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المقدمة

ــا  ــة كتبه ــات حال ــم دراس ــرل تقدي ــادرة بي ــر مب يس
ــال. ــدات األعم ــات تعه ــن جلس ــالب ع الط

ُأطلقــت  مبــادرة  هــو  األعمــال  قطــاع  تعهــد 
العالمــي  لالتفــاق  اإلقليمــي  المنتــدى  فــي 
ــادة  ــار ق ــى كب ــوة إل ــدار دع ــدة، بإص ــم المتح لألم
لتعزيــز  العربــي  الخليــج  منطقــة  فــي  األعمــال 
ــي  ــلوك المهن ــزز الس ــة تع ــادرات ملموس ــاء مب وبن

والمســتدام. المســؤول  واألخالقــي 
نســعى لبنــاء حركــة تعــزز مبــادرات قابلــة للتنفيــذ، 
تســاهم فــي االســتدامة الطويلــة األجــل للقطــاع 

الخــاص فــي منطقــة الخليــج العربــي.

تدعــو مبــادرة بيــرل قــادة قطــاع األعمــال للتوقيــع 
علــى التعهــد لتســليط الضــوء علــى مــدى أهميــة 
الســلوك األخالقــي فــي قطــاع األعمــال، وللتأكيــد 
ــي  ــة ف ــوات إيجابي ــاذ خط ــم باتخ ــى التزاماته عل

دعــم هــذه المبــادئ.

لتســليط الضــوء علــى جهــود الموقعيــن، نظمنــا 
جلســات تعهــدات األعمــال بقيــادة الموقعيــن، 
الجامعــات  طلبــة  مــع  ســويًا  لجمعهــم 
والمعاهــد. تقــدم هــذه الجلســات للموقعيــن 
برنامجــًا لقطــع تعهــد أمــام الجميــع بااللتــزام 
بالســلوك المهنــي األخالقــي المســؤول وتطبيقه، 
ــرض  ــة ع ــًا فرص ــه أيض ــح في ــذي تتي ــت ال ــي الوق ف
اإلجــراءات داخــل منظماتنــا التــي ُتظهــر التزامهــا 

لتســيير األعمــال بأســلوب مســتدام يتماشــى مــع 
المؤسســية. الحوكمــة  ممارســات 

عملــت مبــادرة بيــرل علــى دعــوة الطــالب لحضــور 
دراســات  لكتابــة  األعمــال  تعهــدات  جلســات 
حالــة توثــق المبــادرات التــي نفذتهــا منظمــات 
مــن  مجموعــة  إنشــاء  بهــدف   - الموقعيــن 

الجيــدة. الممارســات  لتوضيــح  البيانــات 

فــي  تعهــد  جلســة   12 بيــرل  مبــادرة  نظمــت 
قطــاع األعمــال فــي الفتــرة مــا بيــن نوفمبــر 2017 
أفضــل  التقريــر  هــذا  يضــم   .2018 وديســمبر 
دراســات الحالــة التــي كتبهــا الطــالب لتســليط 
الضــوء علــى المبــادرات الُمقدمــة مــن المنظمــات 

التــي يمثلهــا الموقعيــن.

لمشــاركة  قيمــة  فرصــة  أيضــًا  المبــادرة  تعتبــر 
ــز ممارســات األعمــال التــي تشــجع اإلدمــاج  وتعزي
ــز الســلوك المهنــي  والنزاهــة، باإلضافــة إلــى تعزي
مجتمــع  فــي  واســع  نطــاق  علــى  األخالقــي 
مــع  التحديــد  وجــه  وعلــى  األعمــال  قطــاع 
التعليــم  ليتكامــل  المســتقبل،  أعمــال  قــادة 
المباشــر مــن كبــار المســؤولين التنفيذييــن بشــأن 
اإلجــراءات الملموســة التــي تتخذهــا المنظمــات 
فــي المنطقــة مــع التعليــم األكاديمــي للطــالب 
مــن خــالل الــرؤى العمليــة التــي يحصلــون عليهــا 

مــن رواد عالــم قطــاع األعمــال.

أود أعــرب عــن خالــص أمتنانــي وشــكري لجميــع 
كان  التــي  والمنظمــات  التنفيذييــن  المســؤولين 
لهــا نصيــب مــن المشــاركة فــي هــذه المبــادرة 
علــى وقتهــم وانفتاحهــم فــي مشــاركة رؤاهــم 
وإلهــام الطــالب والشــركات التجاريــة فــي منطقــة 

ــي. ــج العرب الخلي

كمــا أتقــدم أيضــًا بخالــص الشــكر لجميــع الطــالب 
الذيــن حضــروا هــذه الجلســات، علــى التزامهــم 
الخليــج  منطقــة  وتطويــر  مهاراتهــم  بتطويــر 
هــؤالء  كتبهــا  التــي  الحالــة  فدراســات  العربــي، 
ــغفهم  ــم وش ــى تفانيه ــاهد عل ــي ش ــالب ه الط
بالتأكيــد  لهــم  ونتمنــى  الموضــوع،  هــذا  فــي 
المســتقبلية. مســاعيهم  جميــع  فــي  التوفيــق 

إلــى  الشــكر  مــن  بمزيــد  أتقــدم  أن  أود  وختامــًا 
شــركة بيبســيكو باعتبارهــا الجهــة المتعاونــة فــي 
البرنامــج- فبــدون تعاونهــم مــا كانــت المبــادرة 

لتحقــق هــذا النجــاح.

أود أن انتهــز الفرصــة وأتوجــه بالشــكر إلــى شــركائنا 
الذيــن يلعبــون دورًا أساســيًا فــي إظهــار قيادتهــم 
ودعمهــم مــع مراعــاة المســاهمة فــي مهمــة 
مبــادرة بيــرل، باإلضافــة إلــى تقديــم مســاهماتهم 
قوامهــا  التــي  المؤسســية  الثقافــة  تعزيــز  فــي 
المســاءلة والشــفافية فــي قطــاع األعمــال الخاصة 

فــي منطقــة الخليــج العربــي.
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لــم أتعــرف فــي هــذه الجلســة علــى مــدى أهميــة االســتدامة فحســب، بــل تعرفــت 
أيضــًا علــى كيفيــة مســاهمة الشــركات الكبيــرة فــي التنميــة الشــاملة فــي العالــم، 
كمــا ســاعدتني دراســة الحالــة الُمقدمــة مــن مبــادرة بيــرل فــي ترتيــب وتوجيــه 

أفــكاري والتعبيــر عــن فهمــي للمبــادرات.

 أكريتي جها، الجامعة األمريكية في الشارقة

كانــت ورشــة عمــل تعهــد قطــاع األعمــال مثيــرة لالهتمــام، حيــث شــكلت هــذه 
ــرف  ــتدامة، والتع ــداف االس ــة أه ــي مناقش ــاركة ف ــور للمش ــذة للحض ــة ناف الورش
المبــادرة  لتنفيــذ  المتبعــة  والطــرق  المنظمــة  أسســتها  التــي  المبــادرات  علــى 

ــة. ــى المنظم ــا عل وتأثيره

إيمان عرفة، الجامعة األمريكية في الشارقة

ــر رؤيتــي تمامــًا تجــاه االســتدامة. لقــد  ــة علــى تغيي ــة دراســة الحال ســاعدتني كتاب
أثبــت نهــج خــط األســاس الثالثــي لشــركة الخليــج لصناعــة البتروكيماويــات أن 
ــدف  ــه اله ــاح كون ــن األرب ــدر م ــى ق ــق أقص ــدة لتحقي ــيكية الجدي ــرة الكالس النظ
قيــاس  ُيمكــن  ال  باالعتبــار.  أخــذه  يجــب  مــا  هــو  التجاريــة  للشــركات  األســمى 
ــركات  ــماح للش ــالل الس ــن خ ــًا م ــل أيض ــب، ب ــة فحس ــالل الربحي ــن خ ــتدامة م االس

التجاريــة بتحقيــق نمــو مســتطرد ومســتدام علــى المــدى الطويــل.

سالك أكبر، الجامعة األهلية

تمكنــت مــن خــالل الجلســة مــن اكتســاب قــدر كبيــر مــن المعرفــة والــرؤى 
ــة  ــاء الصبغ ــة إضف ــى أهمي ــية" وإل ــة المؤسس ــات "الصح ــة بممارس المتعلق
المؤسســية علــى البرامــج باعتبارهــا جــزءًا جوهريــًا فــي اســتراتيجية مشــاركة 
ــذه  ــي ه ــادرة لمنح ــي للمب ــص أمتنان ــن خال ــرب ع ــذا أود أن أع ــن. ل الموظفي

الفرصــة، وأتمنــى أن أشــارك فــي المزيــد مــن جلســات التعــاون فــي المســتقبل.

عنترة داس، جامعة أميتي

ــى  ــز عل ــي ُترك ــددة الت ــتدامة المتع ــادرات االس ــى مب ــوء عل ــة الض ــلط الجلس تس
خفــض معــدل النفايــات الموجهــة إلــى مدافــن النفايــات، والطاقــة المتجــددة، 
وأهميــة إدارة النفايــات. بصفتــي عضــوًا نشــطًا فــي المجتمــع، فــإن إدراكــي 
ومعرفتــي باإلجــراءات المتخــذة لصالــح البيئــة وتأثيرهــا هــو أمــر فــي غايــة 
ــدى  ــى م ــرف عل ــي التع ــة ف ــذه الجلس ــالل ه ــبة خ ــة المكتس ــاعدتني المعرف ــة. س األهمي
أهميــة تأثيــر إجــراء واحــد صغيــر تجــاه االســتدامة، وهــو مــا يســاعدني بصفتــي فــردًا فــي 

ــي. ــل مجتمع ــتدامة داخ ــدة لالس ــوة بش ــن الدع ــع م المجتم

زارا خان، الجامعة األمريكية في الشارقة

شهاداتنبذة عن تعهد قطاع األعمال

وقــد ثبــت أن االلتــزام بهــذه الركائــز بمقتضــى توقيــع تعهــد 
قطــاع األعمــال أداة عظيمــة الفائــدة فــي تعزيــز ممارســات 
األعمــال المســتدامة، بينمــا ُتقــدم أيضــًا للمنظمــات منصــة 
لعــرض مبادراتهــم القائمــة بمــا يتماشــى مــع هــذه الركائــز.

انطــالق  نقطــة  األعمــال  قطــاع  تعهــد  جلســات  ُتقــدم 
المنظمــات  وإلهــام  المبــادرات  هــذه  لمشــاركة  مثاليــة 

اإلجــراءات. التخــاذ  المنطقــة  فــي  األخــرى 

لتحقيــق األهــداف المرجــوة مــن تعهــد قطــاع األعمــال، 
ــو  ــؤولية ونم ــز المس ــادرات لتعزي ــذ المب ــة تنفي ــي مرحل وأعن
األعمــال المســتدامة فــي منطقــة الخليــج العربــي، تســعى 

مبــادرة بيــرل إلــى مــا يلــي:
ــل  ــراز أفض ــية وإب ــات المؤسس ــل الممارس ــد أفض تحدي
أعمــال  قطــاع  قــادة  لــدى  المتوفــرة  الممارســات 

العربــي. الخليــج  منطقــة 
المؤسســية  الحوكمــة  بيــن  ملمــوس  رابــط  إظهــار 

المســتدام. والنمــو 
ــة  ــال منطق ــادة أعم ــن ق ــات بي ــل الممارس ــز أفض تعزي

ــي. ــج العرب الخلي
علــى  وتشــجيعهم  وإشــراكهم  الطــالب  إلهــام 
تعلــم مــدى أهميــة النمــو المســتدام ودور القطــاع 

المســتدام. النمــو  المســاهمة فــي  الخــاص فــي 
إشراك قادة قطاع األعمال والطالب معًا.

مــا الفائــدة التــي تحصــل عليهــا الشــركات 
التجاريــة؟

أخالقــي  عمــل  ســلوك  تبنــي  الشــركات  علــى  يجــب 
ومســؤول، علــى نحــو يتماشــى مــع أفضــل الممارســات 
تنافســية وتحقــق  لتصبــح شــركات  والقواعــد والمعاييــر 
ــن  ــالء والموظفي ــذب العم ــة وتج ــاب المصلح ــح أصح مصال
توقيــع  خــالل  مــن  المنظمــات  تتمكــن  بهــم.  وتحتفــظ 
االلتــزام  علــى  الضــوء  وتســليط  األعمــال  قطــاع  تعهــد 
ــار  ــي اإلط ــا ف ــز دوره ــح وتعزي ــن توضي ــددة، م ــز المح بالركائ

المســتدام. العمــل  ممارســات  لتعزيــز  العــام 
المنظمــات  ســتنضم  التعهــد،  علــى  موقعــًا  بصفتــي 

إلــى مجموعــة مــن القــادة اإلقليمييــن: المتطلعيــن إلــى 
ــه  ــأن عملهــم ل المســتقبل، صنــاع التغييــر الذيــن يؤمنــون ب

دور أكبــر للمصلحــة العامــة.

ما هي منافع المشاركة في التعهد؟
بمــا أننــا جميعــًا فــي مبــادرة بيــرل نهتــم باألفعــال أكثــر 
مــن األقــوال، فأننــا نســعى مــن خــالل هــذا التعهــد إلــى 
إنشــاء حركــة تضــم الشــركات والمنظمــات، للعمــل يــدًا 
بيــد لتقديــم مبــادرات عمليــة تســاهم فــي النهــوض ببيئــة 
العمــل فــي القطــاع الخــاص فــي منطقــة الخليــج العربــي. 
ــركات  ــل الش ــة تمث ــة إقليمي ــاء حرك ــى إنش ــدف إل ــن نه نح
الممارســات  تحقيــق  وقــوة  التغييــر  أداة  فيهــا  التجاريــة 
تخصيــص  خــالل  ومــن  المنطلــق،  هــذا  مــن  الجيــدة. 
"التعهــدات"، تســاهم هــذه العمليــة فــي تشــجيع كبــار 
وفاعلــة،  مهمــة  التزامــات  تقديــم  علــى  األعمــال  قــادة 
وإنشــاء مبــادرات عمليــة قابلــة للتنفيــذ بغــرض التصــدي 
للتحديــات التــي يواجههــا القطــاع الخــاص فــي المنطقــة.

ماذا سيحدث لإلجراءات وااللتزامات؟
واإلجــراءات  المبــادرات  نشــر  إلــى  بيــرل  مبــادرة  تســعى 
التعهــد علــى نطــاق أوســع فــي  التــي نفذهــا موقعــو 
ــى  ــًا إل ــادرة أيض ــعى المب ــا تس ــي، كم ــج العرب ــة الخلي منطق
ــل  ــادرات أفض ــى مب ــوء عل ــلط الض ــات ُتس ــدة بيان ــاء قاع إنش
ــك  ــي، وذل ــج العرب ــة الخلي ــي منطق ــة ف ــات المتبع الممارس
ــو  ــا ه ــالب كم ــا الط ــي كتبه ــة الت ــات الحال ــالل دراس ــن خ م

موضــح علــى موقعنــا اإللكترونــي. 
ــع أكثــر مــن 180 ممثــاًل ألكثــر مــن   حتــى هــذه اللحظــة، وقُّ
الخليــج  منطقــة  أنحــاء  جميــع  مــن  رائــدة  منظمــة   100
العربــي تعهــد قطــاع األعمــال، وأكــدوا التزامهــم تجــاه 

مبــادئ التعهــد.

إعرف أكثر
العمــل  بســلوك  أعمالــك  التــزام  تشــاركنا  أن  يســعدنا 
علــى  الضــوء  وتســليط  لدعمــك  ونتطلــع  المســتدام، 
ــلتنا  ــي مراس ــردد ف ــا ال تت ــل معن ــت بالتواص ــك. إذا رغب أعمال
.enquiries@pearlinitiative.org اإللكترونــي:  البريــد  علــى 

ُأطلــق تعهــد قطــاع األعمــال فــي 27 أكتوبــر 2016 فــي مبــادرة بيــرل والمنتــدى اإلقليمــي لالتفــاق العالمــي لألمــم المتحــدة 
تحــت عنــوان "االســتدامة فــي العمــل: األهــداف التجاريــة والتنميــة المســتدامة". يهــدف تعهــد قطــاع األعمــال إلــى دعــوة كبــار 
قــادة قطــاع األعمــال فــي القطــاع الخــاص لإلعــالن طواعيــة عــن التزاماتهــم تجــاه تعزيــز المســؤولية واألعمــال المســتدامة بمــا 

يتماشــى مــع ممارســات الحوكمــة المؤسســية الجيــدة فــي منطقــة الخليــج العربــي.
يتمثــل الغــرض فــي تعزيــز إجــراءات العمــل التــي تتماشــى مــع مجــال واحــد مــن المجــاالت األربعــة المتعلقــة بالنمــو المســتدام 

كجــزء ال يتجــزأ مــن ممارســات الحوكمــة المؤسســية الجيــدة:

•

•

•

•

•
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دراسة الحالة رقم 1: شركة بيئة - وضع 
أهداف النمو المستدام والمسؤول

مــع الطلــب المتزايــد علــى المــوارد الطبيعيــة المســتنزفة، والضغــط 
المتزايــد علــى كوكــب األرض، ُتصبــح اإلجــراءات الخاصــة بإعــادة التدوير 
وتحويــل النفايــات أمــرًا بالــغ األهميــة، أكثــر مــن أي وقــت مضــى. 
ُتســلط هــذه الدراســة الضــوء علــى الخطــوات التــي تتخذهــا شــركة 
بيئــة لتحقيــق هــدف "صفــر نفايــات فــي مدفــن النفايــات"، والتــي 
تهــدف إلــى تحويــل جميــع النفايــات بعيــدًا عــن المدافــن، وإعــادة 

ــددة. ــرق متع ــالل ط ــن خ ــتخدام م ــة لالس ــوارد قابل ــى م ــا إل تدويره

دراسة الحالة رقم 2: مجموعة شلهوب - 
مكان عمل أكثر شمواًل

تمــارس مجموعــة شــلهوب االســتدامة عــن طريــق الســعي إلــى 
إنشــاء بيئــة عمــل أكثــر شــمواًل بحيــث يتمكــن األشــخاص مــن ديانــات، 
وأعمــار، وأجنــاس مختلفــة مــن العمــل معــًا، والمســاهمة بالتســاوي 
ــل  ــة عم ــاء "بيئ ــى إنش ــلهوب عل ــة ش ــز مجموع ــة. وترك ــي المنظم ف
ــة  ــي كلم ــال. وف ــاع األعم ــد قط ــز تعه ــالل ركائ ــن خ ــمواًل" م ــر ش أكث
شــلهوب: "تريــد مجموعــة شــلهوب جعــل التنــوع واإلدمــاج همــا 

ــا". ــي مجموعتن ــاة ف ــلوب حي أس

دراسة الحالة رقم 3: شركة دانة غاز - 
التعاون والشراكة

تتمحــور دراســة الحالــة هــذه حــول التأثيــر اإليجابــي للعمــل فــي 
شــركة دانــة غــاز فيمــا يتعلــق بتعاونهــا ومشــاركتها ومبادرتهــا 
مــع الشــباب والحكومــات ومنظمــات المجتمــع المدنــي والشــركات 
التجاريــة فــي مجــاالت عملهــا. ُنفــذت هــذه المبــادرات كنــوع مــن رد 
الجميــل إلــى المجتمــع، والمســاهمة فــي نمــو المنظمــة ونجاحهــا.

دراسة الحالة رقم 4: بنك اإلمارات دبي 
الوطني - وضع أهداف النمو المستدام 

والمسؤول

قــدم بنــك اإلمــارات دبــي الوطنــي نمــوذج إيجــاد قيمــة مشــتركة 
المســؤولية  مبــادرة  مــن  يتجــزأ  ال  جــزء  باعتبارهــا  للعطــاء،   )CSV(
هــذه  خــالل  مــن  البنــك  يســعى  حيــث  المؤسســية،  المجتمعيــة 
المبــادرة إلــى توليــد قيمــة لجميــع أصحــاب المصلحــة التابعيــن، مــن 
خــالل فكــرة بســيطة مفادهــا أن مــا تقــوم بــه مــن خيــر يعــود عليــك 
بالنفــع أيضــًا. كان التركيــز األكبــر هنــا علــى المحــاور التاليــة: مســاعدة 
ــام  ــرأة واالهتم ــن الم ــة وتمكي ــة المالي ــو األمي ــم ومح ــاب الهم أصح
بصحــة وعافيــة الشــعب علــى مســتوى المجتمــع ككل. تهــدف 
ــأن  ــي ب ــي الوطن ــارات دب ــك اإلم ــم بن ــى دع ــادرات إل ــذه المب ــع ه جمي
ــن  ــب أماك ــى جان ــده إل ــي بل ــح ف ــن صال ــة مواط ــركة بمثاب ــح ش يصب

ــك. ــا البن ــل به ــي يعم ــرى الت ــات األخ العملي

دراسة الحالة رقم 5: شركة الخليج 
لصناعة البتروكيماويات - وضع أهداف 

النمو المستدام والمسؤول

شــركة  اســتخدام  كيفيــة  تفاصيــل  هــذه  الحالــة  دراســة  توضــح 
الخليــج لصناعــة البتروكيماويــات الســتراتيجية "خــط األســاس الثالثــي" 
بمــا يتماشــى مــع أهــداف التنميــة المســتدامة فــي عملياتهــا لضمــان 
تحقيــق االســتدامة والترابــط. يؤكــد هــذا النهــج علــى التــزام شــركة 
الخليــج لصناعــة البتروكيماويــات بالمســؤولية المجتمعيــة مــن خــالل 
إنجــازات األهــداف الطموحــة ومحاولــة التفــوق علــى النتائــج الســابقة 
وتعزيــز إجــراءات الســالمة االجتماعيــة والبيئيــة المتعلقــة بالعمــل 

داخــل المنظمــة.

دراسة الحالة رقم 6: شركة غلفتينر - 
وضع أهداف النمو المستدام والمسؤول

غلفتينــر  شــركة  أطلقتهــا  مبــادرة  هــي  اإليجابــي"  "النبــض 
ــى  ــدف إل ــذي يه ــية ال ــة المؤسس ــج الصح ــن برنام ــزءًا م ــا ج باعتباره
تعزيــز إشــراك الموظفيــن مــن خــالل الترويــج لنمــط حيــاة صحــي، 
ــة  ــى الصح ــول عل ــع للحص ــد للجمي ــج واح ــتخدام نه ــن اس ــداًل م فب
العقليــة والســالمة النفســية، أٌنشــئت المبــادرة لتالئــم تفضيــالت 

المخصصــة. الموظفيــن  واحتياجــات  األفــراد 

دراسة الحالة رقم 7: شركة كي بي أم جي 
البحرين - وضع أهداف النمو المستدام 

والمسؤول

ُيعــد تطويــر المهــارات الشــخصية مــن خــالل التعليــم أحــد أهــم 
القيــم التــي يؤمــن بهــا مؤسســو شــركة كــي بــي أم جــي البحريــن. 
ــن  ــي البحري ــالب ف ــة الط ــركة برعاي ــت الش ــق، قام ــذا المنطل ــن ه م
الســتكمال تعليمهــم. جــاءت هــذه المبــادرة نتيجــة النقــص فــي 
عــدد المهنييــن المؤهليــن لمناصــب محــددة فــي ســوق العمــل، ممــا 
ــة  ــًا لرعاي ــب صندوق ــى طل ــرو عل ــي فخ ــي أم ج ــي ب ــركة ك ــع ش دف
ــوق  ــي س ــرات ف ــد الثغ ــم لس ــم وتأهيله ــار تدريبه ــي إط ــالب ف الط
العمــل. أسســت شــركة كــي بــي أم جــي البحريــن صنــدوق جاســم 
فخــرو )JFF(بعــد وفــاة الراحــل جاســم فخــرو، مؤســس شــركة كــي 

ــه. ــم إرث ــه ودع ــة رؤيت ــام 2001، لمواصل ــرو ع ــي فخ ــي أم ج ب

دراسة الحالة رقم 8: شركة نسما القابضة 
- مكان عمل أكثر شمواًل

توضــح دراســة الحالــة هــذه عناصــر مدونــة الســلوك الخاصــة بشــركة 
وقيمهــا  الرئيســية  الشــركة  مبــادئ  موضحــة  القابضــة  نســما 
ــن  ــع الموظفي ــًا لجمي ــاًل ومرجع ــاره دلي ــا باعتب ــى نطاقه ــة إل باإلضاف
موظفــي  بصفتهــم  اليوميــة  التجاريــة  تعامالتهــم  جميــع  فــي 
شــركة نســما القابضــة. ُتلقــي دراســة الحالــة هــذه الضــوء علــى 
الجهــود التــي تبذلهــا شــركة نســما القابضــة فــي تنفيــذ مدونــة 
الموظفيــن  لجميــع  مرجعــًا  كونهــا  وضمــان  الســلوك  قواعــد 

وأصحــاب المصلحــة عنــد تســيير األعمــال.

دراسة الحالة رقم 9: شركة بيبسيكو - 
وضع أهداف النمو المستدام والمسؤول

ٌتلقــي دراســة الحالــة هــذه الضــوء علــى مبــادرة االســتدامة التــي 
ــي  ــدة والت ــم المتح ــتدامة لألم ــة المس ــداف التنمي ــع أه ــى م تتماش
ــب  ــي كوك ــة ف ــائل البيئي ــات والمس ــخاص والمنتج ــى األش ــز عل ترك
شــركة  تتخذهــا  التــي  الخطــوات  الحالــة  دراســة  ُتناقــش  األرض. 
ــة  ــا الصحي ــادة المزاي ــاه وزي ــتهالك المي ــدل اس ــض مع ــيكو لخف بيبس
لمنتجاتهــا وتأثيــر مثــل هــذه المبــادرة علــى خفــض التكلفة والشــعور 

بتحقيــق اإلنجــازات واالعتــراف بالعالمــة التجاريــة.

دراسة الحالة رقم 10: شركة بينسنت 
ماسونز - مكان عمل أكثر شمواًل

ــي  ــوع العالم ــروع التن ــى مش ــوء عل ــذه الض ــة ه ــة الحال ــلط دراس ُتس
والعــرق  واالنتمــاء  "الديانــة  بعنــوان  ماســونز  بينســنت  لشــركة 
التــي  المنظمــة  داخــل  شــبكة  ُيمثــل  والــذي   ،")FREE( والمســاواة 
ُتلقــي الضــوء علــى خطواتهــا تجــاه تعزيــز مــكان عمــل أكثــر شــمواًل.

الجامعة إعداد دراسة الحالة اسم الشركة

الجامعة االمريكية 
في الشارقة زارا خان تحديد أهداف لتحقيق النمو 

المستدام والمسؤول شركة بيئة 

الجامعة االمريكية 
في الشارقة ايمان عرفة خلق بيئة عمل 

أكثر شمولية مجموعة شلهوب

الجامعة االمريكية 
في الشارقة ريى داس التعاون وبناء الشراكات شركة دانة غاز

الجامعة االمريكية 
في الشارقة مورتازا يوسف تحديد أهداف لتحقيق النمو 

المستدام والمسؤول
بنك اإلمارات دبي 

الوطني

الجامعة االهلية سالك معين اكبر تحديد أهداف لتحقيق النمو 
المستدام والمسؤول

شركة الخليج لصناعة 
البتروكيماويات

جامعة امتي أنتارا داس تحديد أهداف لتحقيق النمو 
المستدام والمسؤول شركة غلفتينر

الجامعة االهلية سالك معين اكبر تحديد أهداف لتحقيق النمو 
المستدام والمسؤول

شركة 
كي بي أم جي

جامعة عفت فايزة أرشد خلق بيئة عمل 
أكثر شمولية

شركة نسما 
القابضة

الجامعة االمريكية 
في الشارقة أكريتي جها تحديد أهداف لتحقيق النمو 

المستدام والمسؤول شركة بيبسيكو

جامعة امتي أنتارا داس تعزيز النزاهة شركة بينسنت 
ماسونز

الملخص التنفيذي

لمحة عامة على دراسات الحالة

يضــم هــذا التقريــر 10 دراســات حالــة أعدهــا الطــالب الذيــن ألقــوا الضــوء علــى 4 ركائــز فــي تعهــد 
ــة المتخــذة إلدمــاج الممارســات المســتدامة  ــر الخطــوات التجاري ــرز التقري قطــاع األعمــال، كمــا ُيب

فــي جوهــر عملياتهــم وعلــى نطــاق مجتمعــي أوســع.
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1. ما هي المبادرة التي أطلقتها 
المؤسسة؟

شــركة بيئــة هيــا لشــركة الرائــدة فــي المنطقــة فــي 
ــركة  ــدى الش ــل ل ــات. ويعم ــة وإدارة النفاي ــال البيئ مج
أكثــر مــن 7000 موظــف والذيــن يحرصــون دائمــًا علــى 
مســتقبل  لتحقيــق  وجهدهــم  وقتهــم  تكريــس 
ــام 2007،  ــها ع ــذ تأسيس ــتدامة. من ــر اس ــل وأكث أفض

ــاه ــل تج ــن العم ــركة ع ــف الش ــم تتوق ل
اجتماعيــًا،  مســؤولة  كشــركة  هدفهــا  تحقيــق 
وكذلــك تحقيــق هــدف “خفــض نفايــات المكبــات إلــى 
الصفــر". يعنــي ذلــك أن الشــركة تخطــط إلــى تحويــل 
جميــع النفايــات بعيــدًا عــن مكبــات النفايــات. تمكنــت 
بيئــة بالفعــل مــن التحــول بنســبة 76% مــن مكبــات 
الشــركة  حققــت  وقــد  الشــارقة.  فــي  النفايــات 
ــى  ــا عل ــي نفذته ــادرات الت ــن المب ــد م ــر العدي ــك عب ذل
مســتوى المدينــة مــن أجــل زيــادة الوعــي والثقافــة 
وتشــجيع الجمهــور علــى االلتــزام بالممارســات األكثــر 

ــة. ــى البيئ ــًا عل حفاظ

2. ما هو الدافع وراء إطالق هذه 
المبادرة؟

كان الدافــع األكبــر وراء إطــالق بيئــة لمبادراتهــا هــو 
اإلمــارات  وأهــداف  رؤيــة  تحقيــق  فــي  المســاعدة 
2021 لــكل مــن اإلمــارات بحيــث تتمكــن مــن تحقيــق 
ــق  ــب تحقي ــك يلع ــن 70%. كذل ــل ع ــول ال تق ــبة تح نس
عبــر  المســتدامة  للتنميــة  المتحــدة  األمــم  أهــداف 
تحفيــز  فــي  هامــًا  دورًا  البيئــة  علــى  إيجابــًا  التأثيــر 
شــركة بيئــة علــى إطــالق هــذه المبــادرات. مــن بيــن 
ــة  ــادرات بيئ ــالق مب ــبة إلط ــرا بالنس ــر تأثي ــع األكث الدواف
هــي الفوائــد التــي تعــود بهــا تلــك المبــادرات علــى 
البيئــة. ويــؤدي النقــص فــي كميــات النفايــات فــي 
ــر  ــة. األم ــالت الالهوائي ــن التفاع ــد م ــى الح ــات إل المكب
الــذي يســهم فــي الحــد ألقصــى درجــة مــن انبعاثــات 
الغــازات الضــارة مثــل ثانــي أكســيد الكربــون والميثــان 
والتــي تطلــق فــي الهــواء وتســهم بدرجــة كبيــرة 
ــى  ــة إل ــراري. إضاف ــاس الح ــرة االحتب ــم ظاه ــي تفاق ف
ذلــك، أدركــت بيئــة محدوديــة مــوارد كوكــب األرض 

مقارنــة بمعــدل اســتهالك البشــر. لــذا، تضمــن مبــادرة 
بيئــة إيجــاد خيــار مســتدام واقتصــادي للحفــاظ علــى 
الحيــاة علــى كوكــب األرض. ويأتــي الدافــع وراء أعمــال 
ــري.  ــادي الدائ ــوذج االقتص ــتخدامها للنم ــن اس ــة م بيئ
تقــوم العديــد مــن الشــركات باســتخدام النمــوذج 
الخطــي وهــو الحصــول علــى الشــيء واســتخدامه 
ــول  ــلوب الحص ــج أس ــة تنته ــن بيئ ــه. ولك ــص من والتخل
أو  اســتخدامه  وإعــادة  واســتخدامه  الشــيء  علــى 
إعــادة تدويــره، حيــث تســتخدم بيئــة نفاياتهــا كمــوارد، 
فهــي عبــارة عــن دورة مســتمرة تــؤدي إلــى الحــد مــن 
النفايــات. مــن منظــور األعمــال، تعــد فرصــة ماليــة 
ــر مــن  ــاج لعــدد كبي ــرة للشــركة حيــث إنهــا ال تحت كبي
العامليــن مــع الحــد مــن إهــدار الطاقــة. كمــا يعمــل 
العمــل  فــرص  مــن  المزيــد  خلــق  علــى  أيضــًا  ذلــك 

ــة. ــتوى الدول ــى مس ــل عل ــن عم ــن ع للباحثي

3. ما هي الطرق التي اتبعتها 
المؤسسة من أجل تنفيذ المبادرة؟

قسمت بيئة مبادراتها إلى 4 فئات مختلفة.
الفئــة األولــى هــي الطريقــة المثلــى لجمــع النفايــات: 
أنحــاء  مختلــف  مــن  النفايــات  جمــع  يتــم  حيــث 
ــك  ــة. تمتل ــى البيئ ــر عل ــل تأثي ــق أق ــع تحقي ــة م المدين
ــي  ــة والت ــة للبيئ ــيارة صديق ــي 1200 س ــركة حوال الش
تســتخدمها لجمــع النفايــات التــي يتــم إرســالها عنــد 
الضــرورة فقــط حــول إمــاراه الشــارقة. اســتخدام أقصر 
الطــرق للحــد مــن االنبعاثــات الضــارة: يعمــل ذلــك على 
الحــد مــن اســتهالك الوقــود، األمــر الــذي يــؤدي بــدوره 
إلــى الحــد مــن اســتخدام الوقــود األحفــوري. فــي 
ــرق  ــي الش ــى ف ــركة األول ــة الش ــت بيئ ــام 2018، كان ع
األوســط التــي تقــدم طلــب شــراء ســيارات نصــف نقــل 

مــن تيســال.
بيئــة  تعمــل  المــوارد  اســتعادة  هــي  الثانيــة  الفئــة   
تجــاه اســتخراج المــوارد مــن المخلفــات مــن أجــل إنتــاج 
ــت  ــروات". تمكن ــى ث ــوارد إل ــل الم ــدة "تحوي ــوارد جدي م
ــة  ــاء أربع ــق إنش ــن طري ــك ع ــق ذل ــن تحقي ــركة م الش
تعمــل  والمصانــع.  المنشــآت  مــن  مختلفــة  أنــواع 
المــوارد  اســتخراج  علــى  المــواد  اســتعادة  منشــأة 
مــن النفايــات مثــل الــورق واأللومنيــوم والبالســتيك. 

وتــدور  والهــدم  البنــاء  منشــأة  وتعمــل 
النفايــات علــى تدويــر مخلفــات مــواد 

إلــى  الصالحــة  غيــر  المــواد  أو  البنــاء 
فــي  اســتخدامها  يمكــن  مــواد 

تدويــر  يتــم  فيمــا  آخــر.  مــكان 
منشــأة  فــي  التالفــة  اإلطــارات 
تدويــر اإلطــارات مــن أجــل تصنيــع 

يعمــل  وأخيــرًا،  جديــدة.  منتجــات 
الســيارات  وتدويــر  تقطيــع  مصنــع 

الســيارات  جمــع  علــى  والمعــادن 
ــن  ــا م ــتعملة وغيره ــد مس ــم تع ــي ل الت

تقطيعهــا  أجــل  مــن  المعــادن  خــردة 
ليتــم اســتخدامها لتصنيــع منتجــات جديــدة. تنتــج 
المنشــآت األربــع أثــرًا بيئيــًا أقــل مــن ردم النفايــات فــي 
المكبــات، مــا يجعلهــا أكثــر فائــدة وفعاليــة. الطاقــة 
بيئــة.  شــركة  لــدى  الثالثــة  الفئــة  هــي  المتجــددة 
ــا،  ــن تدويره ــات، ال يمك ــة نفاي ــل أي ــك تحوي ــمل ذل يش
إلــى طاقــة. تمكنــت بيئــة مــن تحقيــق ذلــك عبــر بنــاء 
المحطــة األولــى مــن نوعهــا فــي المنطقــة لتحويــل 
ــة  ــة معالج ــل المحط ــم داخ ــة. يت ــى طاق ــات إل النفاي
مــا يقــرب مــن 300 ألــف طــن مــن النفايــات ســنويَا. أمــا 
الفئــة الرابعــة فتركــز علــى التأثيــر االجتماعــي. يعــد 
هــذا الجــزء األكثــر حيويــة بالنســبة لشــركة بيئــة حيــث 
وتثقيفــه  المجتمــع  مــع  التواصــل  فــي  يســاعدها 
ــر وإعــادة اســتخدام وإدارة  ــد إعــادة التدوي بشــأن فوائ
ــراء  ــب خض ــاس حقائ ــركة للن ــت الش ــم. قدم نفاياته
كمــا  النفايــات،  فصــل  فــي  لمســاعدتهم  وزرقــاء 
وضعــت صناديــق نفايــات بنفــس األلــوان فــي مناطــق 
قريبــة لمنازلهــم. كمــا تنفــذ الشــركة اســتخدام آالت 
الفــرد  تهويــة عكســية، والتــي يقــوم مــن خاللهــا 
ــل  ــة ويحص ــل اآلل ــر داخ ــة للتدوي ــواد القابل ــع الم بوض
علــى فرصــة الفــوز فــي ســحب شــهري عبــر التطبيــق 
الخــاص بالشــركة.  ومــن أجــل تثقيــف وتوعيــة الشــباب 
وقــادة المســتقبل تجــاه أهميــة ضمــان مســتقبل أكثر 
حفاظــَا علــى البيئــة، أطلقــت الشــركة مبــادرة مدرســة 
بيئــة للتثقيــف البيئــي والتــي تعمــل علــى زيــادة الوعــي 
عبــر تثقيــف وتشــجيع الطــالب الشــباب علــى الحفــاظ 
علــى البيئــة. كمــا نفــذت بيئــة العديــد مــن المبــادرات 
عبــر العديــد مــن األســاليب المبتكــرة. علــى ســبيل 
المثــال، أطلقــت الشــركة حاويــات القمامــة الذكيــة 
المــزودة بمجــس. يعمــل المجــس علــى تنبيــه بيئــة 
لجمعهــا.  جاهــزة  وتصبــح  الحاويــة  تمتلــئ  عندمــا 
تعمــل هــذه الحاويــات كذلــك بالطاقــة الشمســية 
ومــزودة بوصلــة إنترنــت الســلكية. كمــا أطلقــت بيئــة 

كذلــك الحاويــات الثالثيــة لتثقيــف وتشــجيع 
المــواد  فصــل  أهميــة  بشــأن  المجتمــع 
القابلــة للتدويــر عــن غيرهــا. يســاعد ذلــك 
بيئــة فــي الحــد مــن التكلفــة والوقــت 
حيــث  منتجاتهــا،  قيمــة  وزيــادة 
مشــوبة  تكــون  ال  المنتجــات  إن 
عقــدت  كمــا  الضــارة.  بالمــواد 
بيئــة مشــروع مشــترك مــع شــركة 
 "ION" اســم  تحــت  للمشــاريع  الهــالل 
ــيارات  ــتخدام الس ــى اس ــل عل ــذي يعم وال
الكهربائيــة عبــر منصــات الركــوب المشــترك 
للمســتهلكين  يمكــن  حيــث  كريــم.  مثــل 
طلــب ســيارة تيســال الكهربائيــة مــا يجعلهــا أكثــر 
ــروع  ــركة مش ــت الش ــا أطلق ــة. كم ــى البيئ ــًا عل حفاظ
مشــترك آخــر تحــت اســم "إيفوتــك" والــذي يعمــل 
الرقميــة  الحلــول  مــن  التالــي  الجيــل  تطويــر  علــى 
الصحيــة  الرعايــة  بينهــا  مــن  الصناعــات  لمختلــف 
والتعليــم والنقــل والخدمــات اللوجســتية، مــا يســهم 
بــدور فــي زيــادة فعاليــة وأمــن سالســل التوريــد علــى 

العالــم. مســتوى 
 نفــذت بيئــة العديــد مــن مبادراتهــا بالتعــاون مــع بــرج 
ــول  ــا م ــي ومارين ــاري العالم ــي التج ــز دب ــة ومرك خليف

وتــي كــوم وغيرهــا.

4. ما التأثير الذي أحدثته المبادرة 
على المؤسسة؟

تمكنــت بيئــة، عبــر العديــد مــن المبــادرات الناجحــة 
التــي أطلقتهــا علــى مســتوى الدولــة، مــن تحقيــق 
2007، كانــت نســبة تحويــل  أثــر كبيــر. ففــي عــام 
 ،2018 20%. ولكــن بحلــول عــام  النفايــات ال تتعــدى 
وبفضــل شــركة بيئــة، وصــل معــدل تحويــل النفايــات 
ــرب  ــا يق ــة م ــركة بمعالج ــوم الش ــث تق ــى 76%. حي إل
ــن  ــاًل ع ــنويَا. فض ــات س ــن النفاي ــن م ــون ط ــن 3 ملي م
ذلــك، تمكنــت بيئــة مــن تنفيــذ مختلــف نمــاذج توليــد 
اإليــرادات. فقــد تمكنــت بيئــة، التــي يبلــغ عــدد عمالئها 
مــا يقــرب مــن 200 عميــل، مــن تنفيــذ العديــد مــن 
نحــو  الدولــة  توجيــه  فــي  للمســاعدة  المبــادرات 
ــى  ــرة عل ــد كبي ــا فوائ ــد كان لمبادراته ــتدامة. فق االس
البيئــة عبــر مســاعدة المجتمــع فــي الحفــاظ علــى 
الحيــاة علــى األرض ذات المــوارد الطبيعيــة المحــدودة 
تحقيــق  علــى  والعمــل  المحيطــة  بالبيئــة  والوعــي 

ــة ــى البيئ ــًا عل ــر حفاظ ــتقبل أكث مس

شركة بيئة

ــتدام  ــو المس ــق النم ــداف لتحقي ــد أه تحدي
ــؤول والمس

إعداد:
زارا خان

الجامعة:
الجامعة االمريكية في الشارقة
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كمــا قامــت مجموعــة شــلهوب بتنفيذ المبــادرات 
الشــمول  مــن  المزيــد  تحقيــق  بهــدف  التاليــة 

والتنــوع:
زيادة عدد أيام إجازات األمومة واألبوة.

زيادة عدد النساء في مناصب اإلدارة العليا.
زيــادة رواتــب النســاء بحيــث تســاوي رواتــب 

الرجــال.
مختلــف  مــن  مجتمعــات  تشــكيل 
المجموعــات: التعليــم، والعمليــات الداخليــة 

. ظيــف لتو ا و
لجميــع  متســاوية  تدريبيــة  دورات  تقديــم 

العمريــة. الفئــات 
إجــراء تغييــرات علــى عمليــة التوظيــف بحيــث 

يكــون نــوع المتقــدم للوظيفــة مجهــول.
تعيين نساء في المستودع.

لمختلــف  المقدســة  باأليــام  االحتفــال 
العرقيــة. المجموعــات 

المبــادرة  أحدثتــه  الــذي  التأثيــر  مــا   .4
المؤسســة؟ علــى 

اســتقطاب المزيــد مــن المهــارات عــن طريــق 
التخــاذ  العمــل  مــكان  فــي  المــرأة  تعييــن 

القــرارات التــي يوافــق عليهــا الجميــع. 
بالنســبة للبيئــة: ســاعد تنفيــذ نظــام الطباعة 
الذكــي فــي الحــد مــن كميــة األوراق المهدرة 

بنســبة 30% خــالل بضعة أشــهر.
تلــك  مــن  المزيــد  إطــالق  يــؤدي  ســوف 
الموظفيــن  علــى  اإلبقــاء  إلــى  المبــادرات 
الــذي  األمــر  اإلبداعيــة،  قدراتهــم  وزيــادة 

الربحيــة.  زيــادة  إلــى  بــدوره  ســيؤدي 
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•
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•
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مجموعة شلهوب

خلق بيئة عمل أكثر شمولية

1. ما هي المبادرة التي أطلقتها 
المؤسسة؟

تمــارس مجموعــة شــلهوب قيــم االســتدامة مــن 
خــالل حرصهــا علــى إيجــاد مــكان عمــل أكثــر 
ــالف  ــى اخت ــن عل ــن الموظفي ــذي يمكِّ ــمواًل، وال ش
دياناتهــم وأعمارهــم ونوعهــم مــن العمــل معــًا 
والمســاواة بينهــم فــي اإلســهام فــي تحقيــق 
أهــداف المؤسســة. فيمــا يتعلــق بمجــاالت تعهــد 
قطــاع األعمــال، فــإن مجموعــة شــلهوب تركــز 
علــى إيجــاد "مــكان عمــل أكثــر شــمواًل". وكمــا 
أفــادت الشــركة "تســعى مجموعــة شــلهوب إلــى 

ــاة." ــلوب حي ــاج أس ــوع واالندم ــح التن أن يصب

2.  ما هو الدافع وراء إطالق هذه 
المبادرة؟

تحقيــق  إلــى  شــلهوب  مجموعــة  تســعى 
األجيــال  أن  مــن  التأكــد  طريــق  عــن  االســتدامة 
مواردهــا  اســتخدام  تواصــل  المســتقبلية 
بطريقــة أفضــل مــن اســتخدامها الحالــي مــن 
قبــل الشــركة. كمــا ترغــب مجموعــة شــلهوب 
جميــع  فيــه  يتلقــى  عمــل  مــكان  إيجــاد  فــي 
"إذا  وعادلــة.  منصفــة  معاملــة  الموظفيــن 
فــال  األســلوب،  بنفــس  يفكــرون  الجميــع  كان 
إلــى ذلــك، عندمــا يكــون  أحــد يفكــر". إضافــة 
ــركة  ــإن الش ــركة، ف ــالء الش ــي عم ــوع ف ــاك تن هن
ســتحقق نجاحــًا أكبــر إذا كان هنــاك تنــوع كذلــك 
بيــن موظفيهــا. عنــد وجــود تنــوع فــي مــكان 
العمــل، سيشــعر الموظفــون بســعادة أكبــر. كمــا 
ــاعد  ــل يس ــكان العم ــي م ــاج ف ــوع واالندم أن التن

المهــارات. أفضــل  اســتقطاب  فــي 

3. ما هي الطرق التي اتبعتها 
المؤسسة من أجل تنفيذ المبادرة؟

ركــزت مجموعــة شــلهوب علــى الجوانــب التاليــة 
بهــدف تحقيــق المزيــد مــن االســتدامة:

الموظفون )داخل الشركة(: 
إيجــاد  إلــى  شــلهوب  مجموعــة  تســعى 
ــع  ــة جمي ــالل معامل ــن خ ــة م ــل منصف ــة عم بيئ
علــى  اإلبقــاء  وضمــان  باحتــرام  الموظفيــن 

للعمــل.  وحماســهم  ســعادتهم 

المنتجــات )جميــع الســلع التــي تبيعها 
الشركة(: 

بالشــكل  يتــم تصنيعهــا  بيــع منتجــات  ضمــان 
مورديــن  مــع  التعامــل  طريــق  عــن  الصحيــح 

. لين و مســؤ

البيئة: 
مــن  عــددًا  شــلهوب  مجموعــة  تطلــق 
المشــاريع المرتبطــة بفعاليــة الطاقــة مثــل ألــواح 

وغيرهــا. التدويــر  وإعــادة  الشمســية  الطاقــة 

األثر: 
وجــدت  الشــركة،  أعمــال  بــدء  بعــد 
مجموعــة شــلهوب وســيلة لتحســين أعمالهــا 
ــذ  ــر تنفي ــة: عب ــبة للبيئ ــي )بالنس ــر إيجاب ــداث أث وإح
ــة  ــه الطباع ــن خالل ــم م ــي يت ــة ذك ــام طباع نظ
علــى جهتــي الورقــة بصفــة دائمــة، ويتعيــن علــى 
الموظفيــن إدخــال رمــز قبــل الطباعــة، ومــن شــأن 
الموظــف  قــام  إذا  بالطباعــة  يســمح  أال  ذلــك 
بإعطــاء أمــر الطباعــة دون الذهــاب إلــى الطابعــة 
حمايــة  إلــى  النظــام  ويهــدف  األوراق.  الســتالم 

والمــال(. الطاقــة  األشــجار وتوفيــر 
إعداد:

ايمان عرفة
الجامعة:

الجامعة االمريكية في الشارقة
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123

"أرى أن ممارسات 
الحوكمة المؤسسية 

الجيدة تشكل وسيلة تمكين 
لتحقيق نموذج أعمال يتسم 

بالكفاءة واالستدامة".

- باتريك ألمان وارد
الرئيس التنفيذي، دانة غاز

فــي الثامــن مــن نوفمبــر، ألقــى باتريــك ألمــان وارد، 
الرئيــس التنفيــذي لشــركة دانــة غــاز، محاضــرة 
الجامعييــن مــن  الطــالب  علــى مجموعــة مــن 
الجامعــة األمريكيــة فــي الشــارقة حول اســتدامة 

صناعــة البتروكيماويــات.                                                                                                                  

دانــة غــاز هــي شــركة غــاز مســتقلة يقــع مقرهــا 
ــة  ــارات العربي ــة اإلم ــارقة، بدول ــي الش ــي ف الرئيس
المتحــدة، وتنتشــر عملياتهــا فــي مصــر واإلمــارات 

ــراق.  ــتان الع ــم كردس ــدة وإقلي ــة المتح العربي

وهــي شــركة مدرجــة فــي البورصــة ويتــم تــداول 
أســهمها فــي ســوق أبوظبــي لــألوراق الماليــة.                                                                   

كيــف  معرفــة  حقــًا  والمدهــش  المثيــر  ومــن 
ُيمكــن أن تصبــح الصناعــات االســتخراجية صناعات 
ــدرة  ــى ق ــك عل ــيد باتري ــز الس ــد رك ــتدامة. وق مس
دانــة غــاز علــى تحقيــق قيمــة مســتدامة علــى 
المــدى الطويــل لمســاهميها مــع القيــام فــي 
إيجابيــة فــي  بتقديــم مســاهمة  ذاتــه  الوقــت 
بيــن  ومــن  معهــا.  تعمــل  التــي  المجتمعــات 
الركائــز األربعــة التــي يقــوم عليهــا تعهــد قطــاع 
األعمــال، ركــزت دانــة غــاز اهتمامهــا علــى االلتــزام 
بالتعــاون وبنــاء الشــراكات وحققــت نجاحــًا كبيــرًا 

ــال.    ــذا المج ــي ه ف
وتتمثــل األهــداف الثالثــة الرئيســية لمجــال التعاون 

وبنــاء الشــراكات فيمــا يلي:                                                                                                 

وقــد بذلــت دانــة غــاز جهــودًا مكثفــة وحثيثــة 
فــي إطــار ســعيها لتحقيــق هــذه األهــداف الثالثــة.              
تبنــت الشــركة العديــد مــن المبــادرات للوصــول 
ــن  ــم وم ــم والتعلي ــالل الدع ــن خ ــالب م ــى الط إل
خــالل تطويــر البنيــة التحتيــة وتســهيل التعلــم 
عــن طريــق العديــد مــن البرامــج التدريبيــة وفــرص 
التفاعــل. وســعت الشــركة إلــى أن تظهــر للطــالب 
ــة  ــة الحوكم ــتقبليين أهمي ــال المس ــال األعم ورج
المســاءلة  قيــم  وتأصيــل  نشــر  فــي  الجيــدة 
ونشــير  المؤسســية.  الثقافــة  فــي  والشــفافية 
هنــا إلــى أن إتاحــة دانــة غــاز لتقريــر االســتدامة 
فــي  باألمانــة  وتحليهــا  للجمهــور  بهــا  الخــاص 
ــر  ــو خي ــور له ــم الجمه ــي ته ــائل الت ــاول المس تن

دليــل علــى التزامهــا بهــذه القيــم.
                                                                                                                                                  

مكثفــة  جهــودًا  أيضــًا  الشــركة  بذلــت  وقــد 
ومتواصلــة لفهم وتوفيــر احتياجــات المجتمعات 
التــي تعمــل داخلهــا بينمــا تتابــع تنفيــذ العمليــات 
تلــك  احتياجــات  إلــى  واســتنادًا  االســتخراجية. 
مــن  العديــد  غــاز  دانــة  نفــذت  المجتمعــات، 
االقتصاديــة  الظــروف  لتحســين  المبــادرات 
بعــض  واشــتمل  المناطــق.  لهــذه  واالجتماعيــة 
هــذه المبــادرات علــى تطويــر البنيــة التحتيــة مثــل 
الطــرق ووســائل النقــل والصــرف الصحــي والرعاية 
الصحيــة. وقامــت الشــركة أيضــًا بتوفيــر الكهربــاء 
وفــرص العمــل للمناطــق التــي تعانــي مــن الفقــر 
ــة  فــي مناطــق العــراق وقدمــت مســاعدات طارئ

ــة.                                                                ــى إغاث ــاج إل ــي تحت ــق الت للمناط

قطعتهــا  التــي  الرحلــة  هــذه  أثمــرت  وقــد 
الشــركة فــي إطــار ســعيها إلــى تحقيــق التنميــة 
المســتدامة عــن العديــد مــن عالقــات العمــل مثل 
عالقتهــا مــع مؤسســة عمــار الخيريــة. وتعمــل 
هــذه المؤسســة علــى تطويــر وتحســين حيــاة 
بعــض مــن أكثــر شــرائح المجتمــع فقــرًا وحرمانــًا 
تمويــل  فــي  غــاز  دانــة  وتســاعد  العالــم.  فــي 
ــن  ــد م ــي العدي ــم تبن ــح له ــي تتي ــطتهم الت أنش
مبــادرات الرعايــة الصحيــة والتســامح والتعليــم 
ومســاعدات الطــوارئ. وقــد عقــدت دانــة غــاز أيضًا 
ــة  ــات الحكومي ــن الكيان ــد م ــع العدي ــراكات م ش
فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة مثــل المجلــس 
االستشــاري إلمارة الشــارقة ووزارة التغيــر المناخي 
والبيئــة اإلماراتيــة وخفــر الســواحل فــي الشــارقة 
وهيئــة ميــاه وكهربــاء الشــارقة وغيرهــا. ومنحــت 
لالســتثمار  وســائل  الشــركة  العالقــات  هــذه 
االجتماعــي فــي      المجتمــع الــذي تــزاول أعمالهــا 
فيــه. كمــا أســفرت جهودهــا الراميــة إلــى تفعيــل 
مــع  روابــط  تكويــن  عــن  الشــبابية  المشــاركة 
المؤسســات التعليميــة مثــل الجامعــة األمريكيــة 

ــارقة.                                 ــي الش ف
وُتعــد جميــع هــذه الجهــود شــهادة واضحة على 
ــق  ــة تحقي ــركة بغي ــه الش ــت ب ــذي قام ــل ال العم
هدفهــا بتحقيــق مســاهمة إيجابيــة ودائمــة فــي 
أكثــر  عالــم  خلــق  علــى  والتشــجيع  المجتمــع 
اســتدامة. وتــدرك الشــركة التأثيــرات التــي يمكــن 
بعنايــة  وســعت  المربحــة،  أعمالهــا  تحدثهــا  أن 
ــل رد  ــن أج ــود م ــة الجه ــذل كاف ــى ب ــام إل واهتم

ــال.                                                                         ــد وفع ــو مج ــى نح ــع عل ــل للمجتم الجمي

العمل مع الحكومات العمل مع  الشباب
والمجتمع المدني

العمل مع مؤسسات األعمال

إعداد:
ريى داس

الجامعة:
الجامعة االمريكية في الشارقة

شركة دانة غاز

التعاون وبناء الشراكات
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بنك اإلمارات دبي الوطني

تحديد أهداف لتحقيق النمو المستدام 
والمسؤول

1. ما هي المبادرة التي أطلقتها 
المؤسسة؟

بالمســؤولية  يهتــم  الــذي  منهجــه  إطــار  فــي 
اإلمــارات  بنــك  قــدم  المؤسســية،  االجتماعيــة 
دبــي الوطنــي نمــوذج عطــاء بعنــوان "خلــق قيمــة 
ــق  ــى خل ــه إل ــن خالل ــعى م ــث يس ــتركة" حي مش
ــرة  ــن فك ــة ضم ــراف المعني ــع األط ــة لجمي القيم
بســيطة وهــي أن "كل مــا تفعلــه يعــود عليــك 
بالنفــع". وقــد تمحــور تركيــز البنــك فــي إطــار هــذه 
المبــادرة علــى مســاعدة األشــخاص ذوي اإلعاقــة، 
ــة  ــرأة، وصح ــن الم ــة، وتمكي ــة المالي ــر الثقاف ونش
هــذه  تســاعد  وســوف  الموظفيــن.  ورفاهيــة 
المبــادرات فــي تعزيــز المواطنــة المؤسســية لــدى 
بنــك اإلمــارات دبــي الوطنــي فــي موطنــه وكذلــك 

ــا.  ــل به ــي يعم ــدول الت ــي ال ف

2. ما هو الدافع وراء إطالق هذه 
المبادرة؟

أطلــق بنــك اإلمــارات دبــي الوطنــي هــذه المبــادرة 
بالمســؤولية  الخاصــة  اســتراتيجيته  إطــار  فــي 
االجتماعيــة المؤسســية بغيــة اســتيفاء الركائــز 
وهــي:  االجتماعيــة  المســؤولية  لنمــوذج  األربــع 
ــي  ــة، وف ــاه البيئ ــع، وتج ــاه المجتم ــؤولية تج المس
الســوق، وفــي مــكان العمــل. عندمــا أطلــق البنــك 
ــادرة الجديــدة، لــم يركــز علــى العطــاء  هــذه المب
خلــق  علــى  كذلــك  تركيــزه  كان  بــل  فحســب 
قيمــة مشــتركة تســاعد المؤسســة فــي زيــادة 
ــك  ــاهم بن ــا س ــد. كم ــدى البعي ــى الم ــا عل أرباحه
اإلمــارات دبــي الوطنــي فــي فتــح بــاب الحــوار وبنــاء 
الشــفافية ليــس فقــط مــع عمالئــه المعتاديــن 
ولكــن مــع جميــع األطــراف المعنيــة الهامــة لديه. 

يتمحور تركيز البنك في 
إطار هذه المبادرة على 

مساعدة األشخاص 
ذوي اإلعاقة، ونشر 

الثقافة المالية، وتمكين 
المرأة، وصحة ورفاهية 

الموظفين. وسوف تساعد 
هذه المبادرات في تعزيز 

المواطنة المؤسسية لدى
بنك اإلمارات دبي الوطني 

في موطنه وكذلك في 
الدول التي يعمل بها.

3. ما هي الطرق التي اتبعتها 
المؤسسة من أجل تنفيذ المبادرة؟ 

كان االهتمــام األول للمؤسســة هــو بنــاء مجتمــع 
صديــق لــذوي اإلعاقــة، وقــد أثمــر ذلــك عــن قيــام 
فــروع  بتأســيس  الوطنــي  دبــي  اإلمــارات  بنــك 
دولــة  مســتوى  علــى  اإلعاقــة  لــذوي  صديقــة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة والتــي تحــرص علــى 

ــدة  ــود بالفائ ــا يع ــم بم ــة له ــبل الراح ــر س توفي
ــدف  ــا ته ــًا. كم ــال مع ــع واألعم ــى المجتم عل

الثقافــة  تحســين  إلــى  كذلــك  المؤسســة 
ــق  ــن طري ــي ع ــباب العرب ــدى الش ــة ل المالي

برامــج التدريــب الصيفــي. كمــا قدمــت 
وخدمــات  منتجــات  المؤسســة 
اإلعاقــة،  لــذوي  مخصصــة  منفصلــة 

ــور  ــرع الجمه ــهيل تب ــى تس ــت عل وحرص
الموقــع  عبــر  القضايــا  هــذه  لمثــل 

المبــادرة. هــذه  إطــار  فــي  اإللكترونــي 

4. ما هو تأثير المبادرة على 
المؤسسة؟ 

ــارات  ــك اإلم ــدة بن ــادرة الجدي ــذه المب ــاعدت ه س
دبــي الوطنــي علــى االنتقــال مــن مجــرد العطــاء 
االجتماعيــة  المســؤولية  تجــاه  االلتــزام  إلــى 
المؤسســية ومــن ثــم الوصــول إلــى منهــج خلــق 
القيمــة المشــتركة. وقــد ســاعد ذلــك المؤسســة 

علــى تعزيــز مركزهــا فــي المجتمــع واالعتــراف 
ــم  ــال برغ ــم األعم ــي عال ــر ف ــورة أكب ــا بص بدوره
أن ذلــك لــم يكــن الهــدف األساســي الــذي ترمــي 

ــة.  ــه المؤسس إلي

إعداد:
مورتازا يوسف

الجامعة:
الجامعة االمريكية في الشارقة
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شركة الخليج لصناعة 
البتروكيماويات

تحديد أهداف لتحقيق النمو المستدام 
والمسؤول

إننا نرغب في رعاية 
أفرادنا ومجتمعنا إضافة 
إلى بيئتنا. ولهذا، وضعنا 

ألنفسنا أهدافًا تتعلق بالربحية 
واألفراد والبيئة."

- د. عبد الرحمن جواهري
رئيس شركة جيبك

1. ما هي المبادرة التي أطلقتها 
المؤسسة؟

البتروكيماويــات  لصناعــة  الخليــج  شــركة 
)جيبــك( هــي شــركة متخصصــة فــي صناعــة 
دولــة  مــن  أعمالهــا  وتــزاول  البتروكيماويــات 
البحريــن، والشــركة مملوكــة لثــالث دول وهــي 
ــعودية  ــة الس ــة العربي ــن والمملك ــة البحري مملك
بصياغــة  جيبــك  قامــت  وقــد  الكويــت.  ودولــة 
اســتنادًا  بهــا  الخاصــة  االســتدامة  اســتراتيجية 
ــاس  ــتدامة: الن ــة المس ــة للتنمي ــز الثالث ــى الركائ إل
ركيــزة  كل  وترتبــط  واألربــاح.  األرض  وكوكــب 

جيبــك تتبناهــا  بفكــرة 

الناس

ترتبط بالمسؤولية 
االجتماعية أو 

"رد الجميل" إلى 
المجتمع على 

مختلف المستويات.

كوكب األرض

ترتبط برعاية وحماية 
البيئة أو استخدام 
الموارد الطبيعية 

من خالل ممارسات 
مستدامة وأخالقية.

األرباح

ترتبط بعنصرين داخل 
شركة جيبك: االستقرار 

المالي والتميز التشغيلي. 
وبموجب ذلك تؤمن جيبك 

تمامًا بفكرة أن التميز 
التشغيلي سيؤدي حتمًا 

في النهاية إلى تحقيق 
االستقرار المالي والربحية.

اســتناد  وراء  الكامنــة  األســباب  بيــن  ومــن 
اســتراتيجية االســتدامة لشــركة جيبــك إلــى هــذه 
الركائــز الثالثــة هــو ضمــان التناغــم فيمــا بينهــا، 
فهــذه الركائــز الثالثــة إنمــا هــي دعائــم متســاوية 
ــح  ــن مصال ــة بي ــاح والموازن ــق النج ــة لتحقي األهمي
ومصالــح  البيئيــة  والمخــاوف  المعنيــة  األطــراف 
أســاس  هــي  االســتدامة  ركائــز  وتعتبــر  العمــل. 
نمــوذج أعمــال شــركة جيبــك. ومــن هنــا تراعــي 
ــة  ــركة مصلح ــا الش ــطة تنفذه ــات وأنش أي عملي
نفســها.  والشــركة  والبيئــة  المعنيــة  األطــراف 
وعندمــا يتعلــق األمــر بنمــوذج األعمــال، تتحــول 
المقاييــس"  "ثالثــي  منهــج  إلــى  الثالثــة  الركائــز 
ــة  ــور الربحي ــن منظ ــاح م ــاس النج ــم قي ــث ال يت حي
فقــط بــل ومــن منظــور التأثيــر البيئــي والمســؤولية 

أيضــًا. االجتماعيــة 

2. ما هو الدافع وراء إطالق هذه 
المبادرة؟

سبب اختيار المنهج ثالثي المقاييس

مــن  العظمــى  الغالبيــة  اهتمــام  جــل  ينصــب 
ــط،  ــاح فق ــق األرب ــى تحقي ــة عل ــات الربحي المؤسس
ويتــم قيــاس نجاحهــا مــن خــالل صافــي أرباحهــا. 
ولــذا، تعتبــر هــذه المؤسســات مؤسســات غيــر 
ــن  ــاح. ولك ــا ألرب ــدم تحقيقه ــة ع ــي حال ــة ف ناجح
شــركة جيبــك تعتمــد منهجــًا مختلفــًا فــي قياس 
واالجتماعــي  األخالقــي  حســها  بفضــل  النجــاح 
حيــث إنهــا تؤمــن بأهميــة "رد الجميــل" للمجتمــع 
والتأكــد مــن عــدم تضــرر األجيــال القادمــة بأفعــال 
ــي  ــل ف ــد وتعم ــركة تتواج ــا ش ــرًا ألنه ــوم. ونظ الي
البحريــن، تؤمــن جيبــك بأهميــة االســتغالل األمثــل 
لمــوارد الدولــة مثــل األراضــي ورأس المــال البشــري.

ــاء"،  ــذ والعط ــادئ "األخ ــا بمب ــن إيمانه ــًا م وانطالق
تؤمــن جيبــك بأنــه ينبغي علــى الشــركة رد الجميل 
إلــى دولــة البحريــن نظيــر اســتفادتها مــن مواردها. 

وحتــى وقتنــا الراهــن، ســاهمت جيبــك بمــا يربــو 
علــى 4 مليــارات دوالر أمريكــي لدعــم االقتصــاد 

البحرينــي بصــور مختلفــة.

تؤمــن  األعمــال،  لنجــاح  الربحيــة  أهميــة  ورغــم 
جيبــك بأنــه ال ينبغــي أن تكــون الهــدف الوحيــد. 
ففــي جيبــك، أهــم األصول هــم موظفو الشــركة 
ــم  ــراد ه ــأن "األف ــًا ب ــك أيض ــن جيب ــا. وتؤم وعماله
رأس المــال البشــري لــكل شــركة" ومــن ثــم يلــزم 
علــى كل شــركة رعايــة موظفيهــا. ومــن هــذا 
ــتحقون  ــا يس ــأن أفراده ــك ب ــن جيب ــق، تؤم المنطل
االســتثمار فيهــم وتفعــل ذلك بطــرق مختلفــة، إذ 
تتجــاوز مقاييــس النجــاح لدى شــركة جيبــك حدود 
ــاح  ــد للنج ــاس وحي ــة كمقي ــق للربحي ــق الضي األف
وتضيــف األفــراد كمقيــاس آخــر للنجــاح ال يقــل في 
ــا  ــك نجاحه ــس جيب ــذا، تقي ــاح. ول ــن األرب ــه ع أهميت
مــن خــالل التقــدم المحــرز فــي جميــع الركائــز 
الثالثــة. ويتــم تعديــل طريقــة قيــاس النجــاح ثالثيــة 
المقاييــس بصــورة مســتمرة بمــا يضمــن توافقهــا 

ــة. ــل الخارجي ــع العوام م
وعندمــا تــم اإلعــالن عــن المبــادئ العشــرة لالتفــاق 
العالمــي لألمــم المتحــدة، أخــذت جيبــك علــى 
عاتقهــا مســؤولية االلتــزام بهــا إلــى جانــب االلتزام 
بالمبادئ الســتة لقطــاع األغذية والزراعــة والمبادئ 
أهــداف  علــى  عــالوة  المــرأة،  لتمكيــن  الســبعة 
ــي  ــرًا. وف ــا مؤخ ــن عنه ــتدامة المعل ــة المس التنمي
هــذا الصــدد، حــددت جيبــك الطــرق المختلفــة 
التــي يمكنهــا مــن خاللها المســاهمة فــي تحقيق 
أهــداف التنميــة المســتدامة. وتنفــذ الشــركة فــي 
الوقــت الراهــن العديــد مــن البرامــج ذات األهــداف 
القابلــة للقيــاس مــن أجــل إظهــار مســاهمتها 
التنميــة  أهــداف  مــن  هدفــًا   14 تحقيــق  فــي 
المســتدامة. ومــن الفريــد حقــًا أن مكنــت فلســفة 
ــرد  ــن مج ــد م ــو أبع ــا ه ــى م ــة إل ــك المتطلع جيب
الربحيــة والمتبنيــة لمبــادئ رعايــة المجتمــع والبيئة 
مــن تحقيــق العديــد مــن األهــداف العالميــة بهــذه 

ــهولة. الس
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3. ما هي الطرق التي اتبعتها 
المؤسسة من أجل تنفيذ المبادرة؟

ثالثــي  "المنهــج  تطبيــق  فــي  النجــاح  لتحقيــق 
فلســفتين: جيبــك  تتبنــى  المقاييــس"، 

1. وضــع أهــداف طموحــة ولكــن قابلــة للقيــاس 
الربحيــة  وتحقيــق  التقــدم  قيــاس  أجــل  مــن 
وتحســين األوضــاع االجتماعيــة والبيئيــة مــن خــالل 

المنهــج ثالثــي المقاييــس.

2. عمليــة المنافســة الذاتيــة، والتــي تهــدف جيبــك 
ــوق  ــها للتف ــع نفس ــس م ــى التناف ــا إل ــن خالله م
خــالل  ومــن  تحقيقهــا.  الســابق  النتائــج  علــى 
تقيــم  والخارجــي،  الداخلــي  التدقيــق  عمليــات 
جيبــك أداءهــا وتحلــل النتائــج وتحــاول تحســين 

قدراتهــا.

فــي النهايــة، تحــرص جيبــك علــى إشــراك الجميــع 
فــي إعــداد نمــوذج األعمــال الخــاص بهــا وذلك من 
خــالل الحصــول علــى المالحظــات والتقييمــات 
مــن مختلــف األطــراف المعنيــة الداخليــة وكذلــك 
المجتمعــات  فــي  الخارجيــة  المعنيــة  األطــراف 
المحليــة والدوليــة لفهــم احتياجاتهــم وتحديــد 
كيفيــة مســاهمة جيبــك فــي تلبيتهــا. وفــي هــذا 
الصــدد، يقــول د. عبــد الرحمــن جواهــري: "العالــم 
قريــة صغيــرة ونحــن شــركة محليــة ذات تأثيــر 
عالمــي". وتتمثــل إحــدى الطــرق العديــدة التــي 
تحقــق مــن خاللهــا جيبــك تميزهــا التشــغيلي 
فــي مراعــاة "مســتوى اإلنتــاج". فمــن خــالل عمليــة 
ــاج  ــها لإلنت ــك نفس ــدى جيب ــة، تتح ــة معياري مقارن

بطاقتهــا القصــوى وهــو مــا أوضحــه د.  عبــد 
الرحمــن جواهــري بقولــه "مــن دون اإلنتــاج، 
لــن تكــون هنــاك مبيعــات، ولــذا يشــكل 
مباشــرًا  مقياســًا  اإلنتــاج  مســتوى 

ــا". ــوق أعمالن ــاح وتف ــدى نج لم

آخــر  مهمــًا  جانبــًا  الســالمة  وُتعــد 
لضمــان تحقيــق النجــاح داخــل جيبــك. 
ــدات  ــراد والمع ــه األف ــرض ل ــرر يتع ــأي ض ف
والبيئــة سيشــكل فــي النهايــة ضــررًا لشــركة 
جيبــك. وقــد ألزمــت شــركة جيبــك نفســها 
بعــدد ال ُيحصــى مــن إجــراءات الســالمة لضمــان 
عــدم إهــدار الوقــت والمــال والجهود فــي حوادث 
ــة  ــراءات الوقائي ــذ اإلج ــذا، تتخ ــا. ول ــن تجنبه يمك
ــكل  ــن أن يش ــن الممك ــه م ــادث أن ــر أي ح إذا أظه
خطــرًا علــى المصنــع واألفــراد. وتقيــس جيبــك 
تأثيــر مثــل هذه الحــوادث باســتخدام مؤشــر األداء 
األساســي الخــاص بقيــاس الحــوادث المضيعــة 
للوقــت لمعرفــة عــدد ســاعات العمــل المحققــة 
دون وقــوع أي حــوادث مضيعــة للوقــت. وقــد 
ســاعة  مليــون   27 مــن  أكثــر  الشــركة  حققــت 
عمــل دون وقــوع أي حــوادث مضيعــة للوقــت.

ولزيــادة قــدرات وإمكانيــات موظفيهــا، طــورت 
ــق  ــذي يلتح ــا ال ــاص به ــب الخ ــز التدري ــك مرك جيب
ــال  ــب فع ــى تدري ــول عل ــرج للحص ــو التخ ــه حديث ب
ودقيــق لتنميــة مهاراتهــم وقدراتهــم مــن أجــل 
ــر  ــم أكث ــك وجعله ــدى جيب ــل ل ــم للعم تأهيله
القائمــة  إيمانــًا بثقافــة مؤسســتنا المســتدامة 
ــى  ــجيع عل ــا التش ــم فيه ــي يت ــة الت ــى المعرف عل

ــة. ــة الذاتي ــكار والتنمي ــداع واالبت اإلب

ــي  ــة ف ــر الزاوي ــالق حج ــة واألخ ــكل الحوكم وتش
ــع  ــي تض ــي الت ــك وه ــدى جيب ــن ل ــادة العاملي قي
ــن  ــك. ويضم ــام جيب ــؤرة اهتم ــل ب ــخاص داخ األش
ذلــك اســتدامة ثقافــة شــركة جيبــك عبــر مختلف 
فــي  المشــاركة  لألفــراد  تتيــح  التــي  اللجــان 
القــرارات  اتخــاذ  وعمليــة  التشــغيلية  العمليــات 
داخــل الشــركة. ويجــب أن يكــون األفــراد جــزءًا 
مــن عمليــة اتخــاذ القــرار فــي الشــركة ألنهــم 
وتتولــى  الشــركة.  بأعمــال  غيرهــم  مــن  أدرى 
مســؤولية  واإلرشــاد  والتطويــر  التدريــب  لجنــة 
اإلشــراف علــى جميــع أنــواع التدريــب عــالوة علــى 
ــاظ  ــن االحتف ــن م ــك للتمك ــف وذل ــة التوظي عملي
دائمــًا بـ"خطــة تعاقــب وظيفــي" فعالــة لتحقيــق 

الشــركة. اســتدامة 

4. ما التأثير الذي أحدثته المبادرة 
على المؤسسة؟

المجتمــع  خدمــة  فــي  تفانيهــا  خــالل  مــن 
المحلــي وتعزيــز دورهــا فــي تحقيــق األهــداف 
ــج  ــًا بالمنه ــًا بالغ ــك التزام ــرت جيب ــة، أظه العالمي
ثالثــي المقاييــس الخــاص بهــا لقيــاس النجــاح. وال 

ــراءات  ــر اإلج ــئ تأثي ــن أن تخط ــن للعي يمك
ــك  ــركة جيب ــا ش ــي تتخذه ــة الت المختلف

لتحقيــق التــوازن فــي كل ركيــزة مــن 
يتعلــق  وعندمــا  االســتدامة.  ركائــز 

األمــر بتميزهــا التشــغيلي، أظهــرت 
ــة  ــث اإلنتاجي ــن حي ــًا م ــك ثبات جيب
والســالمة. وتجــدر هنــا اإلشــارة 

إلــى أن مســاهمة جيبــك الســنوية 
فــي االقتصــاد البحرينــي تجــاوزت 

فــي  أمريكــي  دوالر  مليــون   200

الســنوات القليلــة الماضيــة مــن خــالل العديــد 
الرعايــة والتبرعــات والمشــروعات  مــن مبــادرات 
والمشــتريات والعديــد مــن الخدمــات المحليــة. 
وعنــد الحديــث عــن "األفــراد" نظمــت جيبــك 1752 
فعاليــة مــن عــام 2010 إلــى عــام 2016 لتدريــب 
وتطويــر موظفيهــا لتمكينهــم مــن اكتســاب 
ــك  ــب ذل ــد واك ــة وق ــة المختلف ــارات العملي المه
ــادة مضطــردة فــي عــدد المتدربيــن  زي
ــي  ــرة. وف ــنوات األخي ــدار الس ــى م عل
محليــًا  اإلشــادة  تمــت  النهايــة، 
فــي  جيبــك  بجهــود  وداخليــًا 
المتعلقــة  الجوانــب  مختلــف 
ذلــك  فــي  بمــا  بأعمالهــا 
المــوارد البشــرية والمســؤولية 

األعمــال وتميــز  االجتماعيــة 

تشكل الحوكمة واألخالق 
حجر الزاوية في قيادة 

العاملين لدى جيبك وهي التي 
تضع األشخاص داخل بؤرة اهتمام 

جيبك

التحسين المستمر تدريب وتطوير الموارد البشرية
لبيئة العمل

التفاعل مع جميع 
األطراف المعنية

االستفادة من الموارد تحقيق التميز التشغيلي
بأفضل طريقة ممكنة

حماية البيئة

خدمة المجتمع

إعداد:
سالك معين اكبر

الجامعة:
الجامعة االهلية
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إعداد:
أنتارا داس

الجامعة:
جامعة امتي

شركة غلفتينر

تحديد أهداف لتحقيق النمو المستدام 
والمسؤول

1. ما هي المبادرة التي أطلقتها 
المؤسسة؟

ــي  ــي" ف ــض اإليجاب ــج "النب ــر برنام ــت غلفتين أطلق
إطــار مبادرتهــا للصحــة والرفاهيــة المؤسســية 
والتــي تهــدف إلــى تعزيــز مشــاركة الموظفيــن 
ــاة  ــلوب حي ــاع أس ــة اتب ــة بأهمي ــالل التوعي ــن خ م
صحــي. فبــداًل مــن اللجــوء إلــى منهج واحــد يالئم 
جميــع األغــراض تجــاه الصحــة البدنيــة والعقليــة، 
االحتياجــات  تالئــم  بحيــث  المبــادرة  ُصممــت 

الشــخصية لــكل موظــف. 

2. ما هو الدافع وراء إطالق هذه 
المبادرة؟

برنامــج  إطــالق  وراء  األساســي  الدافــع  كان 
واســع  نطــاق  تقديــم  هــو  اإليجابــي"  "النبــض 
مــن األنشــطة التــي تركــز علــى الصحــة واللياقــة 
الفريــق.  وبنــاء  والوعــي  والتغذيــة  البدنيــة 
أحــدث   ،2017 فبرايــر  فــي  تنفيــذه  بدايــة  منــذ 
ــة  ــى صح ــاق عل ــع النط ــًا واس ــرًا إيجابي ــج أث البرنام
الموظفيــن حيــث أتيحــت لهــم فرصــة استشــارة 
ــاركوا  ــم يش ــن ل ــاعد م ــا س ــة، كم ــي تغذي أخصائ
فــي أي نشــاط بدنــي منتظــم علــى بــدء ممارســة 
ــطة  ــف األنش ــالل مختل ــن خ ــة م ــن الرياضي التماري
مثــل ســباقات الماراثــون والتــاي تشــي واليوغــا. 

3. ما هي الطرق التي اتبعتها 
المؤسسة من أجل تنفيذ المبادرة؟ 

مــن بيــن الخطــوات األولــى التــي اتخذتها الشــركة 
مــع  شــراكات  عقــد  كان  المبــادرة  تنفيــذ  فــي 
العديــد من شــركات الصحــة والرفاهية مــن بينها 
مجموعــة مــن العالمــات التجاريــة المعروفــة في 
مجــال الصحــة والرفاهيــة مثــل بــارات ثاكــور يوغــا، 
ــي  ــركات الت ــن الش ــا م ــت وغيره ــس فيرس وفيتن
ــات  ــم خدم ــل تقدي ــن أج ــا م ــاون معه ــم التع ت
علــى مســتوى عالمــي لموظفــي الشــركة. إضافة 
العديــد مــن ســباقات  تــم تقديــم  إلــى ذلــك، 
الماراثــون وبرامــج بنــاء الفريــق مــن أجــل مســاعدة 
ــم  ــا بينه ــات فيم ــد العالق ــي توطي ــن ف الموظفي

ــذار.  ــالق أع ــًا دون اخت ــة مع ــة الرياض وممارس

4. ما هو تأثير المبادرة على 
المؤسسة؟ 

األثــر  كبيــر  اإليجابــي"  "النبــض  لمبــادرة  كان 
قــام  المبــادرة  نهايــة  ففــي  الموظفيــن،  علــى 
بشــأن  التغذيــة  خبيــر  باستشــارة  الموظفيــن 
نظــام التغذيــة المالئــم، كمــا بــدأ الموظفــون، 
الذيــن لــم يمارســوا أي نشــاط رياضــي منتظــم 
بانتظــام. إضافــة  الرياضــة  مــن قبــل، ممارســة 
إلــى ذلــك، انخفــض عــدد المدخنيــن فــي الشــركة 
بدرجــة كبيــرة حيــث أقلــع الكثيــر مــن الموظفيــن 

عــن التدخيــن.
الصحــة  برنامــج  علــى  غلفتينــر  تكريــم  تــم 
المؤسســية "النبــض اإليجابــي"، حيــث لــم يســاعد 
البرنامــج الموظفيــن فــي زيــادة لياقتهــم البدنيــة 
لديهــم  أوجــد  بــل  فحســب،  واعيــة  بصــورة 
والعامليــن  للشــركة  باالنتمــاء  قويــًا  شــعورًا 
فيهــا واعتبارهــم عائلــة كبيــرة. وقــد حصلــت 
غلفتنيــر نظيــر تلــك الجهــود علــى جائــزة "أفضــل 
مبــادرة للصحــة المؤسســية" ضمــن جوائــز ضمــان 

.2017 لســنة  المؤسســية  للصحــة 
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شركة كي بي أم جي

تحديد أهداف لتحقيق النمو المستدام 
والمسؤول

1. ما هي المبادرة التي أطلقتها 
المؤسسة؟

ــركة  ــا ش ــي تتبناه ــية الت ــم األساس ــن القي ــن بي م
التطويــر  كان  البحريــن"   - جــي  إم  بــي  "كــي 
الشــخصي عــن طريــق التعليــم. ومــن أجــل إعــالء 
الطــالب  برعايــة  الشــركة  قامــت  القيمــة،  تلــك 
فــي البحريــن مــن أجــل اســتكمال تعليمهــم. 
وقــد كان النقــص الشــديد فــي الكــوادر المهنيــة 
المؤهلــة علــى مــر الزمــن هــو الســبب وراء فكــرة 
تأســيس صنــدوق "كــي بــي إم جــي فخــرو" لرعايــة 
ــوق  ــي س ــوة ف ــك الفج ــد تل ــل س ــن أج ــالب م الط
أحــد  توفــي  عندمــا   ،2001 عــام  فــي  العمــل. 
ــي  ــت "ك ــرو، قام ــم فخ ــو جاس ــين، وه المؤسس
ــرو"  ــم فخ ــدوق جاس ــيس "صن ــي" بتأس ــي إم ج ب
لمواصلــة تنفيــذ رؤيتــه وإحيــاء تراثــه مــن المبــادئ 

والقيــم.

2. ما هو الدافع وراء إطالق هذه 
المبادرة؟

بيئــة  بــي إم جــي" أعمالهــا فــي  تمــارس "كــي 
شــديدة التنظيــم والتــي تتطلــب وجــود كــوادر 
ذات مهــارات عاليــة. ومــع ذلــك، فــإن الشــركة 
تحــرص علــى دفــع عجلــة التقــدم عبــر اللوائــح 
والسياســات عندمــا يشــهد الســوق نقصــًا فــي 
المهــارات الفنيــة والمهنيــة. وقــد تأســس صنــدوق 

"جاســم فخــرو" لتحقيــق هدفيــن وهمــا:

الشــباب  فــي  االســتثمار  فرصــة  اغتنــام 
والجيــل المســتقبلي مــن قــادة البحريــن عبــر 

الفنــي. والتأهيــل  المهنــي  التعليــم 
علــى  والمحافظــة  إلدارة  حاجــة  ثمــة 
مســتويات مرتفعــة مــن المهــارات والقــدرات 
لــدى رأس المــال البشــري فــي الدولــة مــن 
ــز  ــن كمرك ــمعة البحري ــى س ــاء عل ــل اإلبق أج
مالــي فــي المنطقــة. لذلــك، يهــدف صنــدوق 
مــن  قاعــدة  إيجــاد  إلــى  فخــرو  جاســم 
فــي  والخبــرة  المهــارة  ذوي  المتخصصيــن 
ــتثمار  ــع االس ــوق م ــي الس ــي ف ــال المال المج

المســتقبلية.  األجيــال  تعليــم  فــي 

3. ما هي الطرق التي اتبعتها 
المؤسسة من أجل تنفيذ المبادرة؟ 

تعــد المبــادرة عنصــرًا أساســيًا ضمــن ثالثــة محــاور 
رئيســية تنفذهــا الشــركة وهــي:

أ.     التعليم والتطوير / التدريب
ب.  استراتيجية التوطين

ج.    استراتيجية المواطنة المؤسسية 

تلــك  مــن  األساســي  الجــزء  المبــادرة  وتشــكل 
األثــر  إحــداث  فــي  وتســهم  الثالثــة  المجــاالت 
ــه  ــي لتحقيق ــي إم ج ــي ب ــدف ك ــذي ته ــوي ال الق
داخليــًا فــي الشــركة فــي إطــار عمليــة تطويــر 
موظفيهــا، وخارجيــًا فــي ســوق العمــل فــي إطــار 
جهــود كــي بــي إم جــي الراميــة إلــى تحقيــق 

المجتمعيــة.  المواطنــة 

أ. 

ب. 

4. ما هو تأثير المبادرة على 
المؤسسة؟ 

فــي أعقــاب إطــالق المبــادرة عــام 2001، أصبــح 
مــن  عريضــة  قاعــدة  جــي  إم  بــي  كــي  لــدى 
الخريجيــن البحرينييــن ممــن يحملــون مؤهــالت 
محاســب  )شــهادة  مثــل  معتمــدة  مهنيــة 
قانونــي معتمــد )ACCA, CPA(، وشــهادة محلل 
مالــي معتمــد CFA، ودرجــة الماجســتير فــي إدارة 
األعمــال وغيرهــا( عبــر البرنامــج. وخــالل الثالثــة 
الطــالب  عــدد  وصــل  فقــط،  الماضيــة  أعــوام 

الحاصليــن علــى دعــم كــي بــي إم جــي مــا 
ــا  ــم م ــن أه ــن بي ــب. وم ــن 200 طال ــرب م يق

يميــز برنامــج كــي بــي إم جــي هــو أنهــا 
يلــزم أي مــن موظفيهــا  ال تضــع شــرطًا 

بمواصلــة  البرنامــج  فــي  المشــاركين 
لــدى الشــركة بعــد الحصــول علــى  العمــل 

المؤهــل. حيــث تمنــح للموظفيــن خيــار متابعــة 
مســيرتهم المهنيــة لــدى أي شــركة أو مؤسســة 
أخــرى فــي الســوق. وبالنظــر إلــى عــدد األشــخاص 
الذيــن حصلــوا علــى دعــم كــي بــي إم حــي منــذ 
عــام 2001، نجــد أن الكثيــر مــن الموظفيــن الذيــن 
صنــدوق  عبــر  المهنيــة  دراســتهم  اســتكملوا 
ــا  ــب علي ــي مناص ــون اآلن ف ــرو يعمل ــم فخ جاس
مثــل رئيس الشــؤون الماليــة ورئيــس اإلدارة المالية 
وشــريك، ومنهــم مــن تمكــن مــن تأســيس وإدارة 
ــر  ــن. وال تقتص ــي البحري ــم ف ــة به ــركات خاص ش

فكــرة البرنامــج علــى تدريــب الموظفيــن واإلبقــاء 
عليهــم فحســب، بــل القــدرة علــى إيجــاد قاعــدة 
فــي  والمؤهلــة  الماهــرة  الكــوادر  مــن  راســخة 

دولــة البحريــن.

إعداد:
سالك معين اكبر

الجامعة:
الجامعة االهلية
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شركة نسما القابضة

خلق بيئة عمل أكثر شمولية

1. ما هي المبادرة التي أطلقتها 
المؤسسة؟

ــلوك  ــد الس ــة قواع ــما مدون ــركة نس ــت ش وضع
لجميــع  ومرجعيــًا  إرشــاديًا  دليــاًل  تمثــل  بحيــث 
مــع  اليوميــة  معامالتهــم  خــالل  الموظفيــن 
العمــالء والمورديــن وشــركاء األعمــال والزمــالء 
المعنيــة. نفــذت  الجهــات واألطــراف  ومختلــف 
شــركة نســما مبــادرة بيئــة عمــل جيــدة ووضعــت 
ســباًل أفضــل للتعامــل مــع حــاالت الخــالف والنزاع 
فــي مــكان العمــل، وقواعــد مكافحــة الرشــوة/
االحتيــال، وسياســات اإلبــالغ عــن المخالفــات، األمــر 
ــا  ــركة فيم ــمعة الش ــي س ــدوره ف ــيؤثر ب ــذي س ال
ــاف.  ــة واإلنص ــة واألمان ــم النزاه ــي قي ــق بتبن يتعل
وتحديــث  مراجعــة  لعمليــة  المبــادرة  تخضــع 
ســنوية لضمــان تطبيــق ممارســات أفضــل داخــل 

الشــركة.

2. ما هو الدافع وراء إطالق هذه 
المبادرة؟

وبالمثــل  شــخصيتك"،  علــى  تــدل  "أفعالــك 
الشــركة  سياســات  فــإن  للشــركات  بالنســبة 
ــا. إن  ــن به ــي تؤم ــادئ الت ــا والمب ــى قيمه ــدل عل ت
وخلــق  واألفعــال  األقــوال  صــدق  فــي  االتســاق 
بيئــة عمــل صحيــة ووضــع سياســات فــي مصلحــة 
األعمــال  علــى  بالفائــدة  يعــود  الموظفيــن 
ويرســخ حقيقــة أن الموظفيــن، بغــض النظــر عــن 
منصبهــم، مســؤولون عــن أفعالهــم، األمــر الــذي 

واحترامهــا. المؤسســة  ســمعة  يعــزز 

3. ما هي الطرق التي اتبعتها 
المؤسسة من أجل تنفيذ المبادرة؟

بالنظــر إلــى نطــاق الشــركة الــذي يضــم 5 دول و8 
قطاعــات وأكثــر مــن 30 ألــف موظــف، لــم يكــن 
الهيــن.  باألمــر  الســلوك  قواعــد  مدونــة  تنفيــذ 
الشــركة خطــة  المنطلــق، وضعــت  ومــن هــذا 

ــي: ــا يل ــذ كم للتنفي

ــة  ــي لبيئ ــف كتاب ــع وص ــة: وض ــف الثقاف تعري
المصالــح  بتعــارض  المقصــود  ومــا  العمــل 
يجــب  التــي  األخالقيــة  المبــادئ  هــي  ومــا 

األخالقيــة. السياســات  ضمــن  تبنيهــا 

نشــر الثقافــة: التأكــد مــن معرفــة جميــع 
الســلوك. قواعــد  بمدونــة  الموظفيــن 

ومــدى  البرامــج  متابعــة  التنفيــذ:  مراقبــة 
نجاحهــا فــي ترســيخ البيئــة المالئمــة وإجــراء 
ــين  ــة التحس ــن عملي ــة ضم ــالت الالزم التعدي

المســتمرة. والتطويــر 

4. ما التأثير الذي أحدثته المبادرة 
على المؤسسة؟

كان لتطبيــق مدونــة قواعــد الســلوك أثــرًا إيجابيــًا 
ــم.  ــاء لديه ــس االنتم ــن وح ــي الموظفي ــى وع عل
كمــا أدى نجاحهــا فــي تعزيــز ســمعة الشــركة 
نطــاق  علــى  والمجتمــع  عمالئهــا  قاعــدة  بيــن 

ــع. أوس

.1

.2

.3

إن االتساق في صدق 
األقوال واألفعال وخلق

بيئة عمل صحية ووضع 
سياسات في مصلحة

الموظفين يعود بالفائدة 
على األعمال

ويرسخ حقيقة أن 
الموظفين، بغض النظر عن

منصبهم، مسؤولون 
عن أفعالهم، األمر الذي 

يعزز سمعة المؤسسة 
واحترامها.

إعداد:
فايزة أرشد

الجامعة:
جامعة عفت
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شركة بيبسيكو

تحديد أهداف لتحقيق النمو المستدام 
والمسؤول

1. ما المبادرة التي أطلقتها 
المؤسسة؟

أطلقــت شــركة بيبســيكو مبــادرة "األداء الهــادف" 
التــي تركــز علــى التطــور والنمــو المســتدام. وعلــى 
تــم اإلعــالن عنــه فــي  البرنامــج  أن  الرغــم مــن 
ــت  ــي وق ــه ف ــركة هيكلت ــادت الش ــام 2006، أع ع
ــداف  ــق أه ــدف تحقي ــام به ــس الع ــن نف ــق م الح
الشــركة  وطــورت   .2025 عــام  بحلــول  جديــدة 
برنامــج االســتدامة الخــاص بهــا مــن أجــل التركيــز 
األفــراد  وهــي:  الثالثــة  االســتدامة  ركائــز  علــى 
الســعي  إطــار  وفــي  والكوكــب.  والمنتجــات 
لتحســين أهدافهــا المتعلقــة بالمنتجــات، ســعت 
ــون  ــكر والده ــات الس ــض كمي ــى خف ــركة إل الش
إلــى المنتجــات  التــي تضــاف  المشــبعة والملــح 
وزيــادة العناصــر الغذائيــة. أمــا بالنســبة للكوكــب، 
تركــز الشــركة علــى تحقيــق تأثيــر إيجابــي فــي 
انبعاثــات  الميــاه والعمــل علــى خفــض  قضيــة 
ــن  ــكلة مداف ــى مش ــًا عل ــاء نهائي ــون والقض الكرب
النفايــات والحــد مــن إهــدار األطعمــة واســتخدام 
العبــوات القابلــة إلعــادة التدويــر. وأخيــرًا وليــس 
بآخــر، تتضمــن أهــداف الشــركة المتعلقــة بخدمــة 
أفــراد المجتمــع دعــم قضيــة احتــرام حقــوق 
اإلنســان ودعــم التنــوع ودعــم العامليــن بقطــاع 
ــدت  ــد أك ــار. وق ــق االزده ــة وتحقي ــة الصحي الرعاي
ــة  ــر كاف ــادرة عب ــذه المب ــة ه ــى أهمي ــركة عل الش
مســتويات الشــركة بدءًا مــن اإلدارة العليــا وأعضاء 

ــن.                                                                                                ــن والموزعي ــى الموردي ــل حت ــق العم فري

2. ما الحافز إلطالق المبادرة؟

فضــاًل عــن تــرك بصمــة إيجابيــة فــي المجتمــع 
والبيئــة، تؤمــن الشــركة بأنهــا إذا تصرفــت مــن 
منطلــق المســؤولية فإنــه يمكنهــا المســاهمة 
هــو  هــذا  وأن  العالــم،  اســتدامة  تحقيــق  فــي 
ــركة  ــال الش ــدم أعم ــذي يخ ــح ال ــرف الصحي التص
ويحمــي مصالــح العالــم أيضــًا. وتتمثــل التحديــات 

الرئيســية التــي تطمــح الشــركة إلــى تحقيقهــا 
فــي أهــداف التنميــة المســتدامة لألمــم المتحــدة 
ــل  ــن أج ــل م ــالمة والعم ــة والس ــوص الصح بخص
المنــاخ والنمــو االقتصــادي. وركــزت الشــركة أيضــًا 
علــى باقــي األهــداف مثــل توفيــر ميــاه نظيفــة 
والمســاواة بيــن الجنســين واإلنتــاج واالســتهالك 
مــن  والعديــد  الجيــدة  والصحــة  المســؤولين 
األهــداف األخــرى. وتؤمــن الشــركة بأنــه ال يــزال 
المنفعــة  تــرى  حيــث  المزيــد  تحقيــق  يمكنهــا 
المســتمرة التــي يمكــن أن يحققهــا األداء الهادف.                         

3. ما هي الطرق التي اتبعتها 
المؤسسة من أجل تنفيذ المبادرة؟

مــن بيــن المبــادرات التــي نفذتهــا شــركة بيبســيكو 
تســتهدف  والتــي  المســتدامة  الزراعــة  مبــادرة 
دخــل  وتحســين  المحاصيــل  إنتاجيــة  تحســين 
ومســتوى معيشــة المزارعيــن وتبنــي ممارســات 
مســؤولة وحمايــة حقــوق العمالــة. وخططــت 
ــع  ــل م ــالل التواص ــن خ ــك م ــق ذل ــركة لتحقي الش
المزارعيــن وتدريبهــم علــى ممارســات االســتدامة 
سلســلة  تحســين  فــي  ذلــك  وســاعد  الزراعيــة. 
القيمــة وعــاد بالنفــع علــى كل مــن المزارعيــن 
والمجتمــع. وعــالوة علــى هــذا البرنامــج، نفــذت 
البرامــج  مــن  العديــد  فــي  بيبســيكو  وشــاركت 
األخــرى مثــل "برنامــج بيبســيكو للتحديــات البيئيــة 
ــيكو  ــن بيبس ــراكة بي ــالل ش ــن خ ــاه" م ــد المي ورصي
وبرنامــج األغذيــة العالمــي التابــع لألمــم المتحــدة. 
ــتثمار  ــيكو باالس ــت بيبس ــر، قام ــد آخ ــى صعي وعل
فــي واالســتحواذ علــى عــدد مــن الشــركات مثــل 
ــا وكويكــر أوتــس وغيرهــا  نيكــد جــوس وتروبيكان
الغذائيــة،  بالمــواد  غنيــة  منتجــات  تقــدم  التــي 
عبــوات  فــي  معبــأة  منتجــات  طرحــت  كمــا 
صديقــة للبيئــة وقابلــة إلعــادة االســتخدام. وتوفــر 
بيبســيكو كذلــك فــرص التعليــم والعمــل للنســاء 
ــع.  ــي المجتم ــين ف ــن الجنس ــوازن بي ــق ت ــة خل بغي
وآمنــة  نظيفــة  مياهــًا  الشــركة  وفــرت  وأخيــرًا، 

وســهلة المنــال لحوالــي 9 مالييــن شــخص.                   

4. ما هو تأثير المبادرة على 
المؤسسة؟

ــة  ــا التجاري ــورة عالمته ــين ص ــى تحس ــة إل باإلضاف
أيضــًا  الشــركة  اســتفادت  باإلنجــاز،  والشــعور 
مــن الوفــورات فــي التكاليــف. فبفضــل بعــض 
البرامــج مثــل مبــادرة الزراعــة المســتدامة خفضــت 
مليــار  بحوالــي  الميــاه  اســتهالك  مــن  الشــركة 
لتــر، ومــن ثــم وفــرت 17 مليــون دوالر أمريكــي 
العبــوات  وزن  خفــض  خــالل  ومــن  تقريبــًا. 
وحجمهــا إلــى 89 مليــون رطــل، حققــت الشــركة 
وفــورات فــي التكاليــف قدرهــا 48 مليــون دوالر 
أمريكــي. وقــد منحــت هــذه التجــارب الشــركة 
وموظفيهــا فرصــة للتعلــم واالبتــكار وتحقيــق 
سلســلة  تحســين  فــي  ســاعدهم  ممــا  النمــو، 
القيمــة الخاصــة بالمنتجــات. وانطالقــًا مــن إيمــان 
للتحديــات  الكبيــر  بالتأثيــر  الشــركة  موظفــي 
الخــاص،  القطــاع  علــى  والمجتمعيــة  العالميــة 

يوقــن موظفونــا أن تنفيذهــم للبرامــج التــي تفيــد 
ــي  ــيؤدي ف ــع وس ــم بالنف ــيعود عليه ــم س العال
ــار  ــي ثم ــن جن ــم م ــى تمكينه ــاف إل ــة المط نهاي

هــذه الجهــود.                                            

ــي،  ــدرا نوي ــيدة إن ــت الس ــأن، صرح ــذا الش ــي ه وف
رئيــس مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفيــذي لشــركة 
ــذي  ــم ال ــذا العال ــل ه ــي ظ ــة:  "ف ــيكو، قائل بيبس
ُتعيــد تشــكيله قــوى التغييــر الســاحقة -بــدءًا 
ــواًل  ــة ووص ــة والعولم ــكارات التكنولوجي ــن االبت م
إلــى نــدرة المــوارد وتغيــر المنــاخ وتحديــات الصحــة 
الشــركات  تحقيــق  كيفيــة  تتســاوى  العامــة– 
ــوال  ــدار األم ــع مق ــة م ــث األهمي ــن حي ــوال م لألم

ــا".                                                             ــي تحققه الت

إعداد:
أكريتي جها

الجامعة:
الجامعة االمريكية في الشارقة



33 10 دراسات حالة لممارسات الحوكمة الجيدة10 دراسات حالة لممارسات الحوكمة الجيدة32

إعداد:
أنتارا داس

الجامعة:
جامعة امتي

1. ما هي المبادرات التي أطلقتها 
مؤسستكم؟

مبــادرة  ميســونز  بينســنت  مؤسســة  أطلقــت 
ــل  ــع أوائ ــي تجم ــة والت ــى حري ــري)FREE( بمعن ف
كلمــات المعتقــد والعــرق واالنتمــاء والمســاواة 

باالنجليزيــة.

فســح  هــو  المبــادرة  لهــذه  الرئيســي  الهــدف 
المجــال أمــام الوظائــف القانونيــة ورفــع مســتوى 
الطمــوح فــي هــذه الوظائــف مــن خــالل تشــجيع 
المتقدميــن للوظائــف علــى التعــاون مــع االفــراد 
التــي قــد تكــون مختلفــة عــن  ذوي الخلفيــات 

غيرهــم.

وأقــد أســس مشــروع ســكاي، والــذي أطلقتــه 
مؤسســة  فــي  توظيــف  )شــريكة  جونــز  لينــدا 
التــي  المبــادرات  مــن  لعــدد  ميســونز(  بينســنت 

إلــى: تهــدف 

التطــور  فــي  الشــفافية  مســتويات  زيــادة 
لمهنــي ا

زيــادة إمكانيــات توفيــر ســبل العمــل المرنــة أو 
لمتكيفة ا

الــوالدة  إلجــازات  المنظــم  الدعــم  زيــادة 
وإقامــة الــدورات التدريبية  لتحديــد التوجهات 

المتحيــزة والتعامــل معهــا
التشــاور حــول هــذه المواضيــع مــع الجهــات 
مواضيــع  فــي  المتخصصــة  االستشــارية 

التفرقــة بيــن الجنســين

2. ما هي دوافعكم إلطالق هذه 
المبادرات؟

لطالمــا كانــت مواضيــع المســاواة والتنــوع مــن 
نظــرًا  المؤسســة  بهــا  تهتــم  التــي  المواضيــع 
بأفضــل  االحتفــاظ  فــي  المســتمرة  للمنافســة 

الموظفيــن.

ــر بيئــة عمــل احتوائيــة وشــمولية  ومــن أجــل توفي
أهدافهــم  تحقيــق  فرصــة  للموظفيــن  توفــر 
بغــض النظــر عــن الجنــس، والعــرق، والديانــة، ولــون 
ــي،  ــي أو القبل ــاء الوطن ــية، واالنتم ــرة، والجنس البش
والحمــل.  الزوجيــة  والحالــة  والعمــر،  واإلعاقــة، 
وبالتالــي يصبــح الموظفــون أحــرارًا فــي أن يكونــوا 
أنفســهم فــي مــكان العمــل ممــا يــؤدي إلــى 
العمــل  مــكان  فــي  الســعادة  مســتويات  رفــع 
وتحفيــز الموظفيــن علــى تحقيــق المزيــد وتجــاوز 
أهدافهــم الوظيفيــة والشــخصية فــي مؤسســة 

ــونز. ــنت ميس بينس

3. ما هي السبل التي اتبعتها 
المؤسسة لتنفيذ هذه المبادرات؟

ــادرة  ــت مب ــونز، كان ــنت ميس ــة بينس ــي مؤسس ف
أســبوع  مــع  تزامنــت  والتــي   – التنــوع  أســبوع 
محاربــة التنمــر – واحــدة مــن أولــى الخطــوات فــي 
مجــال تســليط الضــوء علــى مبــادرات مؤسســة 
بينســنت ميســونز فــي مجــال التوعيــة بالتنــوع 

واالحتفــال بــه فــي مــكان العمــل.
وانطلقــت المبــادرة فــي فــرع مؤسســة بينســنت 
ميســونز فــي دبــي بفعاليــة "يــوم إحضــار األطفــال 
إلــى العمــل" تبعتهــا محاضــرة لجميــع موظفــي 

المؤسســة تحــت عنــوان "العائــالت العاملــة".

شركة بينسنت ماسونز

تعزيز النزاهة

وتضمنــت األيــام الالحقــة عــددًا مــن الفعاليــات 
ــع  ــف المواضي ــة بمختل ــي التوعي ــاعدت ف ــي س الت
العالميــة الراهنــة والمتعلقــة بالتنــوع فــي مــكان 
ــة  ــت المؤسس ــال، أقام ــبيل المث ــى س ــل. عل العم
المهنيــة  الشــبكات  فعاليــات  مــن  سلســلة 
ــاء  ــبكات النس ــة ش ــتضافتها مجموع ــاء اس للنس
ناقشــت  والتــي   )Women's Network Group(
مواضيــع مثــل تطــور القيــادات النســوية وأهميتها 

للمؤسســات.

واحتفــااًل بالتنــوع فــي الديانــة والمعتقــد، أقامــت 
مؤسســة بينســنت ميســونز احتفااًل بعيد الديوالي 
الهنديــة  المالبــس  الموظفــون  ارتــدى  حيــث 
القوائــم  مــن  عــدد  إلــى  باإلضافــة  التقليديــة. 
ــي  ــات ف ــف الثقاف ــن مختل ــة م ــام المتنوع الطع
ــونز  ــنت ميس ــة بينس ــي مؤسس ــم موظف مطاع
حيــث يمكــن للموظفيــن مــن مختلــف الخلفيــات 
التقليديــة مــع  الثقافيــة مشــاركة أطعمتهــم 

زمالئهــم والتعــرف علــى ثقافــات اآلخريــن.

4. ما هو تأثير هذه المبادرات على 
المؤسسة؟

ــال  ــي مج ــرة ف ــرات كبي ــة تغيي ــهدت المؤسس ش
الســلوكيات ووجهــات النظــر المتعلقــة بارتفــاع 
أعــداد القيادات النســوية في المؤسســة باإلضافة 
تبنــي  تقبــل فكــرة  إلــى تحســن ملحــوظ فــي 
الحلــول غيــر التقليديــة لتعزيــز التنميــة واإلنتاجيــة 
والمعنويــات كمــا أدت هــذه التغييــرات إلــى خلــق 
القــرار.  صنــع  عمليــات  فــي  التــوازن  مــن  حالــة 

ــة  ــل المؤسس ــب تقب ــورات عق ــذه التط ــاءت ه وج
ــح  ــالء وفت ــن والعم ــن الموظفي ــة م ــآراء الصريح ل
بــاب النقاشــات بيــن الموظفيــن وإجــراء العديــد 
ببيئــة  المتعلقــة  والدراســات  االســتبيانات  مــن 
العمــل وتمكيــن الموظفيــن مــن تحديــد مواضــع 
التفرقــة والســلوكيات المتعصبــة وإجــراء عــدد 

ــال. ــذا المج ــي ه ــة ف ــدورات التدريبي ــن ال م

وتعتبــر مؤسســة بينســنت ميســونز رائــدة فــي 
هــذا المجــال بمبادراتهــا الشــمولية مثــل مشــروع 
بيــن  المســاواة  تحقيــق  إلــى  والهــادف  ســكاي 
الجنســين فــي المؤسســة وخصوصــًا فــي مجــال 
المناصــب القياديــة فــي المؤسســة. ومــع إدراك 
المؤسســة لطــول هــذا الــدرب إال أنهــا قــد حققــت 
بالفعــل أول أهدافهــا فــي هــذا المجــال وذلــك 
بشــغل القيــادات النســوية فــي المؤسســة نســبة 
وتهــدف  اإلداريــة  الشــراكة  مناصــب  مــن   %25
 %30 إلــى  النســبة  هــذه  رفــع  إلــى  المؤسســة 

بحلــول ســنة 2020. •
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•

•



ــج  ــة الخلي ــي منطق ــفافية ف ــاءلة والش ــا المس ــي قوامه ــية الت ــة المؤسس ــز الثقاف تعزي
ــي العرب

الشراكات االستراتيجية

هدفنا

نطاق عملنا

الموضوعات الرئيسية 

الخصائص الرئيسية

تأسست بالتعاون مع مكتب األمم المتحدة للشراكات

الشراكة اإلستراتيجية مع االتفاق العالمي لألمم المتحدة

تأسســت مبــادرة بيــرل عــام 2010 لتخــدم القطــاع الخــاص فــي منطقــة الخليــج العربــي لتحســين 
المســاءلة والشــفافية المؤسســية. تعتبــر المبــادرة شــبكة متناميــة ُتركــز علــى المســتوى اإلقليمــي لقــادة 
األعمــال الملتزميــن بتقديــم إجــراءات مشــتركة وعــرض القيــادة اإليجابيــة وتبــادل لمعلومــات والخبــرات 
ــق  ــار تطبي ــي إط ــة ككل، ف ــة اإلقليمي ــركات التجاري ــالب والش ــع الط ــى مجتم ــي عل ــر إيجاب ــق تأثي لتحقي

ــدة. ــع األصع ــى جمي ــر عل ــى المعايي أعل

الوصول إلى مجتمعات الطالب والشركات التجارية والتأثير فيها، من خالل مبادرة بيرل:

مشاركة الرؤى
ومراجــع  والــرؤى  التقاريــر  ُنعــد 
وننشــرها  الممارســات  أفضــل 
التجاريــة  الشــركات  لمســاعدة 
المســتقلة فــي تعزيــز قدراتهــا

بناء قاعدة معرفية 
قاعــدة  بنــاء  فــي  نســاعد 
عقــد  طريــق  عــن  معرفيــة 
ــركات  ــراء والش ــن الخب ــاءات بي لق
سلســة  واســتضافة  التجاريــة 
وعقــد  العمــل،  ورش  مــن 
طــاوالت مســتديرة ومجموعــات 
تركيــز ودورات تدريبيــة مجانيــة.

إنشاء شبكات للتواصل
نعقــد اللقــاءات بيــن صنــاع القــرار 
والجهــات  األعمــال  قطــاع  فــي 
المدنــي  والمجتمــع  الحكوميــة 
لتبــادل أفضــل ممارســات األعمــال 
ــرص  ــاء بالف ــي االرتق ــاهمة ف والمس
للشــركات  المتاحــة  االقتصاديــة 

المنطقــة. فــي  العاملــة 

موضوعات محددة للحوكمة المؤسسية تشمل: 

أفضل ممارسات مكافحة الفساد

التنوع في قيادة األعمال

أفضل ممارسات إعداد التقارير 
المؤسسية

الحوكمة المؤسسية في المؤسسات المتناهية 
)MSME( الصغر والصغيرة والمتوسطة

الحوكمة في الشركات العائلية

الحوكمة في القطاع الخيري والنظام البيئي غير 
الربحي

الحوكمة المؤسسية في القطاع التقني

تعهد قطاع األعمال

الشركات الشريكة التابعة لنا

نقل المعرفةنظرة مركزة في الحوكمة

تحفيز اإلجراءات
التأثيــر  علــى  تركيزنــا  ينصــب 
الجماعــي  العمــل  وإرشــادات 
ــل  ــان العم ــه لضم ــوم ب ــذي نق ال
مــع المجتمــع لتحفيــز اإلجــراءات 
وتوســيع نطــاق الفــرص للجميــع. 

التركيز على منطقة الخليج العربي
تعزيز اكتساب القدرة التنافسية

منظمة مستقلة غير ربحية
أسستها الشركات التجارية في منطقة 

الخليج، لتعزيز أعمال الشركات التجارية 
في منطقة الخليج العربي

نبذة عن مبادرة بيرل

Global 
Partnerships
Forum

الشركات الشريكة
)حتى يوليو 2019(

إذا كنت ترغب باالنضمام لشبكة الشركات الشريكة لمبادرة بيرل، 
enquiries@pearlinitiative.org  :ُيرجى التواصل معنا على البريد اإللكتروني التالي
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133 

35 

354

7,205 

7,400

تخدم مبادرة بيرل القطاع الخاص 
في منطقة الخليج العربي بالشرق 

األوسط.

تقريرًا ومنشورًا عن 

الرؤى اإلقليمية.

طالب جامعيين 
مشاركين في منطقة 

الخليج العربي.

طالبًا جامعيًا 
مشاركًا في 

منطقة الخليج 
العربي.

متحدثًا دوليًا 
وإقليميًا رفيع 

المستوى.

طالبًا جامعيًا وصلت إليهم 
المبادرة من خالل ورش العمل 
ومنافسات دراسة الحالة التي 

نشرف عليها.

قائدًا بقطاع األعمال 
مشاركًا في منتدياتنا.
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