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اإن جائزة امل�ش�ؤولية املجتمعية لل�شركات بالدول العربية تعنى بتحفيز ال�شركات العربية نح� تبني ممار�شات 
م�ش�ؤولة يف داخل من�شاآتها ويف املجتمع املحيط. حيث مت اإطالقها يف اخلام�س والع�شرين من �شهر �شبتمرب 
من عام ٢٠18م مبنا�شبة الي�م العاملي للم�ش�ؤولية املجتمعية، وت�شتمر يف عملها للعام الثاين على الت�ايل لعام 
٢٠٢٠م. وقد مت تق�شيم اجلائزة اإلى فئات عديدة، كما يتم تقييم املر�شحني لنيل هذه اجلائزة من امل�ؤ�ش�شات 
اقت�شادية  �شخ�شيات  ي�شم  والذي  اجلائزة  اأمناء  جمل�س  قبل  من  مهنية  معايري  وفق  العربية  وال�شركات 

واأكادميية عربية معتربة.
ال�شناعية  للتنمية  املتحدة  الأمم  ملنظمة  الإقليمي  املكتب  مع  ب�شراكة  الدورة  هذه  يف  اجلائزة  وحتظى 
اأ�شبح على ال�شركات  )الي�نيدو(، مما �شيحقق دعما مهنيا وبعدا دوليا للجائزة وفعالياتها املتعددة. لقد 
وامل�ؤ�ش�شات املعنية بعامل املال والأعمال والقت�شاد اأن تنظر اإلى نف�شها كجزء من املجتمع الذي تعمل فيه، 
ولي�شت كياًنا م�شتقاًل منف�شاًل عن هذا املجتمع. وعليها اأن ت�شحي مب�شلحتها الذاتية يف اأي وقت تتعار�س 

فيه مع م�شلحة املجتمع، �ش�اء كان جمتمعًا حمليًا اأو عامليًا..
ومع ظه�ر الجتاهات اجلديدة يف الإدارة، اأ�شبحت ال�شركات وامل�ؤ�ش�شات على يقني باأن هدفها يف الزدهار 
لن يتحقق ما مل تكن يف خدمة املجتمع، مما يحقق عائدا جمزيا على ال�شركات وامل�ؤ�ش�شات ذاتها، وبتقدير 
واحرتام لدورها يف التنمية القت�شادية والجتماعية، كما تع�د على املجتمع باخلري واملنفعة من جهة، وبتلبية 

احتياجاته من اخلدمات وال�شلع وتط�ير امل�ارد، الب�شرية وحماية البيئة من جهة اأخرى. 
مهنية  تبني جائزة  الجتماعية يف  للم�ش�ؤولية  الإقليمية  ال�شبكة  مبادرة  املفه�م، جاءت  وانطالقًا من هذا 
لل�شركات  املجتمعية  امل�ش�ؤولية  تطبيقات  جمالت  يف  واملمار�شات  الجنازات  باأف�شل  التعريف  يف  ت�شاهم 

العربية للعام الثاين على الت�ايل.
لقد كانت ال�شتجابة بف�شل من اهلل تعالى من قبل ال�شركات وامل�ؤ�ش�شات العربية يف الدورة الأولى من هذه 
اجلائزة حمط تقدير واحرتام من املنظمني، حيث كان التفاعل كبريا، مما جعلنا نرغب كلجنة منظمة اأن 
ن�شتمر يف هذه الفعالية املهنية اجلادة. ف�شكرا ملن يعمل من اأجل تنمية جمتمعاتنا العربية �ش�اء كانت جهات 
حك�مية اأو �شركات وم�ؤ�ش�شات خا�شة اأو جمتمعية. و�شكرا ملكتب منظمة الأمم املتحدة للتنمية ال�شناعية 

)الي�نيدو( يف مملكة البحرين على �شراكتهم لهذه اجلائزة.
امل�جهة  اجلائزة  هذه  اإطالق  يف  مبادرتها  على  الجتماعية  للم�ش�ؤولية  الإقليمية  ال�شبكة  ن�شكر  وختاما 
لل�شركات العربية وللجهات القت�شادية يف منطقتنا من اأجل منحها فر�شة لإبراز اجنازاتها املجتمعية وفق 

مرجعيات مهنية معتربة. وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

• رئي�س جائزة امل�ش�ؤولية العربية لل�شركات بالدول العربية

تقديــم

بقلم : عبداهلل بن �سامل الروا�س
ال�شفري الدويل للم�ش�ؤولية الجتماعية

جـائــزة الشـركــات العربيـــة للعـام 
الثـانــي علـى التوالــــي 



3 جائزة امل�ش�ؤولية املجتمعية لل�شركات بالدول العربية لعام ٢٠٢٠م

مـاهيــة الـجـائـزة:
جائزة المسؤولية المجتمعية 

للشركات بالدول العربية تعنى 
بتحفيز الشركات العربية نحو تبني 

ممارسات مسؤولة في داخل 
منشآتها وفي المجتمع المحيط. 

وقد تم تقسيم الجائزة إلى فئات 
عديدة، وسيتم تقييم المرشحين 

لنيل هذه الجائزة من المؤسسات 
والشركات العربية وفق معايير 
مهنية. كما سيتم التعاون في 
تنفيذ الجائزة عبر الشراكات مع 

الغرف التجارية والصناعية العربية 
إضافة إلى مجالس األعمال 
العربية، وهيئات اقتصادية 

وتجارية عربية معتبرة.
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سعادة البروفيسور
يوسف عبدالغفار

ال�شفري الدويل للم�ش�ؤولية املجتمعية
رئي�س جمل�س اإدارة ال�شبكة الإقليمية 

للم�ش�ؤولية الجتماعية

سعادة الشيخ
عبدالله بن سالم الرواس

ال�شفري الدويل للم�ش�ؤولية املجتمعية
رئي�س جائزة امل�س�ؤولية املجتمعية 

لل�سركات العربية لعام 2٠2٠م

سعادة الدكتور
هاشم حسين

رئي�س مكتب ترويج ال�شتثمار والتكن�ل�جيا 
منظمة الأمم املتحدة للتنمية ال�شناعية

مملكة البحرين
ال�شفري الدويل للم�ش�ؤوية املجتمعية

�سيف �سرف اجلائزة
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فئــات الجائـزة

أواًل: جائزة شخصية العام االقتصادية العربية المسؤولة مجتمعيًا
متنح هذه اجلائزة ل�شخ�شيات اقت�شادية وجتارية عربية لها دور جمتمعي بارز واأحدثت اأثرًا وا�شحًا 

يف داخل م�طنها ويف خارجه.

رابعا: جائزة الغرفة التجارية والصناعية العربية المسؤولة مجتمعيًا.
والتي  الفاعلة،  املجتمعية  امل�شاركة  العربية ذات  وال�شناعية  التجارية  للغرفة  يتم منح هذه اجلائزة 

ت�شاهم يف برامج اخلدمة وامل�ش�ؤولية املجتمعية مببادرات رائدة وم�ؤثرة.

ثالثا: جائزة الجهات والوزارات الحكومية المسؤولة مجتمعيًا
في مجاالت االقتصاد والتجارة.

يتم منح هذه اجلائزة ل�زارات القت�شاد والتجارة العربية الأكرث متيزًا يف جمالت امل�ش�ؤولية املجتمعية 
وتطبيقاتها.

ثانيًا: جوائز الشركات المسؤولة مجتمعيًا:

يتم منح هذه اجلائزة لل�سركات العربية امل�س�ؤولة جمتمعيًا وفق الفئات الآتية:

جائزة ال�سركة العربية امل�س�ؤولة جمتمعيًا 
لفئة ال�سركات ال�سغرية واملت��سطة.

جائزة ال�سركة العربية امل�س�ؤولة 
جمتمعيًا لفئة اخلدمات.

جائزة ال�سركة العربية امل�س�ؤولة 
جمتمعيًا لفئة الطاقة.

جائزة ال�سركة العربية امل�س�ؤولة 
جمتمعيًا لفئة البن�ك وامل�سارف.

جائزة ال�سركة العربية امل�س�ؤولة 
جمتمعيًا لفئة القطاع العقاري.

جائزة ال�سركة العربية امل�س�ؤولة 
جمتمعيًا لفئة ال�سناعة.

جائزة ال�سركة العربية امل�س�ؤولة 
جمتمعيًا لفئة الفندقة وال�سياحة.

جائزة ال�سركة العربية امل�س�ؤولة 
جمتمعيًا لقطاع املقاولت.

جائزة ال�سركة العربية امل�س�ؤولة 
جمتمعيا لفئة الـتاأمني والتاأمني التكافلي.
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آليــــة التقـــدم للجــائــــزة:
�شيتم العالن عن اجلائزة وتفا�شيلها بتاريخ ٢٦ يناير ٢٠٢٠م.   •

اأن  لل�شركات  مار�س ٢٠٢٠م، حيث ميكن  تاريخ ٢٧  العربية حتى  لل�شركات  التقدم  باب  فتح  �شيتم    •

التقدمي عرب الربيد الإلكرتوين لل�شبكة الإقليمية للم�ش�ؤولية الجتماعية.
�شيتم اجتماع جلنة التحكيم يف الفرتة مابني ٢8-٢9 مار�س من عام ٢٠٢٠م.   •

�شيتم تكرمي الفائزين يف  حفل يقام بتاريخ ٢٠ من �شهر اأبريل من عام ٢٠٢٠م.   •

شروط التقدم للجائــزة:
• ميكن التقدم للجائزة جلميع من يندرج حتت اإحدى الفئات املذك�رة يف فئات اجلائزة.

• ي�شرتط للجهة املتقدمة اأن تك�ن لها �شفة قان�نية يف م�طنها العربي.
• على اجلهات املتقدمة اللتزام بالإطار الزمني للجائزة.

• تقدم اجلهة املتقدمة مل�شابقة اجلائزة ملخ�س عن دورها يف جمالت امل�ش�ؤولية املجتمعية يف م�طنها 
يرفق  اأن  1٢، وميكن  مقا�س خط  على   )WORD( ب�شيغة 15 �شفحة مطب�عة  يزيد عن  ل  فيما 
للم�ش�ؤولية  القليمية  لل�شبكة  الإلكرتوين  الربيد  عرب  تقدميه  ويتم  امللخ�س،  �شرح  تعزز  �ش�ر  معه 

الجتماعية.
الربيد  وعن�ان  الت�ا�شل،  اأرقام  �شامال  املتقدمة،  اجلهة  قبل  من  الت�ا�شل  عن  امل�ش�ؤول  حتديد  يتم   •

اللكرتوين.
• يت�سمن امللخ�س الذي يتم تقدميه ال�س�ابط الآتية:

1- اإبراز البعد التاريخي وتط�ره ملمار�شة امل�ش�ؤولية املجتمعية من قبل اجلهة املتقدمة.
ا�شرتاتيجي وذلك من خالل  اإطار  املتقدمة وفق  للجهة  امل�ش�ؤولية املجتمعية  ٢- ت��شيح ممار�شات 

روؤية ور�شالة واأهداف هذه اجلهة وخطتها ال�شرتاتيجية اأو التنفيذية اأو خطط اأعمالها. .
3- اإبراز مناذج من ممار�شات امل�ش�ؤولية املجتمعية للجهة املتقدمة يف داخل من�شاآتها )امل�ظف�ن- 

بيئة العمل- الخ(.
4- اإبراز مناذج من ممار�شات امل�ش�ؤولية املجتمعية للجهة املتقدمة يف املجتمع املحيط.

5- اإبراز ممار�شات ت�ثيق مبادرات امل�ش�ؤولية املجتمعية والأطر املهنية املعتمدة ل�شدار التقارير.
والجتماعية  البيئية  املرتكزات  وفق  املجتمعية  للم�ش�ؤولية  املتقدمة  اجلهة  ممار�شات  ابراز   -٦

والقت�شادية.
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لقطات مصورة من الدورة األولى لحفل تكريم 
الفائزين بجائزة المسؤولية المجتمعية للشركات 

بالدول العربية لعام ٢٠١٩م
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ال�شبكة الإقليمية للم�ش�ؤولية الإجتماعية هي م�ؤ�ش�شة مهنية دولية غري هادفة للربح    •

مت تاأ�شي�شها يف عام ٢٠٠٧م وم�شجلة ر�شميا يف ال�ليات املتحدة الأمريكية، كما 
يقع مقرها لالإقليم العربي يف اململكة املغربية. وقد ح�شلت على ع�ش�ية برنامج 
واتفاقيات  ومكاتب  فروع  ولها  ٢٠14م.  عام  يف  املتحدة  لالأمم  العاملي  التفاق 

متثيلية يف داخل العديد من الدول العربية ويف خارجها.

ح�ل  ال�عي  م�شت�ى  رفع  اإلى  الإجتماعية  للم�ش�ؤولية  الإقليمية  ال�شبكة  تهدف   •

امل�ش�ؤولية املجتمعية لل�شركات وامل�ؤ�ش�شات، والعمل على تعزيز امل�ش�ؤولية املجتمعية 
لل�شركات وامل�ؤ�ش�شات، والقطاعات احلك�مية والأهلية واخلا�شة. 

ت�شعى ال�شبكة الإقليمية للم�ش�ؤولية الجتماعية لتحقيق اأهدافها من خالل تقدمي    •

املتخ�ش�شة،  العمل  وور�س  التدريبية  الربامج  وتنفيذ  ال�شت�شارية،  اخلدمات 
وكذلك تنظيم امللتقيات وامل�ؤمترات املتخ�ش�شة يف جمالت امل�ش�ؤولية املجتمعية، 

والتنمية امل�شتدامة واأخالقيات الأعمال واخلدمة املجتمعية والتط�ع امل�ؤ�ش�شي.

واأن�شطتها  اأن ت�شبح ممار�شاتها واأعمالها  ال�شركات وامل�ؤ�ش�شات على  م�شاعدة    •

م�ش�ؤولة ومت�افقة مع معايري التنمية امل�شتدامة.

وبح�ث  درا�شات  تنفيذ  على  الجتماعية  للم�ش�ؤولية  الإقليمية  ال�شبكة  تعمل    •

قطاعات  لتثقيف  متن�عة  ومطب�عات  دوريات  ا�شدار  اإلى  ا�شافة  متخ�ش�شة، 
للمقايي�س  وفقًا  املجتمعية  امل�ش�ؤولية  مبمار�شات  الأخرى  وامل�ؤ�ش�شات  الأعمال 

العاملية املعتمدة. 

ملمار�شات  لت�فري مر�شد مهني  الإجتماعية  للم�ش�ؤولية  الإقليمية  ال�شبكة  ت�شعى    •

امل�ش�ؤولية املجتمعية الفاعلة يف املنطقة العربية.

باملبادرات  التعريف  على  الجتماعية،  للم�ش�ؤولية  الإقليمية  ال�شبكة  تعمل    •

والأهلية،  احلك�مية،  والقطاعات  وامل�ؤ�ش�شات،  لل�شركات،  امل�ش�ؤولة  واملمار�شات 
وكذلك منظمات املجتمع املدين، وتقدير اأ�شحابها، والقائمني عليها من خالل 

فعاليات تكرميية وتقديرية مهنية معتربة.

الشبكة اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية

www.regionalcsr.com
Email: info@regionalcsr.com


