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التنمية المستدامة تحتاج  العالم وتهدد  التي تحاصر  العالم بحاجة للمواطنة المسؤولة فقط، فالمشاكل  لم يعد 
المناخ،  وتغير  الفقر،  من  الملحة  للمشاكل  حلول  فإيجاد  نحو فعال،  على  لمعالجتها  المسؤولية  من  بكثير  أكثر  إلى 
. هذا النهج، عندما يتم إعتماده من قبل رجال األعمال، فإنه يمكن تعريفه 

ً
 مبتكرا

ً
والصراع، والتدهور البيئي يتطلب نهجا

بالمسؤولية االجتماعية التحويلية للشركات واالستدامة.

ية، ما يؤدي بدوره إلى تغيير رؤية أصحاب المصلحة،  أنه ينطوي على تغيير شامل لطريقة عمل المؤسسات التجار
 بالرغبة في العمل لحل المشاكل االجتماعية وخلق قيمة طويلة األمد، بمعنى أنه يتجاوز البعد األخالقي فقط 

ً
مدعما

للمساهمة بشكل فعال وأكبر في عملية التحول وليصبح عامال من عوامل التغيير الذي يمكن أن يؤثر ليس في نطاق 
المؤسسات فحسب بل في المجتمع ككل.

تعكس الجائزة العربية للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات لهذا العام هذا الشغف الذي يدفع الشركات إلى البحث 
عن حلول مستدامة واعتماد تدابير تحويلية لتحقيق أهدافها. نحن نبحث عن مثل هذه المؤسسات غير المكتفية عن 
 فقط، بل تسعى لتغيير العالم نحو األفضل عن طريق لمس حياة العديد من أصحاب المصلحة. 

ً
 مسؤوال

ً
كونها مواطنا

 لاللتزام بوضع حلول للمشاكل العالمية، وتشاركهم شعورهم لهذا الغرض. 
ً
هذه الجائزة تشّيد لهم نهجا

لبناء  األسس  بالفعل  المؤسسات قد وضعت  المستدامة، فإن هذه  التنمية  أهداف  لتطبيق  العالم  وفي سعي 
ية. ويمكن القول أنها تسير بشكل حقيقي لتحقيق ما قاله جيفري ساكس: “نحن  العمارة المستدامة ألعمالها التجار
بحاجة إلى الدفاع عن مصالح أولئك الذين لم و لن نلتقي بهم أبدا”. وفي هذا الكتيب، نقدم السيرة الذاتية لهؤالء 
األبطال، جنبا إلى جنب مع ملخص قصير للدورة الثامنة للجائزة العربية للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات ، والذي 

ين لتبني الثقافة التحويلية وخلق قيمة مستدامة لهم وللمجتمع. نأمل أن يلهم اآلخر
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تحتفل الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات في كل عام بإنجازات الشركات الرائدة في مجال المسوؤلية 
االجتماعية واالستدامة في المنطقة العربية، حيث أصبحت أبرز المنابر المحفزة في منطقة الشرق األوسط وشمال 
يقيا في هذا المجال، وقد بدأت قبل ثماني سنوات في محاولة جادة لجذب المؤسسات في العالم العربي  أفر
الساعية إلى المضي في نهج المسؤولية االجتماعية. منذ ذلك الحين، أخذت الجائزة العربية للمسؤولية االجتماعية 

للمؤسسات منحنى للنمو وسمعة عالمية.

ظلت األهداف األساسية للمبادرة دون تغيير جذري، مع توسيع ملحوظ في نطاقها وحجمها على مر السنين، لُتدخل 
يد من التصنيفات، حيث أعيد تخطيط نموذج الطلب وأصبحت معايير التقدم للجائزة أكثر حزما ودقة، وقد  جراء ذلك المز
إرتكزت على  التي أصبحت أكثر صرامة بقدر كبير من االحترام عالميا واقليميا. حيث  التغييرات على جائزة  قوبلت هذه 
المتحدة)UNGC(، ومبادرة إعداد  العالمي لألمم  الميثاق  الدولية مثل  المبادئ  معايير مطبقة في مجموعة من 

 .)EFQM( وإطار التميز ،)GRI( ير العالمية التقار

وما  واإلحصاءات  األدلة  على  المبنية  المعلومات  لتقديم  قوية  بمتطلبات   
ً
مرفوقا المميزة،  المعايير  لتطبيق  ونظرا 

 مميزا في مجال المسؤولية االجتماعية واالستدامة في المنطقة 
ً
شابه ذلك، تفردت الجائزة العربية لنفسها موقعا

، كونها غير منحازة وذات شفافية ومصداقية، حيث تتم عمليات تحكيم 
ً
العربية، وكسبت سمعة لم يسبق لها مثيال

 لتنوع الشركات 
ً
طلبات الترشح من قبل لجنة تحكيم محايدة وثالثية اللغة فضال عن كونها مستقلة عن الشبكة. ونظرا

والفرنسية  ية  واإلنجليز العربية  الثالث  باللغات  للترشح  نماذج  توفير  على  الشبكة  حرصت  فقد  العربية  المنطقة  في 
يقيا، كما يتم التحقق من نتائج كل دورة من  لضمان توفير الفرصة للجميع للمشاركة خاصة الدول العربية في شمال إفر
الجوائز و اعطاء الضمان والتصديق عليها من قبل شركة )DNV-GL( احدى المؤسسات الرائدة في العالم في مجال 

شهادات التصديق وضمان طرف ثالث.

السنوي  الحفل  خالل  لها  والمتبنية  اإلجتماعية  المسؤولية  لنهج  المطبقة  المؤسسات  بأفضل  االعتراف  عن   
ً
فضال

الشبكة أفضل ممارسات هذه المؤسسات في اصدار سنوي لكل دورة، حيث يعتبر بمثابة نموذج  تختزل  للشبكة، 
يحتذى به للنهج المبتكر الذي اتخذته المؤسسات العامة والخاصة والمنظمات غير الحكومية في جميع أنحاء العالم 
 في خلق الوعي 

ً
 طويال

ً
العربي الساعية للمضي في ركب المسؤولية االجتماعية واالستدامة، كما يقطع شوطا

حول التحديات االجتماعية واالقتصادية والقضايا التي تهيمن على بيئات التشغيل الخاصة بهم، و يتناول أمثلة لتطبيق 
إليهم  السوق  نظر  كيفية  ويعزز  وعملياتهم،  ألعمالهم،  التميز  بذلك  ليضيف  واالستدامة  االجتماعية  المسؤولية 

 للدخول في عالقات طويلة األمد معهم.
ً
ليكتسبوا بذلك ثقة اكبر من أصحاب المصلحة وليكونوا أكثر استعدادا

وعموما، فإن الجائزة العربية للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات تعطي دفعة واضحة لسمعة هذه المؤسسات 
في السوق، وتكفل لهم ذلك على نطاق واسع ليس في المنطقة العربية فقط بل بين خبراء االستدامة والممارسين 
للمسؤولية االجتماعية في جميع أنحاء العالم، كما توفر لهم فرصة إظهار اهتمامهم وحسن التزامهم من خالل 
الجوائز.  يع  توز حفل  مع  يتزامن  الذي  السنوي  للمؤسسات  االجتماعية  للمسؤولية  العربي  المنتدى  في  التحدث 
نبذة سريعة عن  اعطاء  العام. وكذلك  بالجوائز هذا  ين  للفائز المميزة  الخصائص  الضوء على  الكتيب  كما يسلط هذا 

المؤسسات الفائزة.

تم إحداث تغييرات ملحوظة بسبب إدخال ثالث فئات موضوعية جديدة لهذه الدورة، حيث تم اختيار 92 طلب للخضوع 
الدورة  انخفاضا طفيفا في نسبة المشاركة مقارنة مع  التحكيم، للفوز في تسع فئات. وقد سجلت  لتقييم لجنة 
الماضية لحصول تغيير ملحوظ في دورة هذا العام حيث تم اضافة ثالثة قطاعات صناعية جديدة ألول مرة )مؤسسات 
يخ  الخدمات المالية، و المؤسسات االجتماعية، ومؤسسات قطاع الطاقة(. وسجل أعلى مستوى حتى اآلن في تار
ير االستدامة والمسؤولية االجتماعية ما يدل على نمو االتجاه السليم للشفافية  الجوائز من حيث عدد وجودة تقار

واإلفصاح ألعمال المؤسسات في المنطقة.
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اجلدول 1.أ  املشاركة حسب البلد و القطاع 2008 - 2015

اجلدول 1.ب املشاركة حسب الفئة 2008 - 2015 



العام  هذا  تم  كما   ،
ً
قطاعا وعشرين  خمسة  عبر  عربية  دولة  عشر  احدى  من  طلبات  للجائزة  الثامنة  الدورة  تلقت 

إضافة ثالث فئات جديدة هي الخدمات المالية والطاقة والمؤسسة االجتماعية، وأدى ذلك إلى تنوع مشاركات 
المتقدمين في الفئات التسعة، مما يجعل من الصعب المقارنة بين نتائج هذه الدورة والدورة السابقة. تم تسجيل 
يع الشراكة والتعاون )35(، تليها الشركات الكبيرة )19(، والمتوسطة )14(.  أكبر عدد من المتقدمين في فئة مشار
وسجلت مشاركات في الفئات الجديدة، بواقع )6( لخدمات الطاقة، و )4( في فئة الخدمات المالية، و )3( في فئة 

المؤسسة االجتماعية. 

بين  المتباين  للنطاق  المتقدمين  لضمان فهم  والتعاون،  الشراكة  تطبيق  تغيير في شكل  إجراء  الدورة  وعرفت هذه 
 تسليط الضوء على االختالفات بين الهبات 

ً
يع الشراكة والتعاون، حيث كان القصد من وراء التعديالت أيضا برامج ومشار

ية والشراكة والتعاون ما أدى بدوره النخفاض عدد المتقدمين في هذه الفئة هذا العام مقارنة مع عام 2014،  الخير
ومع ذلك فإنه من المشجع أن نالحظ أن الطلبات المقدمة في هذه الدورة كانت ذات نوعية أعلى بسبب التغيرات 
المذكورة آنفا، كما سجل إرتفاع في عدد المنظمات غير الحكومية و غير الربحية في هذه الدورة مقارنة مع الدورة 
األخرى  البارزة  التعديالت  وتضمنت  الجوائز.  الثالث في  القطاع  لتنامي مشاركة  إيجابي  اتجاه  على  يدل  ما  السابعة، 

إضافة جزأين جديدين الى التطبيق الرئيسي وهما )الشراكة والتعاون، واالبتكار(.

باالضافة  الجائزة  للمشاركة في  الخليجي  التعاون  للجائزة فتقدمت جميع دول مجلس  الترشح  بطلبات  يتعلق  وفيما 
المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  من  المشاركات  عدد  وارتفع  العربي،  والمغرب  المشرق  دول  من  التقديمات  الى 
وقطر والمملكة العربية السعودية كذلك عدد المتقدمين من المملكة األردنية الهاشمية لعام 2015. وتشير جميع 
يادة شعبية الجائزة العربية للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات كونها المنصة الوحيدة  مؤشرات النمو والتطور الى ز
لتشجع  للمؤسسات.  واالستدامة  االجتماعية  المسؤولية  حول  العربي  العالم  وذات مصداقية في  بها  المعترف 

بدورها المؤسسات في جميع أنحاء العالم العربي والقطاعات للتنافس فيما بينهم. 

وأشارت المؤسسات المشاركة عن مدى أهمية التجربة والخبرة التي اكتسبتها من خالل التقدم للجائزة، مما أدى إلى 
تحسينات كبيرة في مجال ممارساتها للمسؤولية االجتماعية واستدامتها. والدليل على ذلك، حقيقة تكرر المتقدمين 
للمسؤولية  العربية  الجائزة  عليها  ارتكزت  التي  الدولية  المعايير  سمحت  وقد   .٪60 بنسبة   2015 دورة  في  للجائزة 
واالستدامة  االجتماعية  المسؤولية  مواضيع  يخص  فيما  مبادراتهم  بتحسين  المشاركين  للمؤسسات  االجتماعية 
يادة فاعلية برامجهم. وقد عزز ذلك من قيمة الجائزة وجذبت المؤسسات العامة والخاصة ، الكبيرة  ومكنتهم من ز

يقيا والشرق األوسط.  والصغيرة، والغير الربحية ومن جميع أنحاء الدول الناطقة باللغة العربية من شمال افر

ية والفرنسية، فإن الغالبية العظمى للطلبات كانت  على الرغم من إمكانية تقديم طلبات الترشيح باللغة العربية واالنجليز
ية بنسبة )96٪( من إجمالي الطلبات، تليها ثالث طلبات باللغة العربية وواحدة بالفرنسية، وبلغ العدد  باللغة اإلنجليز
ير االستدامة المقدمة كدليل تكميلي 34، منها 21 من  ير المسؤولية االجتماعية للمؤسسات أو تقار اإلجمالي لتقار
الشركات الكبيرة، و8 من الشركات متوسطة الحجم، و2 من الشركات صغيرة الحجم و 3 من المؤسسات الحكومية. 
فانه مؤشر  االستدامة، مع هذا  ير  تقار وتقديم  باعداد  قامت  المؤسسات  أقل من 50٪ من  أن  الرغم من  على 
ايجابي. كما قام المتقدمون بتزويدنا بمواد إضافية وأدلة من مختلف األنواع لمصادقة طلباتهم، كما هو منصوص 
ير العالمية )GRI( في  ير إستندت إلى مبادئ مبادرة اعداد التقار عليه في المبادئ التوجيهية للجائزة. العديد من التقار

حين إستند البعض اآلخر إلى االمتثال لمتطلبات اإلبالغ الصناعي. 
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تحليل اتجاهات الجائزة العربية للمسؤولية 

اإلجتامعية للمؤسسات 2015
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قطاع

البالد

املؤسسة 
سلطنة لبنانالكويتاألردنمصرالبحرين

قطرعمان
المملكة 
العربية 
السعودية

اإلمارات 
العربية 
المتحدة

المغرب سودان

21317الخدمات المالية 
2114كيماويات 

22مواد البناء  
مؤسسات غير 

ربحية/ مؤسسات 
غير حكومية 

11

السلع والخدمات 
11الصناعية 

22إدارة المرافق 
المأكوالت 

213والمشروبات 
قطاع الخدمات 

55الحكومية 

11الرعاية الصحية 
33بيع التجزئة 

11الخدمات القانونية 
22التصنيع 

وسائل االعالم 
11واالتصاالت 

13116التعليم 
1225النفط والغاز 
توزيع السلع 
11االستهالكية 
123التكنولوجيا 
11اإلتصاالت 

11السياحة والسفر 
11التنقيب 

المؤسسات 
11اإلجتماعية 

11اإلستشارات  
11الخدمات 

123خدمات المرافق 
11أخرى

352258 14211433إجمالي
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الفــــــــــــائز
مواصالت اإلمارات

دولة اإلمارات العربية المتحدة

15

 مملوكة 
ً
يا  وإدار

ً
مواصالت اإلمارات مؤسسة اتحادية مستقلة ماليا

للحكومة أنشئت عام 1981.  تهدف المؤسسة إلى تنظيم وإدارة 
مختلف  لصالح  تشغيلها  على  واإلشراف  والصيانة  النقل  خدمات 
القطاع  ومؤسسات  والمحلية،  واالتحادية  الحكومية  الجهات 
الخاص. لتصبح مؤسسة رائدة في مجال النقل المستدام. تتلخص 
الرفاهية  أعلى مستويات  تحقيق  يادة في  والر التميز  رؤيتها في 
خالل  من  والمؤسسات  األفراد  من  وعمالئها  لشركائها  والراحة 
تطوير  إلى  المؤسسة  ية. وتهدف  البشر الموارد  مبدع من  فريق 
يتماشى  بما  اللوجستية  واالنشطة  المواصالت  وخدمات  عمليات 
في  والمحلية  الدولية  المعايير  مع  المتوافقة  الممارسات  مع 

السالمة والمحافظة على البيئة والمجتمع.

ولتنفيذ رؤيتهم المستدامة يقومون على تحليل العوامل الداخلية 
والخارجية سنويا وفق دليل التخطيط االستراتيجي المطور ودراسة 
 
ً
المتغيرات والظروف الخارجية لتنبثق عنها المبادرات االستراتيجية.مثال
: دعم األنشطة المجتمعية في الدولة كمبادرة )الحافلة 

ً
اجتماعيا

الوطنية( لتوفير النقل الجماعي في الفعاليات المجتمعية، وتوطين 
وإقليميا  محليا  استثماراتها  في  التوسع   :

ً
واقتصاديا الوظائف. 

نمو  وتحقيق  المدرسي  النقل  بنشاط  السعودية  سوق  كدخول 

وحدة  عمل  توسيع   :
ً
بيئيا سنوات.   5 آخر  في  لألرباح  مستدام 

الغسيل الجاف وإنتاج مصنع تلبيس اإلطارات وتحويل عربات مالعب 
مع  اتفاقية  توقيع  تم  ذكية:  شراكات  بالكهرباء.  للعمل  الجولف 

مؤسسة UITP العالمية لدعم معايير سالمة النقل. 

التميز  على  وركزت  االستراتيجية  المؤسسة خطتها  راجعت وحدثت 
لتعكس اهتمام  المستدامة  المواصالت والخدمات  يادة في  والر
القيادة والمؤسسة باالستدامة وتم ادخال مبادىء االستدامة 
في المبادرات االستراتيجية والتشغيلية للمؤسسة، ونتج عن تطبيق 
نتائج  استدامة  وضمان  اإلنتاج  يادة  وز تحسن  االستراتيجية  هذه 
األمثلة  ومن  للمؤسسة.  الرئيسية  االستدامة  وأهداف  األعمال 
النقل  لخدمة  المزدوجة  السير  خطوط  نظام  حقق  ذلك:  على 
وعدد  والعمالة  الوقود  استهالك  توفير  الحكومي  المدرسي 
اإللكتروني  الحافالت  تعقب  نظام  تطبيق  إلى  إضافة  الحافالت، 

يادة الربحية. لتوفير الوقود وز

 ،2014 عام  خالل  المجتمعية  المسؤولية  ميثاق  المؤسسة  حدثت 
حيث التزمت بتوفير نقل مستدام متوافق مع المعايير العالمية لما 
بتقديم  مجتمعية  بأدوار  والتزمت  وطالبة.  طالب   218,500 يقارب 
التوعية والتدريب الصحاب المصلحة بواقع )250( فعالية خالل عام 
2014 بما في ذلك تنفيذ عمليتي إخالء وهميتين للحافالت المدرسية 
مما  المدني،  الدفاع  إدارة  مع  بالتعاون  العامة  اإلدارة  ومبنى 
معايير  يدعم  وبما  المعنية  الفئات  مختلف  الفعالية في  أثر  يظهر 
وأطلقت  االمارات.  لمواصالت  واالجتماعية  البيئية  االستدامة 
المؤسسة الخطة االستراتيجية للتنمية الخضراء والتي احتوت على 
المستوى االستراتيجي،  المبادرات والمشاريع على  مجموعة من 

محددة بأهداف قصيرة وطويلة المدى.

أداء  عىل  والعمل  املستدامة،  والخدمات  املواصالت  يف  والتميز  الريادة  تحقيق  يف  املتمثلة  رؤيتها  لبلوغ  مسريتها  يف  املؤسسة  حققته  الذي  ‘‘النمو 

والطموحات  الــرؤى  لتجسيد هذه  إن سعينا  واألفراد.  املؤسسات  والعمالء من  للرشكاء  والراحة  الرفاهية  أعىل مستويات  إىل  بالوصول  الطموحة  رسالتها 

الذي يعمل  املبدعة  البرشية  العليا باملؤسسة وفريق عمل متنوع من املوارد  الذي بذلته اإلدارة  الجهد  الواقع، يتجىل بوضوح يف  بشكل عميل عىل أرض 

بانسجام للمساهمة يف تحقيق التنمية املستدامة كام هو موضح يف مؤرشات األداء السنوي للمؤسسة.” - محمد عبدالله الجرمن، املدير العام 
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هيئة كهرباء ومياه دبي »ديوا«
دولة اإلمارات العربية المتحدة

تأسست هيئة كهرباء ومياه دبي في عام 1992 بموجب مرسوم 
 
ً
نجاحا الهيئة  يدمج شركة كهرباء دبي ودائرة مياه دبي. حققت 
والمياه في  الطاقة  باستمرار على  المتزايد  الطلب  تلبية   في 

ً
كبيرا

إمارة دبي وتعتبر واحدة من المساهمين في النمو المذهل لدبي 
قوة  دبي  ومياه  كهرباء  توظف  الماضية.  العقود  مدى  على 
أكثر من 725  وتخدم  آالف شخص،   10 من  أكثر  تضم  كبيرة  عاملة 

ألف متعامل.

تتمثل رؤية الهيئة في أن تصبح مستدامة وفي مصاف المؤسسات 
العالمية  من خالل ضمان رضا أصحاب المصلحة، واعتماد الممارسات 
المسؤولة، وتوفير الكهرباء والماء  حسب أعلى المعايير الدولية. 
 لترسيخ االستدامة في قلب استراتيجية 

ً
وقد اتخذت الهيئة جهودا

أعمالها وخاصة بالنسبة للمستقبل، حيث تهدف استراتيجية الطاقة 
يقرب من  بما  الطاقة  تنويع مصادر  إلى  المتكاملة في دبي 2030 
30٪ )15٪ شمسية، 7٪ نووية و 7٪ الفحم النظيف ( وانخفاض 
لكهرباء  االقتصادية  األولويات  تحديد  تم  وقد   .٪30 بنسبة  الطلب 
واالستثمارات  واإليرادات  للتكاليف  األمثل  باعتبارها  دبي  ومياه 

خالل  من  دبي  في  المستدامة  االقتصادية  التنمية  لدعم  وذلك 
والتوطين  االستراتيجي،  واالبتكار  المتميزة،  والخدمة  العمليات 
البيئية  األولويات  وتعد  المتنوعة.  المحلية  يد  التور وسلسلة 
وتشمل  البيئية،  واآلثار  الطبيعية  الموارد  استخدام  ترشيد  للهيئة 
وأخالقيات  الحوكمة  معايير  بأعلى  التمسك  االجتماعية  األولويات 
للعمالء  االجتماعية مع توفير قيمة مضافة  العمل والمسؤولية 
المحلية  والمجتمعات  يين  التجار والشركاء  والموردين  والموظفين 

والحكومة. 

الشمسية  الطاقة  مجال  في  جهودها  من  بقوة  الهيئة  كثفت 
في محاولة لتحقيق هدف تنويع مصادر الطاقة بحلول عام 2030، 
من خالل المشاركة في مختلف المبادرات مثل بناء مجمع الشيخ 
شركة  وإنشاء  الشمسية،  للطاقة  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد 
اإلقتصاد  يعتبر في طليعة  الذي  كربون دبي  مركز  لها مثل  تابعة 
األخضر ومبادرة الطاقة النظيفة في اإلمارة، وغيرها. كهرباء ومياه 
دبي لديها سجل حافل في تقديم الخدمات؛ ورقم قياسي في 
الكهربائية وأرقام  الطاقة  الطاقة والموثوقية )خسارة نقل  توافر 
الحكومية  الجهة  لتصبح  العالمي(،  المستوى  بكثير من  أقل  الهدر 
األولى في دولة اإلمارات العربية المتحدة تقدم خدماتها بالكامل 
وأول  اللوحية،  واألجهزة  الذكية  الهواتف  عبر  الذكية  بالطريقة 
األداء  الشرق األوسط تحصل على عضوية بطاقة  مؤسسة في 

المتوازن في قاعة الشهرة. 

تركز كهرباء ومياه دبي على إيجاد مجموعة من المواهب المحلية 
الدراسية  المنح  عبر  التعليم  فرص  توفير  خالل  من  والمهنيين 
األكاديمية للطلبة. وقد سجلت الهيئة نسبة 87٪ من رضا المجتمع 
على خدماتها العام الماضي، مما يعكس المساهمات المجتمعية 
القوية التي يتم اإلعتراف بها بشكل جيد في المجتمع. كما ركزت 
تركيز على مبدأ اصحاب  على توفير نظام إدارة تنظيمي جيد ذات 
المصلحة المتعددين ليضمن تنفيذ التزامات المسؤولية المجتمعية 

واالستدامة يوميا وتوجيه الهيئة نحو تحقيق رؤيتها وأهدافها.

“تعزز هيئة كهرباء ومياه ديب مفهوم التامسك االجتامعي بني جميع فئات املجتمع. ما يدعم  بدوره خطة ديب 2021 لتأسيس مجتمع شامل ومتامسك 

تصبح  أن  ورؤيتنا  املجتمع،  فئات  لجميع  والسعادة  الراحة  بتوفري  ملتزمون  إننا  كام  للمؤسسات،  االجتامعية  واملسؤولية  املشرتكة،  املدنية  القيم  يحتضن 

الفعاليات واألنشطة يف ديب. كام تنظم  الهيئة وتدعم مجموعة واسعة من  الهيئة جهة مبتكرة ومؤسسة خدمية عىل مستوى عاملي. يف كل عام، تشارك 

لخدمة  والخاصة  الحكومية  املؤسسات  مع  االتفاقيات  من  العديد  الهيئة  وقعت  الدولية.  األحداث  يف  وتشارك  بها،  الخاصة  التوعية  وحمالت  مبادرات 

املجتمع، ورفع مستوى الوعي العام حول التحديات التي قد تواجهنا يف املستقبل.’’ - سعادة سعيد محمد الطاير، العضو املنتدب والرئيس التنفيذي
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الوصيف الثاني

في  والكهرباء  للماء  الوحيد  الموزع  هي  للتوزيع  الَعين  شركة 
العين  مدينة  أنحاء  وجميع  ظبي  أبو  امارة  من  الشرقية  المنطقة 
كهرباء   

َ
هيئة الى  تابعة  لها.  وهي مؤسسة  التابعة  والمناطق 

ومياه أبوظبي وهي المسؤولة عن شبكة التوزيع في االمارة. 
وهي شركة مساهمة عامة تأسست سنة 1998. ومنذ تأسيسها   
بتوصيل  الخاصة  يع  التوز شبكات  وتطوير  وتشغيل  بصيانة  تقوم 

خدمات الماء والكهرباء إلى المستهلكين.

االستدامة والمسؤولية االجتماعية الشاملة تعد جزء أساسي في 
الرؤية اإلستراتيجية الخمسية للشركة.  خدمة العمالء ونيل رضاهم 
هو الهدف األساسي للمؤسسة, فقد قامت الشركة باستخدام 
احدث المعدات وأفضل نظم التكنولوجيا والمشراكات الذكية مع 
القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني من أجل تقديم أفضل 
الخدمات وبأيسر السبل وبجودة عالية. وقد قامت الشركة بتنفيذ 
العديد من المشاريع لتحسين جودة خدماتها ومواكبة االحتياجات 
الجوانب  مراعاة  مع  وكهرباء  ماء  من  والمستقبلية  المتزايدة 
االقتصادية والبيئية واالجتماعية, فعلى سبيل المثال، ال الحصر، تم 

تنفيذ مشروع استبدال خطوط المياه إلى خطوط من نوع الحديد 
المرن الذي يعتبر صحيا وصديقا للبيئة وتسهل صيانتها بشكل دوري 
مناطق  عدة  لتزويد  الكهرباء  يع  توز شبكة  توسيع   

ً
أيضا تم  كما 

جديدة بالكهرباء.

 من األهداف الرئيسية للمؤسسات:

تطوير و تحسين خدمة العمالء	 
مثيالتها 	  يضاهي  بما  للخدمات  التحتية  البنية  وتحسين  تطوير 

في منطقة الشرق األوسط
يادة الدخل لضمان تقليل الدعم الحكومي	  تقليل المصاريف و ز
تحسين العائد المالي على االستثمارات 	 
الوفاء بااللتزامات و التعهدات والتقيد بالقوانين	 

بالمسؤولية  خاصة  استراتيجية  خريطة  الشركة  لدى  توجد  كما 
المجتمعية تهدف الى الوفاء باالحتياجات والمتطلبات الحالية دون 
والعمل  احتياجاتهم  لتحقيق  المستقبلية  األجيال  بقدرة  المساس 
على التنمية المستدامة من خالل ثالثة مجاالت رئيسية وهي النمو 

االقتصادي وكفاءة الموارد الطبيعية والتنمية االجتماعية.

موجهه  سياسات  تبني  على  والرؤية  االستراتيجية  هذه  تقوم 
وضوابط ضمن عمليات وأنشطة الشركة مع كافة أصحاب المصلحة  
وبما يتجاوز نطاق المهام والمسؤوليات الرئيسية بالشركة بهدف 
المساهمة في التنمية المستدامة إلمارة أبو ظبي. لذلك قامت 
وتقديم  وتنظيم  آلية  وضع  الى  تهدف  منهجية  بوضع  الشركة 
الخدمات والمبادرات والمشاريع والبرامج الموجهة لصالح المجتمع 
ومن ثم التمكن من تقييم كفاءة وفعالية هذه الخدمات ومدى 
المستقبلية  والتوقعات  االحتياجات  وتحديد  عنها  الرضاء  مستوى 
التحسين المستمر والمراجعة لهذه االهداف  القيام بعمليات  مع 
ضمن  الموضوعة  بالمستهدفات  مقارنة  األداء  نسب  ومتابعة 

عملياتهم التشغيلية واالستراتيجية.

“ان سياسة االستدامة واملسؤولية االجتامعية جزء اسايس  يف ثقافة الرشكة و نود أن نكون جزء من رحلة االستدامة والحفاظ عىل البيئة واالستخدام األمثل 

للموارد املتاحة وتأثرينا اإليجايب يف املجتمع تنفيذاَ لرؤية قيادتنا الرشيدة لذا قمنا بتبني اسرتاتيجيات ومنهجيات عمل ووضع أهداف تشغيلية فعالة لضامن 

والتزامات  وقيم  والشفافية  الثقة  متقدمة من  فعالة وقد حققنا مستويات  تشغيلية  أداء وخطط  ملؤرشات  املصلحة طبقاً  أصحاب  رؤيتنا ومبشاركة  تنفيذ 

بأننا سنظل نعمل  العهد لعمالئنا  الفرصة ليك نجدد  التزامنا بعمليات االستدامة وتظهر أنشطتنا املرتبطة باملسؤولية االجتامعية وننتهز هذه  توضح مدى 

جاهدين للحفاظ عىل املعايري العاملية التي وضعناها من أجلهم ونتعهد بأننا سنستمر يف تقديم أفضل الخدمات.” - محمد سامل الشاميس، املدير العام 

(مكرر)
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حكام  قام  عندما  سنة   100 من  أكثر  منذ  دبي  جمارك  تأسست 
المتعلقة  العامة  الخدمة  أنشطة  من  سلسلة  بوضع  المنطقة 
أن  دبي  جمارك  سعت  الحين  ذلك  ومنذ  البضائع.  وتبادل  بالتجارة 
تكون جزءا من النمو والتنمية في دبي. وهي اليوم واحدة من 

المنظمات  الرائدة في دولة اإلمارات العربية المتحدة. 

في محاولة لخلق قيمة اقتصادية واجتماعية وبيئية على المدى 
ألعمالها.حيث  كأساس  االستدامة  دبي  جمارك  إتخذت  الطويل، 
امارة  في  الرئيسية  التنمية  مبادرات  جميع  في  باإلشتراك  بدأت 
في  األولى  تعتبر  دبي  جمارك  فيها.  قياديا  دورا  ولعبت  دبي، 
العالم فيما يتعلق بأتمتت خدماتها بالكامل ، وتعمل بشكل وثيق 
وسالمة  أمن  أنظمة  إلنشاء  العالمية  الجمركية  المؤسسات  مع 

أكثر صرامة على الحدود.

لعبت جمارك دبي، داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة، دورا رائدا 
باعتبارها أقدم مؤسسة حكومية. وباستخدام التكنولوجيا واالبتكار 

تم تحديث منشآتها لتوفير أرقى الخدمات الفنية لعمالئها. وعلى 
المستوى العملي، فهي على وعي كامل فيما يتعلق بالبصمة 
البيئية، حيث تبدي إهتماما كبيرا  وتركز على كفاءة الموارد وإعادة 
العالمية  والتحديات  المناخ  لتغير  للتصدي  ذلك  إلى  وما  التدوير، 

األخرى على الجبهة البيئية.

وقد أسفرت جهودها للحفاظ على الطاقة توفير أكثر من 3 ماليين 
الحد  إلى  التدوير  أدت حمالتها إلعادة  كيلو واط/ساعة في حين 
من إنبعاث أكثر من 400 طن من غاز ثاني أكسيد الكربون. كما أطلقت 
غير  االتجار  بشأن  التوعية  حمالت  من   العديد  أيضا  دبي  جمارك 
التوعية  برامج  باالنقراض. وحظيت  المهددة  األنواع  المشروع في 
ية، ومضار  االجتماعية بإهتمامها، حيث وعت بحقوق الملكية الفكر
تعاطي المخدرات، وضرر األسلحة البيضاء، ودور مفتشي الجمارك، 
واستفاد من برامجها حوالي 400 ألف شخص على مدى السنوات 

القليلة الماضية.

رئيسيا  موقعا  واالستدامة  االجتماعية  المسؤولية  موضوع  يحتل 
اإلداري  هيكلها  في  خصصت  حيث  دبي  جمارك  استراتيجية  ضمن 
المسؤولية  سياسات  تنفيذ  على  لإلشراف  مخصصة  وظيفة 
اإلجتماعية. وقد تمكنت من تحقيق مستويات عالية من الشفافية 
ثقافتها  من  جزء  تشكل  التي  ية  االدار والحوكمة  والمساءلة 
نشر  في  الممارسة  من  سنوات  سبع  من  أكثر  خالل  التنظيمية، 
يد من نوعه في عالم الخدمات  ير االستدامة، - وهو إنجاز فر تقار
الجمركية وفي األعراف الدولية. بل هي أيضا واحدة من بين عدد 
الرائدة  الدولية  للمعايير  الممتثلة  العاليمة  المؤسسات  من  قليل 
ير  التقار في مجال االستدامة واإلبالغ من خالل إطار مبادرة إعداد 

العالمية.

من  ديب  حدود  حامية  تشمل  التي  القوية  املسؤولية  والتزامات  الرئيسية  الوظائف  تحمل  لنا  يعني  ذلك  فإن  العام،  القطاع  منظامت  إحدى  نكون  “أن 

املواد املحظورة، وتسهيل التجارة لتحقيق النجاح يف املستقبل لبلدنا وتحصيل اإليرادات لتنمية الدولة. ولذلك فإن الطريقة التي ننفذ من خاللها أعاملنا 

لتلبية  التكنولوجية  األمتتة والتطورات  لنهجنا نحو االستدامة ومسؤولية الرشكات، هي كيفية تحسني عملياتنا وإدخال  الحقيقية  الصورة  األساسية تعكس 

النهج املسؤول يف الطريقة  البيئة وتغري املناخ من خالل دمج  االحتياجات امللحة لعمالئنا، وهذا يعني أيضا كيفية إستجابتنا للتحديات العاملية يف مجال 

التي نؤدي بها أعاملنا. “- أحمد محبوب مصبح، املدير العام

(مكرر)الوصيف الثاني
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مملوك  مشترك  مشروع  البتروكيماويات  لصناعة  الخليج  شركة 
ين، والشركة السعودية للصناعات األساسية  لحكومة مملكة البحر
الكيماويات  صناعة  السعودية، وشركة  العربية  المملكة  )سابك(، 

البترولية )PIC(، الكويت، لتصنيع األسمدة والبتروكيماويات.

هي  رئيسية  مجاالت  في  األداء  من  حافال  سجال  الشركة  تمتلك 
من  والشركة  االجتماعية،  والمساهمة  والبيئة  والسالمة  الصحة 
أكبر  وهو  المتحدة،  لألمم  العالمي  الميثاق  على  الموقعين  بين 
العالم،  في  للمؤسسات  االجتماعية  للمسؤولية  طوعية  مبادرة 
الميثاق،  في  الرائدة  االستدامة  مبادرات  من  اثنين  رسميا  وتعزز 
األغذية  أعمال  »مبادئ  و   »)WEPs( المرأة  تمكين  »مبادئ 
الرابطة الدولية لألسمدة  والزراعة )FAB(«. رئيس جيبك هو رئيس 
ونظرا  الرابطة.  في  المستدامة  التنمية  للجنة  الرئيس  ونائب 
المستدامة، فقد  فازت  الهوية  بأعلى مستويات  الشركة  إللتزام 

بمجموعة من الجوائز والشهادات بما في ذلك »ستيوارد للمنتج 
المتميز«، وهو أعلى مستوى لمبادرة إدارة المنتجات في الرابطة 
الدولية لألسمدة، والحماية واالستدامة. وتلتزم الشركة بالمعايير 
المهنية،  والسالمة  والصحة  والبيئة  الجودة  إدارة  في  الدولية 
ية  المخاطر واستمرار المعلومات، وإدارة  الرشيدة، وأمن  والعناية 
الشركة  لتصبح   22301 اإليزو  على  حصولها  ذلك  في  )بما  األعمال 
هذا  على  الحاصلة  األوسط  الشرق  في  للبتروكيماويات  األولى 
االعتماد(. وتعمل المنظمة حاليا على تحقيق شهادة اإليزو 50001 

إلدارة الطاقة.

االستدامة في »جيبك« قضية متكاملة، تتماشى مع استراتيجية 
اليومية.  العمليات  في  يتجزأ  ال  وجزءا  للمستقبل،  والرؤية  العمل 
أهداف  من  مجموعة  شاملة  استراتيجية  الشركة  وضعت  وقد 

لالستدامة على المدى الطويل.

تركز على الصحة والسالمة واالستدامة، وحقوق اإلنسان )تمكين 
رأس  وتطوير  والعمل،  والرعاية  العاملة(،  القوى  وتوطين  المرأة، 
المناخ،  تغير  على  والعمل  العمل،  في  والتميز  البشري  المال 
الشمسية  )الطاقة  المتجددة  الطاقة  وتطبيقات  الطاقة  وكفاءة 
البيولوجي )المزارع السمكية،  التنوع  في التدفئة(، والحفاظ على 
)بركة  والتلوث  النفايات  إدارة  المتخصصة(،  والحدائق  الطيور،  مالذ 
للمواد  التدريجي  التخلص  السائلة، مشروعات  النفايات  تبخير إلدارة 
القطاعات  بين  والشراكة  التعاون  األوزون(،  لطبقة  المستنفدة 
بعض  وتشمل  واالتصاالت.  ير  التقار وإعداد  الجغرافية،  والمناطق 
حادث  وقوع  دون  عمل  ساعة  مليون   21 بالذكر  الجديرة  اإلنجازات 
بما يعادل )5000 يوما(، الحصول على جائزة صاحبة السمو الملكي 
ينية،  البحر المرأة  إبراهيم، وجائزة خليفة لتمكين  الشيخة سبيكا بنت 
وجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للتميز في قطاع األعمال وأفضل 

أداء في فئة التصنيع، على سبيل المثال ال الحصر. 

“يصادف هذا العام الذكرى السنوية الـ 36 من التزام “جيبك” نحو املسؤولية االجتامعية للرشكات. شهد العامل الكثري من التغريات خالل هذا الوقت، وظل 

عني  يف  املستقبل  وضع  مع  الحارض  الجيل  احتياجات  لتلبية  تسعى  مسؤولة،  كرشكة  وجودنا  لضامن  القوة  من  املزيد  واكتسبنا  الرشكة  يف  ثابت  التزامنا 

االعتبار. سنواصل مسريتنا يف تحقيق النجاح بطريقة شاملة من خالل رعاية هذا الكوكب. لقد دخلنا عهدا جديدا ونحن منخرطون أكرث مع كبار مبادرات 

الوطن  هذا  أبناء  خدمة  من  نتمكن  حتى  واالبتكار  والتعاون  القيادة،  عىل  أكرث  والرتكيز  املتحدة،  لألمم  العاملي  امليثاق  مثل  العاملية  للرشكات  االستدامة 

والعامل بطريقة أفضل. ونحن عىل ثقة أنه من خالل القيادة والتعاون واالبتكار سنكون قادرين عىل تحويل  مستقبل ومنهجية املسؤولية اإلجتامعية.”-  

د. عبد الرحمن جواهري، الرئيس

الفــــــــــــائز
الوصيـف االول
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ينتمي مستشفى »ميدكير« إلى مجموعة »أستر« للرعاية الصحية، 
التي تأسست في عام 1987، والتي تعتبر احدى أكبر الشركات في 
قطاع الرعاية الصحية في منطقة الخليج، وتتمثل رؤية المجموعة 
بخلق قيمة مضافة وتنمية مجتمعية من خالل توفير رعاية صحية 
متميزة ودعم طبي عالي الجودة، ووضعت »ميدكير« مجموعة 
العمالء،  ورضا  الجماعي،  والعمل  بالنزاهة  متمثلة  قيم  من سبع 
والتحسين واالبتكار، واالستدامة والمسؤولية االجتماعية والتمكين.

المشتركة  الدولية  اللجنة  جمعية  إعتماد  على  »ميدكير«  حصلت 
ومعايير  ية،  ير السر وغير  يرية  السر ية  التجار العمليات  تشمل  التي 
مثل AOP )البرمجة الموجهة(، و IPSG )األهداف الدولية لسالمة 
)الوصول   ACC و  واألسرة(،  المريض  )حقوق   PFR و  المريض(، 
ية الرعاية( وما إلى ذلك؛ والسياسات )مثل  إلى الرعاية و استمرار
المثال  سبيل  )على  واألدلة  والبيئة(،  والسالمة  والصحة  الجودة 
)ملكية   MPMS واإلجراءات، و المخاطر(،  وإدارة  ية،  البشر الموارد 
واستعراض  التنظيمي،  والهيكل  المغناطيسي(،  القياس  نظام 

الجودة  لتقدير  بجائزة دبي  المستشفى  فاز  النهج. وقد  وتحسين 
)DQAA( فيما نال رئيس المجموعة والعضو المنتدب الدكتور أزاد 
موبن، جائزة المسؤولية االجتماعية للمؤسسات )CSR( في حفل 
توزيع جوائز للرؤساء التنفيذين من الشركات الهندية عام 2014 الذي 

.ITP نظمته شركة

وتم ادماج المسؤولية االجتماعية واالستدامة تماما في أعمال 
المخاطر  إدارة  من  يتجزأ  ال  جزء  عناصرها  وتعتبر  الشركة،  وعمليات 
قيمة  خلق  بهدف  القرار  صناع  وإبالغ  االستراتيجي،  والتخطيط 
مضافة طويلة األمد للمساهمين وأصحاب المصلحة، حيث وضعت 
 لتسهيل الرصد المنتظم والتقييم استنادا إلى مؤشرات أداء 

ً
نظاما

الموظفين. وتعتبر المراجعة الداخلية، ومراجعة الحسابات والتغذية 
يا لتقييم األداء في  الراجعة من أصحاب المصلحة الخارجيين أمرا ضرور
جميع المجاالت بما في ذلك المسؤولية االجتماعية واالستدامة.

مسارات  لخلق  كآداة  واالستدامة  اإلجتماعية  للمسؤولية  ينظر 
البيئي،  األداء  وتحسين  وغيرها،  التشغيلية  والكفاءة  االبتكار 
والخارجية  الداخلية  المعنية  الجهات  مع  أفضل  عالقات  ونسج 
المحددة  الثالث  العمل  مجاالت  وتتركز  االيجابية.  التنافسية  وبناء 
التي  المجتمعات  يز  بتعز االجتماعية واالستدامة  المسؤولية  إلطار 
البيئة، وإشراك قوى عاملة متنوعة  والحفاظ على  تعمل فيها، 
وشاملة. وينظر إلى المجتمع باعتباره أكبر األصول وترتكز ممارساتها 
والعمال.  اإلنسان  وحقوق  والسالمة،  والعرق  التنوع  بناء  على 
وترتبط األهداف البيئية بحفظ الطاقة، والمياه، والحد من استخدام 
البالستيك، وفصل النفايات وإعادة التدوير. وتنظم »ميدكير« بشكل 
روتيني حمالت الفحوص الصحية المجتمعية السنوية في محاولة 
يادة الصحة العامة والرفاه. وقد عملت المستشفى أيضا على  لز

تقييم األثر االجتماعي لخدماتها.

“تؤمن “مجموعة ميدكري” بأن االستدامة ليست شكلية بل يجب أن تكون جزءا أساسيا من كل األعامل التجارية، ونحن نبدأ من خالل قدرة موظفينا عىل 

لنا يحافظان  بالنسبة  فاإلبداع واالبتكار  اإلبداعية،  تنمية قدراتهم  ثقافة مستدامة. ونحن نحرتم، ونعمل عىل إرشاك ورعاية ومساعدة موظفيناعىل  خلق 

عىل النمو. يف الوقت عينه فإن نداءنا إىل االستدامة يجب أن يكون حازما وعاطفيا يف آن واحد مع رشكائنا إلثبات الجدارة بالثقة. اجامال، لدى “ميدكري” 

اسرتاتيجية قوية ملواصلة رحلتها نحو التميز يف العمل.” - االء عطاري، الرئيس التنفيذي

الوصيـف االول
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)الخاصة(  الفطيم  لشركة   LLC يليون  كار الفطيم  ملكية  تعود 
من  البحار،  وراء  للبناء  المحدودة  يليون  وكار دبي  في  المحدودة 
يليون مجموعة من الخدمات  المملكة المتحدة. تقدم الفطيم كار
والصرف  المدنية  الهندسة  وأعمال  العمارات،  بناء  قطاع  في 
القطاع  لعمالء  البناء  وخدمات  والنقل  الخرسانة  وإصالح  الصحي 

التجاري والقطاع العام في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

تعكس رؤية ورسالة وقيم الشركة التزامها بمفهوم االستدامة، 
الكلي،  االقتصاد  لبيئة  عميق  فهم  من  االلتزامات  هذه  وتنشأ 
ووعي لهذه االحتياجات كنهج حديث، وديناميكي ومناسب لتقليل 
انبعاثات الكربون. إشراك الناس والمجتمعات لتقديم مساهماتهم 
المسؤولة  ية  التجار لألعمال  أخالقي  بعد  على  يدل  الشخصية؛ 
للتعاون. فتحديد  الدولية، مما يعكس صورة منطقية  الحدود  عبر 
تحديات العمالة وارتفاع الفجوات في المهارات والقدرات يستلزم 
الموارد  على  الموجود  بالضغط  واالعتراف  التعليم؛  في  االنخراط 
النفايات، فضال عن ربط قطاع األعمال  الطبيعية واستهداف ادارة 

باالستدامة.

الفطيم  لشركات  االجتماعية  المسؤولية  استراتيجية  تحديد  تم 
يليون من خالل االنخراط مع أصحاب المصلحة، لتحديد الموضوعات  كار
أعمال  المجتمع وبناء  التواصل مع  نتج عنها  األهمية والتي  ذات 
والمهارات  النفايات،  وادارة  يد،  التور وسلسلة  ناجحة،  ية  تجار
وإدارة  والحوكمة  اإلنسان  وحقوق  المحلية،  والمشاركة 
يتم توفير أسس المسؤولية االجتماعية واالستدامة  االستدامة. 

لشركة الفطيم من خالل استراتيجية االستدامة 2020.

لتنفيذ  نتيجة  إيجابية  نتائج  مجموعة  تحقيق  من  الشركة  تمكنت 
يد على االقتصادات  استراتيجية االستدامة، حيث تستند عمليات التور
الدعم نحو مجتمعات  البيئة، وتقديم  الكربون، وحماية  المنخفضة 
وبناء  القطاع  وقيادة  لسكانها،  أفضل  فرص  وتوفير  مستدامة، 
»مدينة  مشروع  ذلك  على  األمثلة  بعض  ناجح.  تجاري  مشروع 
الجميرا« حيث تمكنت من دمج عناصر االستدامة في البناء ما أسفر 

عن وفورات كبيرة في المياه والطاقة واالنبعاثات والتكاليف.

يع للطاقة الشمسية  يليون أيضا مشار وقد نفذت شركة الفطيم كار
وتعتبر  المياه،  على  الحفاظ  يع  ومشار التدوير.  إلعادة  وأخرى 
سلسلة  استدامة  قيمة  يز  وتعز المجتمع  جهود  في  سباقة 
يد التي تشمل أيضا التعامل مع الموردين. أسبوع االستدامة  التور
االستدامة  أهداف  على  التركيز  تجديد  على  يساعد  السنوي 
الرئيسية والسعي للتعاون مع المؤسسات المحلية العاملة في 
مجال االستدامة مع وضع األهداف االستراتيجية بعين االعتبار. هذه 
المبادرات نتج عنها منافع مالية واضحة من خالل تدابير االستدامة 

يليون الفطيم. لكار

(مكرر)الوصيف الثاني

ناجحة  نصبح  رشكة  أن  لنا،  بالنسبة  املستدامة.  املساعدة  الخدمات  يف  الرائدة  الرشكة  نصبح  أن  و  رائدة  مستدامة  نكون رشكة  أن  كاريليون  “رؤيتنا يف 

املحيل،  مجتمعنا  ملوظفينا، عمالؤنا،  أفضل  مكاناً  نجعل غداً  |أن  علينا  أن  تعني  االستدامة  أن  نؤمن  نحن  استدامة.  أكرث  نكون  بأن  رئييس  بشكل  مرتبط 

متداخل يف  الطموحة هو جزء  لالستدامة  أهدافنا  تحقيق  أداؤنا.  لتحسني  دوماً  نسعى  التزام وخربةن  من  النابع  املنطلق  ه<ا  موردينا ومستثمرينا. ومن 

نسيج الرشكة وشغفنا لإلبداع اليزال قوي كام كان دائماً ” - أندي جونز، املدير العام الرشق األوسط وشامل افريقيا 
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ً
فارنيك هي شركة إدارة المرافق الكلية التي تتخذ من سويسرا مقرا
االستدامة،  الشرق األوسط على  لها، وتركز عملياتها في   

ً
رئيسيا

مع شعبة نشطة لالستدامة.

تفخر فارنيك بإبتكاراتها المستدامة في إدارة المرافق حيث قامت 
السبق في  الخاصة  تجاري قوي حولها. كان لعملياتها  ببناء صرح 
أطلق  من  أول  وكانت  الحراري،  والعزل  الكهرباء،  على  الحفاظ 
وقياس  الطاقة  دراسات  ونشرت  الكربون،  محايدة  الحافالت 
حيث  الضيافة،  لصناعة  جديدة  معايير  ووضعت  المياه،  استهالك 
إلصدار  العالمية  )الهيئة  جلوب  ين  جر مع  شراكة  إتفاقية  أبرمت 
الشهادات السياحية المستدامة(، فضال عن كونها الشريك التنفيذ 
اإلقليمي لـ »ماي كليمت« )منظمة غير هادفة للربح تعمل على 
حماية المناخ( منذ عام 2010. وتعتبر فارنيك أول شركة ادارة مرافق 

في المنطقة تحصل على االعتماد ISO 14001 لإلدارة البيئية.

الكربون  انبعاثات  تقليل  خالل  من  االستدامة  بتعهد  فارنيك  إلتزمت 
في  أو  العمل،  في  سواء  والنفايات،  المياه  واستهالك  لديها، 

اإليجابي  والبيئي  االجتماعي  العمل  دعم  على  وتعمل  المنزل. 
البيان  وينص  المجتمع.  منها  يستفيد  أنشطة  في  والمشاركة 
آثار  تحسين  على  العمل  على  وإداري  موظف   2500 لـ  الملهم 
الشركة على البيئة والمجتمع، فضال عن التأثيرات الفردية لموظفيها 
لتحديد  المعنية  الجهات  بنجاح مع  فارنيك  تشاورت  المجتمع.  في 
الموضوعات األكثر أهمية بالنسبة لعملياتها، وأكسب هذا الشركة 
الشاملة  المالية  المخاطر  إدارة  بتنفيذ  قامت  كما  مفيدة.  خبرة 
آثار المخاطر التشغيلية على االستدامة ذات الصلة، وفرص  لفهم 

العمل.

واالستدامة،  التخضير  على  جهودها  من  كثيرا  فارنيك  واستثمرت 
بعمل  فارنيك  قامت  الخارجي  المستوى  على  ثمارها.  أتت  والتي 
العالقات  ميزانية  نصف  خصصت  المثال،  سبيل  على  الثناء،  يستحق 
وتسليط  واالستدامة،  الوعي  خلق  أجل  من  بها  الخاصة  العامة 
اإلنجازات  بعض  عملها.  في  االستدامة  جوانب  على  الضوء 
اإلنترنت في  العمالء على  بالذكر تشمل خدمات  الملحوظة جديرة 
المستدامة  الحلول  من  يد  المز لتقديم  مفيدة  اعتبرت  خطوة 

والمبتكرة.

الخدمة  كيفية  تعليم  على  عملت  بها  الخاصة  التدريب  أكاديمية 
المتميزة وتبادل المعارف والخبرات، فيما وفر مشروع الغاز الحيوي 
يادة  ز إلى  باإلضافة  أفضل،  وسكن  مرافق  نيبال،  في  للموظفين 
وغيرها؛  الكحول  تعاطي  ومحاربة  الموظفين،  أسر  مع  التواصل 
سياسة مكافحة الفساد وإجراءات العمل الموحدة مرتبطة بتقييم 
العمليات  من  الخطرة  النفايات  عن  االستغناء  يات.  المشتر موردي 
فضال عن إعادة تدوير أكثر من طن من النفايات كل شهر، وغيرها. 
وتعمل فارنيك حاليا على توفير الطاقة في الشركة والحصول على 

لقب مؤسسة موفرة للطاقة العالمية )إسكو(.

املشاركة  يف  سنوي  تحسني  مع  لالستدامة،  تقنية  األكرث  التشغيلية  مفاهيمها  وإتقان  لفهم  قدرة  فارنيك  شيدت  املاضية،   9 ال  السنوات  مدى  “عىل 

االجتامعية وإعداد التقارير. لقد كان 2015 عاما ناجحا، فعىل الجانب االقتصادي قمنا بتجديد وتوسيع عقودنا، وعىل الجبهة االجتامعية قمنا بإطالق أكرث 

يف   %21 نسبة  حققنا  البيئي،  الجانب  وعىل  نيبال.  يف  الحيوي  الغاز  محطات  يف  االستثامر  ذلك  يف  مبا  موظفينا،  ورفاهية  لتكريم  جديدة  مبادرة   15 من 

تحويل مكتبنا الرئييس اىل مكتب محايد كربونياً و تم أيضاً خفض استهالك الطاقة يف املباين وأسطول الحافالت.’’- ماركوس اوبرلني، الرئيس التنفيذي 

(مكرر)الوصيف الثاني
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الفــــــــــــائز

شركة صناعة الكيماويات البترولية )PIC( هي ذراع البتروكيماويات 
البترول الكويتية )KPC(، التي أنشئت بموجب مرسوم  لمؤسسة 
الكويت  في  كيميائي  مجمع  كأول   1963 عام  في  أميري 
انتاج  بمجال  المؤسسة  دخلت   1990 عام  في  العربي.  والخليج 
الهيدروكربونية  المصادر  من  القصوى  لالستفادة  البتروكيمياويات 

)المحروقات( المتوفرة في دولة الكويت.  

بالصحة  المستمر  االلتزام  على  لالستدامة  الشركة  ممارسة  ترتكز 
طريق  خارطة  لها  توفر  حيث  كامل،  عقد  منذ  والبيئة  والسالمة 
لضمان عمليات أنظف وأكثر أمانا وأكثر كفاءة، مع المساهمة في 
الميثاق  مبادىء  على  موقعة  كمؤسسة  الكويت.  وتطور  نمو 
العالمي لألمم المتحدة، تلتزم الشركة بقوة بتنفيذ المبادئ العشرة 
والبيئة،  الفساد  ومكافحة  والعمل  اإلنسان  حقوق  حول  المبنية 
االنسان. لحقوق  لها  خاص  ميثاق  الشركة  طورت  لهذا   ونتيجة 

)أهداف  الرسمية  األهداف  من  مجموعة  الشركة  وحددت 
في  بما  التحسينات  من  العديد  إلى  أدى  مما  االستدامة2017( 
المخاطر  التخفيف وإدارة  إطار  ذلك إدماج أهداف االستدامة في 
والتعاون، ووضع سياسة  المصلحة  أصحاب  وإشراك  المؤسسية 
مستدامة للشراء وتضمين االستدامة في األنشطة اليومية التي 
تدريب  )تم  االستدامة  على  الموظفين  تدريب  خالل  من  تحققت 

80٪ من الموظفين حول قضايا االستدامة(.

هناك توجه استراتيجي داخل المؤسسة إلدارة اإلستدامة، ويتضح 
الطويل  المدى  على  للقياس  قابلة  أهداف  وجود  خالل  من  هذا 
لالستدامة في حين تتابع لجنة االستدامة المتخصصة بقيادة الرئيس 
التنفيذي جدول أعمال االستدامة وتعطي النتائج لمجلس االدارة. 
األداء  بطاقة  نظام  الشركة  تستخدم  مستقبلية،  خطوة  في 
التعويضات  نظام  يرتبط  كما  االستدامة  سنوي  كاجراء  المتوازن 
السنوية للموظفين بأداء االستدامة. هذا النهج المنظم والرسمي 
قواعد  أرسى  و  غنية  نتائج  أعطى  االستدامة  قرارات  التخاذ 
للشركة  ووفقا  األمد.  طويل  وتفاني  اإللتزام  على  المؤسسة 
يد من التميز التشغيلي والمواطنة  فقد أدت هذه األهداف إلى مز

المسؤولة في الشركة.

خالل  تمت من  والتي   PIC ال  لشركة  المادية  الموضوعات  تحديد 
المسار  وضع  عن  تمخض  المصلحة  أصحاب  من  واسعة  مشاركة 
الشفافية،  موضوعات  على  الشركة  وتركز  للمؤسسة.  الصحيح 
واستهالك الطاقة، واستهالك المياه، والصحة المهنية وسالمة 
االستدامة  بأن  الشركة  وتؤمن  والتسربات.  واالنبعاثات  العمليات، 
تمس كل جانب من جوانب أعمالها. وقد دمجت الشركة المخاطر 
الرئيسية،  المخاطر  تقييم  في  واالقتصادية  والبيئية  االجتماعية 
وخلق نظام إدارة المخاطر المؤسسية الشامل الذي يمنح األولوية 
الشركة  استطاعت  الثالث.وقد  الجبهات  جميع  على  للتخفيف 

تخفيف حدة وعدد المخاطر نتيجة اتباع النهج المستدام. 

نستمر  مستدام”.  “غد  الرشكة ب  إلتزام  األهداف  هذه  وتضمنت   ،2017 لالستدامة  أهدافها  البرتولية  الكيامويات  صناعة  اطلقت رشكة   ،2013 عام  “يف 

لألمم  العاملي  امليثاق  أعضاء  كأحد  واملنطقة.  الكويت  إحتياجات  تلبية  الوقت  نفس  ويف  عملياتنا  كفاءة  وتحسني  األهداف  هذه  تحقيق  يف  التقدم  يف 

أفضل  غد  تحقيق  إىل  نتطلع  نحن  الرشكة.  عمل  كيفية  يف  متكامل  جزء  االستدامة  وجعل  العاملي  امليثاق  مبادئ  تنفيذ  يف  التقدم  يف  نستمر  املتحدة، 

لرشكة صناعة الكيامويات البرتولية، مواطني الكويت وكل أصحاب املصلحة يلهمونا لتحقيق مستويات أعىل من النتائج.’’ – أسعد أحمد األسعد، الرئيس 

التنفيذي 
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يرة الدولية لخدمات الضيافة )JIC( هي شركة خاصة متوسطة  الجز
أنشئت  حيث  المتحدة،  اإلمارات  بدولة  الخاص  للقطاع  تتبع  الحجم 
في عام 2008 لتقديم خدمات الطعام، والتدبير المنزلي والغسيل،  
لضمان أعلى مستوى من االلتزام في الجودة والصحة والسالمة، 
 ISO بين  يجمع  متكامل  إدارة  نظام  نموذج  على  الشركة  تعتمد 
  ISO  2004 و14001:  الغذائية«،  السالمة  إدارة  »نظام   2005  :22000
المهنية  »الصحة   2007  :18001  OHSAS و  البيئية«  اإلدارة  »نظام 

وتقييم سالمة سلسلة التوريد« .

للعمل  منهجية  إدارة  الضيافة  لخدمات  الدولية  يرة  الجز وضعت 
أجندتها  تنفيذ  على  تساعد  والتي  »سبيرز«  سميت  مفصلة 
عملياتها،  وتمكين  الموارد  لتوفير  األهداف،  تحديد  عبر  لالستدامة 
وقد  المعرفة.  وتبادل  ألدائها  تقديرا  توزيعها،  تقييم  ولمراجعة 

حظيت منهجية »سبيرز« باشادة دولية.

يرة الدولية لخدمات الضيافة عمليات تقييم المخاطر في  تجري الجز
مكان العمل لضمان أعلى معايير السالمة للقوى العاملة. سالمة 

وتتستند  جدا،  عالية  أهمية  ذات  أيضا  هي  والخدمات  المنتجات 
نقطة  بأنها  أثبتت  والتي  المصلحة  أصحاب  إشراك  على  عملياتها 
انطالق قيمة لرسم خرائط للمخاطر وفرص االستدامة ذات الصلة. 
تأثير  مع  تتعامل  التي  الرئيسية  القضايا  من  العديد  تحديد  تم  وقد 
ية، مثل إنتاج النفايات وفضالت الطعام، واستهالك  األعمال التجار

الموارد مثل الوقود والمياه والكهرباء.

وقد اتخذت الشركة مجموعة من االجراءات للحد من النفايات في 
الشراء واإلنتاج، وتقليل النفايات المتولدة من عملياتها. على سبيل 
بتحليل  يقوم  للغذاء  هاضم  جهاز  بوضع  الشركة  قامت  المثال، 
فضالت الطعام إلى مركبات عضوية باستخدام اإلنزيمات العضوية. 

وقد ساعد ذلك على خفض ما يصل الى 39٪ من النفايات الغذائية 
الناتجة من عملياتها والتي تنتهي في مكبات النفايات كما تهدف 
بنسبة  النفايات  مكبات  إلى  المتجهة  النفايات  كمية  خفض  إلى 
في  بالمالحظة  جديرة  أخرى  بمبادرة  حاليا  الشركة  تقوم   .٪50
مجال النفايات حيث أبرمت اتفاقيات مع منظمات أخرى لتحويل زيت 
دعما  وذلك  حيوي،  ديزل  وقود  إلى  لديها  المستخدم  الطهي 
يرة الدولية لخدمات  للحملة الوطنية من أجل اقتصاد أخضر. تدرك الجز
والحد  النفايات  إدارة  برامج  بتطوير  المرتبطة  الصعوبات  الضيافة 
يز الوعي وتعديل  منها بين العمالء، ومع ذلك اتخذت خطوات لتعز

العمليات، وبالتالي معالجة هذه المسألة.

األحمر  الهالل  مع  استراتيجي  بشكل  أيضا  الشركة  تتعاون  كما 
في  الحرب  الجئي  لدعم  أبوظبي  في  الدم  وبنك  اإلماراتي 
المنطقة ومعالجة ندرة فصائل الدم في البالد. وقد أثمرت هذه 
نتائج قوية وحصلت الشركة على العديد من الجوائز  الشراكات عن 

واالعترافات.

“الجزيرة الدولية لخدمات الضيافة، منظمة تعترب االلتزام والعاطفة والتميز جزءا ال يتجزأ يف كل جانب من جوانبها العملية. تتناول رؤيتنا 2016 أهدافاً 

اللذان يعتربان خريطة ودليل عمل بالنسبة لنا لتحقيق رؤيتنا يف  طويلة األجل وأخرى قصرية األجل إلسرتاتيجيتنا يف مجاالت االستدامة والتميز املؤسيس 

أن نصبح منظمة تسعى للقيادة يف صناعة الضيافة ورائدة يف هذا القطاع وملتزمة بجوانب التميز واالستدامة.” - رويب ثومي، العضو املنتدب

الوصيـف االول
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الوصيف الثاني

 ،)ABB( بي  بي  أي  لمجموعة  تابعة  شركة  قطر  بي  بي  أي 
تكنولوجيا  في  العالم  في  الرائدة  الشركات  من  واحدة  وهي 
متكاملة  سلسلة  عبر  المجموعة  وتعمل  للطاقة.  اآللي  التشغيل 
للطاقة المتجددة، من توليد للطاقة ونقلها وتوزيعها على كامل 
منشآت المجموعة، وتمتثل شركة أي بي بي قطر بالرؤية الشاملة 
للمجموعة والمتمثلة ب »الطاقة واالنتاجية من أجل عالم أفضل«. 
وتلتزم الشركة بدمج االستدامة في أعمالها األساسية من خالل 
المخاطر،  وتخفيف  مضافة  قيمة  خلق  على  يساعد  مما  االبتكار 
الموفرة  المنتجات  وتصنيع  االبتكار  على  الشركة  قدرة  ومكنت 
للطاقة لعمالئها من المساهمة في نجاح تقليل تأثيرها على البيئة.
تعد  االستدامة  اعتبارات  فإن  قطر،  بي  بي  أي  لشركة  بالنسبة 
مع  والتعامل  المنتجات،  تطوير  كيفية  تتضمن  شاملة  استراتيجية 
أصحاب المصلحة، وتحديد كيف يتم تقييم المخاطر والفرص، وكيف 
لديها،  العاملة  القوى  وسالمة  صحة  ضمان  على  تعمل  أنها 

وكيفية تأثيرها على المجتمعات التي تعمل فيها.

باستراتيجية  اإللتزام  قطر  بي  بي  أي  شركة  قررت   ،2014 عام  في 
المسؤولية االجتماعية للمؤسسات واالنتقال بها إلى المستوى 
تحسين  على  ركزت  حيث  مستدامة،  قيمة  خلق  لتسريع  التالي 
المهم  بالدور  منها  واعترافا  البيئي.  واألداء  والسالمة  الصحة 
مؤشرات  على  ذلك  وتأثير  موظفيها  وأمن  وسالمة  للصحة 
تعمل  كونها  وخاصة  لمؤسستها،  االجتماعية  المسؤولية  أداء 
تنظر في  »ال  مبدأ  الشركة  اعتمدت  المخاطر،  عالية  المناطق  في 
تهدف  التي  األنشطة  من  العديد  تضمن  والذي  اآلخر«،  االتجاه 
إلى رفع مستوى الوعي بأهمية الصحة والسالمة وتدابير األمن 
االجتماعية ومكن  المسؤولية  ثقافة  عزز  حيث  الموظفينن  لجميع 
يز المسؤولية االجتماعية  الموظفين من القيام بدور فعال في تعز

للمؤسسة.

للمناخ  المتحدة  المجموعة بمقررات قمة األمم  التزام  وكجزء من 
في عام 2014، فإنها تعمل على خفض استهالك الطاقة لكل فرد 
نظام  قطر  بي  بي  أي  شركة  أنشأت  كما  انبعاثاتها،  من  والحد 
   14001:2004 اإليزو  لنظام  االمتثال  على  المعتمد  المتكامل  اإلدارة 
ISOوOHSAS 18001:2007 والمتمثلة بالمعايير الدولية بشأن الصحة 
والسالمة المهنية لنظم اإلدارة البيئية. وتمكنت أي بي بي قطر، 
دمج  من  الشاملة،  ورؤيتها  المجموعة  استراتيجية  مع  تماشيا 
واألعمال  األساسية  عملياتها  في  والقضايا  االستدامة  مؤشرات 

التجارية من خالل االبتكار.

املسؤولية  قيم  املصلحة، وتعكس  أصحاب  لجميع  الحوكمة خدمة  ومبادىء  األخالق  اإلنسان،  والبيئية وحقوق  املجتمع  بالحفاظ عىل  قطر   ABB “تلتزم 

سياسة  ويف  الرشكات،  ملسؤولية  األساسية  املجاالت  من  واحدة  اإلنسان  حقوق  وتعترب  املصلحة،  وأصحاب  املجتمع  تجاه  إلتزامها  للمؤسسة  اإلجتامعية 

وتسعى  التجارية،  األعامل  وأخالقيات  والسالمة  والصحية  والبيئية  االجتامعية  املستويات  لرفع  القامئة  السياسات  تكمل  والتي  االنسان  لحقوق  متكاملة 

كافة  يف  جيل  وهذا  املجموعة،  تطلعات  ملواكبة  الوعي  من  عايل  ومستوى  واليقظة  ثابت  لجهد  حاجة  هناك  الصالحة”.  “املواطنة  ب  لتعرف  الرشكة 

عمليات رشكة أ يب يب قطر وحتى يف البيئات الصعبة فإن هذا العمل يف تطور مستمر.”- مصطفى الجزيري، املدير العام



 فئة األعامل
 التجارية صغرية

الحجم
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اجتماعية  مؤسسة  هي  الطرق  على  للسالمة  اإلمارات  شركة 
أنشئت لمعالجة مسألة الحوادث المرورية والسالمة على الطرق 
في دولة اإلمارات، وقد استمدت رؤيتها من األولويات الوطنية 
التي  الدولية  العامة  االستدامة  2021 وأهداف  اإلمارات  رؤية  مثل 

حددتها األمم المتحدة.

برامج  وجود  وعدم  البالد،  في  السير  حوادث  نسبة  إرتفاع  مع 
إستغلت  منها،  للتخفيف  فعالة  وسائل  إلنشاء  طويلة  تشغيل 
المؤسسات  مع  والعمل  نفسها  عن  لإلعالن  الفرصة  الشركة 
هذا  وأثبت  منظماتهم.  داخل  السالمة  مبادرات  يز  لتعز الحكومية 
برؤية  إلتزامها  منظمة  ثالثين  من  أكثر  إعالن  مع  نجاحه  النموذج 
على  بالسالمة  المتعلقة  البرامج  من   

ً
عددا عنها  ونتج  الشركة، 

عن   
ً
بدال بينهم  النظر  وجهات  وتبادل  للمشاركة  الرقمية  المنصات 

على  السالمة  من  األساسيين  المصلحة  أصحاب  الفردية.  الحمالت 

بالمسؤولية  المهتمة  »المنظمات  بـ  يسمونهم  ما  أو  الطرق 
النهائي  والمستهلك  الحكومية  المنظمات  اإلعالم،  االجتماعية«؛ 
الطرق  على  السالمة  الطرقات. شركة  السائقين ومستخدمي  او 
تعتمد بشكل كبير على قوة التعاون والتواصل. وتحظى المؤسسة 
بدعم برنامج غرفة دبي للمسؤولية اإلجتماعية وفريق االستدامة، 
وهيئة الصحة بدبي والمنتديات المماثلة، حيث تقوم بتنظيم دورات 
يبية لبناء قدرات المجتمع في الحفاظ على بيئة سليمة وآمنة  تدر

على الطريق.

تتماشى مبادئ المسؤولية االجتماعية للمؤسسات واالستدامة 
مع رؤية الشركة الهادفة إلى المساهمة في خفض عدد حوادث 
المرور على الطرق، واإلصابات الناجمة عن حوادث الطرق والحوادث 
المرورية في دولة اإلمارات العربية المتحدة، وبالتالي إحداث تغيير 
للشركة  تنضم  التي  المنظمات  وتلتزم  حاليا.  السائد  الوضع  في 
بتنفيذ مبادرات االستدامة لتصبح جزءا من ممارستها لمسؤوليتها 
االجتماعية ، مما يوسع مدى تأثير البرامج من خالل إنخراط الموظفين 
وعائالتهم، والعمالء وغيرهم ، وبالتالي مضاعفة النتائج اإليجابية 
للبرامج. و تساهم الشركة بشكل كبير في خلق الوعي المجتمعي 
مع  تعمل  التي  المؤسسات  الطرق.  على  العام  السلوك  وتغيير 
رسالة  نشر  في  والمساعدة  الوعي  يادة  لز أيضا  تتطوع  الشركة 
التي تعيش في  المختلفة  المجتمعات  الطرق في  السالمة على 

دولة اإلمارات العربية المتحدة.

لتحسني  امللحة  الحاجة  الوعي حول  إىل رفع مستوى  تهدف  2014، حيث  املتحدة عملها يف  العربية  اإلمارات  الطرق يف دولة  السالمة عىل  “بدأت رشكة 

شاملة  منصة  ونحن  اإلمارات!  دولة  يف  للوفيات  الثاين  السبب  الطرق  عىل  املرور  حركة  تعترب  املتحدة.  العربية  اإلمارات  دولة  يف  الطرق  عىل  السالمة 

الدعم  لتلقي  ممتنون  ونحن  املرور.  حركة  يف  واملشاركني  اإلعالم  ووسائل  املؤسسات  يف  االجتامعية  املسؤولية  ومفكري  الحكومية،  الجهات  مع  تعمل 

الكبري من أصحاب املصلحة لدينا! كام اننا رشيك مع أكرث من 30 منظمة وحافز إلطالقها العديد من مبادرات املسؤولية االجتامعية! يف الوقت نفسه، نحن 

ملتزمون بأعىل معايري السلوك املهني املستدام واألخالقي واملسؤولية االجتامعية.’’ - تومس إيدملان، املؤسس

الفــــــــــــائز
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(مكرر)الفــــــــــــائز

معدات  توفير  في  متخصصة  شركة    )GDI( للحفر  الدولية  الخليج 
دولة  المصاحب في  والغاز  النفط  إنتاج  لشركات  والخدمات  الحفر 
مايو   18 في  مشترك  كمشروع  الشركة  أنشئت  والمنطقة.  قطر 
أصبحت   ،2014 مايو  . في  قطر  دولة  حفر في  مقاول  كأول   2004
 -  )GIS( ش.م.ق  للخدمات  الدولية  للخليج   ٪100 تابعة  الشركة 
 9001 االيزو  على  حاصلة  قطر،  بورصة  في  مدرجة  شركة   وهي 

.OHSAS 18001 و  14001 و شهادة

في عام 2011، شرعت الشركة باستراتيجية نمو لمدة 5 سنوات حيث 
 
ً
 استراتيجيا

ً
تم دمج مبادئ النمو واالستدامة. اتخذت الشركة نهجا

لتحقيق االستدامة على المدى القصير والمتوسط و الطويل. يتم 
ذلك عن طريق تحديد توقعات أصحاب المصلحة، ومخرجات تقييم 
ير العالمية  المخاطر والجوانب المادية وفقا الطار مبادرة اعداد التقار
 .)SASB( االستدامة  محاسبة  مجلس  معايير  عن  فضال   )GRI(

السنوي  االستدامة  ير  تقر بإصدار  الشركة  بدأت   ،2014 عام  وفي 
ير. ويركز  التقار المتكامل إلعداد  الدولي  اإلطار  باستخدام  المتكامل 
ير المتكامل لعام 2015 على 5 مجاالت لالستدامة: االقتصادية  التقر

والتشغيلية والبيئية واالجتماعية والحوكمة.

 :9001 األيزو  مع  بالتوافق  المتكامل  اإلدارة  نظام  الشركة  طورت 
2008 ونظام اإلدارة البيئية المعتمدة في االمتثال مع األيزو 14001، 
وسمحت هذه األنظمة للشركة رسم االتجاهات العامة المتعلقة 
باالستدامة والحفاظ على أعلى معايير الصناعة من حيث التمسك 
بالممارسات ومبادرات االستدامة. أجريت الشركة 38 مراجعة بيئية 

في العام الماضي لضمان االمتثال ألنظمة االدارة البيئية لديها.

يسمح إجراء تقييم للمخاطر القصيرة والمتوسطة والطويلة المدى 
للشركة تحديد أولويات المخاطر التي تواجه عملياتها الحالية. وتعتبر 
أن أي مخاطر  يمكن أن تؤثر سلبا على سلسلة قيمة الشركة أو 
تتسبب في االنحراف عن األهداف االستراتيجية المحددة مسبقا أو 
تؤثر سلبا على سمعتها كأولوية لديها. من حيث النتائج، فقد تم 
تصميم وبناء منصات الحفر لتكون أكثر كفاءة في استخدام الطاقة، 
وتوفير 27٪ من استهالك الطاقة و 28.4٪ من انبعاثات غاز ثاني 
ير الشركة المتعلقة باستهالك الطاقة  أكسيد الكربون. وسجلت تقار

 بنسبة 16٪ على مدى السنوات الثالث الماضية.
ً
انخفاضا

خالل  من  للمساهمين  مضافة  قيمة  خلق  للحفر«  »الخليج  تهدف 
والفكري  والمالي،  والطبيعي  البشري  المال  رأس  استخدام 
التالي:  النحو  على  القيم  من  بمجموعة  وتلتزم  واالجتماعي. 
واحترام  بالقانون  والتقيد  الجماعي،  والعمل  واإلبداع،  النزاهة، 

التنوع.

لقطر  مستدامة  مساهمة  لضامن  لدينا  االستدامة«  »إطار  ويهدف  عاملي.  مستوى  لرؤيتنا عىل  أساس  املستدامة  العمليات  بأن  للحفر«  »الخليج  »تعرتف 

5 سنوات« ، حيث  لـ  2014، أكملت الرشكة »خطة منوها  العمل للموظفني. يف عام  بيئيا، مع توفري أفضل ظروف  ضمن عمليات آمنة وفعالة ومسؤولة 

تضاعف حجمها من حيث عدد اآلبار، أنشأنا خالل 2014 أكرث من 250 فرصة عمل جديدة، وفزنا بأفضل سجل يف مجال السالمة وتقليل استهالك الطاقة 

إبراهيم  السيد  املستدامة.’’-  بالعمليات  التزامنا  االنجازات هي شهادة عىل  111%. هذه  بنسبة  الربحية  16% وزيادة يف  بنسبة  اإليرادات  لكل دوالر من 

جاسم العثامن، املدير والرئيس التنفيذي
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مصدر هي شركة مملوكة بالكامل لشركة مبادلة للتنمية التابعة 
للطاقة  الحجم  متوسطة  شركة  أول  وهي  أبوظبي.  لحكومة 
المتجددة في الشرق األوسط تهدف إلى تحقيق التنوع االقتصادي 
يادة في سوق الطاقة العالمي، وتهدف  في اإلمارة وتحقيق الر
 من 

ً
يجا يز الطاقة المتجددة باعتبارها مكونا صالحا ومز إلى نشر وتعز

الطاقة المحلية والعالمية.

دفع  على  تعمل  كانت  منذ  للشركة  ية  محور المستدامة  التنمية 
صناعة الطاقة النظيفة محليا وعالميا، وتركز على ثالث ركائز للتنمية 
المستدامة؛ تتمثل بمصادر متنوعة للدخل، وحماية البيئة والنهوض 
برأس المال البشري المحلي لتحقيق النمو المستدام والتنمية في 

دولة اإلمارات.

من  المتجددة  الطاقة  لصناعة  زخم  إعطاء  هو  الشركة  شعار 
العالمي  المستوى  وعلى  النظيفة.  والتكنولوجيا  االبتكار  خالل 
من  النظيفة،  الطاقة  من  جيجاوات   1.5 بـإنتاج  مصدر  ساهمت 
الموجودة  العالم  في  البحرية  ياح  الر مزارع  أكبر  من  واحدة  خالل 

عبر  ميجاوات   117 إنتاج  مشروع  يعتبر  كما  المتحدة،  المملكة  في 
واحدة من أكبر محطات توليد الطاقة الشمسية في دولة اإلمارات 
في  واالستثمار  التعليم،  على  مصدر  تركز   .

ً
رائدا  

ً
مشروعا واألردن 

النظيفة،  التكنولوجيا  وتسويق  والتنمية،  النظيفة  الطاقة  بحوث 
تنشط  كما  العالم،  أنحاء  جميع  في  واالستثمارات  واالستشارات 
أفغانستان  مثل  والناشئة  النامية  واالقتصادات  البلدان  في 
إلى  الطاقة  من  نظيفة  أشكال  لتقديم  أخرى  وأماكن  يتانيا  ومور

هذه المجتمعات المحلية.

يز التعليم في )العلوم والتكنولوجيا  تركز مصدر بشكل خاص على تعز
حيث  اإلمارات،  دولة  في   )STEM  - ياضيات  والر والهندسة 
من  وتمكنت  المتجددة،  الطاقة  ومنصات  األحداث  مختلف  تدعم 
إستقطاب مجموعات التكنولوجيا وعدد كبير من الالعبين المهتمين 

في أبعاد االستدامة في أعمالهم وعملياتهم.

االجتماعي  الدمج  مجاالت  لمصدر  االجتماعية  االلتزامات  تشمل 
عن  للحديث  منصة  للمرأة  وفرت  لهذا  وتحقيقا  المرأة،  وتمكين 
بهدف  وذلك  المتجددة  الطاقة  منتدى  في  والبيئة  االستدامة 
وصناعة  المتجددة  الطاقة  مصادر  في  المرأة  مشاركة  يز  تعز
االستدامة في جميع أنحاء العالم. وتعتبر الشركة أيضا العبا رئيسيا 
في إطالق المبادرات الشهيرة التي تقودها دولة اإلمارات كجائزة 
زايد لطاقة المستقبل لدعم المشاريع االجتماعية المستدامة مع 

التركيز بشكل خاص على التقنيات المستدامة.

النظيفة. من خالل  املتجددة والتقنيات  الطاقة  اإلمارة، وتطوير وتسويق  التنوع يف  أبوظبي لدعم  “انطلقت مصدر كمبادرة اسرتاتيجية من قبل حكومة 

القيادة، ونهدف من خالل هذه  القادم عىل  الجيل  الجمهور وندرب  البرشي، ونثقف  املال  أيضا رأس  نبني  النظيفة، نحن  التكنولوجيا  دفع عجلة صناعة 

الجهود، إىل تحقيق أعىل معايري االستدامة البيئية. تقارير االستدامة لدينا تستعرض شامل جهودنا .”- الدكتور أحمد بلهول، الرئيس التنفيذي

(مكرر)الفــــــــــــائز
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الفــــــــــــائز

المصرفية  الصناعة  رائد في  اسم  الخارجية،  للتجارة  المغربي  البنك 
فرعا   500 من  أكثر  تضم  متخصصة  شبكة  يحتضن   المغرب،  في 
رأس  رئيسيا في أسواق  البنك العبا  يقيا، ويعتبر  المغرب وافر في 
فضال  االستثمارية  واألنشطة  المغرب،  في  المستدامة  المال 
الدولية،  والعمليات  الخارجية  التجارة  مجال  في  المرجع  كونه  عن 
للشركات  االجتماعية  المسؤولية  تجاه  االستراتيجي  نهجه  ويستند 
الدولية  المعايير  من  وغيرها   ISO  26000 معيار  على  واالستدامة 
وأفضل الممارسات. ويعتبر البنك الالعب الرئيسي في جدول أعمال 
ويستند  والوطني.  اإلقليمي  الصعيدين  على  المستدامة  التنمية 
يز  تعز  .1 رئيسية هي:  6 مبادئ  البنك على  االستدامة في  هيكل 
التمويل المستدام وطنيا وإقليميا، 2. احترام مصلحة عمالئه، 3. أن 
يكون صاحب العمل مسؤوال، 4. إرساء ممارسات شرائية عادلة، 5. 

قيادة األداء البيئي و6. العمل لصالح المجتمع.

االستدامة والمسؤولية االجتماعية داعم إلستراتيجية عمل البنك 
قضايا  بأكبر  البنك  ويلتزم  يدعم  حيث  الخارجية،  للتجارة  المغربي 

قصوى  أولوية  يعتبران  والحوكمة  اإلدارة  أن  كما  االستدامة 
بالنسبة له. في عام 2008، وضع البنك االستدامة والحوكمة على 
أدخلت  التي   )UNEP FI( ال  لمبادرة  انضمامه  بعد  أعماله  جدول 
وتم  اإلقراض.  قرارات  في  والحوكمة   والمجتمع  البيئة  مبادىء 
 Equater( تقوية هذا االتجاه باعتماد البنك لمبادىء خط التعادل
الذي  يقيا  افر وشمال  المغرب  في  بنك  أول  وهو   )Principles
يعتمد هذا المبدأ. باالضافة الى ادارة تأثيراتهم الغير مباشرة على 
والبنك  االقراض.  عمليات  خالل  من  والحوكمة  والمجتمع  البيئة 
المغربي للتجارة الخارجية حاصل على شهادة ال ISO 14001 الدارة 
نظام  معايير  باستخدام  البنك  بدأ   2012 عام  البيئية. وفي  أنظمته 
ير معتمد  ال ISO 26000 لتأسيس استراتيجيته لالستدامة وأصدر تقر

.)GRI( ير العالمية  الطار مبادرة اعداد التقار
ً
في عام 2014 وفقا

مبادرة  مع  بالتعاون  عمل  فريق  البنك  أنشأ   ،2015 عام  في 
 )IFC( الدولية  التمويل  ومؤسسة   )UNEP FI(لليونيب التمويل 
مسألة  في   

ً
قدما للمضي  المركزي  البنك  محافظ  رعاية  وتحت 

فئة  في  الفائزين  قائمة  ضمن  كان  والبنك  المستدام.  التمويل 
»الشراكات والتعاون« ضمن الجوائز العربية للمسؤولية االجتماعية 
أسم  عليهم  األفريقي  البنك  وأطلق   ،2014 في  للمؤسسات 
اجتماعيا لعام 2015« وحصل على جائزة »أفضل  المسؤول  »البنك 
من  المغرب«  في  للشركات  اإلجتماعية  المسؤولية  في  أداء 
في  االجتماعية  المسؤولية  مجال  في  رائدة  مؤسسة  قبل 
في  ظهرت  التي  الوحيدة  المالية  المؤسسة  يعتبر  كما  أوروبا. 
مؤسسة عن  صادر  ير  تقر ضمن  شركة   70 ألعلى   ESG  مؤشر 
نحو  للتوجه  يد  الفر البنك  ونهج   ”L’Euronext_Vigeo EM70“
رئيسه  التزام  االجتماعية واضح من خالل  والمسؤولية  االستدامة 
يقيا  افر النائية في  المناطق  تعليم األطفال في  في دعم قضايا 

من خالل مؤسسة البنك. 

مبادرة  عىل  املوقعني  أحد  والبنك   ،2000 عام  منذ   .ISO26000 مثل  الدولية  للمعايري  متتثل  استدامة  اسرتاتيجية  الخارجية  للتجارة  املغريب  البنك  “وضع 

املجتمع  التعامل مع  تاريخ طويل يف  لدينا  ايضا   .ISO14001 التعادل وحصلنا عىل شهادة  مبادئ  اعتمدنا   ،2010 عام  املالية UNEP FI. يف  املؤسسات 

من خالل مؤسسة البنك الخاصة بالتعليم والبيئة. نحن تساعد عىل بناء وإدارة املدارس يف املناطق الريفية يف املغرب وجنوب صحراء أفريقيا. ونخصص 

لذلك سنويا 4% من إجاميل دخلنا التشغييل.” - عثامن بنجلون، الرئيس واملدير التنفيذي 
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دولة  في  المستدام  الداخلي  التصميم  شركة  هي  ديزاين  ين  جر
قيمة  خلق  إلى  الشركة  عمل  ويهدف  المتحدة،  العربية  اإلمارات 
المستدامة،  المواد  الترويج الستخدام  للمجتمع من خالل  مضافة 
من مصادر محلية. تصاميم الشركة تعزز أسلوب الحياة المستدام 
والصحي في أوساط العمالء من خالل جودة الهواء  في األماكن 
المغلقة، ويتمثل شعار الشركة بتحسين الصحة النفسية والعاطفية 
والجسدية لشاغلي المبنى بأسعار معقولة ومستدامة وفاخرة.

التنمية  ركائز  على  تعمل  المتعددة  النشاطات  ذات  المؤسسة 
البيئة  على  والحفاظ  االقتصادي،  النمو   - الثالث،  المستدامة 
لها دور فعال في  الجذابة  الفنية  التصاميم  االجتماعية.  والتنمية 
خفض البصمة الكربونية للسكان. فلسفة التصميم األساسية تتمثل 
المستقبل،  أجيال  باحتياجات  المساس  دون  الحاضر  احتياجات  بتلبية 
والذي يعتبر جوهر االستدامة. من خالل أعمالها، تستجيب الشركة 
لمشكلة »متالزمة األبنية المريضة« وهي ظاهرة ما زالت موجودة 

في الدولة. 

ذات  منتجات  تصميم   - التالية:  العوامل  على  الشركة  أعمال  ترتكز 
جودة عالية صنعت من مواد طبيعية، واستخدام المواد المتوفرة 
خفض  عمليات  وإتباع  الداخلي،  والتصميم  المنتجات  في  محليا 
الكربون للحد من التلوث، حيث تشارك في هذا ليس من خالل خلق 
أساليب الحياة المستدامة للمهتمين وأيضا من خالل رفع مستوى 
إشراك  خالل  من  الداخلية  للصحة  الحاجة  حول  عام  بشكل  الوعي 
عمالئها في خلق منتجات التصميم المستدام. كما تشجع عمالئها 

من الشركات على تبني ممارسات الحياة المستدامة.

وهي تركز بشكل كبير على إشراك المجتمع في أنشطة التصميم 
الكيفية  األخير ومعرفة  تعزز معرفة  التي  العملية  واإلنتاج، وهي 
المتعلقة باالستدامة والتنظيم البيئي والممارسات الجيدة، ووفقا 
واأللياف  السامة،  غير  التشطيبات  إدخال  خالل  من  فإنه  للشركة 
واالكسسوارات  المستدام  واألثاث  والمنسوجات،  الطبيعية 
تكون  العالجية،  األلوان  على  القائمة  البحوث  خطط  مع  الداخلية 
دولة  في  الشركات  لقطاع  الحرة  االستدامة  تعاليم  وفرت  قد 
ين ديزاين لخلق فرص عمل أكثر استدامة لطلبة  اإلمارات. يهدف جر
ية، وعرض المواهب  الجامعات والحرفيين المحليين والمنظمات الخير
أقل  استيراد  على  أيضا  الشركة  تركيز  وينصب  المحلية.  والمهارات 
محليا،  والمتوفرة  المنتجة  المواد  على  االعتماد  يادة  وز للسلع 

وبالتالي تحقيق ثورة في السوق المحلية.

صحة  تحسين  هي،  ديزاين  ين  لجر األساسية  االستدامة  عوامل 
والمتوسطة  الصغيرة  الشركات  ودعم  المجتمع،  ورفاهية 
ين  جر في  المحلية  المجتمعات  وإشراك  للنساء،  المملوكة 
ذات  لألسر  عمل  فرص  وتوفير  الكربون،  انبعاثات  من  للحد  ديزاين 
المحلية  المواد  استخدام  خالل  من  الفن  وخلق  المنخفض،  الدخل 
بالمجان،  الشباب  والمهنيين  للطلبة  الندوات  وتنظيم  واإلقليمية، 

وتدريب المجتمعات المهمشة على كسب الرزق.

العامة  الصحة  بتحسني  يقوم  حيث  األخرض.  التصميم  ومبادئ  االستدامة  عىل  مبني  لهدف  مصمم  أسلوب  هو  األخرض  و  املستدام  الحياة  “أسلوب 

لإلنسان ويخلق مساحات صحية للعيش ويخفض األثر السلبي عىل البيئة العاملية. نحن نؤمن باإلستدامة. رؤيتنا هي أن تتحول كل املساحات التقليدية 

العربية.” املنطقة  من  ومستدامة  طبيعية  مواد  باستخدام  وعالجية  صحية  تصاميم  خلق  خالل  من  خرضاء  عيش  مساحات  إىل  والخارجية   الداخلية 

- نعيمة عزيز، املدير عام

الفــــــــــــائز
الفــــــــــــائز

 فئة المؤسسات االجتماعية 



 فئة الرشاكات
 والتعاون

جرين ديزاين
دولة االمارات العربية المتحدة 



بنك اإلمارات دبي الوطني

38

تم تشكيل بنك اإلمارات دبي الوطني في عام 2007 من خالل ادماج 
)NBD( الوطني  دبي  وبنك  اإلمارات(  )بنك  الدولي  اإلمارات  بنك 
ثاني ورابع أكبر بنكين في دولة اإلمارات العربية المتحدة. يوفر البنك  
للشركات، ومحال تجارة التجزئة، والقطاع الخاص، الخدمات المصرفية 
اإلسالمية واالستثمار سواءا المتواجدة في دولة اإلمارات العربية 
وسنغافورة  السعودية  العربية  والمملكة  مصر  في  أو  المتحدة 
والمملكة المتحدة إلى جانب المكاتب موجودة في الهند والصين 
واندونيسيا. ويعمل حاليا في أفرعه 9000 شخص من 70 جنسية، 
مما يجعله أحد أكبر وأكثر البنوك تنوعا في مجال القوى العاملة 

في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

يمتلك بنك اإلمارات دبي الوطني استراتيجية تركز على المسؤولية 
االجتماعية للمؤسسات، والمسؤولية االجتماعية في البنك نابعة 
من ايمانه بمسؤوليته اإلجتماعية تجاه المجتمعات التي يخدمها. 
األولويات، األشخاص  اثنين من  االجتماعي على  ويعتمد استثماره 
ذوي اإلعاقة ومحو األمية المالية. يصب البنك تركيزه على برامج 
منه  واحتراما  والبيئة.  ياضة  والر والثقافة  والفن  والتعليم  ية  خير

وأكبر  أول  اللؤلؤ  متحف  البنك  أنشئ  المحلية،  والثقافة  للتراث 
الطبيعية.  الآللئ  من  مجموعة  أكبر  يضم  المنطقة  في  متحف 
برامج  من  شخص  مليون  من  أكثر  استفاد  فقد  للبنك  ووفقا 
استثماره المجتمعية، والتي يتم تقييم أثرها المجتمعي من خالل 

تطبيق العائد االجتماعي على منهجية قياس االستثمار.

 من 
ً
الوطني واحدا اإلمارات دبي  لبنك   »Pride برايد« برنامج  يعتبر 

بأنه  وصفه  يمكن  حيث  نجاحا،  األكثر  االجتماعية  المسؤولية  برامج 
االحتياجات  ذوي  ومركز  المصرف  بين  األمة  مستوى  على  تعاون 
الخاصة«المنزل«. ويشارك في البرنامج الطلبة من مختلف المدارس 
وطلبة »المنزل« والمربين إلنشاء تبادل ذو مغزى بين هذه الجهات 

المعنية.

الطلبة ذوي اإلحتياجات  للبرنامج تتمثل في دمج  العامة  األهداف 
الخاصة في المجتمع ككل وتوفير خدمات متخصصة لذوي اإلعاقة 
ذوي  األطفال  قدرات  وتنمية  المادية؛  أو  والمعرفية  الذهنية 
الوعي  وبناء  والمعالجين.  اإلعاقة  ومعلمي  الخاصة  االحتياجات 
حول قضية اإلعاقة ضمن القطاعات األكاديمية والشركات من خالل 

ورش العمل والمحادثات والمعارض.

البرنامج  أن  ببرنامجه عميق حيث  الوطني  اإلمارات دبي  بنك  التزام 
جزء ال يتجزأ من الشركة فهو موجود في جميع قطاعاته وخدماته 
والمروج  للمتطوعين  الرئيسي  الممول  البنك  المصرفية.ويعد 
الرئيسي لبرنامج »برايد« ويشارك البنك وسائل اإلعالم على نطاق 
ذوي  لألشخاص  االجتماعي  اإلندماج  حول  الوعي  لخلق  واسع 

اإلعاقة بين الماليين من سكان دولة اإلمارات العربية المتحدة

ودوره  البنك  يلعبها  التي  األهمية  نعرف  نحن  واملساهمني.  واملوظفني  والعمالء  األساسية،  أعاملنا  الوطني مبسؤولياتنا خارج  اإلمارات ديب  بنك  “ندرك يف 

الرعاية االجتامعية  الربح. هذا هو سبب تركيزنا عىل االستثامر االجتامعي يف تعزيز  اإليجايب تجاه االقتصاد واملجتمع ككل وليس فقط اإلهتامم بتحقيق 

لألشخاص من ذوي اإلعاقة ورفع مستوى محو األمية املالية للمجتمعات التي نخدمها. عن طريق توليد تجربة ثرية لعمالئنا وأفراد املجتمع، نخلق القيم 

املشرتكة معا.” - شاين ويلسون، الرئيس التنفيذي

الفــــــــــــائز
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تعتبر شركة دي أل إيه بايبر )DLA( أكبر مكتب محاماة في العالم 
وواحدة من الشركات الرائدة في منطقة الشرق األوسط. وعلى 
الصعيد العالمي هي أحد الموقعين على الميثاق العالمي لألمم 
المكاتب  لجميع  العشرة  للمبادئ  العام  التوجيه  لتقديم  المتحدة 
الوحيدة في  المحاماة  تعتبر مكتب  العالم، كما  أنحاء  في جميع 
االجتماعية  للمسؤولية  متخصص  بفريق  يتباهى  الذي  المنطقة 
يسعى بنشاط لتنفيذ أجندة الشركة الخاص بالمسؤولية االجتماعية.

بسد  تتمثل  الشركات  لمسؤولية  العالمية  بايبر  إيه  أل  دي  رؤية 
الفجوة في نظام العدالة. وترى ذلك كنشاط مفيد للغاية حيث 
يتماشى مع أعمالها األساسية ودورها الفعال في خلق القيمة 
توقعات  هو  مسؤوليتها  محركات  أهم  من  ويعد  المشتركة. 
تركز  مشتركة.  مبادئ  ذو  شريك  عن  بالبحث  المهتمين  عمالئها 
ثالثة  على  التركيز  خالل  من  اإلجتماعية  مسؤوليتها  على  الشركة 
المحلي  المجتمع  إشراك   ، المجانية  الخدمات   - وهي؛  مجاالت 
هو  الرئيسي  والهدف  العمل.  مقر  والتزامات  التبرعات،  وجمع 

تسخير الخبرات واالستفادة من الخبرات لرفع محو األمية القانونية، 
وتقديم الدعم للمنظمات غير الحكومية والفئات المحرومة، وبناء 

قدرات الشباب والنساء.

مع  الشراكة  هي  الناجحة   العالمية  المبادرات  عن   األمثلة  بعض 
لطلبة  بالقوانين  والتعريف  الطفل  حقوق  مجال  في  اليونيسيف 
ملتزمة  كشركة  نفسها  بايبر  إيه  أل  دي  ميزت  وقد  المحاماة. 
المنطقة.  في  المؤثرة  المجتمعية  مبادراتها  بسبب  بالقانون 
في  العربي  الشباب  قدرات  تطوير  على  الواضح  تركيزها  ويتجلى 
في  المحلية  الجامعات  مع  الشركة  عملت  المبادرات.  من  عدد 
دولة اإلمارات العربية المتحدة والكويت وقطر لدعم طلبة القانون 
وتطوير مهارات التقاضي من خالل التدريب على المحكمة الصورية 
وقد  والتدريب.  العمل  في  الخبرة  خالل  ومن  والمسابقات، 
يبية حتى اآلن في تدريب 200 طالب وطالبة  ساهمت برامجها التدر
المحامين في  نقابة  مع  أبرمت شراكة  كما  الست سنوات.  خالل 
الثالث الماضية في  بيروت فضال عن نجاحها على مدى السنوات 

تدريب وبناء مهارات طلبة القانون العرب.

وقد تعاونت شركة دي أل إيه بايبر )DLA( مع إحدى المؤسسات 
يادة األعمال بين شباب  يز ر غير الحكومية الرائدة »إنجاز العرب« لتعز
المنطقة. في عام 2014 قامت الشركة بـ 220 ألف ساعة من العمل 
القانونية  الخدمات  بتقديم  ساهمت  كما  المجاني.  التطوعي 
من  كثيرة  أخرى  أمثلة  أيضا  وتوجد  والنازحين.  يين  السور لالجئين 
ية، مما يجعل  األعمال المجانية للمدارس المحلية والمنظمات الخير
الشركة أكبر مزود في العالم للخدمات القانونية من دون مقابل. 
ويتحقق ذلك من خالل تشجيعها جميع الموظفين لتقديم العديد 
 عن تخصيص 

ً
القانونية فضال ية  الخير التطوعية  األعمال  من ساعات 

10٪ من مكافآتها السنوية للموظفين على الخدمة التطوعية في 
مجال المسؤولية االجتماعية. وتهدف الشركة إلى تغيير العادات 

والثقافة القانونية داخل المنظمة وخارجها بين القانونيين. 

“يف رشكة دي أل إيه بايرب )DLA(، نبحث عن فرص الستخدام قوتنا باعتبارنا الرشكة الرائدة يف مجال القانون التجاري العاملي وتقديم مساهمة إيجابية 

يف مجتمعاتنا املحلية. مبادراتنا للمسؤولية االجتامعية توضح قوة ادماج قيمنا و طريقة تعاملنا مع عمالئنا ومجتمعاتنا. نستخدم مهاراتنا القانونية لبناء 

الشباب من خالل  القانونية ملعالجة بطالة  للفئات املحرومة. ونستخدم مهاراتنا غري  العدالة  الوصول إىل  إمكانية  قدرات منظامت املجتمع املدين وتوفري 

توفري مهارات التوظيف للشباب العريب من خالل رشاكاتنا.”- بيرت سوميخ، الرشيك اإلداري اإلقليمي

الوصيف الثاني



شكر خاص للمشاركني يف الجائزة العربية للمسؤولية 
اإلجتامعية للمؤسسات 2015 





جمعت الدورة الثامنة لجوائز المسؤولية االجتماعية للشركات العربية مجموعة كبيرة ومتنوعة من القطاعات من 12 
يقيا، وكللت 9 فرق مشاركتها بالفوز في هذه الدورة، وقد  دولة عربية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفر
سجل تنوع ملحوظ للشركات المشاركة حيث سجلت مشاركات لشركات النفط والغاز والمصرفية والرعاية الصحية، مما 

يعكس انتشار المسؤولية االجتماعية للشركات واالستدامة في هذه المنطقة.

ال يزال قطاع النفط والغاز المسيطر على مشهد المسؤولية اإلجتماعية للشركات واالستدامة، وقد شهدت هذه 
الدورة، وألول مرة، مشاركة في ثالث فئات جديدة، وهي الطاقة والخدمات المالية والمؤسسة االجتماعية. أحد 
ين كانوا يتنافسون للمرة األولى. في  الفائزين من بين الفئات الثالث سبق له الفوز في هذه الجائزة، في حين أن اآلخر
فئة القطاع العام، فاز ثالثة من بين أربعة فائزين في الدورات الماضية. وهذا يدل على قوة الجائزة في بناء القدرات 
واإلستراتيجيات لتنفيذ االستدامة، وهذه النتائج سحبت على مختلف النتائج المتبقية، حيث فاز واحد على األقل في 
المنافسة  ، وكانت 

ً
الجائزة نضوجا السابقة، منا سجلت  الدورة  الفوز في  للجائزة ِمن َمن  سبق لهم  الحالية  الدورة 

أكثر صرامة، وهو ما أظهرت تقييمات المشاركات التي كانت أقل من الدورة الماضية،  حيث عمدت لجنة التحكيم إلى 
تقييم األداء الحالي ومقارنته في الدورات الماضية، للوقوف على التقدم والتحسينات التي أدخلت على المسؤولية 

االجتماعية للشركات واالستدامة والممارسة المنظمة.

كما لوحظ نضج ممارسات المسؤولية االجتماعية للشركات واالستدامة، حيث إتخذت المنظمات الفائزة نهجا استراتيجيا 
واضحا، وقامت بإتباع إستراتيجية المسؤولية االجتماعية للشركات واالستدامة في رؤيتها ورسالتها وقيمها وعملياتها 
واالجتماعية  البيئة  في  األداء  وتحسين  ومتابعة  لتنفيذ  الالزمة  والموارد  المسؤوليات  بنشر  قامت  وقد  اليومية، 

ومجاالت الحكم، وينظر لإلبالغ كونه النشاط الذي يجلب قيمة للمنظمة، ويعزز الترخيص االجتماعي للعمل.

المثال، سياسات عدم  على سبيل  الخاص.  القطاع  منطقة ضعيفة في  الشركات في  تزال حوكمة  ال  ذلك،  ومع 
التسامح الصارمة مع الفساد، كما أن مراقبة وإدارة المخاطر والمحاسبة ليست سائدة بقدر واسع. المشاركة في 
المسؤولية االجتماعية للشركات واالستدامة مالحظ فقط في الشركات الفائزة، في حين أن للمسؤولية االجتماعية 

للشركات واالستدامة وظائف مخصصة ال تزال نادرة.

قيمة  وخلق  فهم  ومسألة  والتبرعات،  ية  الخير الجمعيات  دعم  على  يقتصر  لالستدامة  االجتماعي  الجانب  تنفيذ 
 بما فيه الكفاية لخلق قيمة مضافة طويلة 

ً
أثر المبادرات االجتماعية ليس مفهوما يزال جديدا، كما أن  مستدامة ال 

المدى. أصحاب المصلحة ال يزالون في محيط المنظمات التي لم تضع استراتيجية لالستدامة وعالقات المساهمين 
ال تزال غير مستغلة إلى حد كبير في المنطقة. االبتكار هو مفهوم جديد بالنسبة لمعظم الشركات، وعدد قليل جدا 
بالبيئية  المتعلقة  الرئيسية  األداء  أن مؤشرات  لتغذية مهامها وأهدافها واالستدامة، كما  االبتكار  منها تستخدم 
والمجتمع واألداء والحكم قليلة، وواضحة فقط في الشركات التي تعتبر األفضل بين أققرانها. أداء البيئة والصحة 

والسالمة هي العوامل المشتركة بين المنظمات التي تعتبر جاهزة الحتضانها بكل إخالص.

المياه،  المناخ، وندرة  بتغير  المرتبطة  فشلت معظم المنظمات األخذ بعين االعتبار مل يلوح في األفق من المخاطر 
يد. فقط كبرى الشركات وضعت هذه القضايا على رادار  والنفايات والتلوث وحقوق اإلنسان ومخاطر سلسلة التور
إهتماماتها واتخذت خطوات لمعالجتها. عموما هناك تطورات واعدة في المنطقة للمشاركة االجتماعية، وحماية 
البيئة والمساهمة االقتصادية. جوائز المسؤولية االجتماعية للشركات العربية وسيلة جيدة اللتقاط االتجاهات واألنماط 
الناشئة. مرة أخرى أثبتت الجوائز أنها ال تقدر بثمن في تحديد أفضل الممارسات والعالمات المسجلة، ونشر المعرفة 
الفائزة وتكرارها من قبل العديد من  بين قطاع األعمال وأصحاب المصلحة. ومن المأمول أن يتم دراسة المشاركات 

المنظمات في محاولة لتوسيع نطاق المسؤولية االجتماعية للشركات واالستدامة في المنطقة العربية.

الخامتة



تعود  فيه  املنشورة  املواد  الكتاب و جميع  إن محتويات هذا   ، الحقوق محفوظة 2014  جميع 

بالحامية  وتتمتع   ،)ACSRN( للمؤسسات  اإلجتامعية  للمسؤولية  العربية  الشبكة  إىل  مبلكيتها 

أو  تحميل  أو  نرش  أو  نسخ  يجوز  الفكرية،  امللكية  حقوق  و  التأليف  و  النرش  حقوق  مبوجب 

تخزين )يف أي وسيط( أو توزيع أو تعديل و تغيري هذا التقرير بشكل كامل أو جزيئ بأي شكل 

العربية  الشبكة  من  إذن خطي مسبق  الحصول عىل  كان برشط  مهام  األشكال وألي غرض  من 

الطلبات  توجه  أن  ،وينبغي  نرشه  عند  باملصدر  اإلعرتاف  و  للمؤسسات  اإلجتامعية  للمسؤولية 

بأي إذن لإلستخدام  إىل admin@arabiacsrnetwork.com  ملزيد من املعلومات يرجى زيارة 

www.arabiacsrnetwork.com
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