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مــقدمة

تحتفل الجائزة العربية للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات هذا العام بذكراها السنوية العاشرة بعد سنوات
من العمل والمساعي المتواصلة التي قامت بها الشبكة العربية للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات في
سبيل نشر مفهوم المسؤولية االجتماعية والتوعية به .وعلى الرغم من التباطؤ االقتصادي خالل السنوات
الماضية وتأثيره المستمر على االقتصادات العالمية وخاصة االقتصادات في المنطقة ،استمر االقبال على
تبني مفهوم المسؤولية االجتماعية واالستدامة في عالم األعمال ،حيث شهدنا أيضاً تبني القطاع الحكومي
لهذا المفهوم كوسيلة لالرتقاء إلى مستوى التوقعات المتغيرة ألصحاب المصلحة.
واكتسب مفهوم المسؤولية االجتماعية و االستدامة أهمية استراتيجية في عالم شديد التنافسية في ظل
التدافع على الموارد والتحوالت في األسواق ،حيث بات هذا المفهوم الجديد يكتسب نوعاً ما قيمة اقتصادية
أكبر من أي وقت مضى ،وأضحت المؤسسات في المنطقة العربية تنافس نظيراتها في أجزاء أخرى من
العالم في السباق نحو تبني االستدامة باعتبارها أحد الركائز األساسية لقيم وثقافة المؤسسات.
وتسعى الجائزة العربية للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات إلى التعرف على األعمال المسؤولة اجتماعياً
في الشرق األوسط وشمال أفريقيا وتكريمها ،باإلضافة إلى تسليط الضوء على الجهود الجديرة بالثناء في
هذا المجال .ونحن نحيي بشكل خاص جميع المؤسسات التي فازت في الدورات التسع الماضية من هذه
الجائزة ،ونقدر عالياً مساهماتها الفعالة في جعل التنمية المستدامة أولوية في منطقتنا.

حبيبة المرعشي

الرئيس والمدير التنفيذي
الشبكة العربية للمسؤولية االجتماعية للمؤسساتة
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تطور الجائزة
تأسست الجائزة العربية للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات خالل العام  2008بعد دراسة استقصائية
أجرتها الشبكة لقياس مدى تطبيق ممارسات المسؤولية االجتماعية واالستدامة في مؤسسات دولة
االمارات العربية المتحدة .وأظهرت نتائج الدراسة االستقصائية أن هناك تقدماً كبيراً تم إحرازه من قبل
مؤسسات عدة في مجاالت بيئية واجتماعية وإدارية ،وأن هناك أنماطاً واضحة للسلوك المسؤول في هذا
اإلطار .وبعد هذه النتائج المشجعة ،قامت الشبكة بتطوير مبادرة فريدة من نوعها من الجوائز تجمع ما
بين أفضل الممارسات العالمية والقضايا المحلية .وخالل فترة قصيرة من الزمن ،أصبحت الجائزة العربية
للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات هي الجائزة األكثر شعبية بالنسبة للمؤسسات في المنطقة العربية،
حيث أتمت الجائزة هذه السنة عامها العاشر لتصبح «المعيار المرجعي لالستدامة» في المنطقة العربية.

فئة المؤسسات
الحكوميه

فئة األعمال
التجارية المتوسطة

فئة األعمال
التجارية الكبيرة

فئة األعمال
التجارية الصغيرة

وتشمل أهداف الجائزة ما يلي:
•تقديم أحدث التطورات واالتجاهات والمعايير الدولية للمسؤولية االجتماعية واالستدامة للمؤسسات
في العالم العربي.
•رفع مستوى الوعي ونشر ثقافة المسؤولية االجتماعية واالستدامة.
•تعزيز المسؤولية االجتماعية للمؤسسات باعتبارها عنصراً أساسياً في نجاح األعمال التجارية في
المنطقة العربية.
•تكريم الشركات والمؤسسات في المنطقة العربية التي تثبت ريادتها المتميزة والتزامها باالستدامة.
•اإلشادة بالمؤسسات الدولية التي تسعى بنشاط إلى تطبيق مفاهيم االستدامة والمسؤولية االجتماعية
في عملياتها بالمنطقة العربية.
•إنشاء قاعدة بيانات عن أفضل الممارسات في مجال تبني المسؤولية االجتماعية واالستدامة ودراسات
الحالة من جميع أنحاء المنطقة.
إن األطر والمبادئ الدولية مثل المبادئ العشرة للميثاق العالمي لألمم المتحدة ،وإطار المبادرة العالمية
لإلفصاح ،ونموذج التميز للمؤسسة األوروبية إلدارة الجودة ،توفر اإللهام لتبني معايير صارمة ومتميزة.
واكتسبت الجائزة شهرة كبيرة ليس فقط في المنطقة ،بل على الصعيد العالمي أيضاً بفضل ميزاتها
الفريدة مثل التقييم الذاتي الذي يساعد المؤسسات على قياس أدائها مقابل الحصول على درجات ونقاط
تمنحها لجنة التحكيم .كما تقدم لجنة التحكيم أيضاً انطباعاتها ومالحظاتها حول كل ممارسة وتطبيق
للمسؤولية االجتماعية ،ما يضيف فوائد كبيرة لمقدمي الطلبات .وساعدت التعليقات والتوصيات العديد
من الشركات والمؤسسات على تحسين ممارساتها بشكل كبير .ودفعت الدرجات الخاصة الممنوحة
لتقارير االستدامة العديد من المؤسسات إلى النظر في إفصاحات االستدامة كممارسة ذات قيمة مضافة،
ما أدى إلى مزيد الشفافية والمساءلة.

فئه المؤسسة
االجتماعية

فئة الشراكات
والتعاون

فئه قطاع
الضيافة
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مجموع
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واحتاج تطبيق الجائزة العربية المسؤولية االجتماعية للمؤسسات في شكلها الحالي ،إلى سنوات لتشكيله،
وذلك بدعم من مدخالت لجنة التحكيم وتجارب مقدمي الطلبات والدروس المستفادة من الشبكة في
سياق تيسير كل دورة من دورات التحكيم .ومع مرور الوقت ،تم إضافة فئات جديدة إلى الجائزة ،وتحسين
معاييرها وتعديلها وصقلها ،وتنفيذ عملية الترشح من خالل االنترنت ،والتي استحدثت لتسهيل تجربة
المتقدمين للجائزة قدر اإلمكان .وتعكس هذه التغييرات االتجاهات والتطورات الجارية في فضاء االستدامة
المؤسسية.
وحفل التكريم في هذه الجائزة هو عبارة عن فعالية تجمع الفائزين في كل دورة ،حيث تقوم الشبكة بعد
ذلك بنشر أفضل عمليات االستدامة استناداً إلى التصفيات النهائية للجائزة .ويعد هذا المورد الغني ذو
قيمة كبيرة للممارسين والباحثين في مجال االستدامة على حد سواء ،حيث يقدم لمحات من الممارسات
الجيدة من خالل تقديم أفضل األمثلة .كما أنه يوفر رؤية جيدة للواقع االجتماعي للمسؤولية االجتماعية
واالستدامة في المنطقة العربية.

فئه الخدمات
المالية

فئه قطاع
الطاقة

فئه قطاع
اإلنشاءات

فئة الخدمات المالية
فئة قطاع الطاقة
فئة قطاع الضيافة
فئه قطاع اإلنشاءات
فئة المؤسسة االجتماعية
فئة الشراكات والتعاون
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القطاعات
•صهر األلمينوم
•صناعة السيارات
•الطيران
•المواد الكيميائية والبتروكيماويات
•االنشاءات والمواد
•اإلستشارية
•التعليم
•الطاقة
•الخدمات البيئية
•إدارة المرافق
•الخدمات الماليةو البنكية
•الطعام والمشروبات
•القطاع الحكومي
•الرعاية الصحية
•الضيافة
•الخدمات اللوجستية
•االستشارات القانونية
•الصناعات التحويلية
•وسائل اإلتصال و اإلعالم
•المؤسسات الغير حكومية و الغير ربحية
•النفط و الغاز
•العقارات
•توظيف
•التجزئة
•المؤسسة االجتماعية
•تكنولوجيا
•االتصاالت
•التدريب و التطوير
•عالقات عامة واتصال
•وسائل النقل
•السفر و السياحة

في الدورة العاشرة للجائزة ،قدمت  81مؤسسة مسجلة  1 06طلباً للمشاركة ،حيث تم ارسال
بناء
 71طلباً منها إلى لجنة التحكيم للتقييم .وقامت لجنة التحكيم بتقييم هذه الطلبات
ً
على اجابات المؤسسات على االستبيان؛ والمواد الداعمة التي قدمتها المؤسسات المشاركة
وأي مصدر آخر يدعم ملفاتها لدى أعضاء لجنة التحكيم مثل المواقع اإللكترونية ووسائل
اإلعالم االجتماعية وغيرها .ومثلت الطلبات المقدمة  31قطاعاً من  10دول عربية ،حيث
ينتمي أكبر عدد من مقدمي الطلبات حسب البلد إلى دولة اإلمارات العربية المتحدة ،تليها
سلطنة ُعمان.
وكان أكبر عدد من الطلبات المقدمة ضمن فئة الشراكات والتعاون تلتها فئة األعمال
التجارية الكبيرة  .كما أضيفت فئتين جديدتين خالل العام  ،2017هما قطاع الضيافة وقطاع
اإلنشاءات ،حيث أظهر القطاع األول مشاركة أكثر إيجابية مقارنة بالقطاع األخير .وتم
تقديم أغلبية الطلبات باللغة اإلنكليزية مع وجود عدد قليل من الطلبات باللغتين العربية
والفرنسية ،حيث تمت مراجعتها من قبل لجنة متخصصة.
وبلغ عدد تقارير االستدامة التي استعرضتها لجنة التحكيم  23تقريراً ،من بينها العديد ضمن
إطار مبادرة إعداد التقارير العالمية .وتم تقديم أكبر عدد من التقارير من قبل المؤسسات
ضمن فئة األعمال الكبيرة ( ،)7تلتها األعمال متوسطة الحجم ( )4ومن ثم مؤسسات القطاع
الحكومي ( ،)4باإلضافة إلى ثمانية تقارير موزعة على كافة الفئات األخرى .وتم نشر الغالبية
العظمى من هذه التقارير من قبل مؤسسات تعمل في دولة االمارات العربية المتحدة ،ما
يشير إلى التبني الجيد لمفهوم إعداد تقارير االستدامة من جانب مؤسسات القطاعين العام
والخاص في دولة اإلمارات.

جدول :3القطاعات المشاركة

9

الدورة العاشرة
الفــــائزون

فئة
المؤسسات الحكومية

الفــــــــــــائز

الوصيـف االول

فئة المؤسسات الحكومية

هيئة كهرباء ومياه دبي

مواصالت اإلمارات

هيئة كهرباء ومياه دبي ( )DEWAهي مؤسسة للبنية التحتية للخدمات العامة تأسست في  1يناير  .1992ومنذ ذلك الحين،
حققت هيئة كهرباء ومياه دبي انجازات كبيرة ،لتصنف ضمن أفضل المرافق في العالم .اليوم ،تقدم الهيئة خدماتها ألكثر
من  780الف عميل ،وهي معروفة بإبتكاراتها المستمرة وتطوير األنظمة والعمليات والتقنيات والموارد لتقديم خدمات من
الكهرباء والمياه لدبي من الدرجة األولى.

تأسست مؤسسة مواصالت اإلمارات عام  ،1981وهي مؤسسة حكومية مملوكة بالكامل ،والمزود الرائد لخدمات النقل
الوطنية في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،وتقدم مجموعة واسعة من خدمات النقل في جميع أنحاء اإلمارات .وتخدم
الشركة أكثر من  430من أصحاب المصلحة بما في ذلك المدارس والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص وذوي
االحتياجات الخاصة من خالل أسطول سيارات يضم  20ألف مركبة ،وقد إكتسبت سمعتها لنهجها القائم على نظم إدارة
الجودة والتميز والقيادات الفعالة والصحة المهنية ،حيث قامت الشركة بتطوير أحدث المعايير الدولية في جميع عملياتها.

دولة اإلمارات العربية المتحدة

وتدير هيئة كهرباء ومياه دبي عمليات مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية ،وهو أكبر مشروع للطاقة
الشمسية في موقع واحد في العالم .وفي إطار آلية التنمية النظيفة ،أنشأت الهيئة أيضا مركز كربون دبي بالتعاون مع
االمم المتحدة .كما أطلقت الهيئة ثالث مبادرات ذكية لدعم مبادرة دبي الذكية )1 :تشجيع أصحاب المباني على تركيب
ألواح شمسية كهروضوئية لتوليد الكهرباء؛  )2مبادرة التطبيقات الذكية والعدادات للمساهمة في توصيل الخدمة السريعة
واالستجابة السريعة وترشيد استخدام الطاقة )3 ،مبادرة الشاحن األخضر إلنشاء محطات البنية التحتية ومحطات شحن
المركبات الكهربائية.
تعمل هيئة كهرباء ومياه دبي تماشيا مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس
مجلس الوزراء حاكم دبي ،الستضافة المعرض العالمي في دولة االمارات العربية المتحدة من خالل بناء بنية تحتية عالمية
المستوى للطاقة لتلبية متطلبات التنمية في إمارة دبي .وفي هذا الصدد ،خصصت الهيئة  3مليارات درهم إمارتي لدعم
مشاريع المياه والكهرباء والطاقة المتجددة.
ومن خالل دعم جدول االعمال الوطني ،تعمل الهيئة باستمرار على توفير وتحسين حياة المواطنين من خالل توفير فرص
التعليم والعمل .أنشأت هيئة كهرباء ومياه دبي مرفقها الخاص بالتعلم والتدريب “أكاديمية ديوا” لتسخير المهارات
وتدريب المرشحين على االندماج بكفاءة في القوى العاملة.

دولة اإلمارات العربية المتحدة

وقد لعبت دورا هاما في استراتيجية اإلستدامة الوطنية ،واطلقت خطتها اإلستراتيجية لعام  2017-2021كخارطة طريق
تتضمن أهدافا بيئية واجتماعية واقتصادية واضحة ،وتشمل االستراتيجية خطط اعتماد نموذج المؤسسة الذكية ،والتقدم
الرقمي ،والتحول إلى السيارات الكهربائية بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي .وباعتبارها مؤسسة نقل ،إنصب تركيزها
القوي على أدائها البيئي ،كما قامت بإيجاد حلول مبتكرة صديقة للبيئة للسوق المحلية .وتشمل هذه الخدمات ،خدمة
غسيل السيارات الجاف الذي يطبق أحدث التكنولوجيات النانوية  -مما يقلل بشكل كبير من استهالك الماء والكهرباء -
فضال عن وحدة خاصة إلعادة تدوير اإلطارات المعاد تدويرها فضال ً عن كونها أول من حول المركبات إلى العمل بالغاز
الطبيعي المضغوط (.)CNG
كما وضعت الشركة ميثاقها الخاص للمسؤولية االجتماعية الذي يحدد المبادئ والمنهجيات التي تسمح لها بااللتزام
باستراتيجيات وطنية مثل رؤية اإلمارات  .2021وتبني نهج تعاوني لخدمة المستفيدين بشكل أفضل حيث دخلت في
شراكات استراتيجية مع المنظمات الحكومية كوزارة التربية والتعليم ووزارة الشؤون االجتماعية .وباستخدام الشفافية
واإلفصاح ،أصدرت المؤسسة تقريرها األول عن االستدامة استنادا إلى المبادئ التوجيهية لمبادرة اإلبالغ العالمية في عام
 ،2013واستمرت في إصدار تقارير سنوية عن االستدامة منذ ذلك الحين .وقد اكتسب مشروعها الجديد في السوق السعودي
نموا سنويا بنسبة  18٪نتيجة للتوسع مما أدى إلى منافع اقتصادية مباشرة لدولة اإلمارات العربية المتحدة.

يلعب التطوع دورا رئيسيا بين موظفي الهيئة ،الذين يتم تشجيعهم ودعمهم باستمرار من قبل االدارة العليا .وبالمثل ،فإن
المشتريات المسؤولة هي جزء ال يتجزأ من أنشطة اختيار الموردين .إن استراتيجية هيئة كهرباء ومياه دبي تتماشى كليا
مع رؤية دولة االمارات العربية المتحدة لخلق اقتصاد ومجتمع وبيئة مستدامة من أجل تحقيق الرخاء على المدى الطويل.

وقد ساهمت مواصالت األمارات بجهود مشكورة في االستدامة الوطنية واظهرت التزاماً واضحاً ومثالياً وبذلت جهوداً جديرة
بالثناء لخلق قيمة مضافة لموظفيها والمجتمع والبيئة وسوق العمل .ثقافتها المؤسسية المتميزة واالبتكار والتحسين
المستمر وضع المؤسسة في مكانها الصحيح بين رواد االستدامة في الدولة وعلة الصعيد االقليمي ايضاً.

“تسترشد هيئة كهرباء ومياه دبي برؤيتها في أن تصبح مؤسسة مبتكرة ومستدامة على مستوى عالمي ،وتعمل الهيئة على زيادة استخدام الطاقة النظيفة،
كما ستعمل على تشغيل محطة محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية ،والتي ستنتج  1000ميغاواط بحلول عام  2020و 5اآلف ميجاواط بحلول عام .2050
وفي نهاية المطاف ،ستولد الهيئة  75٪من إجمالي إنتاج الطاقة من الطاقة من البدائل النظيفة بحلول لتحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة .”2050

متقدم لتلك األدوار ينطلق من قاعدة االنتماء والوالء لهذا الوطن المعطاء،
فهم
“ تعتز مواصالت اإلمارات باألدوار المجتمعية التي تضطلع بها ،وتسعى إلى إرساء
ٍ
ٍ
ويسير وفق رؤية شاملة متبصرة لمهام المؤسسة وأدوارها وعلى التوازي مع رؤية الدولة وخططها التنموية المستدامة ،وإذ ذاك فإنها تسعى إلى ترجمة
هذا النهج على الدوام من خالل تبني مبادئ االستدامة في مشاريعها االستثمارية ،إضافة إلى عدد وفير من األنشطة والفعاليات والبرامج المتضمنة في الخطط
االستراتيجية المتتالية والتي يجري تنفيذها على مدار العام وفي مختلف أنحاء الدولة لتستفيد منها مختلف الشرائح والفئات المجتمعية”.

سعادة سعيد محمد الطاير،
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي
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محمد عبداهلل الجرمن
المدير العام
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الوصيـف الثاني
فئة المؤسسات الحكومية

جمارك دبي

دولة اإلمارات العربية المتحدة
تعتبر جمارك دبي واحدة من أقدم الدوائر الحكومية في دولة اإلمارات العربية المتحدة .وقد سميت ب“ أم اإلدارات الحكومية”،
خاصة وأن بعض الدوائر األخرى كانت مقرها في مبنى الجمارك القديم ومولت من خالل اإليرادات التي جمعتها الجمارك.
جمارك دبي هي في األساس مؤسسة تساهم إلى حد كبير في االقتصاد الوطني واألمن حيث أن أعمالها األساسية هي
حماية وتأمين حدود الدولة ،وضمان مجتمع مستقر وآمن.
ومع تبني أفضل الممارسات والتطورات التكنولوجية وأحدث األدوات والخدمات الجديدة والتميز العام في أعمالها اليومية،
تعتبر جمارك دبي المنظمة الرائدة للجمارك في العالم ،حيث انجزت أكثر من  35مليون عملية تجارية في السنوات األربع
األخيرة بقيمة تزيد عن  5االف مليار درهم إماراتي ،لتقف اليوم كالمنظمة الجمركية رقم  1في دول مجلس التعاون الخليجي
والرابعة على مستوى العالم بحسب ما أعلن عنه تقرير منتدى االقتصاد العالمي.
اعتمدت جمارك دبي استراتيجية تتماشى مع االتجاه العام لدولة االمارات العربية المتحدة ،و خطة دبي  2021التي تهدف
إلى معالجة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي ترتبط بالقضايا المحلية واالقليمية والعالمية .وباعتبارها جزءا من
الضوابط العالمية للتجارة والحدود ،فإنها ملتزمة بعدد من المعايير والمبادئ التوجيهية الدولية مثل إعالن األمم المتحدة
العالمي لحقوق اإلنسان وبروتوكوالتها وبرنامج األمم المتحدة للبيئة والميثاق العالمي لألمم المتحدة والمعاهدات
المتعددة األطراف التفاقية بازل واتفاقية مونتريال واتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة
لالنقراض وغيرها الكثير من االتفاقيات المتعلقة بالجمارك والبيئة ومكافحة الفساد والشؤون المجتمعية وحقوق اإلنسان.
ولدى جمارك دبي خطط عمل وأهداف ومؤشرات أداء رئيسية إلدارة البيئة والمسؤولية االجتماعية واالستدامة :كتخفيض
استهالك المياه لكل موظف من  90غالون في عام  2015إلى  65غالون في عام 2016مقابل الهدف المحدد ب  87غالون.
وبالمثل ،تم تحسين استهالك الكهرباء من  36كيلوواط/ساعة لكل موظف إلى  26كيلوواط/ساعة مقابل الهدف المحدد
ب  35كيلوواط /ساعة .وترتبط مبادرات المشاركة المجتمعية ارتباطا مباشرا بأعمالها األساسية مثل التوعية بحقوق
الملكية الفكرية والتوعية باألدوية واألسلحة والتوعية باألنواع المهددة باالنقراض وحمالت التنظيف وتعزيز الثقافة المحلية
واإلقليمية ورعاية الفقراء والمحتاجين واالنتباه نحو األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة ،وكبار السن وغيرها.

“إن أولوياتنا تسترشد بتوجهات ورؤى قادتنا ،وتحدد استراتيجيتنا وأهدافنا حيث نحدد القضايا ذات الصلة بتنمية بلدنا ونوضح كيف نسهم في الوصول إليها .وباعتبارنا
الوصي على حدودنا الوطنية ،فإننا نخدم قيادتنا في الحفاظ على األمن وتعزيز إيرادات اإلمارة مع وضع أعلى معايير التميز من خالل التعاون العالمي واالبتكار والتكامل.
وبالنسبة لنا ،كل هذا يجب ان يتحقق بنهج مسؤول ومستدام”.
سلطان أحمد بن سليم،
الرئيس
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شركة الخليج لصناعة
البتروكيماويات ()GPIC
مملكة البحرين

تأسست شركة الخليج للصناعات البتروكيميائية ( )GPICفي البحرين عام  1979كمشروع مشترك بين دول مجلس التعاون
الخليجي لتصنيع األسمدة والبتروكيماويات .وفي عام  ،2017قامت الشركة بتحديث إستراتيجيتها التجارية لعام  2020إلى
الخطة االستراتيجية للشركة  ،2030مع تسليط الضوء على سبل جديدة للنمو المستقبلي .وقد قامت الشركة بتوحيد
أولويات أعمالها بشكل استباقي مع أهداف التنمية المستدامة .ويبدأ ذلك بالتزام القيادة بخطة التحول العالمية ،ومشاركة
الموظفين ،والتوعية المجتمعية ،وتمكين المرأة.
المسؤولية االجتماعية للمؤسسات هي على قمة جدول أعمال القيادة العليا في الشركة و جزء من أهداف االستدامة
الخاصة بها .وهي تدعم أعمال برامج األمم المتحدة وبرنامج األمم المتحدة للبيئة مثل برنامج عالمي ،ويوم البيئة
العالمي ،والموجة الخضراء ،والمنظمة العالمية لألغذية ،والسنة الدولية للبقول .وعلى صعيد حوكمة الشركات ،تتضمن
أهدافها طويلة االجل والسنوية االمتثال للمبادئ العشرة للميثاق العالمي لألمم المتحدة ونشر تقرير سنوي حول التقدم
المحرز .وفي الجانب االجتماعي ،تشمل مبادرات الشركة برامج التوعية المجتمعية لمحو االمية البيئية وبرامج االبتكار
في مجال البحوث البيئية .إن مشاركة المجتمع المحلي والمسؤولية االجتماعية منصوص عليهما في رؤيتها ورسالتها
وقيمها األساسية بما في ذلك الدعم المالي والمادي للتعليم والصحة والجمعيات الخيرية والرياضية والمجموعات ذات
االحتياجات الخاصة واألقليات والفئات المحرومة والسالمة والبيئة.
ومن أجل معالجة األثر البيئي ،فإن للشركة أهداف طموحة العادة التدوير وتقليل استهالك الورق وكفاءة الطاقة وانبعاثات
الغازات الدفيئة والطاقة المتجددة واستهالك المياه .ويحدد نظام االدارة البيئية جميع الجوانب البيئية والتأثيرات المتعلقة
بأنشطتها ومنتجاتها وخدماتها .لدى شركة الخليج للصناعات البتروكيماوية عدد من اإلجراءات والمبادئ التوجيهية التي
تعالج جميع الجوانب البيئية المتعلقة باالنبعاثات والنفايات السائلة والنفايات الصلبة ،الخ .وقد خفضت الشركة انبعاثات
الكربون بما يقرب من مليون طن منذ بدء محطة استرداد غاز ثاني أكسيد الكربون ( )CDRفي عام  .2009مشروع شركة
الخليج للصناعات البتروكيماوية لكفاءة الطاقة لإلضاءة مستمر في التوفير وذلك باستبدال  1236وحدة إنارة من نوع
( )LEDمما أدى إلى توفير بمقدار  383ميغاواط /ساعة/سنة وتخفيض الغازات الدفيئة بمقدار ( )TYP 191من غاز ثاني أكسيد
الكربون.
وتعكف الشركة على مراجعة أهدافها كل عام استنادا إلى أداء السنة السابقة ،مركزة المواد الجوهرية والتحديات المستقبلية.
وهي تقدم تقارير سنوية إلى مختلف أصحاب المصلحة حول اآلداء االقتصادي والبيئي واالجتماعي للشركة.

“يسعدنا أن نكون جزءا من الدورة العاشرة للجائزة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات .منصة تمكننا من توسيع نطاق أداء اإلستدامة في الشركة من خالل
المقارنة والتعلم من األفضل .وقد وضعت متانة هذا البرنامج والهدف جودة عالية تغذي مرة أخرى طريق التحسين التدريجي .ونحن نهنئ ونحي الشبكة العربية
للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات على العقد الناجح بشكل مذهل من الجائزة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات ،سوف نستمر في المشاركة في هذه
الجوائز لسنوات قادمة ،مع العلم كيف استفادت الشركة وتحسن أدائها المستدام .بالنسبة لنا في  ،GPICاالستدامة هي رحلة دون نقطة نهاية وحتى بعد  38عاما
من الوجود وااللتزام بالمسؤولية االجتماعية نشعر أنه ال يزال بإمكاننا االستمرار في تحدي أنفسنا من خالل التركيز على شبابنا وتمكين المرأة واالبتكار ،وأهداف التنمية
المستدامة ،والمرونة والنمو ،والتعاون ،وتنمية المواهب البشرية”.
الدكتور عبدالرحمن جواهري،
رئيس
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شركة إنتيرسيرف الدولية

دولة اإلمارات العربية المتحدة

إنتيرسيرف هي واحدة من أهم خدمات الدعم وشركات البناء في العالم .مقرها في المملكة المتحدة ،تعمل إنتيرسيرف
في الشرق األوسط منذ عام  .1981تلعب شركاتها الزميلة والشركات التابعة لها دورا رئيسيا في دعم النمو عبر مجموعة
من القطاعات مثل الضيافة والترفيه والنفط والغاز والتجزئة والنقل والبنية التحتية.
يتشكل نهج إنتيرسيرف نحو االستدامة من خالل هدفها لتحقيق  5مسارات مستدامة  -االماكن التي تفيد الناس .الخدمة
العامة من أجل المصلحة العامة؛ المزيد من المهارات ،والمزيد من الفرص .األثر البيئي اإليجابي والنمو المستدام؛ وعلى
مر السنين حققت الشركة إنجازات هامة في كل من هذه المسارات في المنطقة .واستمرت هذه األنشطة لتصبح أكثر
تركيزا خارجيا مع زيادة مشاركة الموردين وإطالق إطار سياساتها وممارساتها المتعلقة بالمشتريات المستدامة من
أجل إدخال تحسينات على سلسلة اإلمداد والتوريد .وقد قامت شركة إنتيرسيرف بتطوير نهجها تجاه رفاهية الموظفين
وأطلقت عملية إشراك العاملين فيها .كما أنها حسنت عمليات إدارة ورصد استهالك المياه والوقود والكهرباء فضال
عن الحد من النفايات.
يتم تضمين أهداف إنتيرسيرف البيئية واالجتماعية في خطة االستدامة وتغطي المؤسسة بأكملها .وتتضمن خطة
االستدامة  5مسارات و  15هدفا و  48نقطة استهداف .وتشمل بعض األمثلة على ذلك ،المسار :1األماكن التي تفيد
الناس :الهدف  :1التفاعل والتعاطي مع المجتمعات التي تعمل فيها :استهداف 15٪ :من الموظفين للتبرع بالوقت
إلفادة المجتمعات المحلية؛ المسار  :3المزيد من المهارات ،المزيد من الفرص :الهدف  :6إلهام مهنيي المستقبل:
استهداف :توفير  1000مقعد دراسي في كل عام والمسار :4األثر البيئي اإليجابي :الهدف  :9الحفاظ على المياه وتجديدها:
استهداف :تقليل استخدام المياه بنسبة .20٪
كما تغطي خطة االستدامة في إنتيرسيرف األهداف المتعلقة بحقوق العمل على المديين القصير والطويل ،على سبيل
المثال .في إطار نتائج األماكن التي تفيد الناس ،هناك هدف لتعزيز وتبني الرفاه .وبالمثل ،تحدد استراتيجية الصحة
والرفاه إجراءات حتى عام  2020حول أربعة مجاالت تركز على الرفاه 1( :الرفاهية الجسدية )2 ،الرفاه االجتماعي؛  )3الرفاه
النفسي؛ ( )4الرفاهية الثقافية ،مع قسم خاص يركز على رفاه العمال .

“بالنسبة لنا نهجنا لالستدامة يقوم على رؤيتنا  -إلعادة تعريف مستقبل الناس واألماكن ،التي شكلتها قيمنا ،والتي تهدف إلى تحقيق نتائجنا الخمس المستدامة:
األماكن التي تفيد الناس ،الخدمة العامة في المصلحة العامة ،المزيد من المهارات ،المزيد من الفرص ،األثر البيئي اإليجابي والنمو المستدام .نحن ننظم أهدافنا ونقدم
تقاريرا عن أدائنا من خالل أربعة عناصر :االجتماعية والبيئية والمعرفية والمالية ولنا أهداف طموحة في كل من هذه المجاالت ،والتي يسرني أن أقول أن أعمالنا في
المنطقة حققت تقدما كبيرا خالل العام الماضي”.
جورج فرانكس،
المدير العام
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فئة األعمال التجارية الكبيرة

مستشفيات زليخة

دولة االمارات العربية المتحدة
تأسست مجموعة زليخة للرعاية الصحية في عام  1964من قبل الدكتورة زليخة داود ،التي بعد سنوات من الخدمة
المتفانية سرعان ما أصبحت اسما مألوفا في المجتمع اإلماراتي .تم إنشاء مستشفى زليخة في الشارقة في عام ،1992
وهو مستشفى ضم  30سريرا .حاليا تضم مجموعة زليخة للرعاية الصحية مستشفيين متعددي التخصصات في دبي
والشارقة ومركزا تشخيصيا وثالثة مراكز طبية في اإلمارات وثالثة صيدليات.
بدأت مستشفيات زليخة رحلتها في مجال االستدامة والمسؤولية االجتماعية في عام  2007مع تطبيق نموذج (المؤسسة
األوروبية إلدارة الجودة) .وتؤمن أن عليها التزاما جديا تجاه المجتمع والبيئة؛ أحد محاور التركيز الرئيسية للمجموعة هي
قضايا مجتمعية من خالل جلسات التوعية .وقد تعاونت ودعمت مختلف القضايا الصحية ذات الصلة بالمجتمع كالوعي
بسرطان عنق الرحم “فرصة للتغيير” ،والوعي بسرطان الثدي “الوردي اآلن” ،وسرطان القولون والمستقيم “حافظ على
ظهرك” ،ومخيمات التبرع بالدم .واليوم العالمي للسكري ،والسالمة على الطرق وغيرها.
وفي إطار عملياتها ،تقوم بمراقبة مختلف الجوانب البيئية مثل استهالك الكهرباء ،واستخدام المياه ،واستخدام البنزين،
والنفايات الطبية والعامة ،والعبوات البالستيكية المستخدمة ،والورق والكرتون العادة تدويره .مع مبادرات مثل تغيير
االنارة الى نوع ال LEDوإطفاء أجهزة الكمبيوتر بعد ساعات الدوام  ،وأجهزة استشعار لعمل الصنابير واألضواء ،وإعادة تدوير
المياه للزراعة ،وزراعة األشجار ،والمشاركة في استخدام السيارات كل ذلك مكن المؤسسة من خفض  180طن من انبعاثات
غاز ثاني اكسيد الكربون في العامين الماضيين .في األشهر الـ  12الماضية حصلت المؤسسة على ثالثة شهادات بيئية –
 ISO 14001و  ISO 50001وشهادة  LEEDالبالتيني للمباني القائمة والعمليات والصيانة.
تلتزم برامج التوعية المجتمعية التابعة للمستشفيات بالجوانب الثقافية واالجتماعية المحلية؛ في عام  ،2017أطلقت
حملة تسمى “ال مزيد من األعذار” لغرس عادة ممارسة الرياضة بين أفراد مجتمع دولة اإلمارات العربية المتحدة .ومن
خالل هذه الحملة ،قامت بتنظيم أنشطة مثل اليوغا ،والمشي ،والتطعيم لسرطان عنق الرحم ،والرضاعة الطبيعية
للمواليد الجدد ،وتعديل نمط الحياة لتجنب السمنة ،إلخ .كما تعاونت مع هيئات محلية مثل المجلس األعلى لشؤون
األسرة ،وهيئة الصحة بدبي ،ومدينة الشارقة الصديقة للطفل لتقديم أنشطتها بفاعلية في إطار هذا البرنامج.
مستشفيات زليخة هي شريك لهيئة الصحة بدبي للترويج للسياحة الطبية وعضو في منتدى ( )WINvestمؤسسة التمويل
الدولية (االستثمار في توظيف النساء) .وتفخر بكونها عضوا مؤسسا في “شي وركس  ،”She Worksوهي شراكة عالمية
أطلقها البنك الدولي في االجتماع السنوي لمبادرة كلينتون العالمية.

“المسؤولية االجتماعية للمؤسسات ليست مجرد نشاط ولكن وسيلة حياة ونعتبر ذلك التزاما جديا تجاه المجتمع الذي نعيش فيه ونعمل .نحن نشعر بالمسؤولية في
بالنفع على المجتمع .ونحن ننظر إلى المسؤولية االجتماعية للمؤسسات كنهج “الثالثي القاع” الجوانب االجتماعية والبيئية
الطريقة التي ندير بها عملياتنا حتى تعود ً
واالقتصادية .لقد وضعنا بوضوح رؤية وقيما لإلستدامة .وننفذ قوانين حقوق اإلنسان وقوانين العمل من خالل سياسات مختلفة تتعلق بمكافحة التمييز بين الجنسين
وتمكين المرأة وعمالة األطفال والتحرش الجنسي ومكافحة الفساد ومكافحة الرشوة وما إلى ذلك .كما نحرص على أن يلتزم شركاؤنا بنفس المبادئ التوجيهية المنصوص
عليها كمتطلبات إلزامية .ونحن نضطلع بأنشطة المسؤولية االجتماعية المختلفة لتعزيز رفاهية المجتمع والبيئة التي نعيش فيها” .

السيدة زانوبيا شمس،
الرئيس المشارك
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شركة الجزيرة الدولية للتموين
ذ.م.م ()JIC
دولة االمارات العربية المتحدة

تأسست شركة الجزيرة الدولية للتموين ( )JICفي عام  2008لتقديم خدمات الطعام والتدبير المنزلي وغسيل المالبس،
ويقع مقرها الرئيسي في أبوظبي ،حيث تقدم الشركة خدماتها لقطاعات العمالء المتخصصة (حقول النفط والمواقع
النائية ومعسكرات العمل والمؤسسات) في جميع أنحاء الشرق األوسط.
تعي شركة الجزيرة باعتبارها تقدم خدمات الطعام ،مسؤوليتها في الحد من النفايات الغذائية ،وتخفيف األثر البيئي وتعزيز
التنمية االقتصادية .وكجزء من االبتكار في مجال االستدامة ،قامت الشركة بتطوير مبادرة تسمى “كوكبنا  -مسؤوليتنا”،
والتي تقوم على استراتيجية  E4التي يتم من خاللها تعليم جميع االطراف المعنية ،وتمكينها ،ومشاركتها.
ومن أجل إدارة عملية االستدامة ،تستخدم  JICمنهجية تمكين “ ،”SPEARالتي تساعد المؤسسة على تحقيق أهداف واضحة
التي تتمثل في توفير الموارد والتمكين من خالل المعرفة وتقييم األداء ومشاركة المعارف .وتساعد هذه المنهجية الرشيقة
الشركة على إشراك مختلف الجوانب بدءا من إشراك أصحاب المصلحة في إدارة الشراكات.
وتؤمن  JICبأن تمكين موظفيها على جميع المستويات هو المفتاح لتحقيق التزام طويل االجل نحو االستدامة في جميع
أنحاء المؤسسة ،وبالتالي يتم تمكين الموظفين وتشجيعهم على االنخراط الكامل في إدارة الحوكمة والقضايا االجتماعية
والبيئية للشركة.
مع أصحاب المصلحة الخارجيين ،تتبع  JICممارسات تواصل شفافة حيث طورت منصات مختلفة لمناقشة أي مخاوف
عن المؤسسة .وتشمل ممارسات التواصل هذه ما يلي )1 :سياسة الباب المفتوح التي تشجع فيها العمالء والموردين
وما إلى ذلك على التوجه إلى االدارة العليا للتظلم )2 ،عملية تحليل وحل السببية( :)CARحيث يمكن الصحاب المصلحة
والشركاء االستراتيجيين طرح مخاوفهم حول نظم وخطط إدارة الموارد )3 ،بوابة  ،JICبوابة إلكترونية تساعد الموظفين على
طرح المخاوف (اجتماعات شهرية مع قسم الصحة والسالمة والبيئة) JIC (4 ،برنامج القهوة مع العضو المنتدب ،فرصة
للموظفين لاللتقاء على فنجان قهوة شهريا.
تعتبر شركة الخليج الدولية للتموين واحدة من شركات التموين القليلة في الشرق األوسط التي حصلت على ثالث شهادات
رئيسية وهي شهادة ISO 22000-2005التي تعد أول معيار دولي لتنفيذ نظام إدارة سالمة األغذية المعتمد  14001ISOوهو
نظام البيئة ونظام  OSHAS 18001وهو لنظام الصحة والسالمة المهنية.

“تلتزم الجزيرة الدولية بالقيم والمبادئ األساسية لها .ونحن نعتقد أن وجود استراتيجية ملزمة وإطار تنظيمي واضح للتميز في العمل يحقق ويضمن اإلستدامة .هذه
الثقافة المؤسسية تقودنا إلى أن نكون مسؤولين اجتماعيا .إن سعينا نحو االبتكار في ممارساتنا يؤدي بنا إلى إنشاء أفضل الممارسات للتميز المؤسسي واإلستدامة،
والتي تم اإلعتراف بها ومكافأتها كأفضل الممارسات الدولية لمدة سنتين متتاليتين .حماسنا للمشاركة والتعلم عملية ال تنتهي أبدا”.
روبي ثومي،
المديرالعام
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شركة دي أل أيه بايبر

دولة االمارات العربية المتحدة
شركة دي أل أيه بايبر( )DLA Piperهي شركة محاماة عالمية لها مكاتب في أكثر من  40دولة في جميع أنحاء األمريكتين
وأوروبا والشرق األوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ .تقدم مكاتبها في الشرق األوسط الخدمات في المسائل القانونية
عبر مجموعة واسعة من مجاالت الممارسة والقطاعات الصناعية مثل الحكومة والبنية التحتية االجتماعية ،وعلوم الحياة،
والنقل ،وأسواق رأس المال ،واألعمال المصرفية والتمويل والتكنولوجيا واإلعالم والصحة والترفيه.
التزامت شركة دي أل أيه بايبر رسمياً بالميثاق العالمي في فبراير  ،2013وفي العام الماضي اصبحت استراتيجيتها متوائمة
مع أهداف التنمية المستدامة من أجل التواصل مع القضايا العالمية .تهدف الشركة إلى المساهمة في رفاهية المجتمعات
في جميع أنحاء العالم ،وبالتالي ،لديها استراتيجية واضحة مع األهداف البيئية واالجتماعية والحوكمة اإلدارية .وتنقسم
هذه األهداف بين فريقي “الخدمات االحترافية الخيرية” و “إشراك أصحاب المصلحة” الذين يدفعان السياسات واإلجراءات
والمبادرات.
وتعتبر شركة دي ال ايه بايبر ان التفاعل مع المجتمع يصب في اساس اعمالها التجارية المسؤولة .ولعل أبرز مساهمات
شركة دي أل أيه بايبر للمجتمع هو تشجيعها لمحاميها للقيام باألعمال الخيرية ذات مغزى وتأثير وتدعم المحتاجين.
“المحيط الجديد” ،الذراع الغير ربحي للشركة يوفر المساعدة القانونية المجانية في المناطق المحرومة في الشرق األوسط
وبقية دول العالم .خالل السنوات العشر الماضية ،دعمت الشركة عدد من المحامين ،والجمعيات الخيرية ،والمنظمات
غير الحكومية من خالل مكاتبها في المنطقة .هذه الخدمات المجانية تغطي مجموعة من المواضيع التي تشمل حقوق
الطفل ،االتجار بالبشر ،النساء ،الفساد ،قوانين التمويل ،وكذلك طلبة الجامعات تحت مظلمة مبادرة التجربة القانونية
العملية بتوفير فرص التدريب وايجاد فرص العمل وبناء القدرات وجلسات التوجيه ومناقشة مسارات التطوير المهني
والخبرة في العمل.
وألدائها البيئي ،حددت الشركة أهدافا مدتها  3سنوات ( )2016-2018عبر أربعة مجاالت 1- :الطاقة :تخفيض بنسبة  10٪في
استخدام الطاقة في جميع عمليات الشركة على مستوى العالم لتحقيق تخفيض إجمالي بنسبة  25٪مقارنة بمستويات
عام 2012؛  2-النفايات :تخفيض إضافي بنسبة  7٪في استهالك الورق في جميع أنحاء الشركة لتحقيق تخفيض إجمالي
بنسبة  25٪مقارنة بمستويات عام 2012؛  3-السفر :زيادة استخدام نظم االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات كبديل للسفر
وتعويض انبعاثات الغازات الدفيئة المرتبطة بسفر األعمال؛  4-التوريد :إدراج تقارير االستدامة السنوية عبر الموردين
االستراتيجيين ذوي المخاطر العالية باستخدام بوابة الموردين وكشف مصفوفة االداء الرئيسية علنا بحلول عام .2018

“شركة دي أل أيه بايبر هي شركة محاماة عالمية تتميز في فضاء اإلبتكار في تنفيذ أعمالها بطريقة مسؤولة وتقديم المشورة القانونية المجانية .ونحن فخورون
جدا بإنجازاتنا العالمية في مجال االستدامة والمشاركة المجتمعية .و نشارك أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص في دولة اإلمارات العربية المتحدة لزيادة
الوعي بقضايا االستدامة ومساعدتهم في صياغة استراتيجياتهم .وكانت دي أل أيه بايبر أول شركة قانونية عالمية تحوز على شهادة  ISO 14001لممارساتها
التجارية الحكيمة بيئيا”.
بيتر سوميخ،
الشريك اإلداري اإلقليمي  -الشرق األوسط

21

(مناصفة)

الوصيـف االول
فئة األعمال التجارية المتوسطة

شركة صاللة للميثانول
سلطنة عمان

تأسست شركة صاللة للميثانول في عام  ،2006وهي منشأة حديثة إلنتاج الميثانول في المنطقة الحرة في صاللة وتعمل
كشركة تابعة لشركة نفط عمان ،ويتم تغذيته بالغاز الطبيعي الذي توفره وزارة النفط والغاز من خالل شركة غاز عمان.
تساهم الشركة بشكل كبير في التطوير المستمر لالقتصاد الوطني ،وقد حصلت على العديد من شهادات السالمة المعترف
بها دوليا نظرا لسجلها المتميز في عمليات إنتاج الميثانول ومعايير الصحة والسالمة والبيئة الصارمة .في عام ،2017
حققت الشركة  4ماليين ساعة عمل دون إهدار الوقت و من غير حوادث بيئية .كما حصلت الشركة على جائزتين دوليتين.
كانت أولها من جمعية السالمة الدولية في الواليات المتحدة األمريكية والثانية الجائزة الخضراء العالمية  .2014وتراقب
الشركة استهالكها من الغاز الطبيعي واستهالك الكيماويات في خط االنتاج بشكل يومي وشهري لتحسين كفاءة استخدام
هذه الموارد وتقليل بصمة المؤسسة الكربونية .وتعمل الشركة أيضا على مشروع بيئي الستخدام المياه المعالجة من
المحطة النشاء حديقة طبيعية قريبة جدا من الشركة ليتمتع بها المجتمع والمساعدة في خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد
الكربون.
وتشجع صاللة للميثانول المواهب الوطنية للمساهمة في النجاح المستمر للشركة بنسبة  64٪وتسعى للوصول إلى
 90٪في المستقبل القريب خالل النصف عقد القادم  .واستنادا إلى مؤشر االداء الرئيسي لتدريب الموظفين في عام ،2016
وصلت الشركة إلى هدف توفير التدريب إلى  75٪من موظفيها.
تهدف العديد من البرامج التي اطلقتها المؤسسة خالل السنوات القليلة الماضية للمسؤولية االجتماعية إلى تعليم
وتمكين النساء واالشخاص ذوي االعاقة .كجزء من جدول أعمال المسؤولية االجتماعية واالستدامة ،مولت الشركة 180
من برامج المسؤولية االجتماعية على المستوى الوطني بتكلفة  10ماليين دوالر أمريكي .ومن أمثلة مبادرات المسؤولية
االجتماعية للمؤسسات التي تقدمها الهيئة تقديم أكثر من  100منحة جامعية للشباب من االسر ذات الدخل المنخفض،
وتدريب  113شابا في برنامج مرتبط بالتوظيف ،وتوفير حافالت خاصة مصممة لالطفال ذوي االحتياجات الخاصة ،وتمويل
حملة للقضاء على شجرة ميسكيت الغازية في منطقة صاللة.
ما يجعل الشركة فريدة من نوعها هو أنها تقع في منطقة ظفار حيث العديد من الجوانب التي تحتاج إلى دعم للتنمية.
ويركز عمل الشركة على هذه المجاالت التي تحتاج إلى معالجة في المنطقة لمواصلة دعم تطورها والعمل كشريك حقيقي
في التنمية المستدامة في المنطقة.

“شركة صاللة للميثانول هي شركة تجارية تهدف الى خلق قيمة للمساهمين والعمالء ،وكذلك للمجتمع ككل .االستدامة هي أولوية استراتيجية في الشركة ونحن
دائما ندخل مبادئ اإلستدامة في أعمالنا ألننا نؤمن أن التشغيل بطريقة آمنة ومستدامة اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا هي جزء ال يتجزأ من نجاحنا .ويعتمد خلق القيمة
المستدامة  -والقدرة على إحداث التأثير  -على المزايا التنافسية .بالنسبة لـ صاللة للميثانول ،نستمد ذلك إلى حد كبير من معرفتنا وسجلنا الحافل من التميز التشغيلي.
ونحن ندرك أن قدرتنا على النجاح على المدى الطويل تستند إلى العالقات التي نتمسك بها مع المجتمع والفوائد التي تحققها أنشطتنا محليا .نريد النمو المستدام
 والذي يعكس اعتقادنا بأن األداء االجتماعي واألخالقي الرفيع يؤدي إلى أداء مالي مرتفع”.عوض حسن الشنفي،
الرئيس التنفيذي
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شركة إتحاد إيسكو

مجموعة المعرفة

دولة االمارات العربية المتحدة

دولة االمارات العربية المتحدة

إن شركة إتحاد إيسكو (شركة خدمات الطاقة) هي مبادرة من قبل هيئة كهرباء ومياه دبي لجعل البيئة المبنية في دبي مثاال
رائدا في كفاءة استخدام الطاقة في المنطقة .ويسهل هذا المشروع سوق أداء الطاقة في دبي من خالل تطوير مشاريع
كفاءة الطاقة التي تستهدف أكثر من  30ألف مبنى .وتشمل هذه المشاريع بناء التحسينات ،والتبريد المركزي للمناطق،
وبناء قدرات شركات خدمات الطاقة المحلية للقطاع الخاص ،وتسهيل الحصول على التمويل للمشاريع.

إن رؤية مجموعة المعرفة هي أن تكون الشركة الرائدة في توفير الحلول التعليمية والتدريبية ،وأن تسهم في تحقيق
االستدامة االجتماعية واالقتصادية في المنطقة .االستدامة هي نقطة أساسية في استراتيجيها للمسؤولية اإلجتماعية،
والتي بدورها ترتبط باستراتيجيتها المؤسسية .وتستخدم مجموعة المعرفة مهاراتها التنظيمية األساسية لتوفير التدريب
والمعرفة لتحسين المجتمع ككل .وتتحرك المجموعة بالقيم األساسية للتميز واالبتكار والنزاهة وروح الشراكة.

لدى الشركة فهم واضح الصحاب المصلحة واحتياجاتهم وأدوارهم“ .طاقتي” هو مكتب إدارة البرامج في إيسكو الدارة
االستراتيجية واإلحتياجات .يتفاعل “طاقتي” مع مجموعة واسعة ومتنوعة من أصحاب المصلحة لتوفير إدارة متماسكة
وشاملة لتنفيذ استراتيجية إدارة الدليل التشخيصي ويساعد على تلبية احتياجات أصحاب المصلحة وتوقعاتهم
ومتطلباتهم.

لدى مجموعة المعرفة منهجية التخطيط المتطورة واالستراتيجية التي تقوم على أفضل الممارسات الدولية ،وتتضمن
مدخالت من ( SWOTنقاط القوة والضعف والفرص والمخاطر) و( PESTELالتحليل السياسي واالقتصادي واالجتماعي
والتكنولوجي والقانوني والبيئي) .وتنفذ الشركة ،وفقا لعملية إدارة األداء المؤسسي ،جلسات استعراض استراتيجية شهرية
حيث يتم رصد التقدم المحرز في أهدافها االستراتيجية والمبادرات ذات الصلة .والمجموعة عضو في المؤسسة األوروبية
إلدارة الجودة ( ،)EFQMالتي تقف على عدد من المفاهيم المتمثلة بـ “خلق مستقبل مستدام” و “استدامة النتائج المتميزة”.
مجموعة المعرفة لديها نهج استراتيجي لتثقيف موظفيها حول استراتيجية المسؤولية االجتماعية للشركات.

وقامت الشركة حاليا باطالق مبادرات مجتمعية .األولى بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد لإلسكان و هيئة كهرباء
ومياه دبي لتبديل اإلضاءة التقليدية بأخرى ذات توفير عالي للطاقة واكثر كفاءة في  2000فيال وزيادة الوعي باالستدامة .أما
المشروع الثاني فيستهدف  640فيال في حتا حيث ستوفر لألسر االضاءة الكهروضوئية الشمسية .على مدى السنوات األربع
الماضية نجحت شركة إيسكو في تطوير وتنفيذ المشاريع التي تؤدي إلى توفير الكهرباء بمقدار  177جيجاواط/ساعة و 278
مليون جالون يربطاني من المياه .ويقدر انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون التي تجنبت انبعاثها حوالي  80,000طن .وقد أدت
هذه النتائج الى احداث تأثير كبير على سوق كفاءة الطاقة واستدامتها ،وقد اجتذبت العديد من الشركات الوطنية.
إن نموذج سوبر إيسكو الذي تستخدمه شركة إيسكو هو فريد من نوعه ،حيث يمكن الشركة من تزويد العمالء بأفضل
الحلول لسوق خدمات الطاقة من خالل عملية طرح شامل للمناقصات .وتشجع الشركة على مواصلة تطوير وتعزيز
منتجات وحلول مبتكرة .كما قامت بإزالة حاجز التمويل في السوق من خالل توفير تمويل للمشاريع لتنفيذها .وبفضل
الخدمات الفريدة التي تقدمها الشركة ،فقد تطورت لتصبح مركزا متميزا لكفاءة الطاقة وكفاءة استخدام المياه والطاقة
الشمسية الكهروضوئية ،وبناء القدرات.

“وصلت شركة اتحاد إيسكو إلى هذا المستوى من النجاح بسبب رئيس مجلس االدارة .سعيد محمد الطاير ،وشغفه المستمر لخلق قصص النجاح .الشركة مثال حي
على رؤيته وفريق من المديرين العاملين معه لجعلها ناجحة في أقل من  3سنوات .في البداية ،كانت هناك بضعة شركات خدمات الطاقة العاملة في دبي ،وعدد
قليل من المباني التي تم تحديثها .واليوم ،هناك  21شركة طاقة معتمدة وتجاوز عدد المباني التي تم إعادة تجهيزها في دبي إلى أكثر من ألف مبنى .وقد حازت
الشركة على اعتراف دولي ،وجعلت المجتمع العالمي ينظر مرة أخرى إلى دبي كمركز لصناعة “إعادة تأهيل المباني لتوفير الطاقة” .ولذلك ،فإننا نهدف إلى جانب توفير
الخدمات المحلية إلى تقديم الخدمات اإلقليمية والعالمية”.
علي الجاسم،
المدير التنفيذي
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وكجزء من التزامهم بتنفيذ نموذج التميز في إدارة الجودة المؤسسية ،وضعت مجموعة المعرفة منهجية لتقييم تأثيرها
البيئي وإدارته .ومن أجل الحد من تأثيرها على البيئة ،فقد توصلت إلى مبادرات مثل المشاركة في استخدام السيارات ،وأيام
غير ورقية ،وحمالت توعية ،والحد من إمكانية الوصول إلى الطابعات ووضع ضوابط للحد من استهالك الكهرباء.
ولدى مجموعة المعرفة سياسات وإجراءات للموارد البشرية موثقة توثيقا جيدا لتكون صاحبة عمل متكافئة الفرص
وتتجنب أي نوع من السلوك التمييزي تجاه موظفيها .وتجري المجموعة مسحا سنويا حول السعادة المجتمعية لقياس
فعالية جهودها المجتمعية وأدائها البيئي .واستراتيجيتها للمسؤولية االجتماعية تتضمن  20مؤشرا رئيسيا لقياس
كفاءة وفعالية مبادراتها التي تشمل الصحة العامة وانبعاثات كربون أقل ،والمشاركة وتقاسم المعرفة مع المجتمع .إدارة
االستراتيجية هي المسؤولة عن جمع والتحقق من صحة التقدم الفعلي لمختلف النواحي االستراتيجية والتشغيلية .كما
تنشر تقرير أداء سنوي للمسؤولية االجتماعية واإلستدامة على موقعها االلكتروني ألصحاب المصلحة الخارجيين.

“مجموعة المعرفة هي الرائدة في مجال التنمية والحلول االستشارية التي لها تأثير دائم على عمالئنا والمنطقة .نحظى باهتمام على نطاق واسع نظرا اللتزامنا
بالمسؤولية االجتماعية وإعطاء األولوية لالستدامة في كل ما نقوم به .إن تفانينا منصوص عليه في رسالتنا ورؤيتنا وقيمنا؛ وإشراك أصحاب المصلحة؛ االلتزام باستمرار
بتحديث نهجنا .وتوجه القوى العاملة لدينا لتحقيق نتائج عظيمة .نقيس أنفسنا مقارنة مع القادة العالميين ،وال نرضى أبدا أن نكون أقل منهم”.
الدكتور أحمد بدر،
الرئيس التنفيذي
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البنك المغربي للتجارة
الخارجیة بنك أفریقیا
المملكة المغربية

البنك المغربي للتجارة الخارجیة هو بنك تجاري کبیر في المملكة المغربية ،له أكثر من  697فرعا في المغرب وحدها و
 560فرعا في قارة أفريقيا .كان البنك االول في أفریقیا ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا الموقع علی برنامج األمم
المتحدة للبیئة – المبادرة المالية (شراکة عالمیة بین برنامج األمم المتحدة للبیئة والقطاع المالي) في عام  .2000كما
أنه االول من نوعه في منطقة الشرق االوسط وشمال أفريقيا الذي تبنى مبادئ خط االستواء طوعا في عام  .2010وقد
انضم البنك المغربي للتجارة الخارجية في أفريقيا مؤخرا إلى الميثاق العالمي لألمم المتحدة ،كما أنه “مؤسسة داعمة”
لمبادئ تعميم إجراءات المناخ في المؤسسات المالية .ويبرز البنك في القطاع المصرفي المغربي من خالل اعتماد نهج
جيد لتنظيم المسؤولية االجتماعية للمؤسسات الذي يستند إلى المعيار الدولي  ISO 26000باالضافة إلى االلتزام بالمعايير
الدولية االخرى.
ويقوم فريق االستدامة بشكل منتظم بتخطيط االتجاهات والتطورات الواسعة التي يمكن أن تؤثر على أعماله مثل تغير
المناخ ونقص المياه وظروف العمل وعمالة الشباب والحوكمة والشفافية .ويشارك البنك المغربي للتجارة الخارجية
في أفريقيا في تمويل جميع مشاريع الطاقة المتجددة الرئيسية (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح) في المغرب ،ويحشد
التمويل لكفاءة الطاقة للشركات الصغيرة والمتوسطة من خالل مرفق تمويل الطاقة المستدامة في المغرب .ويعمل
البنك مع شركاء مختارين لتطوير منتجات مؤيدة للمناخ في المغرب وأفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى .والبنك هو أول بنك
في المنطقة یحظى باعتماد  ISO 14001لنظام اإلدارة البیئیة في عام  ،2011وتم تجدیده في عام  ،2014وتمت المصادقة عليه
في عام  .2015وفي عام  ،2016أطلق البنك بشکل رسمي شهادة  ISO 50001لتحدید مسار البصمة الکربونية.

فئة
الخدمات المالية

وقد قام البنك بتطویر هيكل شامل (المجموعة المسؤولة عن تحسین األداء البیئي) ،کما قام بتدریب الموظفین المختصين
لضمان تحلیل المخاطر البیئیة في أنشطته اإلقراضیة .واعتمد معايير أداء مؤسسة التمويل الدولية لتصنيف استثماراته
استنادا إلى حجم آثاره ومخاطره االجتماعية والبيئية المحتملة .وتصنف المشاريع الممولة تحت أربع فئات على أساس
المخاطر التي تشكلها ،على سبيل المثال ،المشاريع الصناعية ذات التأثير البيئي الكبير والمخاطر االجتماعية التي ال رجعة
فيها ( مشاريع البنية التحتية والصناعات الثقيلة على نطاق واسع وما إلى ذلك) هي مشاريع من الفئة “أ” ،في حين أن
المشاريع ذات المخاطر البيئية واالجتماعية المحدودة (شركات الخدمات والمطاعم ومراكز االتصال وغيرها) فهي مصنفة
ضمن فئة “ج” وتراعي سياسة البنك في إشراك المجتمع المحلي االحتياجات الثقافية واالجتماعية والبيئية اإلقليمية
والمحلية .يمنح البنك المغربي للتجارة الخارجية  4٪من صافي دخله المصرفي لمؤسسة البنك المغربي للتجارة الخارجیة،
والتي ترکز بشکل خاص علی التعلیم والتنمیة االجتماعیة .وقد أنشأت المؤسسة مدارس صديقة للبيئة ومستدامة في
المناطق الريفية ( 66حتى اآلن) ،وتوفر مناهج متوافقة مع احتياجاتهم .كما يتم بناء المدارس أو إصالحها باستخدام
التقنيات التقليدية ،وهي تعمل بالطاقة الشمسية ،وغالبا ما تكون مصدر الطاقة الوحيد في القرية التي توجد فيها.

“إن التزامنا الرائد والتاريخي بالتنمية المستدامة قد أدى إلى عضويتنا في الميثاق العالمي لألمم المتحدة ،واعتمادنا لمبادئها العشرة الشاملة؛ قد ساعدنا على
إطالق أول سندات خضراء ،فقد وفرنا زخما لتمويل حماية موارد المياه؛ كما ساعدنا على تجديد تمويلنا لمشاريع كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة في المغرب .ويمكن
إثبات االداء البيئي النشط للبنك من خالل قياسنا البصمة الكربونية وحصولنا على شهادة  ISO 50001الدارة استهالك الطاقة منذ عام  .2011ويعترف البنك المغربي
للتجارة الخارجية األفريقي أيضا بالطابع الريادي والمتكامل لمؤسسة البنك المغربي للتجارة الخارجية وبرنامجها “ ”Medersat.Comوالذي يساعد في بناء وإدارة
المدارس المجتمعية في المناطق الريفية بالمغرب”.
عثمان بن جلون،
الرئيس التنفيذي العام
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بنك بي أل سي ()BLC

شركة اإلمارات للصرافة

تأسس البنك في أوائل الخمسينيات من القرن الماضي ،وهو مؤسسة مالية لبنانية تقدم خدمات مصرفية وتأمينية
وخدمات إدارة األصول .ويعد البنك من المؤيدين للميثاق العالمي لألمم المتحدة ومبادئة العشرة التي قام البنك بأدراجها
في استراتيجيته وثقافته ونشاطاته والعمليات اليومية .بنك  BLCهو أيضا عضو مؤسس في اللجنة التنفيذية للميثاق
العالمي للشبكة المحلية في لبنان.

تتبنى شركة اإلمارات للصرافة نهجا منظما لالستدامة التي تعتبرها استراتيجية مكرسة في ميثاق االستدامة االجتماعية
وسياستها للمسؤولية االجتماعية .وتوفر المنبر للشرکة للتواصل مع أصحاب المصلحة علی مختلف المستویات
الرئیسیة .واستنادا إلى نهج تحليلي ،فإن ممارسات االستدامة للشركة تدرك التطورات التي تؤثر على أعمالها والمخاطر
والفرص التي تكمن في البيئة الخارجية .وتستند سياسة المسؤولية االجتماعية في اإلمارات للصرافة على مبادئ الميثاق
العالمي لألمم المتحدة العشرة ،حيث يتم تجميع المسؤوليات األساسية في  4أركان تتمثل بالسوق ،ومكان العمل
والمجتمع والبيئة.

الجمهورية اللبنانية

حاول البنك أيضا مواءمة إجراءاته مع أهداف التنمية المستدامة ،واختار أن تستهدف جهوده على وجه الخصوص تحقيق
المساواة بين الجنسين .وتمثل مبادرة تمكين المرأة في البنك( )WEمثاال جيدا لهذا االلتزام .حيث تتعهد بتوفير فرص
متكافئة تسمح للمرأة بتعزيز حياتها المهنية والشخصية.
كان البنك أول من انضم إلى التحالف المصرفي العالمي للمرأة الذي يرأسه منذ عام  .2015وهو يعمل بالتعاون الوثيق مع
مؤسسة التمويل الدولية ( ،)IFCالذي شغل ممثلها مقعدا في مجلس إدارة بنك البحرين والكويت .وباالضافة إلى ذلكَ ،
وقع
البنك اتفاقيات بازل  2وبازل  3من أجل تحسين حوكمة الشركات وحماية حقوق أصحاب المصالح.
وفيما يتعلق بالتقليل من التأثير على البيئة ،قام البنك بتطبيق نهج  360درجة ليغطي جميع منتجاته وكذلك عملياته.
لدى البنك مجموعة واسعة من القروض الصديقة للبيئة التي يمكن تقديمها األفراد والشركات .وتغطي هذه المنتجات
مجموعة واسعة من المجاالت تشمل :تسخين المياه ،وتوليد الطاقة الشمسية ،والحد من التلوث ،والنفايات الصلبة
ومعالجة مياه الصرف الصحي ،وإعادة التدوير ،والبيئة الطبيعية ،والسياحة البيئية.
وقد اختار بنك  ،BLCفي مكتبه الرئيسي ،نظام تصنيف محلي أخضر المعروف بتصنيف ( ،)ARZوهو نظام تقييم المبانى
الذي وضعه مجلس لبنان لألبنية الخضراء بالتنسيق مع المؤسسة المالية الدولية ( .)IFCوتمكن البنك خالل العام الماضي
من تقليل استهالك الورق بما مقداره مليون وحدة ،وإعادة تدوير  40طنا من الورق ،و  60طنا من الصلب ،وأكثر من 750
جهاز كمبيوتر .كما تم زرع أكثر من  10االف شجرة في لبنان من خالل شراكة البنك مع المنظمات غير الحكومية المحلية.
وقد أنشأ البنك لجنة للمسؤولية االجتماعية لوضع استراتيجية المسؤولية االجتماعية للشركة وخطتها ،ومتابعة تنفيذها،
لدراسة العروض الجديدة وتعديلها عند الضرورة .ويدار مشاريع المسؤولية االجتماعية للشركات من قبل فريق لكل مشروع
الذي يتألف من موظفين من مختلف اإلدارات إلشراك أكبر عدد ممكن من الموظفين .يتم تحديد مؤشرات األداء الرئيسية
وتعيينها لرصد ومتابعة االلتزامات ويتم إبالغها بانتظام إلى جميع أصحاب المصلحة.
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فئة الخدمات المالية

دولة اإلمارات العربية المتحدة

وتستند األهداف االقتصادية واالجتماعية والبيئية واإلدارية إلى أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة .وفي إطار كل
هدف ،تم وضع أنشطة محددة ووضعت مبادرات بنظام قياس متعمق لتقييم عائد االستثمار.
وقد تمحورت القيم األساسية للشركة حول استراتيجية وأهداف االستدامة .وقد ساعدت الشراكات مع المؤسسات المحلية
مثل غرفة دبي ومجموعة عمل اإلمارات للبيئة على تحقيق أهداف االستدامة المرجوة .في عام  ،2016خالل الذكرى ال36
لتاسيس الشركة ،أعلنت خارطة عمل جديدة لمدة أربع سنوات للتتحول إلى مؤسسة مستدامة سميت ب(.)LEAP2020
ترجم هذا إلى تضمين مبادئ “ ”CAREفي القيم المؤسسية .ويهدف برنامج التخطيط السنوي للشركة إلى دفع مبادرات
االستدامة داخل الشركة ،والتي يتم رصدها وتعقبها لقياس مدى فعاليتها.
ويعد ميثاق االستدامة االجتماعية وسياسة المسؤولية االجتماعية بمثابة مبادئ توجيهية للتفاعل مع المجتمع والشركاء
اآلخرين .يتم تدريب الموظفين ضمن خطة التوطين ،وتنوع القوى العاملة ،وتعويض الموظف ،واإلنصاف في العمل،
وأخالق القوى العاملة ،ومشاركة الموظف ،والصحة والسالمة ،وحقوق اإلنسان ومعايير العمل .وفي مجال المشاركة
المجتمعية ،يتجاوز التركيز على العمل الخيري لتطوير القدرات في القطاع التطوعي ،وفهم احتياجات المجتمع ،والعالقات
مع السلطات الحكومية والجامعات ،والدعم العيني .فالعديد من مبادرات “العودة إلى االخضر” مثل إعادة تدوير الورق،
والرقمنة ،ومجموعات التحصيل ،ومبادرات توفير الطاقة ،تقطع شوطا طويال في إدارة االثار البيئية للشركة .ومن أجل
إنجازاتها ،منحت شركة اإلمارات للصرافة تسمية المسؤولية االجتماعية للشركات من قبل غرفة دبي على مدى السنوات
الخمس الماضية على التوالي .كما تم تكريم الشركة كأكبر مساهم في حملة إعادة تدوير الورق لمجموعة عمل اإلمارات
للبيئة لعام .2016

“لقد اعتمدنا ،في بنك “بـ ال سي” المسؤولية االجتماعية للمؤسسات ،حيث تقع الشفافية والمساءلة واألخالقيات في صميم كل إجراء نتخذه .ونحن نؤمن بالنساء
وقوتهن ،والشركات الصغيرة والمتوسطة ،وإمكانياتها ،والممارسات الخضراء ،وأهميتها .وهذا ما دفعنا إلى أن نكون بنكا مرجعيا للمبادرات المستدامة التي نعلن بفخر
بقدرتنا على إنشاء برامج تمكين المرأة في أكثر من أربعين بلدا في جميع أنحاء العالم”.

“كن استباقيا ،كن هذا التغيير ،حاولت شركة اإلمارات للصرافة دائما تحقيق نمو مستدام من خالل النظر إلى آفاق جديدة .لدينا خارطة طريق للنمو وغرس روح التعاون و
االبتكار وريادة األعمال في جميع أنحاء الشركة .ويتم تشجيع أصحاب المصلحة على المشاركة بشكل استباقي إلبراز أفضل األفكار .وفي الوقت نفسه ،ال تزال الشركة
ملتزمة محليا لألمور ذات األهمية االجتماعية وتتخذ الخطوات المناسبة للتعامل معها”.

نديم القصار،
نائب رئيس مجلس االدارة والمدير العام

بروموث مانجات،
الرئيس التنفيذي للمجموعة
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فئة قطاع الطاقة

شركة اإلمارات الوطنية للنفط (إينوك)
دولة اإلمارات العربية المتحدة

شركة اإلمارات الوطنية للنفط (إينوك) هي مؤسسة دولية متكاملة للنفط والغاز تعمل عبر سلسلة القيمة لقطاع الطاقة.
تم تأسيس شركة إينوك في نهاية عام  1993بهدف تشجيع المشاريع البترولية المشتركة داخل وخارج دبي .وهي شركة
مملوكة بالكامل لحكومة دبي ،وتشمل العمليات التجارية العامة للمجموعة وخدمات الوقود وخدمات السيارات وخدمات
البيع بالتجزئة.
ويستند تحقيق القيمة المستدامة في إينوك إلى االستعراض االستراتيجي الذي يجري داخل الشركة لتحديد مجاالت التركيز
الرئيسية من أهداف التنمية المستدامة .ومن أصل  17هدفا من أهداف التنمية المستدامة ،تم تحديد  5أهداف رئيسية
إلينوك لتقديم مساهمة وقياس إضافتها القيمة في دولة اإلمارات العربية المتحدة .وتشمل أهداف التنمية المستدامة
الخمسة هذه الطاقة النظيفة والنمو االقتصادي واالبتكار والبنية التحتية واإلنتاج المسؤول والعمل المناخي .وفي إطار
كل من أهداف التنمية المستدامة المختارة ،تم تحديد نقاط محددة لقياس أداء شركة إينوك وتم دمج مؤشرات األداء
الرئيسية هذه في مؤشر اإلستدامة الخاص بالمؤسسة.
ومنذ إطالق مكتب االستدامة التابع لمجموعة إينوك ،تم تعزيز النهج إلدارة أداء استدامة المؤسسة بشكل كبير ،وقد
تحسنت التفاعالت مع الوكاالت الدولية ،وأدرجت مبادئ الميثاق العالمي لألمم المتحدة في عمليات الشركة .قامت شركة
إينوك محليا بالشراكة مع هيئة كهرباء ومياه دبي والمجلس األعلى للطاقة في دبي بوضع أول “معايير تصميم كفاءة
الطاقة” للمحركات التي تعد واحدة من أكثر المعدات المستهلكة للطاقة في صناعات دبي .و سيساعد هذا على اختيار
أفضل المحركات كفاءة في استخدام الطاقة في الهيئات الحكومية في دبي ،وسوف يقلل من استهالك الطاقة في دبي.
استراتيجية الشركة للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات تركز على  4ركائز رئيسية هي الموظفين والبيئة والمجتمع
واالقتصاد .عند إجراء دراسة أبحاث السوق تتأكد المؤسسة من أنها تتعامل مع كل ركيزة .وتتولى لجنة قيادة االستدامة
التابعة إلينوك مهمة مراجعة أداء االستدامة (البيئية واالجتماعية واالقتصادية) على أساس ربع سنوي .ويرأس هذه اللجنة
الرئيس التنفيذي للمجموعة وتقوم لجانه الفرعية بشكل مستقل بقياس أداء إدارة الطاقة والقضايا البيئية (االنبعاثات في
الهواء وانتاج النفايات) وجهود الحد من الكربون داخل إينوك .وباالضافة إلى ذلك ،تشرف لجنة تنفيذية مستقلة للمسؤولية
االجتماعية على برامج المسؤولية االجتماعية واإلستدامة وتراقب أداء برنامج المسؤولية االجتماعية على أساس منتظم.

فئة
قطاع الطاقة

“ تواصل شركة إينوك االستثمار في مبادرات المسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات والشراكات التي تهدف إلى تطوير قوة عمل مؤهلة وماهرة ومشاركة وتمكينية.
إن مبادرات مثل إطالق الطبعة الثانية من تقرير إدارة الطاقة والموارد ،والتعاون مع مجموعة عمل االمارات للبيئة إلطالق مسابقة “الخطابة البيئية لطلبة المدارس” و
يوم األرض” هي دليل على جهودنا الرامية إلى تعزيز الوعي البيئي داخل شركة إينوك وفي دبي ودولة اإلمارات العربية المتحدة”.
سيف حميد الفالسي،
الرئيس التنفيذي
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فئة قطاع الضيافة

فندق هوليداي إن  -دبي البرشاء
دولة اإلمارات العربية المتحدة

فندق هوليداي إن دبي-البارشاء هو أقوى فندق  4نجوم في المدينة .إلى جانب تقديم رعاية شخصية وخدمية استثنائية،
يتمتع الفندق بجذور استدامة قوية مع رؤية تتخلل روح المسؤولية االجتماعية والبيئية في جميع مجاالت أعماله.
وقد ساهم الفندق منذ عدة سنوات في دعم العديد من المنظمات المحلية واإلقليمية والدولية مثل مركز التنمية
المستقبلية لالحتياجات الخاصة ومجموعة عمل اإلمارات للبيئة ودبي العطاء والميثاق العالمي لألم المتحدة .ويدعم
حقوق اإلنسان ويحميها كجزء من هيكل حوكمة الشركات ،وينفذ سياسة حقوق اإلنسان لفريق إنتركونتيننتال ( )IHGالدولية
ومدونة قواعد السلوك .من خالل سياساته ،يلتزم بحماية موظفيه ،واحترام حقوقهم ،وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية،
والسماح للنمو وتعزيز التنوع من خالل قيمه وثقافته األساسية.
وكجزء من استراتيجيته لالستدامة ،قام الفندق بغرس أهداف التنمية المستدامة على النحو المطلوب من قبل الميثاق
العالمي لألمم المتحدة ،والعمل على وضع خرائط لهذه االهداف في عملياته وإجراءاته ،كما يعمل على تعزيز العالقة مع
أصحاب المصلحة ،وذلك باإلستفادة من التغذية الراجعة وخاصة من ضيوفه والموظفين والموردين والشركاء.
هوليداي إن يلتزم بدقة بنظم اإلدارة البيئية من خالل برنامج متخصص يسمى (التفاعل األخضر) .وتركز أهدافهم على
الحد من النفايات وانبعاثات الكربون والبصمة البيئية ،ويعمل على توعية الموردين بيئيا ويحرص على أن تكون مصادر
المشتريات مصادر صديقة للبيئة.
ولدى هوليداي إن هيكل متخصص إلدارة استراتيجية االستدامة مبني على أساس المسؤولية البيئية والمسؤولية
االجتماعية والمسؤولية االقتصادية .ولها عمليات واضحة لتحديد أنواع االبتكار التي لها صلة بأداء االستدامة والميزة
التنافسية .يتم االفصاح عن نتائج مؤشرات االداء الرئيسية كل عام في تقرير االستدامة ،ويتم تقاسمها مع المساهمين
لتقديم نظرة ثاقبة حول تقدم استراتيجية االستدامة.

فئة
قطاع الضيافة

“بدأت اإلستدامة في الفندق بمبادرات خيرية ،وتحولت إلى عملية منظمة ،تجذرت في الطريقة التي نؤدي بها األعمال .وتمت زراعة بذورها بالتزام الموظفين.
واليوم نشهد أوراق اإلستدامة تظهر كقوة دافعة في كل عملية تجارية .ونحن فخورون بنهجنا االستراتيجي ،والنظرة الشاملة ،والتي كانت أساسا لدمج ثقافة
االستدامة في جميع أنحاء الفندق .نحن فخورون بأن نعلن أن هذه الحقائق باتت راسخة عند اإلعالن عن فوز الفندق في فئة األعمال التجارية متوسطة الحجم بالجائزة
العربية للمسؤولية اإلجتماعية في عام  .2016نحن حقا مقدرون هذا التكريم وهذا الفوز ونتعهد بأننا لن ندع زهرة االستدامة تذبل .وسوف نقوم بتحسين ممارساتنا
المسؤولة ،لنتمكن من ترك إرث لألجيال القادمة”.
روكسانا جعفر،
الرئيس التنفيذي
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فئة قطاع الضيافة

فندق جلوريا دبي

دولة اإلمارات العربية المتحدة
فندق جلوريا دبي هو فندق مكون من  41طابق مجهز بمجموعة من المرافق كالقاعات وغرف اإلجتماعات ومراكز للعروض
وغيرها ،مما يساعده على تحقيق هدفه المتمثل في جعل شركة جلوريا للفنادق والمنتجعات رائدة في مجال السياحة في
دولة اإلمارات العربية المتحدة.
ويعرف فندق جلوريا االستدامة بأنه “ينفذ أعماله بما يتماشى مع المبادئ التوجيهية لعمل الشركة واالعتراف والنزاهة
والتركيز على االبتكار والنمو المستمر” .وتجمع الرؤية والرسالة بين المبادئ المستدامة حيث يركز الفندق على السياحة
المستدامة كمحور الستراتيجية نموه .تضمن خطة اإلدارة المستدامة الربحية على المدى الطويل ،وهي موجهة لخلق
قيمة للموظفين والعمالء والشركاء والمالكين والمجتمع ككل.
منذ عام  ،2015عملت فندق جلوريا هوتل بجد لتحقيق وتجديد شهادة غرين غلوب المرموقة ،الذي يدفعها نحو السعي
لتحقيق التحسين المستمر .االستدامة البيئية هي في صميم هذا االعتماد ،وقد اتخذت فندق جلوريا نهجا منظما لتحليل
وتحديد وتخفيف آثارها البيئية .وقد أولت اهتماما خاصا لحفظ الموارد ،والحد من التلوث ،والحفاظ على التنوع البيولوجي
والنظم اإليكولوجية .وقد اتخذت مبادرات مختلفة لحماية الحياة البرية والتنوع البيولوجي ،وهي مسألة هامة جدا بالنسبة
لدولة اإلمارات العربية المتحدة .كما قام فندق جلوريا أيضا بتنفيذ برامج اجتماعية بالتعاون مع عدد من المنظمات
غير الحكومية المحلية الرائدة وغير الربحية والجمعيات الخيرية مثل مؤسسة دبي للمرأة والطفل ومركز راشد لذوي
اإلحتياجات الخاصة وبوش باوس (لرعاية الحيوان) .كما تعمل مع مجموعة عمل اإلمارات للبيئة لتعزيز إدارة النفايات
وإعادة تدويرها.
وقد تمكن فندق جلوريا من تحقيق درجات عالية جدا في المبادرات الخضراء ،مما أدى إلى تحقيق الكفاءة وتعزيز عملياته
من خاللها .على سبيل المثال ،تمكنت الشركة من توفير  4.16مليون درهم في فواتير الكهرباء والمياه نتيجة لمبادراتها
المتعلقة بالغرين غلوب .وتشمل مؤشرات النجاح األخرى الحد من البصمة الكربونية لكل غرفة ،والتقليل إلى أدنى حد من
النفايات الغذائية .وكانت تخفيضات انبعاثات الكربون على وجه الخصوص كبيرة حيث بلغت  4,400طن .وقد تحقق إنجاز
آخر في مجال توفير الطاقة؛ تمثل بتوفير  8,580ميجاوات/ساعة  -ووفورات قدرها  54,000متر مكعب من المياه ،وهو ما
يعادل مساحة  22حمام سباحة أولمبي .تم تحويل  123طنا من النفايات بعيدا عن مدافن القمامة نتيجة لفصل النفايات
بنجاح وبرنامج إعادة التدوير.

“إن توفير أربعة ماليين درهم يؤكد بشكل واضح العالقة بين االستدامة والكفاءة من حيث التكلفة .إن النظام القائم لدينا هو انعكاس اللتزامنا نحو االستدامة .وهي
تشكل عنصرا هاما ضمن رؤيتنا والتزامنا تجاه البيئة والمجتمع والثقافة والجودة والصحة والسالمة .لقد أحرزنا تقدما هائال في العامين الماضيين ،حيث تم إعادة االعتراف
بنا من غرين غلوب في عام  .2017ومع ذلك ،فقد تم تحقيق معالم رئيسية مبدئية بما في ذلك توفير الطاقة ألكثر من  5,808ميغاواط/ساعة و  54الف متر
مكعب من المياه ،وهو ما يعادل  22من مساحة حمامات سباحة أولمبية .كما خفضنا انبعاثاتنا الكربونية بمقدار  4,400طن ،ما يعادل رحلة الطيران إلى لندن والعودة
أربع مرات”.
فريدي فريد،
مدير عام
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فئة قطاع الضيافة

فندق شانغريال بر الجصة
منتجع و سبا
سلطنة عمان

فندق شانغريال بر الجصة هو عالمة تجارية فاخرة في سلطنة عمان حيث يعتبر بيئة العمل المستدامة لموظفيه وخدمة
المجتمع مقاييس رئيسية للنجاح .وتدفع استراتيجية الفندق نحو خلق قيمة مستدامة لنفسها وأصحاب المصلحة فيها؛.
الحفاظ على البيئة والمشاركة االجتماعية بنشاط ساعد الفندق على تعزيز سمعته وكسب شهرة في المنطقة .وتشمل
أركان المسؤولية االجتماعية واإلستدامة للفندق التزامات محددة تشمل الموظفين ،واألعمال ،والبيئة والمجتمعات .حيث
يعترف الفندق بموجب هذه االستراتيجية بالتوقعات المتزايدة ألصحاب المصلحة في المسائل المتعلقة باالستدامة،
وبالتالي يدفع إلى خلق استثمارات كبيرة ليصبح كيانا مسؤوال اجتماعيا.
وعلى الصعيد العالمي ،وقعت مجموعة شانغريال على مبادئ الميثاق العالمي لألمم المتحدة ،والفندق مدرج في مؤشر
داو جونز وهانغ سنغ لالستدامة ،وتقدم تقارير طوعية إلى مشروع الكشف عن الكربون الذي يعرف باسم “ .”CDPكما أن فندق
شانغريال ملتزم أيضا بجمعية دار العطاء كشريك استراتيجي في السلطنة ألكثر من  10سنوات.
وتلتزم المجموعة باالستدامة البيئية ولها نظام إدارة للمضي قدما .ويعد توفير منتجات وخدمات مستدامة أولوية تلبي
احتياجات وتوقعات أصحاب المصلحة .ومن بين إنجازات الفندق البارزة مركز بيئي الذي يهدف إلى إدارة التنوع البيولوجي
وحمايته .كما يحتوي الفندق أيضا على نظام تتبع مناسب إلدارة النفايات ،مما جعله مثاال رائدا للمنافسين وأصحاب
المصلحة .وقد ضمنت هذه االلتزامات القوية سمعة جيدة له بين الزوار والشركاء.
كما أن الفندق لديه التزام قوي باالمتثال القانوني واألخالقي ،ويضمن التقيد الصارم بالقوانين واللوائح المحلية .في مجال
تعزيز المشاركة المجتمعية ،يتبع سياسة جديرة بالثناء لتقديم المساهمات العينية بدال من التبرعات النقدية .كما يقدم
دعما استراتيجيا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،وذلك كجزء من التزامه تجاه المسؤولية االجتماعية واإلستدامة.
كما أن الفندق لديه التزام قوي لتقديم أفضل الخيارات للتطوير الوظيفي والمهني وجذب والحفاظ على أفضل المواهب
في السوق .وفقا للفندق ،مثل هذه المبادرات التجارية المستدامة تشكل جوهر استراتيجية األعمال على المدى الطويل ،ما
خوله الحصول على العديد من الجوائز على مر السنين.

“منتجع وسبا شانغريال بر الجصة هو جزء من شانغريال للفنادق والمنتجعات ،وهي شركة فندقية عالمية .في منتجعنا ،نحن ملتزمون بتطبيق الممارسات المستدامة
في المجتمع المحلي في مسقط ،وسلطنة عمان ،من خالل مبادراتنا المسؤولة اجتماعيا .لقد تنبهنا كمسؤولين وأدركنا أثرنا على البيئة والمجتمع ،وفي منتجع
وسبا شانغريال بر الجصة ،نسعى جاهدين لمواصلة تعزيز عملياتنا اليومية لتحسين التعليم وسبل العيش ،وتقليل المخاطر على الموائل الطبيعية ،فضال عن الحفاظ على
التنوع البيولوجي ومواردنا الطبيعية .وتماشيا مع التزامنا بحماية التنوع البيولوجي ،لدينا مشروع رعاية السالحف الذي يهدف إلى حماية أنواع السالحف المهددة
باالنقراض والسالحف الخضراء الموطنة على شواطئ عمان .إنه لمن دواعي سرورنا أن نتعاون مع مجتمعنا المحلي من خالل الفعاليات التي يستضيفها منتجع وسبا
شانغريال بر الجصة”.
جورجن ديور،
المدير العام
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الفــــــــــــائز
فئة قطاع اإلنشاءات

شركة الفطيم كاريليون ذ.م.م
دولة اإلمارات العربية المتحدة

لدى الفطيم كاريليون تاريخ طويل من العمل في دولة اإلمارات العربية المتحدة والشرق األوسط لتوفير المقاوالت المدنية
والكهربائية والميكانيكية لمشاريع البناء والبنية التحتية ،فضال عن إدارة العقارات.
تؤمن الشركة أن االستدامة تعني جعل الغد مكانا أفضل  -لموظفيها والعمالء والموردين والمستثمرين والمجتمعات
المحلية .وقد اعتمدت وربطت أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة باستراتيجيتها في مجال االستدامة ،وأجرت
مراجعة عن المواد الجوهرية لفهم توقعات أصحاب المصلحة .مع التطورات األخيرة مثل قانون الرق الحديث في المملكة
المتحدة ،وعضوية المؤسسة األم الى الميثاق العالمي لألمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة ،قامت
المؤسسة بتحديث استراتيجيتها لالستدامة لعام  .2020تغطي هذه االستراتيجية جميع المجاالت الرئيسية  -أفضل
األعمال ،بيئة أفضل ومجتمع أفضل .وتغطي هذه المجاالت أهداف التنمية المسدامة المتعلقة بحقوق اإلنسان ،والتوريد
المسؤول ،والبيئة ،وتغير المناخ.
وخالل العام الماضي ،حققت الشركة تقدما ملحوظا نحو تمكين االقتصادات منخفضة الكربون في دولة االمارات العربية
المتحدة ،وقد تحقق ذلك بتخفيض  87٪في شراء الديزل مقابل  55٪من خط األساس المحدد في عام  2011وذلك بإستخدام
سياسة الحد من الكربون .وفيما يتعلق بحماية البيئة قامت بخفض  27٪من النفايات الناتجة مقارنة بالهدف المحدد
بنسبة  15٪عن عام  2014من خالل خطط إدارة النفايات في كل مشروع وتخفيض  59٪من استخدام المياه مقابل الهدف
البالغ  28٪المحدد لعام  2012من خالل استخدام خطط الحد من المياه؛ وفيما يتعلق بدعم المجتمعات المستدامة فقد
تطوع  28٪من موظفيها خالل وقت العمل ،و  5٪من موظفيها كانوا يشاركون في مجموعات يصعب الوصول إليها من
خالل خطة تحديد احتياجات المجتمع المحلي.
واصلت شركة الفطيم كاريليون استخدام خطة قیادة االستدامة لتوجيه الشركة نحو تحقیق التفوق واالستمرار في ترسيخ
االستدامة علی جمیع المستویات والوظائف .كما أظهرت وفورات مالية من خالل زيادة الربحية وخفض التكلفة بتطبيق
تدابير االستدامة .كما نظمت الشركة أسبوعا سنويا ناجحا لالستدامة ،ويوم العطاء والفوز وغيرها .شهدت جميع مشاريعها
المضي قدما نحو تحقيق استراتيجيتها لالستدامة لعام .2020

فئة
قطاع اإلنشاءات

“بالنسبة لنا استدامة أعمالنا متوافقة مع نجاح أعمالنا .ونحن نعتقد أن االستدامة تعني جعل الغد مكانا أفضل  -لموظفينا ،عمالئنا ،مجتمعاتنا المحلية ،موردينا
ومستثمرينا .االستدامة هي أعمال اإلستدامة ،بيئة أفضل ومجتمعات أفضل”.
ادموند مهابير،
المدير العام
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الفــــــــــــائز
فئة المؤسسة االجتماعية

مؤسسة “تي تي أي”

المملكة األردنية الهاشمية

مؤسسة “تي تي أي” الدولية هي مؤسسة غير هادفة للربح ،أنشئت في عام  2010بهدف نشر ثقافة ريادة األعمال واالبتكار
بين الشباب والنساء في المملكة األردنية الهاشمية .وتسرع المنظمة األفكار التجارية من خالل تزويد المجتمع بالمعرفة
والخبرة واالتصاالت والتوجيهات التي تساعدهم على تحسين قدرتهم على التفكير بشكل خالق وتسريع أفكارهم التجارية.
وتتماشى استراتيجية المؤسسة بشكل مباشر مع أهداف التنمية المستدامة العالمية حيث أن عملها يهدف مباشرة إلى
الحد من الفقر وتوفير فرص العمل الالئق ودفع النمو االقتصادي من خالل معالجة البطالة وتشجيع روح المبادرة .يؤثر
عمل المؤسسة أيضا بشكل غير مباشر على أهداف بناء المدن المستدامة والصحة الجيدة والطاقة النظيفة ،حيث أنها
تدعم رواد األعمال القادرين على استخدام أفكارهم لتقديم منتجات وخدمات تعالج هذه القضايا .على سبيل المثال ،احد
أصحاب المشاريع الخاصة يعمل على تطبيقات الهاتف الذكي الذي يوفر إمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية للنساء في
جميع المدن في األردن.
عند تصميم مشروع دعم مجتمعي جديد تنظر المؤسسة في السياق المحيط من خالل دراسة الجوانب االجتماعية
واالقتصادية والديموغرافية والسياسية .في عام  ،2016درست المؤسسة األزمة في سوريا لتجد أن مدينتي إربد والمفرق
استحوذتا على أكبر عدد من الالجئين ،والزيادة المفاجئة في اإلقامة نتج عنها ضغوطا هائلة على البنية التحتية والموارد
وفرص العمل .لذلك ،أدخلت المؤسسة برنامجا لتمكين أصحاب المشاريع الطموحين في المنطقة .وادركت المؤسسة
أيضا السياق الثقافي لألردن حيث المشاركة االقتصادية للمرأة في البلد منخفضة جدا .ونتيجة لذلك ،أطلقت برنامج
“شي إينوفت ،“ She Innovateوهو برنامج لتنظيم المشاريع النسائية بهدف المساعدة على إنشاء  10أعمال تجارية جديدة
مملوكة للنساء.
كونها مؤسسة اجتماعية ،تندرج العمليات التجارية تحت موضوع المسؤولية المؤسسية .وعالوة على ذلك ،فإن نموذج
أعمالها بأكمله يجعل خدماتها متاحة للغاية وبأسعار معقولة ألنها تقدم مجموعة مجانية من خدمات دعم األعمال
التجارية ألصحاب المشاريع .وهي ترعى أيضا نفقات عدد من منظمي المشاريع ،على سبيل المثال ،من خالل دفع مصاريف
سفر العديد من أصحاب المشاريع في االردن للمشاركة في فعاليات خارج المملكة.

فئة
المؤسسة االجتماعية

المؤسسة فريدة من نوعها حيث أنها تعمل من أجل تحقيق تأثير كبير على حياة المستفيدين .وقد تم تكريمها من قبل
الديوان الملكي في األردن كقصة نجاح أردنية ووصفتها بصانع التغيير لمستقبل أفضل للشباب في األردن ،خاصة من خالل
معالجة القضية األساسية لبطالة الشباب من خالل ريادة األعمال المبتكرة.

“رؤيتنا في تي تي أي هي مكافحة البطالة من خالل بناء رجال أعمال الغد .إننا نعتقد أن البطالة هي أكبر تهديد لمستقبل االردن ،باعتبارها بلد فقير الموارد غنيا بنسب
عالية من االجيال الشابة المتعلمة ،نحن نساعد الشباب على خلق فرصهم المهنية من قبل الشركات الناشئة القابلة للحياة التي تحولها إلى أن تكون جزءا من الحل ،حيث
تفتح مسارات ألنفسهم ومجتمعاتهم من ظالم البطالة والفقر”.
بالل رسالن
الرئيس
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الفــــــــــــائز
فئة الشراكات والتعاون

بلديةدبي

دولة االمارات العربية المتحدة
بلدية دبي هي الهيئة الحكومية التي تشرف على شؤون واحدة من أكثر المدن تطورا و رفاهة في العالم ،نشأت في
وقت مبكر من عام  1954مع قوة عاملة من  7موظفين فقط .وقد قطعت شوطا طويال من ذلك الحين ،حيث تحتضن
اليوم  11ألف موظف وتساهم في نمو وتقدم إمارة دبي .سعيا لتحقيق رؤيتها في “تطوير مدينة سعيدة ومستدامة”
وضعت البلدية االستدامة في صميم مهمتها وقيمها وعملياتها المنصوص عليها في خطتها االستراتيجية لعام
.2021
وتماشيا مع هذه الخطة ،شرعت بلدية دبي في إطالق “ساعة مع عامل النظافة” في عام  ،2016وهو مشروع مجتمعي
وتعليمي وبيئي يقدم منصة مفتوحة للعمل التطوعي للمنظمات العامة والخاصة فضال عن المجتمع وتكريم
المتطوعين على جهودهم .ويندرج المشروع تحت الركيزة االستراتيجية الثانية من “المشاركات البناءة والتواصل
الفعال” ،وخلق قيمة لمدينة دبي وكذلك المجتمع من خالل توجيه العمل التطوعي لخدمة التنمية المستدامة
للمدينة.
وأبرمت اتفاقيات تعاون لتنفيذ المشروع مع كيانات القطاع العام ذات الصلة مثل وزارة التعليم ووزارة التنمية
المجتمعية وعدد من المنظمات الغير حكومية .واستخدمت منصات التواصل االجتماعي األخرى إلشراك شركات
القطاع الخاص من جميع األحجام والطلبة وغيرهم من المتطوعين األفراد .ولم يحقق المشروع نجاحه في تحقيق
أهدافه المتمثلة في تعزيز المسؤولية االجتماعية للبلدية والمساهمة في تحقيق األهداف البيئية المحددة في
خطته فحسب ،بل تمكن أيضا من المساهمة في سعادة عمال النظافة في اإلمارة .وكان ذلك واضحا في دراسة
استقصائية أجرتها اإلدارة المختصة في بلدية دبي لتقييم اآلثار اإليجابية للمشروع على هذا القطاع الهام بين أصحاب
المصلحة اآلخرين .وإضافة إلى تركيز المشروع على المناطق الساحلية والصحراوية والمناطق الحضرية والتجارية
أثبت المشروع التزام بلدية دبي القوي بمسؤوليتها والتي ترجمت رؤيتها في جعل دبي مدينة سعيدة للجميع.

فئة
فئة الشراكات والتعاون

“إننا في إدارة النفايات بلدية دبي نتلزم باإلنخراط في مشاركة المجتمع لكثير من المبادرات التي تعمل على تعزيز المسؤولية المجتمعية وبالتالي تحقيق اإلستدامة
البيئية التي تنبثق من خالل رؤية الدائرة المتمثلة “ببناء مدينة سعيدة ومستدامة” و الخطة اإلستراتيجية لبلدية دبي ( .)2021-2016نحن نعتبر أن المسؤولية المجتمعية
واحدة من أهم دعائم اإلستدامة البيئية ووسيلة من وسائل تقدم المجتمعات ,ألن قيمة أي فرد في المجتمع تقاس بمدى تحمله المسؤولية تجاه نفسه وتجاه
اآلخرين وتجاه بيئته ,ونحن جعلنا من المسؤولية المجتمعية شراكة مع كافة القطاعات التي تمثل جميع أفراد المجتمع لتحقيق اإلستدامة البيئية وتعزيز دور الفرد
بالحفاظ على المدينة من خالل صناعة فرص تطوعية مستدامة تتيح للمشارك والمستفيد منها أن يساهم بتعزيز ثقافته البيئية وذلك من خالل خدمة البيئة والعمل
الخيري لفئة عاملي النظافة .ومن هذه المبادرات التي أطلقناها لتكون فرصة لمحبي البيئة والتطوع مبادرة “ ساعة مع عامل النظافة“ وتعتبر من أهم المبادرات
المستدامة لجهودنا على صعيد محوري المسؤولية المجتمعية واإلستدامة البيئية”.
المهندس عبد المجيد سيفاني
مدير إدارة النفايات
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الفــــــــــــائز

الوصيـف االول

فئة الشراكات والتعاون

مواصالت اإلمارات

شركة ماكدونالدز اإلمارات

دولة االمارات العربية المتحدة

دولة االمارات العربية المتحدة

مواصالت اإلمارات هي مزود خدمات النقل الوطني في دولة اإلمارات العربية المتحدة وحارس حقيقي لالستدامة .وقد أتاحت
استراتيجية االستدامة المتكاملة في تعزيز دور مواصالت اإلمارات ومكانتها كأحد رواد االستدامة متوجة ذلك بحصولها على
جائزتين في الجائزة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات في الدورة العاشرة.

تمتلك شركة ماكدونالدز اإلمارات التي أنشئت في عام  ،1994اليوم أكثر من  154مطعما وأكثر من  4000موظف لخدمة
عمالئها في دولة اإلمارات .شركة اإلمارات لألغذية السريعة ،صاحب ومشغل مطاعم ماكدونالدز في الدولة ،ملتزمة بجودة
المنتجات في كل مطعم وتحتفظ جدول أعمال نشط للمسؤولية االجتماعية.

وفي إطار ميثاقها الخاص بالمسؤولية االجتماعية للمؤسسات الذي يحدد المبادئ والمنهجيات وااللتزام باستراتيجيات
وطنية مثل رؤية اإلمارات  ،2021تتبنى مواصالت اإلمارات نهجا تعاونيا لخدمة المستفيدين بشكل أفضل .وقد دخلت في
شراكات استراتيجية مع منظمات حكومية مثل وزارة التربية والتعليم ،ووزارة الشؤون االجتماعية لتلبية احتياجات الخدمات
لألشخاص ذوي اإلعاقة والقطاعات األخرى في المجتمع .ومنذ ذلك الحين ،أطلقت مشروعا تعاونيا فريدا ورائدا مع أدنوك
للتوزيع إلنشاء مركز للغاز الطبيعي المضغوط .ويعالج المشروع مباشرة أولويات االستدامة ضمن رؤية دولة االمارات 2021
وبما يساهم في خفض كبير في البصمة الكربونية للدولة .ويمتد التعاون بين جميع الهيئات ويستهدف الكيانات الحكومية
وشركات القطاع الخاص والمؤسسات وكذلك أصحاب السيارات الفردية بهدف تحويل أساطيلهم بأكملها إلى مصدر طاقة
أكثر مالءمة للبيئة وأكثر فعالية من حيث التكلفة.

في يوليو  ،2011أطلقت شركة ماكدونالدز اإلمارات مبادرة وقود الديزل الحيوي لتخفيض بصمتها الكربونية .تستخدم الشركة
زيت الطهي لجميع األطعمة المقلية في المطاعم وتتصرف بشكل روتيني بهذا الزيت المستخدم في حاويات مناسبة
ومختومة في جميع المنافذ في دولة اإلمارات العربية المتحدة .شركة نيوترال فويلز ،التي قامت شركة ماكدونالدز اإلمارات
بشراكتها مع هذا المشروع ،تعالج النفط المستخدم لتحويله إلى وقود الديزل الحيوي ،والذي يتم بعد ذلك استعماله في
أسطول النقل في ماكدونالدز.

وبطبيعة الحال ،فإن المجتمع سوف يستمد فوائد هائلة تتجلى في تحسين نوعية الهواء وخفض تكاليف تشغيل
المركبات .ويوفر المشروع فوائد مباشرة ل  3836من مشغلي األساطيل ومقدمي خدمات النقل ،وقد قام بالفعل بتحويل
 1600مركبة للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط في إمارة أبوظبي وحدها .يحقق المشروع األهداف االستراتيجية الواضحة
للشركة للعمل على أعلى مستويات السالمة ،فضال عن تحسين األداء المالي.
إن الطبيعة الفريدة للتعاون ،فضال عن تطبيق مستويات عالية من الحكم والشفافية ،ونهج تشاركي ،وأهداف ومؤشرات
أداء رئيسية واضحة ،كان سبباً في تحقيق مختلف النجاحات .وستكفل قابلية التوسع والطبيعة المستدامة للمشروع
استمراره وتحقيق فوائد بيئية واجتماعية واقتصادية طويلة األجل لشعب دولة اإلمارات العربية المتحدة وللكوكب ككل.

“وضعت دولة اإلمارات العربية المتحدة استراتيجيات وبرامج عمل لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة مع التركيز على مسألة االستدامة البيئية ،وكمؤسسة حكومية
نلتزم بدعم تنفيذ هذه االستراتيجيات ،وقد عملنا في مواصالت اإلمارات وبالتعاون مع شركائنا االستراتيجيين من المؤسسات البترولية في الدولة “أدنوك-غاز اإلمارات”
اإليجابية على الصعيدين البيئي
المركبات للعمل بالغاز الطبيعي .يكتسب هذا المشروع أهميته ً وآثاره
تحويل
ً
ً
على إطالق المشروع االستثماري البيئي الرائد المتمثل ً
في ً
أحد أنظف أنواع الوقود بيئيا وأكثرها أمانا ومنفعة للمؤسسات
كونه
متعددة،
مميزات
يوفر
ومثاليا
بديال
وقودا
واالقتصادي ،حيث أصبح الغاز الطبيعي المضغوط
ً
واألفراد و المجتمع ،لنواجه بذلك أهم التحديات العالمية البيئية بخفض االنبعاثات الكربونية التي تؤثر سلبا على بيئتنا”.
محمد عبداهلل الجرمن
المدير العام
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فئة الشراكات والتعاون

وتعد هذه المبادرة جزءا من الخطط الخضراء والمستدامة في دبي ،وهي عبارة عن جهد جماعي يضم أيضا دبي لالستثمار
االجنبي ،ذراع تشجيع االستثمار األجنبي التابع لدائرة التنمية االقتصادية .ويهدف هذا التعاون إلى تحويل جميع أنواع زيت
الطهي النباتي المستخدم في جميع مطاعم ماكدونالدز اإلماراتية كل شهر إلى وقود الديزل الحيوي يستخدم لتشغيل
أسطولها من الشاحنات .إن الشراكة بين ماكدونالدز اإلمارات و نيوترال تتماشى مع األولويات المحلية المبينة في رؤية
اإلمارات  2021للبيئة المستدامة والبنية التحتية ،وال سيما أهداف تحسين نوعية الهواء وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة.
ووفقا لشروط االتفاق بين الطرفين ،فإن شركة نيوترال فويلز ملزمة بااللتزام بسياسات ماكدونالدز الدولية بشأن الشفافية
وحقوق اإلنسان وعمالة األطفال واالتجار بالبشر وجميع أشكال السلوك األخالقي األخرى .كل عام ،يتم تدقيق نيوترال فويلز
من قبل شركة ( )SGSوهي شركة متعددة الجنسيات تقدم خدمات الفحص والتحقق واالختبار وإصدار الشهادات والتي
تقوم بتفتيش المصنع للتأكد من التزامه بمبادئ الشفافية والجودة حسب مواصفات شركة ماكدونالدز العالمية .وفي
أبريل  ،2017وصلت ماكدونالدز اإلمارات إلى عالمة بارزة في حملة وقود الديزل الحيوي ،حيث قطع أسطولها من الشاحنات
 7ماليين كيلو متر بنسبة  100٪من وقود الديزل الحيوي من الزيوت النباتية المعاد تدويرها من منافذها في دولة اإلمارات
العربية المتحدة.

“المثال الرائد هو جوهر عمل شركة ماكدونالدز اإلمارات .لقد التزمنا بنشاط بتقديم مساهمات قيمة لمجتمعنا والبيئة من خالل مبادرات قوية للمسؤولية االجتماعية
منذ عام  .1994لدينا مبادرة وقود الديزل الحيوي كوقود بديل ومستدام .إن دعمنا للمنظمات المحلية مثل بيت الخير هي شراكات طويلة االجل ذات مغزى .إن رؤيتنا
تتجسد في تعهد ال يتزعزع ليس فقط “بالقيام بعمل جيد” ،بل لخلق تأثير حقيقي يصنع فرقا في العالم الذي نعيش فيه”.
رفيق فقيه،
العضو المنتدب والشريك
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الوصيـف الثاني

الوصيـف الثاني
فئة الشراكات والتعاون

شركة الخليج للصناعات
البتروكيماوية ()GPIC

فئة الشراكات والتعاون

شركة تريستار

دولة اإلمارات العربية المتحدة

مملكة البحرين

إن شركة الخليج للصناعات البتروكيماوية ( )GPICليست مجرد رائدة في هذه الصناعة ،بل هي رائدة في مجال االستدامة
ومعروفة في المنطقة ،وقد أثبتت خبرتها في مجاالت األعمال المسؤولة .وقد أطلقت الشركة عددا من البرامج واألنشطة
لتنفيذ إستراتيجيتها للمسؤولية االجتماعية واإلستدامة ،إحداها البرنامج المستهدف لزيادة الوعي البيئي ودعم العمل بين
الشباب .وقد تم إنشاء هذا البرنامج قبل ستة عشر عاما بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والمدارس البحرينية ،وقد تم
بنجاح عكس القيمة المضافة لكل من الشركة والمستفيدين من البرنامج.

مشروع شركة تريستار بشأن السالمة على الطرق ،مبادرة فريدة من نوعها ترتبط ارتباطا وثيقا في المصالح التجارية
األساسية وتستغل خبرات المؤسسة .ولذلك فإن هذا المشروع التعاوني هو مثال قوي وفعال حول المسؤولية
االجتماعية للمؤسسات من جانب المؤسسة .وباعتبارها من الموقعين على الميثاق العالمي لألمم المتحدة ،فإن شركة
تريستار تبحث دائما عن فرص لتعزيز مسؤولياتها االجتماعية من خالل مجموعة من الممارسات المسؤولة والمشاريع
المؤثرة.

وحتى اآلن ،استفاد  37الف طالب و طالبة من  485زيارة مدرسية قام بها  300من موظفي الشركة لتقديم محاضرات
على أساس سنوي .وقد تم تصميم محتوى العرض التقديمي للوصول بفعالية إلى الشباب وإبالغهم بأهمية حماية
البيئة .ويرتبط البرنامج ارتباطا قويا بأهداف التنمية المستدامة ،وال سيما أهداف التنمية المستدامة رقم  4وهدف التنمية
المستدامة رقم .17

مع رغبة قوية في المساهمة في النهوض بالسالمة على الطرق ودعم جهود الحكومة في هذا المجال ،قامت تريستار،
وهي شركة لوجستية لنقل السوائل بتطوير مشروع السالمة على الطرق ،واستهدفت ألول مرة السائقين الخاصين بها
ثم وسعت الدائرة من خالل التواصل مع آخرين ،والعمالء والمجتمع .وقد تم التواصل مع المؤسسات اإلعالمية لتفعيل
دورها في نشر رسائل السالمة على الطرق بين الجمهور ،كما تم تكليف فريق متخصص بإدارة مدخالت ونتائج الحملة
وضمان فعالية التواصل مع أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين.

وقد كان برنامج محو األمية البيئية فعاال للغاية في بناء قدرات الطلبة على العمل البيئي وغرس التعاطف الدائم مع البيئة.
وقد أثبت البرنامج فعاليته كمنصة قيمة لتعزيز العمل التطوعي للمؤسسة ،وفي الوقت نفسه تعزيز مهارات العرض من
المهندسين الخريجين في الشركة.
وينصب تركيز البرنامج على األولويات البيئية اإلقليمية مثل البعد اإليكولوجي لإلنتاج الصناعي وأفضل الممارسات الصناعية
التي تحمي البيئة وأهداف التنمية المستدامة وما إلى ذلك .ويتمتع البرنامج باشراف االدارة العليا ،وتناط المسؤولية عن
البرنامج للجان مخصصة .يتم تتبع أهداف البرنامج بانتظام وتقاسمها مع اإلدارة التنفيذية .وباإلضافة إلى ذلك ،يطلب
بانتظام الحصول على تغذية راجعة من المدارس المستفيدة لتحسين البرنامج .أن تشغيله لمدة ستة عشر عاما يشهد
على حقيقة أن الشركة تمكنت من تحقيق هدفها المتمثل في خلق قيمة مشتركة من خالل ذلك ودفع األجيال الشابة
نحو حماية البيئة.

“نؤمن في شركة الخليج للصناعات الببتروكيمياوية أن التعليم هو المفتاح لتغيير مستقبل غير مؤكد إلى مستقبل مزدهر .وتنطبق هذه الحقيقة أيضا على الطريقة
التي نعلم بها ونشارك المعرفة عندما يتعلق األمر بضمان بيئة مستدامة للمستقبل .وقد كان برنامج التوعية البيئية المدرسية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم
في مملكة البحرين حجر الزاوية لمحو األمية البيئية على مدى السنوات ال  16الماضية واستفاد منه أكثر من  37الف طالب .ويخلق هذا البرنامج المبتكر منبرا لتبادل
القيم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خالل الشراكات والتعليم الجيد .إلهام قادة شبابنا على نحو فعال ،وتشكيل عقولهم بصرامة وإتاحة الفرصة للتغيير
المستدام في العالم الذي نعيش فيه”.

تتم مراقبة حملة السالمة على الطرق وإدارتها وعرضها على االطراف ذات العالقة للحصول على مالحظاتهم ويتم إجراء
التعديالت حسب االصول حيثما وجد ضرورة لذلك .ويتم االفصاح عن النتائج من خالل تقرير االستدامة المنشور سنويا
والذي يعتبر أيضا من التقارير االلزامية لإلبالغ عن التقدم المحرز من قبل الميثاق العالمي لألمم المتحدة.
وفقا لتريستار ،كان أحد التحديات الرئيسية لحملة السالمة على الطرق تدريب سائقي المركبات الثقيلة في شركات
القطاعين العام والخاص لصعوبة االستغناء عنهم من قبل الشركات التي يعملون بها دون التأثير على العمليات
اليومية .وجرى التصدي لهذا التحدي من خالل إقناع المديرين والمشرفين المسؤولين باألثر الطويل األجل لورش العمل
التي استمرت نصف يوم حول السالمة .وقد حظيت حملة تريستار للسالمة على الطرق باعتراف واسع النطاق من
مختلف الجهات.

“نؤمن أن شركات القطاع الخاص مثلنا يمكن أن تفعل الكثير للمجتمع والبيئة .إذا أصبحت جميع شركات القطاع الخاص شركات مسؤولة ،فإننا يمكن أن نحدث فرقا حقيقيا.
تريستار تعزز ثقافة العطاء وشخصيا أحب أن أقدم للمجتمع ،لذلك أنا أدمج ذلك في األعمال التجارية”.
يوجين ماين،
الرئيس التنفيذي للمجموعة

الدكتور عبدالرحمن جواهري،
رئيس
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الخاتمة

شكر خاص للمشاركين في الدورة العاشرة
للجائزة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات 2017

تمثل دورة العام الحالي الدورة العاشرة للجائزة العربية للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات ،والحظنا
خالل هذا العام تغيراً جذرياً في كيفية تطبيق ممارسات االستدامة في بعض دول الشرق األوسط ،حيث
شهدت المنطقة تغيرات اجتماعية واقتصادية وبيئية في العقد الماضي .وسيكون من المنصف أن نثني
على الكيفية التي تمكنت من خاللها مجموعة كبيرة من المؤسسات والحكومات من التصدي للتحديات
المحلية وإظهار قدرات عالية في مجال تطبيق مفهوم االستدامة واالبتكار.
وساعد تطور مفاهيم المسؤولية االجتماعية و االستدامة في المنطقة في تحديث معايير الجائزة العربية
للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات ،حيث نقوم في كل عام بمواءمة الجائزة مع االحتياجات المتزايدة،
باإلضافة إلى تحسين تجربة تطبيق مفهوم االستدامة لدى المؤسسات المشاركة .وشهدت دورة هذا العام
إضافة فئتين جديدتين هما؛ قطاع اإلنشاءات وقطاع الضيافة ،حيث يرجع ذلك بشكل رئيسي إلى نطاق
وحجم تأثير هذين القطاعين.
ولقطاع اإلنشاءات تأثير كبير في مجاالت مثل رفاهية العمال والصحة والسالمة ،فضال ً عن استهالك
الموارد وإدارتها .أما في قطاع الضيافة ،فقد سعينا إلى الحصول على طلبات للمشاركة في الجائزة من
قبل الفنادق وشركات الخدمات السياحية ،نظراً لبصمتها القوية في معظم دول المنطقة .وبلغ مجموع
طلبات المشاركة من هذه الفئات الجديدة والفئات القائمة ،أكثر من مائة طلب خالل هذا العام ،ومن 31
قطاعاً مختلفاً من  10دول عربية.
وفي الوقت الذي نرى فيه عدداً من الفائزين في دورات سابقة من هذه الجائزة ،فإن أكثر من نصف
المترشحين للجائزة هم من المؤسسات التي لم تفز سابقاً بالجائزة العربية للمسؤولية االجتماعية
للمؤسسات .وشهدت هذه الدورة منافسة قوية ضمن مختلف الفئات ،وخاصة في فئة األعمال التجارية
المتوسطة ،وفئة الخدمات المالية ،وقطاع الشراكات والتعاون.
ومن خالل استعراض عام للطلبات المقدمة ،يظهر جلياً أن اإلدارة البيئية والمساهمة المجتمعية ال يزاالن
مجالين قويين من حيث تطبيق مفهوم المسؤولية االجتماعية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
ويتبنى جميع الفائزين تقريباً نظم اإلدارة البيئية مع حصولهم على شهادات في هذا المجال لضمان تطبيق
أعلى معايير الصحة والسالمة والبيئة .وعالوة على ذلك ،فإن للفائزين مشاريع مجتمعية قوية تالئم
عالمتهم التجارية ،حيث أصبح التفوق في هذه المجاالت شرطاً أساسياً للمؤسسات المسؤولة اجتماعياً.
وشهدت دورة هذا العام أيضاً بعض الممارسات المتميزة في مجاالت المواءمة مع أهداف التنمية
المستدامة ،وإشراك أصحاب المصلحة والتواصل .وقام عدد من مقدمي الطلبات بمواءمة استراتیجیات
االستدامة لمؤسساتهم بشکل استباقي مع أھداف التنمیة المستدامة ،وھو أمر جدیر بالثناء ،حیث إن
األھداف لم تعلن إال في أواخر عام  .2015وأثبتت المؤسسات الفائزة التزامها طویل األجل بأھداف التنمیة
المستدامة وبطرق مختلفة – سواء من خالل تعدیل أولویات األعمال ،أو تحسين الممارسات الشرائية ،أو
حث الموظفين على اعتماد أهداف التنمية المستدامة في مختلف اإلدارات ،أو تبني االبتكار للحد من األثر
البيئي أو إشراك المجتمع في المشاريع والمبادرات اإلبداعية.
ومما ال شك فيه أن دورة هذا العام والفائزون بجوائزها ستكون نموذجاً رائداً للعديد من الشركات التي ترغب
في رفع مستواها وتأثيرها االستراتيجي المستدام .ومن جانبنا ،سوف نستمر في إقامة هذه الجائزة والعمل
على جعلها منصة هامة تشجع المؤسسات على تحسين الطريقة التي تعمل بها من أجل غد مستدام.
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تقدمها

الراعي اإلستراتيجي

مزود الضمان الخارجي

الراعي الفضي

الشريك البيئي

الداعم اإلستراتيجي

الشركاء اإلعالميين
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