بالغ صحافي

الدار البيضاء ،في  1شتنبر 2016

تتويج جديد في مجال المسؤولية المجتمعية
ليدك تنضم ألول مرة لمؤشر األسواق الصاعدة الـ 70

لوكالة التنقيط الالمادي فيجيو إيريس

باعتبارھا فاعال مھيكال في مجال الخدمات العمومية بالدار البيضاء الكبرى ،حصلت ليدك مؤخرا على تتويج
جديد يؤكد مرة أخرى التزامھا المستمر في ميدان المسؤولية اإلجتماعية للمقاولة .و ھذه ھي المرة األولى التي
تنضم فيھا المقاولة لمؤشر األسواق الصاعدة الـ ) 70إيميرجين ماركت (Market Emerging 70لوكالة التنقيط
الالمادي فيجيو )التي أصبحت سنة  2015تحمل إسم  .(Vigeo Eirisخضع اختيار المقاوالت الفائزة لتقييم شمل
 842شركة مدرجة بالبورصة من  31دولة صاعدة ،و التي تعمل في  37قطاعا.
مؤشر »فيجيو إيريس« يضم  70مقاولة تعتمد إجراءات متقدمة جدا في مجال المسؤولية اإلجتماعية .و ھذه
المقاوالت المدرجة في البورصة بـ  15بلدا ،تنتمي لـ  29قطاعا و تشغل مليوني ) (2شخص .و تعد نتائجھا
اإلجمالية األعلى في صنفھا من حيث حماية البيئة ،و احترام حقوق اإلنسان ،و العمل الالئق و إضفاء القيمة على
الرأسمال البشري ،و المساھمة في التنمية اإلقتصادية و اإلجتماعية للمجاالت الترابية لألنشطة ،و الحكامة
و أخالقيات األعمال.
ليدك تنضم من اآلن فصاعدا لمؤشر األسواق الصاعدة الـ ) 70فيجيو إيريس( إلى جانب  6مقاوالت مغربية
أخرى  :البنك المغربي للتجارة الخارجية ،البنك المغربي للتجارة و الصناعة ،اتصاالت المغرب ،الفارج،
مناجم و .SMI
بالنسبة لعبد  Sطالب ،مدير التنمية المستدامة و التواصل بليدك » :ھذا التتويج الدولي ھو اعتراف بالتزامنا في
مجال المسؤولية المجتمعية للمقاولة و بالمجھودات التي قمنا بھا لتعزيز إدماج الرھانات البيئية و االجتماعية
و االقتصادية في مجموع أنشطتنا .ھذه ھي الغاية من التنقيط الالمادي الذي يمثل بالنسبة إلينا عامال حقيقيا
للتحسين المستمر و الفعالية المستدامة« .و أضاف قائال » :ھذه السنة ،قمنا بزيادة صقل التزامنا للتنمية
المستدامة ،خصوصا بمحاربة التغيرات المناخية عبر إنجازنا ألول حصيلة للكربون® و اتخاذنا التزامات من
أجل المناخ قبل مؤتمر كوب .«COP 22
منذ أكثر من  10سنوات ،و الفعالية الالمادية لشركة ليدك تخضع لتتبع من قبل األطراف المعنية ،خاصة من
وكاالت التنقيط الالمادي .ھكذا ،كانت ليدك أول مقاولة مغربية قامت في متم سنة  2013بالسعي للحصول على
تنقيط المادي عن مجموع ميادين المسؤولية المجتمعية للمقاولة.
منذ ذلك الحين ،خضعت فعالية المسؤولية المجتمعية للمقاولة للمفوض له البيضاوي للعديد من عمليات التنقيط،
خاصة من طرف وكالة فيجيو  :سنة  2010في إطار تقييم تم إجراؤه بطلب من مجموعة سويز ،ثم سنة ،2011
 2013و  2015في إطار تنقيط شمل المقاوالت المغربية الـ  40األولى المدرجة في بورصة الدار البيضاء.

الفعالية الالمادية لشركة ليدك مكنتھا بالتالي من الحصول على جائزة
وكالة فيجيو خالل ثالث دورات :

»Performer RSE

 «Topالتي منحتھا لھا

 سنة  ،2012تم تتويج ليدك عن التزامھا لفائدة احترام حقوق اإلنسان،
 سنة  ،2014تم تأكيد ترتيب المقاولة من خالل تجديد اإلعتراف بفعالية سياستھا في مجال الموارد
البشرية و كذا عن سياستھا في مجال الصحة و السالمة في الشغل،
 سنة  ،2015بفضل نضج مسعاھا للمسؤولية المجتمعية للمقاولة و النتائج التي تحققت على إثر تفعيل
مخططھا ألعمال التنمية المستدامة  ،2020تمكنت ليدك من الفوز ألول مرة بجائزة
» «Top Performer RSEفي  3مجاالت في ميدان المسؤولية المجتمعية للمقاولة  :التحكم في التأثيرات
على الماء ،محاربة التمييز و النھوض بالمساواة بين الجنسين و المساھمة في قضايا الشأن العام.
كما مكن ھذا التحسن البارز في الفعالية المستدامة لشركة ليدك من حصولھا سنة  2016على عالمة المسؤولية
المجتمعية للمقاولة من اإلتحاد العام لمقاوالت المغرب .و تمثل ھذه العالمة اعترافا باحترام المقاوالت المغربية
بالتزاماتھا المتعين التقيد بھا ،و الدفاع عنھا و تعزيز المبادئ العالمية للمسؤولية اإلجتماعية و التنمية المستدامة
في أنشطتھا اإلقتصادية.
من جھة أخرى ،و في إطار إعدادھا ألول تقرير لھا حول المساھمة البيئية ،اإلجتماعية و المجتمعية ،أعطت
ليدك منذ بضعة أسابيع انطالقة عملية استشارية واسعة لدى مجموع أطرافھا المعنية حول رھانات التنمية
المستدامة .و لھذا االستطالع ھدف مزدوج  :توجيه المضمون اإلخباري للمسؤولية المجتمعية لليدك نحو
المواضيع التي تشكل أھمية أكثر بالنسبة ألطرافھا المعنية ،و أيضا استباق إصالح مخطط أعمالھا من أجل
توجيه أمثل لألعمال المقبلة في مجال المسؤولية المجتمعية.
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