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الملخص

تحدید فى الوقت الراھن باإلضافة إلى حتیاجات المجتمعیة لمصر إللتحلیالً ستراتیجیة إلیعرض الجزء األول من ھذه ا
العالقة اً وھي تحدیدAgro-Food Industry (AFI)بقطاع الصناعات الغذائیة الزراعیةالتى ترتبطأھم القضایا الحرجة 

وكذلك حصر جمیع ،، وذلك مع التركیز على السیاق المنھجى الذى ینطوى على التحدیاتبین الماء والطاقة والغذاء
. بقطاع الصناعات الغذائیة الزراعیةاألطراف المعنیة ذات الصلة 

Corporate Social Responsibilityللشركات ستراتیجیة المسؤولیة المجتمعیة إأما الجزء الثاني فیوضح أن  (CSR)
كیف یمكن ئھ فى ھذا الشأن إجراالتقییم الذي تم ویوضح المجتمعیة، فوائد والتنفیذ األعمال یمكن أن تجمع بین 

نھا قد تؤدي إلى تعزیز القدرة التنافسیة للشركة، ویمثل إبل عمل خیريأن تكون أكثر من مجرد لمسؤولیة المجتمعیة ل
كما یوضح ھذا الجزء مدى أھمیة ،Sustainable Development (SD)ارتباط وثیق بمفھوم التنمیة المستدامةذلك 

على أھمیة التواصل مع األطراف المعنیة وإعداد مع التركیز وكیفیة التأسیس لھا،لسیاقالحوكمة الرشیدة في ھذا ا
بین غالبیة من ممارسة التواصل فى أن الحوار ، وھو األمر الذي سوف یتضح فیما بعد التنمیة المستدامةتقاریر 

.ما زال محدوداً الغذائیة الزراعیةاتالصناعمجال الشركات العاملة في 

نتائج ستراتیجیة نتائج اللقاءات األربعة العامة التي عقدت مع األطراف المعنیة، وإلالجزء الثالث من ھذه اویتضمن 
، فضال عن للرأىاستمارة استبیان٤٢ن خالل تجمیع الذي تم إجراؤه مع ممثلي ھذه الصناعة مإستطالع الرأى 

الخاصة بالمسؤولیة المجتمعیة التواصلنترنت حول ممارساتإلعرض الدراسة المقارنة التي تمت عن طریق ا
أن تستخدم یمكن بذلك لمجتمعیة لیست جدیدة على الصناعة والنتائج إلى أن المسؤولیة اكما أشارت، للشركات المحلیة

تعلق ألھداف تتطبیق المعاییر یمكن أن یفوق مجرد التطبیق مما یجعل مجال ستراتیجیةإلعلى نطاق أكبر من الناحیة ا
. مجال التصدیرفى النشاطب

للشركات ستراتیجیة المسؤولیة المجتمعیة الملموسة إلمجموعة من العناصر من ھذه اإلستراتیجیة الجزء الرابع ویقدم 
مع األطراف المعنیة والمقابالت الشخصیة ریةلقاءات التشاونابعة من القتراح برؤیة ورسالة لھذا المفھوم إبما فیھا 

تطبیق ھذه اإلستراتیجیة على مستوى الشركة تم كیفیة إلعطاء مثاالً ملموساً لو، ھذا المجالالخبراء وقادة الرأى فيو
متضمناً عدد Integrated Balanced Scorecard (IBSC)اإلداء المتوازنةالنظام المتكامل لبطاق"إقتراح إستخدام

إطار عمل "ویطلق على ھذا النظام Key Performance Indicators (KPI)" مؤشرات قیاس األداء الرئیسیة"من 
Sustanability Flower Framework"زھرة اإلستدامة (SF).

من حیث اإلجراءاتللشركاتالمجتمعیةالمسؤولیة ستراتیجیةإاآلثار المترتبة علىعلىكل فصلیحتويو
المسؤولیة المجتمعیة للشركات ستراتیجیة إالفصل األخیر ملخصا للتوصیات حول ، ویعرضاألولویات الموصى بھاو

:العاملة بقطاع الصناعات الغذائیة الزراعیة المصریة على النحو التالي

عقد سلسلة من لقاءات التوعیة المتعلقة بالمسؤولیة المجتمعیة للشركات، مع التركیز على موضوعات محددة .١
باإلضافة ، "تقاریر االستدامة المتكاملةإعداد خطط "، و"لتحدیات األمن الغذائيالمنھجیةالعالقات "تتضمن 

إلعداد الدولیة والمبادرة ، ISO 26000:2010للمسؤولیة المجتمعیة المواصفة الدولیة عدة مفاھیم مثل إلى 
تصنیع الغذائى، وإطار عملھا التكمیلي الخاص بال، Global Reporting Initiative (GRI)التقاریر 

شركة حالیاً الذي تطبقھ و"إطار عمل زھرة االستدامة"ذه الصناعة مثل وغیرھا من األطر المستخدمة في ھ
.Sekemسیكم

التى تغطي البرامج التدریبیة للشركات إلى ضرورة أن ھذه الصناعةلممثلىأشارت نتائج إستطالع الرأى .٢
:الموضوعات التالیةما لدیھا من برامج في تنفیذ برامج المسؤولیة المجتمعیة أو تحسینترغب
والء یلیھا لصحة والسالمة األولویة األولى ل: في البعد المجتمعي للمسؤولیة المجتمعیة للشركات.أ

.العاملین وتحفیزھم، وحقوق العمال
.إدارة التربة، وإدارة الحیوان والنباتیلیھا دارة الطاقة األولویة األولى إل: في البعد البیئي.ب
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العالمة وإدارة یة العمیل والعالقة معھ، التسویق مجموعة المنتجات، مسؤول: في البعد االقتصادي.ج
.التجاریة

على أفضل الممارسات على نحو منتظم یجب إطالع الشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائیة الزراعیة .٣
لذا یجب و،تبادل الخبرات والمعلومات فیما بینھامع في مجال المسؤولیة المجتمعیة على المستوى المحلي 

اللقاءات والزیارات على مستوى وكذلك تنظیم إصدار نشرة شھریة حول ممارسات المسؤولیة المجتمعیة، 
.القطاع

على مستوى الصناعة على أساس توفیر أداة "ستدامةإلإطار عمل زھرة ا"نظام بتعریف وتقدیمیوصى .٤
یست إجباریة إال أنھ یمكن تعدیل ن المشاركة لأالرغم من ، وعلى للتقییم السریع على مستوى كل شركة

اإلداء بطاقةلنظام بالمجال األكبرویرتبط التقییم السریع ، ھذا حتیاجات كل شركةطبقاً إلالتقییم السریع مجال
ویسمح بإجراء عملیة تقییم فاعلة وشاملة ألداء الشركة فیما یتعلق بقضایا "ستدامةإلزھرة الالمتوازن

.نتائج ھذا التقییم تستطیع الشركة تحدید األولویات المستقبلیة ومجاالت التعاون، وبناءً على ستدامةإلا
بتكار المجتمعي على مستوى الصناعة وذلك بھدف مواجھة التحدیات إلستراتیجیة أیضا عملیة لإلتقترح ا.٥

لى ھذه الذي تم إجرائھ عإلستطالع الرأىالصناعات الغذائیة الزراعیة، وطبقا تواجھھاالمجتمعیة التي 
بتكار المجتمعي إلعملیة افإن لذا ، والتحدي األكبر لمصر في الوقت الحاليتمثل ندرة الطاقة فإن الصناعة
مستویاتفضال عن ، األطراف المعنیة األساسیة من مختلف المجاالت والثقافات وقطاعات المجتمعتتضمن 

ما یرتبط بھا من بھذه الصناعة وقة عالبھدف التغلب على التحدیات ذات المن الشركة تنظیمیة مختلفة 
بتكارإلامناألطراف خالل المراحل األربعتعاون بین ھذهھذه العملیة تحقیق التضمنوة، طراف المعنیاأل

:المجتمعي
.تشخیص المشكالت.أ

.تحدید الحلول.ب
.ختبار الحلولإ.ج
.تصعید الحلول.د
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المسار اإلستراتیجى نحو التجدید

القضایا الھامةتحدید : الجزء األول
١نبذة تاریخیة عن القطاع الزراعى فى مصر

، القطن، واألرز، والذرة، والقمح، والحبوب، والفواكھ، والخضروات: نتاج المنتجات الزراعیة التالیةإتقوم مصر ب
.، والجاموس، واألغنام، والماعزوالماشیة

. مصر ما زالت تصنف على أنھا دولة غیر متطورةقتصادي لھذا القطاع بأنھ سيء للغایة حیث إن إلویتسم الموقف ا
:وفیما یلي بعض الحقائق المتعلقة باالقتصاد المصري

دوالربلیون٥٣٧٫٨= الناتج المحلي اإلجمالي 

دوالر١٫٩٧٦=للفرد/الناتج المحلي اإلجمالي 

%٢٫٢=معدل النمو السنوي للناتج المحلي اإلجمالي

%١٣= معدل البطالة 

%٢٤٫٨= معدل البطالة بین الشباب 

%٧٫٥٩= معدل التضخم

%٩٫٧٥= سعر الفائدة 

)من االنتاج الحیواني% ٢٤٫٥منھا % (١٤٫٧= القطاع الزراعي كنسبة مئویة من الناتج المحلي اإلجمالي 

قة والتعاون بین مالك قتصاد المصري من وجھة النظر الزراعیة في نقص الثإلالتي تواجھ الكاالمشوتنحصر
التذبذبإلىةفاض، باإلھتمام بصیانة األرض وتدھور الظروف العامةإلاألراضي والمستأجرین مما یؤدي إلى قلة ا

.ستثمار الزراعيإلفي سوق األراضي الزراعیة وتدھور اوعدم الثبات الشدید 

:نتاج الزراعي المصريإلفیما یلي بعض الحقائق المتعلقة باو

ملیون طن٨٫٢= نتاج القمح إ

ملیون طن٥٫٨٧= نتاج الذرة إ

رأسملیون٥= الماشیة 

رأسملیون٤= الجاموس 

رأسملیون٥٫٥= األغنام 

رأسملیون٤٫٥٥= الماعز 

دجاجةملیون٩٦= الدواجن 

,FAO(ى مصراألغذیة والزراعة فلمنظمةالقطریةالدراسة منالفصلمعلومات ھذاإقتباس ، فقد تمینص على خالف ذلكإذا لم١ 2011.(
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٩

من % ٨٣حتفاظ بما یقرب من إلنتاج الذرة حیث یتم اإنجد أن غالبیتھ یرتبط بفنتاج الحیوانيإلأما فیما یتعلق با
.من الجاموس في األرض الزراعیة% ٩٤الماشیة، و

الغالبیة تعتمد على البرسیم المصري الذي یخصص لزراعتھ فقط من غذاء الماشیة في حین أن % ٥تمثل المراعى و
ھتمام الكافي بوصفھ محصول أساسي لقطاع الزراعة المصري وذلك إلما یقرب من ملیون ھكتار، إال أنھ لم یحظى با

:لألسباب التالیة

.من صادرات البذور المصریة من البرسیم% ٨٦•
.فى التربةروجین منھیعمل على تحسین جودة التربة نظرا إلطالق النیت•
.یستخدم كسماد عند الحصاد•
.لألمالحمرتفعةملوحة التربة لما یتسم بھ من مقاومة فى تقلیل البرسیم یساھم •
.مبیداتإستخدام ال یتطلب •
.یمثل الغذاء األساسي للنحل•

ستصالح األراضي ، حیث یقوم المزارعون إمحصول البرسیم ھو األساس في عملیات أن من ذلكألكثر أھمیة او
إمدادبوضع نظام لزراعة البرسیم وتربیة المواشي من أجل تحویل األراضي الصحراویة إلى تربة خصبة بھدف 

وھكذا یمكن الحصول على تربة ،عند زراعة األراضي المستصلحةائماً التربة بالمغذیات مما أعطي ثقة بالنجاح د
على و،سنوات، وھي فترة أسرع من تطبیق أى نظام آخر٥-٣م خالل مدة تتراوح من ستخدام ھذا النظاإخصبة ب

فإن نسبة كبیرة من المساحة یتم الزراعیة ولزیادة كفاءة األراضى ، ستثمار في زراعة البرسیمإلالرغم من ذلك ال یتم ا
.زراعتھا بالبرسیم قبل زراعتھا بالمحاصیل اآلخرى مثل القمح

:بالسكان في مصرالحقائق المتعلقةوفیما یلي بعض 

نسمةملیون٨٥= عدد السكان 

%٥٠= ٢٤عدد السكان تحت سن 

%١٫٩٢= معدل نمو السكان 

%٧٢= التعلیم

%٤٣٫٤= الحضر

)غیر متعلمین% ٦٠منھم % (٣٢= القوى العاملة في القطاع الزراعي

في التوجھ السائد بین الشباب في السعى وراء فرص عمل في تنحصر التي تواجھ القطاع الزراعي الكبرى والمشكلة 
لذا نجد أن ، ورتفاع متوسط أعمار القوى العاملة في القطاع الزراعيإھم في ابما یسالقطاع الخدمي في المدن غالبا

ل ھناك نقص في فرص العمل حتى على مستوى المزارعین كبار السن أقل تقبال للتكنولوجیا الجدیدة، إال أنھ ما یزا
فإن الرغم من ذلكعلى و، یواجھ القوى العاملة الزراعیة حتى اآلنقد المدن مما یخفف من وطأة التھدید الذي 

. فى الدخلالسكان أقل من بین الفالحون المصریون الذین یعملون في الحقول

فدان مما یعكس ٩٢٩جرار، بمتوسط جرار واحد لكل ٨٩٫٧٠٠یبلغ عدد الجرارات المستخدمة في مصر حوالي و
.مدى التخلف التكنولوجي الشدید

صالحة للزراعة، منھا من ھذه المساحة فقط % ٣٫٥تبلغ المساحة الكلیة لمصر حوالي ملیون كیلو متر مربع، و
.على میاه األمطارتعتمدوالواحات فى حوض نھر النیل والدلتا، في حین أن البقیة ملیون ھكتار تقع فى٣٫٢٧٦

١٩٦٫٥جاف یتخللھ القلیل من األمطار، وتبلغ معدالت انبعاثات ثاني أكسید الكربون ما یقدر بـ غالباً مناخ مصر و 
.ملیون طن
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١٠

فقط % ٦من الرقعة الزراعیة المصریة لزراعة المحاصیل السنویة والموسمیة، بینما یخصص % ٩٤یخصص و
من الرقعة الزراعیة، % ٩٩٫٨ملیون ھكتار بما یمثل ٣٫٥٣حوالى ویتم رى ، ائمةلزراعة المحاصیل المنزلیة والد

.ملیون ھكتار تستخدم وسائل رى سطحي قدیمة٣منھا 

٢التحدیات التي تواجھ األمن الغذائي المتكامل

المحلي الناتج إجمالى من % ٢٠بنسبةمن القوى العاملة في مصر ویساھم % ٤٠یعمل بالقطاع الزراعي حوالي 
طبقا للبنك المركزي المصري (ملیار دوالر ٨ویؤثر عجز تجارة الغذاء المصریة الذي بلغ ،)٢٠١٢وزارة التخطیط (

أن السیاسات من رغم ، وعلى القتصاد الكليإلعلى األداء المتدني في مجموعة مؤشرات بیئة ااً تأثیرا مباشر) ٢٠١١
من األھمیة ألزمة اً لخفض العجز في تجارة الغذاء، إال أنھا تضع مزیدالتي تتناول األمن واألمان الغذائي  أساسیة 

.األمن الغذائي في مصر

نخفاض الدخول ساعد على زیادة نسبة المصریین الذین یعیشون تحت خط الفقر إرتفاع أسعار الغذاء مع إإن تزامن 
إن ). ٢٠١١البنك الدولي (٢٠٠٨/٢٠٠٩عام % ٦٫٧إلى ٢٠٠٤/٢٠٠٥عام % ٣٫٨من ٣)الفقر المدقع(الغذائي 

المجلس (تطور القطاع الزراعي یعتبر بمثابة المساھم الرئیسي في تحقیق النمو الشامل وتخفیض معدالت الفقر 
إلى أنھ یعتمد على البضائع اً ستنادإ، فضال عن األمن الغذائي )٢٠٠٩و٢٠٠٨نافسة لحمایة المالمصري الوطنى 

).Gavian et al., 2002(قتصاد بشكل غیر مباشر في المناطق الریفیة إلا، ومن ثم تحفیزلیةوالخدمات المح

٢٠١١نتاجیة بالقطاع الزراعي عقب ثورة الخامس والعشرین من ینایر إلزدادت الحاجة إلى تحسین معدالت اإلقد 
لحاجة الناس الملحة نعكاسا إیعد " الخبز"إن مطلب ". جتماعیةإلبالخبز، والحریة، والكرامة، والعدالة ا"التي طالبت 

الرغم من أن ثورة ینایر شھدت حشود على و، أو ضمان األمن الغذائي على األقل،إلى توفیر الغذاء الكافي لعائالتھم
ثانیة لن تتسم بالسلمیة " ثورة جیاع"سلمیة من كافة أطیاف الشعب إال أن المحللین السیاسیین ما زالوا یحذرون من 

تخاذ خطوات ملموسة وھامة إلصالح القطاع الزراعي إعلى الفور یتم إذا لم تمیاً حاً بالطبع وسیكون ذلك أمر
خرى التي من شأنھا إضعاف قدرة مصر على توفیر أمنھا الغذائي الوطني الذي تأتي رفاھیة صغار آلوالسیاسات ا

٤في مصرلمزارع من ا% ٩٠الذین یقومون بتشغیل أكثر من و) ھكتار أو أقل٤٫٨(المزارعین على رأس أولویاتھ 

.ویمثلون جوھر ھذا القطاع

بتحدید المصرى لحمایة المنافسةالوطنى قامت اللجنة الفرعیة لألمن واألمان الغذائي التابعة للمجلس وتحقیقا لما سبق
مجموعة متنوعة من العوامل التي تقیم أداء القطاع الزراعي في مصر بوجھ عام، ووضع المحددات الفعلیة لألمن 

).١انظر الشكل (واألمان الغذائي بشكل خاص 

) أو نقص الوعي(إن إدراك بعض األطراف المعنیة والبرلمانیون والسیاسیون  للسیاسات الحكومیة ومستوى وعیھا 
.حقائق یحدد أثر ھذه العواملبھذه ال

) FSS(الفرعى الخاص بسالمة وأمن الغذاء المجلس مجلس الوطنى المصرى لحمایة المنافسة والبإذن منھذا الفصلتم إقتباس٢
).٢٠١٣الوطني المصري لحمایة المنافسة، المجلس (
.)٢٠١١البنك الدولي،(األساسیةتلبیة االحتیاجات الغذائیةھو عدم القدرة علىالفقر المدقع٣

فقط یملكون أكثر من % ٤فى حین أن ، ھكتار٥- ٢یملكون ما بین% ٦، ھكتار٢أقل من من المزارعین فى مصر یملكون ٪٩٠نحو ٤
.(Booz Allen, 2008)ھكتار٥



ستراتیجیة المسؤولیة المجتمعیة للشركات العاملة بقطاع الصناعات الغذائیة الزراعیة في مصرإ

١١

)تم تعدیلھ بمعرفة المؤلف(العناصر المؤثرة على األمن الغذائي في مصر : ١الشكل 
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١٢

٥حقائق تحزیریة ملموسة

ما زال القطاع الزراعي في مصر ھو األعلى بین بقیة القطاعات من حیث فرص العمل، إال أنھ فشل في تطویر 
من % ٢٠، ومن الناتج المحلي اإلجمالي% ٢٠نسبة ھذا القطاع بـساھم ی، وقدراتھ على مدار الخمسین سنة الماضیة

یمثل مصدراً للدخل لحوالى  من القوى العاملة المصریة كما أنھ % ٤٠الصادرات المصریة، ویعمل بھ ما یقرب من 
أھم الحقائق ) ١(یوضح الجدول و، من السكان طبقا لبیانات الجھاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء% ٥٥

:فى ھذا القطاعالتحذیریة

في القطاع الزراعي المصريالحقائق التحذیریة: ١الجدول 

المالحظات/ المدلوالت المشكلةالموضوع

ستھالك إالفقر و
الغذاء

٢٠١٠عام بلغ معدل النمو السكاني في •
%٢حوالي 

ملیون فرد یحتاجون إلى الغذاء ٢أكثر من •
كل عام

تم تصنیفھم من المصریین % ٤١•
%) ٢٢(إما فقراء بواسطة البنك الدولى 

%)١٩(أو شبھ فقراء

من بین المصنفین كفقراء في مصر % ٦٫٧•
تم تصنیفھم على أنھم یعیشون في حالة فقر 

، وقد تضاعف ھذا ٢٠٠٨/٢٠٠٩مدقع عام 
.المعدل خالل أربع سنوات

ستھالك إلستھالك القمح في مصر ضعف اإ•للفرد/كجم١٨٠ستھالك القمح السنوي إ•
.المتوسط العالميأمثال٣–٢٫٥في الھند، 

٨مصر فى عجز تجارة الغذاء یتجاوز •
٢٠١٠/٢٠١١ملیار دوالر في عام 

التأثر الشدید بالتغیرات في األسعار الدولیة•

الغذائیة في مصر الحراریة السعرات •
من المتوسط % ٣٥حوالي أعلى ب
العالمي

، منخفضالمستوى الصحي للمصریین •
التنوع في وعدم ویغلب علیھم البدانة، 

الغذائیةالسعرات الحراریة 

المیاه

من المیاه في % ٨٥ستھالك حوالي إیتم •
مصر في الزراعة

% ٥٠ستخدام المیاه إال تتجاوز نسبة فعالیة •
في المتوسط

التي وتمثل مشكلة ندرة المیاه المتفاقمة •
ستراتیجي وعائق إوصلت إلى حد تھدید 

بل والبقاء على قید الحیاة لتنمیة لخطیر 
العالم العربيفى 

المفاوضات الحالیة المتعلقة بتوزیع میاه •
بشكل النیل یمكن ببساطة أن تدفع مصر 

نحو منطقة الخطرسریع 

جتماعیة المترتبة على إلتعتبر العواقب ا•
ندرة المیاه من األھمیة بمكان 

فیما ٢٠١٥عدم تحقیق أھداف األلفیة لسنة •
یتعلق بتوفیر سبل الحصول على میاه شرب 

سنة في حالة البلدان العربیة ٢٧آمنة خالل 
.فلن تتحقق على اإلطالق

التأخیر في وضع سیاسات لتسعیر المیاه، •
الرغم من على ممارسات الرى تحسین و

الموقف الخطیر للمیاه

رتفاع إبالغمر، ومرار عملیات الرى تسإ•
، الفاقد الكبیر في مستویات المیاه الجوفیة

تركیبة، وعدم وجود حوافز لقاء تغییر المیاه
المحاصیل، والفاقد الكبیر الناتج عن 
الممارسات غیر القانونیة كما ھو الحال في 

ألرزات المخالفة لزراعال

) FSS(الفرعى الخاص بسالمة وأمن الغذاء المجلس لحمایة المنافسة ومجلس الوطنى المصرى البإذن منھذا الفصلتم إقتباس٥
).٢٠١٣الوطني المصري لحمایة المنافسة، المجلس (
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األرض

تحتل مصر المرتبة السابعة عالمیا من •
توزیع األراضي في الوادي تفتیت حیث 

القدیم، بینما تتبع الحكومة نفس السیاسة 
مع األراضي المستصلحة الجدیدة

قیود الوالخطیر، توزیع األراضي تفتیت •
راضي في الصحراء، ألستخدام اإعلى 

من رغم على الستثمارات إلوعدم تشجیع ا
.لذلكوجود فرص

الدعم

رتفاع مستویات الدعم للقمح إإستمرار •
والخبز على مدار أكثر من نصف قرن 

فاقد ھائل، عادات غذائیة سیئة، عدم وصول •
ستخدام الخبز البلدي إالدعم لمستحقیھ، و

كغذاء للماشیة
ملیار جنیھ ١٠٠یقدر دعم الطاقة بحوالي •

٢٠١١عام 
الصحة ة كل من یتجاوز المبلغ قیمة موازن•

فرص تحسین القطاعات ، إھدار والتعلیم
نتاجیة وتعزیز القدرة التنافسیة لمصرإلا

المؤسسات 
والتشریعات

" قانون موحد للغذاء"التأخیر في تنفیذ •
لما یزید عن " ءالغذاسالمةھیئة "وإنشاء 

أعوام١٠

ءالغذاسالمةالیومیة المتعلقة بلكاالمش•
مصر للجزاءات تتعرض (اً ودولییاً محل

)على مقیاس التنافسیةھا نخفاض ترتیبإو
اإلعتداد ، وضعف التعاونیات الزراعیة•

أداة كستغاللھا إوعفا علیھ الزمن قانون ب
ستحواذ على فائض القطاعإلمالیة ل

قتصادیات الحجمإإھدار فرصة تحقیق •
منح مزایا للمزارعین من الكبیر والذى ی

.نظام تعاوني حدیثتطبیقخالل 
إجراءات نخفاض مستوى المعرفة بإ•

الحصاد –قبل الحصاد (تداول المحاصیل 
.)النقل–التعبئة –التخزین –

-٢٥للفساد بین سریعةالفاقد في المحاصیل •
٥٠%

سالسل التورید 
والترتیبات 
اللوجستیة

اً یعتبر الفاقد المحصولي في مصر واحد•
من أعلى المعدالت في العالم بالنسبة 
للحبوب والمحاصیل القابلة للفساد بسبب 

مزید من الفاقد في توزیع الغذاء فضال عن •.عدم كفایة آلیات سالسل التورید
بسالمة الغذاءالمشكالت المتعلقة 

في نظما مفقط من منافذ التجزئة % ١•
من ھذه % ٩٩حین أن النسبة المتبقیة 

.المنافذ تنتمي للقطاع غیر الرسمي

االنتاجیة

نتاجیة العاملین في القطاع إمعدالت •
دولنخفاض مقارنة بالإلاشدیدة الزراعي 

٣٠٩٠األخرى حیث قدرت بما یقرب من 
دوالر من الناتج المحلي اإلجمالي لكل 

.٢٠٠٤عامل عام 

دوالر من الناتج ٧٤٢٦وذلك مقارنة بـ •
المحلي اإلجمالي للعامل في مالیزیا، 

٢٧٤١٢دوالر في كوریا، و١٥٣٥٠و
. دوالر للعامل في المملكة العربیة السعودیھ

)Booz Allen, 2008(.

البحوث 
والتطویر

تمثل البحوث الزراعیة نسبة ضئیلة جدا •
من الموازنة الصغیرة بالفعل المخصصة 

من % ٠٫١٩(للبحث العلمي للدولة ككل 
مقارنة بالدول –) الناتج المحلي اإلجمالي

أو % ٤األخرى التي تبلغ ما یقدر بـ 
.أكثر

البحوث الزراعیة بالسطحیة الشدیدة، تتسم •
یزانیة على وغالبا ما یتم صرف الم

مصر تعیش في ما زالت الرواتب، و
عصور قدیمة فیما یتعلق بالبحوث الزراعیة 

.المبتكرة

نفاق العام إلا
على الزراعة

ةستثمارات العامة الموجھإلتبلغ نسبة ا•
في % ٣ساسیة الزراعیة ألإلى البنیة ا

.ستثمارات العامةإلالمتوسط من إجمالي ا

القطاع ستثمارات مع حجم إلاال تتطابق •
من % ٢٠(اإلقتصادیةوإسھاماتھ 

من الناتج المحلي % ٢٠الصادرات، و
بنیة تحتیة –) من العمالة% ٤٠اإلجمالي، و

.ضعیفة
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١٤

یعتبر فاقد المحاصیل في مصر أحد أعلى المعدالت –التحذیریة السابقة حقائقجدیر بالذكر أنھ باإلضافة إلى الو من ال
في العالم فیما یتعلق بالمحاصیل القابلة للفساد والحبوب، وذلك نظرا لنقص آلیات سالسل التورید، فضال عن نقص 

المرافق الخاصة بالتخزین وعدم كفایة عدم توفر المیكنة الزراعیة، وسوء التداول، المعدات الحدیثة في الحقول، و
. من المنتجات الزراعیةضعف تصنیع األغذیةمصادر المیاه وباإلضافة إلى نقصالتعبئة، برد ومحطات الم

ن قنوات التوزیع والعرض فإإلى ذلك ةفاضث الفاقد غیر المبرر من المحاصیل، باإلوتساھم كل ھذه العوامل في حدو
من منافذ التجزئة في مصر تعتبر منظمة % ١ھناك ، ومتداد ظاھرة الفاقدإھم أیضا في اغیر المناسبة تسالمبرد

عملیة والجزء الھام فى المشكلة ینحصر فى ، قتصاد غیر الرسميإلالمتبقیة فتنتمي إلى ا% ٩٩وحدیثة في حین نسبة الـ
راضي على مطوري المنشآت التجاریة الحدیثة بالقرب من المراكز السكانیة مثلھا مثل المراكز اللوجستیة ألتوزیع ا

نسبة الفاقد إلى المستویات الدولیة المعروفة یمكن یُعتقد أن تخفیض، ونتاجیةإلتم إنشائھا بالقرب من المناطق االتي ی
.، كما أن إجراءات تداول المحاصیل غیر منظمةفي معدالت النمو في مصر% ١من شأنھ أن یساھم بما یقرب من 

المحاصیل القابلة باإلضافة إلى نقص إجراءات تداول التسویق نتاج ال یرتبط بإلفاالزراعى بعدم الترابطیتسم القطاعو
ت كبیرة من وبالتالي ھناك كمیاللفساد مثل الفاكھة والخضروات، والتخزین، والتعبئة، والنقل، وتقنیات اإلدارة

یاجات النمو حتإومع العلم بأن ھناك حاجة إلى المزید من الفاكھة والخضروات الطازجة لتلبیة ،المنتجات یتم إھدارھا
السكاني المتزاید في مصر، وإلى المزید من المنتجات التي یتم نقلھا إلى المناطق غیر المنتجة، والحاجة إلى المزید من 
تخزین السلع لفترة أطول لتكون متاحة دائما، تظھر األھمیة الكبرى لوجود تدابیر توفیر التقنیات المستخدمة في الحد 

النبات، وإنفاق الكثیر من زراعةن المحبط أیضا مالحظة أنھ یتم استغراق وقت طویل في وم. من فاقد ما بعد الحصاد
األموال على الرى، واألسمدة مع إھدار تدابیر حمایة المحاصیل بعد أسبوع من الحصاد لذا یتعین أن نولي مزید من 

تى یصل المنتج إلى المستھلك نتاجیة بدءا من الزراعة حإھتمام إلجراءات ما بعد الحصاد بوصفھا ممارسات إلا
.النھائي

مجاالً تمثلالجمیع من قطاع خاص وعام والقطاع المدني حیث جھود تتطلب كافة التحدیات سالفة الذكر تكاتف و
ستراتیجیة المسؤولیة المجتمعیة للشركات، ویُنصح بتنسیق ھذه األعمال بین الصناعات إللمشاركة من حیث مناسباً 

.المصرى لحمایة المنافسةالوطنى الغذائیة الزراعیة واللجنة الفرعیة للمجلس 
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١٥

قطاع الصناعات الغذائیة الزراعیة المصري: تحلیل األطراف المعنیة

:القطاع الخاصشركات 

ونيالرابط اإللكترالشركات

www.alfamisroil.comألفا مصر
www.al-shams-group.com.egالشمس جروب

www.aratcoegypt.comأراتكو
www.alahrambeverages.comاألھرام للمشروبات

www.belco.com.egبیلكو
www.consukorra.comكونسوكورا

www.mondelezinternational.comكرافت فودز
www.daltexcorp.comدالتكس
www.danone.comدانون
www.edita.com.egإیدیتا

www.farmfrites.com.egفارم فریتس
www.hashembrothers.comإخوان ھاشم للزیوت العطریة

www.magrabi-agriculture.comمغربي
www.mansourgroup.comمنصور جروب للتوزیع

www.nestle.com.egنستلھ مصر
www.richbake.comریتش بیك

www.sekem.comسیكیم
www.sobh.com.egصبح للصناعات الغذائیة والتخزین المبرد

www.unileverme.comیونیلیفر

:الجمعیات واإلتحادات

االلكترونيالرابط إلتحادا/ ة الجمعی

www.egycfi.org.egغرفة الصناعات الغذائیة
www.eba.org.egالجمعیة المصریة لألعمال

www.ejb.org.egالجمعیة المصریة لشباب األعمال
www.fei.org.egالصناعات المصریةاتحاد

www.ahkmena.comالغرفة األلمانیة العربیة للصناعة والتجارة
www.heiaegypt.com)یاھ(جمعیة تنمیة وتطویر الصادرات البستانیة 

www.alfamisroil.com
www.al-shams-group.com.eg
www.aratcoegypt.com
www.alahrambeverages.com
www.belco.com.eg
www.consukorra.com
www.mondelezinternational.com
www.daltexcorp.com
www.danone.com
www.edita.com.eg
www.farmfrites.com.eg
www.hashembrothers.com
www.magrabi-agriculture.com
www.mansourgroup.com
www.nestle.com.eg
www.richbake.com
www.sekem.com
www.sobh.com.eg
www.unileverme.com
www.egycfi.org.eg
www.eba.org.eg
www.ejb.org.eg
www.fei.org.eg
www.ahkmena.com
www.heiaegypt.com
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١٦

المجتمع المدني

األطراف المعنیة للمجتمع المدني: ٢الجدول 

الرابط االلكترونياالسم المختصرالمجتمع المدني

/http://www.endwaterpoverty.orgأنھوا الفقر المائي
http://www.globalw.comعالم المیاه

IRCwww.irc.nlالمركز الدولي للمیاه والصحة
www.wateraid.org/ukالمساعدات المائیة

FAO)الفاو(منظمة األغذیة والزراعة  – Egyptwww.fao.org/index en.htm
GIZالوكالة األلمانیة للتنمیة الدولیة  – Egyptwww.giz.de/en/
UNDPwww.undp.org/contentبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي

IFADwww.ifad.orgالصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة
AWCwww.arabwatercouncil.orgالمجلس العربي للمیاه
www.worldwatercouncil.orgالمجلس العالمي للمیاه
UNESCO-Cairowww.unesco.org/new/enوالثقافةللتربیة والعلوم منظمة األمم المتحدة 

المركز الدولي للبحوث الزراعیة في المناطق 
الجافة

ICARDAwww.icarda.org

JICAwww.jica.go.jp/englishالوكالة الیابانیة للتنمیة الدولیة
AERINwww.irc.nl/page/6610شبكة المعلومات البیئیة للمنطقة العربیة

CEDAREwww.cedare.intمركز البیئة والتنمیة للمنطقة العربیة وأوربا
IDRCwww.idrc.ca/EN/pages/default.aspxالمركز الدولي لبحوث التنمیة

HCWWwww.hcww.com.eg/en/contentلقابضة لمیاه الشرب والصرفالشركة ا
شبكة تطویر قدرات دول حوض النیل للھندسة 

النھریة
NBCBN-REwww.nbcbn.com

المكتب اإلقلیمي لمنظمة الصحة العالمیة لشرق 
المتوسط

EMROwww.emro.who.int

www.unwater.orgاالمم المتحدة للمیاه
ENCCwww.encc.org.egلحمایة المنافسةالمجلس الوطني المصري 

القطاع العام

األطراف المعنیة للقطاع العام: ٣الجدول 

الرابط االلكترونياالسم المختصرالمجتمع المدني

MWRIwww.mwri.gov.egوزارة الموارد المائیة والرى
NWRCwww.nwrc-egypt.orgالمركز القومي لبحوث المیاه

MALRwww.agr-egypt.gov.egوزارة الزراعة واستصالح األراضي
EEAAwww.eeaa.gov.egوزارة الدولة لشئون البیئة

NAWCwww.nawc.orgالجمعیة الوطنیة لشركات المیاه
EPADPwww.epadp.org.egالھیئة المصریة العامة لمشروعات الصرف

WUAsجمعیة مستخدمي المیاه

http://www.endwaterpoverty.org/
http://www.globalw.com
www.irc.nl
www.wateraid.org/uk
www.fao.org/index
www.giz.de/en/
www.undp.org/content
www.ifad.org
www.arabwatercouncil.org
www.worldwatercouncil.org
www.unesco.org/new/en
www.icarda.org
www.jica.go.jp/english
www.irc.nl/page/6610
www.cedare.int
www.idrc.ca/EN/pages/default.aspx
www.hcww.com.eg/en/content
www.nbcbn.com
www.emro.who.int
www.unwater.org
www.encc.org.eg
www.mwri.gov.eg
www.nwrc-egypt.org
www.agr-egypt.gov.eg
www.eeaa.gov.eg
www.nawc.org
www.epadp.org.eg
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١٧

التنافسیةستراتیجیة المسؤولیة المجتمعیة بوصفھا دافع لتحقیق المیزة إ: الجزء الثاني

العالقة بین المسؤولیة المجتمعیة والتنمیة المستدامة : ستراتیجیة المسؤولیة المجتمعیة للشركاتإ
والمیزة التنافسیة

عتبار أن الشركات إستدامة بالنسبة ألى بلد حیث یمكن إلرتباط واضح بین القطاع الخاص وأنشطتھ ومستوى اإھناك 
ستنزاف الموارد الطبیعیة إعلى بشكل جوھري االقتصادي، كما أنھا تؤثر ھي الدافع األساسي وراء تحقیق النمو 

التى یجب أن تلتزم بھا الضرورة األخالقیةتخالص إسویركز ھذا القسم على ، والظروف االجتماعیة في أى مجتمع
.على المستوى القومياتمت مناقشتھحقیقة التى لشركات لتبني أسلوب ثروة ا

للعقد االجتماعي للمؤسسة على أنھا مجموعة أو سلسلة من العالقات الضمنیة أو الصریحة بین تعریف النظري الویأتي 
العقد "في تساھم المؤسسات المشاركة في النظام االجتماعيأن وترى نظریة األطراف المعنیة ، ٦األفراد والمجموعات

لیات كل طرف على حده في أى ؤوسسالذي یقدم مزیج من التوقعات المتبادلة بشأن دور وم٧"االجتماعي الجدید
وقد صرحت المفوضیة األوربیة بھذه التوقعات على سبیل المثال وطالبت المؤسسات ، مؤسسة وفي البیئة االجتماعیة

مما یعني بشكل ٨والقانونیةاإلقتصادیةلیاتھا المجتمعیة، واألخالقیة والبیئیة عالوة على حقوقھا وواجباتھا ؤوبأداء مس
.٩ركات یتعین علیھا أیضا أن تتصرف فیما یصب في مصلحة األطراف المعنیةساسي أن الشأ

Porter and Kramer(كل من نشر  الصلة بین المیزة : ستراتیجیة والمجتمعإلا"حول موضوع مقاالً 2008)
تناقض كبیر أنھ ال یوجد ن بشكل أساسي االمؤلفویرى )Porter, 2006(" التنافسیة والمسؤولیة المجتمعیة للشركات

ن أن العدید من الشركات تتبع أسلوب اوینتقد المؤلف، لتزام بتطویر المجتمعإلبین تحسین الحالة التنافسیة للشركة وا
یتعلق بالمسؤولیة المجتمعیة ینفصل عن النشاط األساسي لھا ویفتقد إلى الفرص العظیمة المتاحة أمام الشركات لنفع 

الفرص أمام زادتجتماعیة ما ، كلما إرتبطت أنشطة أعمال الشركة بقضیة أكلما أنھ نالمؤلفایرىكما . المجتمع
).٨٨ص–Porter, 2006(". على المجتمعبالفائدةوالعودة –ستفادة من مواردھا إلالشركة ل

National Diamondتنافسیةقدرة الالماسة الوطنیة لل"Porter (2006)على مفھوم منطقھما ن ابني المؤلفقد و of
Competitiveness" سیاق ) ٣(؛ظروف الطلب) ٢(ظروف العوامل؛ ) ١: (ھي كما یليو، وعناصرھا االربعة

.ةالصناعات الداعمة ذات الصل) ٤(ستراتیجیة والتنافس؛ إلا

:ظروف العوامل)١(

التحتیةنتاجیة على العمالة المدربة، والمؤسسات التكنولوجیة والعلمیة المتقدمة، والبنیة إلیعتمد المستوى المرتفع من ا
، والموارد الطبیعیة )تصاریحالمثل تسجیل الشركات أو متطلبات (علة االمادیة الكافیة، والعملیات اإلداریة الشفافة والف

).مثل المیاه(المتاحة 

طة تنظیم أوراق العمل المتعلقة بوضع الشركة وأنش) ١: (ة للشركاتستراتیجیة المسؤولیة المجتمعیإمدلوالت 
.Value chainستخدام المیاه عبر سلسلة القیمةإلفاعلة المراقبة أنشطة الالمشاركة في ) ٢(التكتالت؛ 

: ظروف الطلب)٢(

ى دظروف الطلب على أنھ حجم السوق المحلي، ومدى مالئمة مواصفات المنتجات، ومPorter (2006)یصف 
تحضر المستھلكین المحلیین الذین یعملون على تعزیز مستوى التنافسیة للمنطقة عن طریق تقدیم النصح للشركات 

.حتیاجات العمالء وممارسة الضغوط نحو تشجیع االبتكارإبشأن 
٦Jensen (1976), p. 42
٧Carroll (1999), p. 43
٨European Commission (2001), p. 13
یمكن ان أو فردبأنھم أي جماعةفي المنظمةأصحاب المصلحةیعرف ] أ["على نطاق واسعوالمستخدم Freemanلتعریفوفقا ٩

.(Freemam (1984), p. 46)أھداف المنظمةتحقیقبیتأثریؤثر او
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١٨

تنظیم أوراق العمل المتعلقة بوضع الشركة وأنشطة ) ١(:ستراتیجیة المسؤولیة المجتمعیة للشركاتإمدلوالت 
تطویر المواصفات وستدامة على المنتجاتإلالبدء في حملة توعیة وتثقیف للعمالء حول موضوع أثر ا) ٢(التكتالت؛ 

.القیاسیة

:ستراتیجیة والتنافسإلسیاق ا)٣(

وقد یكون لھذه العناصر ، المنافسة في منطقة أو دولة ماظم ویشتمل ھذا البعد على القواعد واألعراف والحوافز التي تن
ستثمارات، وحمایة حقوق الملكیة الفكریة، إلالسیاسات الحكومیة التي تعمل على تشجیع ا، ونتاجیةإلعلى اكبیراً أثراً 

المنطقة ا تجعل ھمن الفساد جمیعالحد ووالتكتالت حتكاریة إلوفتح األسواق المحلیة للتجارة، والحد من الممارسات ا
.لألعمالاً أكثر جاذب

:الصناعات الداعمة ذات الصلة)٤(

نتاجیة تلك إالتي تقع على مقربة من الشركات تعزیز المرتفعةتستطیع الصناعات والخدمات الداعمة ذات الجودة 
تعانة بالموردین سإلفي عالمنا الیوم إال أن امقبولالشركة عن من أماكن بعیدة ستخدام الموردین إن كما أ، الشركات

ویرجع ذلك إلى أن القرب المكاني یعمل على تعزیز مكونات والمعدات یعد أكثر فاعلیةالمحلیین األكفاء للخدمات وال
نقل للالمنخفضة تكلفة المزایا قائمة الویأتي على رأس ،بتكاراتإلستجابة للطلبات، وتبادل المعلومات، واإلسرعة ا

.والتخزین

، سلسلة التوریدلعملیات بناء القدرات وتنمیة الوعى تتضمن: ستراتیجیة المسؤولیة المجتمعیة للشركاتإمدلوالت 
.جتماعیة الممیزة للمنتجإلالبیئیة واوكذا إعداد التقاریر حول البصمة

تعتبر إحدى مفاتیح لبحت األعمال الخیریة ونشاط األعمال اوھما المثلى بین المتضادین الرابطةإن محاولة إیجاد 
التدابیر المرغوبة من خالل المثلث المظلل ٢ویوضح الشكل ، "ةلشركلستدامة اإلماھیة إدارة "اإلدارة في تحدید 

:التالي

تعظیم قیمة األعمال الخیریة: ٢الشكل 
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ستراتیجیة المسؤولیة المجتمعیة للشركات العاملة بقطاع الصناعات الغذائیة الزراعیة في مصرإ

١٩

Porter (2006): المصدر

لوجھة نظر األطراف المعنیة، یعتبر إدراك طبقا ": Postتوصل إلیھا وقد دعم ھذه القیمة التعاونیة الحقائق التي 
المصالح المشتركة بین الشركة وأطرافھا المعنیة التحدي األكبر بالنسبة لإلدارة المعاصرة ، مما یؤدي إلى تطویر 

).٩١صPorter, 2006." (السیاسات المتماسكة والداعمة للتعامل معھا

وأخرون ال یرون بوضوح أن الشركة مسؤولة عن كافة مشكالت العالم، بل إنھم Porter (2006)ویتضح ھنا أن 
.قتصادإلنعاش اإیرون أن مساھمة الشركة في المجتمع تتمثل في مساھمتھا في 

ستراتیجيإأسلوب : مشاركة المؤسسات في المجتمع: ٣الشكل 

Porter (2006): المصدر

جتماعي للمسؤولیة المجتمعیة للشركات إلتحلیلھم على الجانب اي فPorter and Kramer (2008)ویركز كل 
جتماعیةإلف المعنیة من الناحیة اواألعمال الخیریة، نظرا ألن التحسینات في السیاق التنافسي عادة ما ترتبط باألطرا

لتزامإن ھناك جتماعي في حد ذاتھ ألنھم یرون أإلوأخرون ال یوافقون على العقد اPorter (2006)ومع ذلك ال زال 
إن االنخراط في ھذا المجال یبرره فقط حافز تعظیم األرباح الذي یعتقدون في رأیھم ،أدبي ألداء المسؤولیة المجتمعیة

جتماعي في قیاس النجاح، ومنطقھم في إلفلم یشیروا مثال إلى الحاجة لدمج البعد ا. المھمة األساسیة ألى شركةاأنھ
.على توسیع نطاق الطلب الخاص بشركة ماذلك أن المجتمع السلیم یعمل 

للتنمیة المستدامةةالمحاور الرئیسیة الثالث: الحوكمة الرشیدة

ركز على الالمركزیة واألسلوب التشاركي لتى تللشركات ا" لحوكمة الجدیدةا"تنظیم Hess (2008)إسلوب یعرض 
ستدامة إلالتي تجعل تقاریر اةبالمتطلبات الرئیسیة الثالثیستطیع التنبؤ نظیم الذي یعتمد على حل المشكالت، إلى ت

:وھىفعالةتقاریر 

اإلفصاح عن المعلومات الھامة، )١(

الحوار مع األطراف المعنیة،) ٢(

. التطویر األخالقي للشركة) ٣(
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ستراتیجیة المسؤولیة المجتمعیة للشركات العاملة بقطاع الصناعات الغذائیة الزراعیة في مصرإ

٢٠

تم القیام بھ على نحو أن یعلىستدامة إالدافع المحوري لجعل الشركات أكثر تمثل ستدامة إلتقاریر اأن كما أنھ یعتبر 
.صحیح

الذي یركز والخاص القطاع ، وأسلوب التقلیدیةالتحكم واألوامر والسیطرة تشریعات بین Hess (2008)إسلوبویقع 
والتشریع التقلیديل من إسلوب القطاع الخاصنقاط الضعف في ك، وللتعامل مع ١٠یاً طوعتفقط على إعداد التقاریر 

.التشریعات التقلیدیةستبدال إفى نفس الوقت ویعمل على تكامل جدید سلوب إقترح فقد إٌ 

اإلفصاح ولیس اإلخفاء

ویتطلب أن تقوم الشركات بإعداد التقاریر حول كافة المعلومات الھامة ذات الصلة بأداء وسیاسات الشركة البیئیة 
:النحو التالى، والتى تعمل على "ءاتبدورة اإلجرا"جتماعیة، ویشكل ھذا أساسا ما یعرف إلوا

إفصاح الشركة عن معلومات جدیدة،  )١(

ستیعاب األطراف المعنیة للمعلومات، إ)٢(

تحدید كیفیة التفاعل مع ھذه المعلومات، )٣(

تأخذ الشركات في اعتبارھا تغیر السلوك،أن)٤(

. ستجابة لما سبقإلا) ٥(

.بالشركةلإلفصاح یعكس التغیرات التي تمتخرى مع كل تقریر أو نشاط آوتبدأ ھذه الدورة مرة 

وتفشل عملیة اإلفصاح عندما ال تقوم الشركة بإعطاء معلومات حقیقیة، أو عندما تذكر فقط معلومات حول ما ھو جید 
بالنسبة لھا وإھمال ما ھو سيء، أو عندما ال تعطي الشركة معلومات كافیة تساعد على تفسیر المعلومات بشكل 

إلخفاء إعداد التقاریر اآلخرى لشكال األومن ،"Dissemblingاإلخفاء"Hess (2008)یطلق علیھ وھذا ما، صحیح
. حول السیاسات ولكن دون تقدیم معلومات حول ما إذا كانت الشركة تنفذ ھذه السیاسات أم ال

وذلك ما اریرھا المجتمعیةمعلوماتھا في تقوتوضح األدلة التجریبیة أن ھناك المزید والمزید من الشركات التي تخفي 
یأتي طلب األطراف المعنیة للمعلوماتحیث " أكثر من مشكلة المخدراتةشكلیمثل م"على أنھ Hess (2008)یصفھ 

. بشكل مثیر

لما كانت حالة عدم التسامح العام مع عدم اكتراث الشركات بمسؤولیاتھا كبیرة، كلما ارتفعت التكلفة على الشركة إذا وك
ي على أنھ كلما ازدادت وویؤدي ذلك إلى النتیجة المثیرة للسخریة التي تنط، باإلفصاح عن معلومات سلبیةكانت تقوم

كات في اإلفصاح رغبة األطراف المعنیة في الحصول على المعلومات للتصرف بناء علیھا، كلما انخفضت رغبة الشر
ي للشركة حول أدائھا االجتماعي التطوعاح وغالبا ال تكون ھناك عالقة بین عناصر اإلفص،عن ھذه المعلومات

.١١بالنسبة لألداء الفعلى للشركةوالبیئي 

andویشیر Bebbington (2008)Gray إلى أن ھناك العدید من الشركات التي تتیح بیانات سطحیة ال تغطي جمیع
جوانب التنمیة المستدامة ، وبالتالي ال نستطیع الخروج بحكم ذو مغزى على أساس التقریر الذي تصدره الشركة في 

.فیما یتعلق بوضع الشركة من ناحیة االستدامة" تقاریر االستدامة"شكل 
القیادة نظموقد تم تغطیة، تحدیات كبیرة، إخفاقات الطرق التقلیدیةیواجھالتنمیة اإلقتصادیة المستدامةل  لتحقیقإستخدام نظام تعدی١٠

، والتأخیر لوقت كبیر  المعیاریةوالشرعیةالردع، واإلفراط في عدم الكفاءةحججتشمل القانونیة وفي األدبیاتعلى نطاق واسعوالسیطرة
، )حاالت عدم االمتثالاكتشاف، على سبیل المثال(اإلنقاذ ، والقیود المفروضة علىتوقعات المجتمعجدیدة أو تغییرفي االستجابة ألضرار

التي یمكن أن األھداف العلیاللعمل نحوالشركاتبدال من تشجیعالتنظیمیةالتقنیةللمعاییر، واالمتثال الحد األدنىفقط علىوالتركیز
.تتحققھابما لدیھا من قدرا

األسواق الخاصة فى ال یمكن اإلعتماد على "معروفة أوضحت ببساطة أنھإخفاقاتاألسواق التى حدث بھا وعلى الطرف اآلخر فإن ١١
".إشراك المجتمع بصورة فعالةدونالعامةللمصالحمعینة المساھمة بنسبة 
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٢١

طوعیة مثل تأطر إعداد التقاریر الالخطر الكامن في Hess (2008)ولكن ھل ھو إجباري؟ یدرك –نعم للتقییس 
فعلیا وضع آلیات قویة مثل قد تعوق فGlobal Reporting Initiative (GRI)المبادرة العالمیة إلعداد التقاریر

الخطر األكبر ھو أن وجتماعیة والبیئیة إجباریاإلالتشریعات األقوى التي تجعل من اإلفصاح عن بعض المعلومات ا
. ختار بحریة ما تفصح عنھالشركات تستطیع أن ت

لذا تعتبر مزاعم التفاؤل بشأن جودة وإن تطبیق معاییر إعداد التقاریر ومدى كفایتھا غیر متكافئة على أفضل تقدیر"
أى تقریر یغطي فقط بعض فوبالمثلة، مضلل–ستدامة وتنوعھا ونوعیة الموضوعات التي یتم تناولھا فیھا إلتقاریر ا

.غیر نزیھتقریر شطة أى منظمة حول مفھوم معین وفشلت في وضع تعریف واضح لھ قد یعتبر نألالعناصر المختارة 

Paul Hawkenوقد قام  Socially Reponsible Investmentفى المسئولیة المجتمعیة بتحلیل االستثمار (2004)
(SRI) للممارساتقواعد أو تعریفات أو محدد معیار المشتركة لیس لھا واكتشف أن صنادیق االستثمارللصناعة،

، ولوكھید General Electeicوجنرال إلیكتریك،McDonalds، وماكدونالدزEnronحتى شركات مثل إنرونو
Lockheedمارتن Martin شركات فورتونمن % ٩٠، وأكثر منFortune 500 العالمیة یمكن أن نجدھا على

وبعبارة أخرى، ال یختلف إجمالي محفظة االستثمار التراكمیة لصنادیق االستثمار المشتركة، قوائم صنادیق االستثمار 
)١٧صHawken, 2004. (مجتمعة عن المحفظة الكلیة للصنادیق االستثماریة التقلیدیةالمشتركة

التقاریر في تحسین تقاریر المسؤولیة المجتمعیة ودمج تلك )١(:ستراتیجیة المسؤولیة المجتمعیة للشركاتإمدلوالت 
ة في توحید معاییر وأطر إعداد التقاریر بین الشركات العامل) ٢(خطة تقاریر التنمیة المستدامة على مستوى الشركة؛ 

، والتأكد من قابلیة المؤشرات المختارة للمقارنة بما یسمح بتبادل الخبرات وأفضل الصناعات الغذائیة الزراعیة
.الممارسات

الحوار ولیس التوجیھ

كز عنصر الحوار بین الشركة وأطرافھا المعنیة في حل المشكالت والتطویر المستمر، ومن المھم على مدار ھذا یتر
الحوار أن یتم التوصل إلى إجماع حول األھداف واألعراف الھامة الخاصة بعملیات الشركة وھذا ما ال یحدث حالیا 

تعكس التقاریر مقترحات األطراف المعنیة، واإلشارة ن، وینبغى أستخدام أطر إعداد التقاریر التقلیدیةإمن خالل 
وبعبارة أخرى، یجب أن یقدم الحوار مبررات ألعمال الشركةنبغى كما ی،  قتراحاتإلبشفافیة لما سیتم تنفیذه من تلك ا

.حتى تستطیع العمل داخل المجتمعبتأكید شرعیتھاأن تقوم الشركة 

٢٠٠٩عام فى )KMPG(الذي أجرتھ شركة إستطالع الرأى الحقیقة تبدو مختلفة عن ذلك حیث أشار فإن ولألسف 
فقط % ٨أن من الشركات تسعى للحصول على آراء أطرافھا المعنیة، و% ٣٢على المؤسسات الكبرى أن ھناك 

محل تظلالمتبقیة % ٩٢قامت بالرد على ھذه اآلراء عالنیة، مما یشیر إلى أن عالقة الشركات التي تمثل نسبة
.تساؤل

أن الشركات تقوم بتوجیھ عملیة الحوار مع األطراف المعنیة للحد من مشاركتھم إلىHess (2008)أشاروقد 
Hessویشیر ، ھذا الحوارلإحداث تغییر نتیجة تلك القوة فى إستخدام ولكن دون تمكین األطراف المعنیة من قوتھم و

وتكمن المشكلة في أنھ تأثیراً إلى میل الشركات نحو تجاھل التعلیقات الواردة من األطراف المعنیة األقل (2008)
بدون الحوار الجید ال یمكن إقامة مناقشات بین األطراف المعنیة المتعددة حول التقدم الذي تحرزه الشركة نحو التنمیة 

.المستدامة

تھیئة األجواء إلقامة حوار مع األطراف المعنیة یرتكز ) ١(:ة للشركاتستراتیجیة المسؤولیة المجتمعیإمدلوالت 
إطالق عملیة لتنسیق األنشطة عبر الصناعة من خالل المشاركة في وضع ) ٢(على مبادرات إعداد التقاریر؛ 

.ستنادا إلى تقییم احتیاجات األطراف المعنیةإاألولویات 
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٢٢

تنمیة ولیس فصل

فتراض أن جزء إیھدف إعداد التقاریر حول الحوكمة الجدیدة إلى تحسین التنمیة المستدامة للشركات حیث تعتمد على 
كبیر من التنمیة المستدامة للشركات ال تفرضھا الضغوط الخارجیة فحسب بل یتعین أن تأتي من داخل الشركة من 

. ظیمیة التي تشكل أساس لصنع القرارخالل النقد الذاتي لسلوكیاتھا وعملیاتھا وأعرافھا التن

التي یتعین أن تكون جزء من اإلدارة " Moral Developmentالتنمیة األخالقیة"إلى Hess (2008)قد أشار و
المیزة اییرویعد ذلك أیضا جزء من مععتبارإلالبیئیة والمجتمعیة في استراتیجیة التي تأخذ معلوماتھا من األنشطةإلا

.٣٫٥٫٢اخلیة التي تعتمد على الموارد والوارد وصفھا في القسم التنافسیة الد

أن تقوم الشركات بدمج المعلومات البیئیة والمجتمعیة في سیاساتھا وممارساتھا بطریقة ذات عنصر التنمیة ویتطلب 
مات ستخدام التقاریر فقط ألغراض التجمل مع فصل المعلوإوسوف تكون ھناك مشكلة إذا قامت الشركات ب، مغزى

تقلیص عملیات إعداد یعنى و" Greenwashingالتخضیر"أحد أشكال الفصل یطلق علیھ و، عن عملیاتھا الفعلیة
.ستراتیجیة سطحیة للعالقات العامة للشركةإالتقاریر المجتمعیة حتى تظھر وكأنھا 

نفصال ال یتسبب فقط في حدوث تشوه خارجي  بل أنھ قد یسبب أیضا خلق إلإلى أن ھذا اHess (2008)ویشیر 
تصال الشركة وواقعھا إأن الناس من داخل الشركة وخارجھا رىنفصال عندما یإلنطباع داخلي زائف ویحدث اإ

.یمثالن عالمین مختلفین

الجدیدة، ویتضح مما سبق أن یجب أن یمتزج كل من اإلفصاح والحوار والتنمیة لخلق نموذج فعال لتشریع الحوكمة
. ستدامة الشركاتإعناصر اإلخفاء واالنفصال والتوجیھ تعتبر قوى تعوق 

ستدامة في ھیكل حوكمة الشركة وتلقي إلدمج مؤشرات ا) ١(:ستراتیجیة المسؤولیة المجتمعیة للشركاتإمدلوالت 
.بطاقة األداء المتوازن لمتابعة التنمیة على مدار الوقتالمتكامل لنظام ام الستخإ) ٢(المساعدة والتدریب للقیام بذلك؛ 
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٢٣

إستطالع الرأىونظریة، والتشاور مع األطراف المعنیة، الدراسة ال:الجزء الثالث

ي قطاع العاملة فنتائج الممارسات الحالیة للمسؤولیة المجتمعیة للشركات :الدراسة النظریة
الصناعات الغذائیة الزراعیة

أظھرت الدراسة النظریة المقارنة لشركات دولیة ومصریة 
في قطاع الصناعات الغذائیة الزراعیة في نطاق الدراسة تعمل 

:التشخیصیة للمسؤولیة المجتمعیة أن

الشركات الدولیة تتعامل مع المسؤولیة المجتمعیة •
ستدامة إعلى مستوى الشركة بغض النظر عن مدى 

.اص بھانموذج األعمال األساسیة الخ
سلوب األعمال أغالبیة الشركات المصریة تتبنى •

ستراتیجي لتناول إتباع أسلوب إالخیریة أكثر منھا 
.المسؤولیة المجتمعیة

غالبیة الشركات المصریة العاملة في قطاع •
الصناعات الغذائیة الزراعیة لیس لدیھا تقاریر 
منشورة تتناول البیانات البیئیة والمجتمعیة 

.اإلقتصادیةو
غالبیة الشركات المصریة العاملة في قطاع •

الصناعات الغذائیة الزراعیة لیس لدیھا أى سبل 
للتواصل بشأن أنشطة المسؤولیة المجتمعیة في شكل 

.وثیقة
في مجال الصناعات الغذائیة الزراعیة تقاریر حول العاملة عدد قلیل فقط من الشركات المصریة صدر ی•

.المجتمعیة إلكترونیاأنشطة المسؤولیة 
ىالصناعالقطاع ال یوجد تنسیق بین أنشطة الشركات في مجال المسؤولیة المجتمعیة في وبصفة عامة•

.الشركات المصریة العاملة في قطاع الصناعات الغذائیة الزراعیةلمجموعة الواحد

).٤(م كما فى الجدول رقراجع النظرة العامة لنتائج الدراسة النظریة عبر االنترنت 
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٢٤

الدراسة النظریة المتعلقة باالتصال حول المسؤولیة المجتمعیة:٤الجدول 

ھناك حاجة ماسة للتواصل بشأن أنشطة المسؤولیة المجتمعیة :ستراتیجیة المسؤولیة المجتمعیة للشركاتإمدلوالت 
المصریة العاملة في قطاع الصناعات للشركات، ویتطلب ذلك توثیقا وتدابیر كافیة حول تلك األنشطة بین الشركات 

.الغذائیة الزراعیة
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٢٤

الدراسة النظریة المتعلقة باالتصال حول المسؤولیة المجتمعیة:٤الجدول 

ھناك حاجة ماسة للتواصل بشأن أنشطة المسؤولیة المجتمعیة :ستراتیجیة المسؤولیة المجتمعیة للشركاتإمدلوالت 
المصریة العاملة في قطاع الصناعات للشركات، ویتطلب ذلك توثیقا وتدابیر كافیة حول تلك األنشطة بین الشركات 

.الغذائیة الزراعیة
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٢٤

الدراسة النظریة المتعلقة باالتصال حول المسؤولیة المجتمعیة:٤الجدول 

ھناك حاجة ماسة للتواصل بشأن أنشطة المسؤولیة المجتمعیة :ستراتیجیة المسؤولیة المجتمعیة للشركاتإمدلوالت 
المصریة العاملة في قطاع الصناعات للشركات، ویتطلب ذلك توثیقا وتدابیر كافیة حول تلك األنشطة بین الشركات 

.الغذائیة الزراعیة
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٢٥

ستراتیجیة المسؤولیة المجتمعیة في الصناعات إمناقشة تطویر : التشاور مع األطراف المعنیة
الغذائیة الزراعیة المصریة

جدیر بالذكر أن جامعة من الستراتیجیة المسؤولیة المجتمعیة للشركات، وإیات حتوتجمیع متمت ھذه اللقاءات بغرض  
سیكم القابضة لدیھا تاریخ طویل في التعامل مع موضوع المسؤولیة شركة ھیلیوبولیس من خالل شراكتھا القویة مع 
.المجتمعیة في الصناعات الغذائیة الزراعیة

جتماع األطراف المعنیة الدولیةإ:ورشة العمل األولى

٢٠١٣ینایر ٢٠-١٨:التاریخ

:المشاركون

أقامت شركة سیكم والعدید من شركائھا األوربیین القدامى ھذه :الجمعیة الدولیة للشراكة في مجال البیئة والتجارة
والتجار بھدف تقدیم منتجات عضویة والمنتجینلخلق نوع من التفاعل اإلیجابي بین المزارعین١٩٩٦الشبكة عام 

لتزام إلى للتعاون للمنتجات الزراعیة العضویة التي تعزز اوتعتبر الجمعیة منتد، إلى المستھلكمرتفعة ودة ذات ج
بغرض تعزیز أسس ١٩٨٤ویرجع تعاون الشركاء في ھذه الشبكة إلى عام المرتفعة، الجودةذوبالطبیعة والغذاء 

، بالسوقادل أعضاء الجمعیة المعلومات المتعلقة كما یتبلعالم، المنتجات الزراعیة العضویة والحیویة على مستوى ا
تعزیز باإلضافة إلى ستراتیجیة لتسویق المنتجات العضویة، وتمویل المشروعات الجدیدة إلوالتخطیط للمبادرات ا

ویحاول الشركاء ، وقد اتخذت ھذه اإلجراءات لتیسیر عملیة تطویر الزراعة العضویة عبر العالم، المشروعات القائمة
١٤ویوجد حالیا ، ستراتیجیات الجدیدةإلتنفیذ القرارات المتخذة، ومناقشة ا، ومدى التقدممرات سنویا لتقییم ٤جتماع إلا

.بالجمعیةعضو ثابت من كبار رجال األعمال

:نتائج اإلجتماع

.الحاجة إلى نقلة نوعیةمدى قتصادي الحالي وإلمناقشة التحدیات التي تواجھ النظام ا•
انظر الحقا       (صیاغة الحاجة إلى تعریف الزراعة بمفھوم أشمل والنظر بشكل أعمق ألسس التنمیة المجتمعیة •

.)لقطاع الزراعيلالمستقبلیة رسالة الرؤیة وال
.لتزام بدعم الحركة فیما ھو أبعد من المجتمعات العضویة وبحث فتح حوار بشأن أى نمط زراعي آخرإلا•
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٢٦

األطراف المعنیة المحلیةاألول مع جتماع اإل:ةورشة العمل الثانی

٢٠١٣أبریل ٨:التاریخ

:المشاركون

لمنافسةالحمایةالمصرىالمدیر التنفیذي للمجلس الوطني أمینة غانم
أخصائي التمویل بجامعة ھلیوبولیسمریم المصري

رئیس شركة إیبیسعصام سلیم
إیزیسالمدیر العام لشركة ممدوح أبو العیش

الصیانة–الرشیدي المیزان اشرف عدوي
سیسام فودز–مدیر سلسلة الموردین إیمان توفیق العجرودي

غرفة الصناعات الغذائیة–أخصائي فني محمد ریاض
إجرین–المدیر العام خالد جاسر
أراتكو–مساعد مدیر التصدیر ھبھ إبراھیم
إیزیسإبراھیم سعد
المدیر العام–الستصالح االراضي سیكم أحمد رشاد
لیبرا–المدیر العام عبد الدایم

مدیر مصنع إیزیس لألغذیةإسماعیل أبو العیش
المیزان–مدیر االنتاج سامح عبد الحمید

لوتس أورجانیك–المدیر العام جھاد سالم
سیكم القابضة–المدیر المالي حاتم شافعي

جامعة سیكم–البحوث مدیر قدریة عبد المتعال
التنمیة المستدامة–إیكو تك نجالء أحمد
المركز المصري لمسؤولیة الشركاتأكرم مروان
جامعة ھلیوبولیس–محاضر رشا وھیب

:نتائج اإلجتماع

.)راجع الملحق(ستراتیجیة المسؤولیة المجتمعیة على المشاركین إحلمي أبو العیش بعرض /قام السید•
مساعدة الموظفین على ، وھذا یعنى تفاق سریع مرضي لكل من الشركة والموظفینإیتعین التوصل إلى •

.المشاركة بشكل أكبر في تطبیق أنشطة المسؤولیة المجتمعیة بدال من فرضھا علیھم
:ضرورة ترتیب حملة توعیة للشركات لتطبیق المسؤولیة المجتمعیة لتوضیح الممیزات على سبیل المثال•

oسواق المحلیة والدولیةألالشركة ستحقق السمعة الجیدة في اأن.
oتطویر إدارة الموارد

رباح مع خدمة ألكیفیة تحقیق امن حیث ستراتیجیة المسؤولیة المجتمعیةإیجب أن تركز حملة التوعیة على •
.المجتمع

.یجب أن تشارك الحكومة في تطبیق المسؤولیة المجتمعیة•
الكبرى مع صغار المزارعین على المدى الطویل، ومساعدتھا على تحسین یمكن أن تتعاقد الشركات •

.ممارسات الزراعة وتحقیق اسعار بیع أفضل
دارة في إلتبسیط مفاھیم المسؤولیة المجتمعیة لتصل إلى كافة المستویات من العمال إلى المستویات األعلى ل•

.كل شركة
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٢٧

األطراف المعنیة المحلیةالثانى مع جتماع اإل:ةلثورشة العمل الثا

٢٠١٣أبریل ١٨:التاریخ

:المشاركون

جامعة ھلیبولیس–مركز االبداع االجتماعي –ماكسیمیلیان أبو العیش / السید
سیكم–قسم التنمیة المستدامة –نجالء أحمد / السیدة
غرفة الصناعات الغذائیة–أخصائي فني –محمد ریاض / السید
األھرام للمشروبات–مدیر التصدیر –ماھر یوسف / السید
فارم فریتس مصر–مدیر التشغیل –أحمد رفاعي / السید
دالتكس–مدیر الجودة –یوسف علي / السید

كرافت فودز–مدیر الشئون المؤسسیة –عال لطفي / السیدة
كرافت فودز–محمود غانم / السید
أراما–فتحي جابر / السید

:اإلجتماعنتائج 

.ستراتیجیة المسؤولیة المجتمعیة للمشاركین في الورشةإبتقدیم ماكسیمیلیان ابو العیش / السیدقام •
غرفة الصناعات الغذائیة بإمكانیة استخدام جامعة ھلیوبولیس واألعضاء اآلخرین من كان ھناك اقتراح •

.كمنصة تسویقیة لفكرة المسؤولیة المجتمعیة من خالل شبكة أعضائھا
المتعلقة بأنشطة تصال المتعددة مثل المنشورات الدوریة لنشر المعلومات إلیمكن للغرفة أن تتیح قنوات ا•

.المسؤولیة المجتمعیة
.ات طبقا لنقاط القوة التي یتمتع بھا الشركاءیتتیح مبادرة المسؤولیة المجتمعیة الموارد وتوزیع اإلمكان•
.إنشاء مصنع لتدویر الورقناقشت شركة كرافت فودز مدى إمكانیة دعم •
من خالل عملیة تقییم سریعة مما یساعد المشاركین في مبادرة المسؤولیة " ستدامةإلزھرة ا"عمل إطارتقدیم •

.والمقارنة واالتصالتبادل المعرفةمي یساعد على یالمجتمعیة على وضع إطار تعل
دوريق على عقد لقاء شھري باستضافة كل عضو في المبادرة بشكل اإلتفا•
دعوة الغرفة ألعضاء المبادرة لتقدیم معلومات حول افضل الممارسات لدیھا بغرض استخالص كتالوج •

.ألفضل الممارسات في مجال المسؤولیة المجتمعیة داخل قطاع الصناعات الغذائیة الزراعیة
.كى یسھل توصیلھا لكافة المستویات من الموظفینھاتبسیطوستراتیجیةإللمناقشةمزید من الالحاجة إلى •
."زھرة االستدامة"طار عمل إلمناقشة مزید من الالحاجة إلى •
بولیس أن تقدم الدورات التدریبیة أو المدارس الصیفیة للمسؤولیة المجتمعیة والدعم الفني ویمكن لجامعة ھلی•

).مثل تقییم التربة(بجمع البیانات ، ال سیما فیما یتعلق " ستدامةإلزھرة ا"عمل لتنفیذ إطار 
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٢٨

جتماع الثالث مع األطراف المعنیة المحلیةإلا:ورشة العمل الرابعة

٢٠١٣مایو ١٩:التاریخ

:المشاركون

نائب رئیس شركة سیكم –حلمي أبو العیش / السید
المدیر المالي–حاتم الشافعي / السید
المستدامةمدیر التنمیة –ماكس أبو العیش / السید

قسم التنمیة المستدامة–نجالء احمد / السیدة
جامعة ھلیوبولیس–محاضر –رشا وھیب / السیدة

:وبحضور األعضاء التالي أسمائھم من المركز المصري لمسؤولیة الشركات

- شیرین الشوربجي / السیدة
أكرم مروان/ السید

ساره الرفاعي/ السیدة
عالیھ وجیھ/ السیدة

:مشاركة السادة التالي أسمائھم من شركات الصناعات الغذائیة الزراعیة وغیرھا من القطاعاتوب

كرافت فودز–منى فؤاد / السیدة
كرافت فودز–محمود غانم / السید
فارم فریتس–أحمد رفاعي / السید
وادي فودز–خلیل نصرهللا / السید
غرفة الصناعات الغذائیة–محمد ریاض / السید

كونسوكورا–كریستین سمیر / السیدة
األھرام للمشروبات–نانسي جرجس / السیدة
وھبھ–مفضل سیف الدین / السید
وھبھ–علي حسین / السید
وھبھ–محمد فارس / السید
لیفس إیجیبت–عمر عابدین / السید

لیفس إیجیبت–شریفھ رشاد / السیدة
االلمانيالتعاون –برنارد روكمبر / السید
التعاون االلماني–جریجور شولیر / السید

:نتائج اإلجتماع

تقلیلالذي یعمل على " زھرة التنمیة المستدامة"عمل یمكن إدارة المسؤولیة المجتمعیة من خالل إطار•
.الجھود وتوفیر أداة للقیام بذلك

؟المستدامةزھرة التنمیة إلطار عمل ما ھو الكیان الذي یعمل على الترویج •
؟ھل ھناك ضرورة لتبادل الخبرات بین الشركات التي تطبق المسؤولیة المجتمعیة•
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٢٩

كیف یتم .. مةابوصفھا قضایا ھ.. تشیر التعلیقات إلى أھمیة المیاه، وعمالة األطفال وحقوق العمال إلخ•
التعامل معھا؟

تمعیة حتى نتجنب التكرارما ھي المشروعات األخرى المتعلقة بالمسؤولیة المجالحاجة إلى معرفة•
الرغم من أن المركز المصري لمسؤولیة الشركات معني بإشراك الحكومة في نشر ھذا المفھوم ، إال أن على •

.القطاع الخاص البد وأن یركز على دوره بوصفھ أحد األطراف المعنیة
ى االقل لجمع یجب وضع األنشطة والقیاسات، ولیس من الضروري في ھذه المرحلة إشراك الحكومة عل•

أین زاویة السیاسة؟. ستراتیجیة للبدء بھاإلالبیانات واالفكار وا
مطلوب تعبئة الموارد، وتوافر سبل المقارنة باألفضل لرسم خریطة بافضل األسالیب لتجنب تكرار •

المجھودات
تكون سھلة لكى ذلكالبدء في تنفیذ مبادرة المسؤولیة المجتمعیة من مستویات اإلدارة السفلى إلى العلیا، و•

.الفھم
ھل لدینا إمكانیة لنعرف كیف نستمر في تطبیق أسلوب المسؤولیة المجتمعیة تحت مظلة غرفة الصناعات •

.الغذائیة التي یمكنھا أن تؤدي دور مھم ألعضائھا
طالب العدید من العمالء الدولیین بتحقیق بعض المتطلبات المشار إلیھا بموجب المسؤولیة المجتمعیة مثل •

لتزاما ببعض المعاییر التي یراھا معظم المصدرین على إالبد وأن یكون ھناك . المیاه، والبصمة الكربونیة
.أنھا تكالیف ومجھودات إضافیة وال تزید من المبیعات

ستخدامھا كأداة إولیة المجتمعیة طریقة للتنافسیة؟ بالطبع نعم، ال سیما عندما تتعلم كیفیة ھل تمثل المسؤ•
إن التنافسیة تعني بقاء الشركة لمدة أطول في السوق عالوة على أنھا طریقة ،ستدامة الشركة للمستقبلإل

.لتحقیق التغییر
، المسؤولیة المجتمعیة في الصناعةورستخدامھا لمحاإفي تحدید أولویاتھا وكیفیة البدءعلى كل شركة •

.وضرورة تكوین ھذه الشركات لنموذج التجمعات الصناعیة
أن البصمة الكربونیة للمنتج (تستطیع كل شركة أن تستخدم عالمة ممیزة لمبادرة المسؤولیة المجتمعیة مثل •

على تتبع المنتجات بما كما یمكن إعداد مجموعة من المؤشرات التي تساعد). أقل، ال نستخدم عمالة أطفال
.تفاق العالميإلفیھا زھرة التنمیة المستدامة ومؤشرات األداء الرئیسیة، واألیزو ، وا

تباعھا، إال أن الشركات ال تعلم من أین تبدأإالرغم من وجود مجموعة من المعاییر التي یمكن على •
، فإنھ ٢٦٠٠٠تطبق مواصفة األیزو ال یوجد تعریف محدد للمسؤولیة المجتمعیة ، ولكن إذا كانت الشركة•

.یمكنھا تعریف أنشطة المسؤولیة المجتمعیة بھا بنفس سھولة تعریف الجوانب المتعلقة بالمیاه والعمالة
.كم المجھود المبذول في ھذا اللقاء المتعلق بإیجاد طریقة لزیادة االنتاجیة وتطبیق المسؤولیة المجتمعیة•
.أحد األمثلةندرة المیاه والزراعة العضوبة•
.إذا كنت تقوم بالزراعة العضویة ووجدت أنك تستخدم میاه أقل مقارنة بالطریقة التقلیدیة•
.سیكون ھناك ضریبة على ثاني أكسید الكربون ، وذلك سیعمل على زیادة التنافسیة•
بإحدى ستعانةإلغالبیة الشركات التي ال تجد وقتا أو فریق عمل خاص بالمسؤولیة المجتمعیة، یمكنھا ا•

.الجمعیات األھلیة لتطبیقھا
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٣٠

ممثلي الصناعةإستطالع رأى 

على الشركات المختلفة العاملة في قطاع االذي تم توزیعھإستمارات إستطالع الرأىیعرض ھذا الفصل نتائج 
.شركة١١شخص من ٦٩یقدر حجم العینة بـ ، والصناعات الغذائیة الزراعیة

إستطالع الرأىالشركات المشاركة في : ٥الجدول 

عدد االستبیاناتاسم الشركة
٥أراتكو
٥آتوس

١دالتكس
٤مجموعة الشمس

٦إیزیس فودز
٦إیزیس ھیربس

٧جھینھ
١مغربي

٧ناتورتكس
٤٢اإلجمالي

٧٨: التي لم تكتملعدد إستمارات إستطالع الرأى 

٢٠١٣-٥-١: الموقف الحالي

ستبیان األصلي في الملحقإلیمكن الحصول على ا:التعلیق

% ١٧من بین المصنعین ، یلیھم % ٧٥:ترتیب عدد من أجاب على ھذا السؤال على النحو التالى: ) ٣(رقم السؤال
.من تجار التجزئة% ٢ا من المزارعین ، % ٦من الموردین ، 

یعملون في شركات یبلغ عدد % ٤٣:ترتیب عدد من أجاب على ھذا السؤال على النحو التالى: )٥(رقم السؤال
من الشركات % ١٥عامل ، ثم ٢٠٠-٥١من الشركات التي یعمل بھا من % ٣٨عامل، یلیھا ٥٠٠- ٢٠١عمالھا من 

.عامل١٠٠٠-٥٠١فقط من الشركات بین % ٢عامل، و١٠٠٠التي یعمل بھا أكثر من 

، :من أجاب على ھذا السؤال على النحو التالىترتیب عدد -فیما یتعلق بمفھوم المسؤولیة المجتمعیة: )٦(رقم السؤال
أشاروا أنھم یفكرون جدیا في ھذا المفھوم وتھدف إلى % ٢٠لدیھم بالفعل برنامج للمسؤولیة المجتمعیة، و% ٣٧

قالوا أنھم یبذلون بعض الجھد لتحسین فھم میزاتھا وعیوبھا، بینما ذكر % ٢٢وضع أحد ھذه البرامج، في حین أن 
أنھم لیست لدیھم أدنى فكرة عن ماھیة المسؤولیة % ١٢بعض المعرفة عن الموضوع ، وأخیرا قال أن لدیھم % ١٠

.المجتمعیة

ھناك حاجة إلى جلسة عامة للتوعیة بالمسؤولیة المجتمعیة :ستراتیجیة المسؤولیة المجتمعیة للشركاتإمدلوالت 
.بمشاركة أكثر من نصف الشركات

أنھ یجب تنفیذ المسؤولیة المجتمعیة في إستطالع الرأىیعتقد أكثر من نصف المشاركین في : )٧(رقم السؤال
یعتقدون أن وجود إدارة مستقلة للمسؤولیة % ٣٣ختصاصات متداخلة، في حین أن إالشركات من خالل إدارة ذات 

.إلدارةلم یكن لدیھم ھیكل تنظیمي محدد لوضع ھذه ا% ١٨المجتمعیة ضرورة ، بینما نجد أن 

% ٢٣یعتقدون أن المسؤولیة المجتمعیة یجب تنفیذھا مع وضع العاملین كأولویة ، ویرى % ٣٢: )٨(رقم السؤال
یرون أن المسؤولیة % ١٤أن المجتمعات المحلیة یجب أن یكون لھا أولویة في أنشطة المسؤولیة المجتمعیة، 
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٣١

حتیاجات إلیعتقدون أن ھناك ضرورة لتلبیة ا% ١٠المجتمعیة یجب أن توجھ إلى عمالء الشركة، في حین أن 
یعتقد أن المسؤولیة % ٧حتیاجات األطراف المعنیة كأولویة، وإفي ضرورة وضع % ٩الحكومیة، بینما یعتقد 

.أعطوا أصواتھم لدعم الجمعیات األھلیة% ٥حتیاجات الموردین، وإالمجتمعیة یجب أن تتناول 

تركیز أنشطة المسؤولیة المجتمعیة على العاملین بالشركة : :المجتمعیة للشركاتستراتیجیة المسؤولیة إمدلوالت 
والمجتمع المتصل بھا

یعتقدون أن ذلك % ١٧ردا على سؤال لماذا تھتم الشركات المشاركة بتطبیق المسؤولیة المجتمعیة، : )٩(رقم السؤال
یشیرون إلى أن المسؤولیة المجتمعیة % ١٢، ةیتنافسالقدرة الیریدون زیادة % ١٦قد یحسن أداء أعمال شركاتھم، 

یعتقدون أن ذلك قد یعمل على % ١٠یمكن توجیھھا إلى األعمال الخیریة والبیئیة المتعلقة بالمنتجات أو الخدمات، و
قد یطبقھا % ٧یریدون جذب مستثمرین جدد، و% ٨قة بالمنتجات أو الخدمات، ولحل المشكالت المجتمعیة المتع

أخرى % ٥بسبب طلب العمالء، و% ٥ختالف، وإلستخدامھا كفرصة لإیریدون % ٦ة أو تشریعیة، وألغراض قانونی
التي ترید تطبیق المسؤولیة المجتمعیة بسبب الطلب على المعلومات من األطراف % ٢بسبب ضغوط المجتمع ، و

.المعنیة

أنھا % ٢٤باألطراف المعنیة، اختار فیما یتعلق بأھداف أنشطة المسؤولیة المجتمعیة المتعلقة: )١٠(رقم السؤال
ألغراض تقییم األثر % ١٥لتحسین أداء األعمال، و% ١٩سوف تستخدم ألغراض الرعایة المجتمعیة والعمالیة، و

حتیاجات وتوقعات األطراف إلتحلیل % ١٤حتفاظ بھم، وإللجذب العمالة الماھرة أو ا% ١٥البیئي واالجتماعي، و
األولى تعني بتقدیم وجھة نظر الشركة : منقسمة بالتساوي بین مجموعتین% ٨شامل، وإلعداد تقریر % ٥المعنیة، و

.المستقبلیة، والثانیة للمقارنة

:یجب أن تعمل أنشطة المسؤولیة المجتمعیة على تحقیق:ستراتیجیة المسؤولیة المجتمعیة للشركاتإمدلوالت 

oجتماعیة للعمالإلتحسین الظروف ا
oتحسین أداء األعمال
oجتماعي والبیئي على المجتمع والبیئةإلتحقیق الشفافیة فیما یتعلق بأثر الشركة ا.

فیما یتعلق بالھدف النوعي ألنشطة المسؤولیة المجتمعیة بالشركة، كان رد الغالبیة التي تمثل : )١١(رقم السؤال
لزیادة التزام % ٢١الشركة؛ یرون أنھا تعزز ثقافة % ٢٢بداع؛ وإلبتكار واإلأنھا بغرض تعزیز مقومات ا% ٢٣

لتقدیم % ٧لتقدیم المعلومات الخارجیة؛ و% ١٠تصال الداخلیة والخارجیة؛ وإللتعزیز أدوات ا% ١٦العاملین؛ و
.ستراتیجیة وتقییمھاإلمدخالت تستخدم في صیاغة ا

% ٢٤لغالبیة التي تمثل فیما یتعلق بالھدف الكمي ألنشطة المسؤولیة المجتمعیة بالشركة، كان رد ا:)١٢(رقم السؤال
لتقلیل% ١٢لتخفیض شكاوى العمالء، و% ١٧لزیادة كفاءة الموارد؛ و% ١٩نتاجیة؛ إلأنھا تھدف إلى زیادة الفعالیة ا

% ٤لتخفیض الفاقد، و% ٤لزیادة مشاركة األطراف المعنیة؛ و% ٩لتحسین میزان الطاقة؛ و% ١٠عدد الحوادث؛ و
.لزیادة كفاءة التسلیم

یجب أن تستھدف أنشطة المسؤولیة المجتمعیة رفع الكفاءة :ستراتیجیة المسؤولیة المجتمعیة للشركاتإمدلوالت 
نتاجیة وفاعلیة المواردإلا

نفت % ١٩لسلوك؛ وقواعد لمن المشاركین في ردودھم أن شركاتھم قد تبنت ونفذت % ٨١قال :)١٣(رقم السؤال
.ذلك

السلوك بین الشركات حتى قواعدورشة عمل للمقارنة بین : :للشركاتستراتیجیة المسؤولیة المجتمعیةإمدلوالت 
ثیقة إرشادیة للصناعة بأكملھاوضع و، وتبادل الخبراتیمكنھا 

األشخاص الذین تمت مقابلتھم أن شركاتھم لدیھا سیاسات وأھداف صدیقة للبیئة؛ من% ٩١قال : )١٤(رقم السؤال 
.منھم ذلك% ٩بینما نفى 



ستراتیجیة المسؤولیة المجتمعیة للشركات العاملة بقطاع الصناعات الغذائیة الزراعیة في مصرإ

٣٢

ت رض للمقارنة باألفضل بین السیاساتبادل لقاءات الع:ستراتیجیة المسؤولیة المجتمعیة للشركاتإمدلوالت 
ھداف لتبادل الخبرات ونشر افضل الممارساتألواألھداف صدیقة البیئة وا

ستدامة إلمن الذین تمت مقابلتھم أن نظام إعداد تقاریرھم یغطي بالفعل مؤشرات ا% ٩٧قال : )١٥(رقم السؤال 
.نفت ذلك% ٣البیئیة أو االجتماعیة أو كلیھما، في حین ان 

ورشة عمل للمقارنة بین الجوانب البیئیة، وتبادل الخبرات فیما :ستراتیجیة المسؤولیة المجتمعیة للشركاتإمدلوالت 
وثیقة إرشادیة للصناعة بأكملھالوضعبینھا 

في مجاالت البیئة وحقوق االنسان ٩٠٠١األیزو تطبیق من الذین تمت مقابلتھم یلتزمون ب% ٣٣: )١٦(رقم السؤال 
ملتزمون باالتفاق العالمي % ٤؛ و١٤٠٠١األیزو تطبیق ب% ٢٢؛ و١٨٠٠١مواصفة الملتزمون ب% ٢٧والمجتمع؛ و

بالمبادرة العالمیة % ٣و؛٢٦٠٠٠االیزو تطبیق ب% ٣باإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان؛ و% ٤لالمم المتحدة؛ و
.)OECD(ممن یتبعون إرشادات منظمة التعاون االقتصادي % ١إلعداد التقاریر؛ و

لقاء تعریفي بالمعاییر األخرى المتصلة بالمسؤولیة المجتمعیة، :ستراتیجیة المسؤولیة المجتمعیة للشركاتإمدلوالت 
ھناك حاجة إلى المساعدة في تنفیذ و.١٤٠٠١أیزو ، ١٨٠٠١، ٩٠٠١ستدامة والزراعة غیر مواصفات االیزو إلوا

.المواصفات األخرى

اختاروا % ١٣جتماعي في أنشطة المسؤولیة المجتمعیة في الشركات المعنیة، إلما یتعلق بالبعد ا:)١٧(رقم السؤال 
التنوع % ٨التدریب والتعلیم؛ و% ١٠حقوق العمال؛ و% ١١اختاروا تحفیز العاملین؛ و% ١٢الصحة والسالمھ؛ و

البحوث % ٦الحقوق الثقافیة؛ و% ٧تحقیق الذات للعاملین؛ و% ٧توعیة وإدارة السیاسات؛ و% ٨والمساواة؛ و
اختارت % ٣إدارة األعمال الخیریة؛ و% ٥اإلدارة المجتمعیة؛ و% ٥تصال والتقاریر؛ وإلأنشطة ا% ٦والتطویر؛ و

.الحوكمة وااللتزام

جتماعي بالنسبة للقاءات التدریبیة ذات إلفیما یتعلق بالبعد ا:المجتمعیة للشركاتستراتیجیة المسؤولیة إمدلوالت 
."وحقوق العمال"تحفیز ووالء العاملین، "على رأس األولیات، یلیھا " الصحة والسالمة"الصلھ، تأتي  

اختاروا % ١٤قتصادي في أنشطة المسؤولیة المجتمعیة بالشركات المعنیة، إلفیما یتعلق بالبعد ا: )١٨(رقم السؤال 
صیاغة % ١٢إدارة التسویق والعالمة التجاریة؛ و% ١٢مسؤولیة العمالء وعالقاتھم؛ و% ١٣المنتجات؛ ومجموعة

الشركاء إدارة % ٩؛ واإلقتصادیةتوزیع القیمة % ١٠إدارة االبتكارات؛ و% ١٠رؤیة الشركة ورسالتھا وقیمھا؛ و
اختاروا % ٤إدارة العملیة التنظیمیة؛ و% ٦التوسع في أعمال الشركة وجذب المستثمرین؛ و% ٩وسلسلة الموردین؛ و

. تعزیز حوكمة الشركة

قتصادي المتعلق باللقاءات التدریبیة إلفیما یتعلق بالبعد ا:ستراتیجیة المسؤولیة المجتمعیة للشركاتإمدلوالت 
"إدارة التسویق والعالمة التجاریة"، و"عالقات ومسئولیة العمالء"تي ضمن األولویات، یلیھا تأ" المنتجاتجموعةم"

اختاروا إدارة % ١٩فیما یتعلق بالبعد البیئي في أنشطة المسؤولیة المجتمعیة بالشركات المعنیة، :)١٩(رقم السؤال 
إدارة النفایات والمواد % ١١إدارة المیاه؛ و% ١٢إدارة النباتات والماشیة؛ و% ١٤إدارة التربة؛ و% ١٥الطاقة؛ 

اختاروا % ٩دارة البیئیة؛ وإلإقامة نظام لاختاروا% ١٠االتصال والتقاریر حول األداء البیئي؛ و% ١٠الخطرة؛ و
.نبعاثات غاز الدفیئة وتخفیف آثار التغیر المناخيإإدارة 

قتصادي المتعلق باللقاءات التدریبیة إلفیما یتعلق بالبعد ا:ستراتیجیة المسؤولیة المجتمعیة للشركاتإمدلوالت 
."إدارة التسویق والعالمة التجاریة"، و"ولیة العمالءعالقات ومسئ"تأتي ضمن األولویات، یلیھا " المنتجاتجموعةم"

نضمام إلى شبكة عمل قومیة إلھتمام باإفیما یتعلق بقضیة ما إذا كانت الشركة المعنیة لدیھا :)٢٠(رقم السؤال 
؛ ولم یعترض أى ممن شملتھم "ربما"اختاروا % ٤٤؛ واً نھم مھتمین كثیرأاشاروا إلى % ٥٦للمسؤولیة المجتمعیة، 

. العینة

ھتمام كبیر بالشبكة القومیة للمسؤولیة المجتمعیةإ:مدلوالت استراتیجیة المسؤولیة المجتمعیة للشركات
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نضمام لشبكة المسؤولیة المجتمعیة إلبشأن اإستطالع الرأىفیما یتعلق بتوقعات الذین شملھم :)٢١(رقم السؤال 
ستشارات إلیتوقعوا تقییما للمسؤولیة المجتمعیة وا% ١٦اختاروا تبادل الخبرات ودراسات الحالة؛ و% ١٦القومیة؛ 
اختاروا التعاون بین المنظمات؛ % ١٤اختاروا ورش العمل؛ و% ١٥ستراتیجیة للمسؤولیة المجتمعیة؛ وإإلعداد 

% ٩طلبوا معلومات حول المسؤولیة المجتمعیة؛ و%٩یتوقعون شھادات التوافق مع المسؤولیة المجتمعیة؛ و% ١٤و
. اختاروا أدوات اإلدارة% ٦اتفقوا على إطالق مبادرة تعاون على مستوى الصناعة؛ و

:مطلوب تركیز أنشطة المسؤولیة المجتمعیة على ما یلي:ستراتیجیة المسؤولیة المجتمعیة للشركاتإمدلوالت 

oتبادل الخبرات ودراسات الحالة
o ستراتیجیة المسؤولیة المجتمعیة إستشارات إلعداد إلالمسؤولیة المجتمعیة واتقییم
oختیار ورش العمل التدریبیةإ

یعتقدون في % ٤٥فیما یتعلق بتوقعات المشاركین بشأن نتائج تطبیق المسؤولیة المجتمعیة؛ :)٢٢(رقم السؤال 
% ١٣تحقیق ذلك عن طریق تحسین صورة الشركة؛ ویعتقدون في % ٢٦نتاج والقیمة المضافة؛ إلنخفاض تكالیف اإ

فقط ال یتوقعوا أن تسفر مجھودات % ١اشاروا إلى تحقیق ذلك عن طریق تخفیض تكلفة االنتاج لكل وحدة؛ و
.المسؤولیة المجتمعیة عن أیة نتائج إیجابیة

حتیاجات إفیما یتعلق بما إذا كانت الشركات ترغب في تكییف نموذج أعمالھا بما یتوائم مع :)٢٣(رقم السؤال 
لم % ٣٫٥وافقوا بشكل جزئي؛ و% ٣٨موافقون تماما؛ % ٥٥ستمرار في موضعھا التنافسي؛ إلالمجتمع من أجل ا

أشاروا % ٢٨لتنمیة المستدامة، أما فیما یتعلق بتطابق مفھومي المسؤولیة المجتمعیة وا. لم یعرفوا% ٣٫٥یوافقوا؛ و
% ٤٤٫٥وعلى الجانب اآلخر، رفض . وافقوا تماما% ٣٥وافقوا جزئیا؛ و% ٣٨أنھم لم یكونوا على درایة بذلك؛ و

% ٩لم یبدوا آرائھم؛ و% ١٧٫٤لى المسؤولیة المجتمعیة؛ وإحتیاجات المجتمع ال تحتاج إعبارة أن الشركة التي تخدم 
.وافقوا تماما على ھذه العبارة%٣١وافقوا جزئیا؛ وحوالي 

.من باب الخطأ٢٣نفس السؤال :)٢٤(رقم السؤال 

ردا على سؤال بشأن أكبر التحدیات التي یتوقع أن تواجھھا الشركة المعنیة خالل السنوات الخمس :)٢٥(رقم السؤال 
نتاج؛ إلوغیرھا من مدخالت ارتفاع أسعار المواد الخامإأن أكبر التحدیات بالنسبة لھم ھي % ٢٦القادمة، أجاب 

یعتقدون أنھ ستكون ھناك صعوبة في العثور % ٢١یعتقدون أنھ ستكون ھناك منافسة أشرس في السوق؛ و% ٢٥و
فقط یرون أن % ٣نخفاضا في الطلب؛ وإیرون % ٤سعار الطاقة؛ وأفي اً رتفاعإیرون % ٢٠على العمالة المؤھلة؛ و

.جتماعیة والبیئیة األقوىإلالقادمة ستتمثل في اللوائح والقوانین اأكبر التحدیات خالل السنوات الخمس 

لكي نتمكن من التغلب على أكبر التحدیات التي تواجھ الشركة :ستراتیجیة المسؤولیة المجتمعیة للشركاتإمدلوالت 
:في تطبیق المسؤولیة المجتمعیة، یتعین التركیز على ما یلي

oتخفیض تكالیف المواد الخام وغیرھا
o الدولیین(تمیز الشركة بین المنافسین(

ندرة % ٢٧ردا على السؤال المتعلق بأكبر التحدیات الحالیة التي تواجھ مصر، اختارت نسبة :)٢٦(رقم السؤال 
یرونھا تتمثل في % ١٧یرون التحدى األعظم في جودة التعلیم؛ و% ١٩اختاروا البطالة المرتفعة؛ و% ٢١الطاقة؛ و

.یرونھا في ندرة الغذاء% ١٥ندرة المیاه؛ و

لكي نتمكن من التغلب على أكبر التحدیات التي تواجھ مصر في :لمجتمعیة للشركاتستراتیجیة المسؤولیة اإمدلوالت 
:تطبیق المسؤولیة المجتمعیة، یتعین التركیز على ما یلي

oندرة الطاقة
oالبطالة المرتفعة
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تصاص مالمرتفعة إلمعدالت الردا على سؤال أن طرق الزراعة العضویة المتنوعة تساھم في :)٢٧(رقم السؤال 
لم % ٣٢أنھا توافق تماما على ذلك؛ و% ٣٩نسبة أشارتنبعاثات المنخفضة، اإللتربة وكذا في نسب باكربون ال

وردا على عبارة أن ما إذا كانت الزراعة العضویة تجعل المزارع والناس أكثر . وافقوا جزئیا% ٢٩یعرفوا بذلك؛ و
نخفاض مخاطر إوالمرونة تجاه تقلبات الطقس العنیفة، وستخدام المیاه،إمرونة تجاه التغیر المناخي بسبب كفائتھا في 

وردا %. ١٠وافقوا جزئیا؛ بینما لم یوافق % ٢٠لم یعرفوا؛ و% ٢٠تماما على ذلك، و% ٥٠تلف المحاصیل، وافق 
تدھور التربة ومن ثم المساھمة توفیر ظروف لعلى عبارة أن الزراعة العضویة تعمل على بناء جودة التربة بدال من 

% ٦٢وقد وافق ،لم یعرفوا% ١٦وافقوا جزئیا؛ و% ٢٢وافقوا تماما على ذلك؛ و% ٣٦األمن الغذائي العالمي؛ في 
% ١٥تماما على عبارة أن الزراعة العضویة تنافسیة على المدى الطویل أكثر من الزراعة التقلیدیة، في حین أن 

.لم یوافقوا% ٩لم یعرفوا؛ و% ١٥وافقوا جزئیا؛ و

ستراتیجیة لحل إر الزراعة العضویة بمثابة وسیلة اعتبإ:راتیجیة المسؤولیة المجتمعیة للشركاتستإمدلوالت 
.للمساھمة في التنافسیة المستقبلیة للشركةوالمشكالت االجتماعیة الھامة
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وطریقة تنفیذھاالمسئولیة االجتماعیة للشركاتصیاغة استراتیجیة: الجزء الرابع
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٣٦

إلى جنب مع كافة أصحاب المصالح ذوي العمل على تحقیق وتطویر رؤیتنا ورسالتنا بشكل مستمر جنبا•
.   الصلة

.ستھالكإلنتاج وكذا في اإلستخدام غیر المستدام للموارد في اإلوقف ا•
. خلق وتعزیز التعاون والشراكات بامتداد سلسلة القیم بأكملھا ودعم الصناعات والمجتمع المدني•
.بشكل واع عندما تخدم أھدافنا وال تضر بالكائنات الحیةاتطبیق التكنولوجی•
.فتتاح أسواق جدیدةإلدعم أعضاء حركتنا •
.حتضان المجتمعات الفردیة التي تُجري الزراعة المتضمنة في إطارھاإستحداث وإ•
حالیا وعلى األخص(ستشارات سیاسیة لخلق معاییر من شأنھا تشجیع التنمیة المستدامة إمناصرة وعمل •

.)نشاء ھیكل سعر مبني على التكالیف الحقیقیة للمنتجإ
.جاریة جدیرة بالثقة موثقة ومحمیةرشادیة من أجل تطویر عالمة تإصیاغة معاییر وخطوط •

ستراتیجي للتنمیة المستدامةإإطار :ستدامةإلزھرة ا

الحیاة ففي بعد ،المستدامة بأبعاده األربعةتصال ترمز إلى مفھوم التنمیة إستدامة أداة إدارة وتقیییم وإلتمثل زھرة ا
الحیاة وفي بعد لقیم،متداد سلسلة اإتعكس المنظمة نوع المنتجات التي تبیعھا وبأي طریقة توزع القیم على اإلقتصادیة

على مسألة كیفیة دعم تنمیة الحیاة الثقافیةوتركز ،ھتمامإلكون حمایة حقوق االنسان وضبطھا في بؤرة اتجتماعیةإلا
التربة والنباتات والحیوانات والطاقة : وھذه المناطق الثالث من المجتمع محاطة بستة أبعاد فرعیة لعلم البیئة، األفراد

.والھواء والمیاه، حتى یمكن تفھم التأثیر اإلیجابي والسلبي على البیئة

ستدامةإلإطار عمل زھرة ا: ٥شكل 
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ستراتیجیة المسؤولیة المجتمعیة للشركات العاملة بقطاع الصناعات الغذائیة الزراعیة في مصرإ

٣٧

اینما كان ذلك -وتكون متصلة  .  عدة أوجھ لألداء، یتم تعریفھا تفصیال من خالل مؤشرات األداءویتكون كل بعد من
من GRI G3.1،ستدامة أو المبادرة العالمیة إلعداد التقاریرإلالتقریریةالدولمواصفةبال– ممكنا وقابال للتطبیق 

وتكون أیضا مطابقة لمبادئ ISO 26000:2010جتمعیةمواصفة الدولیة للمسؤولیة المأو المبادرة الدولیة للتقریر ال
.Global Compactالمیثاق العالمي

الذین یریدون معرفة والغذائیةسلسلة الفي األطراف المعنیةستدامة قابال للتطبیق على كل إلویكون إطار عمل زھرة ا
: جوانب كونھا لیست إستدامة فقط وإنما ھناك مرونة فى إتباع منھج شامل مثلالمزید عن 

المزارعین•
المصنعین•
التجار•
تجار التجزئة•

: الشركات فیما یليستدامة إلإطار عمل زھرة ادعم یو

.تبعا لذلكاإلجراءاتفھم جمیع عملیات التنمیة الھامة ووضع األھداف واتخاذ •
العمالء، الموظفین، الزبائن، المستثمرین، شركاء العمل، (األطراف المعنیة جعل التنمیة ذات شفافیة لجمیع •

).إلخ...وسائل اإلعالم 
ولة ومن ثم تمكین الشركة من أن تكون بمثابة ؤفصاح عن المفھوم الذاتي للشركة كشركة مسإلتقدیم برنامج ل•

.ھدف إلى التنمیة المستدامةنموذج یحتذى بھ للمنظمات األخرى التي ت

للشركات في المسؤولیة المجتمعیةستدامة كأداة تقییم مشتركة داخل مبادرة إلھرة اوفى حالة تطبیق إطارعمل ز
:فإن التنمیة المستدامة سوف تؤدى إلىالصناعات الغذائیة الزراعیة 

.للشركات إلى بدء تفھم مشترك للتنمیة المستدامةالمسؤولیة المجتمعیةارشاد الشركات الشریكة في •
.الذي یمكن تطویره بشكل مستمروقیاس إلجراء عام وتقدیم إطارعمل •
.السماح للمؤشرات القیاسیة بتحدید أفضل ممارسة بین الشركات وكذا السماح بالتعلم المستھدف•
.اضلةللمفستدامة كأداة إلزھرة اخالل إطار عمل السماح بالتسویق الفعال •

مع رؤیة المؤسسة تتفق ستراتیجیة إأھداف ملموسة وصیاغة ومن أجل عملیة التقییم السنوي، تنشأ الحاجة إلى 
جتماعي والثقافي والبیئي إلقتصادي واإللبیانات عن األداء االتجمیع المستمر لوینتج عن ، وسیاساتھاورسالتھا
.اإلستدامة

دورة إدارة التنمیة المستدامة: ٦شكل 
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.السماح للمؤشرات القیاسیة بتحدید أفضل ممارسة بین الشركات وكذا السماح بالتعلم المستھدف•
.اضلةللمفستدامة كأداة إلزھرة اخالل إطار عمل السماح بالتسویق الفعال •

مع رؤیة المؤسسة تتفق ستراتیجیة إأھداف ملموسة وصیاغة ومن أجل عملیة التقییم السنوي، تنشأ الحاجة إلى 
جتماعي والثقافي والبیئي إلقتصادي واإللبیانات عن األداء االتجمیع المستمر لوینتج عن ، وسیاساتھاورسالتھا
.اإلستدامة

دورة إدارة التنمیة المستدامة: ٦شكل 
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٣٨

ستدامةإلالمتوازن لزھرة ااألداءنظام بطاقة : ٧شكل 

٠٨٠٩١٠١١
اإلقتصادیةالحیاة 

ملف المنتج
لیة تجاه العمیل والمستھلكؤوالمس

بتكارإلا
العملیة التنظیمیة

---الشراكات
اإلقتصادیةتوزیع القیمة 

المجتمعیةالحیاة 
حقوق العمال

الصحة والسالمة
التنوع

والء الموظف وتحفیزه
اإلمتثالالحوكمة و

التنمیة المستدامةتأیید
الحیاة الثقافیة

التدریب والتعلیم
البحث والتطویر

n.a---للموظف وحیویتھتحقیق الذات
القیم والروحانیة

علم البیئة

*جودة التربةالتربة
ستخدام التربةإ

البذورالنباتات
التنوع البیولوجي

الحیواناترعایةالحیوانات
المواطن الطبیعیة

ستخدام الطاقةإالطاقة
مصادر الطاقة

خفض االنبعاثاتالھواء

الماءستخدام إالماء
*الماءمصادر 

١٤٢٠١٩١٨تأثیر إیجابي
١١٥٦٨مبادرات للتأثیر اإلیجابي

٠٠٠٠تأثیر سلبي/ لم یتخد إجراء 
٢٢٢١غیر متاحة/ غیر ذات صلة

سیكم فى شركةستدامة إلزھرة اإلطار عمل األداء المتوازن نظام بطاقة تم تطبیق :مالحظة

. ستدامةإلاألداء المتوازن لزھرة استخدام نظام بطاقة إیمكن تجدیدھا األداء الكلي للتنمیة المستدامة وومن أجل تقییم 
اللون یتم تمثیل خطوات التقییم بألون إشارة المرور حیث یعبر اللون األخضر عن اإلمتیاز، ویعبر وبشكل أساسي

ھناك دائماً جراءات، ولكن إتخاذ إالوعي ووجود األصفر ویعني اللون ،األحمر عن عدم اتخاذ إجراء أو التأثیر السلبي
:منطقھ الخاصمجال ولكل . مجاال للتحسین
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٣٩

طریقة التقییم–ستدامة إلنظام بطاقة األداء المتوازن إلطار عمل زھرة ا: ٦جدول 

/عدم اتخاذ إجراء مجال األداء
التأثیر السلبي 

مبادرات للتأثیر اإلیجابي
تأثیر إیجابي شامل)للمتطلباتأقل من الحد األدنى(

اإلقتصادیةالحیاة 

مجموعة من (ملف المنتج
المنتجات الصدیقة للحیاة 

)المجتمعیةواإلقتصادیة

تأثیر / لیس ھناك تقییم 
جتماعي سلبي إقتصادي وإ

للمنتجات

ولى في األمبادرات ال
تحسین -موضوع واحد 

صداقة المنتج للحیاة 
المجتمعیةواإلقتصادیة

ملف منتج صدیق للحیاة 
المجتمعیة واإلقتصادیة

العالمات التجاریة بدلیل 
والشھادات الموثقة

المسئولیة تجاة العمیل 
المستھلك (والمستھلك

)النھائي

معلومات أساسیة عن 
رتباط بإدارة إالمنتج دون 

عالقات العمالء، ومعدالت 
توزیع منخفضة إلى حد ما

إدارة عالقات موضوع
لى مستوى ع(العمالء 

) العمیل والمستھلك النھائي
المستھلكینأبحاثو

إدارة عالقات العمالء 
على مستوى ( بشكل شامل 

) العمیل والمستھلك النھائي
وأبحاث المستھلكین

بتكارإلا
بتكار، والعمل إال یوجد 

یتم بالوسائل التكنولوجیة 
المعتادة إلى حد ما

بتكارات عشوائیة دون إ
محددةستراتیجیة وعملیة إ

ستراتیجیة وعملیة شاملة إ
بتكار من شأنھا أال إلل

تعرض المنشأة للخطر
كانت تتم (العملیة التنظیمیة

بشكل جزئى من خالل 
والنقل الفعالة التعبئة "

اإلدارة المستدامة "، "بیئیاً 
إدارة أداء "، "للنفایات

)"ستدامةإلستراتیجیة اإ

ال یوجد إدارة للنفایات وال 
ستخدام إكفاءة مبادرات ل

نظمالمواد، ولیس ھناك 
صحیحة إلدارة 

الجودة والبییة موضوعات 
والصحة والسالمة

واحد من یتم تنفیذ موضوع 
موضوعات إدارة النفایات 

ستخدام الموادإوكفاءة 
ولكن دون مراجعة خبراء 

خارجیین

إدارة تامة ومستمرة 
تم تطبیق نظم لنفایات، ل

من قبل إدارة روجعت 
جيخبیر خار

)جدیدة تماما(الشراكات
أوإلتزام شفافیةالعدم

تجاه شركاء طویل األجل 
العمل 

تفاقات طویلة إلبعض ا
األجل مع شركاء العمل

التزامات طویلة األجل مع 
شركاء العمل

اإلقتصادیةتوزیع القیمة 
التنمیة "كانت تتم من خالل (

، "والنمواإلقتصادیة
إدارة "من خاللوجزئیا

، "سلسلة التورید
ستراتیجیة التنمیة الثقافیة إ"

")  للشركة

قتصادیة سلبیة دون إتنمیة 
نظم وجدت، ال معقولسبب 

إداریة محددة لسلسة 
فىتورید أو شفافیة ال

توزیع القیمة العادلة

تحسین قتصادي، إنمو 
نشاء إ، إدارة موضوع واحد

توزیع عادل للقیمة مؤكد 
جزئیا

مرتفع،نمو اقتصادي 
وخطة للعشرین سنة 

القادمة، توزیع عادل للقیمة 
خالل سلسلة قیم الشركة

لمجتمعیةالحیاة ا
تتم من كانت (حقوق العمال

لتزام بحقوق إلاخالل 
نسان وتأثیرھا على إلا

)سلسلة قیم الشركة

عتبارات أو تقییم إال توجد 
موضوع واحد لتنفیذ نسانإللحقوق ا

نسانإلحقوق امبادرات 

تطلبات منظمة تام لممتثالإ
العمل الدولیة باألمم 

المتحدة، واإلتفاق الدولى

كانت تتم (الصحة والسالمة
قوة العمل وتأثیر من خالل 

العمال ظروفالشركة على 
) وصحتھم وسالمتھم

لظروف اعتبار یوجد ال 
العمل وكذلك مخاطر 
الصحة والسالمة على 

مستوى الموظف والمجتمع

التقییم ووضع خطة عمل 
للحد من المخاطر التي 
یتعرض لھا الموظفین

ظروف العمل دعم تنمیة 
تطبیقالخاصة بالموظفین، 

اجعة تامة إلدارة ومر
توفیر الصحة والسالمة،

الخدمات الصحیة للمجتمع
ل كانت تتم من خال(التنوع

تنوع قوة العمل والمعاملة 
) المتساویة

ال یوجد تنوع، ھناك تمییز 
أقلیات/ معینة عات لمجمو

لتنوع، تحدید النقص فى ا
تمییز، خطة الموضوعات

عمل للتحسین

جمیع خاللوتسامح تنوع 
الشركةالمجاالت ب

دعم مجتمعي راسخ دعم في موضوع واحدال یوجد دعموالء الموظف وتحفیزه
حقوقھمتنفیذ وھاذاتللمنشأة
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عدم إمتثال حاالتسجلت متثالالحوكمة واإل
/ اآلداء تطویر قواعد 

عدم جھود لتقلیل حاالت 
اإلمتثال

دارة القیم، إلنظام تطبیق 
لفساد، ضد اثقافة تنظیمیة 

ال توجد حاالت عدم إمتثال
التنمیة المستدامةتأیید

میة نللتعمل سیاسة وضع (
المستدامة والتحدیات 

) العالمیة

یوجد وعي ومشاركة ال توجد أنشطة
كبیرةمشاركة طفیفة

الحیاة الثقافیة

تتم كانت (التدریب والتعلیم
ستراتیجیة إمن خالل مسبقا 

)الشركة للتنمیة الثقافیة
ال توجد خطة تدریب

فى مبادرات تدریب 
خطط موضوعات فردیة،

لبعض العاملینتدریب 

خطط تدریبیة محددة 
الھدف لجمیع العاملین مع 
تقییم أداء على مستوى 
الفرد والشركة، توفیر 

التعلیم للمجتمع
كانت تتم (البحث والتطویر
المشاركة مسبقا من خالل

)في البحث العلمي
فى موضوع أنشطة بحثیةال توجد أنشطة بحثیة

فردى 
أھداف وضع وتطبیق 

بحثیة شاملة وطویلة المدى 

للموظف تحقیق الذات
جدیدة تماما، تم (وحیویتھ

في الحیاة " الصحة"دمج 
)المجتمعیة

محدودة إمكانیات للموظف 
الذاتللغایة في تحقیق 

أنشطة فردیة لتمكین 
الذاتالموظفین من تحقیق 

ذو قابلیة برنامج شامل 
لقیاس درجة النجاح

كانت (القیم والروحانیة
األنشطة الدینیة "مسبقا 

")والروحیة
ممارسات التغاضى عن الاألنشطة الدینیة ممنوعة

دینیة ال

انى روحالعمل دعم ال
بیئة عمل فىوالدینى 

ینالموظف
علم البیئة

ربة
الت

وتتضمن (جودة التربة
التأثیرعلى جودة "

")التربة وخصوبتھا

ال یوجد تقییم، الفقد الكبیر 
لخصوبة التربة

معاییر إختبار فردیة لجودة 
التربة، ال یوجد تأثیر على 

جودة التربة

كتالوج یتضمن معاییر 
شاملة الختبار جودة 

التربة، زیادة جودة التربة
كانت (استخدام التربة

" التوافق البیئي"مسبقا 
التأثیر على " و 

المصادر المعدنیة غیر 
)   المتجددة

ستخدام المتزاید للمبیدات إلا
واألسمدة غیر العضویة، 

كبیرةتسربات 

تقییم مخاطر ألحد 
ستخدام إالموضوعات، 

فردي للمبیدات واألسمدة 
غیر العضویة

تقییم شامل للمخاطر، عدم 
إستخدام للمبیدات أو 

األسمدة غیر العضویة، 
عدم حدوث تسربات كبیرة

بات
الن

ات
البذور

ستخدام الكائنات المعدلة إ
البذور أو /وراثیا و

المعالجة

ستخدام إلتزام بعدم إلا
الكائنات المعدلة وراثیا 

والبذور المعالجة

المشاركة في بنك البذور، 
ستخدام إعدم "سیاسة 

"الكائنات المعدلة وراثیا

تقییم عدم / تأثیر سلبي التنوع البیولوجي
التنوع البیولوجي للنباتات

جراءات فردیة للتقییم، ال إ
یوجد تأثیر إیجابي مرئي

سھام إیجابي تم تقییمھ من إ
خالل انشاء تنوع بیولوجي 

لزراعةابعد  

وان
حی

ال
ات

تتم (تربیة الحیوانات
مسبقا من خالل 

المعاملة المالئمة "
")ألصناف الحیوانات

مبادرات تحسین من أجل معاملة غیر مالئمة
معاملة مالئمة

معاملة مالئمة تماما 
ألصناف الحیوانات

تتم (المواطن الطبیعیة
مسبقا من خالل 

التأثیر على تنوع"
)الحیواناتومواطن

ال یوجد تقییم/ تأثیر سلبي 
جراءات فردیة للتقییم، ال إ

یوجد تأثیر إیجابي مرئي
خلق مواطن جدیدة 

والنھوض بالحیوانات 
النادرة المھددة باالنقراض
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قة
طا

ال

استخدام الطاقة
توفیر "وتتضمن (

")الطاقة

ال توجد ال یوجد تقییم، 
مبادرات لتوفیر الطاقة

تقییمات تجریبیة أولیة، 
موضوع فىمشروعات 

فردي

تقییم كامل، أھداف شاملة 
التطبیق وللتوفیر 

تتم (مصادر الطاقة
نسبة "مسبقا من خالل

الطاقةمصادر إستخدام 
المتجددة / األنظف

)مصادر الطاقةخلیط /

لیةمبادرات فردیة أوجراءإال یوجد 
الكربونمحایدة فىشركة نظیفةالطاقة اللتطبیق

واء
الھ

خفض االنبعاثات
معادلة "وتتضمن (
وجزئیا " نبعاثإلا
التعبئة والنقل الفعالة "

)"بیئیاً 

ذات لیةمبادرات أوجراءإال یوجد 
موضوع واحد

لخفض أھداف شاملة
ةبصموضع ، الكربون

كربون كاملة للشركة على 
جمیع المستویات

اء
الم

اءستخدام المإ
خفض "تتضمنو(
وتحسین لماءستخدام اإ

"الماءإستخدامدورة 

مبادرات أولیة ذات إجراء/ ال یوجد تقییم 
موضوع واحد

خطة عمل منفذة للخفض 
الشامل وإعادة استخدام 

األھداف

تتم (اءمصادر الم
مسبقا من خالل 

)اءمصادر المإستدامة 

/ ال یوجد تقییم وإجراء
مستقبالً محتملالنضوب ال

تحلیل وإجراء لمصدر
فى موضوع واحدأولى

ھداف ألتحلیل شامل
تنفیذ الخطة وتطبیق 
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المجتمعیة للشركاتولیة ؤستراتیجیة المسإطبیقعمل لتالخطة : الجزء الخامس
رفع مستوى الوعي. ١

، وسوف تتضمن ٢٠١٣للشركات قبل نھایة عام المجتمعیةولیة ؤفعالیات رفع مستوى الوعي بشأن المستعقد وف س
، "ستدامة المتكاملةإلتقاریر ا"، وكذلك "لتحدیات األمن الغذائيالنمطیةالعالقات "لكى یتم تغطیة موضوعات محددة 

إلعداد دولیة، المبادرة الISO 26000:2010ل المواصفة الدولیة للمسؤولیة المجتمعیةمثاآلخرى مفاھیم البما في ذلك 
.، واألطر األخرى المستخدمة في الصناعة مثل إطارعمل زھرة االستدامة(GRI)لتقاریرا

.وسوف یساعد خبیر خارجي في تنظیم وتصمیم اثنین على األقل من الفعالیات التي تغطي الموضوعات المذكورة

فعالیات بناء القدرات. ٢
بناءً على إھتمامات الصناعة والتى تم تقیمھا فى و،٢٠١٣ثالثة فعالیات لبناء القدرات قبل نھایة عام سوف تعقد 

:على النحو التالىینبغي أن تغطي الدورات التدریبیة ثالثة أبعاد وموضوعات محددة إستطالع الرأى و

:في البعد االجتماعيللشركاتالمجتمعیةلمسؤولیة اتتضمن: عيالمجتمالبعد : األولتدریب ال)أ ( 

.إلخ..والخدمات الصحیة للمجتمع، مة، إدارةالصحة والسالالعملظروف : الصحة والسالمة: األولىاألولویة •
.إلخ.....تذبذب الموظف، آلیات تحفیز الموظفین الذاتیة والخارجیة: والء الموظف وتحفیزه: الثانیةاألولویة •
منظمة العمل الدولیة ومتطلبات تطلبات لم، واالمتثال األخصائین اإلجتماعین:حقوق العمال: الثالثةاألولویة •

.إلخ...المیثاق العالمي لألمم المتحدة، وخطط التجارة العادلة

:ياإلقتصادفي البعد للشركاتالمجتمعیةلمسؤولیة اتتضمن: ياإلقتصادالبعد : الثانىتدریب ال)ب( 

بطاقة البیاناتمثبتة في ملف المنتج بموجب للبیئة والمجتمعصداقة المنتج : ملف المنتج: األولىاألولویة •
.إلخ..والشھادات الموثقة

.إلخ.....إدارة عالقة العمالء، بحوث المستھلك، قنوات التوزیع: مسئولیة العمیل وعالقتھ: الثانیةاألولویة •
.إلخ...للشركاتلمجتمعیةولیة اؤالتركیز على المسمعإدارة التسویق والعالمة التجاریة : الثالثةاألولویة •

:البیئىفي البعد للشركاتالمجتمعیةلمسؤولیة اتتضمن: البیئىالبعد : الثالثتدریب ال)جـ( 

.إلخ...كفاءة الطاقة، مصادر الطاقة المتجددة : إدارة الطاقة: األولىاألولویة •
.إلخ.....جودة التربة، التسمید، استخدام التربة : إدارة التربة: الثانیةاألولویة •
المعاملة ، ألمالحللمناخ واالمحاصیل، والنباتات المقاومة تدویر: إدارة الحیوانات والنباتات: الثالثةاألولویة •

.إلخ...ألصنافلالمالئمة 

:مجلة ونقل المعرفةال. ٣
اجتماعات ة للشركات وكذلك المجتمعیولیة ؤستحداث مجلة شھریة أو ربع سنویة عن أفضل ممارسات المسإینبغي 

أن ) CFI(ویمكن لغرفة الصناعات الغذائیة ، واسعة على مستوى القطاع وزیارات لتعزیز نقل المعرفة في الصناعة
جتماعات منتظمة وكذا أن تنشر أیضا مجلة تخص الصناعة باللغة العربیة یمكن إمن خالل للتواصلتوفر برنامج

.ستخدامھا كقناة اتصالإ
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٤٣

ستدامةإلتقییم سریع لزھرة ا. ٤

، ومجال عمل ستدامةإلزھرة اعمل إطارنموذج ستدامة ھو الخطوة األولى لتطبیق إلزھرة اإلطار عمل التقییم السریع 
تطوعت ھذه الدراسة لم یكن كافیاً لكى یتضمن تنفیذ تقییم سریع لمدى تطبیق المسؤولیة المجتمعیة للشركات التى 

باإلشتراك فى ھذه الدراسة، ویقترح أن یتم تنفیذ ھذا النشاط الحقاً فى مرحلة آخرى بإستخدام منھج لتحدید نقاط القوة 
بطاقة األداء المتوازن لإلستدامة والتى منطق ووالضعف فى الشركات بناءً على مجموعة من المؤشرات المتطورة، 

للتطویرالمستمر إلطار العمل في المستقبل وفقا وینبغى القیام بذلك بسھولة، إمكانیة متابعة التحسینات یسمح ب
األداء وفي السیناریو المثالي سوف تمتلك الصناعة قاعدة بیانات مجھولة المصدر لمتوسط قیم ،حتیاجات الشركاتإل

وتبعا لذلك ، أم الم ما إذا كانت تحتاج إلى تحسین یَ تقیوبسھولة مختلفة بحیث یمكن لكل شركة على حدة مجاالتفي 
للشركات المجتمعیةولیة ؤیمكن لإلدارة العلیا لكل شركة دمج المسكمایمكن تصمیم أنشطة بناء القدرات في المستقبل 

مشاركة جامعة ھلیوبولیس للتنمیة المستدامة في تنفیذ تقییم سریع ، وینبغىستراتیجیة الشاملةإلفي إدارتھا ابسھولة 
International Associationوقد تفضلت الرابطة الدولیة للشراكة، مزیدا من التنمیةلتقدیم المساعدة ولتسھیل

for Partnershipستخدام مجاناإلبتوفیر إطار عمل زھرة االستدامة ل.

زھرة االستدامة إلطار عمل تقییم سریع : ٨شكل 

.لالطالع على أمثلة ألسئلة التقییم السریع یرجى االطالع على الملحق: تعلیق

تقییم شامل

یتیح نظرة أعمق في•
جانب األداء

البیاناتمصمم لجمع •
بشكل مستمر

:تقییم سریع

یتم االجابة علیھ في یوم واحد •
ببیانات مقدرة 

)مخطط لھا(أداة انترنت •
الفعالةنقاطتحدید ال•
المستدامةمعرفة المزید عن التنمیة•

المستدامة
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٤٤

ستدامةإلزھرة ابإستخدام إطار عمل التقییم السریع طبیق حرجة لتالخطوات ال: ٩شكل 

:تعتمد مدة التقییم على

الكیاناتكمیة-
مدى إتاحة البیانات-
نوع تقریر التقییم-

عامة الحصول على نظرة
عن البیانات المطلوبة

التوجیھ

تحدید المصدر

التقییم

األداة التي یصب فیھا البیانات

جمع البیانات

تحدید مصادر البیانات 
واألشخاص المسئولین 

عن االتصال

جمع بیانات من مصادر 
عبر االنترنت ( البیانات 

)أو بدونھ

ادخال البیانات في أداة 
عبر االنترنت

مع تقییمالتقریر تجمیع 
بیانات التقییم وتحلیل ال

الفعالة والتوصیاتالنقاط

٢

٣

٤

٥

1
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٤٥

ستدامةإلزھرة ابإستخدام إطار عمل ج التقییم السریع ئنظرة عامة على نتا: ١٠شكل 

المجتمعى بتكار إلعملیة ا-٥

من خالل للمرحلة القادمة Social Innovation Process (SIP)إقتراح عملیة اإلبتكار المجتمعى یمكن تسھیل
بتكار فیما یتعلق إللتعزیز عملیة اتجمیع األطراف المعنیة ، وستعمل الجامعة على معة ھلیوبولیس للتنمیة المستدامةجا

.القطاع الزراعيویواجھھا بتحدیات الطاقة التي یحددھا 

مع مشاركین عنیةلألطراف الممراحل كل منھا یتمیز بورش عمل تعاونیة عةمن أربالمجتمعىبتكار إلتتكون عملیة ا
لكل األطراف المعنیة بتیسیر ورش العمل ودعوة وسوف تقوم جامعة ھلیوبولیس، تكیف مع مرحلة العملیةبومختلفین 

التقییم جامعة ھلیوبولیس من أن عملیة تحدیا مختلفاً، وسوف تتأكد تتناولفإن كل ورشة عمل سوف ومن ثم ،مرحلة
:مناألطراف المعنیةالعملیة سوف یأتي خالل و،شاملةتعاونیاً بصورة بالكاملیتم تنسیقھا 

)التخصصات المتعددة(التخصصات ذات الصلة •
)الثقافاتتعدد(الخلفیات الثقافیة المتنوعة •
)تعدد الحدود(القطاعات المجتمعیة المختلفة •
).الشخصیاتإختالف (طبقات مختلفة من المنظمة •
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٤٦

المجتمعىتدفق عملیة االبتكار : ١١شكل 

تشخیص المشكلة: المجتمعىبتكار إلالمرحلة األولى من عملیة ا
:األھداف

.تسھیل النقاش حول تحدیات الطاقة التي یواجھھا القطاع الزراعي•
مارس لتیسیر إجراء مناقشة بشأن الطاقة التي تواجھ تحدیات شھر في لإلطراف المعنیةتعقد ورشة عمل  سوف •

.آفاقا جدیدةفتح كذلك في مختلف التخصصات، و
األطراف المعنیةتم تحدید (فیما یتعلق بالزراعة والطاقة األطراف المعنیة المحلیة، والقومیة، والدولیة :المشاركون

).لھذه المرحلة في الجزء األول
، الرسوم التخطیطیة العادیة، التصور، االستفسار التعاونيلكاتحلیل المشاألطراف المعنیة، لیل تح:األدوات

.كقاعدة للمرحلة الثانیةللمشاكلفھم واضح :تائجالن

إیجاد الحلول: لمجتمعىبتكار اإلمن عملیة االثانیةالمرحلة 

:األھداف

.التي تم تحدیدھااكلتسھیل العملیة التعاونیة اإلبداعیة إلیجاد حلول للمش•
االبتكارلتعاون اإلبداعي من أجل ایونیو لتسھیل وجود شھر ورشة عمل في سوف تعقد •

التجربة والمعرفة الفنیة فیما یتعلق ینقلواة والدولیة وكذلك الخبراء الذین قومیالمحلیة والاألطراف المعنیة:المشاركون
التي تم تحدیدھااكلبالمش

)Uنظریة (مدقة، التواجد :األدوات

الثالثةختبارھا في المرحلةإالحلول التي یمكن أن تكون نموذج أولي ویمكن وضع :النتائج
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٤٧

الحلولاختبار: يلمجتمعبتكار اإلمن عملیة االثالثةالمرحلة 

:األھداف

الحلولتطبیقعمل النماذج األولیة واختبارھا و• 
التطبیقورشة عمل لتطویر النماذج األولیة والمؤشرات وخطة تعقد سوف •

تحدیدھالحلول التي تم لالمحلیین والوطنیین التطبیقشركاء :المشاركون• 
التطبیقخطة وتحلیل المخاطر، وضع المؤشرات، SWOTتھدیداتتحلیل نقاط القوة والضعف والفرص وال:  األدوات

)اإلستدامةمصفوفةإطار منطقى ل(
الفشل كأساس لمزید من / تقییم جدوى الحلول من خالل النماذج األولیة، ووضع مؤشرات لقیاس النجاح :النتائج

بخطة لتنفیذ المرحلة الرابعةالتنمیة، واالتیان 

الحلولنطاق تساع إ: المجتمعىبتكار إلمن عملیة االرابعةالمرحلة 

:األھداف

الحلولنطاق تساع إالعمل على • 

لتقییمبجدول زمني للسیاسات والخروج ل، وإطار للعملعمل، ونموذج الخطة یتم عقد ورشة عمل لتطویرسوف • 

البحوث المصریة، في مجاالتواألطراف المعنیةوالخبراء ینوالوطنیینالمحلیالتطبیقشركاء :المشاركون
، والسیاساتواألعمال

، إطار زمنى للتقییمخطة عمل، نموذج األعمال ، وإطار السیاسةلوضعمناقشات وأنشطة :األدوات

تعدد ، تعدد الثقافات، التخصصاتتعدد (األبعاد رباعيعتمد على توافقتحلول الخطة شاملة لتوسیع نطاق :النتائج
.من المرحلة السابقةالمتوفرة مؤشرات إلى الستنادا إتقییم للزمني جدول ؛)تعدد الشخصیات،  الحدود
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٤٨

نظرة عامة على الوقت: ١٢شكل 
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٤٩

الخالصة

بالفعل خالل معھاتم التشاور مبادرة للصناعة بین الشركات التي إلى للشركات المجتمعیةولیة ؤستراتیجیة المسإتدعو 
والھدف الرئیسي ھو تنسیق الجھود من إستطالع الرأى، أو تلك التي شاركت في ومجموعات المناقشات اإلجتماعات 

أصبح ، وقد ونشر أفضل الممارساتوتبادل الخبرات فیما بینھمللشركات المجتمعیةستراتیجیة المسؤولیة إأجل 
ساس التخاذ اجراء على إلستراتیجیة ھو فقط اإلزیدا من التعاون وأن مخطط اممرتفع على طلب ھناك واضحا أن 
) ECRC(مسئولیة الشركات المصرى لمركز الو) CFI(ویمكن لمنظمات مثل غرفة الصناعات الغذائیة ، أرض الواقع

وجامعة ھلیوبولیس للتنمیة المستدامة أن تلعب دورا ھاما ،)GIZ(لمنطقة الشرق األوسط األعمال الشاملة مركز و
.الصناعة األساسیةالدعم لمبادرة ودینامیكیةلمزیدا من

المسؤولیةلقدرات وفعالیات التدریب لزیادة الوعي والخبرة التقنیة لموضوعات لبناء قترح من إما جانب إلى و
نشر أفضل الممارسات لتعزیز) مثل المجلة(مشترك تاالتصإتم وضع برنامج فقد للشركات ذات الصلة المجتمعیة

أفضل تم تحدید وقد ،ستخداماإستدامة یكون أكثر إلتقدیم إطار عمل لمؤشر ایجبولدعم تلك العملیة بین الشركات،
.الممارسات في الصناعة وتحتاج إلى مزید من الدمج

اقتُرح ما یسمى فقد على موضوعات الساعة في المجتمعإیجابي للصناعة البعید مع تأثیر المدى على تحسین جراء وإل
نھج فرید في تعدد ھو التوصل إلىمنھ، والھدفSocial Innovation Process (SIP)المجتمعى بتكار إلبعملیة ا

بشكل متبادل وایجاد حلول لكاتحدید المشلألطراف المعنیة ببما یسمح القطاعات تعدد و، عدد الثقافاتوت، التخصصات
.جحة معانا
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٥٠

حق المال

CSR Questionnaireإستمارة إستطالع رأى المسؤولیة المجتمعیة للشركات 

للشركاتمعیةتالمجولیة ؤلمسإستطالع رأى ا
..............................................................................................................:سم الشركةأ)١(

..........................................................................................؟شركتكالمجال الذي تعمل بھ )٢(

؟في سلسلة التوریددور الشركةھوما )٣(

وردم١- ٣

مصنع٢- ٣

‐تاجر جملة٣-٣

تاجر تجزئة ٤- ٣

مزارع٥- ٣

؟ةلشركلالمسجل ما ھو رأس المال)٤(
..........................................................................................................................

؟ةشركالكم عدد العاملین ب)٥(

٥٠>١-٥

٢٠٠–٢٥١-٥

٥٠٠-٣٢٠١-٥

١٠٠٠-٤٥٠١-٥

٥١٠٠٠-٥<

للشركات المجتمعیة ما یتعلق بالمسؤولیة )٦(

ى فكرة عنھ ألیس لدى ١- ٦

ھذا الموضوععن القلیل من المعلوماتلدي٢- ٦

أفضل لإلیجابیات والسلبیاتمن أجل فھم بعض الجھدلقد بذلت٣- ٦

افكر جدیا بھا وھى من أھداف مؤسستي٤-٦
للشركاتالمجتمعیةلمسؤولیة لبالفعل برنامجینالد٥-٦
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٥١

؟تنفیذهأوماھى طریقةشركتك،فيللشركاتالمجتمعیةالمسؤولیة یتم تنظیمكیف)٧(

للشركات المجتمعیةسؤولیة للمتنظیميھیكلال یوجد١-٧

التعاون الوظیفى المشترك٢- ٧

للشركاتالمجتمعیةلمسؤولیة لقسمامتالك ٣- ٧

للشركات؟المجتمعیة ولیة ؤمن أصحاب المصالح التي ترغب شركتك في مخاطبتھم من خالل مبادرات المس)٨(
)ختیار لشركتكإطبقا ألولویة كل ١٠إذا وضعت عالمة على أكثر من إجابة، ضع عالمة الحد األقصى (

الموظفون١- ٨

الحكومة٢- ٨

العمیل٣- ٨

المورد٤-٨

المساھمون٥-٨

المجتمعات المحلیة٦-٨

المنظمات األھلیة٧- ٨

..............................................................................یرجى تحدیدھا –إذا كان ھناك إجابة آخرى 
................................................................................................................................

جابة واحدة، برجاء إإذا كان االختیار أكثر من (للشركات؟المجتمعیة ولیة ؤتم شركتك بتطبیق المسلماذا تھ)٩(
)ختیار شركتكإولویة ألوذلك وفقا ١٠عطاء درجات كحد أقصىإ

التنظیمیةأوااللتزامات القانونیة١-٩

مستثمرین جددجذب٢- ٩
العمالء٣- ٩

٩٫٣
العمل الخیرى٤- ٩

أصحاب المصلحةالبیانات المطلوبة من٥- ٩

زیادة المنافسة ٦- ٩

فرص التمییز٧- ٩

ضغط المجتمع٨-٩

الخدماتأوالمتعلقة بالمنتجاتاالھتمامات البیئیة٩- ٩

الخدماتأوبالمنتجاتالمتعلقة االھتمامات االجتماعیة١٠- ٩
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٥٢

أداء األعمالتحسین١١- ٩

كان إذا (؟أصحاب المصلحةبفیما یتعلقعیة للشركاتالمجتمالمسؤولیة أنشطةالھدف  منما ھو)١٠(
)ختیار شركتكإولویة ألكحد أقصى وذلك وفقا ١٠جابة واحدة، برجاء وضع العالمة إاالختیار أكثر من 

والبیئيجتماعيإلاألثر اتقییم ١- ١٠

الموھوبینحتفاظ بالموظفینإلا/جذب ٢-١٠

الداخلیةأداء األعمالتحسین٣- ١٠

تقدیم منظور عمل مستقبلي٤-١٠

تقدیم جھود إعداد التقاریر الكلیة٥-١٠

القیاس ٦- ١٠

جتماعیة للعاملین اإلالرعایة ٧-١٠
حتیاجات أصحاب المصلحة وتوقعاتھمإتحلیل ٨- ١٠

:................................................................................................................ إجابة آخرى 
................................................................................................................................

ختیار أكثر إلاذا كان ا(شركتك؟بفیما یتعلقیة للشركاتلمجتمعالمسؤولیة انشطة ألما ھى نوعیة الھدف)١١(
)ختیار شركتكإولویة ألوذلك وفقا ١٠عطاء درجات كحد أقصىإجابة واحدة، برجاء إمن 

المعلومات الداخلیة والخارجیةتوفیر

المدخالت حول وضع اإلستراتیجیة والتقییم

التواصل الداخلي والخارجيأداةتعزیز

لتزام الموظفینإتعزیز

ثقافة الشركاتتعزیز

واإلبداعبتكارإلاإمكاناتتعزیز

:................................................................................................................ إجابة آخرى 
................................................................................................................................

ختیار أكثر إلاذا كان ا(شركتك؟بفیما یتعلقللشركاتالمجتمعیةالمسؤولیة نشطة الكمي ألالھدفما ھو)١٢(
)ختیار شركتكإولویة ألوذلك وفقا ١٠عطاء درجات كحد أقصىإجابة واحدة، برجاء إمن 

الحد من الحوادث ١-١٢

الحد من شكاوى العمالء٢- ١٢

تقلیل الرفض٣- ١٢



ستراتیجیة المسؤولیة المجتمعیة للشركات العاملة بقطاع الصناعات الغذائیة الزراعیة في مصرإ

٥٣

كفاءة المواردزیادة ٤-١٢

كفاءة اإلنتاجزیادة٥-١٢

زیادة مشاركة أصحاب المصالح٦-١٢

زیادة موثوقیة عملیة التسلیم٧-١٢

تحسین توازن الطاقة ٨- ١٢

:................................................................................................................ إجابة آخرى 
................................................................................................................................

لعمل ونفذتھ؟ة لسلوكیقواعد للممارسات األخالقیة أو الھل انتھجت شركتك )١٣(

نعم
ال

البیئیة؟مة ئماللوأھداف لھل وضعت شركتك سیاسة )١٤(

نعم
ال

أو تقاریر خاصة باالستدامة؟/أو اجتماعیة و/ھل یشمل نظام التقریر بشركتك إعداد تقاریر بیئیة و)١٥(

نعم
ال

المؤشرات التالیة في مجاالت البیئة والمجتمع وحقوق / المعاییر/ ھل تلتزم شركتك رسمیا بإحدى المبادرات)١٦(
لاللتزام بذلك؟اإلنسان أو ھل تخطط

لتنفیذھاخطةالفى حیز التنفیذنفذت بالفعلمبادراتال/ معاییرال

٢٠٠٨:٩٠٠١أیزو –نظام إدارة الجودة 

٢٠٠٤:١٤٠٠١أیزو –نظام إدارة البیئة 

٢٠١٠:٢٦٠٠٠أیزو - المسؤولیة المجتمعیة 
الدولیة إلعداد التقاریرالمبادرة 

Global Reporting Initiative (GRI)
نظام إدارة السالمة والصحة المھنیة 

OHSAS 18001:2007
لألمم المتحدةالمیثاق العالمي

UN Global Guidelines
توجیھات منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة

OECD Guidelines
الدولیةمنظمة العمل

International Labor Organization (ILO)
في العملالمبادئ والحقوق األساسیةإعالن بشأن

Declaration on Fundamental Principles and
Rights at Work



ستراتیجیة المسؤولیة المجتمعیة للشركات العاملة بقطاع الصناعات الغذائیة الزراعیة في مصرإ

٥٤

حقوق اإلنساناإلعالن العالمي ل
Universal Dellaration of Human Rights

إذا (للشركات؟المجتمعیةالمسؤولیة في مجال المجتمعىما الموضوع الذي تركز علیھ على الصعید )١٧(
)ختیار لشركتكإطبقا ألولویة كل ١٠وضعت عالمة على أكثر من إجابة، ضع عالمة الحد األقصى 

المبادرات المجتمعیة/ المعاییر 

حقوق العامل

والسالمةالصحة

المساواةالتنوع و

والتحفیزالوالء الوظیفي

متثالإلالحوكمة وا

المشاركة في صیاغة السیاساترفع مستوى الوعي و

التعلیمالتدریب و

تحقیق ذات الموظف

الحقوق الثقافیة

البحث والتطویر

المجتمعاتإدارة

األعمال الخیریة إدارة

األنشطةاألنشطة تقاریرورفع التقاریرورفع التواصلالتواصل

:................................................................................................................ إجابة آخرى 
................................................................................................................................

إذا (للشركات؟المجتمعیةالمسؤولیة في مجال اإلقتصادىما الموضوع الذي تركز علیھ على الصعید )١٨(
)ختیار لشركتكإطبقا ألولویة كل ١٠وضعت عالمة على أكثر من إجابة، ضع عالمة الحد األقصى 

اإلقتصادیةالمبادرات / المعاییر 

مجموعة المنتجات-١

العالقةومسؤولیة العمیل-٢

بتكار أسالیب اإلدارةإ-٣

العملیة التنظیمیةإدارة- ٤

وإدارة سلسلة التوریدشریك-٤

اإلقتصادیةالقیمةتوزیع- ٦

العالمة التجاریةإدارة التسویق و--٧

ورسالتھا وقیمھارؤیة الشركةصیاغة- ٨



ستراتیجیة المسؤولیة المجتمعیة للشركات العاملة بقطاع الصناعات الغذائیة الزراعیة في مصرإ

٥٥

تنفیذ حوكمة الشركات-٩

المستثمرینجذب وتوسیع األعمال التجاریة- ١٠

:................................................................................................................ إجابة آخرى 
................................................................................................................................

إذا (للشركات؟المجتمعیةالمسؤولیة في مجال البیئىما الموضوع الذي تركز علیھ على الصعید )١٩(
)ختیار لشركتكإطبقا ألولویة كل ١٠وضعت عالمة على أكثر من إجابة، ضع عالمة الحد األقصى 

البیئیةمبادراتال/ المعاییر 

إدارة التربة- ١

والحیواناتإدارة النباتات - ٢

إدارة الطاقة- ٣

نبعاثات غازات االحتباس الحراري إدارةإ- ٤

إدارة المیاه- ٥

الخطرةإدارة النفایات و المواد- ٦

األداء البیئيرفع تقاریر عن تصاالت وإلا- ٧

دارة البیئیة إلدعم لنظام ا/نشاء إ- ٨

:................................................................................................................ إجابة آخرى 
................................................................................................................................

ة للشركات الوطنیة؟المجتمعیالمسؤولیةھل تھتم مؤسستك باالنضمام لشبكة )٢٠(

جابة إختیار أكثر من إلاذا كان ا(؟للشركاتلمجتمعیةالمسؤولیة اشبكةمنالمتوقعةالمزایاتمثلاأى منھ)٢١(
)ختیار شركتكإولویة ألوذلك وفقا ١٠عطاء درجات كحد أقصىإواحدة، برجاء 

للشركاتالمجتمعیةالمسؤولیة معلومات عن- ١

إدارةأدوات- ٢

التعاون فیما بین المنظمات- ٣

للشركاتالمجتمعیةالمسؤولیة شھادات- ٤

حلقات عمل تدریبیة- ٥

التودراسات الحاتبادل الخبرات- ٦

ھمیة كبیرةأنعم ، لھ - ١

ھمیة أال ، لیس لھ - ٢

حتمالإ- ٣



ستراتیجیة المسؤولیة المجتمعیة للشركات العاملة بقطاع الصناعات الغذائیة الزراعیة في مصرإ

٥٦

المسؤولیة استراتیجیةستشاریة لتطویر إلللشركات والخدمات االمجتمعیةالمسؤولیة تقییم - ٧
للشركات المجتمعیة

للشركاتالمجتمعیةالمسؤولیة البدء في اتخاذ مبادرة تنسیقیة حول - ٨

:................................................................................................................ إجابة آخرى 
................................................................................................................................

االجتماعیة للشركات؟المسؤولیةھل تتوقع مردود من تطبیق سیاسة )٢٢(

لكل وحدةتكلفة اإلنتاجمن خالل خفض، نعم- ١

المنتجاتإلىقیمةطریق إضافةعن ، نعم- ٢

زیادة القیمة المضافةتكلفة اإلنتاج ووحدة من خالل خفض، على حد سواء- ٣

عامبشكلصورة الشركة، عن طریق تحسین نعم- ٤

للشركاتالمجتمعیةالمسؤولیة توقع سداد جھوداال - ٥

؟ على العبارات التالیةھل توافق)٢٣(
انا اتفق تماما) ٣(،أنا أتفق جزئیا) ٢(أنا ال أتفق،) ١(، ال أعرف) ٠: (اذكر رقم كاالتى 

الحفاظ على من أجلالمجتمعحتیاجاتإلنموذج أعمالھامحاذاةیجب على  الشركات- ١
قدرتھا التنافسیة

للشركاتالتنمیة المحتملةھي نفسھا مفھومللشركاتالمجتمعیةالمسؤولیة -٢
للشركاتالمجتمعیةلمسؤولیة اإلى ال تحتاجحاجة المجتمعتخدمالشركة التي- ٣

؟ على العبارات التالیةھل توافق)٢٤(
انا اتفق تماما) ٣(، یاأنا أتفق جزئ) ٢(أنا ال أتفق ،) ١(ال أعرف ،) ٠: (اذكر رقم كاالتى 

الحفاظ على من أجلالمجتمعحتیاجاتإلأعمالھانموذج محاذاةیجب على  الشركات- ١
قدرتھا التنافسیة

للشركاتالتنمیة المحتملةھي نفسھا مفھومللشركاتالمجتمعیةالمسؤولیة -٢

للشركاتالمجتمعیةالمسؤولیة إلىال تحتاجحاجة المجتمعتخدمالشركة التي- ٣

جابة واحدة، برجاء إختیار أكثر من إلاذا كان ا(القادمة؟سنوات٥خالل لشركتكھي أكبر التحدیاتما)٢٥(
)ختیار شركتكإولویة ألوذلك وفقا ١٠عطاء درجات كحد أقصىإ

الموظفین المؤھلین- ١

تكلفة الطاقةزیادة- ٢

أخرىمدخالت تكالیف المواد الخام وكذلك زیادة - ٣

في السوقمنافسةقوى- ٤

الطلبنخفاضإ- ٥

ئیة قویة بجتماعیة وإلوائح وقوانین - ٦



ستراتیجیة المسؤولیة المجتمعیة للشركات العاملة بقطاع الصناعات الغذائیة الزراعیة في مصرإ

٥٧

جابة إختیار أكثر من إلاذا كان ا(؟مصرالمسؤولیة المجتمعیة فى أكبر التحدیات التي تواجھحالیاما ھي)٢٦(
)ختیار شركتكإولویة ألوذلك وفقا ١٠عطاء درجات كحد أقصىإواحدة، برجاء 

ارتفاع معدالت البطالة- ١

ندرة المیاه- ٢

ندرة الطاقة- ٣

ندرة الغذاء- ٤

جودة التعلیم- ٥

:................................................................................................................ إجابة آخرى 
................................................................................................................................

؟ العبارات التالیةعلىھل توافق)٢٧(
انا اتفق تماما) ٣(، أنا أتفق جزئیا) ٢(أنا ال أتفق،) ١(، ال أعرف) ٠: (اذكر رقم كاالتى 

الكربون تصاص مالمرتفعة إلمعدالت التساھم طرق الزراعة العضویة المتنوعة في - ٤
نبعاثات المنخفضة،اإللتربة وكذا في نسب با

الزراعة العضویة المزارع والناس أكثر مرونة تجاه التغیر المناخي بسبب تجعل- - ٢
كفائتھا في استخدام المیاه، والمرونة تجاه تقلبات الطقس العنیفة، وانخفاض مخاطر تلف 

المحاصیل، 

تدھور التربة توفیر ظروف لتعمل الزراعة العضویة على بناء جودة التربة بدال من - ٣
المساھمة في األمن الغذائي العالميومن ثم 

تنافسیة على المدى الطویل أكثر من الزراعة التقلیدیةأكثرالزراعة العضویة - ٤

من األھمیة ذكرھاترى أنھآخرى رغب فى إضافة أى معلومات ھل ت
 .........................................................

................ ...............................................................................................................:
................................................................................................................................



ستراتیجیة المسؤولیة المجتمعیة للشركات العاملة بقطاع الصناعات الغذائیة الزراعیة في مصرإ

٥٨

٢٠١٣أبریل ٨جتماع المنعقد في محضر اال

بجامعة ٢٠١٣أبریل ٨الزراعیة في الصناعات الغذائیة جتماع مع الشركات التي تعمل في مجال إلاتم ھذا 
القاھرةب–ھلیوبولیس، بغرفة اجتماعات كلیة األعمال 

مشروع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي–للشركات بالمسؤولیة المجتمعیةجتماع عصف ذھني فیما یتعلق إ:الموضوع

:الحاضرون

لحمایة المنافسةالمدیر التنفیذي للمجلس الوطني المصري أمینة غانم

بجامعة ھلیوبولیسالحصول على دعم مادىمتخصص في مریم المصري

IBISرئیس عصام سلیم

ISISالمدیر العام لشركة العیشأبوممدوح

الرشیدي المیزان–الصیانة أشرف عدوي 

Cesam Foods–مدیر سلسلة التوریدات إیمان توفیق العجرودي

لغذائیة صناعات االغرفة محمد ریاض

Egreen–المدیر العام خالد جاسر

Aratco–مساعد مدیر التصدیر ھبة إبراھیم

ISISإبراھیم سعد

ستصالح األراضيإلمدیر عام سیكم أحمد راشد

Libraمدیر عام عبد الدایم 

ISIS Food–مدیر مصنع إسماعیل أبو العیش

المیزان–مدیر إنتاج سامح عبد الحمید

Lotus Organic–مدیر عام جھاد سالم

سیكم القابضة–لي لماالمدیر احاتم شافعي

مدیر بحوث جامعة ھلیوبولیسقدریة عبد المتعال

Eco Tech–التنمیة المستدامة نجالء أحمد

ECRC/ تفاق العالمي التابع لألمم المتحدة ببرنامج األمم المتحدة اإلنمائيإلمسؤول اأكرم مروان

محاضر بجامعة ھلیوبولیسرشا وھیب

: جتماعأھداف اإل

عضاءلألالمجتمعیةالمسؤولیة أنشطةتقدیم -١
Sustainableزھرة التنمیة المستدامة "إطار عمل تقدیم-٢ Development Flower"
للشركاتبالمسؤولیة المجتمعیةفیما یتعلق المطبقة حول األنشطةباب المناقشةفتح-٣
األعضاءعلى للشركاتإستمارات إستطالع الرأى للمسؤولیة المجتمعیة توزیع -٤
للشركاتالمسؤولیة المجتمعیةإستراتیجیةوضع -٥



ستراتیجیة المسؤولیة المجتمعیة للشركات العاملة بقطاع الصناعات الغذائیة الزراعیة في مصرإ

٥٩

:والمالحظاتالتى تم مناقشتھا موضوعات ال
، و العیش إلى المشاركین في ورشة العملبللشركات التي قدمھا حلمي أالمسؤولیة المجتمعیةإستراتیجیة •

:فیما یلي نتائج المناقشةو
یعني ذلك إشراك الموظفین ، ویق الربح لكل من الشركة والموظفيیجب أن یكون ھناك وضع سریع لتحق* 

.بدال من تنفیذھاللشركات المسؤولیة المجتمعیةبصورة أكبر في تطبیق أنشطة 
بعض یعمل توضیح مما جتماعیة للشركاتإلینبغي ترتیب حملة توعیة للشركات لتطبیق المسؤولیة ا* 

: على النحو التالىالمزایا
.الشركة سمعة جیدة في األسواق المحلیة والدولیةإكتساب •
. في إدارة المواردلدى الشركة تحسینات إحداث •
كیف یمكن بإدراك مفھوم:اإلستراتیجیة للشركاتالمسؤولیة المجتمعیةینبغي أن تركز حملة التوعیة على •

.تحقیق ربح في ظل خدمة المجتمع
.للشركاتالمسؤولیة المجتمعیةمشاركة الحكومة أیضا في تطبیق ینبغى •
ومساعدتھم على تحسین یمكن للشركات األكبر حجما التعاقد مع صغار المزارعین لفترة طویلة األجل•

.ممارسات الزراعة من أجل الحصول على أفضل أسعار البیع
ة مستویات اإلدارإلى للشركات لتصل إلى جمیع المستویات من العاملینالمجتمعیةتوسیع نطاق المسؤولیة •

في كل شركةالعلیا



ستراتیجیة المسؤولیة المجتمعیة للشركات العاملة بقطاع الصناعات الغذائیة الزراعیة في مصرإ

٦٠

٢٠١٣أبریل ١٨محضر االجتماع المنعقد في 

–بمكتب الغرفة ٢٠١٣أبریل ١٨جتماع مع خمس من الشركات األعضاء بغرفة الصناعات الغذائیة في إلاتم ھذا 
القاھرة

مشروع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي–للشركات المسؤولیة المجتمعیةبجتماع عصف ذھني فیما یتعلق إ:الموضوع

:الحاضرون

جامعة ھلیوبولیس، المجتمعىبتكار إللسید ماكسیمیلیان أبو العیش، مركز اا

سیكمالتنمیة المستدامة،إدارةحمد، أالسیدة نجالء 

غرفة الصناعات الغذائیةقطاع إدارة الغذاء، لالعضو المنتدب، التناويالسید یسرى 

غرفة الصناعات الغذائیة–السید محمد ریاض، أخصائي تقنیة 

للمشروباتھرام السید یوسف ماھر، مدیر التصدیر، األ

السید أحمد الرفاعى، مدیر العملیات، فارم فریتس مصر

Daltexیوسف علي، إدارة الجودة /م

السیدة عال لطفى، مدیر شؤون الشركات، كرافت فودز

السید محمود غانم، كرافت فودز

السید فتحي جابر، آراما

:أھداف اإلجتماع
لألعضاءتقدیم أنشطة المسئولیة االجتماعیة للشركات•
Sustainable"عمل زھرة التنمیة المستدامة  إطار تقدیم • Development Flower"
األعضاءعلىللشركات المجتمعیةولیة اؤلمسإستمارات إستطالع الرأى لتوزیع •
جتماع القادم وطرق التعاونإلوضع خطة ل•
من خالل غرفة الصناعات الغذائیةلمجتمعیةولیة اؤمناقشة فكرة تشكیل لجنة للمس•

:والمالحظاتالتى تم مناقشتھا موضوعات ال
یةتسویقكمنصةالصناعات الغذائیة غرفة مدى قابلیة إستخدام واألعضاء اآلخرین جامعة ھلیوبولیس إقترحت•

.الغرفةشبكةمن خاللللشركاتالمجتمعیةالمسؤولیة فكرةلتسویق
لنشر والنشرات اإلخباریةأحد المجالتمثل:قناة اتصاللغرفة الصناعات الغذائیة توفیر مدى إمكانیة •

.للشركاتالمجتمعیةالمسؤولیة أنشطةالمعلومات عن
.نقاط قوة الشركاءوفقا لوتوزیع الكفاءاتتجمیع الموارد من حیث للشركاتالمجتمعیةالمسؤولیة مبادرةإتاحة •
.عادة تدویر الورقمصنع إلإنشاءدعمفىكرافت فودزإقتراح •
Sustainable"إطار عمل زھرة التنمیة المستدامة  بالتعریف • Development Flower "إجراء من خالل

التواصل علىیساعدقدللتعلمعلى إنشاء إطارة للشركاتالمجتمعیالمسؤولیة مبادرةشاركین فيللمتقییم سریع
.الخبراتتبادلو

.المنظمة المضیفةمعاجتماعات شھریة منتظمةعقد تم االتفاق على•
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المعلومات حوللتوفیرللشركاتالمجتمعیةالمسؤولیة مبادرةجمیع أعضاء لالصناعات الغذائیة غرفة دعوة •
ات الغذائیة صناعالبمجال المجتمعیةلممارسات المسئولیة نموذجأفضلالتوصل إلىمن أجلأفضل الممارسات

.الزراعیة
.الموظفینمنالمستویاتیسھل توصیلھا لجمیعحتى اإلستراتیجیةمناقشة وتبسیط الحاجة إلى•
.التنمیة المستدامةزھرة مل إطار عنموذج لمناقشةالمزید الحاجة إلى•
للشركات المجتمعیةولیة ؤتوفیر دورات تدریبیة وبرامج صیفیة بالمدارس للمسفى جامعة ھلیوبولیس إمكانیة•

تقییم : مثال(المعلومات فى تجمیع، وخاصة عمل التنمیة المستدامةإطارالدعم الفني لتنفیذ نموذج وكذلك تقدیم 
.)التربة

: تنتھج ھذه السیاسیة مثلات التىشركلافي ھا قیتطبیتم المجتمعیة التى ولیة ؤأنشطة المس•
١.Daltex : على إنتاج جید زراعة البطاطس وحصلت الشركة لقدمت لصغار المزرارعین أفضل ممارسات

.لصالح صغار المزارعینیرهصدرقامت بتو
٢.Tetra Pack: جمع القمامةلم الناس أفضل ممارسات یفي منطقة النفایات لتعلعقدت اجتماع توعیة
رتبت غرفة الصناعات الغذائیة خالل السنوات األربعة الماضیة حملة توعیة بالتعاون مع منتجي األلبان .٣

.المعاملة حراریاً األلبان حول فائدة استخدام منتجات
في ظل دراسات عمل SIFE/ENACTUSقامت برعایة الجامعات من خالل تولي مشروع مع : كرافت.٤

یشجع حیث ینبغي تنفیذ ھذه الدراسات في واحدة من المناطق األكثر فقرا ، وتطبیقیة لخدمة المجتمع
.ات وھم اآلن قادرون على تصدیرھاالجوجوبا باستخدام أفضل الممارسنبات المزارعین على زراعة صغار

لتحاق بالعمل في إلأكادیمیة آرام للتدریب المھني لتدریب الخریجین على مھارات مختلفة كي یمكنھم التقدم ل.٥
شھادة عدم إجتیاز إختبار التعین فیتم منحھم ختبار سیتم تعیینھم أما في حال إلاإجتیازھمفي حال والشركة، 

.والتى یمكن أن تساعدھم على اإللتحاق بالعمل فى أماكن آخرىیھابالتدریبات التي حصلوا عل
.لتنفیذ بعض األنشطة للمعاقینWayanaشاركت مع مؤسسة :فارم فریتس.٦
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٢٠١٣مایو ١٩جتماع المنعقد في إلمحضر ا

القاھرة–بفندق ماریوت، الزمالك ٢٠١٣مایو ١٩في الصناعات الغذائیة الزراعیة جتماع مع شركات إلاتم ھذا 

في قطاع التى تعمل للشركات التي اعدتھا جامعة ھلیوبولیس المجتمعیة ولیة ؤالتعریف بإستراتیجیة المس:الموضوع
. الصناعات الغذائیة الزراعیة

:الحاضرون

: أعضاء جامعة ھلیوبولیس

والمدیر التنفیذي بشركة سیكمالسید حلمي أبو العیش، نائب الرئیس:١العضو 

السید حاتم الشافعى، المدیر المالي:٢العضو

السید ماكسمیالن أبو العیش، مدیر التنمیة المستدامة:٣العضو 

السیدة نجالء أحمد إدارة التنمیة االستدامة:٤العضو 

جامعة مصر الجدیدة–السیدة رشا وھیب، محاضر :٥العضو 

:المصرى لمسؤولیة الشركاتركز أعضاء الم

السیدة شیرین الشوربجي:١العضو 
السید أكرم مروان:٢العضو
اآلنسة سارة الرافعي:٣العضو 
اآلنسة علیاء وجیھ:٤العضو 

:الصناعات الغذائیة الزراعیةفي قطاع ن الشركات التي تعمل مأعضاء 

آلنسة منى فؤاد، كرافت فودزا:١العضو 
السید محمود غانم، واألطعمة السلطة:٢العضو
السید أحمد الرفاعي، فارم فریتس:٣العضو 
األغذیةلسید خلیل نصر هللا، وادي ا:٤لعضو
الغذائیةالسید محمد ریاض، غرفة الصناعات:٥العضو
Consukurraاآلنسة كریستین سمیر، :٦العضو 
اآلنسة نانسي جرجس األھرام للمشروبات:٧العضو 
، وھبةمفضلالسید سیف الدین :٨العضو
السید علي حسین، وھبة:٩العضو 
السید محمد فارس، وھبة:١٠العضو 
السید عمر عابدین، مصر یورق:١١العضو 
السیدة شریفة رشاد، یورق مصر:١٢العضو 
GIZ، روكیمبرالسید برنار :١٣العضو
GIZالسید غریغوري الطالب، :١٤العضو 

:جتماعإلھدف اأ
.جتماعات األخیرةإلللشركات لألعضاء الذین لم یشاركوا في اة المجتمعیالمسؤولیة أنشطة تطبیق•
.زھرة التنمیة المستدامةتطبیق نموذج إطار عمل•
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الصناعات قطاع فيالتى تعملللشركات ة المجتمعیالمسؤولیة تشخیص " جتماع لـ إخر آنتائج مناقشة •
."الزراعیة في مصرالغذائیة

.مناقشة نتائج التقییم مع ممثلین عن القطاع الخاص•
المسؤولیة طوعیة جماعیة سعیا إلى تحقیق معاییر تالمناقشة بشأن األنشطة الممكنة لمبادرة صناعة •

.للشركات الدولیة وإدخالھا في البیئة واالجتماع وفي مصرةالمجتمعی
المحلیة والدولیة مھتما بالمشاركة، والموافقة على خطوات الحصول على مؤشر عن أي من المؤسسات، •

الصناعات مبادرة لحمایة االستدامة في قطاع تطبیق تمھیدا ل٢٠١٣وموارد االنشطة الالزمة للبدء في عام 
.رالزراعیة في مصالغذائیة

:والمالحظاتالتى تم مناقشتھا موضوعات ال
إطار عمل زھرة التنمیة تطبیق نموذج للشركات بشكل أكبر من خالل ة المجتمعیالمسؤولیة یمكن إدارة •

.أداةكهالمستدامة مما یقلل الجھد عند توفیر
.تنمیة المستدامةلزھرة اإطار لنموذج ما ھو الكیان الذي یروج •
للشركات؟ة المجتمعیالمسؤولیة ھل ھناك نقطة تالقي لتبادل خبرات الشركات التي لدیھا •
كیف یتم ووعمالة األطفال وحقوق العمال وغیرھا من األمور الھامة، هعلیقات إلى المیاأحد التإشارة •

التعامل معھا؟
.زدواجیةإلللشركات من أجل تجنب اة المجتمعیلمسؤولیة لإلى معرفة ما ھي المشروعات األخرى الحاجة•
للشركات من قبل الحكومة، ة المجتمعیالمسؤولیة قتسام إفي إشتراك المركز المصرى لمسؤولیة الشركات•

.ولكن على القطاع الخاص التركیز على دورھم كمساھمین
ولیس ضروریا في ھذه المرحلة إشتراك الحكومة على االقل لجمع ، ستحداث أنشطة وطرق للقیاسإیجب •

. ستراتیجیة للبدءإأفكار و
.المجھود المضاعفتجنبلأفضل الطرق حدیدارد وتحدید المعاییر القیاسیة لتمطلوب تجمیع المو•
حتى المستوى اإلداري األعلى إلى للشركات من المستوى اإلداري األقل ة المجتمعیالمسؤولیة بدء مبادرات •

.تكون أكثر سھولة في الفھم
التي یمكن غرفة الصناعات الغذائیةللشركات تحت مظلةة المجتمعیالمسؤولیة إمكانیة مواصلة نھج مدى•

.أن تلعب دورا في سلوك أعضائھا
ة المجتمعیالمسؤولیة ستیفاء بعض المتطلبات المشار إلیھا في إطار إطلب العدید من العمالء الدولیین •

أن یكون ھناك إذعان لبعض المعاییر التي یراھا أغلب ضرورة و، نبعاثات الكربونإللشركات مثل المیاه و
.زیادة في المبیعاتال یقابلھا إضافیة اتومجھودالمصدرین أن ھذه تكلفة 

ستدامة للعمل في إلستخدامھا كأداة لتحقیق اإھل ھي وسیلة للتنافسیة؟ بالطبع نعم، حیث أنك ستتعلم من أجل •
.المستقبل

.القدرة التنافسیة ھو البقاء لفترة أطول في السوق وھي في ذات الوقت وسیلة للتغییر•
للشركات في الصناعة ة المجتمعیالمسؤولیة ستخدام ركائز إكیفیة الحصول على كل شركة أولویتھا ووضع •

.وفي جمیع الشركات لتكوین كتلة
المنتج ینتج عنھ أقل (للشركات مثل ة المجتمعیالمسؤولیة یمكن لكل شركة وضع ملصق تسمیة لمبادرات •

). انبعاثات للكربون، ال نستخدم عمالة األطفال
زھرة التنمیة المستدامة ومؤشرات األداء الرئیسیة للتنمیة تطبیق نموذج إطار عمل تج تشمل أدوات تتبع المن•

.والمیثاق العالمي وضع مؤشرات كذلكللمنظمة الدولیة للتقییسالمستدامة كما یمكن 
.تباعھا ولكن المشكلة ھي أن الشركات ال تعرف من أین تبدأیجب إھناك أساسیات ومعاییر •
للشركات ولكن مثال إذا قمت بتطبیق الخطوط اإلرشادیة ة المجتمعیلمسؤولیة للیس ھناك تعریف معین •

للشركات بالنسبة لشركتك ة المجتمعیالمسؤولیة یمكنك تحدید أنشطة ISO 26000:2010مواصفة الدولیةللـ
.ةمثل ماذا یمكنك القیام بھ لتطویر المیاه والعمال

لمسؤولیة جتماع من أجل إیجاد وسیلة لزیادة اإلنتاجیة وتطبیق إللناتج عن ھذا اكم العمل الشامل اتحدید•
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).درة المیاه والعضویة المتزایدةن: أمثلة(للشركاتةالمجتمعی
سوف تستخدم أقل كمیة من المیاه مقارنة بطرق فستخدام المواد العضویة إتزید من المزرعة نت اإذا ك•

.التقلیدیةالزراعة
.ضریبة على وجود ثاني أكسید الكربون وھذا سوف یزید القدرة التنافسیةسوف تكون ھناك•
للشركات حتى ةالمجتمعیلمسؤولیة االوقت أو فریق عمل للعمل على الیس لدیھالتىمعظم الشركات •

.یتمكنوا من تعیین إحدى المنظمات غیر الحكومیة لتطبیقھ
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Quick Assessment Questionnaire إلستمارة إستطالع الرأىسریع تقییم 

Figure 1: Examples of SF Quick Assessment Questions
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