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مواطنة الشركات...

�أ�س����بح مفهوم �ملو�طن����ة حموًر� �أ�سا�س����ًيا 
�سمن �لدر��سات �لإن�سانية عامة و�لقانونية 
خا�سة، لي�س����ف �لو�س����عية �لقانونية �لتي 
متّكن �أي �سخ�ص ينتمي �إىل بلد من �أن يتمتع 
مبا متنح����ه �حلكوم����ة يف �لبل����د �ملعني من 
�متياز�ت ملو�طنيه����ا، ويف �ملقابل يتحمل 
�لو�جبات كافة �لتي ترتتب على �ملو�طنة، 
كدف����ع �ل�رض�ئ����ب و�ملحافظة عل����ى �لأمن 
و�لبيئ����ة و�مل�س����الح �لجتماعي����ة......  

�إلخ. 
وم����ن �ملمكن �لنظ����ر �إىل مفه����وم �ملو�طنة 
م����ن �لبع����د �لقت�س����ادي � �لجتماعي وفًقا 

مل�ستويني: 
�مل�س����توى �لفردي: و�لذي يتمثل باإ�س����باع 
حاجات �لفرد �لأ�سا�س����ية، عل����ى �أل يوؤدي 

ذلك �إىل �جلور على �ل�سالح �لعام.
بالتفاف  و�ملتمث����ل  �جلماع����ي:  �مل�س����توى 
�لنا�ص حول �لغايات و�مل�سالح �مل�سرتكة، 
مبا يوؤدي �إىل تاأ�س����ي�ص �لتع����اون و�لتكافل 
و�لعمل �جلماعي �مل�س����رتك، ويرتجم ذلك 
من خالل عمل كل من �ملنظمات و�ل�رضكات 

باختالف �أنو�عها و�أهد�فها.
�إن �حلقوق �خلا�س����ة و�لتي متت �لإ�س����ارة 

»�أجندة �أعمال �إقليم كرد�ستان« منوذًجا
مو�طنة �ل�سركات و�ملنظمات.. و�لتنمية �مل�ستد�مة:

بقلم: د.خالد حيدر 
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�إليها، من �ملمكن �أن ترتجم �إىل �مل�س����توى 
�خلا�ص باملنظمات و�ل�رضكات لينتقل بذلك 
�حلديث من �ملو�طنة �إىل مو�طنة �ل�رضكات، 
وبالتايل �سينتقل �حلديث �إىل �سعي �لأخرية 
�إىل حتقيق م�س����الح �مل�س����تهلكني و�ملدر�ء 
و�ملوظف����ني، و�لبيئة، و�أجه����زة �لإعالم، 
و�لحتاد�ت و�لنقابات، �أي �ملجتمع ب�سفة 
عام����ة، وتدريجًيا � و��س����تناًد� لذلك � ينتقل 
بنا �لتحليل �إىل �مل�س����ئولية �لجتماعية �لتي 
تتحمله����ا �ملنظمات و�ل�����رضكات �ملذكورة 
�لأه����د�ف  حتقي����ق  �إىل  ل�س����عيها  نتيج����ة 
�ملر�سومة من قبلها، وذلك يت�سمن �رضورة 
�لرتكيز على �لبيئة �لتي تتاأثر بن�ساطات تلك 
�ملنظمات و�ل�رضكات �لتي ت�سري �إىل �لكيفية 
�لتي يت����م بها ت�س����ويق نتائج تلك �لأن�س����طة 

وتاأثري�تها يف �ملجتمع )�لبيئة �ملحيطة(. 
وب�س����كل ع����ام مت حتدي����د تل����ك �مل�س����ئولية 

�لجتماعية �سمن �جتاهات ثالثة:
�مل�سئولية جتاه حتقيق �لأرباح.  1 .

�مل�سئولية جتاه �أ�سحاب �مل�سالح.  2 .
�مل�سئولية جتاه �ملجتمع.  3 .

وذل����ك يعط����ي �س����ورة و��س����حة لنتق����ال 
تلك �مل�س����ئولية من �مل�س����توى �لف����ردي �إىل 

اأجندة اأعمال اإقليم كرد�ستان
قام �ئتالف بني جمعيات �لأعمال �لكردية، و�لغرف �لتجارية، ومر�كز �لبحوث �لقت�س���ادية، بو�سع 
�أجندة �لأعمال �لكردية وتقدميها حلكومة �إقليم كرد�س���تان. ويف بادرة غري م�سبوقة، تعد هذه �لأجندة 
مبثابة �أد�ة قوية لدعم �لقطاع �خلا�ص بالعر�ق، كما �أنها تعبري عن �أن جمتمع �لأعمال �لكردي ي�س���عى 
بخطى حثيثة نحو �مل�س���اركة �ملجتمعية، و��سًعا مو�طنة �ل�رضكات كاأحد �أهم �أ�س�ص �لتنمية �مل�ستد�مة، 
�لتي تت�س���من جمموع���ة من �ملبادئ �لتي ت�س���تند �إليها �ملنظم���ات و�ل�رضكات يف �ملناف�س���ة فيما بينها، 

وبالتايل �ل�سعي �إىل حتقيق �لتميز كل يف جماله وهي:
 اجلودة: يف �ملنتجات �أو يف تقدمي �خلدمات مبا يوؤدي �إىل �لن�سجام مع �ملجتمع �حلديث. 

امل�سئولية: �أي �أن ت�س���ع كل �ملوؤ�س�سات �ملذكورة نف�سها �أمام �مل�ساءلة عن خمتلف �أن�سطتها و�أعمالها 
مبا ي�سمن �ملحافظة على خمتلف �ملعايري �لجتماعية و�لقت�سادية و�لبيئية. 

امل�سالح املتبادلة: �أي �لعتماد على �ملنفعة �لد�ئمة لالأطر�ف �مل�س���رتكة كافة يف �أعمال �ملنظمات 
و�ل�رضكات.  

الكفاءة: و�لتي تعني ممار�سة خمتلف �لأن�سطة بحيث يتم من خاللها �حل�سول على �أكرب منطقة باأقل كلفة، 
وترتجم هذه �لكفاءة �س���من مو�س���وع �لتنمية �مل�س���تد�مة �إىل جتارة ر�بحة ومفيدة �جتماعًيا ومنتجات 

بيئية ذكية وخدمات ت�سكل �أ�سا�ًسا متيًنا وغًد� م�ستدمًيا على �ملدى �لبعيد. 
احلرية: تعرب �لتنمية �مل�س���تد�مة عن �ل�ستمر�رية يف دورة حياة �ملنظمة �أو �ل�رضكة، و�لتي تعتمد على 
م���دى �حلرية يف تطبيق معايري �جل���ودة على منتجاتها �أو �خلدمات �لتي تقدمه���ا، وتعترب �لربحية هي 

�ملحور �لأ�سا�سي لتطبيق تلك �حلرية و��ستد�متها.
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مواطنة الشركات...

�أي  �جلماع����ي، و�ص����واًل �إىل �ملجتمع����ي، 
�لتنمية �مل�ص����تد�مة، �لتي يق�ص����د بها �لتنمية 
�لتي تاأخذ بنظ����ر �العتبار حاجات �ملجتمع 
�حلالي����ة دون �مل�ص����ا�س بحق����وق �الأجيال 
����ا، وهي  �لقادمة للوفاء باحتياجاتهم �أي�صً
جتري �صمن جماالت: �لنمو �القت�صادي.. 
و�لبيئي����ة..  �لطبيعي����ة  �مل����و�رد  وحف����ظ 
و�لتنمي����ة �الجتماعية. ويعد رفع م�ص����توى 
�لدخ����ل �لفردي )�لق�ص����اء عل����ى �لفقر( يف 
�أي بلد �ملحرك �الأ�صا�ص����ي للتنمية �ملذكورة 
�ملن�صودة، �أي �أن تكون تلك �لتنمية متالئمة 

مع كل من �لعد�لة �الجتماعية و�لبيئة. 
منوذج �إقليم كرد�ستان

يقدم ما مت �إجنازه من �أجن����دة �أعمال �إقليم 
كرد�صتان دلياًل و��صًحا على �صعي �ملنظمات 
و�ل�رشكات �لعاملة يف هذ� �الإقليم �إىل تطبيق 
�ملبادئ و�لنهج �خلا�س باملو�طنة � �صو�ء 
كانت ت�ص����عى �إىل ��ص����تخد�مها وتطبيقها �أو 
تفر�س عليها � لتحقيق �أهد�فها �خلا�ص����ة، 
�قت�صادية  كانت �أم �جتماعية. هذه �الأجندة 
�لتي �ص����ارك يف �إجنازه����ا خمتلف جمعيات 
�الأعم����ال و�ملنظمات �لعامل����ة يف �الإقليم، 
وت�ص����منت �أهم �ملالمح �مل�صرتكة للم�صكالت 

التي تع����اين منها تلك املنظمات واجلمعيات 
اأن�صطتها االقت�صادية املختلفة  عند ممار�صة 

�صمن القطاع اخلا�ص.
وتعرب م�ص����اركة هذه ال�رشكات واملنظمات 
يف اإجن����از االأجندة الوطني����ة عن رغبتها يف 
االن�ص����واء حتت مظلة املواطنة ال�ص����احلة، 
التي حت����دد نقطة االنطالق �ص����من م�ص����رة 
حتقيق االأهداف اخلا�صة بها كل على حدة، 
و�ص����واًل اإىل حتقيق الرفاهية االقت�ص����ادية 
� االجتماعي����ة من خالل التنمية امل�ص����تدامة 
اعتم����اًدا على املبادئ الت����ي ورد ذكرها، 
واملتمثلة يف جودة ما تقدمه من خدمات اأو 
�صلع مع االأخذ باالعتبار مو�صوع  الكفاءة، 
اأي الكيفي����ة اأو االآلية التي يت����م من خاللها 
تقدمي اخلدمات اأو اإنتاج ال�ص����لع. ويتم كل 
ذلك من خالل تبني م�صئولية حتقيق االأهداف 
املذكورين  للموؤ�رشي����ن  وفًق����ا  املذك����ورة 
حتقي����ق  وب�����رشط  والكف����اءة(،  )اجل����ودة 
امل�صالح امل�صرتكة، ويتمركز كل ذلك على 
مرتكز احلرية يف اإبداء الراأي وامل�ص����اهمة 
اأو امل�ص����اركة يف عملي����ة تق����دمي اخلدمة اأو 
اإنتاج ال�صلعة �صمن االإطار القانوين املحدد 

كل وفًقا الخت�صا�صه ون�صاطاته.

العـــــراق


