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الدار البيضاء ،في  21دجنبر 2017

المسؤولية المجتمعية للمقاولة
ليدك تنشر تقريرھا األول حول مساھمتھا االجتماعية ،المجتمعية و البيئية
باعتبارھا فاعال ملتزما في مسعى المسؤولية المجتمعية للمقاولة ،تواصل ليدك سياستھا للحوار المسؤول مع أطرافھا المعنية كما ھو مندرج
في قلب مخططھا للتنمية المستدامة  2020و بصورة أدق التزامھا رقم  4الذي يھدف إلى »المساھمة في جاذبية الدار البيضاء الكبرى و
الحوار مع األطراف المعنية للمقاولة«.
ھكذا ،ينشر المفوَّ ض له البيضاوي اليوم أول تقرير له حول المساھمة االجتماعية ،المجتمعية و البيئية .و ھذا التقرير الذي ھو ثمرة سنتين
من اإلعداد ،يجسد إرادة ليدك في البرھنة بشكل واضح و و جيه على مساھمة المقاولة و مھنھا في التنمية المستدامة بمجال ترسخھا الترابي
و تأثير أعمالھا على األطراف المعنية المكونة لھذا المجال.
و ھذا التقرير الذي أنجز وفقا لمبادئ و توجيھات المرجعين الدوليين الرئيسيين في مجال التقارير غير المالية ) IIRCو  ،¹(GRI G4ھو
تقرير يقدم مسعى المسؤولية المجتمعية للمقاولة الذي قامت ليدك بتفعيله ،و مختلف مراحل تطوره و كذا األعمال التي أنجزتھا المقاولة
سنة  2016بالنسبة للرھانات البيئية ،اإلجتماعية و المجتمعية للمدينة.
و إلعداد تقريرھا األول حول مساھمتھا االجتماعية ،المجتمعية و البيئية ،ارتكزت ليدك على استطالع واسع أنجزته سنة  2016لدى أكثر
من  4.000من األطراف المعنية حول رھانات المسؤولية المجتمعية للمقاولة .و مكنت ھذه العملية من تحديد  20رھانا اعتبرت على
المستوى الداخلي و الخارجي ،على أنھا األكثر أولوية في مجال المسؤولية المجتمعية للمقاولة ،حيث ساعدت في ھيكلة التقرير في إطار
جدول لألعمال الملموسة .و ھذا الجدول يقارن انتظارات األطراف المعنية الخارجية بالرھانات االستراتيجية للمقاولة في مجال المسؤولية
المجتمعية للمقاولة )أنظر اإلطار(.
التقرير عبارة عن مدونة مكونة من  100صفحة ،و ھو وثيقة مرجعية تعرض  5عناصر أساسية لفھم مسعى المسؤولية المجتمعية
للمقاولة لدى ليدك ،تم تقديمھا تماشيا مع انتظارات أطرافھا المعنية :






تقديم نموذج للمقاولة و خلق القيمة االقتصادية التي تنتجھا الشركة لفائدة أطرافھا المعنية،
تقديم للبيئة المجتمعية ،و مسعى الحوار مع األطراف المعنية و االلتزامات التي اعتمدتھا ليدك في مجال المسؤولية المجتمعية
للمقاولة،
تأثير األعمال التي أنجزتھا ليدك حسب فئة الرھانات )اقتصادية ،بيئية ،اجتماعية و مجتمعية( على أساس جدول لألعمال الملموسة،
عرض األعمال و المبادرات التي قامت بھا ليدك و مؤسستھا ألعمال الرعاية استعدادا لمؤتمر األطراف للتغيرات المناخية
كوب،22
الفعالية غير المالية للمقاولة بالنسبة للمراجع الدولية و الوطنية )إشھاد إيزو  ،26000الميثاق العالمي لألمم المتحدة.(...

و يعتبر نشر ھذا التقرير األول الذي يصادف مرور  20سنة على التوقيع على عقد التدبير المفوض ،مرحلة أساسية في مسعى ليدك
للمسؤولية المجتمعية للمقاولة ،باعتباره موجھا للحوار مع األطراف المعنية ،و أيضا كأداة استراتيجية في خدمة الفعالية القصوى الشاملة
للمقاولة.
بالنسبة لعبد  Nطالب ،مدير التنمية المستدامة ،التواصل و االبتكار بليدك » :عالوة على كونه تقرير غير مالي ،فھو يشكل أيضا مرحلة
مھيكلة لسياستنا في الحوار مع أطرافنا المعنية ،و التي ستتواصل في األشھر المقبلة و ستمكن من تطوير مسعانا للمسؤولية المجتمعية للمقاولة
في انسجام مع انتظاراتھم و تحوالت بيئتنا«.
التقرير األول لمساھمة ليدك االجتماعية ،المجتمعية و البيئية متوفر في نسخته الكاملة و المختصرة على موقع اإلنترنت الخاص بالمقاولة
) (www.lydec.maو في المدونة المؤسساتية ).(blog.lydec.ma
 ¹يتعلق األمر بتقرير مندمج ) (IIRCيقدم النموذج االقتصادي للمقاولة و إعادة توزيع القيمة التي تخلقھا المقاولة و تقرير المبادرات الشامل في نسخته  (GRI G4) 4الذي يتمحور حول تحديد
و األخذ بعين االعتبار النتظارات األطراف المعنية للمقاولة.

جدول األعمال الملموسة 12 ،رھانا أولويا
سنة  ،2016أنجزت ليدك استطالعا استشاريا واسعا لدى أطرافھا المعنية حول  32رھانا مرتبطا بالمسؤولية المجتمعية للمقاولة،
و التي تم تحديدھا في إطار مقارنة دولية لـ  5مقاوالت رائدة في قطاع »الخدمات«
) .(Engie, SUEZ, United Utilities, EPM, Sempra Energyو قد مكن ھذا االستطالع من إنجاز جدول لألعمال الملموسة لرھانات ليدك في
مجال المسؤولية المجتمعية للمقاولة ،و ذلك حول  20رھانا تعتبر إجماعا على أنھا وجيھة بالنسبة لألطراف المعنية .كما تم تحديد  12رھانا
باعتبارھا أولوية للسنوات المقبلة:
 .1ضمان تدبير ناجع للطاقة،
 .2ضمان خدمة بدون توقف،
 .3زيادة رضى زبنائنا و المستعملين،
 .4حماية المحيطات و سواحلنا،
 .5ضمان النظافة ،الصحة ،الراحة و األمن في الشغل،
 .6تشجيع األخالقيات و النزاھة في إطار احترام القوانين،
 .7الوفاء بالتزاماتنا للتواصل الشفاف و المسؤول،
 .8الحفاظ على سالمة المناولين و المجاورين و تقليص اإلزعاجات،
 .9االبتكار اإليكولوجي باالستجابة لحاجيات مدينة الغد،
 .10جعل المتعاونين فخورين بمقاولتھم،
 .11استباق المخاطر و إجراءات تدبير األزمة،
 .12جعل خدماتنا سھلة الولوج لألشخاص في وضعية صعبة.

خرائطية األطراف المعنية  -ليدك
جعلت ليدك من الحوار مع أطرافھا المعنية قاعدة لمسعاھا للمسؤولية المجتمعية للمقاولة .و في ھذا اإلطار ،أنجزت المقاولة سنة ،2016
خرائطية دقيقة ألطرافھا المعنية أكدت وجود نظام بيئي معقد حول المفوض له البيضاوي .ھكذا ،تم تحديد أربع فئات من األطراف المعنية،
كل واحدة برھاناتھا من حيث التعبئة لفائدة التنمية المستدامة بالدار البيضاء الكبرى :
 األطراف المعنية الداخلية  :ھيئات الحكامة ،شركاء اجتماعيين ،مساھمين ،متعاونين،... الشركاء االقتصاديين  :الزبناء بجميع فئاتھم ،مزودي الماء و الكھرباء ،المناولين ،األبناك،... األجھزة الرقابية  :السلطة المفوضة ،سلطة الوصاية ،الجھاز المكلف بالتقنين ،فيدراليات و جمعيات مھنية،... -المؤثرين المجتمعيين  :منتخبين ،وسائل اإلعالم و الشبكات االجتماعية ،جمعيات و منظمات غير حكومية ،جامعات...
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