التقارير ،كالعاملة في
قطاعات الصحة والسالمة البيئية ،االمتثال البيئي ،الهندسة
والبناء ،النفط والغاز ،البتروكيماويات ،خدمات الضيافة،
النقل ،القطاع المصرفي والمالي ،المحاسبة ،سالسل
التوريد ،ال��م��وارد البشرية ،الخدمات االستشارية ،قطاع
الخدمات ،المؤسسات الحكومية المختلفة ،ومنظمات
المجتمع المدني ،وغيرها الكثير.
وم��ن خ�لال توفير تدريب لهذه المؤسسات ح��ول كيفية
االستفادة من اطار المبادرة العالمية إلعداد التقارير ،فإن
ً
ً
قيما للغاية في رفع جودة
دورا
أرابيا سي اس ار نتورك تلعب
وفعالية المسؤولية االجتماعية للمؤسسات ،الشفافية،
االستدامة ،وأخالقيات األعمال في العالم العربي.
ً
وفقا
وباإلضافة إلى إنشاء تقرير استدامة شفاف وفعال
لمعايير المبادرة العالمية إلعداد التقارير ،هناك العديد من
الفوائد التي يمكن أن تجنيها الشركة التي تستخدم هذا
االطار .فعلى سبيل المثال ،تساعد آلية اإلبالغ ضمن االطار
على إنشاء أه��داف لالستدامة قابلة للقياس بما يتفق
مع أفضل الممارسات الدولية .ع�لاوة على ذل��ك ،تساعد
المؤسسة على جمع بيانات ذات مغزى يمكن أن تساعد
في تحديد األهداف المستقبلية.
وبشكل عام ،فإن اطار المبادرة العالمية إلعداد التقارير هو
أكثر من مجرد كتابة تقرير االستدامة ،وتشدد أرابيا سي اس
ار نتورك على ذلك بقوة للمتدربين .إن التقرير هو النتيجة
النهائية لعملية طويلة من فحص وتعديل وتطوير نظام
داخلي شامل يمكن المؤسسة من دمج االستدامة في
عملياتها األساسية .وعلى مدى السنوات القليلة الماضية،
برزت المبادرة العالمية إلعداد التقارير كإطار رائد مصمم
ً
خصيصا للشركات التي ترغب في اإلبالغ عن استراتيجيات
ً
وتكميال لممارسة األعمال التجارية
ومبادرات االستدامة.
التقليدية تطوير التقارير المالية ،يتناول اطار المبادرة العالمية
إلعداد التقارير الجوانب غير المالية لألداء االقتصادي والبيئي
واالجتماعي للمؤسسات.
وحازت الدورات التدريبية الخمسة على رضا المشاركين .ومن
أصل  58مشارك ،قدم  52منهم مالحظاتهم على التدريب
والتي كانت كالتالي:
• 60%قيموا محتوى التدريب بأنه
«ممتاز»؛
• 52%قيموا المواد التدريبية بأنها
«ممتازة»؛
• 48%قيموا المدربين بأنهم «ممتازون»،
و  42%بأنهم «جيدون ً
جدا»
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«لقد كانت دورة مفيدة للغاية،
حيث قدمت خارطة طريق واضحة
قابلة للتنفيذ .وبالتأكيد ،إنها أحد
أفضل ورش العمل التي حرضتها».
فاطمة سالم الرياني ،مدير تميز العمليات ،هيئة تقنية
المعلومات ،سلطنة ُعمان

«متيز تدريب املبادرة العاملية إلعداد
التقارير بالتنوع من حيث الحضور
والصناعات .لقد تعلمت عن املسؤولية
االجتامعية للمؤسسات يف مختلف
القطاعات ،وهو ما أثرى معلومايت
ومعرفتي .إن هذه الدورة قيمة مضافة
 ملعرفة املكان الذي تقف فيه وإىل أينينبغي أن تذهب».
بيريهان عبد الغالي ،اختصاصي المسؤولية االجتماعية
للمؤسسات واالستدامة ،البنك العربي االفريقي الدولي ،مصر

تدريب استراتيجية وقيادة المسؤولية
االجتماعية للمؤسسات
كجزء من جهودها الرامية إل��ى النهوض بجدول أعمال
االستدامة في المنطقة ،أجرت أرابيا سي اس ار نتورك
ً
ً
تدريبيا حول «استراتيجية وقيادة المسؤولية
برنامجا
االجتماعية للمؤسسات» ،وذلك يومي  11و 12يونيو في
دبي .وهدف هذا التدريب إلى بناء قدرات فرق المسؤولية
االجتماعية للمؤسسات لدمج االستدامة في استراتيجيات
أعمالهم بطريقة مبتكرة.
وأدار التدريب الدكتورة جراسيا أوج��وت ،العميد المشارك
للتعليم التنفيذي والتعلم مدى الحياة في المعهد اآلسيوي
لإلدارة .الدكتورة أوجوت حاصلة على دكتوراه في الفلسفة
في التمويل الدولي من جامعة فيينا لالقتصاد ،النمسا
( .)1995وتركز أبحاثها على إدماج المسؤولية االجتماعية
للمؤسسات في استراتيجية الشركات ومقاييس األداء
على األداء االجتماعي والبيئي .وارتبطت الدكتورة أوجوت
مع الجائزة العربية للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات منذ
إنشائها في عام  ،2008حيث كانت رئيس لجنة التحكيم في
الدورة الثانية للجائزة.

من خالل التركيز على مواضيع مثل «تحديات
الخط األساسي الثالثي»« ،االبتكار
واالستدامة»« ،فهم قاعدة الهرم»« ،تطوير
القدرات األصلية» ،وغير ذلك ،سعى تدريب
استراتيجية وقيادة المسؤولية االجتماعية
للمؤسسات إلى إعداد المديرين المسؤولين عن
المسؤولية االجتماعية للمؤسسات والتخطيط
المؤسسي للعمل بشكل فعال في سوق اليوم
والبيئة االجتماعية .كما ساعد التدريب المشاركين
على وضع تدابير لتحسين استراتيجية االستدامة
وصياغة نهج جديد إلدارة التحديات وتعظيم
الفرص ،وخاصة عن طريق رعاية العالقات مع
أصحاب المصلحة واالستفادة من الفرص عند
قاعدة الهرم.
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وحضر التدريب  14مشارك من مختلف المنظمات والقطاعات.
وشملت الدورة التدريبية دراسة نظرية المسؤولية االجتماعية
للمؤسسات ،دراسات حالة وتمارين لمساعدة المشاركين
على اكتساب فهم متعمق لعملية وضع وتنفيذ استراتيجية
شاملة للمسؤولية االجتماعية وإطار للسياسة المؤسسية.
وعلى الرغم من أن التدريب مصمم لمديري وأخصائي
المسؤولية االجتماعية للمؤسسات ،فقد استفاد من البرنامج
ً
أيضا مسؤولو التخطيط والتنمية واالدارة المالية وأعضاء
مجلس اإلدارة الذين يعملون بشكل وثيق مع قضايا استدامة
الشركات.
ً
ً
قيما للغاية في تبادل القيم
دورا
ولعبت الورشة التدريبية
واألفكار ذات الصلة باالستدامة ،وتبادل المعارف وأفضل
الممارسات بين مجموعة متنوعة من المهنيين والخبراء في
مجال المسؤولية االجتماعية للمؤسسات.

«شكل التدريب خطوة تعريفية أوىل عىل الطرق
والعنارص التي ينبغي أن تؤخذ يف االعتبار عند إعداد
اسرتاتيجية املسؤولية االجتامعية للمؤسسات ،لقد
أضافت بالفعل الكثري إىل معلومايت»
سعيد عز الدين ،مدير إدارة االعالم والمسؤولية االجتماعية،
اتصاالت مصر

«لقد كانت فرصة عظيمة االستامع إىل قيادي بيئي استثنايئ هو
الدكتورة جريس ،والتي لها خربة جيدة يف االسرتاتيجيات املختلفة
مبا يف ذلك اسرتاتيجيات القمة إىل القاع للمسؤولية االجتامعية
للمؤسسات .إن املعرفة التي حصلنا عليها سوف تستخدم بالتأكيد
يف رحلتنا الخرضاء يف ديب».
شيخة المطوع ،مدير تطوير األعمال ،دائرة السياحة والتسويق
التجاري بدبي
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ً
مستداما في
الصناعات التحويلية لديه فرص هائلة ليصبح
خطوطه األساسية ،مع تقليل آث��اره البيئية واالجتماعية
وتقديم مساهمة إيجابية .أشعر أن أرابيا سي اس ار نتورك
في موقف ممتاز لتوفير هذا التدريب للشركات في العالم
العربي ،مثل دوكاب».
الدورات التدريبية الداخلية هي أحد الخدمات العديدة التي
تقدمها أرابيا سي اس ار نتورك ،التي من شأنها مساعدة
الشركات لتكون أكثر مواطنة وإيجابية في المنطقة.

تدريب لشركة دبي لكابالت – دوكاب
لتطوير استراتيجية المسؤولية
االجتماعية للمؤسسات
بدأت أرابيا سي اس ار نتورك في عام  2012بتقديم برامج
تدريبية متخصصة للشركات بهدف تطوير وتعزيز استراتيجياتها
لتنفيذ المسؤولية االجتماعية للمؤسسات .اح��دى هذه
التدريبات الداخلية كانت لشركة دبي للكابالت (دوكاب) في
دولة اإلمارات العربية المتحدة في شهر يونيو .2012
وحضر التدريب ،الذي أجري في دبي 16 ،مشارك من لجنة
المسؤولية االجتماعية للمؤسسات التي أنشأتها شركة
دوك��اب لتنفيذ استراتيجيتها للمسؤولية االجتماعية .وتضم
ً
تقريبا التي تسهم
اللجنة موظفين رئيسيين من جميع اإلدارات
في دفع األداء المستدام في الشركة بأكملها المشغلة لنحو
 1000موظف.
ً
دائما أهمية كبرى للجودة المؤسسية،
وقد أولت دوك��اب
وحصلت على شهادة  ISO 9001:2008لنظم إدارة الجودة،
و ISO 14001ألنظمة اإلدارة البيئية .كما فازت دوكاب ثالث
مرات بجائزة دبي للجودة (( 1998 ،2004الذهبية) ،و.)1994
وقد طبقت برامج للتميز في التصنيع واألعمال مثل  6سيغما،
كيزن ،إلى جانب ضبطها ألدائها ضمن معايير المنظمات الرائدة
في العالم.
وتركز دوكاب على أقصى درجات الجودة والتميز في منتجاتها
وخدماتها ،والتي تستخدم في المشاريع المتميزة مثل مضمار
الفورموال  1في البحرين ،برج خليفة ،مترو دلهي ،مترو دبي،
نخلة الجميرا ،رأس لفان في قطر ،ودبي مول وغيرها الكثير.
وتسعى الشركة أيضا إلى أن تكون األقل تكلفة ،واألعلى
جودة في كابالتها المنتجة في العالم ،وبالتالي توليد الدخل
الالزم لتلبية أهداف وتطلعات مساهميها وموظفيها والمجتمع
الذي تعمل فيه.
وأجرى التدريب السيد رالف ثيرم ،المؤسس والعضو المنتدب
لـ  ،A|HEAD|aheadوعضو لجنة التحكيم في الجائزة العربية
للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات الموجهة إل��ى كافة
الشركات في جميع أنحاء العالم العربي .وقال ثيرم «إن قطاع

«لقد أدركنا دامئاً أهمية املسؤولية االجتامعية
للمؤسسات .يف دوكاب ،قدمنا العديد من الربامج
واملبادرات التي تعود بالنفع عىل موظفينا والبيئة
ومجتمعاتنا .ونود أن نعزز معرفتنا من خالل اتباع
أفضل املامرسات ،ولنصبح مصدر إلهام لآلخرين
من خالل وضع خطة شاملة لالستدامة ،وهدفنا
هو أن نكون الرشكة الرائدة يف املنطقة يف مجال
املسؤولية االجتامعية للمؤسسات .ومن خالل
هذه الدورة التي تنظمها أرابيا يس اس ار نتورك،
نود أن نؤكد مرة أخرى عىل التزامنا نحو غد
أخرض»
أشيش تشاتورفدي ،مدير التسويق في دوكاب

«لقد تم تصميم برنامج التدريب بشكل رائع،
ونظم بشكل ممتاز لتغطية كافة جوانب
املوضوع .ومتكن املدرب من ارشاك والتواصل
بفعالية مع جميع املشاركني .لقد جعلهم التدريب
بال شك أكرث معرفة ودراية باالستدامة واملساهمة
فيها».
شايلندرا سينغ براتاب ،المدير اإلقليمي  -اإلمارات العربية
المتحدة وسلطنة عمان وقطر ،شركة دوكاب
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التدريب مع مجالس األعمال والتجارة
السويدية لتبادل أفضل ممارسات
المسؤولية االجتماعية للمؤسسات
من دولة اإلمارات العربية المتحدة
عقدت أرابيا سي اس ار نتورك ندوة بالتعاون مع المجلس
التجاري السويدي ومجلس األعمال السويدي حول أفضل
ممارسات المسؤولية االجتماعية في دولة اإلمارات ،وذلك
في شهر أبريل  2012وبدعم من منتجع جبل علي للغولف.
ورك��زت الندوة التي عقدت تحت عنوان «المسؤولية
االجتماعية للمؤسسات :بناء التحالفات م��ن أجل
مسؤولية اجتماعية فعالة» على التعليم المقارن في
مجال المسؤولية االجتماعية للمؤسسات ،حيث يتم تبادل
الخبرات ودراسات الحالة لألعمال في دولة اإلمارات.
وتعد دولة اإلمارات ثاني أكبر شريك تجاري للسويد في الشرق
األوسط ،حيث تعمل فيها أكثر من  150شركة سويدية .وجاء
التدريب ليوفر منصة تفاعلية بين المهنيين والمتخصصين في
مبادرات المسؤولية االجتماعية للمؤسسات في الشركات
المحلية والسويدية .وجاءت ورشة العمل كثمرة للشراكة
بين أرابيا سي اس ار نتورك مع مجلس األعمال السويدي
لتعزيز المسؤولية االجتماعية للمؤسسات واالستدامة بين
الشركات السويدية وغيرها من األعمال التي تستقر في
دولة اإلمارات العربية المتحدة.
ً
عروضا قدمها منتجع جبل علي للجولف
وتضمنت الندوة
وسبا ،وشركة النجم الثالثي للنقل ،وبنك ساراسين ألبن،
والتي تناولت الكيفية التي تمكنت منها هذه المؤسسات
من دمج االستدامة لخلق قيمة تنظيمية في حين تساهم
أيضا في مختلف القضايا االجتماعية والتحديات البيئية .بعض
هذه الشركات فائزة بالجائزة العربية للمسؤولية االجتماعية
للمؤسسات في دورات سابقة ،حيث شكلت عروضهم نماذج
متميزة تحتذى لبقية المشاركين.
أحد مكونات ورشة العمل التفاعلية كانت التمرين الجماعي
الذي أدارته مؤسسة برايس ووترهاوس كوبرز  -أبوظبي.
وساعد هذا التمرين في تحديد بعض القضايا ذات الصلة
بالمسؤولية االجتماعية للمؤسسات ،وأهم التحديات التي
تواجه الشركات في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
ويدعم مجلس األعمال السويدي ويعزز المصالح التجارية
السويدية في دول��ة اإلم��ارات العربية المتحدة ،ويشجع
ويعزز كذلك العالقات بين السويد واإلم���ارات العربية
المتحدة .ويعمل المجلس بشكل وثيق مع السفارة السويدية
والمجلس التجاري السويدي باإلضافة إلى مجالس األعمال
والتجارة األخرى والغرف التجارية ،سواء في السويد أو في
ً
فضال عن مجلس السفر
دولة اإلم��ارات العربية المتحدة،
والسياحة السويدية .ويساعد المجلس التجاري السويدي
في دولة اإلم��ارات العربية المتحدة الشركات السويدية
الراغبة في تأسيس نفسها في سوق دولة اإلمارات العربية
المتحدة وفي أسواق المنطقة األخرى.
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هدف التدريب بشكل رئيسي إلى توفير فرص التواصل بين
الشركات المحلية والشركات السويدية حتى يتمكنوا من
معرفة المزيد عن استراتيجيات األعمال التجارية المستدامة
ومبادرات المسؤولية االجتماعية للمؤسسات .وكانت هذه
الندوة الثانية حول المسؤولية االجتماعية واالستدامة التي
تنظمها أرابيا سي اس ار نتورك والمجلس التجاري السويدي.

«يف منتجع جبل عيل للجولف وسبا ،تأيت
األولوية رقم واحد ،لجميع العاملني يف مختلف
اإلدارات ،التأكد من أننا نأخذ دورا فاعال
يف الحفاظ عىل بيئتنا .نعتقد أن كل مبادرة
مهام كانت صغرية سوف تعود بالنفع عىل
العامل ،ويجب عىل العامل والجميع أن يسهم يف
مستقبل آمن».
فريدريك رينيش ،المدير العام لمنتجع جبل علي للغولف وسبا

ورشة عمل تمهيدية حول اآليزو 26000
بالتعاون مع شركة دي أن في الدولية
تعاونت أراب��ي��ا س��ي اس ار ن��ت��ورك م��ع شركة دي أن في
الدولية إلدارة المخاطر لتقديم اآلي��زو  26000في العالم
العربي ،وذلك من خالل ورشة عمل عقدت في دبي بعنوان
«اآليزو  :26000دليل عملي للمسؤولية االجتماعية»
وذلك في شهر سبتمبر .2012
ً
ً
ذهبيا
معيارا
اآليزو  26000الذي أطلق في عام  2010يعد
للمسؤولية االجتماعية ،حيث يهدف إلى مساعدة المنظمات
ف��ي المساهمة ف��ي التنمية المستدامة .ويعتبر اآلي��زو
ً
ً
ً
ً
ً
وقابال للتكيف مع جميع
مرنا
طوعيا
توجيهيا
معيارا
26000
أن��واع وأحجام المؤسسات .ومع هدفها إلى تعميم أفضل
الممارسات الدولية لمسؤولية المؤسسات واالستدامة ،تعتبر
أرابيا سي اس ار نتورك اآليزو  26000وشراكتها مع شركة دي
ً
ً
واضحا لتعزيز وتنفيذ مبادرات المسؤولية
خيارا
أن في الدولية
االجتماعية للمؤسسات في المنطقة.
ويحدد المعيار  7مبادئ للمسؤولية االجتماعية لتوجيه
المنظمات في هذا المنحى .وتعتبر هذه المبادئ أساسية
لضمان زيادة اسهام الشركات في التنمية المستدامة .وينبغي
أن توجه الشركة في عملها على تحديد وتنفيذ السياسات

واالستراتيجيات واإلج��راءات .ويشمل اآليزو  26000مواضيع
مثل حوكمة المؤسسة ،حقوق اإلنسان ،ممارسات العمل،
البيئة ،ممارسات التشغيل العادلة ،قضايا المستهلك ،وتنمية
ومشاركة المجتمع المحلي .وقد تم تصميم المبادئ التوجيهية
لتجعل من السهل على المنظمات تنفيذ مبادرات المسؤولية
االجتماعية من خالل نهج الخطوة خطوة.
أحد المشاركين في هذا الحدث كان مجموعة «اتصاالت»
اإلمارات ،المؤسسة التي تعزز بنشاط التزامها باالستدامة من
خالل أطر عالمية مثل اآليزو  26000والمبادرة العالمية إلعداد
التقارير .وأشار الرئيس التنفيذي للعالقات الحكومية واالتصال
ً
التزاما
المؤسسي في المجموعة إلى أن «اتصاالت» ملتزمة
ً
ً
وفقا ألفضل
عميقا بتنفيذ االستدامة ومسؤولية الشركات
الممارسات الدولية في جميع األماكن التي تعمل فيها ،وإننا
نؤمن بأن اآليزو  ،26000ومبادرة اعداد تقارير االستدامة ،GRI
ً
ً
متينا يمكن
أساسا
والميثاق العالمي لألمم المتحدة سيوفرون
البناء عليه.
ويلقى المقياس الدولي الطوعي (اآلي��زو )26000:2010
ً
ً
كبيرا في أكثر من  90دولة على
قبوال
للمسؤولية االجتماعية
مستوى العالم .وتؤمن شركة (دي ان في) أن المعيار سيصبح
نقطة مرجعية عالمية رئيسية للمسؤولية االجتماعية ،وأن
ً
معيارا لمفاهيم المسؤولية االجتماعية والتنفيذ العملي
يضع
ً
ً
ً
لها في الفترة القادمة .ويعد المعيار إنجازا فريدا ورائعا .وقد
استطاعت المجموعة الكبيرة والمتنوعة العاملة على هذا
المعيار من وضع تعريف باإلجماع للمسؤولية االجتماعية.

«لقد شاركت دي أن يف الدولية بنشاط يف العمل عىل
اآليزو  26000منذ البداية ،باعتبارها واحدة من الهيئات
العاملية القليلة املخولة إلصدار شهادات االعتامد .وكخبري،
فقد شاركت (دي أن يف) يف جميع الجلسات العامة لآليزو
فضالً عن االجتامعات الوطنية املوازية يف الرنويج .لقد
ساعدنا يف تطوير هذا املعيار ،ألننا نعتقد أنه مبادرة
هامة لدفع سلوك املنظامت املستدامة يف جميع أنحاء
العامل .إن هذا املعيار طموح ،ولكنه ليس مثالياً ،حيث
أنه يحتوي عىل بعض القيود هنا أو هناك .ولكن يف نهاية
املطاف ،فإن اآليزو  26000هو مصدر لإللهام ،وميلء
باألفكار والتوجيهات العملية بشأن كيفية إدماج مبادئ
مقبولة عاملياً للمسؤولية االجتامعية يف اسرتاتيجية املؤسسة
وعملياتها اليومية».
شريف مكاوي ،مدير تطوير األعمال وكبار العمالء في شركة
(دي أن في) الدولية لمنطقة الشرق األوسط وشرق أفريقيا
ودول بحر قزوين

مؤتمر المسؤولية االجتماعية
للمؤسسات بالتعاون مع السفارة
السويدية وغرفة أبوظبي
نظمت السفارة السويدية في دول��ة اإلم���ارات العربية
المتحدة ،ومجلس التجارة السويدي ،ومجلس األعمال
السويدي ،وغرفة أبوظبي للتجارة والصناعة ،وأرابيا سي
اس ار نتورك ندوة حول المسؤولية االجتماعية للمؤسسات
في  23أكتوبر  ،2012وذلك في مقر غرفة أبوظبي للتجارة
والصناعة.
ودعت الندوة تحت عنوان «مواجهة التحديات المستقبلية
ً
ع��ددا من قادة
للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات»
الشركات والمسؤولين الحكوميين ومديري المسؤولية
االجتماعية لمناقشة التحديات في تنفيذ مبادرات المسؤولية
االجتماعية للمؤسسات واالستدامة في دولة اإلم��ارات
ً
أيضا على عدد من
العربية المتحدة .وألقت الندوة الضوء
الممارسات الجيدة من قبل مؤسسات حكومية وخاصة في
جميع أنحاء اإلمارات العربية المتحدة.
وخالل الكلمة الرئيسية التي ألقتها السيدة حبيبة المرعشي
رئيسة أرابيا سي اس ار نتورك ،تم تلخيص التحديات الرئيسية
لتنفيذ م��ب��ادرات المسؤولية االجتماعية للمؤسسات
واالستدامة في المنطقة ،والتي تشمل ضمان دعم القرار
من اإلدارة العليا ،والخوف من المجهول ،وع��دم وجود
مرجعية ومصداقية نسبية لمبادرات المسؤولية االجتماعية
التي اتخذتها مئات المنظمات في منطقة الشرق األوسط.
وركزت الندوة حول موضوعين رئيسيين:
األول) النهوض بالشفافية من خالل الحوكمة الرشيدة
ومكافحة الفساد،
والثاني) تنمية رأس المال البشري من خالل االشراك
المبتكر للموظفين .وفي كل لجنة خالل الندوة ،كان
هناك متحدثون من شركات إماراتية وشركات سويدية
الذين تقاسموا خبراتهم في مجال المسؤولية االجتماعية
للمؤسسات .وكان بين المشاركين فولفو ،معهد حوكمة
لحوكمة الشركات ،شركة أي بي بي ،شركة الفطيم
كاريليون وغيرها.
كما حضر الندوة السفير السويدي الجديد للمسؤولية
االجتماعية للمؤسسات السيد بينغت يوهانسون ،والذي
تحدث عن ال��دروس المستفادة من السويد وما تقوم به
الحكومة ومجتمع األعمال هناك لجعل السويد رائدة عالميا
في مجال المسؤولية االجتماعية للمؤسسات .وخالل
هذا الحدث ،أتيحت للشركات اإلماراتية والسويدية فرصة
لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال المسؤولية
االجتماعية للمؤسسات ،وانجازاتهم التي حققوها ،وماذا
كانت النتائج.
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أحداث وبرامج التوعية للمسؤولية
االجتماعية للمؤسسات

تسعى أرابيا سي اس ار نتورك إلى بناء شراكات
مع مختلف المنظمات الخاصة والعامة في
جميع أنحاء المنطقة وكذلك على الصعيد
ال��دول��ي .ويتم ذل��ك من خ�لال االجتماعات
الداخلية وورش العمل والمؤتمرات والندوات
واللقاءات المحلية ذات الصلة بالمسؤولية
االجتماعية للمؤسسات ومعارض وأحداث
االستدامة.
وتشارك أرابيا سي اس ار نتورك في هذه
األحداث مع هدف رئيسي شامل هو تعزيز
فهم مسؤولية الشركات واالستدامة وعرض
أفضل الممارسات للمسؤولية االجتماعية
للمؤسسات في المنطقة العربية .في عام
 ،2012شاركت أراب��ي��ا سي اس ار نتورك
بنشاط في عدد من األح��داث والفعاليات،
وتمكنت من بناء عدد من الشراكات المفيدة
لتعميم المسؤولية االجتماعية للمؤسسات
على نحو أكثر فعالية في المستقبل.
الصورة من :ماكسيم دوفور
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زيارة لشركة الخليج لصناعة
البتروكيماويات (يناير)
في شهر يناير  ،2012دعيت رئيسة أرابيا سي اس ار نتورك
لزيارة شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات (جيبك) في البحرين،
واالطالع على مبادراتها للمسؤولية االجتماعية واالستدامة
التي قامت بها على مر السنين .والتقت المرعشي برئيس
الشركة السيد عبد الرحمن جواهري وأعضاء اإلدارة التنفيذية،
ً
ً
تفصيليا عن شبكة أرابيا سي اس ار نتورك،
عرضا
وقدمت
ً
فضال
وسيناريو المسؤولية االجتماعية في المنطقة العربية،
عن فوائد االنضمام إلى الشبكة االقليمية للميثاق العالمي
لألمم المتحدة في دول مجلس التعاون الخليجي.
وفازت شركة جيبك التي تأسست في عام  1979كمشروع
مشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي لصناعة األسمدة
والبتروكيماويات ،في الجائزة العربية للمسؤولية االجتماعية
للمؤسسات في دورتي  2011و  .2012وعملت الشركة منذ
نشأتها على تعزيز االزدهار في مملكة البحرين وتحقيق الرفاه
ً
نموذجا للتعاون الناجح بين دول الخليج .ويدلل
لشعبها ،وكانت
على صحة ذلك الرقم القياسي العالمي الذي حققته للعمليات
المستمرة اآلمنة في جميع محطاتها واألداء المالي المتميز
على مدى السنوات الخمس وعشرين الماضية من عمرها.
وقد دفع مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية هذا المفهوم
خطوات أخ��رى لألمام ،من خالل اإلص��رار على تقديم جيبك
ً
نموذجا يحتذى به في مجال المسؤولية االجتماعية
باعتبارها
واالستدامة.

الشراكة مع مجلس األعمال السويدي
(يناير)
وقعت أرابيا سي اس ار نتورك ومجلس األعمال السويدي
مذكرة تعاون في يناير  ،2012في منزل السفير السويدي
في أبوظبي  -اإلم��ارات العربية المتحدة ،بهدف تعزيز روح
المسؤولية االجتماعية للمؤسسات وأفضل الممارسات في
المنطقة العربية.
ووقع االتفاقية ً
كال من السيدة حبيبة المرعشي رئيسة أرابيا
سي اس ار نتورك والسيد توربيورن بودن ،الرئيس السابق لمجلس
األعمال السويدي ،وبحضور سعادة عبد اهلل آل صالح ،مدير عام
وزارة التجارة الخارجية اإلماراتية ،وسعادة السيد ماكس بور،
السفير السويدي في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،والسيد
دانيال يوهانسون ،وزير الدولة لوزارة الطاقة والمشاريع في
الحكومة السويدية ،وسعادة عبد اهلل صالح ،محافظ مركز دبي
المالي العالمي ،وغيرهم من كبار الشخصيات ورجال األعمال.

ً
ووفقا التفاقية التعاون ،سيعمل كال الطرفين على تعزيز
أفضل ممارسات االستدامة في المنطقة .وسيشجع مجلس
األعمال السويدي الشركات السويدية العاملة في دولة
اإلمارات العربية المتحدة والمنطقة العربية لالنضمام إلى
شبكة أرابيا سي اس ار نتورك الشبكة االقليمية للميثاق
العالمي لألمم المتحدة في دول مجلس التعاون الخليجي،
في حين ستساعد أرابيا سي اس ار نتورك على تعزيز إنشاء
برامج فعالة للتنمية المستدامة ،واإلدارة السليمة للنفايات
وبرامج إعادة التدوير بين الشركات األعضاء في المجلس.
ً
أيضا على إج��راء مبادرات ودورات
كما سيعمل الطرفان
تدريبية لبناء القدرات من خالل البرامج والفعاليات المتصلة
بمواضيع مختلفة مثل حوكمة الشركات ،الشفافية ،تقارير
االستدامة ،قياس أثر المسؤولية االجتماعية ،أخالقيات
العمل ،واإلدارة البيئية ،وغيرها.

«نحن مقتنعون بأن شبكتنا ومواردنا ،جنباً
إىل جنب مع معرفة وخربات أرابيا يس اس
ار نتورك يف املنطقة ،ستجعل هذا التعاون
مثمرا ً .نحن ندرك أن السويد والرشكات
السويدية ميكن أن تستفيد وتتعلم الكثري
من كونها جزءا من هذا التعاون الفريد .إن
دولة اإلمارات العربية املتحدة تعد من بني
القوى التجارية الكربى ،وخاصة يف العامل
العريب ،وهو ما يعني أيضاً مسؤولية جادة.
من خالل تبادل الخربات واملعرفة لدينا،
فإننا نهدف إىل زيادة الوعي باملسؤولية
االجتامعية للمؤسسات كمفهوم معياري
وكاسرتاتيجية لألعامل عىل حد سواء،
وكذلك كنمو اقتصادي مستدام عىل املدى
الطويل»
توربيورن بودن ،الرئيس السابق لمجلس األعمال السويدي

17

اجتماع مع شركة صناعة الكيماويات
البترولية (مارس)
زارت السيدة حبيبة المرعشي ،رئيسة أرابيا سي اس ار نتورك،
مكتب شركة صناعة البتروكيماويات البترولية في الكويت
في شهر مارس ،وذلك لالطالع على مبادرتهم الرامية إلى
نشر أول تقرير لالستدامة في عام  .2013وتأسست الشركة
في عام  1963كأول مجمع صناعي لألسمدة الكيميائية
في الكويت والمنطقة ،يضم في وحداته انتاج األمونيا
واليوريا وسلفات األمونيوم وحمض الكبريتيك
.
ً
مطوال عن قيمة دمج
وخ�لال زيارتها ،تحدثت المرعشي
االستدامة لضمان تحقيق مبادرات طويلة المدى للمسؤولية
االجتماعية للمؤسسات .وقد تواصلت الشركة مع أرابيا سي
اس ار نتورك ألول مرة خالل تدريب اعداد تقارير االستدامة
( )GRIفي ديسمبر  ،2011حيث قررت الشركة بعدها نشر
تقريرهم األول لالستدامة لعام  .2013/2012ومنذ ذلك
الحين ،تشارك شركة صناعة البتروكيماويات البترولية بنشاط
مع شبكة أرابيا سي اس ار نتورك ،وخاصة في برنامج
الجائزة العربية للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات ،حيث
كانت أحد الرعاة لدورة  .2012وقد أظهرت شركة صناعة
البتروكيماويات البترولية مبادرة هائلة في إثبات نفسها
كشركة مواطنة مسؤولة وقيمة ،ليس فقط للكويت بل
لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

اجتماع مجلس أصحاب المصلحة
للمبادرة العالمية لإلبالغ ( GRIأبريل)
حضرت رئيسة أرابيا سي اي ار نتورك اجتماع مجلس أصحاب
المصلحة للمبادرة العالمية لإلبالغ الذي عقد في أبريل
 .2012وجاءت مشاركتها كأحد ممثلي منظمات المجتمع
المدني في مجلس أصحاب المصلحة .كما كانت الممثل
الوحيد للمنطقة العربية في االجتماع .وركز اجتماع مجلس
أصحاب المصلحة في أمستردام على ع��دد من القضايا
المتعلقة بأداء المبادرة في تعميم تقارير االستدامة في
ً
أيضا للمحادثات
جزء من االجتماع
جميع أنحاء العالم .وخصص ٌ
الموضوعية عن االصدار الرابع لالطار والتقارير المتكاملة.
ويتمثل دور مجلس أصحاب المصلحة في مناقشة وتقديم
مدخالت بشأن القضايا االستراتيجية والسياسيات الرئيسية.
ً
عضوا من أفريقيا وآسيا المحيط الهادي
ويضم المجلس 50
 /أوقيانوسيا ،وأمريكا الالتينية  /الكاريبي ،وأمريكا الشمالية
 /أوروب��ا  /رابطة ال��دول المستقلة ،وغ��رب آسيا يمثلون
الدوائر األساسية في شبكة المبادرة مثل األعمال التجارية
ومنظمات المجتمع المدني وغيرها.

«لقد كانت املسؤولية االجتامعية دامئاً مفتاح صنع القرار ألعاملنا،
وأهميتها مستمرة يف النمو بالنسبة لنا مع مواصلتنا لتنمية
أعاملنا .هذه القمة دليل عىل التزامنا بأعىل املعايري يف املسؤولية
االجتامعية ،من حيث املساءلة واالسرتاتيجية والتأثري .التنظيم
الناجح هو مستدام أيضاً ،وأنا واثق جدا ً من أننا سوف نستفيد كثريا ً
من رؤية أكرث وضوحا لدينا عىل املسؤولية االجتامعية والتنسيق مع
املبادئ التوجيهية املعرتف بها دوليا».
السيد أحمد بن علي ،نائب الرئيس األول لالتصاالت المؤسسية
في مجموعة اتصاالت

قمة مجموعة اتصاالت للمسؤولية
االجتماعية (مايو)
نظمت مجموعة اتصاالت قمة االستثمار االجتماعي وذلك في
شهر مايو  2012في أكاديمية اتصاالت في دبي .وركز مؤتمر
القمة الذي امتد على يومين على قضايا مثل وجهات نظر حول
المسؤولية االجتماعية ،والمسؤولية االجتماعية ما بعد حدود
العالقات العامة ،المسؤولية االجتماعية في الشرق األوسط
وآسيا وأفريقيا ،وغير ذلك.
وخالل القمة تحدثت السيدة حبيبة المرعشي ،رئيسة أرابيا
سي اس ار نتورك عن وجهات النظر المختلفة حول مفهوم
المسؤولية االجتماعية ومبادئ إعداد التقارير .وذكرت كيف
يمكن أن تضيف االستدامة قيمة هائلة للمنظمات العاملة في
ً
مطوال عن فوائد االفصاح عن
قطاع االتصاالت .كما تحدثت
االستدامة وقيمة إطار المبادرة العالمية إلعداد التقارير.
المتحدثون اآلخرون في القمة مثلوا مختلف الصناعات والبلدان،
مثل مكتب تنسيق المساعدات الخارجية لدولة اإلمارات العربية
المتحدة ،مؤسسة اإلم��ارات ،مجموعة بوسطن االستشارية،
اتصاالت مصر ،جمعية اإلمارات للحياة الفطرية وغيرها.

إفطار شركة النجم الثالثي للنقل
(مايو)
دعت شركة النجم الثالثي للنقل – مزود خدمة امداد ونقل
السوائل االقليمي ومقرها في اإلم��ارات العربية المتحدة -
رئيسة أرابيا سي اس ار نتورك لعقد اجتماع إفطار في مكتبها
ً
مؤخرا بدعم منتدى
في دب��ي .وكانت الشركة قد التزمت
استدامة الشركات في قمة ري��و ،20+وج��اء هذا االجتماع
ً
رسميا
رغبة منها إلعالن دعمهم
مع أرابيا سي اس ار نتورك
ً
لالستدامة.
وارتبطت النجم الثالثي للنقل مع أرابيا سي اس ار نتورك من
خالل الجائزة العربية للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات ،حيث
كانت أحد الفائزين في دورة  ،2011وأحد الداعمين لدورة
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 .2012وخالل االجتماعّ ،
سلم الرئيس التنفيذي لشركة النجم
الثالثي للنقل السيد يوجين ماين الى السيدة المرعشي وثيقة
تعهد من الشركة للحد من البصمة الكربونية وتعزيز مفهوم
إعادة التدوير وإعادة االستخدام .وجاء هذا االلتزام كاستجابة
لدعوة الميثاق العالمي لألمم المتحدة للشركات لإلعالن عن
أهدافها المستدامة التي ستعرض في قمة ريو .20+وتحدثت
المرعشي إلى إدارة وموظفي الشركة حول األعمال التجارية
المسؤولة والتنمية المستدامة مع التركيز على قطاع الخدمات
اللوجستية والنفط والغاز.
ً
واحدا من أكبر أساطيل النقل على
وتدير النجم الثالثي للنقل
الطرق في الشرق األوسط ،وهي من بين الشركات الرائدة في
قطاع النقل في منطقة الشرق األوسط الحاصلة على شهادة
ً
وفقا لمعايير اآلي��زو  ،9001اآليزو
نظام اإلدارة المتكاملة
 ،14001و  .OHSAS 18001وتعد شركة النجم الثالثي للنقل
دبي أول شركة في اإلمارات العربية المتحدة التي تحصل على
نظام تقييم السالمة وجودة األوروبي (.)SQAS

وزارة االقتصاد (يونيو)
دعت وزارة االقتصاد في اإلمارات العربية المتحدة أرابيا سي
اس ار نتورك لتقديم عرض في مؤتمرها حول المسؤولية
االجتماعية للمؤسسات في شهر يونيو  .2012وحضر هذا
الحدث معالي المهندس سلطان المنصوري وزير االقتصاد
وعدد من المسؤولين الحكوميين وكبار رجال األعمال رفيعي
المستوى من الدولة .خدم المؤتمر بمثابة تمهيد لمبادرة أكبر
ً
نشاطا
من حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة لتصبح أكثر
في تشجيع القطاع الخاص للعب دور أكبر في أجندة اإلمارات
للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات.
وخالل المؤتمر ،أكدت رئيسة أرابيا سي اس ار نتورك على
دور المجتمع المدني في توجيه المسؤولية االجتماعية
للمؤسسات في القطاع الخاص .وربطت ذلك بأهمية وجود
منظمة وطنية مثل أرابيا سي اس ار نتورك التي تعمل بهدف
تعميم المسؤولية االجتماعية للمؤسسات وتعزيز أثر االستدامة
لمنظمات القطاعين الخاص والعام في دولة اإلمارات العربية
المتحدة والعالم العربي.
وقدمت في عرضها نتائج دراس��ات ذات صلة بالمسؤولية
االجتماعية للمؤسسات التي قامت بها شبكة أرابيا سي اس
ً
أيضا على دور الحكومة في
ار نتورك .كما سلطت الضوء
التخفيف من التحديات التي تواجه القطاع الخاص عند استثماره
في مجال االستدامة والمسؤولية االجتماعية للمؤسسات.
ً
ع��ددا من الحقائق المتعلقة بمشاركة
وعرضت المرعشي
القطاع الخاص في أنشطة المسؤولية االجتماعية للمؤسسات
ذات الصلة والبرامج التي نظمتها شبكة أرابيا سي اس ار نتورك
مثل الورش التدريبية وفعاليات التواصل والبرنامج السنوي
للجائزة العربية للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات.

المشاركة في مجلس المسؤولية
االجتماعية للمؤسسات (يونيو،
ديسمبر)
حضرت أرابيا سي اس ار نتورك في شهري يونيو وديسمبر،
مجلس المسؤولية االجتماعية للمؤسسات في اإلمارات،
والذي نظمه مجموعة من المتخصصين في مجال المسؤولية
االجتماعية للمؤسسات من جميع انحاء الدولة .وجمعت
هذه الجلسات مجموعة نشطة من المهتمين والمهنيين من
دولة اإلمارات العربية المتحدة لمعرفة المزيد عن استدامة
الشركات .في كل مجلس ،دعي اثنان من المتحدثين لتقديم
وجهات نظرهم حول قضايا وأفكار المسؤولية االجتماعية
للمؤسسات.
ودعيت السيدة حبيبة المرعشي ،رئيسة أرابيا سي اس ار
نتورك إلى المجلس الذي عقد في شهر يونيو في مكاتب
شركة دو لالتصاالت ،وذلك للحديث عن أفضل الممارسات
في المسؤولية االجتماعية للمؤسسات في قطاع صناعة
ً
فضال عن فوائد تقارير االستدامة ،وعن أهمية
االتصاالت،
الميثاق العالمي لألمم المتحدة .وخ�لال العرض الذي
قدمته ،ذكرت أن صناعة االتصاالت (إلى جانب تكنولوجيا
المعلومات على نطاق أوسع وقطاع اإللكترونيات) لها دور
رئيسي في المسؤولية االجتماعية للمؤسسات لما لها من
أثر بيئي كبير من خالل استهالك الكهرباء والموارد الطبيعية،
وبالطبع أثر اجتماعي كبير ً
جدا من خالل حقيقة أنها توظف
الكثير من الناس ،وتربط المناطق ،وتحسن التواصل ،وتحد من
المسافات ،وغير ذلك.
أما المجلس الذي عقد في شهر ديسمبر  2012في مقر
مجموعة اإلمارات .وشهد المجلس الذي حضرته أرابيا سي
ً
أيضا ستة متحدثين سلطوا الضوء على مجموعة
اس ار نتورك
من األنشطة والمبادرات التي تقودها المجموعة في
مجاالت الطاقة والبيئة والكفاءة في استهالك الوقود،
كفاءة النقل األرضي والحفاظ على الموارد والمسؤولية
االجتماعية للمؤسسات .وباعتبارها واحدة من الشبكات
األسرع نموا للسفر الجوي في العالم ،أظهرت مجموعة
اإلمارات إمكانات هائلة في بناء نموذج األعمال التجارية
المستدامة في صناعة السياحة والسفر في المنطقة
العربية.

«إن قطاع االتصاالت يف وضع جيد ملساعدة الصناعات
األخرى يف مواجهة تحديات االستدامة .يف الواقع ،فإن
االتصاالت ليست فقط وسيلة لالتصال ولكن أيضاً
ممكنة لصناعات املتعاملني االخرى ،مبا يف ذلك الرعاية
الصحية والتعليم والخدمات العامة والنقل والبناء
والزراعة  -وال سيام يف االقتصادات النامية».
السيدة حبيبة المرعشي ،رئيسة أرابيا سي اس ار نتورك
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مؤتمر السودان للمسؤولية
االجتماعية للمؤسسات (يوليو)
كجزء من رؤية أرابيا سي اس ار نتورك اإلقليمية لتبادل أفضل
الممارسات وتعزيز التواصل بين المنظمات ،شاركت السيدة
حبيبة المرعشي رئيس أرابيا سي اس ار نتورك في مؤتمر
المسؤولية االجتماعية للمؤسسات الذي نظمته الحكومة
السودانية في يوليو  2012تحت رعاية النائب األول لرئيس
جمهورية السودان ،د .علي عثمان محمد طه .وشهد المؤتمر
الذي أدارته اللجنة العليا للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات
والشؤون االجتماعية ،حضور عدد من المسؤولين الحكوميين
وكبار رجال األعمال في السودان.
وخالل حديثها للمجتمعين ،ذكرت السيدة المرعشي أن فكرة
السوق الحرة والرأسمالية تقف على مفترق طرق حاسم،
ً
تحديا التخاذ قرارات تغير قواعد اللعبة للحفاظ
حيث تواجه
على االقتصاد والمجتمع والموارد الطبيعية التي يجري
استهالكها ،وفي الوقت نفسه ضمان المساواة في الدخل،
وتقليل الفقر ،وتحسين نوعية الحياة لسبعة مليارات نسمة
تقطن هذا الكوكب المزدحم .وأكدت السيدة المرعشي
على أهمية عمل الشركات الخاصة والعامة كل على حدة
وبشكل جماعي لتتخذ خطوة نحو التزامها بمعالجة قضايا
االستدامة في السودان.
ً
أيضا إلى موضوعات أخ��رى مثل اإلطار
وتطرق المؤتمر
التشريعي والتنظيمي للمسؤولية االجتماعية ،ورؤي��ة
المسؤولية االجتماعية للمؤسسات في السودان ،والحاجة
إلى وجود مؤشر للمسؤولية االجتماعية السودانية ،وغير
ذلك .وأثرى المؤتمر طرح دراس��ات من عدد من الشركات
السودانية مثل شركة النيل للبترول ،شركة كنانة للسكر،
شركة السكر السودانية ،وغيرها .كما سلط المؤتمر الضوء
على قضايا مثل مساهمة المرأة والشباب في المسؤولية
االجتماعية ،ومسؤوليات مختلف اإلدارات الحكومية
والوزارات لتعميم المسؤولية االجتماعية للمؤسسات في
االقتصاد والمجتمع السوداني.

ورشة عمل االصدار الرابع من اطار
المبادرة العالمية لإلبالغ GRI
(سبتمبر)
شاركت أرابيا سي اس ار نتورك في شهر سبتمبر في ورشة
عمل لمراجعة مسودة االص��دار الرابع من اط��ار المبادرة
العالمية لإلبالغ  .GRIونظم ورشة العمل المبادرة العالمية
لإلبالغ ومجموعة أبوظبي لالستدامة واستضافتها مؤسسة
التنمية األسرية في أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة.
وكان هذا اللقاء االستشاري مع أصحاب المصلحة هو الثاني
الذي تجريه المبادرة العالمية لإلبالغ بشأن هذا الموضوع،
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واألول في دولة اإلمارات العربية المتحدة .وتم تصميم ورشة
العمل لتمضي بالمشاركين من خالل التغييرات المقترحة ،وإجراء
مناقشات المائدة المستديرة حول أهم التغيرات والجوانب في
الطبعة المقترحة ،وردود الفعل ،واالقتراحات واالستنتاجات،
والتي تم جمعها ،وسيتم فحصها ومراجعتها بواسطة لجان
المبادرة العاملة على االصدار الرابع .وشارك فريق أرابيا سي
اس ار نتورك في مائدتين مستديرتين هما االفصاح عن نهج
اإلدارة ،ومستويات التطبيق.
ً
ً
معقدا للعديد من معدي التقارير ،وكان
إطارا
وقدمت المبادرة
النداء العام في ورشة العمل هو تبسيط االطار وجعله أقل
ً
تركيزا وأسهل في االستخدام .التحدي الرئيسي
ضخامة ،وأكثر
الذي يواجه معدي التقارير من المنطقة العربية هو تناول
التقرير وعكسه لقضايا واهتمامات مختلفة وخاصة في المحيط
الجغرافي.

المنتدى العالمي في ليل (نوفمبر)
دعيت أرابيا سي اس ار نتورك في شهر نوفمبر  2012لتمثيل
المنطقة العربية في المنتدى العالمي لالقتصاد المسؤول
الذي استضافته مدينة ليل الفرنسية .وحضر المنتدى أكثر من
 5000شخص بما فيهم كبار رجال األعمال وأخصائيو االستدامة
والطلبة.
وجمع المنتدى الذي ترأسه الوزير الفرنسي السابق السيد
فيليب فاسيي ،الجهات الفاعلة المؤثرة من مختلف أنحاء العالم
لعرض أفضل ممارسات المسؤولية االجتماعية واالستدامة
القتصاد مسؤول .وتناول المنتدى أربع قضايا رئيسية هي:
التسويق المستدام ،نماذج الشركات ،الحوكمة وإدارتها،
والمشتريات المستدامة .وتم تداول هذه القضايا كل على حدة
من المنظورين النظري والعملي مع عدد من كبار رجال األعمال
والمفكرين الرواد.
وشاركت السيدة المرعشي في المنتدى من خالل ترأسها لغداء
العمل لتبادل ممارسات المسؤولية االجتماعية للمؤسسات
للمنطقة العربية ،وإدارتها بعد ذلك لجلسة «التصدير المستدام
لألعمال التجارية في الخارج» ،ثم حديثها بعد ذلك في اليوم
الثالث في منتدى شبكات المسؤولية االجتماعية للمؤسسات.
ً
أيضا ً
كال من السيد أحمد بن علي ،نائب
وضم الوفد العربي
الرئيس األول لالتصاالت المؤسسية في مجموعة اتصاالت
(اإلم��ارات العربية المتحدة) ،والسيد معز الشهدي ،الرئيس
التنفيذي لبنك الطعام المصري (مصر) ،والسيد يوجين ماين،
الرئيس التنفيذي لشركة النجم الثالثي للنقل (اإلم���ارات
ً
جميعا بنشاط في المنتدى عن
العربية المتحدة) .وقد شاركوا
طريق التحدث في عدد من الجلسات التي عالجت قضايا مثل
«إعادة التوازن لقيمة الشركة بين التنمية االقتصادية والتنمية
االجتماعية» و»ريادة األعمال المسؤولة».

وهدف المنتدى العالمي للنهوض باالقتصاد المسؤول من
خالل تسليط الضوء على الممارسات التجارية المستدامة
ً
ً
إيجابيا على البيئة واالقتصاد
تأثيرا
واألمثلة التي تركت
والجوانب المختلفة في المجتمع .المنتدى الذي أطلق أول
مرة في عام  ،2007جمع ما يقرب من  18ألف مشارك خالل
السنوات الخمس الماضية ،وشارك أكثر من  650ممارسة من
أفضل الممارسات ،ونظم أكثر من  125مؤتمر وورش عمل مع
 360مشارك من نحو  61جنسية مختلفة.

«عىل الرغم من صعوبة قياسها ،فإنه ال ميكن انكار
أهمية االستثامرات االجتامعية .إن تأثري ذلك ومساهمته
يف نجاح الرشكات عىل املدى الطويل هو دليل واضح.
هذا هو السبب الذي يدفع مجموعة اتصاالت لتستثمر
باستمرار وتدعم القضايا الجيدة يف أماكن وجودها،
والسبب كذلك بالتزامها بالتنمية طويلة األجل للدول
التي تستثمر فيها .إن منظورنا لهذه العملية يتجاوز
مفهوم ضخ رأس املال ،إنها مشاركة االزدهار».
أحمد بن علي ،نائب الرئيس األول لالتصاالت المؤسسية
في مجموعة اتصاالت
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أفضل الممارسات العربية للمسؤولية
االجتماعية للمؤسسات 2011
في استمرار لجهدها المميز الذي بدأ في عام
 2010لتجميع مبادرات استدامة الشركات من
المنطقة العربية الحائزة على الجائزة العربية
للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات ،أصدرت
أرابيا سي اس ار نتورك الطبعة الثانية من
كتاب أفضل الممارسات العربية للمسؤولية
االجتماعية للمؤسسات لعام .2011
ويمكن استخدام هذا الكتاب كمرجع فعال
من قبل المؤسسات والشركات والصناعات،
وكذلك أداة تعليمية للمؤسسات األكاديمية
واألفراد المهتمين في المسؤولية االجتماعية
واالستدامة.
ويضم دراسات حالة من  10مؤسسات من
دول عربية مثل البحرين واإلم��ارات العربية
المتحدة وقطر .كل من هذه الدراسات ،التي
تمثل القطاع الحكومي والخاص وقطاع
المجتمع المدني ،كانت قد فازت بالجائزة
العربية للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات
في عام  .2011ويعرض الكتاب التزام تلك
المؤسسات تجاه االستدامة ،وأخالقيات
ال��ع��م��ل المثلى وم���ب���ادرات المسؤولية
االجتماعية التي تبنتها.
باإلضافة إلى تعزيز سمعة الشركات المعنية
«كمؤسسة ملتزمة تخدم مبادئ األعمال
العالمية لرعاية البيئة وممارسات العمل
الجيدة وحقوق اإلنسان والسياسات التجارية
ً
أيضا إلى تحسين
األخالقية ،يهدف الكتاب
تنفيذ م��ب��ادرات المسؤولية االجتماعية
للمؤسسات في المنطقة من خالل تسليط
الضوء على أفضل الممارسات من الشركات
ال��ت��ي تعمل تحت س��ي��اق وقضايا مماثلة
لالستدامة.
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الشركات التي استعرضها هذا الكتاب المميز هي:

1 .1شركة الفطيم كاريليون
الفطيم كاريليون هي واحدة من الشركات الرائدة في حلول
البنية التحتية في دولة اإلم��ارات العربية المتحدة .وتمتلك
ً
ً
طويال في تنفيذ عدد من مشاريع الهندسة المدنية
تاريخا
الشركة
والبنية التحتية في الشرق األوسط ،مثل مصهر دبي لأللمنيوم،
دبي فستيفال سيتي ،وغير ذلك .وتعتبر الفطيم كاريليون أحد
قادة المسؤولية االجتماعية للمؤسسات النشيطة في مجاالت
العمل والبيئة والسوق والمجتمع ،األمر الذي جعلها تفوز في
الجائزة العربية للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات  2011عن
فئة الشركات الكبيرة.

2 .2شركة فودافون قطر
حلت شركة ف��وداف��ون قطر في المركز الثاني ضمن فئة
الشركات المتوسطة في الجائزة العربية للمسؤولية االجتماعية
ً
ً
ً
جدا
جيدا
مثاال
للمؤسسات  .2011وتقدم فودافون قطر
كشركة اتصاالت استطاعت في وقت قصير من االستفادة
من تأثير «األعمال التجارية المسؤولة» لتحسين صورة العالمة
التجارية ،وابراز حضورها في األسواق اإلقليمية ذات القدرة
التنافسية العالية.

3 .3شركة كانون الشرق
األوسط
تقدم ك��ان��ون ال��ش��رق األوس���ط حلول التصوير لألفراد
والمؤسسات لعدد من الدول العربية وشمال أفريقيا .رحلة
كانون الشرق األوسط لالستدامة هي التزام واستثمار في
مجال الحوكمة الرشيدة والشفافية ،والمشاركة المستمرة
من أصحاب المصلحة الرئيسيين لسياسات قوية لسالسل
التوريد ،مقرونة باألداء البيئي من الدرجة األولى.

4 .4بنك ساراسين ألبن الشرق
األوسط
ً
جدا ،تمكن بنك ساراسين
على مر السنين ،ومع فريق صغير
ألبن الشرق األوسط من بناء سمعة رائعة بالتزامه بالمسؤولية
االجتماعية والتنمية المجتمعية من خ�لال سلسلة من
المشاريع المثيرة لالهتمام .وقد وضع ساراسين استراتيجية
لالستثمار المستدام وقاعدة معرفية صلبة ومستدامة،
ً
عاما من الخبرة .وكان بنك
استقاها من أكثر من عشرين
ساراسين ألبن ،أول بنك خاص يحصل على الجائزة العربية
للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات.
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5 .5شركة تايجر للمقاطع
والعوازل
تعد شركة تايجر للمقاطع والعوازل الفائزة مرتين بالجائزة
ً
ً
ب��ارزا
مثاال
العربية للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات
للتطور التدريجي في االستدامة .وتعتبر الشركة مسؤوليتها
ً
جزءا ال يتجزأ من نشاط أعمالها اليومية ،وتسعى
االجتماعية
إلى دمجها في جميع أنظمتها وسياساتها.
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6 .6هيئة الصحة  -أبوظبي
بدأت هيئة الصحة في أبوظبي نهجها للمسؤولية االجتماعية
للمؤسسات مع تشكيل لجنة أوكلت اليها مسؤولية دمج
االستدامة في المبادرات االستراتيجية للهيئة ،وتضمينها
مسؤولية الشركات ف��ي عملياتها .وبينما كانت تقتصر
المسؤولية االجتماعية في الماضي على رد الجميل للمجتمع
من خالل المساعي الخيرية ،فإن الهيئة اليوم تسعى الغتنام
الفرصة لتحقيق تأثير ملحوظ على االستدامة االجتماعية
والبيئية.

7 .7هيئة كهرباء ومياه دبي

9 .9شركة الشارقة للبيئة (بيئة)

تعتبر هيئة كهرباء ومياه دبي الدائرة الحكومية التي تضطلع
بمهتمين رئيسيتين هما تلبية احتياجات دبي من الكهرباء
والمياه .هيئة كهرباء ومياه دبي اسم مألوف عندما يتعلق
األمر بالحد من البصمة الكربونية الضخمة في دبي .ولم تكتف
الهيئة فقط في ادخ��ال آخر االبتكارات التقنية ،بل تعدتها
لتستثمر في المشاريع االجتماعية التي تهدف إلى غرس تغيير
السلوك للحفاظ على الطاقة والمياه.

تعتبر شركة بيئة واحدة من الشركات الرائدة في المنطقة
إلدارة النفايات ،والتي تقود حملة لتخفيض النفايات الذاهبة
إلى المكبات للصفر في إمارة الشارقة ،وذلك من خالل
مجموعة واسعة من البرامج التعليمية إلى جانب خدمات
ً
ً
بيئيا
برنامجا
جمع النفايات وإعادة التدوير .كما أطلقت بنجاح
ً
تعليميا على مستوى المدارس.

8 .8النجم الثالثي للنقل

1010جمعية البحرين النسائية
للتنمية البشرية

تمتلك شركة النجم الثالثي للنقل التي أنشئت في عام 1996
ً
ً
شامال للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات .الشركة التي
نهجا
يقع مقرها في دبي والعاملة في مجال التزويد اللوجستي
لنقل السوائل ،هي أحد الموقعين على الميثاق العالمي لألمم
المتحدة .وتشارك النجم الثالثي للنقل في عدد من مشاريع
المجتمعات المحلية ،والتي تعالج فيها قضية قريبة جدا من
أعمالها  -السالمة على الطرق.

جمعية البحرين النسائية هي منظمة غير حكومية صغيرة
الحجم في البحرين ،يتم تشغيلها وإدارتها بالكامل بمبادرات
طوعية من مجموعة من النساء الالتي كرسن أنفسهن لتعزيز
التنمية البشرية في العالم العربي .وقد أدخلت الجمعية
مجموعة فريدة من البرامج التي تتناول احتياجات المجتمع
ً
أيضا إلدخال برنامج للتوعية
المختلفة ،وتوسعت مهمتها
البيئية لمواطني مملكة البحرين.
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الجائزة العربية للمسؤولية
االجتماعية للمؤسسات 2012
تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم ،رئيس
هيئة دب��ي للطيران المدني ،الرئيس األع��ل��ى والرئيس
التنفيذي لطيران اإلمارات والمجموعة رئيس مطارات دبي،
وبدعم من الميثاق العالمي لألمم المتحدة ،تأتي الجائزة
العربية للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات بهدف تكريم
وابراز الشركات التي أظهرت أفضل التزام نحو االستدامة
والمسؤولية االجتماعية وأخالقيات األع��م��ال التجارية
السليمة.
وشهدت الجائزة في ع��ام  2012السنة الخامسة من
القيم .وحتى اآلن ،كانت الجائزة العربية للمسؤولية
وجودها ّ
االجتماعية للمؤسسات قادرة على الوصول إلى ما يقرب
من  400مؤسسة في  13دولة عربية من منطقة الخليج
العربي والمشرق العربي وشمال أفريقيا .وضمت لوحة
ً
عددا من المؤسسات ذات السمعة والمسؤولة
الفائزين
مثل شركة أبراج كابيتال (اإلمارات العربية المتحدة) ،البنك
العربي االفريقي الدولي (جمهورية مصر) ،شركة كوكا
كوال األردن (المملكة األردنية الهاشمية) ،شركة سيقا
(السودان) ،شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات (البحرين)،
المركز الطبي الدولي (المملكة العربية السعودية) ،شركة
البترول الوطنية الكويتية (الكويت) ،بنك ُعمان الوطني
(سلطنة ُعمان) ،مؤسسة مجموعة االتصاالت الفلسطينية
(فلسطين) ،شركة فودافون قطر (قطر) ،وغيرها.
وفي سعيها إلضافة قيمة إلى شبكة أرابيا سي اس ار
نتورك ودفع حركة المسؤولية االجتماعية في اإلمارات
العربية المتحدة والمنطقة العربية ككل ،كانت مجموعة
عمل اإلمارات للبيئة قد بدأت هذه الجائزة ألفضل الممارسات
في عام  ،2008لتقدم ألعضائها وكذلك لمجتمع األعمال
األوس��ع فرصة لتعزيز جهودههم في مجال المسؤولية
االجتماعية للمؤسسات والحصول على اعتراف وتقدير
بأفضل ممارساتهم .ومن ثم ،فإن الجائزة العربية للمسؤولية
االجتماعية للمؤسسات هي تطور طبيعي للشبكة في
تشجيع الممارسات الجيدة للمسؤولية االجتماعية كوظيفة
أساسية بين أعضائها والشركات المحلية ،وتحديد أفضل
الممارسات والقيادة واالبتكار ،والمساعدة في تطوير
مسؤولية اجتماعية للمؤسسات بنكهة عربية.
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ً
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الجائزة العربية للمسؤولية االجتماعية
للمؤسسات  - 2012المؤتمر الصحفي
أطلقت ال���دورة الخامسة من الجائزة العربية للمسؤولية
ً
رسميا خالل مؤتمر صحفي عقد في
االجتماعية للمؤسسات
فندق س��ذرن سن قمر الدين ،في أبريل  2012في دبي،
اإلمارات العربية المتحدة .وإلى جانب رئيسة أرابيا سي اس ار
نتورك ،شارك ممثلون لبعض الفائزين السابقين بالجائزة مثل بنك
ساراسين ألبين ،شركة بيئة ،شركة النجم الثالثي للنقل ،جمارك
دبي ،وشركة دوبال ،بهدف تبادل الخبرات حول كيفية مساعدة
الجائزة لهم لتطوير وتعزيز استراتيجيات االستدامة والمسؤولية
االجتماعية وتنفيذها في مؤسساتهم.

الرعاة والداعمون للدورة الخامسة من الجائزة العربية
للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات 2012
تحت رعاية
سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي
للطيران المدني ،الرئيس األعلى والرئيس التنفيذي لطيران
اإلمارات والمجموعة رئيس مطارات دبي
بدعم من
الميثاق العالمي لألمم المتحدة
الراعي البالتيني
شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة (دو)
الراعي الذهبي
شركة صناعة الكيماويات البترولية الكويتية
الراعي الداعم
شركة تتراباك
شركة النجم الثالثي للنقل
الشريك التقني
المعهد اآلسيوي لإلدارة
شركة (دي أن في) العالمية
شريك العالقات االعالمية
شركة ويبر شاندويك
الراعي االعالمي
صحيفة جلف نيوز
صحيفة 7Days
الشريك البيئي
مجموعة عمل اإلمارات للبيئة

وأعلن خالل المؤتمر الصحفي أن دورة عام  2012تحمل شعار
«تبني استراتيجيات االستدامة في أوقات األزمات»،
وستتوزع الجائزة على ست فئات هي فئة الشركات الصغيرة
( 99 – 1موظف) ،فئة الشركات المتوسطة (499 - 100
موظف) ،فئة المؤسسات الكبيرة ( 500موظف فأكثر)،
فئة المؤسسات الحكومية  /القطاع العام ،جائزة أفضل
مشروع تعاوني بين الشركات والمنظمات غير الحكومية،
وجائزة األعمال الجديدة (المؤسسات التي ال يزيد عمرها عن
 3سنوات من أي حجم).
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وألقى المؤتمر الصحفي الضوء على قيمة مثل هذه البرامج
والمنصات التي تقدم مناسبة للمؤسسات لالعتراف بجهودها
وقياس أدائها المستدام .وصرح الفائزون المشاركون في
المؤتمر أن األكثر قيمة للمشاركين كانت عملية التقديم بحد
ذاتها وثم تلقي مالحظات لجنة التحكيم.
وكما كان في المؤتمرات السابقة ،فقد حضر المؤتمر عدد
ً
فضال عن وسائل االعالم
من المؤسسات واألفراد المهتمين،
المختلفة .وتبدي أرابيا سي اس ار نتورك امتنانها لكافة
وك��االت العالقات العامة والمواقع االخبارية والصحف
وقنوات التلفزيون والراديو التي روجت للجائزة وساعدت
بالتالي على المحافظة على زخم االستدامة في المنطقة.

الجائزة العربية للمسؤولية االجتماعية
للمؤسسات  – 2012ورشة العمل
للعب دور مساند للمتقدمين للجائزة العربية للمسؤولية
االجتماعية للمؤسسات ،نظمت أرابيا سي اس ار نتورك ورشة
عمل في شهر يونيو ،لتقديم شرح واضح لعملية التقديم
للجائزة ،واإلجابة على أية استفسارات من المتقدمين .وقد
دعم فندق سذرن سن قمر الدين في دبي  -اإلمارات العربية
المتحدة ورشة العمل باستضافته لها.
وكما جرت عليه العادة ،أدار الورشة أحد أعضاء لجنة التحكيم
في الجائزة – الدكتورة جراسيا أوجوت .كما دعت الورشة
ً
عددا من المؤسسات المتميزة في دورة  :2011شركة أي
بي بي ،شركة كانون الشرق األوسط ،هيئة الصحة أبوظبي،
وذلك لطرح ومشاركة خبراتهم والتحديات التي واجهوها
والفوائد المجنية من عملية التقديم ككل .كما قدمت
هذه المؤسسات النصيحة للمشاركين في كيفية تقديم
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ملفات فائزة ،مؤكدين على أهمية اإلثبات للجنة التحكيم
قيامهم بقياس وتحسين نتائج مبادرات المسؤولية االجتماعية
للمؤسسات من أجل تأثير أكبر وأكثر استدامة.
وخالل الورشة ،تناولت الدكتورة أوجوت بالتفصيل كل قسم
من ملف التقديم وكذلك كل فئة .وأعطت كذلك نصائح قيمة
مثل كيفية ضمان أن يتم دعم جميع الردود بأدلة ذات مصداقية
وكيفية ضمان أن يتم إعطاء لجنة التحكيم صورة كاملة وواضحة
مع عدد محدود من الكلمات .كما اشارت رئيسة أرابيا سي
اس ار نتورك خالل الورشة إلى أهمية الجمع بين ممثلين من
مختلف اإلدارات في المنظمة الستكمال ومراجعة الملفات
قبل تقديمها بصورة نهائية.
ً
ع��ددا من
وحضر ممثلو نحو  75مؤسسة الورشة ،وطرحوا
األسئلة المتعلقة بشكل الطلب والبيانات المختلفة التي ينبغي
تقديمها .ووضحت جلسة األسئلة واألجوبة االستفسارات من
ً
أيضا ادراك
المتقدمين ،كما سمحت ألرابيا سي اس ار نتورك
مجاالت التحسين .وكما جرت العادة تم تقديم الطلبات على
ً
تماما ،مما نفى الحاجة إلى استخدام
االنترنت بشكل الكتروني
ً
ً
هاما في الحد
دورا
الورق وطباعة الوثائق .ويلعب هذا النهج
من البصمة البيئية لبرنامج الجائزة العربية للمسؤولية االجتماعية
للمؤسسات.

«ما يعجبنا يف الجائزة العربية للمسؤولية
االجتامعية للمؤسسات طريقتها ومنهجيتها.
إنها ترشك املتقدمني عىل نطاق واسع ،وتقدم
معلومات مفيدة مع التوضيحات .هذا هو السبب
يف جعل التقدم للجائزة العربية للمسؤولية
االجتامعية للمؤسسات دامئاً واحدا ً من املبادرات
يف خطة عملنا نحو التميز املؤسيس».
فريال توكل ،المدير التنفيذي للشؤون المجتمعية والشراكة
الحكومية  -جمارك دبي

الجائزة العربية للمسؤولية االجتماعية
للمؤسسات  – 2012ملتقى الجائزة
كان للتقلبات الناجمة من االنهيار المالي وما تبع ذلك من
ً
جدا في
تغيرات اجتماعية وسياسية في المنطقة تأثير عميق
حياة الماليين وأداء اآلالف من المؤسسات في جميع أنحاء
ً
دائما عدد من األمثلة المشرقة
العالم العربي .ومع ذلك ،هناك
التي تثبت أنه في أوقات األزمات تساعد مبادئ االستدامة
واألعمال المسؤولة الشركات للصمود في وجه العاصفة،
وتوفير الحوافز لآلخرين على أن تحذو حذوها .وتكريما لهذه
المؤسسات واللتزامها ولنهجها للمسؤولية االجتماعية على
المدى الطويل ،تم تنظيم ملتقى الجائزة العربية للمسؤولية
االجتماعية للمؤسسات في عام  2012تحت شعار «تبني
استراتيجيات االستدامة في زمن األزمات».
أحد أبرز نتائج مؤتمر ريو  +20للتنمية المستدامة الذي عقد
في منتصف عام  2012هو أهمية المسؤولية االجتماعية
للمؤسسات وض���رورة قيام القطاع الخاص باالنخراط في
الممارسات التجارية المسؤولة ،مثل تلك التي ي��روج لها
الميثاق العالمي لألمم المتحدة .وشكل منتدى الجائزة العربية
للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات  - 2012مع التزامه بدعوة
الشركات الخاصة والمؤسسات العامة للعب دور أكبر في
المجتمع  -منصة مفتوحة لمناقشة هذا الموضوع ،وليفتح
ً
آفاقا واجراءات جديدة من خالل الحوار مع ممثلين عن القطاع
الحكومي والشركات الخاصة والمجتمع المدني.
ومع عقده في اليوم العالمي للعمل من أجل المناخ ،تم تحييد
كافة انبعاثات منتدى الجائزة العربية للمسؤولية االجتماعية
للمؤسسات  ،2012حيث عمدت مؤسسة مايكاليمت  -منظمة
ً
مقرا لها  -بالقيام بكافة حسابات
غير حكومية تتخذ من سويسرا
البصمة الكربونية وإدارتها ،وذلك كدعم منها لمنتدى الجائزة.

5th Cycle

2012

حقائق من

الجائزة العربية للمسؤولية
االجتماعية للمؤسسات 2012
•تم استكمال  58ملف من 17
قطاع من الصناعات والهيئات
الحكومية في  11دولة
•ارتفع مستوى المشاركة من
المؤسسات الكبيرة والصغيرة
والحكومية في عام ،2012
وانخفض في فئة المؤسسات
المتوسطة
•أدرجت فئتين جديدتين :جائزة أفضل
شركة جديدة ،وجائزة أفضل مشروع
تعاوني بين الشركات والمنظمات
غير الحكومية
ً
طلبا
•في عام  ،2012كان هناك 17
ً
جديدا أكثر من الشركات المتقدمة
مقارنة في عام 2011
•بينما كان في دورة 2011
ً
سؤاال تنطبق
مجموعة من 72
على جميع المؤسسات من مختلف
األحجام والقطاعات ،تم مراجعة
ذلك في الدورة الخامسة ليشمل
ً
سؤاال لفئة الشركات
االستبيان 52
ً
سؤاال
الكبيرة والمتوسطة ،و37
ً
مناسبا للشركات الصغيرة ،و18
ً
سؤاال لجائزة أفضل مشروع تعاوني
بين الشركات والمنظمات غير
الحكومية
•قدمت ما مجموعه  30شركة (ما
يقرب من  60٪من المشاركين)
تقارير لالستدامة .جاء أكبر عدد من
التقارير من الشركات في اإلمارات
العربية المتحدة ( 14تقرير) ،وأكبر
قطاع قدم هذه التقارير كان قطاع
الخدمات المالية والبنوك ( 7تقارير).
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وقد أدار المنتدى السيد فريد محمد أحمد ،األمين العام
ً
ً
شامال لهذا الحدث،
عرضا
لشركة دبي العالمية ،حيث قدم
وتناول موضوع االستدامة في العالم العربي .وشكلت
نظرته النافذة الملهمة في عدد من القضايا التي تحتاج إلى
معالجة من قبل الحكومات والشركات الخط الذي سارت
عليه نقاشات المنتدى.
وخالل المنتدى ،ذكرت السيدة حبيبة المرعشي ،رئيسة أرابيا
سي اس ار نتورك أنه من خالل برنامج الجائزة ،استطاعت
أرابيا سي اس ار نتورك جمع العديد من المؤسسات التي
تنتهج جدول األعمال العالمي للتنمية المستدامة .وقالت
ً
ً
جميعا نعيش في أوقات األزمات الحادة
أيضا إنه وبما أننا
والتي في كثير من األحيان ال رجعة فيها ،فهناك حاجة
ملحة التخاذ إجراءات من شأنها أن تجعل التنمية المستدامة
حقيقة واقعة.
وكان المتحدث الرئيسي في المنتدى السيد هيرمان مولدر،
رئيس مجلس إدارة المبادرة العالمية لالبالغ .وركز السيد
مولدر في خطابه على مسألة األزم��ة ،الواقعة المضرة
ولكنها مفيدة على المدى الطويل .وتحدث السيد مولدر
حول األزم��ة االقتصادية األخيرة ،وكيف علينا ان نتحرك
قبل فوات أوان اإلجراءات الوقائية أو العالجات منخفضة
التكلفة .وتنبأ السيد مولدر بشكل مثير لالهتمام أن األزمة
العالمية القادمة الرئيسية ،استنادا إلى األحداث الماضية،
ستعبر عن نفسها يوم االثنين  12أكتوبر .2015
وأعقب كلمة السيد مولدر جلسة عامة بعنوان «خلق
القيمة االستراتيجية المشتركة من خالل المسؤولية
االجتماعية للمؤسسات» ،وأدارها الدكتور أشرف جمال
رئيس لجنة التحكيم للجائزة العربية للمسؤولية االجتماعية
للمؤسسات  .2012وكان المتحدثون في هذه الجلسة:
•السيد عثمان سلطان،
الرئيس التنفيذي لشركة اإلمارات
لالتصاالت المتكاملة – دو
•الدكتورة جريس أوجوت،
العميد المشارك لمركز التعلم مدى
الحياة ،المعهد اآلسيوي لالدارة
•السيد بينغت يوهانسون،
سفير المسؤولية االجتماعية للمؤسسات
في الحكومة السويدية
•الدكتور مارك بطرس،
مدير مسؤولية الشركات الدولية في
شركة كريب غافن أندرسن العالمية
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وركزت الجلسة على مسألة أن الفهم العام لسنوات كان أن
صناعة الربح وتعزيز التنمية المستدامة للمجتمعات ال يجتمعان.
ولحسن الحظ ،فقد أدت األزم���ات والتحديات والمواقف
االجتماعية المتغيرة في إعادة النظر في أسس هذا الفهم.
في الوقت الحاضر ،بدأت تدرك الشركات أن مزاوجة هذين
الهدفين هو المفتاح لضمان الجدوى على المدى الطويل.
المسألتين الرئيستين التي تم تناولهما في هذه الجلسة:
1 >1من منظور االقتصاد السلوكي ،كيف
يمكن فهم زيف مفهوم «إما هذا أو ذاك»
وتشجيع التفكير وتبسيط الطريقة للشركات
للقيام بأعمالها؟
2 >2هل يمكن للتنافسية المسؤولة والتعاونية
بين أقطاب الصناعة أن تكون أفضل وسيلة
للمساهمة في النهوض بأي صناعة،
وكذلك تمكين المجتمعات؟

ً
عددا من مبادرات االستدامة في
السيد عثمان سلطان ذكر
شركة دو ،والتي وضعتها قبل العديد من منافسيها ،مما
حسن قاعدتها وسمعتها في السوق باعتبارها شركة مواطنة.
ً
مطوال عن فوائد
أما الدكتورة جريس أوج��وت فقد تحدثت
المسؤولية االجتماعية االستراتيجية للمؤسسات .وتحدثت عن
مفهوم فريد من نوعه يدعى مصفاة المسؤولية االجتماعية،
والذي يعمل على تقييم اإلجراءات التي تزمع اإلدارة اتخاذها
ً
يوميا وعلى المدى
من خالل النظر في القرارات االستراتيجية
الطويل وأثرها على الهيكل المؤسسي وأصحاب المصلحة .من
جهته ،قال السيد بينغت يوهانسون أن الشركات تحتاج إلى
أن تأخذ في االعتبار اآلراء من أصحاب المصلحة اآلخرين مثل
المستهلكين والنقابات والمنظمات غير الحكومية ووسائل
ً
أيضا أن الشركات التي نجحت في صياغة سياسة
اإلعالم .وقال
المسؤولية االجتماعية للمؤسسات مع طموحات بشأن القضايا
البيئية واالجتماعية واألخالقية ،وتوجيه مؤسساتهم لجعل
جميع العاملين على علم بهذه السياسات يمكن أن يؤثر كثيرا
على خطوطها األساسية مع مبادراتها لالستدامة .وتحدث
ً
مطوال عن حاجة الشركات للتحدث
الدكتور م��ارك بطرس
أكثر عن ما يقومون به اذا كانوا يريدون خلق قيمة من خالل
ممارستهم للمسؤولية االجتماعية.
وأعقب هذه الجلسة كلمة رئيسية من السيد بيورن كى جى
هوالند ،نائب الرئيس التنفيذي في شركة دي أن في الدولية.
وقال السيد هوالند في كلمته أن المؤسسات والبيئة الخارجية
مترابطة؛ حيث ال يمكن للشركات أن تنجح في مجتمع فاشل،
وال يمكن تحقيق التنمية المستدامة بدون أن تكون الشركات
ً
ً
أيضا أن الوضع االقتصادي والسياسي في
جزءا من الحل .وذكر
العالم العربي غير مؤكد وغير مستقر ،وأنه في هذه البيئة يجب
أن يأخذ كبار رجال األعمال خطوات جريئة وشجاعة لالسهام
في النمو المستدام وكذلك حماية أجيال الحاضر والمستقبل.

وبعد كلمة السيد هوالند ،عقدت الجلسة الثانية تحت عنوان
«تبني المسؤولية االجتماعية للمؤسسات كاستراتيجية
طويلة المدى» .وأدار الجلسة السيد رالف ثيرم عضو لجنة
التحكيم للجائزة العربية للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات
 .2012وذك��ر السيد ثيرم في افتتاحه للجلسة أن معظم
الشركات ،على الرغم من استثمارها في االستدامة ،تفتقر إلى
نهج طويل األجل يجمع مبادراتهم لجعلها ذات أثر في تحقيق
ً
أيضا أنه حتى بين الشركات التي
األه��داف العالمية .وذكر
تعمل بنشاط كبير ،ال تزال هناك ثغرات مثل عدم كفاية الموارد
المخصصة للمسؤولية االجتماعية ،وعدم إمكانية المقارنة بين
أداء االستدامة ،والفجوة في األداء بين الصناعات.
وك��ان المتحدثون الذين انضموا إلى السيد ثيرم في هذه
الجلسة:
•السيد سوبرامانيان كال ،مدير أول ،المواطنة
العالمية والتنوع ،شركة كي بي أم جي
الدولية
•السيد أنور بن سالمة ،نائب رئيس مجلس
اإلدارة ونائب العضو المنتدب للتخطيط،
شركة صناعة الكيماويات البترولية ،الكويت
•السيد معز الشهدي ،الرئيس التنفيذي لبنك
الطعام المصري
•السيد جوزيف مارتن ،مدير خدمات تغير
المناخ واالستدامة ،الشرق األوسط وشمال
أفريقيا  ،إرنست أند يونغ
وقد ركزت الجلسة على أن االستفادة من االستدامة المتكاملة
يتطلب حصول المؤسسات على منظور طويل المدى يلبي
احتياجات المجتمع والمساهمين والموظفين والبيئة .ويمكن
لمعظم المؤسسات التي تعد أمثلة رائ��دة لكيفية تحقيق
المقاربة الموجهة نحو المستقبل لسمعة موثوق بها في
السوق ،تخفيض المخاطر من خالل ممارسة الحوكمة الجيدة
للشركات ،وضمان ظروف عمل آمنة ،والتقليل من البصمة
البيئية ،وإنشاء قيمة للمساهمين والمجتمعات المحلية .ومع
ذل��ك ،ما زال��ت الشركات تقع في فخ توقع اآلث��ار المباشرة
لالستدامة على خطوطهم األساسية.
وكانت األسئلة التي تناولها المشاركون في الجلسة:
1 >1ما أنواع االستراتيجيات األكثر انتشارا في
منطقة الشرق األوسط والمشرق العربي
وشمال أفريقيا  -طويلة األجل أم قصيرة
األجل؟
2 >2ما هي حدود استراتيجية المسؤولية
االجتماعية للمؤسسات على المدى القصير
وكيف يمكن بناء واالستفادة من منظور
طويل األجل لدمج االستدامة في عملك؟

وأشار المتحدث األول السيد كال سوبرامانيان إلى أنه ال
يمكن ألي شركة العمل فقط من أجل تحقيق أقصى قدر
من العائدات على المدى القصير .وهذا دفع قطاع األعمال
لمعالجة األداء على األمد الطويل مع مجموعة أوسع من
أصحاب المصلحة  -العمالء ،والموظفين ،ودافعي الضرائب،
ً
أيضا أنه في حين ال يمكن الطلب
والمجتمعات .وذك��ر
من الشركات القيام بمهمة الحكومات ،فإن الشركات
والمستثمرين قادرون على تعبئة معظم رأس المال الالزم
للتغلب على التحديات التي تواجهها .السيد أنور بن سالمة
قدم التزامات شركة صناعة الكيماويات البترولية في الكويت
نحو االستدامة واألداء .وذكر السيد سالمة أن الشركة قد
حققت قيمة مستدامة عندما استخدمت مواردها بصورة
ً
أيضا أن ترتيبات شركة
أكثر كفاءة من متوسط السوق .وأشار
صناعة الكيماويات البترولية للحوكمة تنطوي على أهداف
استراتيجية على المدى الطويل والمتعلقة بالمسؤولية
االجتماعية للمؤسسات مثل إنشاء نموذج للحوكمة لضمان
المساءلة عن برامج االستدامة ،والتحول إلى التكنولوجيا
المناسبة ،وتحديد المخاطر المحتملة ،والمشاركة االستباقية
مع أصحاب المصلحة وكذلك المساهمة في برامج رعاية
المجتمع.
وتحدث السيد معز الشهدي عن نموذج تنظيم المشاريع
االجتماعية لبنك الطعام المصري .وذكر معلومات مختلفة
إلثبات أن أي مشروع يستند على المساهمة االجتماعية
يمكن أن يكون بمثابة تجارة مربحة .واختتم النقاش السيد
جوزيف مارتن ،الذي أشار إلى أنه من أجل تحقيق هدف
االستدامة على المدى الطويل ،يجب العمل واالسهام في
عدد من العناصر المختلفة في الشركة بطريقة منسقة.
ً
ً
جهودا كبيرة
أيضا أن المؤسسات الرائدة اتخذت
وذك��ر
لضمان اعتماد منسق وتدريجي لممارسات االستدامة
باالتساع والعمق المناسب .ولذلك ،فإن برنامج االستدامة
على المدى الطويل يغطي جميع العناصر ذات الصلة
في الشركة بطريقة متدرجة وبشكل واضح في السياق
التنظيمي والذي يعد المفتاح لتحقيق هدف االستدامة على
المدى الطويل..
وقدم المنتدى للمشاركين من الضيوف البارزين وممثلي
الشركات المشاركة وممثلي المؤسسات الحكومية
ووسائل اإلع�لام فرصة للتفكير في وجهات النظر التي
طرحها المتحدثون حول مسؤولية المؤسسات واالستدامة.
وعكس موضوع المنتدى التركيز المستمر لمحرك المسؤولية
االجتماعية للمؤسسات واالستدامة على المستوى العالمي.
وتناول المتحدثون في المنتدى هذا الموضوع باقتدار في
عروضهم وحديثهم؛ مما يظهر بوضوح أن االستدامة بالفعل
ً
وضوحا على االقتصادات والمجتمعات
تضفي التأثير األكثر
في أوقات األزم��ات .ويأتي هذا كتشجيع كبير للشركات
ً
قدما في جدول أعمالها
التي ال تزال مستمرة بالمضي
لالستدامة على الرغم من األزمة المالية المصحوبة بمجموعة
من التحديات والقضايا األخ��رى التي تؤثر على عملياتها.
وبالتالي ،فإن منتدى الجائزة العربية للمسؤولية االجتماعية
للمؤسسات وفر منصة تعليمية وتحفيزية كبيرة للحضور.
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الجائزة العربية للمسؤولية االجتماعية
للمؤسسات 2012
 حفل توزيع الجائزةً
أيضا
في نفس يوم المنتدى ،نظمت أرابيا سي اس ار نتورك
حفل تكريم الفائزين بالدورة الخامسة من الجائزة العربية
ً
رسميا
للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات واعالن اختتامها
لعام  .2012الحفل الذي أقيم في فندق جميرا زعبيل سراي
في دبي ،اإلم��ارات العربية المتحدة ،كان بمثابة أوسكار
المسؤولية االجتماعية في العالم العربي.
وبعد الجلسة الصباحية المثمرة والغنية بالمعلومات ،توجه
الحضور إلى حفل توزيع الجائزة .وانتظر خالل الحفل أكثر
من  225شخص اعالن اسماء الفائزين في الدورة الخامسة
من الجائزة .وأدار حفل الجائزة السيدة لمى جاسم ،نائب
الرئيس للعالقات المؤسسية في شركة االمارات لالتصاالت
المتكاملة – دو.
وعرض خالل الحفل فيلم قصير عن تاريخ برنامج الجائزة العربية
ً
مسلطا الضوء على
للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات
أصولها وأهدافها الرئيسية .وأعقب الفيلم رسالة للعمل على
تحقيق اقتصاد منخفض الكربون قدمها الرئيس التنفيذي
لمبادرة مايكاليمت السيد رينيه ايسترمان .وتحدث السيد
ً
مطوال عن الفوائد الخارجية والداخلية الستثمار
ايسترمان
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ً
أيضا عن
الشركات في الحد من انبعاثات الكربون ،كما تحدث
تنوع مشاريع مايكاليمت ،وسعيهم لرفع الوعي حول نمط
الحياة منخفض الكربون في المدارس والشركات وبين الجمهور
ً
ً
جيدا
قبوال
من خالل عدد من األنشطة اإلبداعية .ولقي حديثه
من المشاركين والحضور.
ودعي الفائزون في كل فئة من فئات الجائزة الست على
المنصة الطالع الحضور بشكل مختصر عن تجربتهم من المشاركة
في الجائزة العربية للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات .وأضاف
هذا الحفل إلى شراكاتهم ذات الصلة بالمسؤولية االجتماعية
مع عالم األعمال والجمهور.
ً
طلبا الشروط كافة .وجاءت هذه
في عام  ،2012استكمل 58
الطلبات من  17قطاع صناعي وحكومي في  11دولة؛ مقارنة
بـ  42طلب من  12قطاع صناعي وحكومي في  10دول في
عام  .2011هذا يبين بالتالي أن مستوى المنافسة ارتفع بشكل
ً
تحديا أكبر للجنة التحكيم.
ملحوظ في عام  ،2012مما شكل
ميزة أخرى جديرة بالمالحظة في الدورة الخامسة كان عدد
الجوائز التي منحت ،ففي النظر في القائمة النهائية للفائزين
كان هناك العديد من التعادل في المراكز ،مما يثبت أن تنافسية
الجائزة العربية للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات ،والتي من
شأنها أن تضيف قيمة كبيرة للمؤسسات التي ترغب في صقل
وتعزيز استراتيجيات استدامتها.

نتائج الجائزة العربية للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات :2012

فئة المؤسسات الحكومية
•الفائز :شركة البترول الوطنية الكويتية | دولة الكويت
•المركز الثاني (مناصفة) :هيئة كهرباء ومياه دبي ،جمارك دبي | اإلمارات العربية المتحدة
•المركز الثالث :القيادة العامة لشرطة أبوظبي | اإلمارات العربية المتحدة

فئة المؤسسات الكبيرة
•الفائز :شركة الفطيم كاريليون | اإلمارات العربية المتحدة
•المركز الثاني :شركة هنكل  | FZCOاإلمارات العربية المتحدة
•المركز الثالث :المستشفى التخصصي | المملكة األردنية الهاشمية

فئة المؤسسات المتوسطة
•الفائز (مناصفة):شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات | مملكة البحرين || شركة دي أل ايه بايبر |
اإلمارات العربية المتحدة
•المركز الثاني (مناصفة) :كانون الشرق األوسط | اإلمارات العربية المتحدة || شركة رويال الصناعية
التجارية | فلسطين
•المركز الثالث :شركة  WSPالشرق األوسط | اإلمارات العربية المتحدة

فئة المؤسسات الصغيرة
•الفائز :بنك ساراسين ألبين الشرق األوسط | اإلمارات العربية المتحدة
•المركز الثاني :حضانة بالسوم | اإلمارات العربية المتحدة
•المركز الثالث :شركة تايجر للمقاطع والعوازل | اإلمارات العربية المتحدة

جائزة األعمال الجديدة
•الفائز :شركة أي بي بي ُعمان | سلطنة ُعمان

جائزة أفضل مشروع تعاوني بين الشركات والمؤسسات غير الحكومية
•الفائز (مناصفة) :شركة بوينغ الدولية | اإلمارات العربية المتحدة || بنك بي أل سي لبنان | الجمهورية
اللبنانية
•المركز الثاني (مناصفة) :اتصاالت مصر | جمهورية مصر العربية || جمارك دبي | اإلمارات العربية
المتحدة
•المركز الثالث :البنك العربي االفريقي الدولي | جمهورية مصر العربية
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اإلنجازات

في انعكاس على مدى عام  ،2012كان
هناك ش��يء واح��د مؤكد ،أن المسؤولية
االجتماعية للمؤسسات واالستدامة أصبحت
أكثر التعبيرات السائدة في حديث االقتصاد
اإلقليمي .وقد لعبت شبكة أرابيا سي اس
ً
ً
هاما في دفع هذا الزخم في
دورا
ار نتورك
االتجاه الصحيح ،وخاصة في دول مجلس
التعاون الخليجي .مع مجموعة واسعة من
الدورات التدريبية (العامة والداخلية) ،وكذلك
برنامج الجائزة العربية للمسؤولية االجتماعية
للمؤسسات ،فإن أرابيا سي اس ار نتورك تقيم
ً
ج��دا بعد  4إلى 5
سنة  2012كعام ناجح
سنوات ماضية من عدم االستقرار االقتصادي
والسياسي في المنطقة ،ومن المتوقع أن
هذا الزخم اإليجابي سيوجهها نحو إنشاء
شبكات أكثر وضوحا وشراكات قيمة في
مشهد االستدامة في عام .2013
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الشراكة مع مجلس األعمال السويدي

تعزيز محفظة الخدمات

تسعى أرابيا سي ار نتورك بنشاط إلى مشاركة المؤسسات
الحكومية والشركات في المناسبات واألنشطة المختلفة.
وتفخر أرابيا سي اس ار نتورك بأنها على مر السنين رحبت
بالعديد من المؤسسات التي لديها سجل طويل من أفضل
ممارسات االستدامة ،والرائدة في هذا المجال سواء على
الصعيد الدولي أو في المنطقة العربية .في أوائ��ل عام
 ،2012دخلت أرابيا سي اس ار نتورك في اتفاقية مفيدة مع
مجلس األعمال السويدي في دولة اإلمارات العربية المتحدة
وبتيسير من السفارة السويدية في اإلمارات .الهدف من هذه
االتفاقية تعزيز روح المسؤولية االجتماعية للمؤسسات وأفضل
الممارسات في المنطقة العربية.

منذ وقت ليس ببعيد ،كانت أرابيا سي اس ار نتورك  -على
الرغم من هدفها لمساعدة تعميم وتعزيز تنفيذ مفهوم
المسؤولية االجتماعية للمؤسسات في المنطقة  -تجري
بضع ورش عمل كل عام .ويحضر هذه الورش المهنيين في
مجال المسؤولية االجتماعية واالدارة من مختلف أنحاء دول
مجلس التعاون الخليجي والمشرق العربي وشمال أفريقيا،
مفيدا ً
ً
ً
جدا في إدخال
دورا
حيث تلعب هذه الدورات التدريبية
اتجاهات جديدة لالستدامة ،وترفع من المستويات التطبيقية
للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات .وإلضافة المزيد من
القيمة على هذه الدورات التدريبية ،قامت أرابيا سي اس
ار نتورك بتوسيع عروضها بشكل كبير لقطاع الشركات
والمؤسسات الحكومية من خالل توفير مجموعة واسعة
من الدورات لبناء القدرات.

ووقع االتفاقية كل من رئيسة أرابيا سي اس ار نتورك ،و الرئيس
السابق لمجلس األعمال السويدي .وأع��رب رئيس المجلس
السابق عن س��رور مجلس األعمال السويدي التوقيع على
هذه االتفاقية للتعاون مع أرابيا سي اس ار نتورك وتقاسم
المصلحة المشتركة لتطوير المسؤولية االجتماعية للمؤسسات
وسياسات وممارسات االستدامة في المنطقة.

المشاركة في منتدى ليل العالمي
ً
مسبقا في هذا التقرير ،دعيت أرابيا سي اس ار نتورك
كما ذكر
لحضور منتدى ليل العالمي لقيادة وفد كبار رجال األعمال
العرب في المنتدى العالمي لألعمال التجارية المسؤولة في
ليل  -فرنسا .وهذه هي المرة األولى التي تقوم فيها مجموعة
من كبار رجال األعمال العرب بتمثيل المنطقة والمشاركة في
ً
سنويا اآلالف من الطلبة
هذا المؤتمر المرموق الذي يجمع
والمهنيين .وتناول المنتدى أربع قضايا رئيسية هي :التسويق
المستدام ،نماذج الشركات ،الحوكمة وإدارتها ،والمشتريات
المستدامة .وت��م ت��داول ه��ذه القضايا كل على ح��دة من
المنظورين النظري والعملي مع عدد من كبار رجال األعمال
والمفكرين الرواد.
وشاركت أرابيا سي اس ار نتورك إل��ى جانب ممثلين من
مجموعة اتصاالت ،بنك الطعام المصري وشركة النجم الثالثي
للنقل بنشاط في حلقات النقاش والمنتديات واألحداث الجانبية
في المنتدى ،وذلك الطالع المشاركين عن ماهية االستدامة
وممارساتها في العالم العربي.
ويجمع منتدى ليل العالمي في كل سنة نحو  4000مشارك
خالل  3أيام ،لتقديم أمثلة ناجحة عن أفضل ممارسات األعمال
المسؤولة من الشركات من جميع األحجام والنشاطات وفي
جميع ال��ق��ارات .ووج��ه منظمو مؤتمر ليل العالمي – ريسو
أليانسيس ،الشبكة االقليمية للمسؤولية االجتماعية في
شمال فرنسا  -الدعوة إلى أرابيا سي اس ار نتورك للمشاركة
بمجموعة أكبر وبشكل أكثر قوة في مؤتمر عام .2013

وكما يظهره الجزء الموجود بعنوان «التدريبات وورش
العمل» من هذا التقرير ،كانت أرابيا سي اس ار نتورك قادرة
على تقديم الدورات التدريبية العامة والداخلية على مواضيع
ً
جدا .وقد تم اختيار هذه الموضوعات من
وقضايا مفيدة
خالل دراسة الفجوات العامة التي لوحظت في الملفات
المقدمة من الشركات للجائزة العربية للمسؤولية االجتماعية
للمؤسسات.
وسوف تستمر أرابيا سي اس ار نتورك في عام  2013في
هذا التوسع ،من خالل تقديم مجموعة أفضل من الدورات
التدريبية التي من شأنها أن تغطي نواحي واسعة من
المسؤولية االجتماعية للمؤسسات ومن مستوى المبتدئين
ً
تقدما .ربما األهم من ذلك ،هو أن
إلى المستويات األكثر
أرابيا سي اس ار نتورك ستقوم في عام  2013بتقديم
خدمات ضمان الطرف الثالث المستقل للشركات التي
ترغب في التحقق من تقاريرها لالستدامة .وهذا سيكون
بمثابة وسيلة أخرى فعالة من حيث التكلفة لتحسين تنفيذ
المسؤولية االجتماعية للمؤسسات في المنطقة.

أجندة دبي للشراكة
أدارت رئيسة أرابيا سي اس ار نتورك السيدة حبيبة المرعشي
جلسة هامة نظمها المجلس التنفيذي إلمارة دبي يوم 29
نوفمبر حول موضوع «المسؤولية المجتمعية للشركات:
منظومة استراتيجية للتنمية المستدامة» .وضمت الجلسة
ممثلين رئيسيين من القطاع الحكومي والقطاع الخاص،
الذين قدموا وجهات نظرهم حول القضايا المطروحة بما
في ذلك التحديات الحالية للقطاع الخاص في تقديم سياسة
استراتيجية وفعالة للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات ،ودور
القطاع الثالث (المجتمع المدني) ،واالط��ار االستراتيجي
المشترك للمسؤولية االجتماعية بين القطاعين العام
والخاص ،وغيرها.
35

فرص أكبر للعضوية
تدعو أرابيا سي اس ار نتورك جميع الشركات والمؤسسات الحكومية المسؤولة لتعزيز التزامها بالمسؤولية
االجتماعية للمؤسسات العاملة في المنطقة العربية واالستدامة من خالل الدخول في شراكات معها .وتعد
أرابيا سي اس ار نتورك شبكة رائدة تجمع أصحاب المصلحة المتعددين ،والتي توفر منصة لألعمال التجارية الصغيرة
والكبيرة والمؤسسات الحكومية لتعزيز التزامها بالتنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم العربي.
ً
جزءا من مجموعة حصرية من المؤسسات التي تشكل القوة الدافعة للمسؤولية االجتماعية
وباإلضافة إلى كونهم
واالستدامة في المنطقة ،فإن الشركات األعضاء في شبكة أرابيا سي اس ار نتورك تحصل على عدد من المزايا
مثل التغطية الصحفية اإليجابية من خالل األحداث واألنشطة التي تنظمها الشبكة ،والحصول على تخفيضات
في البرامج التدريبية وورش العمل الرامية إلى بناء القدرات ،وتوفير فرصة لتبادل الخبرات والمعارف في مجال
المسؤولية االجتماعية خالل الندوات التي تقيمها الشبكة ،وغير ذلك.

36
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أهداف الشبكة
وطموحاتها

1

مؤشرات اآلداء الرئيسية
(الكمية والنوعية)

إظهار االلتزام بجدول
األعمال العالمي
للتنمية المستدامة

2

3

عدد المتحدثين الدوليين المدعوين إلى
حلقات العمل.

المساهمة في
المبادرات الوطنية
للتنمية المستدامة
في دولة اإلمارات
العربية المتحدة
والعالم العربي.

المساهمة في
الجهود المبذولة
لوضع دولة اإلمارات
العربية المتحدة
والعالم العربي في
مركز الريادة والتميز
في مجال تميز
األعمال والمسؤولية
االجتماعية
للمؤسسات في
المنطقة.

4

عدد األحداث الدولية الخاصة
بالمسؤولية االجتماعية للمؤسسات
التي حضرتها الشبكة

عدد المنظمات الحكومية المشاركة
في فعاليات ارابيا سي اس ار نتورك.
عدد المؤسسات الحكومية المشاركة
في الجائزة العربية للمسؤولية
االجتماعية للمؤسسات.
عدد األحداث التي تمت بالشراكة مع
المنظمات األخر.

إلى أي مدى ساهمت نشاطات
شبكة أرابيا سي إس آر نتورك في
دعم مواقف دولة اإلمارات العربية
المتحدة كرائدة في التميز في األعمال
والمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات
في المنطقة

عدد األحداث التي تم إستضافتها من
قبل أرابيا سي اس ار نتورك.
عدد األحداث  /المشاريع التي بدء بها
أعضاء الشبكة.
عدد إرتباطات التحدث ألرابيا سي اس ار
نتورك.

تشجيع اعتماد
سياسات طوعية
لممارسات
المسؤولية
االجتماعية
للمؤسسات بين
الشركات في
المنطقة

أهداف 2012
•تحقيق قدر أكبر من التفاعل مع الخبراء الدوليين في مجال االستدامة ،وضمان قدر أكبر من المشاركة في
المناسبات على المستوى الدولي وتعزيز قضايا االستدامة العالمية من خالل ورش العمل ،برنامج الجائزة،
ودراسات الحالة ألفضل الممارسات والمنشورات األخرى.
•مواصلة إشراك الخبراء اإلقليميين في الحوارات والعمل على زيادة الوعي حول المسؤولية االجتماعية
والمواطنة المؤسسية في المنطقة العربية.
•تعزيز المسؤولية االجتماعية للمؤسسات والخدمات التي تقدمها أرابيا سي اس ار نتورك في جميع المحافل
والمناسبات على المستوى الدولي
•التأكيد على االلتزامات والعمل على المستوى اإلقليمي من خالل التواصل مع المنظمات المهنية ،والهيئات
ذات التفكير المشابه والمنظمات والشركات في المنطقة العربية.
•العمل من أجل مشاركة أقوى (على األقل الضعف) من المؤسسات الحكومية في جميع األنشطة
والفعاليات التي تنظمها الشبكة.
•العمل من أجل تحقيق مشاركة أكبر مع المؤسسات الحكومية على مجموعة واسعة من قضايا االستدامة.

•ستسعى الشبكة في عام  2012إلى زيادة المشاركة من المؤسسات في الدول العربية األخرى .وسيتم
تحقيق ذلك من خالل االستعانة بمصادر خارجية تتحمل مسؤولية الترويج والتواصل (على األقل .)2
•سيتم أيضاً الترويج لقيم المسؤولية االجتماعية للمؤسسات واالستدامة وأفضل الممارسات من خالل سلسلة
من الندوات على مدار السنة ( 4ندوات).

•السعي لتعزيز الترويج لسياسات وممارسات المسؤولية االجتماعية للمؤسسات من خالل تبادل أفضل
الممارسات (نشر بحث واحد على األقل) ،وإجراء الدورات التدريبية وورش العمل ( 4على األقل) ،وتنظيم
فعاليات التواصل (فعاليتين على األقل) ،وتنظيم ندوات الكترونية ( 4ندوات على االقل) ،وتنظيم الجائزة
العربية للمؤسسات  .2012وتخطط الشبكة أيضاً لتنظيم حدث يجمع المديرين التنفيذيين وقادة الشركات
الكبيرة في المنطقة العربية (حدث واحد على األقل).

تم تحقيق
الهدف
نعم

جزئياً

نعم

نعم

أهداف 2013
•سوف تعمل أرابيا سي اس ار نتورك على
زيادة شراكاتها مع األفراد والمؤسسات ذات
التفكير المشابه من المنطقة والعالم ،من
خالل التدريبات والجائزة وغيرها من األحداث.
•سوف تهدف أرابيا سي اس ار نتورك إلى
زيادة مشاركتها في فعاليات المسؤولية
االجتماعية للمؤسسات اإلقليمية والدولية
ذات الصلة لتعزيز أفضل ممارسات استدامة
الشركات في الدول العربية.
•سوف تعمل أرابيا سي اس ار نتورك على
زيادة مشاركة المؤسسات الحكومية
في مبادرات المسؤولية االجتماعية
للمؤسسات ،وخاصة في برنامج الجائزة
العربية للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات
والدورات التدريبية.
سوف تسعى أرابيا سي اس ار نتورك
للتعاون مع الجهات الحكومية لتنفيذ
مشاريع مشتركة ،ال سيما تلك التي تهدف
إلى بناء القدرات التنظيمية في مجال
المسؤولية االجتماعية للمؤسسات.
•سوف تعمل أرابيا سي اس ار نتورك 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 أرابيا سي اس ار نتورك
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 (5
شركات على األقل ضمن وفد إلى مؤتمر
دولي).
•سوف تجري أرابيا سي اس ار نتورك
الدورة السادسة للجائزة العربية للمسؤولية
االجتماعية للمؤسسات ،مع هدف بزيادة
المشاركة من حيث العدد والتغطية
الجغرافية.
•سوف تشجع أرابيا سي اس ار نتورك اعتماد
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 أرابيا سي اس ار نتورك ورشة
عمل على مستوى الرؤساء التنفيذيين
التي تجمع كبار صانعي القرار ،بهدف وضع
المسؤولية االجتماعية للمؤسسات كجزء ال
يتجزأ من االستراتيجية التنظيمية للمؤسسات.
(ورشة عمل واحدة على مستوى الرؤساء
التنفيذيين).
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أهداف الشبكة
وطموحاتها

مؤشرات اآلداء الرئيسية
(الكمية والنوعية)

أهداف 2012

5

6

تم تحقيق
الهدف

عرض أمثلة ألفضل
سياسات وممارسات
المسؤولية
االجتماعية
للمؤسسات بين
قطاع األعمال في
العالم العربي

تحديد المعايير
والمؤشرات الرئيسية
للنمو المستدام

نعم

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

إلى أي مدى تم تحديد المعايير
والمؤشرات الرئيسية للنمو المستدام

7

•تنظيم الجائزة العربية للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات في عام  ،2012ونشر مزيد من دراسات الحالة
األخرى ( 10دراسات على األقل) التي تسلط الضوء على أنشطة المسؤولية االجتماعية للمؤسسات التي
تضطلع بها الشركات في المنطقة العربية .وستعرض الشبكة أيضاً أفضل الممارسات عبر موقعها على شبكة
االنترنت ،ومن خالل المطبوعات األخرى واألحداث والندوات.

•تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل وفعاليات التواصل والندوات االلكترونية لتقديم المعلومات
والمساعدة في التعرف على المؤشرات والمعايير والتوجهات الرئيسية لتحقيق االستدامة.

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

تطوير قاعدة بيانات
تجمع دراسات الحالة
لتعزيز المسؤولية
االجتماعية
للمؤسسات في
العالم العربي

8

•ستنظم الشبكة ورش عمل اعداد تقارير االستدامة  GRI (5ورش على االقل) لتشجيع األعضاء في الشبكة
على نشر تقاريرهم لالستدامة.

نعم

نعم

•تطوير كتاب دراسة حالة يركز على أفضل الممارسات للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات من مختلف أنحاء
المنطقة العربية .كما سيعرض الكتاب ممارسات المسؤولية االجتماعية للمؤسسات التي حازت على الجائزة
العربية للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات .2012

تطوير وتعزيز شبكة لالتصال
والشراكات

•توسيع شبكة أرابيا سي اس ار نتورك من خالل دعوة المزيد من الشركات ( 10أعضاء اضافيين على األقل)
ليصبحوا أعضاء فاعلين .وسيتم تحقيق ذلك من خالل تعزيز الفوائد ،وزيادة فئات العضوية ،وتحسين التواصل
مع الشركات األعضاء .وستعمل الشبكة أيضاً على الوصول إلى المزيد من الشركات من الدول العربية األخرى
من خالل الشراكات مع المنظمات ذات التفكير المشابه والمشاركة في األحداث خارج دولة اإلمارات العربية
المتحدة.

جزئياً  -العمل مستمر
على ذلك

تطوير شبكة
تواصل فعالة
إلقامة شراكات
مع الكيانات
التي تشارك في
برامج المسؤولية
االجتماعية
للمؤسسات على
المستويات الوطنية
واالقليمية والدولية
•كما ستوفر الشبكة للشركات األعضاء فرصة لعرض استراتيجياتها ومبادراتها في مجال المسؤولية االجتماعية
من خالل موقع تفاعلي على شبكة اإلنترنت والنشرات الشهرية والدراسات واألبحاث ودراسات الحالة.
وسوف تعمل من أجل بناء قاعدة معلومات موثوق بها حول المسؤولية االجتماعية للشركات من خالل هذه
المنشورات بهدف العمل نحو مزيد من التفاهم وتحسين تنفيذ المسؤولية االجتماعية للشركات في المنطقة.
•كما ستهدف الشبكة إلى التعامل مع المهنيين وصانعي القرار على جميع المستويات في التسلسل الهرمي
للشركات .ومن المقرر عقد فعاليات تواصل ،حلقات دراسية وندوات إعالمية وذلك إليصال هذه الرسالة إلى
جميع المعنيين :مسؤولية الشركات هي مسؤولية الجميع.

أهداف 2013
•ستعمل أرابيا سي اس ار نتورك ،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 أرابيا سي اس ار نتورك
استراتيجيات مبتكرة وفعالة للمسؤولية
االجتماعية للمؤسسات من خالل الورش
التدريبية في المنطقة (ما ال يقل عن 10
دورات تدريبية وورش عمل وفعاليات
التواصل)
•ستقدم أرابيا سي اس ار نتورك خدمات
ضمان الطرف الثالث المستقل الثنين على
األقل من المؤسسات الرائدة في المنطقة.
وهذا سوف يساعد على رفع معيار تنفيذ
المسؤولية االجتماعية للمؤسسات
واإلفصاح.
•سوف تستخدم أرابيا سي اس ار نتورك
نتائج الجائزة لعرض المعايير التي وضعتها
الشركات الرائدة في المسؤولية االجتماعية
للمؤسسات.
•سوف تعزز أرابيا سي اس ار نتورك اإلصدار
الرابع الطار المبادرة العالمية لإلبالغ الذي
سيصدر قريباً  ،مما سيعزز مؤشرات ومعايير
تقارير االستدامة.
•ستعمل أرابيا سي اس ار نتورك ،على نشر
الطبعة الثالثة من كتاب أفضل الممارسات
العربية للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات،
والذي سيضم الفائزين في دورة الجائزة
لعام ( 2012منشور واحد)
•سوف تسعى أرابيا سي اس ار نتورك إلى
توسيع قاعدة العضوية وتشجيع األعضاء
الحاليين للعب دور أكثر نشاطا من خالل
المشاركة في برامجها وأنشطتها.
•ستهدف أرابيا سي اس ار نتورك إلى
الوصول للمؤسسات في الدول العربية
التي لم تشارك في السابق في برامجها
وأنشطتها ،مثل المغرب وتونس والجزائر
وليبيا.
•ستعمل أرابيا سي اس ار نتورك مع شبكات
المسؤولية االجتماعية من الدول غير
العربية لبناء التآزر وتقاسم الخبرات وأفضل
الممارسات.
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المساهمة في الجهود المبذولة
لوضع دولة اإلمارات العربية
المتحدة والعالم العربي في
مركز الريادة والتميز في مجال
تميزاألعمال والمسؤولية
االجتماعية للمؤسسات في
المنطقة.

المساهمة في المبادرات الوطنية
للتنمية المستدامة في دولة
اإلمارات العربية المتحدة والعالم
العربي.

إظهار االلتزام بجدول األعمال
العالمي للتنمية المستدامة

أهداف الشبكة
وطموحاتها

1

2

3

4

تشجيع اعتماد سياسات طوعية
لممارسات المسؤولية االجتماعية
للمؤسسات بين الشركات في
المنطقة

إنجازات 2009

•عدد المتحدثين الدوليين في ورش
العمل4 :

•ضمت جميع ورش عمل الجائزة العربية
للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات عناصر
محلية وإقليمية ودولية .ورشة العمل
األولى :متحدثين من هولندا واإلمارات
العربية المتحدة؛ ورشة العمل الثانية:
متحدثين من ألمانيا ،اإلمارات العربية
المتحدة ،ومنطقة آسيا  -المحيط الهادئ،
والهند.

•عدد المشاركات الدولية5 :

•تحدثت أرابيا سي اس ار نتورك في ندوات
في قطر ومع مجلس األعمال النرويجي
في دولة اإلمارات العربية المتحدة .وكان
سفراء النرويج إلى العراق والسعودية
واألردن حاضرين أيضاً  .كما مثلت السيدة
المرعشي الميثاق العالمي لألمم المتحدة
في اجتماعات في نيروبي والقاهرة
ونيويورك.

•دعت أرابيا سي اس ار نتورك الوكيل
السابق لوزارة العمل في دولة اإلمارات
العربية المتحدة كمتحدث في ورشة
العمل الثانية

•العديد من المؤسسات الحكومية وشبه
حكومية شاركت في الجائزة العربية
للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات 2009

•عدد الجهات الحكومية المشاركة
في فعاليات المسؤولية االجتماعية
للمؤسسات 15 :مؤسسة

•عدد الجهات الحكومية المشاركة في
الجائزة العربية للمسؤولية االجتماعية
للمؤسسات  13 :2009مؤسسة

•تلقى مشاركات من  7دول عربية

•توسيع نطاق أرابيا سي اس ار نتورك
من خالل استهداف العالم العربي كله.
توسيع نطاق الجائزة العربية للمسؤولية
االجتماعية للمؤسسات من خالل الوصول
إلى الشركات في دول مجلس التعاون
الخليجي والمشرق العربي وشمال أفريقيا.

•اطالق أرابيا سي اس ار نتورك رسمياً

إنجازات 2010
•نظمت أرابيا سي اس ار نتورك أربع فعاليات رئيسية
شملت ورشتي عمل تدريبيتين ،وورشة عمل الجائزة،
ومنتدى وحفل الجائزة .شارك في األحداث األربعة
ما مجموعه  32متحدثاً  ،منهم  15متحدثاً دولياً و17
متحدثاً إقليمياً  .وكان التوزيع كالتالي :ورشة تجارة
وتخفيض انبعاثات الكربون (اجمالي المتحدثين:
 ،7الدوليين ،3 :اإلقليميين ،)4 :ورشة الشفافية
والحوكمة (اجمالي المتحدثين ،9 :الدوليين،2 :
اإلقليميين ،)7 :ورشة الجائزة العربية للمسؤولية
االجتماعية للمؤسسات (اجمالي المتحدثين،4 :
الدوليين ،1 :اإلقليميين ،)3 :منتدى وحفل الجائزة
العربية للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات (اجمالي
المتحدثين ،12 :الدوليين ،9 :اإلقليميين.)3 :
•عدد المحافل الدولية التي تم الحديث فيها – 5
(الشبكة المحلية في السودان ،مبادرة رعاية المناخ -
جنيف ،مؤتمر قمة قادة الميثاق العالمي  -نيويورك،
اجتماع أعضاء مجلس اإلدارة للميثاق العالمي لألمم
المتحدة ،اجتماع الشبكات المحلية واإلقليمية
لمنطقة الشرق األوسط – األردن)

•واصل عدد المنظمات الحكومية المشاركة إظهار
نمو ايجابي.
•عدد المؤسسات الحكومية المشاركة في الجائزة
العربية للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات7 :

•أرابيا سي اس ار نتورك التي تأسست في دولة
اإلمارات العربية المتحدة ،تواصل جهودها الموجهة
إلى المنطقة العربية ،وتعمل على بناء التآزرات
مع الكيانات المحلية والخارجية ،وتسهل تبادل
وتقاسم الخبرات .شهد عام  2010مشاركة  12دولة
عربية في الجائزة العربية للمسؤولية االجتماعية
للمؤسسات ،وهو نمو كبير مقارنة بالعام السابق
والذي شهد مشاركة  7دول عربية ،محققاَ نمواً
نسبته .32%

•عدد األحداث التي استضافتها أرابيا سي
اس ار نتورك10 :

•عدد األنشطة المضطلع بها لعرض
أفضل الممارسات في مجال المسؤولية
االجتماعية للمؤسسات18 :

•التعاون الوثيق مع الشبكات المحلية
للميثاق العالمي لألمم المتحدة في دول
عربية أخرى

•عدد األحداث التي استضافتها أرابيا سي اس ار
نتورك4 :
•عدد المحافل التي تحدثت بها أرابيا سي اس ار
نتورك5 :

•عدد المحافل التي تحدثت فيها أرابيا سي
اس ار نتورك5 :

إنجازات 2011
•في العام  ،2011نظمت أرابيا سي اس ار نتورك  7أحداث رئيسية شملت  3ورش عمل،
المؤتمر الصحفي الطالق الجائزة ،ورشة عمل الجائزة ،منتدى وحفل توزيع الجائزة ،وحدثاً
واحداً للتواصل .جمعت هذه األحداث  39متحدثاً  ،منهم  14متحدثاً دولياً  ،و 25متحدثاً
إقليمياً .
•كان التوزيع كالتالي :ورشة تقييم العائد االجتماعي لالستثمار (اجمالي المتحدثين:
 ،1الدوليين ،)1:ورشة عمل المبادرة العالمية لالبالغ – سبتمبر (اجمالي المتحدثين،1 :
الدوليين ،)1:ورشة عمل المبادرة العالمية لالبالغ – ديسمبر (اجمالي المتحدثين،1 :
االقليميين ،)1:المؤتمر الصحفي للجائزة العربية للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات (اجمالي
المتحدثين ،7 :الدوليين ،1:االقليميين ،)6 :ورشة عمل الجائزة العربية للمسؤولية االجتماعية
للمؤسسات (اجمالي المتحدثين ،4 :الدوليين ،1:االقليميين ،)3 :منتدى وحفل الجائزة العرية
للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات (اجمالي المتحدثين ،20 :الدوليين ،8:االقليميين،)12 :
حدث التواصل بالتعاون مع مجلس التجارة السويدي وسفارة السويد (اجمالي المتحدثين،5 :
الدوليين ،2:االقليميين.)3 :

إنجازات 2012
•عدد المتحدثين :في عام  ،2012نظمت أرابيا سي اس ار نتورك  14نشاطاً رئيسياً شمل
 8دورات تدريبية وورش عمل ،مؤتمر صحفي واحد للجائزة ،ورشة عمل واحدة للجائزة،
منتدى وحفل واحد للجائزة ،حدث واحد للتواصل ،ومؤتمر واحد للمسؤولية االجتماعية
للمؤسسات .جمعت هذه األحداث  45متحدثاً  8 ،متحدثين دوليين و 37متحدثاً اقليمياً .
•عدد المحاضرات :في عام  ،2012تحدثت أرابيا سي اس ار نتورك في  7أحداث ،وهي
اجتماع مجلس أصحاب المصلحة للمبادرة العالمية لإلبالغ في أمستردام ،وفعالية
الميثاق العالمي لألمم المتحدة في مؤتمر األطراف  18لتغير المناخ في الدوحة،
ومؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية في الدوحة ،ومؤتمر المسؤولية االجتماعية
للمؤسسات الذي نظمته اللجنة العليا للمسؤولية االجتماعية للشركات والشؤون
االجتماعية في السودان ،ومنتدى ليل العالمي في فرنسا ،واجتماع شركة الخليج
لصناعة البتروكيماويات في البحرين ،واجتماع شركة الصناعات البترولية في الكويت.

•عدد المحتفل الدولية التي تحدثت فيها ارابيا سي اس ار نتورك .3 :تحدثت أرابيا سي اس
ا نتورك في أسبوع الميثاق العالمي لالمم المتحدة في كوبنهاغن ،واجتماع مجلس إدارة
الميثاق العالمي لألمم المتحدة في نيويورك ،وبرنامج المسؤولية االجتماعية للمؤسسات
الذي نظمته شركة سيقا (التابعة لمجموعة دال) في السودان.

•نسبة مؤسسات القطاع الحكومي من أعضاء أرابيا سي اس ار نتورك33% :
•نسبة مؤسسات القطاع الحكومي المشاركة في ورش العمل التي نظمتها ارابيا سي اس
ار نتورك23% :
•نسبة مؤسسات القطاع الحكومي المشاركة في الجائزة العربية للمسؤولية االجتماعية
للمؤسسات 28% :2011

•وتحدثت الشبكة أيضاً في  6محاضرات محلية هي قمة اتصاالت للمسؤولية
االجتماعية للمؤسسات في دبي ،واجتماع اإلفطار لشركة النجم الثالثي للنقل في
دبي ،ومجلسين اثنين للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات في دبي ،ومؤتمر وزارة
االقتصاد في دبي ،وورشة عمل االصدار الرابع الطار المبادرة العالمية لإلبالغ في
أبوظبي.

•نسبة مؤسسات القطاع الحكومي كأعضاء في شبكة أرابيا سي اس ار نتورك% 23 :
•نسبة مؤسسات القطاع الحكومي المشاركة في ورش عمل أرابيا سي اس ار نتورك:
% 23
•نسبة مؤسسات القطاع الحكومي المشاركة في الجائزة العربية للمسؤولية
االجتماعية للمؤسسات % 24 :2012

•نسبة مؤسسات القطاع الحكومي المشاركة في الفعاليات األخرى ألرابيا سي اس ار
نتورك17% :

•أرابيا سي اس ار نتورك هي شبكة إقليمية مقرها في دبي ،اإلمارات العربية المتحدة.
ورغم أن هذه الشبكة تقدم خدماتها وأحداثها لجميع الشركات والمؤسسات في
جميع أنحاء المنطقة ،فإن المشاركة من المؤسسات في دولة اإلمارات العربية
المتحدة هي أكبر نسبياً  ،ويرجع ذلك أساسا إلى حقيقة أن أغلب األحداث التي تنظمها
الشبكة تعقد في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

•نسبة مؤسسات القطاع الحكومي المشاركة في األحداث األخرى ألرابيا سي اس
ار نتورك% 33 :

•أرابيا سي اس ار نتورك هي شبكة إقليمية مقرها دبي ،اإلمارات العربية المتحدة .وفي
حين أن هذا المكتب يقدم خدماته وينظم األحداث للمشاركين في جميع أنحاء المنطقة،
فإن أغلب المشاركات تأتي من المؤسسات داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة ،ويرجع
ذلك أساساً إلى حقيقة أن كافة األحداث يتم تنظيمها في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
ونظمت أرابيا سي اس ار نتورك جميع أحداثها السبعة في عام ( 2011والتي شملت
 3ورش عمل ،المؤتمر الصحفي الطالق الجائزة ،ورشة عمل الجائزة ،منتدى وحفل توزيع
الجائزة ،وحدثاً واحداً للتواصل) في اإلمارات العربية المتحدة.

•من األحداث األربعة عشر التي نظمتها شبكة أرابيا سي اس ار نتورك ،تم تنظيم 13
منها في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،في حين كان هناك ورشة عمل واحدة في
سلطنة ُعمان .في كل هذه األحداث ،باإلضافة إلى المحاضرات الخارجية األخرى،
عرضت الشبكة منحى المسؤولية االجتماعية لدى الشركات في دولة اإلمارات العربية
المتحدة والمنطقة العربية من خالل التقارير ودراسات الحالة واألمثلة .وفي منتدى
ليل العالمي في فرنسا ،ترأست أرابيا سي اس ار نتورك الوفد العربي األول في هذا
الحدث العالمي.

•عدد األحداث /ورش العمل التي استضافتها أرابيا سي اس ار نتورك7 :

•لقد كان تحدياً ألرابيا سي اس ار نتورك تطوير شراكات مع المنظمات اإلقليمية التي
يمكن أن تفيد في تعزيز برامج التدريب والجائزة في دول عربية أخرى .ورغم ذلك،
فقد بدأت الشبكة وستواصل العمل على تطوير هذه الشراكات في عام  .2013كما
أنه وبسبب أحداث أخرى ،وجدت أرابيا سي اس ار نتورك صعوبة في تنظيم ندوات
الكترونية كما تم التخطيط له مسبقاً في عام  ،2012لكنها استخدمت قنوات التواصل
االلكتروني في عقد اجتماعات الجائزة العربية للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات.
وعملت أرابيا سي اس ار نتورك أيضاً على الترويج لندوات الكترونية لمنظمات أخرى
مثل المبادرة العالمية لإلبالغ والميثاق العالمي لألمم المتحدة ضمن شبكتها.
•عدد األحداث  /ورش العمل التي نظمتها أرابيا سي اس ار نتورك14 :

•واصلت أرابيا سي اس ار نتورك جهودها في تعزيز القيم القيم اإليجابية للمسؤولية
االجتماعية للمؤسسات واستراتيجيات االستدامة للمنظمات واألفراد في المنطقة العربية.
وأجرت ورشتي عمل حول إطار المبادرة العالمي لالبالغ العداد تقارير االستدامة المعترف
به دولياً  ،وورشة عمل واحدة حول قياس العائد االجتماعي على االستثمار ،وورشة عمل
الجائزة ،وملتقى وحفل الجائزة ،وحدث واحد للتواصل بالتعاون مع مجلس التجارة السويدي
والسفارة السويدية في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
•عدد المحافل التي تحدثت بها أرابيا سي اس ار نتورك3 :

•استمرت أرابيا سي اس ار نتورك في تعزيز القيم اإليجابية واستراتيجيات المسؤولية
االجتماعية واالستدامة للمنظمات واألفراد في المنطقة العربية .وأجرت الشبكة 5
دورات تدريبية إلعداد تقارير االستدامة وفق اطار المبادرة العالمية لإلبالغ ،تدريب واحد
على استراتيجية وقيادة المسؤولية االجتماعية للمؤسسات ،وندوة واحدة لمهارات
المسؤولية االجتماعية للمؤسسات ،وورشة عمل واحدة لآليزو ،26000ومؤتمراً صحفياً
واحداً للجائزة العربية للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات ،وورشة عمل واحدة للجائزة
العربية للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات ،ومنتدى وحفل واحد للجائزة العربية
للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات ،وحدث واحد للتواصل بالتعاون مع مجلس التجارة
السويدي ،ومؤتمر واحد للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات بالتعاون مع مجلس
األعمال السويدي.
•من حيث ورش العمل والدورات التدريبية وفعاليات التواصل ،تجاوز الشبكة هدفها.
وإلشراك كبار المديرين التنفيذيين ،كانت ارابيا سي اس ار نتورك قادرة على عقد
منتدى رفيع المستوى في إطار برنامج الجائزة العربية للمسؤولية االجتماعية
للمؤسسات .دعا هذا الحدث عدداً من كبار المديرين التنفيذيين وغيرهم من كبار
صانعي القرار لمعرفة المزيد عن توجهات المسؤولية االجتماعية للمؤسسات
واالستدامة في المنطقة وحول العالم.
•المحاضرات التي تحدثت فيها أرابيا سي اس ار نتورك13 :
•وعليه ،فإن أرابيا سي اس ار نتورك قد نظمت وشاركت في ما مجموعه  27حدثاً .

األداء مقارنة باألهداف 2013 - 2009
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إنجازات 2009

•ترجمة منشورات األمم المتحدة «ما بعد
التوقيع» إلى اللغة العربية

•عدد منشورات المسؤولية االجتماعية
التي تم اصدارها5 :

إنجازات 2010
•عدد تقارير المسؤولية االجتماعية للمؤسسات
التي اصدرتها ارابيا سي اس ار نتورك –  6منشورات
(تقريران اثنان لورش العمل التدريبية ،تقرير ورشة عمل
الجائزة ،تقرير الجائزة العربية للمسؤولية االجتماعية
للمؤسسات ،كتيب الجائزة العربية للمسؤولية
االجتماعية للمؤسسات ،التقرير السنوي)

إنجازات 2011
•عدد التقارير التي نشرتها أرابيا سي اس ار نتورك في عام 3 :2011
•هذه التقارير شملت كتاب أفضل الممارسات  ،2010 – 2008كتيب الجائزة العربية
للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات  ،2011والتقرير السنوي ألرابيا سي اس ار نتورك 2011
(التقارير الداخلية غير مدرجة هنا).

إنجازات 2012
قادرة على إجراء  5ورش تدريبية في عام  2012إلعداد
•كانت ارابيا سي اس ار نتورك
ً
تقارير االستدامة وفقاً الطار المبادرة العالمية لإلبالغ .وباإلضافة إلى ذلك ،نشرت
الشبكة الطبعة الثانية من كتاب أفضل الممارسات العربية للمسؤولية االجتماعية
للمؤسسات ،والذي تناول دراسات حالة عن  10مؤسسات إقليمية.
•عدد التقارير التي نشرتها أرابيا سي اس ار نتورك في عام  3 :2012تقارير
•تشمل هذه التقارير :كتاب أفضل الممارسات العربية للمسؤولية االجتماعية
للمؤسسات  ،2012-2011كتيب الجائزة العربية للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات
 ،2012والتقرير السنوي ألرابيا سي اس ار نتورك ( .2012التقارير الداخلية لم يتم
تضمينها هنا)

تطوير قاعدة بيانات تجمع دراسات
الحالة لتعزيز المسؤولية االجتماعية
للمؤسسات في العالم العربي

•األنشطة المضطلع بها لعرض أمثلة عن أفضل
ممارسات المسؤولية االجتماعية – تجميع ونشر كتيب
الجائزة ،والذي يضم أفضل الممارسات في جميع
أنحاء العالم العربي (كتيب الجائزة  11 :2010ملخصاً
ألفضل الممارسات).

•كتاب أفضل الممارسات العربية للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات  2010 – 2008هو
مجموعة رائدة من دراسات الحالة التي نشرتها أرابيا سي اس ار نتورك بالتعاون مع المعهد
اآلسيوي لإلدارة في الفلبين .هذا المنشور ،الذي يعرض أفضل ممارسات المسؤولية
االجتماعية لمؤسسات في المنطقة العربية ،هو أيضاً واحد من النواتج األولى من تركيز
أرابيا سي اس ار نتورك في اتجاه البحوث لتعزيز التوعية.
•عملت الجائزة العربية للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات  2011ومع كتيبها الذي صدر على
عرض أفضل ممارسات المسؤولية االجتماعية للمؤسسات لـ  16شركة اتخذت خطوات كبيرة
نحو تحقيق التنمية االجتماعية واالستدامة.

•عقدت محاضرة لقياس العائد االجتماعي على
االستثمار كمؤشر لألداء ،وكخطوة نحو بناء القدرات
في مجال قياس األداء والتحسين المستمر .بدأ
محادثات التعاون مع المبادرة العالمية لالبالغ.

•تم إضافة أسئلة محددة على استبيان
الجائزة العربية للمسؤولية االجتماعية
للمؤسسات من أجل تكوين فهم أفضل
في المواقف تجاه المسؤولية االجتماعية
للمؤسسات في العالم العربي

•عدد تقارير المسؤولية االجتماعية للمؤسسات التي نشرها أعضاء أرابيا سي اس ار نتورك4 :

•كتاب أفضل الممارسات العربية للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات  :2012-2011هو
المجموعة الثانية من دراسات الحالة للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات التي تنشرها
أرابيا سي اس ار نتورك .هذا المنشور ،الذي يعرض أفضل ممارسات االستدامة من قبل
شركات في المنطقة العربية ،هو نتاج برنامج الجائزة العربية للمسؤولية االجتماعية
للمؤسسات .الهدف الرئيسي هو زيادة فهم كيف يمكن تنفيذ مبادرات المسؤولية
االجتماعية بشكل فعال بما يؤدي إلى تحقيق القيمة المشتركة.
•يعرض كتيب الجائزة العربية للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات  2012الفائزين
في الدورة الخامسة من الجائزة ،حيث يبرز انجازات  19شركة في مجال االستدامة
والمسؤولية االجتماعية.
•عدد تقارير المسؤولية االجتماعية للمؤسسات التي نشرها أعضاء شبكة أرابيا سي
اس ار نتورك6 :
•تعرض جميع أنشطة أرابيا سي اس ار نتورك أمثلة عن أفضل الممارسات في مجال
المسؤولية االجتماعية للمؤسسات ،والتي تشمل الدورات التدريبية وورش العمل
وفعاليات التواصل ونشر أفضل الممارسات وأكثر من ذلك .وتروج الشبكة أيضاً إنجازات
لمبادرات المسؤولية االجتماعية للمؤسسات خالل حديثها في المحافل المختلفة.
•كانت أرابيا سي اس ار نتورك من خالل ورش عمل المبادرة العالمية لإلبالغ ،وحدث التواصل
مع الشركات السويدية ،والجائزة العربية للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات ،قادرة على بناء
قدرات المنظمات المحلية على المؤشرات الرئيسية للنمو المستدام .وتم اطالع الشركات
التي شاركت في هذه األحداث أيضاً على المعايير األساسية التي ينبغي النظر فيها عند
العمل على استراتيجياتها الخاصة بالمسؤولية االجتماعية للمؤسسات.

•تم استعراض كافة التقديمات الى الجائزة العربية
للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات منذ تأسيسها،
وذلك لغرض دمجها في دراسات الحالة التي سيتم
تجميعها في الربع األول من عام .2011

•انطلقت أرابيا سي اس ار نتورك رسمياً .
عدد األعضاء44 :

•من خالل الدورات التدريبية وورش العمل وبرنامج الجائزة وتجميع أفضل الممارسات
والمشاركة في أحداث وبرامج المسؤولية االجتماعية للمؤسسات الخارجية ،لعبت
أرابيا سي اس ار نتورك دوراً نشطاً للغاية في تعزيز المعايير واألطر المقبولة عالمياً .
ويمكن أن يعد أقوى دور في زيادة الوعي حول المؤشرات الهامة هو تدريبات اعداد
تقارير االستدامة وفقاً الطار المبادرة العالمية لإلبالغ .كما ساعدت الشبكة أيضاً
في تعزيز مبادئ الميثاق العالمي لألمم المتحدة ،وأسهمت في التعريف بالمبادئ
التوجيهية لآليزو 26000داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة.

•في عام  ،2011ذهبت أرابيا سي اس ار نتورك بجهودها البحثية إلى مستوى أعلى من
خالل نشر أول كتاب من نوعه على اإلطالق حول أفضل الممارسات في المسؤولية
االجتماعية للمؤسسات في المنطقة .ويسعى هذا الكتاب ،جنباً جنب مع كتيب الجائزة
العربية للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات  ،2011إلى وضع دراسات حالة عن المسؤولية
االجتماعية للمؤسسات تستفيد منها الشركات واألفراد المهتمين.

•عدد المنظمات اإلقليمية األعضاء في أرابيا سي
اس ار نتورك24 :

تطوير شبكة تواصل فعالة إلقامة
شراكات مع الكيانات التي تشارك
في برامج المسؤولية االجتماعية
للمؤسسات على المستويات
الوطنية واالقليمية والدولية

•تطوير شراكة مؤسسية واحدة  -مجلس األعمال السويدي في اإلمارات العربية
المتحدة

•وقد طورت أرابيا سي اس ار نتورك أيضاً أدوات للتواصل (النشرة والتقارير ومنصات
التواصل االجتماعي) لرفع درجة الوعي بشأن أفضل الممارسات ألخالقيات األعمال
الجيدة والنمو المستدام.
•نشرت أرابيا سي اس ار نتورك الطبعة الثانية من كتاب أفضل الممارسات العربية
للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات ،الذي يشكل توليفة رائدة من دراسات الحالة عن
المسؤولية االجتماعية للمؤسسات في منطقة الشرق األوسط .وتركز دراسات الحالة
هذه على استراتيجيات االستدامة وإنجازات المؤسسات التي فازت في الجائزة العربية
للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات .2011

•توسعت الشبكة االقليمية للميثاق العالمي في دول مجلس التعاون الخليجي إلى81 :
عضو (ارتفاع بنسبة  33%تقريباً مقارنة بنهاية عام )2010

•توسيع الشبكة االقليمية للميثاق العالمي
لألمم المتحدة في دول مجلس التعاون
الخليجي إلى36 :

تحديد المعايير والمؤشرات الرئيسية
للنمو المستدام

عرض أمثلة ألفضل سياسات
وممارسات المسؤولية االجتماعية
للمؤسسات بين قطاع األعمال في
العالم العربي

أهداف الشبكة
وطموحاتها

5

6

7

8

•توسيع الشبكة االقليمية للميثاق العالمي لألمم المتحدة إلى( 72 :انخفاض بنسبة
 11%مقارنة بنهاية عام )2011

•توفر ارابيا سي اس ار نتورك العضائها فرصاً للتفاعل
مع المؤسسات ذات التفكير المماثل من خالل ورش
العمل وغيرها من األحداث.
•تم تطوير شراكة مع مؤسسة واحدة  -مجلس األعمال السويدي في اإلمارات العربية
المتحدة

•توسعت اللجنة التنفيذية للشبكة االقليمية للميثاق العالمي في دول مجلس التعاون
الخليجي لتشمل أعضاء من  4دول خليجية.

•اللجنة التنفيذية للشبكة االقليمية للميثاق
العالمي لألمم المتحدة في دول مجلس
التعاون الخليجي توسعت لتشمل أعضاء
من  4دول خليجية

•اللجنة التنفيذية للشبكة االقليمية :توسعت لتشمل أعضاء من  5دول خليجية

•تم أيضاً نشر فكرة المسؤولية االجتماعية للمؤسسات
في العالم العربي من خالل الفرص المقدمة ألرابيا
سي اس ار نتورك للحديث في المحافل المختلفة.

•توسع دور الشبكة االقليمية ليشمل
برنامج المدن للميثاق العالمي لألمم
المتحدة

•شهدت أرابيا سي اس ار نتورك في عام  2011انخفاضاَ في عدد أعضائها .ومع ابرازهم
لعدد من األسباب لعدم تجديد العضوية ،فإن على أرابيا سي اس ار نتورك تعزيز مشاركتها
مع المؤسسات للتأكد من أنها أصبحت جزءاً من هذه الشبكة الفريدة والمفيدة .وشهدت
الشبكة االقليمية للميثاق العالمي لألمم المتحدة زيادة في عدد األعضاء وهو عالمة
إيجابية .وكانت أرابيا سي اس ار نتورك أيضاً محظوظة بالشراكة القوية مع مجلس التجارة
السويدي لزيادة تعزيز المسؤولية االجتماعية للمؤسسات واالستدامة مع الشركات
السويدية العاملة في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

•في عام  ،2012شهدت أرابيا سي اس ار نتورك زيادة في عضويتها بمقدار 4
شركات .في عام  ،2013يجب أن يستمر التفاعل مع قطاع أوسع من الشركات من
مختلف األحجام لضمان اشراك جميع الصناعات والقطاعات كجزء من زخم االستدامة
اإلقليمية .أحد األهداف الرئيسية لعام  2013هو التركيز على قطاع الشركات
الصغيرة والمتوسطة وكذلك الشركات في شمال أفريقيا (المغرب ،تونس ،الجزائر
وليبيا) للمشاركة إما كأعضاء ،أو في الدورات التدريبية أو في برنامج الجائزة العربية
للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات.

التواصل حول التقدم المحرز

كمؤسسة ت��رك��ز ع��ل��ى ال��م��س��ؤول��ي��ة االجتماعية
للمؤسسات واالستدامة ،تلتزم أرابيا سي اس ار نتورك
بالميثاق العالمي لألمم المتحدة وإط��اره لألعمال
التجارية المسؤولة .وتهدف أرابيا سي اس ار نتورك
من خالل خدماتها وبرامجها المختلفة إلى دعم مبادئ
الميثاق العالمي وكذلك الترويج له بين أصحاب
المصلحة ،والتي تشمل أساسا منظمات القطاع
الخاص والعام.
وباعتبارها مؤسسة صغيرة ذات منحى خدماتي ،فإن
أرابيا سي اس ار نتورك لها تأثير محدود على االستدامة.
ومع ذلك ،فإنها تشعر بأهمية استمرار تأكيد التزامها
بمبادئ الميثاق العالمي لضمان أنها ال تزال تعمل
كشركة مواطنة مسؤولة وواعية.
بيان التواصل حول التقدم يركز على التدابير التي
اتخذتها أرابيا سي اس ار نتورك في إط��ار كل من
المبادئ العشرة.

حقوق االنسان

املبدأ 1

يتعين على األعمال دعم حماية حقوق االنسان
ً
دوليا واحترامها
المعلنة

املبدأ 2

يتعين عليها التأكد من أنها ليست ضالعة في
انتهاكات حقوق اإلنسان
كان احترام حقوق اإلنسان في منطقة الشرق األوسط وشمال
ً
ً
ً
مثيرا للقلق ،وبشكل أكثر في الماضي
موضوعا
دوما
أفريقيا
القريب حيث كانت الحرية السياسية قضية ذات تأثير كبير
لمعظم الحكومات اإلقليمية .وعلى مستوى الشركات ،يجري
تناول حقوق اإلنسان بشكل متزايد من خالل السياسات الداخلية
والدعم على مستوى المجتمع المحلي .ومع ذلك ،هناك الكثير
من الفجوات التي يجب تغطيتها ،سواء على مستوى القطاع
العام أو الخاص.
هذا هو السبب الذي تركز عليه أرابيا سي اس ار نتورك لزيادة
الوعي بقضايا حقوق اإلنسان التي تهم الشركات الخاصة
والمؤسسات الحكومية .لذا تعمد أرابيا سي اس ار نتورك على
تناول قضايا مثل عدم التمييز وحقوق السكان األصليين ورفاه
شرائح المجتمع المهمشة بشكل منتظم في تدريباتها وبرامجها.
ومن خالل الجائزة العربية للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات،
وكذلك من خالل التدريب على تقارير االستدامة وفق اطار
المبادرة العالمية لإلبالغ ،تدعم أرابيا سي اس ار نتورك قيم
حقوق اإلنسان التي ينبغي أن تعتمدها المؤسسات للمساهمة
في خدمة المجتمع خارج نطاق قاعدة عمالئها .في عام ،2013
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ً
جهودا منسقة لمزيد من التأكيد
ستبذل أرابيا سي اس ار نتورك
على ضرورة قيام المؤسسات تطوير سياسات قوية لحقوق
اإلنسان.

تأتي القضايا البيئية كأولوية قصوى لمعظم المؤسسات
في الدول العربية التي ترغب في تعزيز محفظة برامجها
للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات.

معايير العمل

مرة أخرى ،من خالل الجائزة العربية للمسؤولية االجتماعية
للمؤسسات والبرامج التدريبية وتسليط الضوء على أفضل
ً
عددا من األمثلة
الممارسات ،توفر أرابيا سي اس ار نتورك
على حماية البيئة على المستوى المؤسسي والتي يمكن
ً
أيضا
للشركات اعتمادها .وتقوم أرابيا سي اس ار نتورك
بعدة إجراءات صديقة للبيئة في مكان العمل ،حيث تستخدم
الورق المعاد تدويره ،واستخدام الورق المستهلك للطباعة
الداخلية ،والجهود المبذولة للحد من استهالك الطاقة
والمياه .كما تتبنى أرابيا سي اس ار نتورك بشكل كبير
الندوات االلكترونية وقنوات االتصال االلكترونية األخرى
لخفض البصمة البيئية من خالل تقليل استخدام وسائل النقل.

املبدأ 3

يتعين على األعمال احترام حرية التنظيم واالعتراف
الفعلي بالحق في التفاوض

املبدأ 4

يتعين عليها القضاء على جميع أشكال السخرة
والعمل الجبري

املبدأ 5
املبدأ  6يتعين عليها القضاء على التمييز في مجال التوظيف
يتعين عليها االلغاء الفعلي لعمل االطفال

والمهن

طوال عام  ،2012دعمت أرابيا سي اس ار نتورك قيم اشراك
الموظفين وتحقيق ظروف العمل اآلمنة لدى المؤسسات
التي عملت معها ،إما من خالل التغذية الراجعة خالل التقديم
للجائزة ،ورش عمل تصميم استراتيجيات المسؤولية االجتماعية،
أو من خالل الدورات التدريبية الطار المبادرة العالمية لإلبالغ.
أرابيا سي اس ار نتورك كمنظمة  ،ال تتسامح مع عمالة
األطفال أو التمييز في مكان العمل على أساس الدين والجنس
أو الجنسية أو الخلفية االقتصادية .كما تبرز أرابيا سي اس ار
نتورك المؤسسات التي عالجت قضايا مماثلة في استراتيجياتها
للمسؤولية االجتماعية واالستدامة.
ً
جهودا
في عام  ،2013سوف تبذل أرابيا سي اس ار نتورك
خاصة للمؤسسات لمعالجة قضايا حقوق العمل في سالسلها
ً
جنبا إلى جنب مع إطالق االصدار الرابع
بشكل أوسع .وهذا يسير
الجديد للمبادرة العالمية لإلبالغ ،والذي يشدد على وضع جهد
اضافي للكشف ومعالجة أية انتهاكات ضمن سلسلة التوريد
الخاصة بها.

البيئة

املبدأ 7

يتعين على االعمال التشجيع على اتباع نهج احترازي
إزاء جميع التحديات البيئية

املبدأ 8

يتعين عليها االضطالع بمبادرات لتوسيع نطاق
المسؤولية عن البيئة

املبدأ 9

يتعين عليها التشجيع على تطوير التكنولوجيات غير
الضارة بالبيئة ونشرها
ربما يعتبر االلتزام لمعالجة التحديات البيئية أحد أقوى نقاط
القوة لدى أرابيا سي اس ار نتورك .فإلى جانب تحالفها الوثيق
مع مجموعة عمل اإلم��ارات للبيئة (وهي منظمة شقيقة)،

اتخذت أرابيا سي اس ار نتورك خطوات رائدة في تحييد
انبعاثات الكربون لمنتدى الجائزة العربية للمسؤولية
االجتماعية للمؤسسات في شهر أكتوبر  .2012وقد تحقق
هذا اإلنجاز بدعم من مؤسسة مايكاليمت في سويسرا.
وتهدف أرابيا سي اس ار نتورك في عام  2013لتكون
قادرة على أن تفعل الشيء نفسه من أجل إلهام المؤتمرات
واألحداث األخرى للحد من بصمتها البيئية.

مكافحة الفساد

املبدأ 10

يتعين على األعمال مكافحة الفساد بكل
أشكاله ،بما فيها االبتزاز والرشوة
ً
وخصوصا من خالل الشفافية ،بسرعة
تنمو مكافحة الفساد،
لتكون مسألة حاسمة بالنسبة للمؤسسات في الشرق
األوسط .وكونها واحدة من أصحاب المصلحة التنظيميين
ً
ً
ً
معتمدا في
تدريبيا
وشريكا
القليلين للمبادرة العالمية لإلبالغ
ً
دورا
منطقة الشرق األوسط ،تلعب أرابيا سي اس ار نتورك
ً
نشطا للغاية في دعم االفصاح الشامل لألداء التنظيمي
لمجموعة واسعة من قضايا االستدامة ،ال سيما تلك المتصلة
بمبادئ الميثاق العالمي لألمم المتحدة.
ً
أي��ض��ا الجائزة العربية للمسؤولية االجتماعية
وتلعب
ً
ً
كبيرا في مساعدة المؤسسات على
دورا
للمؤسسات
االف��ص��اح عن أداء المسؤولية االجتماعية للمؤسسات
ً
جيدا ،مما يبقي اآلثار
ومقارنتها بمعايير منظمة ومحددة
ً
مزيدا من االفصاح.
السلبية تحت المراقبة ويشجع
وتقدم أرابيا سي اس ار نتورك اآلن خدمات ضمان الطرف
الثالث المستقل ،وهذا سيدفع المزيد من المؤسسات لضمان
سالمة البيانات ضمن تقارير استدامتها .ومع عدة سنوات من
تقييم المسؤولية االجتماعية للمؤسسات ،تمتلك أرابيا سي
اس ار نتورك مهارات عالية لتقييم المؤسسات وتدريبهم
على تحسين أدائهم وتوفير ضمانات موضوعية عن مصداقية
المؤسسة.
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الختام
ً
عاما إلعادة البناء واتخاذ
كانت سنة 2012
خطوات في اتجاهات جديدة يمكنها أن
تؤدي إلى مستقبل أفضل وأكثر استدامة،
ً
قائما على أس��اس ال��م��س��اواة والحرية
والتسامح واحترام المجتمع والبيئة.
في نواح كثيرة ،عكست أرابيا سي اس ار
نتورك التقدم الذي أحرزته المنطقة على
مدى األشهر االثني عشر الماضية في
التغلب على السنوات الصعبة الماضية،
ووض��ع معايير جديدة لنفسها لتحسين
توجيه المسؤولية االجتماعية للمؤسسات
واالستدامة في المنطقة العربية.
ولكن ال ي��زال هناك الكثير مما ينبغي
القيام به ،وهناك العديد من الدول العربية
التي ترغب أرابيا سي اس ار نتورك القيام
ً
ج��زءا من
فيها ب��دور أكثر فعالية لتكون
زخ��م االستدامة اإلقليمية .المسؤولية
ً
حكرا
االجتماعية للمؤسسات ل��م تعد
على ال��دول المتطورة ،بل هي ض��رورة
حتمية حتى للحكومات والشركات ذات
الموارد الشحيحة لتأخذها في االعتبار
لضمان منافع طويلة األج��ل .ويمكن أن
يحدث هذا التغيير في العقلية فقط عندما
نفهم كيف يمكن تحقيق قيمة مشتركة
للمسؤولية االجتماعية.
في عام  ،2012اتخذت أرابيا سي اس
ار ن��ت��ورك اتجاهات ج��دي��دة ف��ي تقديم
خدمات بناء القدرات للمؤسسات التي
ترغب في تحسين أدائها المستدام .من
خالل عقد مجموعة من الدورات التدريبية
المفيدة في مجال المسؤولية االجتماعية
والمشاركة في فعاليات التواصل وورش
العمل ،كانت أرابيا سي اس ار نتورك قادرة
على الوصول إلى العديد من المؤسسات
في الكثير من الدول ،التي من المتوقع
أن تأخذ على عاتقها بعد ذلك مسؤولية
ايصال رسالة الممارسات المسؤولة إلى
المزيد من سالسل التوريد الخاصة بها .أحد
اإلنجازات األولية ألرابيا سي اس ار نتورك
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كان الدخول في اتفاق مع مجلس األعمال السويدي لتشجيع
الشركات السويدية في اإلم��ارات العربية المتحدة لتصبح
شركات مواطنة ومسؤولة .هذه الشراكة مهدت الطريق
لعالقات مثمرة مع عدد من المؤسسات واألفراد.
وفي حين أن المخطط كان اجراء دورتين تدريبتين في عام
محظوظة بما فيه
 ،2012فقد كانت أرابيا سي اس ار نتورك
ً
الكفاية لتنظيم  7دورات تدريبية معمقة .واح��دة من هذه
ً
ً
داخليا ألحد الشركات ،وكانت
تدريبا
الدورات التدريبية كانت
ً
انجازا
أخرى خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة ،وهو ما يعد
ألرابيا سي اس ار نتورك .وباإلضافة إلى هذه الدورات التدريبية،
ً
دورا
استطاعت الشبكة من تنظيم  3ورش عمل مفيدة لعبت
ً
حيويا في الوصول إلى عدد من المؤسسات التي لم تشارك
ونتيجة لذلك ،استفادت
في السابق مع أرابيا سي اس ار نتورك.
ً
أرابيا سي اس ار نتورك من جدول أعمالها المزدحم باألحداث
من حيث تعزيز سمعتها ومصداقيتها.
ً
ً
ً
ً
جدا في
هاما
دورا
أيضا
وقد لعبت أرابيا سي اس ار نتورك
التأثير على االتجاهات الدولية لالستدامة .وبكونها أحد أصحاب
المصلحة التنظيمية وشريك تدريبي معتمد للمبادرة العالمية
لإلبالغ ،دافعت الشبكة عن الحاجة إلى اإلفصاح عن االستدامة
في المنطقة ،وخاصة بين المؤسسات الكبيرة الحجم التي
لديها تأثير اجتماعي وبيئي كبير .ومن خالل كون السيدة حبيبة
المرعشي رئيسة أرابيا سي اس ار نتورك كممثل لمنظمات
المجتمع المدني في مجلس أصحاب المصلحة للمبادرة
العالمية لإلبالغ ورئيسة الشبكة االقليمية للميثاق العالمي
في دول مجلس التعاون الخليجي ،فقد أبرزت أرابيا سي اس ار
نتورك منطقة الشرق األوسط على خريطة االستدامة العالمية
كالعب رئيسي في السنوات المقبلة.
ً
أيضا بمشاركة أرابيا سي اس ار نتورك في
وتميز عام 2012
عدد من الفعاليات والبرامج الخارجية .ولعل أهم هذه الفعاليات
كان ترأسها للوفد العربي في منتدى ليل العالمي لألعمال
ً
أيضا استطاعت أرابيا سي اس ار نتورك على
المسؤولة .وهنا
تمثيل المنطقة وعرض بعض األمثلة المتميزة من استدامة
المؤسسات .وتهدف أرابيا سي اس ار نتورك إلى المشاركة
بوفد عربي أكبر في هذا المنتدى العالمي في عام .2013
وساهم هذا المنتدى وغيره من الفعاليات في ابراز محاور
المسؤولية االجتماعية للمؤسسات التي تركز عليها أرابيا سي
اس ار نتورك.
وكما هو الحال في السنوات السابقة ،كانت الجائزة العربية
للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات درة العقد ،حيث أكملت
دورتها الخامسة في عام  2012وسط الظروف االقتصادية
الصعبة والفوضى االجتماعية والسياسية في المنطقة.
هذه ال��دورات الناجحة هي شهادة على مصداقية وقيمة
الجائزة ،ودليل على التزام مئات المؤسسات التي ال تزال تعمل
بمسؤولية على الرغم من الصعاب .في عام  ،2012كانت
الجائزة قادرة على تجاوز أرقام العام الذي سبقه ،إذ استقبلت
ً
قطاعا .وشهدت دورة 2012
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ً
تطورا مع سعيها لتسليط الضوء على المشاريع التي تم تأسيسها

ً
ونظرا
كشراكة بين القطاع الخاص وقطاع المجتمع المدني.
لنجاحها ،فسوف تبقى هذه الفئة في دورة عام 2013
القادمة من الجائزة.
وحظيت أرابيا سي اس ار نتورك في عام  2012بالحصول
على رعاية قيمة ألحداثها من عدد من المؤسسات من جميع
أنحاء المنطقة .هذا يدل على القيمة التي تقدمها أرابيا
سي اس ار نتورك للمؤسسات في الدول العربية من خالل
برامجها وأنشطتها .أما مسألة استفادة المؤسسات من
برنامج عضوية الشبكة فما زالت ال تنمو بالمعدل المأمول.
ومن المؤمل أن تدرك المؤسسات والشركات بشكل أكبر
ً
جزءا من شبكة
في عام  2013قيمة برنامج العضوية لتكون
تضيف قيمة كبيرة من حيث بناء القدرات ،التواصل والتشبيك،
وابرازها كشركة مواطنة مسؤولة.
وتمكنت أراب��ي��ا سي اس ار نتورك من ادارة  3أدوات
اتصال في ع��ام  ،2012هما كتاب أفضل الممارسات
العربية (مجموعة من دراسات الحالة من الفائزين بالجائزة
العربية للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات) ،والمسؤولية
االجتماعية العربية (النشرة الشهرية االلكترونية ألرابيا سي
اس ار نتورك) ،وقنوات التواصل االجتماعي ألرابيا سي اس
ار نتورك (لينكد-إن ،تويتر ،والفيسبوك) .وتلعب هذه األدوات
ً
ً
قيما للغاية في رفع الوعي وتثقيف الناس والمنظمات
دورا
على الممارسات المبتكرة والفعالة التي يمكن اعتمادها
ألفضل تأثير مستدام .وستستمر أرابيا سي اس ار نتورك في
استخدام هذه المنصات في عام .2013
أحد اإلضافات األكثر إثارة لمحفظة خدمات أرابيا سي اس ار
نتورك هو تقديم ضمان الطرف الثالث المستقل للمؤسسات
التي ترغب في الحصول على تقييم موضوعي إلنجازات
استدامتها وإفصاحها .ونتيجة لخبرة أرابيا سي اس ار نتورك
في تقييم أداء المسؤولية االجتماعية للمؤسسات ،فإن
ضمان الطرف الثالث المستقل سيساعد على تعزيز مصداقية
العديد من المؤسسات التي تنشر بيانات أدائها المستدام.
ومع الزخم ال��ذي اكتسبته أرابيا سي اس ار نتورك في
األشهر االثني عشر الماضية ،فإن تحسين الحقيبة التدريبية،
وبرنامج الجائزة المقرر ،والمنشورات القوية من دراسات
الحالة حول المسؤولية االجتماعية للمؤسسات ،وخدمات
ضمان المصداقية من الطرف الثالث المستقل ،وغير ذلك من
ً
وعودا كبيرة لتحقيق المزيد
البرامج ،يجعل عام  2013يحمل
من اإلنجازات ألرابيا سي اس ار نتورك وكذلك لجدول أعمال
االستدامة في المنطقة .في حين أنه ال يمكن ضمان نتائج
دقيقة للعام القادم ،فهناك شيء واحد مؤكد وهو أن
ً
جهدا
معنى االستدامة ال يمكن أن يتحقق وحده ،بل يتطلب
ً
ً
ً
ً
مهما من جميع المؤسسات.
أساسيا
والتزاما
مشتركا
ً
ج��زءا من رحلتنا ،واعمل معنا من أج��ل مستقبل
كن
مستدام.
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الشركات األعضاء في
شبكة أرابيا سي اس ار نتورك
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