


مركز المشروعات الدولية الخاصة "CIPE" هو جزء من غرفة التجارة األمريكية 
فى واشنطن، يعمل على بناء المؤسسات الالزمة لإلصالح االقتصادي  الذى يتبنى 

آليات اقتصاد السوق.  المركز ال يهدف الى تحقيق الربح وقد قدم الدعم ألكثر  
من ألف مبادرة محلية في أكثر من مائة من االسواق الصاعدة.  ومنذ نشأته فى 1983، 

تعاون المركز مع قيادات جمعيات االعمال وصانعى القرار ومؤسسات االعالم في بناء األطر 
القانونية والمؤسسية الداعمة  لبيئة اقتصادية ديمقراطية. ومن أهم القضايا األساسية التي  
يتعاون فيها المركز مع شركائه المحليين تعزيز مفاهيم وممارسات حوكمة الشركات يتعاون فيها المركز مع شركائه المحليين تعزيز مفاهيم وممارسات حوكمة الشركات 

ومواطنة الشركات، والنزاهة  والشفافية، وكذلك تدعيم البنى المؤسسية لجمعيات االعمال، 
وحقوق الملكية، وايجاد حلول للتعامل مع قضايا قطاع االقتصاد غير الرسمى وغيرها من 

الموضوعات المرتبطة ببناء مجتمع اقتصادى سليم تنعكس آثاره على حياة المواطنين. 





6

I6.       ما هو الغرض من وضع إطار عمل لمواطنة الشركات؟

II6.      األمور التي ينبغي أخذها في االعتبار قبل وضع إطار عمل لمواطنة الشركات

III7.     منهج تفصيلي لوضع إطار عمل لمواطنة الشركات

IV9.     خطوات تفصيلية لوضع برنامج مواطنة الشركات





6

مواطنة الشركات
أفعال.. ال أقوال

الجزء الثاني: تطبيق مواطنة الشركات

7

I

إن وضع إطار عمل لمواطنة الشركات ال يعد مهمة سهلة؛ فمن شأن طرح هذه القضية أن يبرز 
سؤال حول ضرورة قيام شركة ما بصياغة إطار عمل كامل لتبني فكرة مواطنة الشركات، 

بينما يمكنها ببساطة القيام بتنفيذ بعض الخطط واألفكار ذات الصلة بخدمة المجتمع، أو 
النشاط الخيري، من خالل أعمالها.

وبعد مناقشتنا لألهمية المتزايدة لممارسات المواطنة الصالحة للشركات، والمنافع المهمة التي 
تترتب عليها، وأهميتها للشركاء األساسيين سواء كانوا داخليين وخارجيين، ال يمكن إنكار 
أهمية صياغة إطار عمل لمواطنة الشركات يتمتع بهيكلية وإدارة محكمة بالنسبة لشركة ما. 

حيث تمكن الشركة عند صياغة إطار عمل منظم لمواطنة الشركات من التعامل مع األبعاد 
الرئيسية على نحو أكثر تنظيما، بما يساعد في تحقيق المزيد من المنافع نتيجة للممارسات 
السليمة، كما أن هذا سيرسخ صورة وخطة معينة للشركة إلتباعها وتنفيذها على نحو فاعل 
مع مرور الوقت. فكما هو الحال بالنسبة لوضع إستراتيجية عمل ناجحة، فإن وضع إطار عمل 

المواطنة الصالحة للشركة يوفر وثيقة واضحة ومفصلة بما يتعين القيام به، ومدى ضرورته، 
وكيف يمكن أن يصبح لكل خطوة أثرها اإليجابي على الشركة، باإلضافة إلى أنه يتيح 
للشركة معرفة مدى تقدمها في ممارسة أنشطة مواطنة الشركات والمسئولية االجتماعية.

II

كجزء من إنجاز العمل في هذا الدليل، اضطلع الفريق القائم على وضعه بعمل دراسة حالة على 
عينة من أربع شركات مصرية، للتعرف على ممارساتها الحالية ذات الصلة بمواطنة الشركات. 

وكانت الشركات المختارة كلها أعضاء بإحدى جمعيات األعمال، كما أنها تتمتع جميعا بعدد 
من السمات المشتركة: فهي غير مدرجة بالبورصة، وتنفذ أو تخطط لتنفيذ برنامج لمواطنة 
الشركات أو المسئولية االجتماعية وقامت بتوثيق تلك الخطط، وهي ككيانات مشهود لها 

بالسمعة الطيبة واحترام القانون. واستنادا إلى هذه المعايير، تم اختيار هذه الشركات من قائمة 
طويلة من الشركات.

وقد تنوعت الشركات األربعة المختارة سواء من حيث الحجم أو طبيعة نشاطها، فإحداها 
شركة تصنيع ألحد المواد الغذائية االستهالكية، واألخرى تدير سلسلة وجبات سريعة، والثالثة 
تصنع اللوازم المكتبية، والرابعة تعمل في مجال المنتجعات السياحية. وتراوح حجم أعمال هذه 

الشركات ما بين المتوسطة والكبيرة.

وركزت دراسات الحالة على تقييم الممارسات الحالية التي تقوم بها الشركات والمنطق القائم 
وراءها، واستند المنهج إلى بيانات ثانوية ومقابالت متعمقة شبه منظمة مع كبار المسئولين بكل 
شركة. كما تناول التحليل مدى إضفاء الطابع الرسمي على البرامج واألنشطة المعنية، وإلى أي 

مدى تدمج هذه الشركات قضايا مواطنة / مسئولية الشركات في ممارسات أعمالها.

وبناء على هذه الدراسة، يمكن استخالص بعض النتائج العامة من دراسات الحالة:

معظم الشركات تركز على قضايا مسئولية الشركات، وتحديدا الجانب االجتماعي 
للمسئولية االجتماعية للشركات، دون أي تركيز على البعد الخاص بحقوق الشركات. 

وتتميز العديد من أنشطة مسئولية الشركات، إما بأنها داخلية موجهة للعاملين بالشركة، أو 
خارجية  تركز على الخدمات االجتماعية الموجهة للمجتمع.

معظم األنشطة غير هيكلية، وتنبع من قناعات شخصية ألصحاب الشركة أو مديريها.
تركز معظم األنشطة على النشاط الخيري أو الصدقة.

عدد قليل من الشركات لديه هيكل لمسئولية الشركة االجتماعية وخطة عمل، أو إدارات 
أو مجموعات منوط بها االهتمام بتلك الخطط. 

تعيين أحد المدراء التنفيذيين ليكون مسئوالً عن وضع إطار العمل لمواطنة الشركات 
وااللتزام بتنفيذه.

باإلضافة إلى ذلك الواقع في مجتمع األعمال في مصر، من المتوقع أن يكون هذا هو الوضع 
في األسواق الصاعدة األخرى، حيث أظهرت المراجعة لألدبيات المتاحة حول موضوع مواطنة 
الشركات أنها وثيقة الصلة ومدمجة ضمن الجوانب االجتماعية لمسئولية الشركات. غير أن 
المسئولية االجتماعية للشركات تحظى باهتمام أوسع وتمارسها منظمات األعمال منذ وقت 
أطول. وعليه، تتوفر نماذج عن وضع إستراتيجية لتطوير مسئولية الشركات أكثر من تلك 

المعنية بتطوير إطار عمل لمواطنة الشركات. ولذلك، يعرض القسم التالي توصيات تقوم على 
دمج العناصر ذات الصلة المتعلقة بتطوير إستراتيجية مسئولية الشركات وإطار عمل المواطنة 

الصالحة للشركات.

III

قبل وضع إطار عمل لمواطنة الشركات التي تتضمن إستراتيجية للمسئولية االجتماعية 
للشركات، يتعين أن نأخذ بعين االعتبار النقطتين التاليتين، وهما نقطتان حاسمتان لضمان النجاح 

على المدى الطويل لإلطار واستدامته:
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1-III

تتمثل فكرة تحقيق االلتزام بإشراك األطراف المعنية في الحوار بشأن إطار عمل مواطنة 
الشركات الجديد، مما يمكن من تبادل األفكار ووجهات النظر بين المجموعات المختلفة فيما 

يتعلق بتصميم وتنفيذ ومراقبة تلك الجهود.

وباإلضافة إلى ذلك، تشمل عملية إشراك تلك األطراف في وضع إطار عمل لمواطنة الشركات 
إبراز فوائده وأهميته لهم، والفوائد المتوقعة - الملموسة وغير الملموسة منها- التي ستعود على 
الشركة، والعوامل التي من شأنها أن تؤثر على أداء األعمال، وبالتالي تحقيق الدعامات الثالثة 

سالفة البيان. ولذا، تتضمن هذه الخطوة وضع تصور يوضح المنافع والمميزات الناجمة عن 
ممارسات المواطنة الصالحة للشركات، وعالقتها بالمجتمع واألهم من ذلك عالقتها بالشركة.

2-III

:6:

كما توضح الحالة أعاله، تضع العديد من الشركات برامج مسئولية الشركات التي تتضمن 
مبادرات تخدم العاملين لديها وأنشطة أخرى تركز على المجتمع الخارجي أو البيئة. أما ما 
ال تدركه الكثير من الشركات فهو أهمية دمج خططهم لمسئولية الشركات، ومواطنة 
الشركات مع استراتيجياتها األوسع لألعمال. وتنطوي هذه الصلة على العديد من العوامل 

األساسية المهمة:

تصميم وتنفيذ برنامج مواطنة صالحة للشركات يعود بفوائد كبيرة على الشركة، وترتبط . 1
مباشرة بنتائج أعمالها وأدائها. ويمثل التخطيط إلدراك هذه الفوائد مفتاح النجاح.

يستند إطار عمل المواطنة الصالحة للشركات على االستفادة من مواطن القوة للشركة . 2
وقدراتها. ولذا فمن الضروري أن يتأسس الفهم السليم لنقاط قوة وضعف الشركة الداخلية، 

وهذا ما يطبق عادة كجزء من صياغة اإلستراتيجية ألي منظمة أعمال ناجحة. 
ينبغي أن يبنى إطار عمل المواطنة الصالحة للشركات على ما تتميز به الشركة، وعلى ما . 3

يمكنها أن تضيفه من قيمة أفضل للمجتمع ومجتمع األعمال الذي تعمل فيه.
ن الفهم الواضح للتهديدات والتغيرات -التي تحدث في بيئة األعمال األوسع لشركة ما- . 4 ّمكي

الشركة من تحديد الحقوق المخولة لها في الدولة التي تعمل فيها، وأن تتخذ خطوات لحشد 
التأييد مع األطراف ذات الصلة فيما يتعلق بنيل تلك الحقوق. كذلك يعد المسح المنتظم 

لبيئة األعمال مهمة دورية لصياغة وتنفيذ اإلستراتيجية ألي عمل ناجح.

IV
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1-IV

وضع إطار مواطنة الشركات الذي يلبي بشكل فعال رؤية الشركة على المدى الطويل سوف 
يتطلب بعض الوقت والجهد حتى يتضافر البرنامج بكفاءة مع شركائه المتنوعين وأدواته.

وعند هذه المرحلة من وضع إطار عمل مواطنة الشركات، يصبح تقييم قدرات الشركة أمرا 
ا، فقد يتعين على الشركة أن تجري تحليالً لنقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات، مع  ّمهم
وضع مواطنة الشركات في االعتبار. وتوفر تلك الخطوة للشركة التبصر بما تتقنه وما ينقصها 
حاليا أو تحتاج إلى تحسينه، كجزء من تحليل داخلي لمواطن القوة والضعف. ومن ناحية أخرى، 

يوضح تقييم البيئة الخارجية، الذي يهدف إلى تحديد الفرص التي تتيحها السوق والتهديدات التي 
تثيرها، الجوانب التي يمكن أن تستخدم فيها الشركة إطار عمل مواطنة الشركات حتى تربطه 
بإستراتيجية األعمال وتعظم المنافع. كما أن هذا سيساعد على تحديد الجوانب التي تحتاج إلى 

ا. باإلضافة إلى  تحسين فوري، والتي يمكنها أن توجه مبادرات إطار عمل مواطنة الشركات الحقً
ذلك، فإن تحديد أفضل القدرات األساسية للشركة، عند هذه المرحلة، سيمكنها من تصميم 
برنامج مواطنة شركات قابل للتحقيق وواقعي، ويمكن من االستفادة األمثل لتلك القدرات.

2-IV

من منظور مواطنة الشركات، يضطلع رجال األعمال بدور حيوي، بوصفهم نماذج يحتذى بها، 
وبسلوكهم وتصرفهم على نحو معين، يتوافق مع المعايير االجتماعية المقبولة والسلوكيات 

األخالقية من ناحية، ويتوافق مع المبادئ والقيم الجوهرية للشركة، من ناحية أخرى. فمن المهم، 
عند هذه المرحلة من وضع إطار عمل مواطنة الشركات، أن نحدد هدف الشركة ومبادئها 

وقيمها الجوهرية. ومن المهم أن يكون هناك وضوح وربما تحديد للحقوق األساسية المخولة 
للشركة في الدولة والمجتمع الذي تعمل فيه.

ا برنامج عمل لمواطنة الشركات، من خالل  وبناء عل هذا، فمن المستحسن للشركة أن تضع مسبقً
تحديد المبادئ التي تحظى بإعجاب الشركة أكثر، وتحديد الجوانب الداخلية والخارجية التي تحتاج 

إلى تنمية أكثر على المدى المتوسط إلى القصير. حيث يبرز تحديد تلك المبادئ االتجاه الذي تقصده 
الشركة من أجل صياغة استراتيجيتها وبرامجها الخاصة بمواطنة الشركات/ المسئولية االجتماعية 
للشركات، وهو ما يمثل األساس في بناء إطار عمل فعال. وكذلك من المستحسن أن تنطوي تلك 
الخطوة على تعريف القيم والمبادئ الجوهرية للشركة، سواء على جانب األعمال أو جانب المجتمع.

3-IV

ا مع اإلستراتيجية األساسية لألعمال،  يتعين على إطار عمل مواطنة الشركات أن يكون متوافقً
حتى يحقق الفاعلية، وبعض القضايا التي سوف تدعم -بشكل مباشر- اإلستراتيجية األساسية، 

ينبغي أن تحتل األولوية. ولنأخذ دراسة الدراسة التالية كمثال:

:7:

ا  غير أن بعض عناصر إطار عمل مواطنة الشركات الخاصة بالشركة قد ال ترتبط ارتباطً
مباشرا باستراتيجية األعمال، وفي هذه الحالة فإن هذه العوامل تحتل أهمية أقل. وألن توافق 

إطار عمل مواطنة الشركات مع استراتيجية األعمال األساسية قد ال تكون مهمة سهلة، السيما 
بالنسبة للشركات المصرية التي قد ال يكون لديها استراتيجية أعمال رسمية وموثقة من 

البداية، فمن المهم تصور هذا الرابط، بغية التأكد من أن إطار عمل مواطنة الشركات يجلب 
المنافع والنتائج المطلوبة للشركة، وإال فربما يؤدي ذلك إلى تبعثر أنشطة برنامج عمل مواطنة 
الشركات أو المسئولية االجتماعية للشركات، وتأخذ طابعا شخصيا، إلى جانب افتقارها إلى 

االستفادة القصوى من نقاط القوة للشركة. وفي مثل هذه الحاالت، تكون المنافع المترتبة أقل 
من الحد األمثل.

4-IV

حالما يتم وضع تصور عام إلطار عمل مواطنة الشركات، ينبغي وضع خطوط عريضة 
إلستراتيجية مواطنة الشركات الخاصة بالشركة، ترسم صورة لما تتضمنه كي تصبح قادرة 
على الحصول على دعم ومشاركة أصحاب المصلحة الرئيسيين بالشركة. وهذا شرط حتمي 
لنجاح وضع اإلستراتيجية، حيث سيضطلع كل صاحب مصلحة بدور حيوي في التنفيذ الناجح 

لهذه اإلستراتيجية.

وعند هذه المرحلة، يتعين على الشركة أن تراعي آراء كل طرف من أصحاب المصلحة، فمثل 
هذه المناقشات سوف تساعد في تطوير إستراتيجية مواطنة شركات صحيحة وذات صلة 

للشركة. كما أنه من المهم أن تكون اإلستراتيجية متوازنة بين المبادرات التي تتناول مسئوليات 
الشركات وتلك التي تتناول حقوق الشركات. وقد تتضمن األمثلة المطروحة للتفكير ما يلي:

 
 هل ستركز إستراتيجية مواطنة الشركات والمسئولية االجتماعية للشركات على المنطقة 

المجاورة مباشرة للشركة أم ستمتد إلى مناطق أبعد من ذلك؟
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 عند حشد التأييد لحقوق الشركات، هل ينبغي على الشركة أن تتحدث نيابة عن المجال 
الذي تعمل به أم نيابة عن مجتمع األعمال األوسع؟

 هل ينبغي تصميم برامج مسئولية الشركات آلجال أقصر ذات نتائج سريعة، أو آلجال أطول 
ذات طابع تنموي؟

 هل من األفضل أن يكون التركيز األساسي على التدخل في موضوع واحد أو مجال من 
المجاالت، أم ينبغي أن تكون هناك خطط عمل وتناول لموضوعات متعددة، فيما يتعلق 

بإطار عمل مواطنة الشركات الخاص بالشركة؟
 هل ينبغي أن تبدأ الشركة صغيرة وأن تحقق ذلك اعتمادا على نفسها، أم تبدأ كبيرة 
باالستفادة بأكبر قدر من نقاط قوة المنظمات األخرى، وربما من خالل جمعيات األعمال؟

ليست هذه القائمة من األسئلة ليست كاملة شاملة، لكنها توضح أنواع األسئلة التي يتعين وضعها 
في االعتبار عند وضع إستراتيجية مواطنة الشركات.
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ما إن يتضح االتجاه االستراتيجي الشامل إلطار عمل مواطنة الشركات، يحين وقت وضع خطة 
أكثر تفصيالً تشمل تكلفة تطبيق برنامج مواطنة الشركات وخطة شاملة للشركة. وكما 

ذكرنا في الخطوة السابقة، سيقوم مجلس اإلدارة وأصحاب المصالح الرئيسيون بلعب دور 
أساسي للمساعدة في صياغة وبلورة هذه الخطة التفصيلية، من خالل المشاركة بوجهات نظرهم. 
وتمكن المناقشات بشأن اإلستراتيجية، باإلضافة إلى التقييم المتبع في الخطوة األولى، األشخاص 

المسئولين من صياغة وتوثيق تفاصيل عرض القيمة الخاص بمواطنة الشركات. وتتضمن تلك 
التفاصيل اآلتي:

تحديد الجوانب ذات الصلة بأنشطة الشركة فيما يتعلق بمواطنة الشركات، مع التركيز 
على كل من الحقوق والمسئوليات.

تحديد مجموعة القضايا والموضوعات محل التركيز.
اإلجابة عن أهم األسئلة اإلستراتيجية الموضحة أعاله.

شرح تفصيلي بالمنافع المتوقعة من جوانب العمل المقترحة لبرنامج مواطنة الشركات 
وربطها باستراتيجية األعمال الشاملة وأهداف األداء.

تحديد المجموعات والوظائف والفرق األساسية وربما األفراد الذين سيكونون مسئولين عن 
المضي قدما ببرنامج مواطنة الشركات.

تحديد المسئوليات والنتائج المرجوة من برنامج مواطنة الشركات على مدى فترة زمنية 
محددة.

تحديد الميزانية وااللتزامات المالية تجاه تنفيذ أنشطة مواطنة الشركات.
تقدير المكاسب الملموسة أو المردودات المالية التي قد تعود من تبني برنامج مواطنة 

الشركات في األجلين المتوسط إلى األطول. 
وينبغي أن تبرز تفاصيل خطة تكلفة تطبيق البرنامج المهام الرئيسية للشركة وكيفية إسهامها 

في إطار عمل مواطنة الشركات. وهذا يساعد في تقديم التوجيه واإلرشاد لتحقيق االستفادة 
الكاملة من الحماس والطاقة التي يظهرها العاملون المشاركون في صياغة برنامج مستدام 

إلطار عمل مواطنة الشركات.

ا من أنشطة مجتمع  ّلقد أصبحت مواطنة الشركات والمسئولية االجتماعية للشركات جزًءا حيوي
ا أن تجد الشركة  ّاألعمال واألنشطة الحكومية في جميع أنحاء العالم، ولذا من المحتمل جد

منظمات أخرى متبنية لبرنامج يتناول قضية معينة في المجتمع. وبناء عليه، فقد ترغب الشركة 
في الحوار مع تلك المنظمات لحملها على دعم أفكارها، وربما تفكر في االنضمام إلى جهد 

مشترك لتطوير برامجها القائمة بالفعل.

تتخذ العديد من الشركات المزيد من الخطوات تجاه تطوير المسئولية االجتماعية للشركات في 
أعمالها. ربطت العديد منها قيمها الجوهرية بخطة تكلفة تطبيق برنامج المسئولية االجتماعية 

للشركات الذي يكمل مكونات استراتيجية األعمال الشاملة الخاصة بها، بحيث تربط المسئولية 
االجتماعية للشركات بالوظائف التقليدية، مثل التسويق، ووضع العالمة التجارية، والبحث 

والتطوير والتجديد وإدارة المواهب، وأخيرا العمليات.
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وتعد هذه الوظائف دعائم حيوية لوضع خطة راسخة للشركة تتعلق بتكلفة تطبيق برنامج إطار عمل 
مواطنة الشركات، فاالستفادة من وظائف الشركة المتمثلة في التسويق وترويج العالمة التجارية 

والعمليات لتكوين صورة قوية معترف بها في المجتمع المحلي ال يحقق للشركة صورة أفضل وحسب، 
بل يرفع بشكل مباشر من ربحيتها النهائية إذا ما نفذت ذلك بالطريقة الصحيحة وفي الوقت المناسب.

:8:
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وضع سياسات وإجراءات وتنفيذها استنادا إلى مدونة أخالقيات تناسب الشركة والمجال الذي 
تعمل به، ويتعين أن تأخذ تلك السياسات واإلجراءات بعين االعتبار القوانين الضرورية بالدولة 

والمعايير القياسية الدولية، وذلك من شأنه رفع مستوى نجاح منتجاتها/ خدماتها. وينبغي أن تغطي 
السياسات اآلتي، لكن ليس على سبيل الحصر:

سياسات وإجراءات العمليات الداخلية: فرض بعض القواعد واللوائح والمعايير القياسية 
بالشركة بغية معالجة القضايا المهمة المتمثلة في تحديد المصادر واإلنتاج والتسويق والتوزيع 
والتخلص من المنتجات بالتعاون مع المجتمع. قد ال تغطي بعض القوانين كل هذه الجوانب، 
لكن الشركات قد تريد التفكير في االلتزامات األخالقية واألدبية تجاه ممارستها داخل 

المجتمع. ولذا، فإن وضع تلك السياسات واإلجراءات سيؤسس الحد األدنى للمتطلبات 
المتوقعة من العاملين وما ال يمكن التسامح في قبوله.

سياسات وإجراءات مدونة السلوك: توفر مدونة السلوك توجيهات حول سلوك ومواقف 
العاملين في أثناء ساعات العمل وخارج مكان العمل؛ ألنهم يمثلون شركاتهم في الحياة 
العامة. وتستمد سياسات وإجراءات مدونة السلوك عادة من االلتزامات القانونية للشركة، 

ومن القيم الجوهرية اعتمدتها وأقرتها الشركة في إطار ثقافتها.
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كما تم تعريفها في البداية، ال يمكن تحقيق ممارسات المواطنة الصالحة للشركات دون 
إشراك أصحاب المصالح على الصعيدين الداخلي والخارجي على حد سواء.. وبالمثل، لن يتجسد 

نجاح إطار عمل مواطنة الشركات وال خطة عمله ما لم يتم اإلبالغ الواضح عن إطار العمل، 
على األقل بالنسبة لألطراف المعنية الداخلية. واألهم من ذلك، يتعين أن يكون المساهمون أو 

المجموعة المالكة مطلعة على تفاصيل إطار العمل، بعد أن يقدموا دعمهم والتزامهم من المراحل 
األولية. وباإلضافة إلى ذلك، يتعين على العاملين أن يكونوا على إطالع وأن يتم دمجهم؛ ألن 

معظم أنشطة تنفيذ البرنامج ستتحقق من خاللهم أو من أجلهم. ومن ثم ينبغي -عند هذه المرحلة 
من العملية- استخدام وسائل التواصل المناسبة التي تؤدي إلى المشاركة المناسبة وخلق الوعي 

الكافي حول تفاصيل إطار عمل مواطنة الشركات.
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حتى اآلن، قد يكون التفكير واإلجراءات تقتصر على مجموعة صغيرة من اإلدارة أو أصحاب 
المنظمة. لذا فقد حان الوقت لتكوين فريق مواطنة شركات للمضي قدما بإطار عمل مواطنة 

الشركات ومكوناته نحو التنفيذ الفاعل.

في معظم الحاالت، يقوم العاملون بأنشطة برنامج مواطنة الشركات أو المسئولية االجتماعية 
للشركات كدور إضافي أو كمسئولية إضافية على متطلبات عملهم المعتادة. وفي اآلونة 
األخيرة، أسست بعض الشركات وحدات تنظيمية مخصصة ألنشطة المسئولية االجتماعية 

للشركات الخاصة بها. في أي من الحالتين، فإن تكوين فريق بعينه لتنسيق جهود وضع وتنفيذ 
إطار عمل فعال لمواطنة الشركات، واستراتيجية المسئولية االجتماعية للشركات، يمثل أهمية 

بالغة لضمان نجاح التنفيذ. وينبغي على هذا الفريق أن يتصرف بوصفه فريق إدارة مشروع، فيؤدي 
المهام األساسية للبرنامج وإدارة المشروع مع مرور الوقت. وينبغي أن تشمل تلك المهام التواصل 
مع أصحاب المصالح والمالك بشأن المهام المحددة، ورصد الجهود التنفيذية لألفراد المسئولين 

عن أنشطة مواطنة الشركات في الشركة، ورفع التقارير حول النتائج والفوائد. قد ال تتحقق هذه 
العملية بسهولة؛ ألن هذا الفريق سيحتاج إلى قياس األداء ونتائج الجهود التي يبذلها األفراد الذين 

يعملون ببرنامج مواطنة الشركات، وإلى قياس أثرها على المنتفعين األساسيين لكل مهمة أو 
ا. وربما تتضمن اإلجراءات تحسينات في مستويات رضا العاملين،  ّا أو خارجي ّنشاط، سواء داخلي

وتعزيز التوازن بين العمل والحياة، وتحسينات في األوضاع المادية للمجتمع المحيط، أو غيرها من 
أنواع اإلجراءات ذات الصلة، اعتمادا على المواصفات القياسية لبرنامج مواطنة الشركات.
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تحديد األهداف والغايات إلطار عمل مواطنة الشركات الخاص بالشركة ومواءمة األهداف 
األساسية للبرنامج مع مهام الشركة بأكملها.

يدرك كبار رجال األعمال على مستوى العالم أن وجود إطار عمل فعال لمواطنة الشركات 
يمثل ما يتجاوز بكثير صورة عالقات عامة جيدة بالنسبة للزبائن والعاملين والمساهمين وجميع 

ا على التقييم النهائي للشركة.  ّا وإيجابي ّا مهمالشركاء المعنيين؛ إذ يمكن أن يؤثر تأثير
وعند هذه المرحلة من العملية، سيتطلب برنامج مواطنة الشركات الموضوع والفريق المكون 

لالضطالع بهذه المهمة، تحديد تفصيلي لألهداف، وخطط العمل، ومؤشرات األداء الرئيسية، حتى 
يتم تنفيذ إطار عمل مواطنة الشركات.

ويفيد الرسم البياني التالي في توجيه هذه الخطوة من العمل، كما يوضح الطيف الكامل 
ألنشطة المسئولية االجتماعية للشركات، وتركيزها على ما يتم اختياره من قبل الشركة، 

استنادا إلى إستراتيجية مواطنة الشركات الخاصة بها.

ولتوضيح ذلك، فقد تختار الشركة أن تبدأ تركيزها في وضع خطة ألنشطة مواطنة الشركات 
الخاصة بها بشكل ضيق وصغير كي تساعدهم على إدارة عمل ناجح، كأن يكون التركيز 

على أمور محدودة وداخلية. وربما تختار شركات أخرى أن تلعب دورا أكبر وأن يكون لها 
تأثير أعظم من خالل توسيع مجال أنشطتها لتصبح قدوة لآلخرين، فتعمل على مستوى مجال 

نشاطها بأسره، وتقود أنشطة مواطنة الشركات على مستوى هذا المجال، مثل وضع دليل 
أخالقيات لمجال عملها بالكامل، والتعاون مع األطراف المعنية من أجل تبني تلك الدليل.

ولذلك، فبعد الوضوح بشأن اإلمكانات التي يمكن تحقيقها من خالل برنامج مواطنة الشركات، 
وقدرات الشركة ونقاط قوتها، وربط إطار عمل مواطنة الشركات بإستراتيجية أعمالها، سوف 
تتمكن الشركة من اختيار ما هو أكثر مناسبة لخطط مواطنة الشركات الخاصة بها لتعظيم 

فرص نجاح التنفيذ وتحقيق االستفادة المثلى.

1 3

ما إن تتحدد ما هو المنشود واألكثر مناسبة للشركة على الخريطة الموضحة أعاله، ينبغي 
تحديد أهداف وغايات إطار عمل مواطنة الشركات لضمان التنفيذ الناجح. ويوضح الشكل 
البياني التالي األهداف النموذجية إلستراتيجية المسئولية االجتماعية الخاصة بالشركة، والتي 

يمكنها أن توجه عملية التخطيط لمواطنة الشركات:

 http://www.csrnetwork.com :1-  خريطة المسؤولية االجتماعية للشركات – وضع استراتيجية المسؤولية االجتماعية لشركاتك: فريق شبكة المسؤولية االجتماعية للشركات
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تهتم مواطنة الشركات أساسا بالقضايا الحقيقية الملحة التي تختلف من مجال عمل إلى آخر، 
ومن موقع إلى آخر، وفي الوقت نفسه تحدد توقعات شركة ما بشأن مسئوليات وحقوق القطاع 

الذي تعمل في مجاله. وفي هذه الخطوة، من األهمية بمكان أن تبدأ الشركة تنفيذ برنامج 
مواطنة الشركات بالتأكد من أن األساسيات الرئيسية تأخذ االهتمام الواجب:

القيم والمبادئ والحوكمة: االلتزام باللوائح والقوانين والمعايير القياسية الدولية، والمساعدة 
في منع الرشوة والفساد.

المسئولية تجاه السالمة: توفير ضمان الجودة لكل من برامج سالمة العاملين والمنتجات، 
واحترام حقوق اإلنسان وحقوق العمال، مثل تكافؤ الفرص، وعدم التمييز، وعمالة األطفال، 

وحرية تكوين النقابات، واألجور العادلة للقوى العاملة.
المسئوليات المتعلقة بالبيئة: الحفاظ على الجودة البيئية، وتبني عمليات إنتاج نظيفة وغير 

ا، وتشارك الخبرات بشأن تكنولوجيات البيئة. ّمكلفة بيئي

3 5

ا  ّيعد وضع السياسات واإلجراءات المعنية بكيفية التعامل مع إطار عمل مواطنة الشركات داخلي
ا خطوة مهمة لنجاح الشركة في تنفيذ المبادئ المقترحة والواردة بإطار عمل مواطنة  ّوخارجي

الشركات. وقد تتضمن تلك السياسات اآلتي:

وضع سياسات وهياكل مناسبة لمجلس اإلدارة واإلدارة العليا، ترسخ مواطنة الشركات في 
االتجاه االستراتيجي للشركة مع الحفاظ على العالقة الوثيقة باإلستراتيجية القائمة بالفعل 

للمسئولية االجتماعية للشركات. 
إنشاء أداء داخلي وحوافز تواصل وأنظمة قياس تساعد في تكوين صميم مواطنة الشركات 

بين العاملين وكبار المديرين التنفيذيين، حيث تلعب تلك األنظمة دورا حيويا في ضمان 
تنفيذ السياسات واإلجراءات على نحو يتناسب وغاية الشركة وقيمها وظروفها التشغيلية.
ا  ّا مهمتربية الجيل القادم من قيادات رجال األعمال، فتنمية المهارات القيادية يشكل عنصر
لضمان نجاح إطار عمل مواطنة الشركات. ومن ثم فإن االستعانة باإلدارة الوسطى وصغار 

ا  ّالمديرين التنفيذيين في بدء تبني سياسات وإجراءات مواطنة الشركات سيمنحهم حس
بالملكية والمسئولية، وسيساعدهم على خوض طريق تعلم كيفية إدارة أعمالهم وقيادة فرقهم.

 

 

http://www.WorldEconomicforum.com ،6 3- تقرير إطار عمل مواطنة الشركات: مواطنة الشركات العالمية: تحديات القيادة للمدراء التنفيذيين ومجالس اإلدارات. ص 2-  أهداف المسؤولية االجتماعية للشركات الخاصة بالشركة: وضع إستراتيجية مسؤولية الشركات الخاصة بك. فريق شبكة المسؤولية االجتماعية للشركات.
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العمليات األساسية لألعمال: يتمتع كبار رجال األعمال بسلطاتهم ومسئولياتهم األكبر في 
إطار ممارسة أنشطة أعمالهم على النحو الذي يحددون فيه المصادر والمنتجات والتسويق 
والتوزيع، وفي بعض الحاالت التخلص من منتجاتهم وخدماتهم. ولذا ينبغي وضع السياسات 
الرئيسية حول كيفية وضع المعايير القياسية للمواطنة الصالحة للشركات، الخاصة بكل 

جانب من تلك الجوانب الرئيسة لممارسة األعمال.
صوت المجتمعات المحلية: بالنسبة للشركات التي تتمتع بحضور مادي، تعد المجتمعات 

ا آخر من أبعاد التأثير. لذا يتعين على الشركات أن تستشير  ّا مهم ّعدالمحيطة التي تعمل بها ب
قادة المجتمع بشأن القضايا المتعلقة بالمصالح واالهتمامات المشتركة.
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حتى اآلن، تناول هذا الدليل كيفية وضع الشركة إلطار عمل قوي يتعلق بمواطنة الشركات؛ 
لتحقيق أهداف المنظمة وتحديد من الذي سينفذ وماذا سينفذ وأين سيقوم بالتنفيذ ومتى، ولم 

يتبق سوى وضع خطط بشأن كيفية التنفيذ.
 

إن إعداد خطط العمل التي تقسم األهداف إلى مبادرات أصغر يمثل الخطوة المنطقية التالية 
في وضع إستراتيجية كاملة. ويتعين أن تكون خطط العمل مختصرة وموزعة حسب القدرات 
الداخلية للشركة، كما يتعين أن تعتمد إحداها على األخرى، ومن األهمية بمكان أن يكون 

لكل مبادرة نتيجة تضيف قيمة محددة لكل من الشركة والمجتمع.

ومع مرور الوقت، يتعين أن تمر هذه المبادرات بعملية نضج تظهر التقدم في فهم الشركة لمدى 
أهمية مواطنة الشركات بالنسبة للبيئة الداخلية والخارجية.

ويمكن أن تستمر المبادرات في مواطنة الشركات لسنوات عديدة، ولكن كلما طال استمرار 
المبادرة، ازدادت صعوبة قياس قيمتها وآثارها على األهداف الداخلية للشركة. ولذلك، ينبغي أن 
يتوازن الجدول الزمني لتنفيذ تلك المبادرات بحيث ال يكون قصيرا للغاية فال تتحقق أية نتائج 

مهمة، أو طويالً للغاية بحيث يتم فقدان النتائج ويتعذر ربطها بالمنافع.
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بالمضي قدما في إطار عمل مواطنة الشركات، ستجد الشركة أن تحديد أدوار ومسئوليات 
بعينها على مستوى إداراتها ورؤساء أقسامها مسألة مهمة إلنجاح إطار العمل. وعندئذ يتعين على 

الشركة أن تنظر بعين االعتبار للجوانب المتمثلة في المساءلة بشأن التمسك بتلك السياسات 
واإلجراءات المحددة في إطار العمل، ليس هذا فحسب، بل بمجرد أن تنشط اإلدارة بشكل 
كامل في ممارسة أدوارها ومسئولياتها، سيصبح التفاعل في مناقشة القضايا على مستوى 

المنظمة أكثر وضوحا أكثر حينما يتم تحديد من يفعل ماذا، ومن يرفع التقارير لمن فيما يتعلق 
بالقضايا المثارة. فمثل هذه التفاعالت سوف تساعد -مع مرور الوقت- على تحسين وتنقيح إطار 

عمل مواطنة الشركات حتى يكون أكثر فاعلية، وهو الدور الذي ينبغي أن يكون مسئولية 
فريق التنسيق.

ا -عند هذه المرحلة- التوصل التفاق مع اإلدارة الرئيسية ورؤساء األقسام بشأن  ّومن المهم أيض
أدوارهم ومسئولياتهم المتعلقة بإشراك جميع األفراد والتمسك بالسياسات والقواعد المنصوص 
عليها في إطار عمل مواطنة الشركات. ومن األمثلة على ذلك، وضع موعد نهائي لسياسة عدم 

التسامح مع الممارسات الحالية التي تتنافى مع المبادئ التي اعتمدتها الشركة ضمن إطار عمل 
مواطنة الشركات، وعندئذ، تحتاج الشركة إلى منح فترة سماح لجميع العاملين حتى يلتزموا 

بتلك السياسات.
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تركز هذه الخطوة على الحاجة لوضع مقاييس تقيم بفاعلية مدى التقدم الذي تحقق في إنجاز 
إطار عمل مواطنة الشركات، سواء من حيث الوقت والجهد، واألموال التي تم استثمارها مع 

ربطها مباشرة بالعوائد المكتسبة.
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"ما يتم قياسه هو ما يتم إنجازه". من المهم للشركات التي تشارك في الجهود المبذولة لمواطنة 
الشركات أن تضع أدوات قياس يمكنها من خاللها تحديد القيمة النقدية لنفقات مواطنة 

الشركات الخاصة بها في عالقتها بتحليل العوائد والتكلفة، وهو ما من شأنه الدفع باتجاه 
التحسينات المستمرة إلطار عمل مواطنة الشركات.

ويختلف وضع آلية قياس مواطنة الشركات ومقاييس األداء من شركة ألخرى، ويكمن التحدي في 
تحديد مجموعة من مقاييس األداء يمكن أن تكون ذات صلة بالجميع ويتفق عليها كل شخص.

وبعض األمثلة على أدوات إدارة أداء مواطنة الشركات تلك الخاصة بمؤشرات األداء الرئيسية 
(KPI’s )، وآلية قياس األداء (Balance Score Cards)، والتي صممت على نحو ذي صله بإطار 

عمل مواطنة الشركات وبرامجها.

ويوصى عند هذه المرحلة، أن تسترشد الشركة في أعمالها بشركات أخرى مثيلة في مجال 
األعمال، وأن تقيس المساهمة التي حققتها مواطنة الشركات في مواجهة شركة أخرى لم تتبن 

إطار عمل لمواطنة الشركات. كما يمكن للشركة أن تقارن بين االستفادة الناتجة من تبني 
شركة ما الستراتيجيات المسئولية االجتماعية وبين األثر اإليجابي الناتج عن تطبيق شركة 

أخرى لمعايير مواطنة الشركات.
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ترتبط مواطنة الشركات بشكل أساسي بشفافية الشركات على المستويين الداخلي والخارجي، 
ففي السنوات األخيرة، احتلت شفافية الشركات الصدارة على مستوى العالم وأصبحت ترتبط 

اآلن بمواطنة الشركات. ويتعين على الشركات أن تتبنى ثقافة الشفافة بين العاملين لديها حتى 
تتمكن من وضع إطار عمل قوي لمواطنة الشركات، يتبنى سياسة عدم التسامح.

تمثل مسئولية الشركات إحدى الدعائم األساسية لمواطنة الشركات، وهو ما يؤسس حقيقة أن 

الشركات حول العالم تخضع للمساءلة عن تصرفاتها داخل مجاالت عملها والقطاعات التي تعمل 
بها؛ إذ يكون لقراراتها وتصرفاتها تبعات واضحة على اآلخرين، مثل المنافسين واألفراد في 

المجتمعات المحلية.

فبمجرد وضع وصياغة اإلستراتيجية وتحديد مخطط كامل لها وخطة عمل مفصلة تتضمن 
المبادرات التي سينفذها أفراد بعينهم داخل الشركة، يتعين على اإلعالم عن تلك اإلستراتيجية 

في جميع أرجاء الشركة إلظهار مستوى االلتزام والجهد الذي تبذله وستبذله في إطار عمل 
مواطنة الشركات. هذا اإلعالم الداخلي سيضع الجميع أمام ترقب احترام وتقديم الدعم لما أعلن 

عنه إذا أمكنهم أو أرادوا ذلك.

أما بالنسبة لإلعالم الخارجي، يتعين على الشركة أن يبرز صورة لها من خالل جهود التسويق 
والعالمة التجارية، حتى تظهر للمجتمع أنها على وعي بمسئولياتها تجاهه. وتتمثل الخطوة األولى 

-التي قد ترى الشركة وضعها في االعتبار- في تسويق جهودها من خالل منتجاتها و/ أو 
خدماتها المطروحة بالفعل، وما إن تحظى الشركة ببعض االهتمام في هذا النطاق وتصبح متمتعة 

ا، حتى يمكنها أن تطلق لنفسها عالمة تجارية  ّبسمعة أقوى بوصفها شركة مسئولة اجتماعي
بحمالت مستقلة لمواطنة الشركات لزيادة الوعي بالقضايا التي تعالجها الشركة، وهذه الخطوة 

سوف تساعد األطراف الخارجية ذات الصلة، سواء كانوا عمالء/ زبائن أو مستثمرين أو مسئولين 
حكوميين أو موردين.

ولذلك، من المهم أن ينبني تنفيذ إطار عمل مواطنة الشركات على اإلعالم المنتظم على 
المستويين الداخلي والخارجي، وعلى شفافية أنشطة مواطنة الشركات من أجل التشارك في 

التقدم وإبراز النجاح، أو التعلم من الدروس المستفادة من أية إخفاقات، سواء داخل الشركة أو 
تلك التي تظهر من خالل تنفيذ اآلخرين.




