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 )USAID( ــکا ــاالت متحــدۀ امری ــی ای ــکا از طریــق ادارۀ انکشــاف بین امللل ــا حامیــت ســخاومتندانۀ مــردم امری ــۀ ایــن گــزارش ب تهی
ــر اســاس توافقنامــۀ همــکاری متقابــل شــامره A-۱۴-۰۰۰۱-۳۰۶ )برنامــۀ مشــارکت مدنــی افغانســتان ACEP( کــه توســط مؤسســۀ  ب
همــکاری بیــن املللــی )Counterpart International( و همــکاران آن تطبیــق مــی گــردد، امــکان پذیــر شــده اســت. محتــوا و نظریــات 
ــدۀ  ــاب دهن ــاً بازت ــوده و لزوم ــتان )AICS( ب ــی افغانس ــۀ مدن ــتیتوت جامع ــندگان و انس ــئولیت نویس ــزارش، مس ــن گ ــده در ای ــه ش ارائ

ــاد آقا خــان منی باشــند. ــا بنی ــی و ی ــن امللل ــکا، مؤسســۀ همــکاری بی ــاالت متحــدۀ امری ــی ای ــات ادارۀ انکشــاف بین امللل نظری



)AICS( انستیتوت جامعۀ مدنی افغانستان
ــار و شایســته در  ــا اعتب ــی ب ــرای حامیــت از یــک ســکتور جامعــۀ مدن انســتیتوت جامعــۀ مدنــی افغانســتان )AICS( در ســال ۲۰۱۴ ب
ــا ایجــاد ارتبــاط بیــن ســازمان های جامعــۀ مدنــی، متویــل کننــدگان، دولــت و خدمــات  افغانســتان تأســیس گردیــد. ایــن حامیــت ب
ظرفیت ســازی از طریــق طرح هــای مناســب فرهنگــی بــرای اعتباردهــی،  صــورت مــی گیــرد. اهــداف اصلــی انســتیتوت عبارتنــد از: 
افزایــش اعتبــار ســکتور جامعــۀ مدنــی از طریــق تصدیــق ســازمان های غیــر دولتــی محلــی بــا اســتفاده از معیارهــای مشــخص محلــی 
ــتفاده از  ــا اس ــا ب ــازی فعالیت ه ــق هامهنگ س ــازی از طری ــت س ــای ظرفی ــازماندهی تالش ه ــی؛ س ــدۀ بین امللل ــه ش ــن پذیرفت و موازی
شــاخص های اجرایــی قابــل انــدازه گیــری؛ تقویــت نقــش جامعــۀ مدنــی در رونــد انکشــاف افغانســتان از طریــق گفتگــو و همــکاری 
فعــال بــا دولــت، متویــل کننــدگان و بــه صــورت گســرده تر بــا ســکتور انکشــافی و ایجــاد کانالــی بــرای تأمیــن منابــع جامعــۀ مدنــی از 

ــه ای ومســئولیت اجتامعــی رشکت هــا.  ــت فعالیت هــای خیری ــق تقوی طری

)Ludin Consulting, LLC( رشکت مشورتی لودین
ــت کاالرادوی  ــاه آگســت ســال ۲۰۰۶ در ایال ــن در م ــت می باشــد. رشکــت مشــورتی لودی  ســمبول مؤثری
ــدار  ــرای افزایــش مؤثریــت و پای ــۀ خدمــات ب ــه منظــور ارائ ــکا )Colorado, USA( ب ایــاالت متحــدۀ امری
ــن،  ــورتی لودی ــت مش ــد. رشک ــیس ش ــی تأس ــکتور خصوص ــی و س ــر دولت ــی، غی ــای دولت ــازی نهاده س
ــی،  ــراتژیک و تجارت ــای اس ــالن ه ــه پ ــه تهی ــوان ب ــه می ت ــه از جمل ــردازد ک ــوع می پ ــات متن ــۀ خدم ــه ارائ ب
تشــخیص خطاهــا و کاســتی ها کاری، تهیــه برنامــه هــای تشبســات تجارتــی، ایجــاد سیســتم های عملیاتــی و 
توســعۀ ظرفیــت کارکنــان و نهادهــا بــه منظــور افزایــش مؤثریــت آنهــا اشــاره منــود. رشکــت مشــورتی لودیــن بــا 
داشــن یــک تیــم تخصصــی قــوی بــا ظرفیــت هــای متنــوع در بخش هــای انکشــاف کاری نهــاد هــا، مدیریــت 

ــد.  ــع موجــوده را بــرای شــام تضمیــن می کن تغییــر در سیســتم هــای کاری نهادهــا، طراحــی مالــی و تجارتــی، اســتفادۀ مؤثــر مناب

قدردانی و سپاس گزاری 
ــای  ــط، تجارت ه ــک و متوس ــای کوچ ــی، رشکت ه ــۀ مدن ــک جامع ــکاری و کم ــتان )AICS( از هم ــی افغانس ــۀ مدن ــتیتوت جامع انس
ــد. خاطــر نشــان  ــن پژوهــش ، ســپاس گزاری می کن ــک در ای ــن از بخش هــای اکادمی ــی و همچنی ــات دولت کوچــک، نهادهــا و مقام
ــاف  ــتان از ادارۀ انکش ــی افغانس ــۀ مدن ــتیتوت جامع ــت. انس ــوده اس ــر ب ــزارش، مؤث ــن گ ــۀ ای ــا در تهی ــک آن ه ــه کم ــازیم ک ــی س م
ــراز  ــۀ ایــن گــزارش اب ــی و حامیــت از تهی ــۀ کمــک مال ــه خاطــر ارائ ــاد آقا خــان ب ــکا )USAID( و بنی ــاالت متحــدۀ امری ــی ای بین امللل
ــه خاطــر نوشــن ایــن  ــان می منایــد. انســتیتوت جامعــۀ مدنــی افغانســتان از آقایــان رفعــت لودیــن و ســلطان مقصــود فاضــل ب امتن
ــم  ــان، از تی ــد. در پای ــی می کن ــه خاطــر همــکاری گرانبهای شــان در جمــع آوری معلومــات قدردان ــر فاضــل ب ــای زبی گــزارش و از آق

ــپاس گزاریم.  ــش س ــان پژوه ــان در جری ــر حامیت ش ــه خاط ــتان ب ــی افغانس ــۀ مدن ــتیتوت جامع انس





 حرضت محمد صلی الله علیه وسلم

 فرموده:

 »همۀ شام حافظ یکدیگر هستید

 و در برابر جامعه مسئولیت دارید.«

)صحیح البخاری ۶۷۱۹، صحیح مسلم ۱۸۲۹(
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خالصه
 

فریــد مــن )Friedman( و اچ. مــان )H. Manne( بــا انتشــار 
بــا عنــوان »مســئولیت اجتامعــی  مقاالتــی در ســال ۱۹۷۰ 
یــک تجــارت افزایــش بهــرۀ آن اســت« )فریدمــن( و »افســانۀ 
مســئولیت رشکت هــا« )اچ. مــان(، »معتقــد بودنــد کــه مدیــران 
ــه حــد اکــر  ــارت از ب ــد و آن عب رشکت هــا تنهــا یــک تعهــد دارن
ــت  ــا گذش ــت««1 . ب ــان اس ــهامداران ش ــه س ــود ب ــاندن س رس
ــک تجــارت در  ــاً رد شــده و نقــش ی ــه عمدت ــن نظری ســال ها ای
جامعــه بــه عنــوان »مســئولیت اجتامعــی« تعریــف شــده اســت؛ 
ــه تنهــا در  ــا کــه مســئولیت و تکلیــف یــک تجــارت ن ــن معن بدی
ــه آن هــا  ــی کســانی کــه ســود تجــارت ب ــال ســهامداران )یعن قب
تعلــق مــی گیــرد( اســت، بلکــه در قبــال کارمنــدان، مشــریان و 
جامعــه ای کــه در آن فعالیت هــای خویــش را توســعه مــی دهــد 

ــد.  ــز مســئولیت دارن ــع«( نی ــاً »اشــخاص ذینف ــی مجموع )یعن

اینگونه رویکرد که در آن رشکت ها »از لحاظ اجتامعی مســئول« 
باشــند معطــوف بــه اصــل اســالمی مســئولیت متقابــل می باشــد 
 کــه بــه وضوح در ســنت نبــوی به صورت ذیل وصف شــده اســت: 

همــۀ شــام حافــظ یکدگیــر هســتید و در برابــر جامعــه مســئولیت 
داریــد. رهــرب مــردم نگهبانــی اســت و مســئول زیردســتان خویش 
می باشــد. یــک مــرد نگهبــان خانــوادۀ خویــش بــوده و در قبــال 
آ  ن هــا مســئول اســت. یــک زن نگهبــان خانــه و فرزنــدان شــوهر 
خویــش بــوده و در قبــال آن هــا مســئول اســت. خــادم یــک مــرد 
نگهبــان دارایــی ارباب خویش بوده و در قبال آن مســئولیت دارد. 
بــدون شــک، همــۀ شــام حافــظ یکدیگــر بــوده و در برابــر جامعــه 
 مســئولیت داریــد. صحیح بخــاری ۶۷۱۹، صحیح مســلم ۱۸۲۹. 

از  کــه  آنانــی  قبــال  در  و  بــوده  نیــز محافــظ  یــک رشکــت 
مســئول  می شــوند،  بهره منــد  آن  خدمــات  و  محصــوالت 
یــک رشکــت از مشــریان خویــش  می باشــد؛ زیــرا قاعدتــاً 
ــب  ــت کس ــت دارد، منفع ــه در آن فعالی ــی ک ــن جوامع و همچنی
ــه همبســتگی  ــد. در اســالم اصطالحــی وجــود دارد کــه ب می کن
اجتامعــی  مســئولیت  اســاس  و  داشــته  اشــاره  اجتامعــی 
ــارت از  ــن اصطــالح عب ــه شــامر مــی رود. ای رشکت هــا )CSR( ب
»تکفــل« اســت2 3. حــال ســؤال این جاســت کــه یــک رشکــت 
ــه  ــد و چ ــاب ده ــئولیت را بازت ــاس مس ــن احس ــد ای ــه بای چگون
فعالیت هایــی را روی دســت گیــرد تــا اطمینــان حاصــل کنــد کــه 
ــده و  ــل ش ــی تبدی ــارکت عمل ــه مش ــئولیت ب ــاس مس ــن احس ای
 نشــانۀ تعهــدات رشکــت نســبت بــه مشــریان و جامعــه می باشــد. 

امــروزه، اکــر کشــورهای توســعه یافتــه قوانیــن و مقرراتــی 
ــئوالنۀ  ــار مس ــیاری از رفت ــای بس ــر جنبه ه ــه ب ــد ک ــع کرده ان وض

236-Corporate Social Responsibility European Style by Olivier de Schutter, European law Journal, Vol. 14, No. 2, March 2008, pp. 203  1
)Corporate Social Responsibility: An Islamic Perspective, by Hussein Elasrag, published on October 30th, 2015 at the Munich Personal RePEc Archive )MPRA  2

3  تکفل برگرفته از ریشۀ »کفاله« است که به معنای مسئولیت، ضامنت، جوابگویی و یا اطمینان می باشد.

رشکت هــا از جملــه حفاظــت از محیط زیســت، حقــوق کارمندان، 
امنیــت محیــط کار، شــفافیت مالــی، مامنعــت از فســاد اداری و 
ــر خــالف  ــد. ب ــا نظــارت می کن ــر سیســتم های اداری رشکت ه ب
ایــن رونــد، اکــر کشــورهای جهــان اساســا مســئولیت اجتامعــی 
ــا  ــد. ت ــه می دانن ــان یــک مســئولیت داوطلبان رشکت هــا را همچن
کنــون هنــد تنهــا کشــوری اســت کــه در قوانیــن خــود گنجانــده 
ــل از  ــود را قب ــود خ ــخصی ٪۲ از س ــای مش ــه رشکت ه ــت ک اس
تأدیــۀ مالیــات بــه فعالیت هــای مربــوط بــه مســئولیت اجتامعــی 
رشکت هــا تخصیــص دهنــد. دیگــر کشــورها نیــز هــم اکنــون بــه 
مســئولیت اجتامعــی رشکت هــا بــه عنــوان فعالیتــی می نگرنــد که 
 ممکــن اســت بــه طــور بالقــوه تحــت مدیریــت دولــت قــرار گیــرد. 

در کشــورهای در حــال توســعه، مســئولیت اجتامعــی رشکت هــا 
معرفــی   )MNC( ملیتــی  چنــد  رشکت هــای  توســط  معمــوالً 
می شــود کــه ایــن امــر در افغانســتان نیــز بویــژه در ســکتور 
ــای  ــکارات رشکت ه ــک ابت ــه کم ــد. ب ــدق می کن ــی ص مخابرات
مخابراتــی داخلــی، مســئولیت اجتامعــی رشکت هــا در مــدت 
زمــان کوتاهــی در کشــور عمومیــت یافتــه و باعــث شــده اســت تا 
دیگــر رشکت هــای بزرگــی چــون گــروه موبــی، گــروه الکــوزی، 
و دیگــر رشکت هــا  بانــک  گــروه عزیــزی هوتــک، عزیــزی 
ــرده و  ــاز ک ــود را آغ ــاص خ ــی خ ــای اجتامع ــئولیت ه ادای مس
بــه کمک هــای خیریــه ای مبــادرت ورزنــد کــه عمدتــاً از طریــق 
نهادهــای خودشــان صــورت می گیــرد. در افغانســتان بــه جــای 
یــک ابتــکار عمــل اصولــی از طــرف رشکت هــا کــه در دراز مــدت 
ــات  ــل صدق ــه ای حاص ــای خیری ــر کمک ه ــد، بیش ــدار باش پای
ــد.  ــا می پردازن ــکان رشکت ه ــه مال ــت ک ــی اس ــرات( و زکات )خی
در افغانســتان نــه قانــون و نــه مقــرره ای بــرای کمک هــای 
خیریــه ای رشکت هــا وجــود دارد و نــه تنقیــص مالیــات یــا دیگــر 
انــواع مشــوق های دولتــی تــا رشکت هــا بــه ادای مســئولیت های 
اجتامعی شــان ترغیــب شــوند. بدیــن ترتیــب رشکت هــا بــه حــال 
ــه  ــد و ب ــد ادعــا کنن ــا هرچــه می خواهن خــود گذاشــته شــده اند ت
تشــخیص خــود هرچــه را کــه دوســت دارنــد و بــه هرنحــوی کــه 
می پســندند، بــدون هیــچ گونــه نظارتــی عمــل کننــد. بنابر ایــن، 
تقاضــا و نیــاز مــربم از ســوی همــه، بــه شــمول رشکت هــا وجــود 
دارد تــا دولــت قوانیــن، قواعــد و مقــررات را بــرای مدیریــت ادای 
مســئولیت اجتامعــی رشکت هــا وضــع کنــد؛ زیــرا ایــن امــر زمینــۀ 
ــاخته  ــوار س ــا هم ــام رشکت ه ــرای مت ــش را ب ــن بخ کاری در ای
ــرای  ــر را ب ــدار، ســاختاریافته و مؤثرت و مســئولیت اجتامعــی پای
ــد  ــا دارن ــردم تقاض ــازد. ٪۸۸ از م ــر می س ــکان پذی ــا ام رشکت ه
کــه دولــت مشــوق هایی بــه رشکت هــا پیشــنهاد دهــد تــا در قبــال 
ــد.  ــه ای ســهم بگیرن آن رشکت هــا در اهــدای کمک هــای خیری
ایــن در حالــی اســت کــه ٪۷۷ از مــردم می خواهنــد کــه پرداخــت 
ــردم  ــردد. م ــاری گ ــا اجب ــرای رشکت ه ــه ای ب ــای خیری کمک ه
ــا رشکت هــا کمک هــای  ــد ت در افغانســتان همچنیــن، می خواهن
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خیریــه ای و فعالیت هــای خــود را در زمینــۀ مســئولیت اجتامعــی 
در بخش هــای مراقبت هــای صحــی، تحصیــالت، تأمیــن آب 
آشــامیدنی ســامل، نظارت هــای محیــط زیســتی، و اهمیــت دادن 
بــه جامعــه و کشــور افزایــش دهنــد. اگــر رشکت هــا ایــن کارهــا را 
انجــام دهنــد، بیشــر از ٪۹۰ مــردم محصــوالت و خدمــات آن هــا 
ــتان و  ــه دوس ــات را ب ــوالت و خدم ــن محص ــح داده و ای را ترجی

خانواده هــای خــود نیــز پیشــنهاد خواهنــد داد. 
از آنجایــی کــه حتــی تحصیــل کــردگان در مــورد مســئولیت 
اجتامعــی رشکت هــا آگاهــی کمــی دارنــد، نهادهــای غیــر دولتــی 
ــی  ــئولیت خاص ــی )CSO( مس ــۀ مدن ــای جامع )NGO( و نهاده
دارنــد کــه در کشــور محیــط مســاعد را ایجــاد کننــد تــا رشکت هــا 
بتواننــد، مســئولیت اجتامعــی خــود را ســازمان داده و بهبــود 
بخشــند. اجــرای ایــن مســئولیت ممکــن اســت وابســته بــه جلــب 
نظــر مقامــات دولتــی و قانــون گــذاران بــرای وضــع قوانینــی در 
حامیــت از مســئولیت اجتامعــی رشکت هــا و همچنیــن راه اندازی 
ــدگان  ــرصف کنن ــد. م ــرده باش ــی گس ــای آگاهی ده کمپاین ه
)مشــریان( آگاه مــی تواننــد بــا تقاضــای خــود فشــار وارد 

 مناینــد تــا رشکت هــا وادار بــه رفتــار اجتامعــی مســئوالنه شــوند. 

از ســوی دیگــر، رشکت هــا نیــز بایــد اهمیــت دیدگاه هــای مرصف 
کننــدگان را درک منــوده و بــا تعدیــل شــیوه های تجارتــی خویــش 
ــای  ــوان اعض ــه عن ــا ب ــهرت آنه ــه ش ــد ک ــل کنن ــان حاص اطمین
مســئول جامعــه خدشــه دار نشــده و بــه طــور فعــال و مــداوم بــه 
ــد.  ــظ کنن ــان را حف ــار ش ــه اعتب ــئول جامع ــای مس ــوان اعض  عن

نخســتین  در  افغانســتان  در  رشکت هــا  اجتامعــی  مســئولیت 
ــی کــه  ــن وجــود، از آن جای ــا ای ــرار دارد. ب مراحــل رشــد خــود ق
ــد، دیگــران را رسمشــق  ــح می دهن شــهروندان افغانســتان ترجی
قــرار دهنــد، احتــامل ایــن کــه ابتــکارات بســیاری از ســوی 
رشکت هــا بــه شــکل گســرده ای آغــاز شــده و ادامــه پیــدا کنــد، 
ــا کمــی  ــکارات، ب ــن ابت ــه رشط آن کــه ای ــاد اســت؛ ب بســیار زی
ــش  ــه پی ــا و ایجــاد آگاهــی ب ــب مقرره ه ــب در قال فشــار و ترغی

ــده شــوند. ران
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مقدمه  .1

1. 1. تعریف 
 تعریــف وب ســایت اینویســتوپیدیا )Investopedia( از مســئولیت 

اجتامعی رشکت ها چنین است: 

یــک طــرح تجارتــی خودتنظیــم کننــده اســت کــه بــه رشکت هــا 
کمــک مــی کنــد تــا بــه لحــاظ اجتامعــی در برابــر خــود، 
بــا عمــل  باشــند. رشکت هــا  ســهامداران و مــردم پاســخگو 
بــه مســئولیت اجتامعــی خــود کــه تحــت عنــوان مســئولیت 
 )Corporate Citizenship( ــی ــای انتفاع ــت ه ــهروندی رشک ش
نیــز یــاد می شــود، از نــوع تأثیــری کــه بــر متــام جنبه هــای 
جامعــه از جملــه جنبه هــای اقتصــادی، اجتامعــی و زیســت 
مســئولیت  انجــام  می یابنــد.  آگاهــی  دارنــد،  محیطــی 
اجتامعــی توســط رشکت هــا، بدیــن معنــی اســت کــه یــک 
رشکــت بــه طــور معمــول تجــارت خــود را بــه نحــوی اداره 
ــر منفــی برجامعــه و محیــط  ــه جــای ایجــاد تأثی ــد کــه ب مــی کن
ــود 4.  ــت می ش ــط زیس ــه و محی ــازی جامع ــث بهس ــت، باع  زیس

طبــق دیــدگاه ارائــه شــده در وب ســایت اینویســتوپیدیا، در 
حالی کــه مســئولیت اجتامعــی رشکت هــا بــرای جامعــه و جوامــع 
بــه طــور کلــی مفیــد اســت، بــرای رشکت هــا نیــز می توانــد 
ــام  ــی ن ــه ترق ــته و ب ــراه داش ــه هم ــه ای ب ــل مالحظ ــد قاب فوای
تجارتــی آن هــا کمــک کنــد. مســئولیت اجتامعــی رشکت هــا 
ــت«  ــد و رشک ــن کارمن ــتحکم تر بی ــه ای مس ــاخن رابط ــه »س ب
»احســاس  می ســازد،  قــادر  را  کارمنــدان  و  کــرده  کمــک 
 رابطــۀ بیشــری بــا دنیــای اطــراف خــود داشــته باشــند«. 

اجتامعــی  مســئولیت    )Financial Times( تایمــز  فایننشــل 
کــه  اســت  تعریــف می کنــد: »جنبشــی  را چنیــن  رشکت هــا 
هــدف آن ترغیــب رشکت هــا اســت تــا از تأثیــر تجــارت بــر 
ــط  ــع و محی ــب ذینف ــمول جوان ــه ش ــه ب ــای جامع ــایر بخش ه س
تجارتــی خــود بیشــر آگاهــی یابــد«. مســئولیت اجتامعــی 
رشکت هــا »رویکــردی تجارتــی اســت کــه بــا ارائــۀ فوایــد 
ــب  ــه جوان ــرای کلی ــی ب ــت محیط ــی و زیس ــادی، اجتامع اقتص
ذینفــع، بــه انکشــاف پایــدار کمــک می کنــد«. بــه نظــر فایننشــل 
تایمــز مســئولیت اجتامعــی رشکت هــا عبــارت از »مفهومــی 
اســت کــه تعاریــف و شــیوه های عملــی بســیاری دارد. درک 
مســئولیت اجتامعــی رشکت هــا و تطبیــق آن در هــر رشکــت 
مســئولیت  می باشــد«.  متفــاوت  زیــادی  حــد  تــا  کشــور  و 
ــرد  ــی گی ــر م ــی را در ب ــای فراوان ــا بخش ه ــی رشکت ه اجتامع
از جملــه »حقــوق بــر، نحــوۀ مدیریــت رشکت هــا، صحــت 
ــک  ــط کاری و کم ــی، رشای ــت محیط ــرات زیس ــت، تأثی و امنی
مســئولیت  هــدف  نهایــت،  در  اقتصــادی«.  انکشــاف  بــه 
 اجتامعــی رشکت هــا »تبدیــل تغییــر بــه پایــداری« 5 اســت. 

https://www.investopedia.com/terms/c/corp-social-responsibility.asp  4
)http://lexicon.ft.com/Term?term=corporate-social-responsibility--)CSR  5

http://mallenbaker.net/article/clear-reflection/definitions-of-corporate-social-responsibility-what-is-csr  6
http://www.ceads.org.ar/downloads/Making%20good%20business%20sense.pdf 7

ِبَکــر )Mallen Baker( مســئولیت اجتامعــی  َملِــن  نظــر  بــه 
ــا  ــد ت ــک می کن ــا کم ــه رشکت ه ــه ب ــت ک ــزاری اس ــا اب رشکت ه
ــی  ــه نوع ــد ک ــم کنن ــوری تنظی ــود را ط ــی خ ــای تجارت »روش ه
تأثیــر کلــی مثبــت در جامعــه داشــته باشــند. ایــن تاثیــر مثبــت، 
شــامل پایــداری، تأثیــر اجتامعــی و اصــول اخالقــی می شــود و 
در صورتــی کــه بــه درســتی انجــام شــود، هســتۀ اصلــی تجــارت؛ 
یعنــی نحــوۀ پــول ســازی رشکــت هــا را تشــکیل می دهــد و تنهــا 

ــد 6«. ــه ای رصف منی باش ــت خیری ــک فعالی ی

  شکل 1 - دو بعد فعالیت های رشکت ها

بــه عقیــدۀ َملِــن ِبَکــر، رشکت هــا بایــد در قبــال هــر دو الــزام کــه 
ــی و  ــاظ مردم ــه لح ــم ب ــان– ه ــت مدیریت ش ــد از »کیفی عبارتن
هــم بــه لحــاظ رونــد کاری« و ماهیــت و »کیفیــت تأثیرشــان بــر 

بخش هــای مختلــف جامعــه« پاســخگو باشــند. 

 World( تعریــف شــورای تجــارت جهانــی بــرای انکشــاف پایــدار
از   )Business Council for Sustainable Development
مســئولیت اجتامعــی رشکت هــا عبــارت از »تعهــد مــداوم تجــارت 
بــه رفتــار اخالقــی و مشــارکت در انکشــاف اقتصــادی و در عیــن 
حــال، بهبــود کیفیــت زندگــی نیــروی کار، خانــواده هــای آن هــا، 

اجتــامع محلــی و در کل جامعــه 7« اســت. 

ــا  ــانی« ی ــۀ »انس ــا جنب ــی رشکت ه ــئولیت اجتامع ــه، مس خالص
 »خــوب« رشکت ها اســت که اهمیت موارد آتــی را درک می کند: 

»آســیب نرســاندن«؛ یعنــی اجتنــاب کامــل از صدمــه و أ. 
آســیب و یــا بــه حداقــل رســاندن آســیب بــه محیط زیســت و 
بــه طــور کلــی جامعــه؛ بخصــوص در جوامــع آســیب دیــده؛ 

کاهــش هــر گونــه آســیبی کــه فعالیت هــا و اقدامــات ب. 
تجارتــی رشکــت مســبب آن اســت؛

 حصــول اطمینــان از امنیــت و رفــاه کارمنــدان و همچنیــن ج. 
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ــر می شــوند؛  کســانی کــه از کار رشکــت متأث
رفتار در چارچوب اصول اخالقی همیشه به طور اخالقی د. 

 رفتار کردن. 

1. 2. تحول تاریخی
بنــا بــه گفتــۀ آرچــی بــی. کــرول )Archie B. Carrol( از دانشــگاه 
جورجیــا )University of Georgia( 8 مــی تــوان »اثــرات احتــامم 
ــول  ــل ماح ــولیت مقاب ــمت مس ــی در قس ــای خصوص ــت ه رشک
ــم«. در  ــاهده منایی ــو مش ــه اینس ــم ب ــای قدی ــرن ه ــانرا ار ق ش
حالیکــه  اکــر نوشــته هــای جدیــد در مــورد رفــع مســولیت 
ماملــک  در   ۱۹5۰ ســال  حــدود  در  هــا  رشکــت  اجتامعــی 
توســعه یافتــه تهیــه و ترتیــب گردیــده شــواهدی وجــود دارد کــه  
»مفاهیــم مرتبطــی ممکــن اســت بــه شــکل تئــوری و عملــی در 
 دیگــر کشــورها و در زمان هــای مختلــف شــکل گرفتــه باشــند«. 

مفهومــی  همیشــه  رشکت هــا  و  افــراد  اجتامعــی  مســئولیت 
شــناخته شــده و الزامــی در جهــان اســالم  بــوده اســت. »اصــول 
مســئولیت  بــرای  گســرده تر  چورچوبــی  اســالمی  اخــالق 
اجتامعــی رشکت هــا ارائــه می دهنــد. از لحــاظ مســئولیت و 
پاســخگویی«، مســلامنان بــر ایــن عقیــده هســتند کــه در قبــال 
هــر کاری کــه در ایــن دنیــا انجــام می دهنــد، در آخــرت پاســخگو 
ــالم در  ــئولیت در اس ــراه مس ــی هم ــاد زندگ ــود 9. بنی ــد ب خواهن
ــر و  ــظ یکدیگ ــۀ محاف ــت: »هم ــده اس ــان ش ــن بی ــی چنی حدیث
در برابــر جامعــۀ خــود مســئول هســتید«10 . یــک رشکــت نیــز از 
ــه  ــون و جامع ــد، قان ــزد خداون ــوده و در ن ــتثنا نب ــون مس ــن قان ای
ــه  ــت ب ــت. رشک ــئول اس ــود مس ــرز رفتــار خ ــا و ط بابــت کاره
ــه  ــی ک ــده و از ثروت ــارت ش ــه وارد تج ــت ک ــئول اس ــل مس دلی
 مشــریان و جامعــه فراهــم می آورنــد، بهــره منــد می شــود. 

  11)Howard R. Bowen( بــوِون  آر.  هــوارد   ،۱۹5۳ ســال  در 
اظهــار داشــت کــه »صدهــا تــن از بزرگریــن تجارت هــا، مراکــز 
ــن  ــات ای ــوده و اقدام ــری ب ــدرت و تصمیم گی اساســی و مهــم ق
زندگــی  برجنبه هــای مختلــف  گوناگونــی  تأثیــرات  رشکت هــا 
شــهروندان دارد«. بــوِون تعریفــی اولیــه از مســئولیت اجتامعــی 
رشکت هــا ارائــه داد و در آن افــزود کــه مســئولیت اجتامعــی 
رشکت هــا عبــارت از »تعهــدات تجــار بــرای تعقیــب پالیســی ها، 
ــق  ــه مطاب ــت ک ــی اس ــق فعالیت های ــا تطبی ــم، ی ــاذ تصامی اتخ
ــال ۱۹۶۳  ــا س ــند«. ت ــا باش ــۀ م ــای جامع ــداف و ارزش ه ــا اه ب
پذیرفتــه شــد کــه »یــک رشکــت نــه تنهــا تعهــدات اقتصــادی و 
حقوقــی دارد، بلکــه همچنیــن دارای مســئولیت های مشــخصی 
ــر از مســئولیت های  ــز می باشــد« 12 کــه فرات ــال جامعــه نی در قب
حقوقــی و اقتصــادی، شــامل »سیاســت، رفــاه اجتامعــی، تعلیــم 
و تربیــت، رضایــت کارمنــدان و در کل متــام جامعــه« می شــود. 

Corporate Social Responsibility – Evolution of a Definitional Construct  8
)Corporate Social Responsibility: An Islamic Perspective, by Hussein Elasrag, Published on October 30th, 2015 at the Munich Personal RePEc Archive )MPRA  9

Ṣaḥiḥ̄ al-Bukhāri ̄6719, Ṣaḥiḥ̄ Muslim 1829  10
Social Responsibilities of the Businessman, by Howard R. Bowen, as narrated by Archie B. Carrol in his book titled Corporate Social Responsibility – Evolution of a Definitional Construct  11

)Business and Society by Joseph W. McGuire )1963  12

همچــون اســاس رویکــرد اســالمی بــه اخــالق، مســئولیت و 
عدالــت، مک گوایــر )McGuire( اظهــار داشــت کــه »رشکت هــا 
ــد«.  ــل کنن ــه عم ــوب عادالن ــهروندان خ ــون ش ــد همچ ــز بای  نی

ــول  ــا تح ــی رشکت ه ــئولیت اجتامع ــد، مس ــال  های بع ــی س ط
یافتــه و موضوعــات مختلفــی چــون پاســخگویی اجتامعــی 
و  تجــارت  اخــالق  عمومــی،  سیاســتگذاری  رشکت هــا، 
ــی.  ــی ب ــت )آرچ ــده اس ــامل ش ــهامدار را ش ــوری س مدیریت/تئ
ــی  ــذاری اجتامع ــه گ ــون رسمای ــدی چ ــم جدی ــرول(. مفاهی ک
جهانــی، شــهرت رشکت هــا، مشــارکت  اجتامعــی و سیاســت 
چــون  مفاهیمــی  شــده اند.  مطــرح  رشکت هــا  اجتامعــی 
اســراتژیک/مدیریت  کمک هــای  پالیســی های  مدیریــت 
ــی  ــراتژیک«، بازاریاب ــای اس ــه کمک ه ــوط ب ــی های مرب پالیس
ــی  ــل محــور)cause-related marketing(، کمک هــای مال عام
و  پایــداری  کارمنــدان،  داوطلبانــۀ  فعالیت هــای  بین املللــی، 
ــیاری  ــی بس ــرده و ویژگ ــور ک ــا ظه ــی رشکت ه ــهروندی جهان ش
از فعالیت هــای مربــوط بــه مســئولیت اجتامعــی رشکت هــا را 
ــه  ــل ب ــا تبدی ــی رشکت ه ــئولیت اجتامع ــد. مس ــکیل می دهن تش
بخــش شــناخته شــدۀ تجــارت شــده و از آن اســتقبال می شــود. 
و  بخش هــا  سیاســت ها،  دارای  بــزرگ  رشکت هــای  متــام 
می باشــند.  اجتامعــی  مســئولیت  بــه  مربــوط  فعالیت هــای 
تالش هایــی نیــز در جریــان اســت تــا تأثیــر بازاریابــی مســئولیت 
ــردم  ــوم م ــرا عم ــد؛ زی ــر برس ــد اک ــه ح ــا ب ــی رشکت ه اجتامع
تقاضــا دارنــد کــه رشکت هــا در قبــال جوامــع، محیــط و کارمنــدان 

ــد. ــل کنن ــئوالنه عم ــود، مس خ
 

1. 3. وضعیت فعلی مسئولیت اجتامعی رشکت ها و 

پیش بینی آیندۀ آن 
پیرفــت اینرنــت و نفــوذ رســانه های اجتامعــی بــه شــمول 
زندگــی  در  غیــره  و  متبلــر  اینســتاگرام،  تویــر،  فیســبوک، 
ــد، نظــرات  ــه عقای ــه طــور چشــمگیری ســطح توجــه ب ــردم، ب م
و ترجیحــات مــرصف کننــدگان و کاربــران را تغییــر داده اســت. 
ــی  ــرای معرف ــی ب ــانه های اجتامع ــار از رس ــتمداران و تج سیاس
دیدگاه هــا و محصــوالت خــود بــه کار بــران و مشــریان اســتفاده 
ــرای اطــالع  ــز از رســانه های اجتامعــی ب ــران نی ــد و کارب می کنن
از محصــوالت مــد روز، خدمــات و شــیوه های زندگــی و تجــارت 
ــی  ــانه های اجتامع ــاالن )Activists( از رس ــد. فع ــره می گیرن به
ــادی،  ــی، اقتص ــکالت سیاس ــه مش ــردم ب ــه م ــب توج ــرای جل ب
ــه  ــد، در حالی ک ــتفاده می کنن ــی اس ــت محیط ــی و زیس اجتامع
ــا  ــه کاری ی ــدام ب ــرای اق ــی ب ــه هرحرکت ــبت ب ــردم نس ــوم م عم
موافقــت و مخالفــت بــا مســائل، عوامــل، محصوالت، اشــخاص 
ــوان یــک  ــه عن ــد. ب و رشکت هــا واکنــش جمعــی نشــان می دهن
 Ivanka( منونــه از قــدرت چنیــن جنبشــی، تجربــۀ ایوانــکا ترامــپ
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از  یــاد آور می شــویم. پــس  از رســانۀ اجتامعــی  را   )Trump
انتخــاب ترامــپ بــه ریاســت جمهــوری، جنبشــی در رســانه های 
اجتامعــی بــرای تحریــم محصــوالت مــد و فیشــن ایوانــکا ترامپ 
آغــاز کردنــد کــه در نتیجــه، مــرصف کننــدگان، چندیــن محصــول 
وی را تحریــم کرنــد و در نهایــت، تولیــد ایــن محصــوالت متوقف 
شــد. جنبش هــای مشــابه بســیاری وجــود دارنــد کــه باعــث 
ــای  ــا روش ه ــوالت ی ــاختار، محص ــمگیری در س ــرات چش تغیی
رشکت هــا شــده اند. چنیــن جنبش هایــی بخشــی از سیســتم 
ــه  ــد ب ــوه می توانن ــور بالق ــه ط ــه ب ــند ک ــد می باش ــات جدی ارتباط
 شــکل قابــل مالحظــه ای باعــث رونــق یا اختــالل تجارت شــوند. 

بــه عقیــدۀ ِویــن ویــِر )Wayne Visser(13  در چنــد دهــۀ اخیــر، 
ــئولیت  ــۀ مس ــار مرحل ــه از چه ــعه یافت ــان توس ــای جه رشکت ه
اجتامعــی رشکت هــا گذشــته اند کــه ایــن چهــار مرحلــه عبارتنــد 

از: )۱( رویکــرد »تدافعــی« نســبت بــه مســئولیت اجتامعــی؛ 
)۲( رویکــردی »َخِیرخواهانــه« کــه در آن رشکت هــا خــود را برای 
ــد؛  ــی پندارن ــر م ــی برت ــت اخالق ــدان در موقعی ــه نیازمن کمــک ب
مســئولیت  رشکت هــا  آن  در  کــه  »ترویجــی«  رویکــرد   )۳(
فعالیت هــای  ترویــج  بــرای  ابــزاری  دیــدۀ  بــه  را  اجتامعــی 
ــد؛ و )۴( امــروزه  ــی و افزایــش مشــریان خــود مــی بینن بازاریاب
رشکت هــای هوشــمند رویکــرد خــود را نســبت بــه مســئولیت 
اجتامعــی رشکت هــا، »اســراتژیک« بــه حســاب می آورنــد. 
ــئولیت  ــدت مس ــی م ــر طوالن ــر تأثی ــا ب ــب، رشکت ه ــن ترتی بدی
فعالیت هــای  بتواننــد  تــا  می کننــد  اتــکاء  خــود  اجتامعــی 
ــد.  ــه دهن ــد ادام ــه بع ــن ده ــا چندی ــدار ت ــور پای ــه ط ــود را ب  خ

در حالــی کــه رشکت هــای جهــان توســعه یافتــه در تــالش بــرای 
یافــن راه حل هــای مبتکرانــه بــرای عملــی کــردن پالیســی ها و 
اهــداف مربــوط بــه مســئولیت اجتامعــی خــود می باشــند، اکــر 
رشکت هــای جهــان در حــال توســعه، بــه نــدرت رشوع بــه عملــی 
کــردن مســئولیت اجتامعــی رشکت هــا منوده انــد. معمــوالً درک 
ــل اول و دوم  ــان در مراح ــی همچن ــئولیت اجتامع ــا از مس آن ه
قــرار دارد کــه بــر اســاس آن، رویکردهای شــان بــه رویکردهــای 
ــا  ــی از رشکت ه ــود. برخ ــدود می ش ــه مح ــی و خیرخواهان تدافع
بــه تدریــج، رشوع بــه اســتفاده از مســئولیت اجتامعــی رشکت هــا 
بــه عنــوان ابــزار »ترویجــی« کرده انــد؛ اگرچــه بــه درســتی 
ــه منافــع مســئولیت اجتامعــی رشکت هــا را  ــد کــه چگون منی دانن
بــه عنــوان یــک ابــزار ترویجــی بــه حــد اکــر برســانند. بــه همیــن 
فعالیت هــای  ارزش  نیــز  ایــن رشکت هــا  مشــریان  ترتیــب، 
خــود  بــرای  را  رشکت هــا  اجتامعــی  مســئولیت  بــه  مربــوط 
ــد.  ــامد ندارن ــه آن اعت ــا ب ــرده و ی ــش درک نک ــۀ خوی ــا جامع  ی

1. 3. 1. محرک های مسئولیت اجتامعی رشکت ها 
تدابیــری  چــرا رشکت هــا  کــه  ایــن  بــرای  بســیاری  دالیــل 
ــود دارد.  ــد، وج ــرح می کنن ــود ط ــی خ ــئولیت اجتامع ــرای مس ب
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ــرادی  ــط اف ــت توس ــن اس ــا ممک ــی از رشکت ه ــه برخ درحالی ک
خیــر رهــربی شــوند کــه مــی خواهنــد مقــداری از دســت آوردهای 
خــود را بــه جامعــه بــاز بخشــند، اکــر رشکت هــا بــه ایــن دلیــل 
ــد  ــع دارن ــد کــه توق ــه مســئولیت اجتامعــی خــود عمــل می کنن ب
یــا منی خواهنــد در  آورنــد و  بــه دســت  چیــزی در قبــال آن 
ــی کــردن مســئولیت اجتامعــی خــود توســط  صــورت عــدم عمل
ــه شــوند. متــام ایــن  ــا تنبی ــا مشــریان خــود جریمــه ی ــون ی قان
ــوده و  ــا ب ــی رشکت ه ــئولیت اجتامع ــای مس ــل، محرک ه عوام
ــه  ــرای اقــدام ب ــگام بررســی انگیزه هــای رشکت هــا ب بایــد در هن
 عملــی کــردن مســئولیت اجتامعی شــان در نظــر گرفتــه شــوند. 

نظــام حقوقــی حاکــم بــر کشــور یکــی از محرک هــای . 1
ــیاری  ــت. بس ــا اس ــی رشکت ه ــئولیت اجتامع ــدی مس کلی
ــب و  ــرای ترغی ــی را ب ــه، قوانین ــعه یافت ــورهای توس از کش
یــا پیشــگیری از برخــی از فعالیت هــای رشکت هــا وضــع 
ممکــن  کــه  فعالیت هایــی  بــرای  بخصــوص  کرده انــد؛ 
اســت مربــوط بــه حفاظــت از محیــط زیســت، حامیــت 
از مــرصف کننــده، امنیــت کارکنــان، معــاش کارکنــان، 
ــدان )جنســی،  ــت جنســیتی، آزار کارمن ــر، عدال معــاش براب
ــی در قیمــت  ــوع آزار دیگــر(، تبان ــر ن ــا ه ــژادی ی ــی، ن دین
گــذاری، رفتــار انحصــاری رشکت هــا، حفاظــت از مالکیــت 
ــدن،  ــل ش ــتثنا قائ ــوه، اس ــون رش ــاد اداری چ ــری، فس فک
فعالیت هــای  دیگــر  و  کاری  موقــف  از  اســتفاده  ســوء 
مرتبــط باشــند. ایــن گونــه قوانیــن، قواعــد و مقــررات 
ــق  ــه دقی ــزان ک ــه هرمی ــوده و ب ــا ب ــار نهاده ــامی رفت رهن
تبعیــت  میــزان،  هــامن  بــه  شــوند،  تطبیــق  جــدی  و 
می دهــد.  افزایــش  قانــون  روح  و  نــص  از  را   رشکت هــا 

ــی . 2 ــد کــر و معافیت هــای مالیات ــی، مانن مشــوق های دولت
و دیگــر مشــوق ها، رشکت هــا را ترغیــب مــی کنــد تــا 
مســئولیت اجتامعــی خــود را ادا کننــد؛ زیــرا بــا وجــود 
ــت  ــه دول ــوند ک ــن می ش ــا مطم ــوق ها، رشکت ه ــن مش ای
ــئولیت  ــه مس ــوط ب ــای مرب ــی از هزینه ه ــا بخش ــام و ی مت
اجتامعــی شــان را متقبــل شــده و یــا جــربان مــی کنــد 
و ایــن امــر رشکت هــا را قــادر می ســازد کــه از لحــاظ 
ــد  ــال درآم ــن ح ــرده و در عی ــل ک ــئوالنه عم ــی مس اجتامع
ســاالنۀ شــان لزومــاً متأثــر نگــردد. در واقــع، مطالعــات 
ــه دارای  ــی ک ــکا رشکت های ــه در امری ــد ک ــی ده ــان م نش
برنامه هــای جــدی و مشــخص مســئولیت اجتامعــی هســتند 
ــه دارای  ــی ک ــر از رشکت های ــط ٪۱.۷ کم ــور متوس ــه ط ب
می پردازنــد.14   مالیــات  منی باشــند،  برنامه هایــی  چنیــن 
ایــن رشکــت هــای کــه دارای برنامــه هــای  مســولیت 
ــد. ــد میربدازن ــات کمت ــادل ٪۶ مالی ــند مع ــی میباش  اجتامع

ــم . 3 ــای مه ــر از محرک ه ــی دیگ ــز یک ــهامدار نی ــح س ترجی
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مســئولیت اجتامعــی رشکت هــا اســت. بــا وجــود ۱.۷٪ 
ــی  ــا رشکت های ــه ب ــی در مقایس ــداز مالیات ــس ان ــی ٪۶ پ ال
ــای  ــود برنامه ه ــی خ ــئولیت اجتامع ــام مس ــرای انج ــه ب ک
تبدیــل  اجتامعــی رشکت هــا  مســئولیت  ندارنــد،  جــدی 
بــه یــک شــاخص کلیــدی بــرای ســنجش ســود شــده 
ــود  ــزان س ــر می ــتقیامً ب ــی مس ــات اضاف ــرا مالی ــت؛ زی اس
بــه طــور  نیــز  و ســهامداران  تأثیــر گذاشــته  ســهامدار 
تدابیــر  رشکت هایشــان  کــه  دارنــد  تقاضــا  فزاینــده 
مشــخصی در بخــش ادای مســئولیت اجتامعــی رشکت هــا 
 اتخــاذ مناینــد، تــا ارزش رسمایــۀ شــان افزایــش یابــد. 

از دیگــر محرک هــای . 4 توقعــات و ترجیحــات مشــریان 
در  مــی رود.  بــه شــامر  اجتامعــی رشکت هــا  مســئولیت 
ــور  ــه ط ــا ب ــخص و ی ــور مش ــه ط ــریان ب ــه مش ــی ک صورت
ــی ترجیحــی در فعالیــت اجتامعــی مشــخصی داشــته و  کل
حــارض باشــند عمــالً بــه ترویــج ترجیحــات خــود بپردازنــد، 
رشکت هــا نیــز مطابــق بــا ترجیحــات مشــریان اقــدام 
ــک  ــر ی ــال، اگ ــرای مث ــرد. ب ــد ک ــا خواهن ــه آن فعالیت ه ب
 )Nike( نایکــی  ورزشــی  از خریــد کفش هــای  مشــری 
کــه در یــک مرکــز بیــگاری در بنــگالدش )جایــی کــه 
ــال  ــوده، از اطف ــر انســانی ب رشایــط کاری وحشــتناک و غی
معمــول  اجتامعــی  عدالتــی  بــی  و  شــده  کشــیده  کار 
نایکــی وادار  امتنــاع ورزد،  باشــند،  تولیــد شــده  باشــد( 
ــا  ــی ی ــن رشایط ــه چنی ــد ک ــل کن ــان حاص ــود، اطمین می ش
ــود  ــا نش ــته افش ــود داش ــر وج ــم اگ ــا ه ــته و ی ــود نداش وج
ــگیری  ــش پیش ــه محصوالت ــبت ب ــی نس ــش منف ــا از واکن ت
ــل و  ــل )Shell( و دیگــر رشکت هــای تی ــد. رشکــت ِش منای
ــد  ــالش دارن ــته و ت ــرار داش ــی ق ــن موقعیت ــز در چنی گاز نی
بــا ایــن درک عمومــی کــه تولیــد کاربــن دای اکســاید 
ناشــی از ســوخت فســیلی را یکــی از عوامــل گرمایــش 
جهانــی مــی داننــد، مقابلــه کننــد. در نتیجــه، رشکــت ِشــل 
ــرده و  ــی ک ــرژی معرف ــت ان ــک رشک ــوان ی ــه عن ــود را ب خ
رشوع بــه رسمایــه گــذاری چشــمگیری در انــرژی قابــل 
تجدیــد)Renewable energy( می کنــد تــا نشــان دهــد 
ــانده و  ــل رس ــه حداق ــود را ب ــت خ ــن رشک ــرات کارب ــه اث ک
بــه طــور فعــال بــه حفاظــت از محیــط زیســت کمــک 
ــریان  ــری و مش ــال  مش ــت فع ــن، رسش ــد. بنابر ای می کن
تبدیــل بــه محــرک مهمــی بــرای مســئولیت اجتامعــی 
ــت  ــده اس ــان ش ــیاری در جه ــورهای بس ــا در کش رشکت ه
و بــا کمــک رســانه های اجتامعــی و افزایــش ارتباطــات 
 مــردم بــا یکدیگــر توجــه بیشــری نیــز کســب کــرده اســت. 

تأثیــر بازاریابــی و همچنیــن بهبــود محبوبیــت یــک رشکــت . 5
ــات  ــب، اثب ــن ترتی ــه ای ــی و ب ــئولیت اجتامع ــۀ مس در زمین
شایســتگی آن رشکــت نیــز یکــی دیگــر از محرک هــای 
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ــه ای  ــد. درعرص ــی باش ــا م ــی رشکت ه ــئولیت اجتامع مس
منجــر  و  بــوده  مــداوم  رســانه ها  خــربی  پوشــش  کــه 
کمــر  و  بــد  یــا  خــوب  برداشــت های  شــکل گیری  بــه 
عنــوان  بــه  مایلنــد  رشکت هــا  می شــوند،  بی طرفانــه 
شــهروندان مســئول دیــده شــوند و بــه ایــن ترتیــب، طــوری 
ــته  ــئول دانس ــی مس ــاظ اجتامع ــه از لح ــد ک ــار می کنن رفت
ــی  ــاظ اجتامع ــه لح ــه ب ــی ک ــر رشکت های ــوند و از دیگ ش
در  شــوند.  متامیــز  دارنــد،  مســئوالنه  کمــر  رفتــاری 
ــئولیت  ــای مس ــرش برنامه ه ــا گس ــه ب ــعه یافت ــان توس جه
ــده  ــز کنن ــر متامی ــا، ام ــر رشکت ه ــوی اک ــی از س اجتامع
ایــن نیســت کــه کــدام رشکــت برنامــه ای بــرای مســئولیت 
اجتامعــی خــود دارد، بلکــه امتیــاز در ایــن اســت کــه 
ــر  ــار اجتامعــی مســئوالنۀ خــود مؤثرت کــدام رشکــت در رفت
مســئولیت  رو،  ایــن  از  می کنــد.  عمــل  متعهدتــر  و 
اجتامعــی رشکت هــا نــه یــک انتخــاب، بلکــه رضورتــی 
اســت کــه بــدون آن وجهــۀ عمومــی رشکــت بــه طــور 
ــد  ــی توان ــر م ــن ام ــده و ای ــه دی ــه ای صدم ــل مالحظ قاب
ــربی  ــم ره ــاش تی ــا آن، مع ــد ب ــا و در پیون ارزش رشکت ه
متأثرســازد.  مســتقیامً  را  ســهامداران  رسمایــۀ  ارزش   و 

انگیزه هــای بردوســتانه و خیرخواهانــۀ مالــکان و رهــربان . 6
ــی  ــئولیت اجتامع ــم مس ــای مه ــی از محرک ه ــارت یک تج
ــرای مثــال، در ســال ۲۰۱۸ رشکــت  رشکت هــا می باشــد. ب
ــر از  ــه ارزش بیش ــی ب ــزار و خدمات ــرم اف ــافت »ن مایکروس
ــق  ــا از طری ــتیتوت ها و نهاده ــه انس ــر 15 ب ــارد دال ۱.۴ ملی
ــی  ــا تکنالوج ــرد ت ــدا ک ــافت اه ــۀ مایکروس ــۀ خیری مؤسس
مــورد نیــاز نهادهــای غیــر انتفاعــی را در اختیــار آن هــا قــرار 
ــدان رشکــت مایکروســافت  ــر ایــن، کارمن دهــد«. عــالوه ب
نیــز از طریــق برنامــۀ خیریــه ای خــود بیشــر از ۱5۸ میلیــون 
 corporate( )بــه شــمول کمــک مشــابه رشکــت  دالــر 
matching(( بــه رشکت هــای غیــر انتفاعــی مــورد نظر شــان 
اهــدا منودنــد. برعــالوه، بیــل گیتــس )Bill Gates( یکــی از 
ــل و  ــاد بی ــق بنی بنیانگــذاران رشکــت مایکروســافت از طری
 )Bill and Melinda Gates Foundations( ــس ــدا گیت ملین
بزرگریــن موقوفــۀ مالــی را بــه ارزش ۴۰ ملیــارد دالــر16  
ایجــاد کــرده اســت. ایــن نهــاد کــه از مالیــات معاف اســت، 
ســاالنه 5٪ از موقوفــۀ مالــی خــود را ) در مجمــوع بــه ارزش 
برنامه هــای مربــوط  از  دالــر( رصف حامیــت  میلیــارد   ۲
ــی  و  ــرات اقلیم ــر، تغیی ــت، فق ــت، صح ــم و تربی ــه تعلی ب
»انــرژی پــاک« می کنــد. فــرض بــر ایــن اســت کــه انگیــزۀ 
بیــل و ملینــدا گیتــس از ایــن کار بهبــود وجهــۀ رشکــت و یــا 
جلــب رضایــت مشــریان نیســت، بلکــه آنــان از کمــک بــه 
 دیگــران  و تغییــر زندگــی میلیون هــا انســان لــذت می برنــد. 

انگیــزۀ دینــی، محــرک مهــم دیگــری بــرای مســئولیت . 7
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اجتامعــی رشکت هــا می باشــد. برخــی از رهــربان و مالــکان 
رشکت هــا ممکــن اســت تحــت تأثیــر باورهــای دینــی خــود 
ــرای  ــود را ب ــای خ ــی از دارایی ه ــه بخش ــوند ک ــب ش ترغی
ادای مســئولیت خــود نســبت بــه جامعــه مــرصف کــرده  و بــه 
ایــن ترتیــب، بــه عنــوان یــک رشکــت و یــک فــرد در قبــال 

جامعــۀ خــود مســئوالنه رفتــار کننــد. 

1. 3. 2. حامیت حقوقی و قانونی از مسئولیت اجتامعی 
رشکت ها 

از آنجایی کــه مســئولیت اجتامعــی رشکت هــا بــه طــور معمولــی 
می باشــد،  رشکت هــا  ســوی  از  داوطلبانــه  امــری  ســنتی  و 
گوناگــون  جنبه هــای  بــر  حاکــم  قوانیــن  مــوارد  برخــی  در 
ــد  ــی کن ــزم م ــا مل ــب و ی ــا را ترغی ــا آن ه ــای رشکت ه فعالیت ه
 Tineke( کــه بــه شــیوۀ مســئوالنه رفتارکننــد. تیِنــِک لَمبــوی
بــا عنــوان »جنبه هــای حقوقــی  Lambooy( در مقالــۀ خــود 
مســئولیت اجتامعــی رشکت هــا«17  نوشــته اســت کــه مســئولیت 
اجتامعــی رشکت هــا دارای روابطــی بــا بســیاری بخش هــای 
ــل و حقــوق اروپایــی، حقــوق  ــه شــمول حقــوق بین املل حقــوق ب
ــن  ــرارداد، آئی ــون ق ــون شــکنی و قان ــت رشکت هــا، قان و حاکمی
دادرســی، قانــون کار و محیــط زیســت و قانــون جــزا مــی باشــد. 
ــئولیت  ــعۀ مس ــی در توس ــکل مهم ــه ش ــا ب ــن بخش ه ــام ای مت
چالش هــای  بــه  واکنــش  در  نهایتــاً  و  رشکت هــا  اجتامعــی 
 خطیــری کــه دنیــا بــا آ ن هــا مواجــه مــی باشــد، کمــک مــی کنــد. 

گســرده  بســیار  مقــررات  و  قوانیــن  ایــن  آنجایی کــه  از 
تصمیــم  اســت،  متنــوع  مختلــف  کشــورهای  در  و  بــوده 
ــه  ــا پرداخت ــه آن ه ــزارش ب ــن گ ــه در ای ــت ک ــده اس ــه ش گرفت
نگــردد.  ارائــه  نیــز  آنهــا  از  فهرســتی  حتــی  یــا  و   نشــده 

ــی  ــرای ارزیاب ــا آن  را ب ــر رشکت ه ــه اک ــی ک ــی از معیارهای یک
فعالیت هــای مربــوط بــه مســئولیت اجتامعــی خــود رعایــت 
ــارت  ــد، عب ــتفاده می کنن ــود اس ــوان رهنم ــه عن ــوده و از آن ب من
بــا  همــراه   . اســت18   CSR.ISO  ۲۶۰۰۰ یــا   ISO ۲۶۰۰۰ از 
  ۳۱۰۰۰  ،19  ISO  ۱۴۰۰۰ همچــون   ،ISO معیارهــای  دیگــر 
ISO  ۱۸۰۰۱ ، 21ISO  ۴5۰۰۱ ،20 ISO 22و غیــره، رشکت هــا 
قــادر می شــوند، اطمینــان حاصــل کننــد کــه تأثیــرات کاری 
ــوده  ــب ب ــی عی ــی ب ــت محیط ــی و زیس ــاظ اجتامع ــا از لح آن ه
 و از لحــاظ اخالقــی مطابــق بــا بهریــن شــیوه ها می باشــد. 

اگــر چــه ممکــن اســت قوانیــن هــر کشــور و هــر محیــط متفــاوت 
باشــند، امــا در بــر گیرنــدۀ مســائل متعــددی می باشــند کــه ناظــر 
ــات  ــتلزم اقدام ــوده و مس ــا ب ــی رشکت ه ــئولیت اجتامع ــر مس ب
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ــد  ــع اجتامعــی هســتند. هن ــرای مناف ــاری ب ــا اجب ــه و ی داوطلبان
ــا را  ــی رشکت ه ــئولیت اجتامع ــه مس ــت ک ــوری اس ــن کش اولی
اجبــاری ســاخته اســت. ایــن کشــور در ســال ۲۰۱۳ مــادۀ قانونــی 
را در قانــون رشکت هــا بــه تصویــب رســاند کــه رشکت هــای 
ــل  ــود را  قب ــود خ ــا ٪۲ از س ــازد ت ــزم می س ــط را مل ــد رشای واج
از تأدیــه مالیــات، از طریــق نهــاد غیــر انتفاعــی خــود و یــا 
ــه  ــوط ب ــای مرب ــتقل در فعالیت ه ــی مس ــر انتفاع ــاد غی ــک نه ی

ــاند.  ــرصف برس ــه م ــا ب ــی رشکت ه ــئولیت اجتامع مس

در اغلــب کشــورهای توســعه یافتــه کمک هــای مالــی خیریــه ای 
ــا  ــند و رشکت ه ــی باش ــات م ــاف از مالی ــا مع ــوی رشکت ه از س
می تواننــد هزینــۀ آن هــا را از درآمــد مشــمول مالیــات خــود 
کــر کننــد. بــه طــور منونــه رشکت هــا در ایــاالت متحــده 
ــود را«23  در  ــات خ ــمول مالی ــد مش ــی ٪۱۰ از درآم ــکا »ال امری
ــرای  ــد. ب ــی کنن ــر م ــتانه ک ــی بردوس ــای مال ــال کمک ه قب
مثــال، رشکتــی کــه درآمــد مشــمول مالیــات ســاالنۀ آن ۱ 
در  را  دالــر   ۱۰۰۰۰۰ الــی  توانــد  مــی  باشــد  دالــر  میلیــون 
هــامن  بــرای  و  منــوده  مــرصف  بردوســتانه  فعالیت هــای 
مقــدار بــه طــور کامــل اعتبــار مالــی دریافــت منایــد. اگــر 
رشکتــی در ســال مالــی خــود هیــچ ســودی نداشــته باشــد، منــی 
ــر  ــه ای ک ــای خیری ــر کمک ه ــه خاط ــی را ب ــچ مبلغ ــد هی توان
کنــد. بــه ایــن ترتیــب، رشکت هــا تشــویق می شــوند تــا در 
ــی  ــر مالیات ــه و از ک ــهم گرفت ــتانه س ــر دوس ــای ب فعالیت ه
 کــه دولــت در قبــال آن پیشــکش مــی کنــد، بهــره منــد گردنــد. 

1. 3. 3. پیش بینی آیندۀ مسئولیت اجتامعی رشکت ها 
تحــول مســئولیت اجتامعــی رشکت هــا در آینــده وابســته بــه 
ــی  ــه دسرس ــود ک ــد ب ــی خواه ــم تکنالوجیک ــد مه ــن رون چندی
بالدرنــگ و بــی وقفــه بــه اطالعــات و تحلیــل اطالعــات از 
طریــق هــوش مصنوعــی و روش هــای ارتباطــی غیــر ســنتی چون 
فیســبوک، تویــر، و غیــره را قــادر ســازند. بــا وجــود ایــن روندهــا، 
مشــریان قــادر خواهنــد بــود تــا بــدون تأخیــر فعالیت هــای 
رشکتــی را بررســی کــرده و بالفاصلــه تصمیــم بگیرنــد کــه از 
ــا را رد  ــا آن ه ــد و ی ــت کنن ــا حامی ــات آن ه ــوالت و خدم محص
مناینــد. تعــداد »مــرصف کننــدگان پایبنــد بــه اصــول اخالقــی« 
ــر  ــا دیگ ــه رشکت ه ــود ک ــد ب ــراوان خواه ــان ف ــده آن چن در آین
نقشــی در انتخــاب و تعییــن »مــرصف کننــدگان پایبنــد بــه اصول 
اخالقــی« نخواهنــد داشــت. مشــوق ها و مقرره هــای دولتــی 
رشکت هــا را ترغیــب خواهنــد کــرد تــا محصوالتــی را کــه اصــول 
اخالقــی در آنهــا کمــر رعایــت شــده اند، عرضــه نکننــد. بــه ایــن 
ــا در  ــود ت ــد ب ــور نخواهن ــر مجب ــدگان دیگ ــرصف کنن ــب، م ترتی
مــورد رعایــت اصــول اخالقــی از ســوی رشکت هــا نگــران باشــند، 
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بلکــه می تواننــد، بــه نــام و نشــانۀ تجارتــی چــون ســتاره انــرژی 
)Energy Star(، محصــول بازیافــت شــده، محصــول تجــارت 
 منصفانــه )Fair-Trade Product( و غیــره، اعتــامد کنند)ِویــِر(. 

 Generally( حســابداری  شــدۀ  پذیرفتــه  اصــول  بــا  مشــابه 
ــوان  ــت عن ــی تح Accepted Accounting Procedures(، اصل
 Generally Accepted( پایــداری  شــدۀ  پذیرفتــه  شــیوه های 
Sustainability Practices( ایجــاد خواهــد شــد و از ایــن طریــق 
بــر چگونگــی تأمیــن و تضمیــن پایــداری توســط رشکت هــا 
ــا  ــت معیاره ــب، دیگــر رعای ــن ترتی ــه ای نظــارت خواهــد شــد. ب
رشکت هــا  و  بــود  خواهــد  اجبــاری  بلکــه  داوطلبانــه،  نــه 
مجبــور خواهنــد بــود تــا از اصــول پذیرفتــه شــدۀ شــیوه های 
 تجــارت پایــدار و ســازگار بــا جامعــه پیــروی کننــد )ویــِر(. 

کــه  معیارهایــی  بــا  توســعه،  حــال  در  جهــان  رشکت هــای 
ــۀ  ــد فاصل ــی می کنن ــه عمل ــعه یافت ــورهای توس ــای کش رشکت ه
بســیاری دارنــد. بــا ایــن وجــود، روند هایــی که توســط  کشــورهای 
در  کشــورهای  رشکت هــای  شــده اند،  وضــع  یافتــه  توســعه 
حــال توســعه را وادار بــه پیــروی خواهنــد کــرد. رشکت هــای 
ــد،  ــعه کار می کنن ــال توس ــورهای در ح ــه در کش ــی ک ــد ملیت چن
نقــش پیشــگام را بــرای رشکت هــای داخلــی ایفــا خواهنــد کــرد 
ــداری رشکت هــا  ــرای پای ــی ب ــد شــد، رویکردهای و باعــث خواهن
ــیت های  ــا حساس ــوده، در آن ه ــی ب ــه تخصص ــد ک ــکل گیرن ش
فرهنگــی در نظــر گرفتــه شــده و امــکان تطبیــق  شــان در داخــل 

کشــور وجــود داشــته باشــد. 
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2. مسئولیت اجتامعی رشکت ها در منطقه 
ارزیابــی منطقــوی مســئولیت اجتامعــی رشکت هــا، نشــان دهنــدۀ 
تفــاوت در زمینــۀ مســئولیت اجتامعــی رشکت هــا بیــن کشــورهای 
ــد. » درک  ــه می باش ــعه یافت ــورهای توس ــعه و کش ــال توس در ح
واقــع بینانــه و متناســب بــا رشایــط از تفاوت هــا در ســطوح 
ــخص  ــای مش ــه محیط ه ــته ب ــه وابس ــرد ک ــط و خ کالن، متوس
هســتند«24،  نقــش مهمــی در درک مســائل مربوط به کشــورهای 
ســازمانی  و  منطقــوی  تفاوت هــای  دارنــد.  توســعه  حــال  در 
ــۀ  ــط را در زمین ــا رشای ــب ب ــه درک متناس ــاز ب ــم نی ــش اعظ بخ
ــت  ــد و در نهای ــا تشــکیل می دهن مســئولیت اجتامعــی رشکت ه
درک متناســب بــا رشایــط از مســئولیت اجتامعــی رشکت هــا، بــه 
ملت هــا کمــک خواهــد کــرد تــا پالیســی ها و رهنمودهــای خــاص 
خــود را بــرای مســئولیت اجتامعــی رشکت هــا ایجــاد کننــد. 
ــزی )Sameer Azizi( در مونوگــراف خــود در  داکــر ســمیر عزی
ــح  ــتان، توضی ــا در افغانس ــی رشکت ه ــئولیت اجتامع ــورد مس م
ــۀ  ــا زمین ــی ب ــد ملیت ــای چن ــی از رشکت ه ــه ترکیب ــت ک داده اس
انگلوساکســونی )Anglo-Saxon( و عوامــل محلــی بــا ابتــکارات 
و رویکردهایــی کــه حساســیت های فرهنگــی را در نظــر گرفتــه و 
بــرای تطبیــق در محــل تعدیــل شــده اند، بــر رویکردهــای مربــوط 
حــال  در  در کشــورهای  اجتامعــی رشکت هــا  بــه مســئولیت 
توســعه و کشــورهای منطقــه، تأثیــر گــذار می باشــد. در نتیجــه، 
زمینه هــای واقعــی مســئولیت اجتامعــی رشکت هــا » نــه بــا تعمیم 
جهانــی و ســاده ســازی مفهــوم مســئولیت اجتامعــی رشکت هــا، 
ــن  ــرد... ای ــی گی ــی شــکل م ــط ســازمانی مل بلکــه تحــت رشای
ــدۀ گزینــش بیــن  فشــارهای متناقــض و همچنیــن مســئلۀ پیچی
ــۀ  ــب در زمین ــی اغل ــی محل ــل واگرای ــی در مقاب ــی جهان همگرای
ــه:  ــد. در نتیج ــرار دارن ــم ق ــل باه ــا در تقاب ــئولیت رشکت ه  مس

بیــان مســئولیت اجتامعــی رشکت هــا در رشکت هــای چنــد ملیتــی 
واضــح اســت، در صورتــی کــه ایــن بیانــات در تجارت هــای 
درحالــی  می باشــند.  تلویحی تــر   )SME( متوســط  و  کوچــک 
ــه مســئولیت اجتامعــی رشکت هــای  ــوط ب کــه فعالیت هــای مرب
در  مهــم  جهانــی  ســازمان های  فشــار  تحــت  ملیتــی  چنــد 
تجارت هــای  در  می گیرنــد،  شــکل  اول  جهــان  کشــورهای 
کوچــک و متوســط  نظــام تجــارت داخلــی، هنجارهــای محلــی، 
فرهنگــی و دینــی، و نهادهــای مهــم ملــی فعالیت هــای مربــوط 
می دهنــد.  شــکل  را  رشکت هــا  اجتامعــی  مســئولیت   بــه 

بــه  مربــوط  فعالیت هــای  انجــام  متفــاوت  ســطوح 
انجــام  نحــوۀ  و  شــیوه  در  رشکت هــا  اجتامعــی  مســئولیت 
خــود  نیــز  رشکت هــا  اجتامعــی  مســئولیت  فعالیت هــای 
ایــن  ذینفــع  جوانــب  و  جوامــع  بــر  و  می دهنــد  نشــان  را 
می گذارنــد.  برجــای  خــود  از  مختلفــی  تأثیــرات   رشکت هــا  

189-CSR in Afghanistan: A Global Agenda in Areas of Limited Statehood”, by Sameer Azizi & Dima Jamali, South Asia Journal of Global Business Research, 5)2(, 165” 24
25  به کشورهای خلیج فارس پرداخته نشده است؛ زیرا زمینۀ مسئولیت اجتامعی رشکت ها در این کشورها به طور قابل مالحظه ای انکشاف یافته می باشد و بنابر این، این کشورها بیشر با کشورهای جهان اول قابل مقایسه می باشند.

https://primeminister.kz/en/news/finansi/kazahstan-mozhet-stat-liderom-tsa-v-sfere-razvitija-korporativnoj-solidarnoj-otvetstvennosti-oesr  26

منطقــه ای کــه افغانســتان در آن قــرار دارد بســیار متنــوع بــوده 
ــت. در  ــان اس ــیار ناهمس ــز بس ــادی در آن نی ــاف اقتص و انکش
حالی کــه هنــد از لحــاظ انکشــاف اقتصــادی و تکنالوجیکــی 
از جملــه کشــورهای جهــان اول پنداشــته می شــود،  تقریبــاً 
 Emerging( ــور ــای نوظه ــوح بازاره ــه وض ــران ب ــتان و ای پاکس
ثــروت  بــه  فــارس  خلیــج  کشــورهای  می باشــند.   )Market
ــک  ــا کم ــه آن ه ــر ب ــن ام ــد و ای ــی دارن ــت دسرس ــت نف هنگف
کــرده اســت تــا بــرای توســعۀ تکنالوجیکــی خــود رسمایــه گــذاری 
کــرده و توجــه صدهــا رشکــت عالــی رتبــۀ جهانــی را بــرای 
رسمایــه گــذاری در بــازار خــود جلــب کننــد. از ســوی دیگــر 
کشــورهای تاجیکســتان، ازبکســتان، قرقیزســتان و ترکمنســتان 
ــا  ــند؛ ام ــه می باش ــبتاً پیرفت ــورهای نس ــه، کش ــیای میان در آس
ــن  ــه ای ــوده و ب ــق ب ــی ناموف ــای جهان ــه رشکت ه ــب توج در جل
ترتیــب، شــیوه های تجارتــی آن هــا نیــز عقــب مانــده می باشــد. 
افغانســتان کشــوری اســت کــه ۴۰ ســال اخیــر را در جنــگ 
ــا  ــالش اســت ت ــن وجــود، در ت ــا ای ــا ب ــرده اســت. ام ســپری ک
گام هــای بلنــدی در مســیر درســت بــردارد و مســئولیت اجتامعــی 
ــرار  ــه ق ــرمورد توج ــج بیش ــه تدری ــور، ب ــن کش ــا در ای رشکت ه
بــه رشایــط خــاص  نگاهــی  آتــی  در بخش هــای  می گیــرد. 
اجتامعــی  مســئولیت  وضعیــت  کــه  می اندازیــم  کشــورهایی 
ــی افغانســتان  ــت کنون ــا وضعی ــه نحــوی ب ــا ب ــا در آن ه رشکت ه
قابــل مقایســه اســت.25  هــدف از ایــن کار ارزیابــی آموزه هایــی 
اســت کــه بــا رشایــط و زمینــۀ فرهنگــی کشــور قابــل تطبیــق بــوده 
ــئولیت  ــت مس ــد، وضعی ــا می توان ــن آن ه ــا آموخ ــتان ب و افغانس

ــد.  ــود بخش ــور بهب ــل کش ــا را در داخ ــی رشکت ه اجتامع

2. 1. مسئولیت اجتامعی رشکت ها در کشورهای آسیای 

میانه 
ــه؛  ــیای میان ــورهای آس ــا در کش ــی رشکت ه ــئولیت اجتامع مس
ــتان و  ــتان، قزاقس ــتان، ترکمنس ــتان، ازبکس ــه تاجیکس از جمل
قرقیزســتان مفهومــی جدیــد، امــا در حــال تکامل اســت. در حال 
ــی  ــئولیت اجتامع ــه مس ــوط ب ــای مرب ــب فعالیت ه ــارض، اغل ح
ــود و  ــام می ش ــی انج ــد ملیت ــای چن ــط رشکت ه ــا، توس رشکت ه
ــروی  ــود پی ــی خ ــای جهان ــا و برنامه ه ــا از رونده ــن رشکت ه ای
می کننــد. تاجیکســتان و قزاقزســتان گام هــای مهمی در راســتای 
برداشــته اند؛  اجتامعــی رشکت هــا  مســئولیت  کــردن  عملــی 
ــامکان در  ــه ک ــورهای منطق ــر کش ــد دیگ ــی رس ــر م ــه نظ ــا ب ام
مراحــل ابتدایــی تکامــل خــود قــرار دارنــد. در قزاقســتان، 
 Organization for( ــادی ــکاری اقتص ــاف و هم ــازمان انکش س
مفهومــی   26  )Economic Cooperation and Development
ــت  ــته اس ــه داش ــا را عرض ــی رشکت ه ــئولیت اجتامع ــی مس مل
کــه از ســوی دولــت نیــز بــه تصویــب رســیده اســت. اتــاق ملــی 
 )National Chamber of Entrepreneurs( ،متشبســان تجــاری
ــادرت  ــن برنامــۀ اجتامعــی خــود مب ــی کــردن چندی ــه عمل ــز ب نی



26

ــود  ــی خ ــی و اجرای ــراتژی های نظارت ــن اس ــه تدوی ــده و ب وزی
پرداختــه اســت. در اوایــل ســال ۲۰۱۰ در تاجیکســتان، بنیــاد آقا 
ــت  ــه دارای ظرفی ــی ک ــا رشکت های ــی را ب خــان بحــث و گفتامن
بودنــد،  اجتامعــی رشکت هــا  مســئولیت های  تطبیــق  بالقــوه 
ــن  ــکارات در ای ــن ابت ــامن یکــی از اولی ــن گفت ــرد.27  ای ــاز ک آغ
ــل مالحظــه ای  ــت قاب ــال گذشــته، حامی ــوده و در ۹ س ــتا ب راس
ــتان  ــتان و قرقیزس ــتان، ترکمنس ــت. ازبکس ــت آورده اس ــه دس ب
مســئولیت  زمینــۀ  در  را  ملــی  جــدی  برنامه هــای  تاکنــون، 
بنابر ایــن،  نکرده انــد.  انــدازی  راه  رشکت هــا  اجتامعــی 
فعالیت هــای مربــوط بــه مســئولیت اجتامعــی رشکت هــا در 
ــوده، تحــت تأثیــر  ایــن کشــورها در حــال حــارض، خودگــردان ب
الزامــات کاری رشکت هــای چنــد ملیتــی قــرار  پالیســی ها و 
میگیرنــد28  و توســط هیچ گونــه پالیســی ملــی رهنامیــی و یــا 
تنظیــم منی شــوند. گزارش دهــی از فعالیت هــای مربــوط بــه 
مســئولیت اجتامعــی رشکت هــا، بخصــوص در زمینــۀ حفاظــت از 
محیــط زیســت، چالــش بــر انگیــز و تــوأم بــا فســاد بــوده و دارای 
قابلیت هــای ضعیفــی اســت کــه انــدازه گیــری تأثیــر دقیــق 
مســئولیت اجتامعــی رشکت هــا را اگــر نــه محــال، مطمئنــاً 
ــن  ــه در رسارس ای ــد ک ــی رس ــر م ــه نظ ــازد.29  ب ــی س ــوار م دش
منطقــه، فعالیت هــای خیرخواهانــه و کمک هــای خیریــه ای، 
می باشــد.  رشکت هــا  اجتامعــی  مســئولیت  ایفــای  راه   تنهــا 

ــه   ــی ب ــت دسررس ــز قابلی ــری و نی ــدازه گی ــت ان ــه قابلی در زمین
مســئولیت اجتامعــی رشکت هــا در آســیای میانــه، نهادهــای 
ــرح  ــۀ ط ــا در زمین ــه رشکت ه ــه ب ــد ک ــور کرده ان ــی ظه اختصاص
ــا  ــی آن ه ــئولیت اجتامع ــه مس ــوط ب ــای مرب ــق برنامه ه و تطبی
نهادهــا »مســئولیت  گونــه  ایــن  از  یکــی  می کننــد.  کمــک 
 »)CSR Central Asia( اجتامعــی رشکت هــای آســیای میانــه
اســت کــه طبــق اسنادشــان »مرکــز همــکاری میــان تجــارت و 
جامعــه بــوده و بــه اجــرای برنامه هــا و پروژه هایــی می پــردازد 
کــه بــه مؤثریــت اجتامعــی، زیســت محیطــی و اقتصــادی کمک 
می کننــد«30  »مســئولیت اجتامعــی رشکت هــای آســیای میانــه« 
 می توانــد منونــۀ خوبــی بــرای شــبیه ســازی در افغانســتان باشــد. 

2. 2. مسئولیت اجتامعی رشکت ها در ایران 
مســئولیت اجتامعــی رشکت هــا در ایــران در مراحــل اولیــۀ خــود 
)Mehran Nejati(، پژوهشــگر در  قــراردارد. مهــران نجاتــی 
 Universiti Sains( ــا ــینز مالیزی ــگاه ِس ــت در دانش ــتۀ مدیری رش
ــای  ــه برنامه ه ــی ب ــاز مربم ــه نی ــت ک ــد اس Malaysia( 31 ، معتق
اطــالع رســانی بــرای رشکت هــا و عمــوم مــردم وجــود دارد؛ زیــرا 
ایــن برنامه هــا می تواننــد منجــر بــه اســتفادۀ بهــر از مســئولیت 
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)Mass Communication( )April 2013
29  »ارزیابی مسئولیت محیطی رشکت ها در صنعت معدن در آسیای میانه«، نوشته شده توسط Estella Snowden، دانشگاه ادینربگ )The University of Edinburgh(، دانشگاه طبی ادینربگ )Edinburgh Medical School(، علوم بایومدیکال 
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اجتامعــی رشکت هــا بــه عنــوان ابــزار رشــد جامعــه شــوند. نجاتــی 
همچنیــن، بــر ایــن بــاور اســت کــه رشکــت هــای صنعتــی بیشــر 
از رشکــت هــای خدماتــی در ایفــای مســئولیت اجتامعــی، فعــال 
می باشــند32 ؛ اگرچــه بایــد خاطــر نشــان ســاخت کــه نتایــج 
ــال در  ــای فع ــدک رشکت ه ــداد ان ــر تع ــه خاط ــات وی ب مطالع
زمینــۀ مســئولیت اجتامعــی رشکت هــا، محــدود بــوده و اهمیــت 

نتیجــه مطالعــه را محــدود میســازد. 

ماهیــت مســئولیت اجتامعــی رشکت هــا در ایــران، نســبتا منحرص 
بــه فــرد اســت. انتقــال مســتقیم یــک منونــۀ خارجی از مســئولیت 
ــز  ــر انگی ــش ب ــران چال ــاحه کاری ای ــا در س ــی رشکت ه اجتامع
البتــه   .)33  )Fateme Mudabber( مدبــر  )فاطمــه  می باشــد 
اقتبــاس از یــک منونــۀ خارجــی مســئولیت اجتامعــی رشکت ها در 
ایــران، بایــد بــه صــورت منطقــی و محتاطانــه انجــام شــود. ملــل 
متحــد )The United Nations( چندیــن برنامــه را بــرای حامیــت 
از مســئولیت اجتامعــی رشکت هــا در رشایــط اجتامعــی بــا ثبــات 
ــمگیری از  ــای چش ــت. تالش ه ــرده اس ــدازی ک ــدار راه ان و پای
ســوی رشکت هــای چنــد ملیتــی، دولــت و نهادهــای ملــل متحــد 
در جریــان اســت تــا ســهم رشکت هــا را از مســئولیت اجتامعــی 
ــی و  ــه طــور اصول ــه حــد اکــر رســانده و آن هــا را ب ــه ب در جامع

منظــم وادار بــه فعالیت هــای اجتامعــی خــوب کننــد. 

ایــران  در  حــارض  حــال  در  رشکت هــا  اجتامعــی  مســئولیت 
حامیــت  خیرخواهانــه،  فعالیت هــای  بخش هــای  در  بیشــر 
مالــی از فعالیت هــای فرهنگــی/ ورزشــی، کمــک مالــی بــه 
آســییب دیــدگان حــوادث طبیعــی، ســاخت مکاتــب، مســاجد و 
ــی کــه برنامــه ای  ــر، ۲۰۹(. در صورت شــفاخانه ها می باشــد )مدب
در زمینــۀ مســئولیت اجتامعــی رشکت هــا در ایــران وجــود داشــته 
ــت  ــا کیفی ــت ب ــرای مدیری ــی ب ــاد اروپای باشــد در چارچــوب »بنی
)European Foundation for Quality Management(« انجام 
می شــود. در غیــر ایــن صــورت، ایــن برنامه هــا مطابــق بــا 
 ســنت های اســالمی؛ یعنــی خمــس، زکات و وقــف خواهــد بــود. 

2. 3. مسئولیت اجتامعی رشکت ها در پاکستان
هامننــد اکــر کشــورهای در حــال توســعه، مســئولیت اجتامعــی 
کمک هــای  چارچــوب  در  بیشــر  پاکســتان  در  رشکت هــا 
خیرخواهانــه عملــی می شــود و بــه همیــن دلیــل، تنهــا جزئــی از 
مســئولیت گســرۀ اجتامعــی رشکت هــا را در بــردارد. فعالیت های 
مربــوط بــه مســئولیت اجتامعــی رشکت هــا در ایــن کشــور، 
عبارتنــد از تأمیــن دوا بــرای شــفاخانه ها و اعطــای بورســیه بــرای 
ــگام وقــوع حــوادث  دانشــجویان، توزیــع کاالهــای امــدادی هن
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طبیعــی و ســهم گیــری در برنامه هــای انکشــاف روســتایی و 
ــزان  ــه، می ــورهای منطق ــایر کش ــون س ــور. 34 همچ ــهری کش ش
ــتان  ــا در پاکس ــی رشکت ه ــئولیت اجتامع ــی ازمس ــی جمع آگاه
بســیار محــدود اســت. بــه نظــر مــی رســد، هیــچ گونــه رویکــردی 
اصولــی بــه مســئولیت اجتامعــی رشکت هــا وجــود نداشــته و بــه 
 »)UN Global Impacts( اصــول »تأثیــرات جهانــی ملــل متحــد
ــد  ــز هامنن ــه نشــده اســت. پاکســتان نی ــل پرداخت ــه طــور کام ب
ــر  ــه ب ــت ک ــوردار اس ــی برخ ــۀ فرهنگ ــود از زمین ــایه گان خ همس
اســاس آن، رفتــار  خیرخواهانــه بــر رشکت هــا تحمیــل می شــود. 

ــای  ــرای فعالیت ه ــتان ب ــز پاکس ــال ۲۰۱۶ »مرک ــنجی س نظرس
خیرخواهانــه )Pakistan Center for Philanthropy(«، نشــان 
می دهــد کــه در مجمــوع کمک هــای مالــی از ســوی رشکت هــای 
 ۲۰۰۰-۲۰۱۶ ســالهای  جریــان  در   )PLC( عمومــی  ســهامی 
ــه، و ایــن رشکت هــا مجموعــاً  ــر افزایــش یافت بیشــر از ۳۲ براب
ــای  ــه فعالیت ه ــود را ب ــات خ ــۀ مالی ــل از تادی ــود قب ٪۰.۷ از س
مربــوط بــه مســئولیت اجتامعــی رشکت هــا اختصــاص داده انــد. 
ــه  ٪5۱ از رشکت هــای ســهامی عــام در فعالیت هــای خیرخواهان
خصوصــی  رشکت هــای  از   ۲۳٪ حــدود  می باشــند.  ســهیم 
 )PvLC( خصوصــی  ســهامی  رشکت هــای  از   ۲۶٪ و   )PUC(
نیــز در فعالیت هــای خیرخواهانــه ســهم گرفته انــد. در ســال 
 ۴۷۴ میــان  از  رشکــت   ۱۰۹( خصوصــی  رشکت هــای   ۲۰۱۶
ــد  ــۀ پاکســتانی اهــدا منودن ــارد روپی رشکــت(، حــدود ۰.۸۶ میلی
و رشکت هــای ســهامی خصوصــی )۹۴ رشکــت از میــان ۳۶۰ 
رشکــت( حــدود ۱.۳۳ میلیــارد روپیــۀ پاکســتانی کمــک کردنــد. 
ــی  ــئولیت اجتامع ــای مس ــه در ایف ــر ک ــت برت ــان ۲5 رشک در می
ــی  ــد، ســهم رشکت هــای ســهامی عموم ــا ســهم گرفتن رشکت ه
ــای  ــهم رشکت ه ــی ٪۸۸ و س ــای خصوص ــهم رشکت ه ٪۸۰، س
ســهامی خصوصــی ٪۹۳ می باشــد. ســکتور اکتشــاف نفــت 
و گاز، بزرگریــن رشکــت کننــدۀ در فعالیت هــای مربــوط بــه 
ــای آن   ــه و کمک ه ــهم گرفت ــا س ــی رشکت ه ــئولیت اجتامع مس
 در مجمــوع، بــه حــدود ۶۰۸ میلیــون روپیــۀ پاکســتانی می رســد. 

در مقایســه بــا ایــران و کشــورهای آســیای میانــه، در مــورد 
پاکســتان،  در  رشکت هــا  اجتامعــی  مســئولیت  وضعیــت 
ــن، راجــع  ــر ای ــا ب ــه اســت. بن ــات بیشــری صــورت گرفت مطالع
بــه مســئولیت اجتامعــی رشکت هــا در پاکســتان نســبت بــه 
دیگــر کشــورها، اطالعــات بیشــری وجــود دارد. در یکــی از 
ایــن مطالعــات35 شــاخص هــای مســؤلیت هــای اجتامعــی 
رشکــت هــا در ســکتور هــای متعــدد ماننــد پرولیــم، بانکــداری، 
مخابــرات، رســانه ها، کــود و مــواد کیمیــاوی شــاخص هایی 
ــن  ــده اســت. همی ــب گردی ــه و ترتی ــرای پاکســتان ایجــاد تهی ب
کنــون  تــا  پاکســتان  دولــت  کــه  می دهــد  نشــان  مطالعــه 
پالیســی های مســئولیت اجتامعــی رشکت هــا را تنظیــم نکــرده و 

Corporate Social Responsibility in Pakistan: Its status and ways forward”, by Mushtaque Ali Jariko and Tom Borsa of Aalborg University and Ashique Ali Jhatial of University of Sindh, Jamshor, 2016 34
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.920.6032&rep=rep1&type=pdf  35

https://www.edupristine.com/blog/corporate-social-responsibility  36
/https://blog.ipleaders.in/csr-laws-india  37

ــا در  ــه مســئولیت اجتامعــی رشکت ه ــوط ب ــر فعالیت هــای مرب ب
کشــور نظــارت نــدارد. رشکت هــا نیــز هیــچ نظامــی بــرای عملــی 
ــه مســئولیت اجتامعــی  ــوط ب ــم فعالیت هــای مرب ســازی و تنظی
خــود ایجــاد نکرده انــد تــا تأثیــر دقیــق ایــن فعالیت هــا را انــدازه 
ــد.  ــن کنن ــود را تضمی ــای خ ــداری کمک ه ــوده و پای ــری من گی
ــادی  ــی و اقتص ــط فرهنگ ــد رشای ــز بای ــی نی ــای بین امللل معیاره
فعالیت هــای  از  گزارشــدهی  هنــگام  در  را  پاکســتان  خــاص 
ــا  ــد ت ــر بگیرن ــا در نظ ــی رشکت ه ــئولیت اجتامع ــه مس ــوط ب مرب
ــی  ــئولیت اجتامع ــه مس ــوط ب ــای مرب ــر فعالیت ه ــت و تاثی صح

ــد.  ــی کنن ــتی ارزیاب ــه درس ــور ب ــن کش ــا را در ای رشکت ه

2. 4. مسئولیت اجتامعی رشکت ها در هند 
در مقایســه بــا دیگــر کشــورهای منطقــه، هنــد تــا حــد زیــادی در 
زمینــۀ مســئولیت اجتامعــی رشکت هــا وضعیــت ارتقــا یافته تــری 
دارد. در قانــون رشکت هــای هنــد کــه در ســال ۲۰۱۳ جایگزیــن 
قانــون ســال ۱۹5۶ شــد، ایفــای مســئولیت اجتامعــی رشکت هــا 
آتــی  بــرای آن دســته از رشکت هایــی کــه دارای ســه رشط 

باشــند، اجبــاری گردیــد:
ــدی أ.  ــۀ هن ــارد روپی ــر از 5 میلی ــت بیش ــص رشک ارزش خال

باشــد؛
حجــم معامــالت ســاالنۀ رشگــت بیشــر از ۱۰ میلیــارد ب. 

روپیــۀ هنــدی باشــد؛
ســود خالــص ســاالنۀ رشکــت، حــد اقــل 5۰ میلیــون روپیــۀ ت. 

ــام »رویکــرد اصــول ســه  ــه ن هنــدی باشــد. ایــن رشایــط ب
گانــه )Triple Bottom Line Approach(« نیــز شــناخته 
مــی شــوند. رشکتــی کــه دارای هــر یــک از ایــن معیارهــای 
ســه گانــه باشــد، ملــزم بــه تشــکیل کمیتــه ای بــرای تحقــق 
اهــداف مســئولیت اجتامعــی رشکت هــا، تصویــب و تطبیــق 
پالیســی مســئولیت اجتامعــی رشکــت ، ارائــه گــزارش از 
محتویــات پالیســی های مســئولیت اجتامعــی رشکــت  و 
نــر آن در وب ســایت رشکــت، حصــول اطمینــان از مرصف 
مبالــغ تخصیــص یافتــۀ قانونــی در فعالیت هــای مربــوط بــه 
ــن فعالیت هــا  مســئولیت اجتامعــی رشکــت  می باشــد.36  ای
ــوط  ــر و تالش هــای مرب ــد شــامل محــوه کــردن فق می توان
و  جنســی  برابــری  تحصیــل،  و  تعلیــم  بهبــود  آن،  بــه 
تالش هــای مربوطــه، تضمیــن پایــداری زیســت محیطــی، 
حفاظــت از میــراث ملــی و دیگــر فعالیت هــای مشــابه 

باشــد. 

از آنجایی کــه هنــد از اصــول ســه گانــه در مســئولیت اجتامعــی 
 Saurabh( کومــار  ســاروب  کنــد،  مــی  اســتفاده  رشکت هــا 
Kumar(37  پیــش بینــی مــی کنــد کــه مجمــوع کمک هــای 
رشکت هــا در هنــد از ۶۰۰ میلیــون دالــر در ســال بــه بیشــر از ۲ 
میلیــارد دالــر افزایــش یابد. طبق گــزارش کومار، اطالعــات ارائه 
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شــده توســط نهادهــای غیــر دولتــی نشــان می دهــد کــه در ســال 
۲۰۱۷ مجمــوع وجــوه مــرصف شــده در فعالیت هــای مربــوط بــه 
ــل  ــا ســال قب مســئولیت اجتامعــی رشکت هــا ٪۲۰ در مقایســه ب
از آن افزایــش یافتــه اســت و تعــداد رشکت هــای متخلــف از 
٪۴۴ در ســال قبــل بــه ٪۳۶ کاهــش یافتــه اســت. حــدود ٪۳۳ از 
۱۰۰ رشکتــی کــه از آن هــا نظرســنجی صــورت گرفتــه نیــز خاطــر 
نشــان کرده انــد کــه بیشــر از مقــدار مصــوب ) ٪۲ از ســود 
قبــل از مالیــات( خــود را در فعالیت هــای مربــوط بــه مســئولیت 
اجتامعــی رشکت هــا بــه مــرصف رســانده اند. ایــن ارقــام نشــان 
ــوی  ــده از س ــن ش ــدف تعیی ــق ه ــرش و تطبی ــه پذی ــد ک می دهن
 دولــت در مســئولیت اجتامعــی رشکت هــا رو بــه افزایــش اســت. 

تجربــۀ هندی هــا نشــان از افزایــش روز افــزون ایفــای مســئولیت 
اجتامعــی توســط رشکت هــا دارد. البتــه، بیــش از یــک ســوم از 
رشکت هــای واجــد رشایــط هنــوز در ایفــای مســئولیت اجتامعــی 
خــود کوتاهــی می کننــد و ایــن بــدان معنــی اســت کــه راه 
رســیدن بــه مقرره هــا، قوانیــن و روندهــای بهــر و همچنیــن 
گــزارش دهــی و تطبیــق بهــر مقــررات بســیار طوالنــی اســت. 
مالــی  واجــد رشایــط کمک هــای  کننــدگان  دریافــت  وجــود 
و برنامه هــای قابــل اعتــامد در کنــار برنامه هــای آموزشــی و 
اطــالع رســانی رضوری اســت تــا رشکت  هــا و در کل جامعــه 
ــه در انجــام مســئولیت  ــی ک ــه صــورت آســانری از فرصت های ب

ــوند.  ــد ش ــره من ــود، به ــه می ش ــا ارائ ــی رشکت ه اجتامع
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3.مسئولیت اجتامعی رشکت ها در افغانستان
در وب سایت صادرات )Export( آمده است که: 

از اصطــالح »رفتــار تجارتــی مســئوالنه«  افغان هــا  آگاهــی 
امــا دولــت رشکت هــای  قــرار دارد،  آغازیــن خــود  در دوران 
کــه  ترغیــب می کنــد  را  گــذاران خارجــی  بــزرگ و رسمایــه 
گــذاری  اجتامعــی رشکت هــا رسمایــه  بخــش مســئولیت  در 
کننــد. قراردادهــای بــزرگ اســتخراج معــادن شــامل رشایــط 
الزامــی بــرای حفاظــت از محیــط زیســت و شــامل ســاخن 
در  جامعــی  قانــون   ۲۰۱۴ اکتــرب  در  می باشــد.  نیــز  مــردم 
رابطــه بــا اســتخراج معــادن تصویــب شــد کــه طــی آن مالــکان 
ــی  ــا بــا مردم ــتند  ت ــزم هس ــادن مل ــتخراج مع ــای اس قرارداده
ــورت  ــوند، مش ــر می ش ــدن متأث ــتخراج مع ــای اس ــه از پروژه ه ک
ــه توافــق برســند  ــان ب ــا آن ــرای انکشــاف اجتامعــی ب منــوده و ب
زیســت  و  اجتامعــی  تأثیــرات  ارزیابــِی مفصــل  کــه شــامل 
محیطــی پــروژۀ اســتخراج معــدن نیــز باشــد. بعــالوه، ایــن 
قانــون رشکت هــای ســکتور اســتخراج معــادن را ملــزم می ســازد 
کــه  از هــر گونــه آثــار فرهنگــی و باســتانی کــه در جریــان 
ــتان  ــت افغانس ــه دول ــی ک ــا زمان ــد ت ــت می آی ــه دس ــتخراج ب اس
ــد. ــداری کنن ــت و نگه ــد، حفاظ ــی منای ــع آوری م ــا را جم  آ  ن ه

این مقاله همچنین بیان می دارد: 
تعــدادی از متصدیــان شــبکه های مخابراتــی در راســتای رقابــت 
ــمت  ــافی در قس ــی و انکش ــای تبلیغات ــود برنامه ه ــان خ ــا رقیب ب
مســئولیت اجتامعــی خــود در بخش هــای صحــت، تحصیــالت، 
اشــتغال زدایــی، حفاظــت از محیــط زیســت و مســاعدت بــه 
مهاجریــن ایجــاد کرده انــد. بــرای مثــال، بزرگریــن رشکــت 
مخابراتــی در افغانســتان؛ یعنــی رشکــت روشــن کــه مالــک اکــر 
 Aga Khan( ســهام آن »صنــدوق انکشــاف اقتصــادی آقــا خــان
خاطــر  بــه  اســت،   »)Fund for Economic Development
برنامه هــای مربــوط بــه مســئولیت اجتامعــی خــود تقدیرنامه هایی 
دریافــت منــوده اســت. در ســال ۲۰۱5 در برنامــه ای، تحــت 
ــوان »بهرین هــای جهــان )Best for the Worl(« از ســوی  عن
ــه  ــن ب ــت روش ــب )B Lab( از رشک ــی. ل ــس )Forbes( و ب فورب
عنــوان یکــی از بهریــن ۱۶ رشکــت متوســط، قدردانــی بــه عمــل 
ــه  ــان از جمل ــان افغ ــن از کارآفرین ــن، چندت ــر ای ــالوه ب ــد. ع آم
بیــات گــروپ، برکــت گــروپ، غضنفــر گــروپ، هوتــک عزیــزی 
گــروپ و الکــوزی گــروپ، بنیادهایــی دارنــد کــه در بخش هــای 
ــد.  38 ــانی می کنن ــداد رس ــی ام ــالت و فقرزدای ــت، تحصی  صح

اســت  ســال ها  رشکت هــا،  اجتامعــی  مســئولیت  مالیــات 
ــن  ــا ای ــی رود؛ ام ــامر م ــه ش ــی ب ــامت دولت ــی از تنظی ــه بخش ک
مســئولیت  بــه  مربــوط  فعالیت هــای  عنــوان  بــه  فعالیت هــا 
ــال، جمعیــت  ــرای مث اجتامعــی رشکت هــا شــناخته نشــده اند. ب
ــوع  ــن ن ــای ای ــتقیم از مزای ــور مس ــه ط ــی ب ــر افغان ــالل احم ه
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ــی  ــای واردات ــام کااله ــات از مت ــامل ٪۲ مالی ــه ش ــا ک مالیات ه
هــر  صــدور  قبــال  در  افغانــی   ۱۰ تقریبــاً  افغانســتان،  بــه 
پاســپورت، و پرداخــت فیــس وســایط توســط مالــکان آن هــا 
 Red Crescent( در جریــان تجلیــل از »هفتــۀ هــالل احمــر
بــار برگــزار می گــردد،  برخــوردار  Week(« کــه ســال یــک 
ــی از  ــر بخش های ــات ب ــع مالی ــب، وض ــن ترتی ــه ای ــود. ب می ش
ــه ای از ســوی  ــدازی فعالیت هــای خیری ــه هــدف راه ان جامعــه ب
دولــت و مــردم بــه رســمیت شــناخته شــده، عملــی گردیــده و از 
ــر  ــالل احم ــت ه ــات،  جمعی ــن مالی ــود. ای ــی می ش ــدر دان آن ق
افغانــی را قــادر مــی ســازد کــه بخشــی از مصــارف فعالیت هــای 
خــود را در افغانســتان، تأمیــن کنــد. ایــن مثــال، فرصتــی 
ایجــاد می کنــد کــه در دیگــر ســکتورهای بــازار افغانســتان 
ــود.  ــتفاده ش ــا اس ــی رشکت ه ــئولیت اجتامع ــات مس ــزاز مالی  نی

برخــالف ایــن روندهــای مثبــت، افغانســتان بــرای داشــن یــک 
ســکتور کارآمــد، ســاختارمند و پایــدار از مســئولیت اجتامعــی 
رشکت هــا، راه طوالنــی را پیــش رو دارد. در فصل هــای بعــدی، 
رشکت هــا،  دولتــی،  مقامــات  اولویت هــای  و  واکنــش   بــه 
نهادهــای غیــر دولتــی و مناینــدگان بخش هــای اکادمیــک 
می پردازیــم کــه ممکــن اســت نظریــات متفاوتــی در مــورد 
بــر مســئولیت اجتامعــی رشکت هــا  اجبــاری  مالیــات  وضــع 
ــر  ــررات بیش ــع مق ــورد وض ــان در م ــش آن ــند. واکن ــته باش داش
بــرای تنظیــم فعالیت هــا و برنامه هــای مربــوط بــه مســئولیت 

اجتامعــی رشکت هــا نیــز ارزیابــی مــی شــود. 

3. 1. زمینۀ فرهنگی و دینی مسئولیت اجتامعی رشکت ها 

در افغانستان 
اکریــت مطلــق افغان هــا مســلامن می باشــند. طبــق دســتورات 
اســالم زکات کــه نــرخ آن ٪۲.5 از پــس انــداز ســاالنۀ یــک 
در  شــود.  پرداخــت  ســاالنه  طــور  بــه  بایــد  می باشــد،  فــرد 
خیریــه ای  کمــک  یــک  دیــن،  حکــم  بــه  زکات  حالی کــه 
ــرات در  ــه، خی ــالح عامیان ــه اصط ــا ب ــه ی ــت، صدق ــاری اس اجب
افغانســتان، عملــی داوطلبانــه ولــی توصیــه شــده از ســوی 
دیــن می باشــد. چنــان کــه در مقدمــه و در بخــش ۲.۲. بــه 
ــی  ــئولیت اجتامع ــورد مس ــی در م ــم دین ــت، حک ــل گذش تفصی
کــه ریشــۀ  عمیقــی در جامعــه دارد، بــرای مســلامنان از اهمیــت 
بســزایی برخــوردار اســت و یکــی از محرک هــای مســئولیت 
می باشــد.  امــروزی  افغانســتان  در  رشکت هــا   اجتامعــی 

رشکت هــا نیــز از ایــن دســتورات فرهنگــی و دینــی مســتثنا نبــوده 
ــد کــه نشــان  ــی می کنن ــه فعالیت های ــدام ب ــه طــور ســنتی اق و ب
از مســئولیت اجتامعــی دارد. البتــه، گســرۀ مســئولیت اجتامعــی 
معمــوالً محــدود بــه کمک هــای خیرخواهانــه و تالش هــای 
ابتدایــی در بخــش انکشــاف اجتامعــی بوده اســت؛ زیــرا راه های 
ــرده  ــور گس ــه ط ــی ب ــئولیت اجتامع ــام  مس ــرای انج ــی ب بدیل
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ترویج نیافته و ســطح آگاهی مردم در مورد مســائلی چون نظارت 
ــغلی  ــای ش ــط کاری، فرصت ه ــت محی ــت، امنی ــط زیس از محی
مســاوی، حامیــت از حــوزۀ حقوقــی و قانونــی، تبعیــت از اصــول 
ــکاران،  ــریان و هم ــدان، مش ــأن کارمن ــه ش ــرام ب ــی اح ابتدای
ضعیــف بــوده و بــه دیگــر عواملــی کــه بخشــی از تطبیــق جــدی 
برنامــۀ ایفــای مســئولیت اجتامعــی رشکت هــا بــه گونــۀ اســالمی 
ــه اســت.  ــدازۀ کافــی توجــه صــورت نگرفت ــه ان ــز ب  می باشــد، نی

3. 2. رشد مسئولیت اجتامعی نوین در افغانستان
بــه همیــن  بــه رس می بــرد.  افغانســتان کــامکان در جنــگ 
ــته  ــت نداش ــور حاکمی ــای کش ــام بخش ه ــر مت ــت ب ــل، دول دلی
ــش  ــز، رضایت بخ ــوند نی ــه می ش ــردم ارائ ــه م ــه ب ــی ک و خدمات
ــه  ــرا ایــن خدمــات در بعضــی مناطــق اصــالً ارائ منی باشــند؛ زی
ــتی های  ــز کاس ــوند نی ــه می ش ــه ارائ ــی ک ــوند و در مناطق منی ش
زیــادی دارنــد. بنابر ایــن، بــه بازیگــران غیــر دولتــی چــون 
رشکت هــای  مدنــی،  جامعــۀ  دولتــی،  غیــر  ســازمان های 
خصوصــی، بــه شــمول رشکت هــای چنــد ملیتــی نیــاز اســت 
 تــا خألهــای حکومــت داری و خدمــات دولتــی را پــر کننــد. 

بــه عقیــدۀ داکــر ســمیر عزیــزی39  ســهم گیری بازیگــران غیــر 
دولتــی »توجــه را از مفهــوم ســازی ســازمانی بــر محــور دولت دور 
کــرده و و جــود تشــکل های خــاص دولتــی را کــه روابــط جامعــه 
– تجــارت  و مســئولیت اجتامعــی رشکت هــا بــر اســاس آن 
ــد  ــن، »تأکی ــالوه برای ــد«. ع ــق می کن ــد، تصدی ــکل می گیرن ش
بــر بازیگــران غیــر دولتــی، اهمیــت نقشــی را کــه رشکت هــا 
ــای  ــت در فض ــارکت دول ــدون مش ــا ب ــارکت ی ــا مش ــد ب می توانن
ــن  ــه همی ــازد«. ب ــته می س ــد، برجس ــا کنن ــی ایف ــۀ تجارت جامع
دلیــل،  بازیگــران غیــر دولتــی، در صورتــی کــه بخواهنــد نقــش 
بیشــری بــه عهــده بگیرنــد، بیشــراهمیت یافتــه و» مجــال 
گســرده تری بــرای فعالیــت و تأثیــر گــذاری بــر محیط هــای 
ملــی« خواهنــد داشــت.  بدیــن ترتیــب، توجــه و توقعــات مــردم 
از دولــت و از تکیــه بــه آن دور شــده و بــرای بــرآورده کــردن 
نیازهــای ابتدایــی خــود، بــه دیگــر بازیگــران غیــر دولتــی؛ 
محصــوالت  عرضــۀ  منابــع  عنــوان  بــه  رشکت هــا  جملــه  از 
ضعــف  بــا »رشایــط  افغانســتان  می آورنــد.  روی  خدمــات  و 
ســازمانی« خــود، کاندیــد خوبــی بــرای شــکل گیــری مســئولیت 
اجتامعــی رشکت هــا می باشــد تــا بــا اســتفاده از مســئولیت 
اجتامعــی رشکت هــا، بــه طــور مؤثــری بتوانــد خأل هایــی را 
 کــه در زمینــۀ ارائــۀ خدمــات بــه شــهروندان وجــود دارد، پرکنــد. 

ابتکاراتــی  آغازگــر  مخابــرات  ســکتور  افغانســتان  در 
رشکت هــا  اجتامعــی  مســئولیت  بخــش  در  امروزی تــر 
مســئولیت  ایفــای  می تــوان  لحــاظ  ایــن  از  و  بــوده 
کــرد. بررســی  دقیق تــری  طــور  بــه  را  آن هــا   اجتامعــی 
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ــه دو  ــد ک ــت دارن ــتان فعالی ــی در افغانس ــت مخابرات ــار رشک چه
 )AWCC( رشکــت ازآن هــا )یعنــی رشکت مخابراتــی افغان بیســیم
ــوده و دو رشکــت دیگــر آن  ــی ب و رشکــت روشــن( نهادهــای مل
)یعنــی اتصــاالت و MTN( رشکت هــای چنــد ملیتــی می باشــند. 
جمعــاً ایــن چهــار رشکــت، بیــش از »۲.۴ میلیــارد دالــر امریکایی 
رسمایــه گــذاری مســتقیم خارجــی را در افغانســتان« بــه عهــده 
دارنــد )عزیــزی(. ســکتورهای خدمــات حــدود ۴۰٪ از تولیــدات 
ــد کــه ســکتور مخابراتــی  ــی را تشــکیل مــی دهن ناخالــص داخل
ســهم زیــادی در آن دارد. بــه طــور متوســط ســهم ایــن ســکتور 
در تولیــدات ناخالــص داخلــی، حــدود ۱۳۹.۶ میلیــون دالــر 
ــزی(.  ــر می باشــد )عزی ــات و اســتخدام حــدود ۱۰۰۰۰۰ نف مالی

 به گفتۀ عزیزی: 

بــر  رشکــت  چهــار  ایــن  کاری  مترکــز  و  ...برنامه هــا 
فعالیت هــای مربــوط بــه مســئولیت اجتامعــی دو خصوصیــت 
جالــب دارد. نخســت، فعالیت هــا عمومــاً متمرکــز بــر مســائل 
ــا جوامــع  اجتامعــی گســرده تــر بــوده و مشــخصاً ســازگار ب
محلــی – چــه در مناطــق روســتایی و چــه در مناطــق شــهری 
– می باشــند. بــه عبــارت دیگــر، مشــکالت و مســائل داخلــی 
ــط کاری و  ــروی کار، رشای ــه نی ــوط ب ــائل مرب ــون مس همچ
یــا زنجیــرۀ عرضــه در میــان مهمریــن موضوعــات مســئولیت 
اجتامعــی ایــن رشکت هــا منی باشــند. نکتــۀ جالــب دوم 
ــا،  ــن رشکت ه ــی ای ــئولیت اجتامع ــرد مس ــه در رویک ــن ک ای
مــی تــوان تنوعاتــی در موضوعــات مســئولیت اجتامعــی 
ــی  ــای مخابرات ــام رشکت ه ــه مت ــرد. در حالی ک ــاهده ک مش
بــه رصاحــت بــه موضوعاتــی همچــون انکشــاف اجتامعــی، 
موبایــل  طریــق  از  خدمــات  و  ظرفیت/آمــوزش  ارتقــای 
ــه دیگــر  ــا متــام آ  ن هــا ب ــد، ام )M-services( توجــه می کنن
 موضوعــات مســئولیت اجتامعــی رشکت هــا منی پردازنــد...،

و  ملــی  مقرره هــای  فعلــی  »چــوکات  کــه  آن جایــی  از 
اجتامعــی  مســئولیت  کــدام  هیــچ  ســکتوری  سیاســت های 
رشکت هــا را بــه عنــوان رهنمــود یــا تعهــد اجبــاری در افغانســتان 
ــی فشــاری  ــی جامعــۀ مدن در نظــر نگرفتــه« و » نهادهــای محل
ــه  ــا و جامع ــان تجارت ه ــط می ــود رواب ــرای بهب ــا ب ــر رشکت ه ب
وارد منی کننــد «. ایــن فرصــت ایجــاد شــده اســت تــا رشکت هــا 
در کشــور بــا تدابیــر و میــل خــود اقــدام بــه انجــام هرگونــه 
ــد. در  ــا کنن ــی رشکت ه ــئولیت اجتامع ــه مس ــوط ب ــت مرب فعالی
نتیجــه، در حالی کــه دو رشکــت چنــد ملیتــی از ســوی دفاتــر 
ــا ابتکاراتــی  ــد ت ــاد« قــرار گرفتن مرکــزی خــود تحــت »فشــار زی
کــه  باشــند  داشــته  خــود  اجتامعــی  مســئولیت  قســمت  در 
ــوند، دو  ــق ش ــم تطبی ــور منظ ــه ط ــده و ب ــف ش ــی تعری ــه خوب ب
ــل و خواســت  ــق می ــان بیســیم و روشــن( طب ــی )افغ رشکــت مل
خــود اقــدام بــه ایفــای مســئولیت اجتامعــی کرده انــد. بعــالوه، 
ــات در  ــای خدم ــه ایف ــز ب ــدی« نی ــای تقلی ــا و رونده »فعالیت ه
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زمینــۀ مســئولیت اجتامعــی رشکت هــا کمــک می کننــد. عزیــزی 
ــوی  ــه )M-Paisa( از س ــات ام-پیس ــی  خدم ــه معرف ــاره ب ــا اش ب
رشکــت روشــن می گویــد، خدمــات ام-پیســه »مســتقیامً از بــازار 
کنیــا )Kenya( کــه در آن، رشکــت وودافــون )Vodafone( در 
ــده  ــرداری ش ــی ب ــوده، کاپ ــق ب ــل موف ــی موبای ــق تکنالوج تطبی
ــی  ــدگان مال اســت«. در افغانســتان وجــود حامیــت متویــل کنن
در آغــاز ابتــکارات و پروژه هــای جدیــد مفیــد بــرای جامعــه، 
ــۀ  ــال، »اتحادی ــوان مث ــه عن ــا کــرده اســت. ب نقــش مهمــی ایف
افغانســتان  در  موبایــل  طریــق  از  پــول  انتقــال  متصدیــان 
 Association of Money Operators in Afghanistan –(
ــاالت متحــده  ــی ای AMMOA( از ســوی ادارۀ انکشــاف بین امللل
ــا انکشــاف پروژه هــای  ــی شــده ت ــل مال ــکا )USAID( متوی امری
ــد«.  ــعه دهن ــل را توس ــق موبای ــول از طری ــال پ ــه انتق ــوط ب  مرب

رشکــت مخابراتــی افغــان بیســیم اولیــن رشکتــی بــود کــه 
در افغانســتان وارد بــازار مخابــرات شــد و همــراه بــا رشکــت 

زمینه هــای  در  مالحظــه ای  قابــل  چالش هــای  بــا  روشــن 
مناســب  نــا  کاری  زیربناهــای  و  ندیــده  آمــوزش  کارمنــدان 
روبــرو شــدند. بــه همیــن دلیــل، رشکــت مخابراتــی افغــان 
و  داده  آمــوزش  را  خــود  کارمنــدان  تــا  شــد  مجبــور  بیســیم 
ــر  ــن ام ــه ای ــد ک ــاد کن ــود را ایج ــاص خ ــع خ ــای توزی کانال ه
ــای  ــیوه های ایف ــرای ش ــی ب ــا »فرصت های ــد ت ــث ش ــود، باع خ
ــوط  مســئولیت اجتامعــی فراهــم شــود کــه در آن اقدامــات مرب
ــتگی  ــی بس ــکتور خصوص ــوزش، صحــت و انکشــاف س ــه آم ب
بــه کارمنــدان احتاملــی آینــده داشــت«. عزیــزی باجزئیــات 
ــروز  ــدان باعــث ب بیشــری رشح می دهــد کــه تحصیــالت کارمن
ــدان شــده اســت  ــای کارمن ــوق و مزای مشــکالتی در بخــش حق
ــت،  ــن رشک ــوان اولی ــه عن ــن ب ــت روش ــد، رشک ــب ش ــه موج ک
کنــد.  ارائــه  خصوصــی  صحــت  بیمــۀ  خــود  کارمنــدان   بــه 

ــه مســئولیت  ــوط ب ــرای فعالیت هــای مرب ــز محرکــی ب ــت نی رقاب
مثــال،  بــرای  اســت.  افغانســتان  در  رشکت هــا  اجتامعــی 

رشکت اتصاالت رشکت ام. تی. ان. رشکت روشن
رشکت مخابراتی 

افغان بیسیم

موضوعات برنامه های 
مسئولیت اجتامعی 

رشکت ها
ندارد مراکز صحی در مناطق 

دوردست که کمک 
سازمان های غیر دولتی به آنجا 

منی رسد؛ 
موبایل کلینیک به شفاخانه های 

پزشکی زنان )گاینوکالوجی(

کلینیک صحت و دندان و ایجاد ورکشاپ برای 
کارمندان؛ 

بیمۀ صحی برای کارمندان؛  
صحت از راه دور در ۳ شفاخانه 

حامیت از ساخت شفاخانه و ارائۀ 
تجهیزات؛ 

»برای نجات یک مادر و طفل 
افغان راه بروید« در ایاالت 

متحدۀ امریکا 

صحت 

پروژه های رفاه اجتامعی؛ 
توزیع ساالنۀ غذا به 

اطفال بی بضاعت 

بازسازی پل ها و حفر چاه های 
آب؛ 

کمک به بیجا شدگان داخلی 
به دلیل جنگ داخلی

کمک به داراالیتام ها؛ 
پروژۀ حفر چاه؛ پروژۀ برق پامیر؛ 

ردیاب آب؛ برنامۀ کمکی برای کسب معاش؛ 
برنامه های تلویزیونی؛ 

پروژۀ زمین بازی؛ 
Soup Kitchens؛ 

 »)Stars Sing Out( برنامۀ »ستاره ها می خوانند

حفر چاه آب؛ 
کمک های نقدی به اطفال و 

داراالیتام ها؛ 
بستۀ کمک زمستانی؛ 

سمپوزیم افغان ها در مورد 
کمک های بردوستانه و رهربی؛ 

ابتکارات مربوط به روز زمین؛ 
شبکۀ اعتامد افعانستان 

انکشاف اجتامعی

برنامۀ کارآموزی برای 
فارغین؛ 

چندین کمک  حامیتی از 
انستیتوت های آموزشی 

بورسیه برای شاگردان؛ 
کمک به بازسازی مکاتب و 

داراالیتام ها 

خط مشورتی معلم؛ 
مراکز آموزش الکرونیکی در ۳۰ موقعیت؛ 

ساخت مکاتب؛ 
یک لپ تاپ برای هرشاگرد؛ 

اکادمی روشن/ سیستم سیسکو

کمک به مکاتب و داراالیتام ها؛ 
مراکز آموزشی؛ 

کمک های نقدی به زنان 

آموزش، ظرفیت سازی

دفر متاس های مردمی؛ 
بایسکل برای معلولین 

ندارد  PCO برای زنان  توامنندسازی زنان؛ 
کمک های نقدی برای تجارت، 

عدالت و انسانیت 

انکشاف سکتور 
خصوصی 

حامیت مالی از تیم ملی 
کریکت

ندارد  مرکز ورزش برای جوانان؛ 
لیگ برتر فوتبال افغانستان 

کمک های نقدی به مدال آوران 
املپیک؛ 

مسابقات بایسکل دوانی 

حامیت مالی از ورزش 

ساخت ۳۸ مسجد؛ 
مسابقات ساالنۀ قرائت 

قرآن؛ 
کمک به زائرین حج

ندارد  ندارد  توزیع غذا در ماه رمضان  فعالیت های دینی 

ندارد  کمک اضطراری  ندارد  کمک به مترضرین بالیا کمک به  آسیب 
دیدگان حوادث طبیعی  

ام. حواله ام. داکر؛ ام. مفتی؛ ام. 
وکیل؛ ام. پیسه

معلومات؛ 
ام. پیسه

 )My Money( پول من خدمات موبایل 

جدول ۳ -  مخترص فعالیتهای رشکتهای مخابراتی  در عرصه مسؤلیت اجتامعی
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ــات و  ــی موضوع ــیم در معرف ــان بیس ــن و افغ ــای روش رشکت ه
از  رشکت هــا  اجتامعــی  مســئولیت  بــه  مربــوط  برنامه هــای 
یکدیگــر تقلیــد منــوده و مترکــز چشــمگیری بــر موضوعــات 
خدمــات  دیگــر  و  صحــت  آمــوزش،  اجتامعــی،  انکشــاف 
منوده انــد. هــدف آن هــا ایجــاد رابطــه ای قابــل اعتــامد بــا 
»مشــریان و جوامــع محلــی در مناطقــی« اســت کــه ایــن 
قــادر  دولــت  و  داشــته  فعالیــت  مناطــق  آن   در  رشکت هــا 
)عزیــزی(.  منی باشــد  آنجــا  در  خدماتــی  چنیــن  ارائــۀ   بــه 

رشکت هــای مخابراتــی بــا ســهم گیــری خــود در اجتــامع و 
ــه  ــدند و ب ــو ش ــه الگ ــل ب ــی تبدی ــئولیت اجتامع ــش مس در بخ
کردنــد.  آن هــا  از  پیــروی  بــه  دیگــر رشکت هــا رشوع  زودی 
ــی  ــتان فعالیت های ــزرگ در افغانس ــای ب ــام رشکت ه ــروزه مت ام
یــا  و  خیرخواهانــه  کامــالً  اجتامعــی  مســئولیت  بخــش  در 
 منونــه ای گســرده تــر از مســئولیت اجتامعــی رشکت هــا دارنــد. 

البتــه، مطالعــات علمــی نشــان مــی دهد کــه مســئولیت اجتامعی 
رشکت هــا در افغانســتان هنــوز بخشــی از رونــد تحصیلــی و 
ــد.  ــه منی باش ــته های مربوط ــاگردان در رش ــی ش ــۀ آموزش برنام
ایــن نارســایی احتــامالً بــه دو دلیــل اســت کــه عبارتنــد از 
ــز  ــه و نی ــا در جامع ــی رشکت ه ــئولیت اجتامع ــدک مس ــوذ ان نف
ــوان  ــه عن ــا، ب ــی رشکت ه ــئولیت اجتامع ــی از مس ــود آگاه کمب
ــا.  ــان رشکت ه ــی و در می ــالت عال ــیوۀ کاری در تحصی ــک ش  ی

3. 3. رشایط فعلی مسئولیت اجتامعی رشکت ها در 

افغانستان 
هیــچ گونــه سیســتم تشــویقی، نظارتــی یــا رهنمــودی بــرای 
ســکتور مســئولیت اجتامعــی رشکت هــا در افغانســتان وجــود 
ــه دلخــواه  ــه ب ــن زمین ــل، اقدامــات در ای ــن دلی ــه همی ــدارد. ب ن
خــود رشکت هــا گذاشــته شــده اســت کــه هرچــه دوســت دارنــد، 
ــا  ــی رشکت ه ــئولیت اجتامع ــود، مس ــن وج ــا ای ــد. ب ــام دهن انج
ــدادی  ــروزه تع ــده و ام ــه ش ــاختار یافت ــر س ــان بیش ــذر زم در گ
از طریــق یــک ســازمان اختصاصــی  بــزرگ  از رشکت هــای 
ــطه  ــه واس ــا ب ــه و ی ــای خیرخواهان ــرای فعالیت ه ــان ب ــود ش خ
ــئولیت  ــه، مس ــورت فعاالن ــه ص ــان ب ــود ش ــی خ ــش بازاریاب بخ
ــی  ــای بزرگ ــد. رشکت ه ــب می کنن ــا را تعقی ــی رشکت ه اجتامع
چــون برکــت، غضنفــر گــروپ، هوتــک عزیــزی گــروپ، و 
ــه ای اختصاصــی تأســیس  الکــوزی گــروپ، ســازمان های خیری
بانــک  ماننــد  دیگــر رشکت هایــی  حالی کــه  در  انــد؛  منــوده 
بین املللــی افغانســتان )AIB(، هوتــل رسینــا، میهــن اســتیل، 
ظاهــر پالســتیک، موبــی گــروپ، صنایــع نوشــیدنی افغانســتان 
بیمــۀ  رشکــت  و   )Afghanistan Beverage Industries(
ــه فعالیت هــای  ــدام ب ــه طــور مســتقل، اق ــا خــود ب افغانســتان ی
مدنــی،  جامعــۀ  نهادهــای  بــا  یــا  و  می کننــد  خیرخواهانــه 
ــد  ــکاری می کنن ــی هم ــات آموزش ــی و مؤسس ــای غیردولت نهاده
ــد.  تــا ســهم خــود را از مســئولیت اجتامعــی رشکت هــا ادا مناین

بــه هــر حــال، ســطح آگاهــی از مســئولیت اجتامعــی رشکت هــا 
ــش  ــمگیری افزای ــۀ چش ــه گون ــر، ب ــال اخی ــد س ــان چن در جری
ــزرگ  ــای ب ــرداری« در رشکت ه ــی ب ــد » کاپ ــت و رون ــه اس یافت
ــل  ــند، تبدی ــود می باش ــه خ ــردم ب ــه م ــب توج ــه جل ــادر ب ــه ق ک
ــده  ــد ناش ــواهد تأیی ــت. ش ــده اس ــد ش ــی از روال جدی ــه بخش ب
و برداشــت های عمومــی، حــد اقــل در بیــن نفــوس شــهری 
ــئولیت  ــزرگ مس ــای ب ــه رشکت ه ــود دارد ک ــرده وج ــل ک تحصی
دارنــد کــه بــه جامعــه کمــک کننــد. بنابر ایــن، رشکت هــای 
بزرگــی کــه فعالیت هــای خیرخواهانــه انجــام منی دهنــد، بــه 
دیــده می شــوند.   عنــوان اعضــای »غیــر مســئول« جامعــه 

3. 3. 1. وضعیت حقوقی و قانونی مسئولیت اجتامعی 
رشکت ها در افغانستان 

مســئولیت  ادارۀ  بــرای  مقرراتــی  و  قوانیــن  افغانســتان  در 
اجتامعــی رشکت هــا وجــود نــدارد. البتــه، چنــان کــه قبــالً ذکــر 
شــد ، در جریــان مذاکــرۀ قراردادهــای کالن در ســکتور معــادن، 
دولــت رشکت هــای قــراردادی را ملــزم می ســازد تــا پایــداری 
زیســت محیطــی، حفاظــت از محیــط زیســت و آثــار فرهنگــی و 
ــی را  ــع محل ــادی جوام ــی و اقتص ــاف اجتامع ــن، انکش همچنی
ــادن و  ــون مع ــادۀ ۷۷ از قان ــط در م ــن رشای ــد. ای ــر بگیرن در نظ
فصــل پانزدهــم مقــررۀ معدنــکاری، بــا عنــوان »حفاظــت زیســت 
ایــن مقرره هــا  محیطــی و اجتامعــی« ترصیــح گردیده انــد. 
ــزم  ــکاران مل ــاف، معدن ــل از اکتش ــه قب ــد ک ــی دارن ــح م ترصی
هســتند تــا بخش هــای نیازمنــد بــه حفاظــت را شناســایی کننــد و 
برنامــه ای کــه شــامل بودجــه و جــدول زمانــی کاری باشــد تنظیــم 
ــه  ــط زیســت ارائ ــه محی ــان ب ــرای کاهــش زی کــرده و طرحــی ب
ــد. اقدامــات  ــه طــور کامــل تأمیــن مناین ــۀ آن  را ب ــد و هزین دهن
ــتندرد  ــای س ــر مبنــای » روش ه ــان، ب ــش زی ــه کاه ــوط ب مرب
ــد کــه در مــادۀ ۸۸ از  ــی«، صــورت می گیرن ــول شــدۀ بین امللل قب
فصــل شــانزدهم مقــررۀ اســتخراج معــادن تریــح شــده اســت. 
یــا  قوانیــن  از  دیگــر  برخــی  و  معــادن  اســتخراج  قوانیــن 
کــه  وزارت هــا  در دیگــر  داخلــی )طرزالعمل هــا(  مقرره هــای 
مربــوط بــه پیشــگیری و کاهــش رضر بــه محیــط زیســت و بافــت 
ــوده  ــوع ب ــه موض ــص ب ــامکان مخت ــند، ک ــی باش ــی م اجتامع
و راه حلــی جامــع و کامــل بــرای متــام رسمایــه گذاری هــا و 
ــات وزارت  ــی از مقام ــۀ یک ــه گفت ــد. ب ــه منی دهن ــا ارائ رشکت ه
صنعــت و تجــارت، اســنادی میان وزارتــی وجــود دارنــد کــه 
رشکت هــا را بــه مالحظــات اجتامعــی، اقتصــادی و زیســت 
محیطــی ترغیــب می کننــد. امــا متــام ایــن گونــه مقــررات 
تطبیــق  یــا  اعــامل  و همیشــه  بــوده  داوطلبانــه  ماهیــت  در 
تحمــل  بــدون  می تواننــد  رشکت هــا  بنابر ایــن،  منی شــوند. 
هیچ گونــه مســئولیت مالــی در قبــال اعــامل و اقدامــات زیانبــار 
 خــود، بــه محیــط زیســت و بافــت اجتامعــی صدمــه بزننــد. 
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3. 3. 2. حامیت مقامات دولتی از مسئولیت اجتامعی 
رشکت ها

ــر ایــن کــه نهادهــای  ــی ب در حــال حــارض، هیــچ نشــانه ای مبن
اجتامعــی  مســئولیت  بــه  مربــوط  فعالیت هــای  از  دولتــی 
ــد،  ــت می کنن ــی حامی ــا قطع ــی و ی ــور ترجیح ــه ط ــا ب رشکت ه
وجــود نــدارد. مشــوق های مالیاتــی وجــود نداشــته و هیــچ برنامــۀ 
شــایان توجهــی نیــز بــرای ارائــۀ چنیــن مشــوق هایی وجــود 
تشــویقی   روش  یــا  روشــمند  آگاهی دهــی  همچنیــن  نــدارد. 
پاداش دهــی بــه رشکت هایــی کــه از لحــاظ اجتامعــی مســئوالنه 
رفتــار می کننــد، وجــود نــدارد. آن دســته از مقامــات دولتــی کــه 
در ایــن تحقیــق بــا آن هــا مصاحبــه شــده اســت، از فعالیت هــای 
مربــوط بــه مســئولیت اجتامعــی رشکت هــا ابــراز امتنــان کردنــد. 
ــت  ــارض، دول ــال ح ــه در ح ــتند ک ــان داش ــن اذع ــه، همچنی البت
ــرای پیشــربد مؤثــر مســئولیت اجتامعــی رشکت هــا،  برنامــه ای ب
ایجــاد مشــوق هایی بــرای راه انــدازی  مســئولیت اجتامعــی 
رشکت هــا، و یــا تســهیل گســرش فعالیت هــای موجــود مربــوط 
ــی  ــدارد. حت ــت ن ــا روی دس ــی رشکت ه ــئولیت اجتامع ــه مس ب
ــر و  ــرای ادارۀ مؤث ــا ب ــرد ت ــورت منی گی ــی ص ــه تالش ــچ گون هی
پایــدار اقدامــات مربــوط بــه مســئولیت اجتامعــی رشکت هــا 
ــرای  ــی ب ــأل، فرصت ــن خ ــردد. ای ــع گ ــی وض ــور، مقررات در کش
ــع  ــور وض ــه منظ ــه ب ــد ک ــاد می کن ــه ایج ــن زمین ــاالن در ای فع
ــت  ــزان و مؤثری ــت، می ــش کیفی ــرای افزای ــب ب ــررات مناس مق
 فعالیت هــای مربــوط بــه مســئولیت اجتامعــی البــی گــری کننــد. 

3. 3. 3. رشایط  قانونی در افغانستان 
تصمیــم  افغانســتان،  در  قانونــی  رشایــط  ارزیابــی  بــرای 
ــاهده  ــم و مش ــی بیندازی ــخصی نگاه ــن مش ــه قوانی ــم،  ب گرفتی
کنیــم کــه ایــن قوانیــن تــا چــه انــدازه فعالیت هــای مربــوط 
بخشــیده  بهبــود  را  رشکت هــا  اجتامعــی  مســئولیت  بــه 
قوانیــن  ایــن  از  رشحــی  ذیــل،  در  می کننــد.  مختــل  یــا 
مســئولیت  بــه  مربــوط  فعالیت هــای  بــا  آن هــا  ارتبــاط  و 
 اجتامعــی رشکت هــا در افغانســتان ارائــه داده شــده اســت. 

3. 3. 3. 1. قانون اساسی
ــتان  ــالمی افغانس ــوری اس ــی جمه ــون اساس ــادۀ قان ــن م چندی
ــه مســئولیت  ــوط ب ــه موضوعــات فعالیت هــای مرب اشــاره هایی ب
اساســی  قانــون  ششــم  مــادۀ  دارنــد.  رشکت هــا  اجتامعــی 
رصاحــت دارد کــه »دولــت بــه ایجــاد یــک جامعــۀ مرفــه و مرقی 
بــر اســاس عدالــت اجتامعــی، حفــظ کرامــت انســانی، حامیــت 
حقــوق بــر، تحقــق دموکراســی، تأمیــن وحــدت ملــی، برابــری 
بیــن همــه اقــوام و قبایــل و انکشــاف متــوازن در همــۀ مناطــق 
کشــور مکلــف می باشــد«. اکــر ایــن مســئولیت های دولــت در 
قبــال افــراد و رشکت هــا کــه آن هــا را مــی تــوان شــهروندان ایــن 
کشــور نیــز گفــت، قابــل تطبیــق اســت. بدیــن ترتیب، مســئولیت 
کرامــت  »حفــظ  اجتامعــی«،  »عدالــت  تضمیــن  در  دولــت 
انســانی«، »حامیــت حقــوق بــر« و »برابــری بیــن همــه« نیــز 

بخشــی از گســرۀ فعالیت هــای مربــوط بــه مســئولیت اجتامعــی 
ــود  ــه خواهــد ب ــل، معقوالن ــن دلی ــه همی ــا می باشــند. ب رشکت ه
کــه دولــت بــه رشکت هــا دســتور دهــد تــا ابتکاراتــی روی دســت 

گیرنــد کــه متــام ایــن رشایــط را بهبــود بخشــند. 
ــه گذاری هــا  ــون اساســی، »دولــت رسمای ــق مــادۀ دهــم قان طب
و تشــبثات خصوصــی را مبتنــی بــر نظــام اقتصــاد بــازار و مطابــق 
بــه احــکام قانــون تشــویق، حامیــت و مصؤنیــت آنهــا را تضمیــن 
می منایــد«. مــادۀ ســیزدهم ترصیــح مــی کنــد کــه »دولــت بــرای 
ــای ســطح زندگــی مــردم و  ــد، ارتق ــع، رشــد تولی انکشــاف صنای
ــرح  ــر ط ــای مؤث ــه وران پروگرامه ــای پیش ــت از فعالیت ه حامی
و تطبیــق مــی منایــد«. ایــن ماده هــای قانــون اساســی ایجــاب 
می کننــد تــا دولــت رشایــط مســاعدی را بــرای راه انــدازی و 
انکشــاف ســکتور خصوصــی و همچنیــن حفاظــت از حــق متــام 
شــهروندان بــرای »ارتقــای ســطح زندگــی« شــان، فراهــم 
 ســازد. مــادۀ چهــاردم، قانــون اساســی مقــرر مــی دارد کــه دولــت: 

بــرای انکشــاف زراعــت و مالــداری، بهبــود رشایــط اقتصــادی، 
اجتامعــی و معیشــتی دهقانــان و مالــداران، و اســکان و بهبــود 
زندگــی کوچیــان در حــدود بنیــه مالــی دولــت پروگرام هــای مؤثــر 
ــه منظــور تهیــۀ مســکن و  طــرح و تطبیــق مــی منایــد. دولــت ب
توزیــع ملکیت هــای عامــه بــرای اتباع مســتحق مطابق بــه احکام 
 قانــون و در حــدود امکانــات مالــی تدابیــر الزم اتخــاذ مــی مناید.

ایــن مــاده همچنیــن، بــه دولــت مســئولیت مــی دهــد تــا 
ــا  ــادی ب ــت  اقتص ــه فعالی ــر گون ــه ه ــد ک ــل کن ــان حاص اطمین
هــدف »بهبــود رشایــط اقتصــادی، اجتامعــی و معیشــتی« 
مــردم، بــه شــمول »تهیــۀ مســکن و توزیــع ملکیت هــای عامــه 
بــرای اتبــاع مســتحق«، صــورت می گیــرد. بــر فــرض مــا مفهــوم 
مــادۀ چهاردهــم ایــن مــی باشــد کــه دولــت قوانیــن و مقرره هایــی 
بــرای ترغیــب رشکت هــا در حامیــت از ایــن اهــداف وضــع 
ــود را  ــوۀ خ ــد بالق ــمتی از درآم ــه قس ــن ک ــمول ای ــه ش ــد، ب منای
ــا از ابتــکارات  بــه معافیــت یــا کــر مالیــات اختصــاص دهــد ت
 مربــوط بــه مســئولیت اجتامعــی رشکت هــا حامیــت منوده باشــد. 

مــادۀ پانزدهــم قانــون اساســی حکــم می کنــد کــه »دولــت 
مکلــف اســت در مــورد حفــظ و بهبــود جنــگالت و محیــط 
زیســت تدابیــر الزم اتخــاذ منایــد«. ایــن مــاده »بهبــود و حفــظ 
جنــگالت و »محیــط زیســت« را بخــش اساســی مســئولیت های 
دولــت ســاخته کــه بــرای آن دولــت بایــد قوانیــن و تدابیــر 
مناســبی در نظــر بگیــرد. اقدامــات مربــوط بــه حفاظــت از محیــط 
زیســت، بــه طــور مســتقیم، مطابــق بــا تعهــدات مســئولیت 
اجتامعــی رشکت هــا می باشــند. بنابر ایــن، دولــت بایــد قوانینــی 
ــگیری از  ــا پیش ــه ب ــد ک ــب کن ــا را ترغی ــا رشکت ه ــد ت ــع کن وض
ایجــاد صدمــه بــه محیــط زیســت و بــا تســهیل تالش هــای 
محیــط  کیفیــت  ارتقــای  بــرای  عملیاتــی  و  اســراتژیک 
 زیســت کشــور، حفاظــت از محیــط زیســت تضمیــن گــردد. 
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مــادۀ چهــل و دوم قانــون اساســی ترصیــح مــی کنــد کــه »هــر 
افغــان مکلــف اســت مطابــق بــه احــکام قانــون بــه دولــت مالیــه 
ــدون  ــول ب ــه و محص ــوع مالی ــچ ن ــد. هی ــه کن ــول تأدی و محص
حکــم قانــون وضــع منــی شــود. انــدازۀ مالیــه و محصــول و طــرز 
ــن  ــون تعیی ــط قان ــی توس ــت اجتامع ــت عدال ــا رعای ــۀ آن ب تأدی
میگــردد«. بنابر ایــن، دولــت مــی توانــد مالیاتــی وضــع کنــد کــه 
ــود محیــط زیســت و وضعیــت اجتامعــی، اقتصــادی  باعــث بهب
ــه و  ــاری منصفان ــال رفت ــن ح ــده و در عی ــور ش ــی کش و فرهنگ
معقــول را در برابــر متــام اقشــار جامعــه از طریــق ســهم گیــری 
 هــر یــک از اتبــاع، بــه شــمول رشکت هــا تضمیــن منایــد. 

بنــا بــر مفهــوم ایــن ماده هــا بــه نظــر منــی رســد اعراضــی 
قوانیــن  دولــت  کــه  باشــد  داشــته  وجــود  ایــن  بــه  نســبت 
ســهم  بــه  را  رشکت هــا  تــا  کنــد  وضــع  مقرره هایــی  و 
گیــری در رفتــار مســئوالنۀ اجتامعــی ترغیــب، تشــویق یــا 
از  رشکت هــا  پیــروی  عــدم  صــورت  در  یــا  و  دهــد  فرمــان 
 الزامــات قانونــی، آن هــا را منــع، منــرصف یــا جریمــه کنــد. 

3. 3. 3. 2. قانون رشکت ها 
مطالعــۀ دقیــق قانــون رشکت هــا در افغانســتان نشــان می دهــد 
کــه هیــچ حکمــی در رابطــه بــا مامنعــت یــک رشکــت از ایفــای 
مســئولیت اجتامعــی آن وجــود نــدارد؛ اگرچــه هیــچ فرمانــی نیــز 
در رابطــه بــا ایفــای مســئولیت اجتامعــی رشکت هــا وجــود نــدارد. 
عــدم وجــود چنیــن احــکام و فرامینــی بــه ایــن معنــی نیســت کــه 
دولــت منــی توانــد تحــت قانــون رشکت هــا و یــا دیگــر قوانیــن، 
احکامــی وضــع کنــد کــه رشکت هــا را بــه ایفــای مســئولیت 
ــد.  ــان ده ــا فرم ــه آن ه ــا ب ــرده و ی ــویق ک ــود تش ــی خ  اجتامع

3. 3. 3. 3. قانون کار
ــون کار نشــان می دهــد کــه احکامــی وجــود  مطالعــۀ دقیــق قان
ــود  ــی خ ــئولیت اجتامع ــای مس ــه ایف ــا را ب ــه رشکت ه ــدارد ک ن
ترغیــب کــرده و یــا از ایفــای آن مامنعــت ورزد. به همیــن ترتیب، 
ــت  ــی نیس ــن معن ــه ای ــی ب ــکام و فرامین ــن اح ــود چنی ــدم وج ع
ــن،  ــر قوانی ــا دیگ ــون کار و ی ــت قان ــد تح ــی توان ــت من ــه دول ک
احکامــی وضــع کنــد کــه رشکت هــا را بــه ایفــای مســئولیت 
ــد.  ــان ده ــا فرم ــه آن ه ــا ب ــرده و ی ــب ک ــان ترغی ــی ش  اجتامع

3. 3. 3. 4. قانون محیط زیست
در فقــرۀ ســوم از مــادۀ ششــم قانــون محیــط زیســت افغانســتان 
ــه  ــی دارد ک ــح م ــت« ترصی ــب دول ــوق و وجای ــوان »حق ــا عن ب

دولــت

و  آینــده  و  حــال  در  عامــه  رفــاه  تأمیــن  منظــور  ...بــه 
و  ایکولوژیکــی  اساســی  سیســتم های  مجــدد  تأســیس 
منابــع طبیعــی، حفاظــت و احیــاء محیــط زیســت، جلوگیــری 
از  همگانــی  گیــری  بهــره  و  آن  آلودگــی  از  کنــرول  و 

 منابــع وراثتــی برنامه هــا را طــرح و تطبیــق مــی منایــد. 

ــف  ــت »مکل ــه دول ــی دارد ک ــرر م ــاده مق ــن م ــارم همی ــرۀ چه فق
ــم  ــراک در تصمی ــای اش ــات و فرصت ه ــا اطالع ــد ت ــی باش م
ــت، و  ــط زیس ــان، محی ــت انس ــاالی صح ــه ب ــی ک ــری های گی
منابــع طبیعــی تأثیــر گــذار مــی باشــند را در اختیــار عمــوم مــردم 
ــف(  ــا )ال ــت اجــازه می دهــد ت ــه دول ــن حکــم ب ــرار دهــد«. ای ق
اطمینــان حاصــل منایــد کــه هــر گونــه تأثیــر منفــی بــر محیــط 
زیســت کــه بــه ســبب آن اقدامــات رشکت هــا اســت، توســط خــود 
ــه  ــه ب ــد ک ــل کن ــان حاص ــد؛)ب( اطمین ــش یاب ــا کاه رشکت ه
مــردم – و همچنیــن رشکت هــا – اطالعــات و فرصت هــای کافــی 
بــرای ســهم گیری در حراســت و حفاظــت از محیــط زیســت داده 

شــده اســت. 

عنــوان  بــا  زیســت  محیــط  قانــون  چهــارم  و  بیســت  مــادۀ 
کــه  دارد  مــی  بیــان  اقتصــادی«  موانــع  و  »مشــوق ها 

وزارت  همــکاری  بــه  زیســت  محیــط  حفاظــت  ملــی  ادارۀ 
ــی را  ــی معیارهای ــزی و محل ــط مرک ــایر ادارات ذیرب ــه و س مالی
 در رابطــه بــه تأمیــن مــوارد ذیــل وضــع و تطبیــق می کنــد:

و . 1 جلوگیــری  غــرض  اقتصــادی  مناســب  مشــوق های 
ــرات  ــط زیســت از تأثی ــرول آلودگی هــا و حفاظــت محی کن

ــوء؛ س
انجــام . 2 مــوارد  در  اقتصــادی  بازدارنــدۀ  مناســب  تدابیــر 

فعالیت هایــی کــه منجــر بــه عــدم اســتفادۀ دوامــدار از 
ــرول  ــری و کن ــات، جلوگی ــوع حی ــظ تن ــی، حف ــع طبیع مناب
آلودگــی و حفاظــت محیــط زیســت از تأثیــرات ســوء شــده 
یــا اســتفاده از تکنالوژی هــای نامناســب بــرای محیــط 

زیســت؛
 تشخیص و تعدیل پالن ها. . 3

قانــون محیــط  بــه همیــن دلیــل، دولــت می تواننــد تحــت 
فعالیت هــای  کــه  کنــد  تطبیــق  و  را وضــع  قوانینــی  زیســت 
بــرای  را  رشکت هــا  اجتامعــی  مســئولیت  بــه  مربــوط 
ببخشــد.  بهبــوود  زیســت  محیــط  از  حفاظــت  و   نگهــداری 

3. 3. 3. 5. قانون معادن 
ــادن و فصــل پانزدهــم  ــون مع در بخــش ۴.۳.۱ از مــادۀ ۷۷ قان
مقــررۀ اســتخراج معــادن بــا عنــوان »حفاظــت زیســت محیطــی 
و اجتامعــی« ترصیــح شــده اســت کــه اســتخراج کننــدگان معــاد 
ملــزم می باشــند، قبــل از اکتشــاف، بخش هــای نیازمنــد بــه 
حفاظــت را شناســایی، برنامــه ای شــامل بودجــه و جــدول زمانــی 
کاری را مشــخص، و هزینــۀ طرحــی را کــه بــرای کاهــش زیــان 
بــه محیــط زیســت الزم اســت، بــه طــور کامــل تأمیــن کننــد. این 
ــای »معیارهــای  ــر مبن ــه کاهــش خســارات ب ــوط ب اقدامــات مرب
پذیرفتــه شــدۀ بین املللــی« صــورت می گیــرد کــه در مــادۀ ۸۸ از 
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ــده اند.  ــادن رشح داده ش ــتخراج مع ــررۀ اس ــانزدهم مق ــل ش  فص

 Key Informant( کلیــدی  مطلــع  بــا  »مصاحبــه  جریــان  در 
Interview(«، آقــای محمــد فهیــم هاشــمی از ادارۀ پالیســی 
وزارت معــادن و پرولیــم، اظهارداشــت کــه ایــن قوانیــن بــه 
بــرای مثــال، قــرارداد اســتخراج  شــدت اعــامل می شــوند. 
 ،)MCC( .ام. ســی. ســی بــا رشکــت چینــی  معــدن مــس 
ایــن رشکــت چینــی را مکلــف می ســازد کــه چندیــن رسک، 
ــه میراث هــای تاریخــی احــرام  ســاختامن، و مکتــب بســازد، ب
گذاشــته و از آنهــا حفاظــت کنــد. ایــن الزامــات بــر متــام 
کالن  و  متوســط  کوچــک،  معــادن  اســتخراج  رشکت هــای 
ــه  ــزم ب ــن، مل ــا همچنی ــان قرارداده ــوند. متقاضی ــامل می ش اع
اعطــای ضامنــت بانکــی بــرای تضمیــن هــر گونــه خســارت 
زیســت محیطــی می باشــند کــه رشکــت اســتخراج معــادن ممکــن 
ــرای  ــوان ب ــی ت ــت بانکــی م ــن ضامن ــار آورد و از ای ــه ب اســت ب
ــط زیســتی اســتفاده کــرد.  ــرات ســوء خســارات محی  کاهــش اث

الزامــات حفاظــت از جوامعــی کــه از فعالیت هــای اســتخراج 
و  اجتامعــی  انکشــاف  از  متأثــر گردیــده و حامیــت  معــادن 
ــروژه  ــوان پیــش رشط اعطــای پ ــه عن ــن جوامــع، ب اقتصــادی ای
آن  می شــوند.  درج  متقاضیــان  پروپوزل هــای  درخواســت  در 
عــده از پروپوزل هایــی کــه بیشــرین مقــدار حامیــت اجتامعــی، 
اقتصــادی، و زیســت محیطی را پیشــنهاد کنند، بیشــرین منرات 
 را دریافــت کــرده و در هنگام اعطای پروژه ترجیح داده می شــوند. 

وزارت معــادن و پرولیــم در حــال حــارض، بــر رس دو مقــرره 
کار می کنــد کــه مالکیــن قــرارداد و همچنیــن دولــت را قــادر 
خواهــد ســاخت تــا بــه صــورت مؤثرتــری پروژه هــای اجتامعــی، 
زیســت محیطــی و اقتصــادی را در محــل مــورد نظــر شناســایی 
ــا در  ــا تالش ه ــود ت ــی ش ــث م ــر باع ــن ام ــد. ای ــت کنن و حامی
ایــن راســتا مفیدتــر واقــع شــوند. آقــای هاشــمی همچنیــن 
ــن  ــه گــذاران و مالکی ــه نظــر آن هــا رسمای اظهــار داشــت کــه ب
ــۀ  ــی ٪۸ از بودج ــدود ٪5 ال ــادن، ح ــتخراج مع ــای اس قرارداده
اجتامعــی  رفــاه  بــه  مربــوط  فعالیت هــای  رصف  را  خــود 
خواهــد  نظــارت  رشکت هــا  کار  بــر  وزارت،  ایــن  می کننــد. 
ــی  ــات اجتامع ــه اقدام ــود ک ــل ش ــان حاص ــا اطمین ــت، ت داش
آن هــا می باشــد.  قــرادادی  وتعهــدات  بــا   رشکت هــا همســو 

وزارت معــادن و پرولیــم همچنیــن، مشــوق هایی بــه شــکل 
گــذاری  رسمایــه  بــرای  )رویالتــی(  حق االمتیــاز  پرداخــت 
مــی  ارائــه  معــادن  کننــدۀ  اســتخراج  از ســوی رشکت هــای 
مــواد  کامــل  پروســس  بــه  مشــوق ها  ایــن  طــی  دهــد. 
خــام  نیمــه  مــواد  پروســس  بــه  حق االمتیــاز،   ۲.5٪ خــام 
 7٪ ناشــده  پروســس  خــام  مــواد  بــه  و  حق االمتیــاز   5٪
حق االمتیــاز تعلــق می گیــرد. ایــن مشــوق ها ایجــاد هــزاران 
 فرصــت شــغلی را در افغانســتان امــکان پذیــر مــی ســازند.

  

3. 3. 3. 6. مقررات حسابداری
رشکت هــا  تــا  منی دهنــد  اجــازه  فعلــی  حســابداری  قوانیــن 
لیســت  در  را  اجتامعــی  مســئولیت  بــه  مربــوط  هزینه هــای 
دیگــر  هامننــد  نیــز  هزینه هــا  ایــن  تــا  کننــد  وارد  مخــارج 
ــه، در  ــد. البت ــه نگردن ــمول مالی ــی، مش ــول تجارت ــارج معم مخ
ــا  ــی از رشکت ه ــه بعض ــید ک ــر می رس ــه نظ ــات ب ــان مطالع جری
بــه  را  خــود  اجتامعــی  مســئولیت  بــه  مربــوط  فعالیت هــای 
عنــوان هزینه هــای تجارتــی ثبــت کــرده و وزارت مالیــه نیــز 
ــد.  ــور می کن ــی منظ ــارج تجارت ــوان مخ ــه عن ــا را ب ــن هزینه ه ای
ــئولین  ــالع مس ــدم اط ــر ع ــه خاط ــت ب ــن اس ــن روال، ممک ای
مالیاتــی  قوانیــن  از  نادرســت رشکت هــا  یــا درک  و  مالیاتــی 
باشــد. در هــر صــورت نیــازی مــربم بــرای آمــوزش، ایجــاد 
ــن و دســتورالعمل های حســابداری بهــر  آگاهــی بیشــر و قوانی
 وجــود دارد، تــا از ایــن گونــه دوبــاره کاری هــا پیشــگیری شــود. 

افغانســتان از اصــول پذیرفتــه شــدۀ حســابداری )GAAP( پیــروی 
می کنــد و طبــق ایــن اصــول، رشکت هــا دارای سیســتم های 
ــی و منطقــی می باشــند.  ــا ســاختاری قانون  حســابداری شــفاف ب

3. 3. 3. 7. قانون مالیات
مالیاتــی،  اعتبــار  گونــه  هیــچ  افغانســتان  مالیــات  قانــون 
ــای  ــرای فعالیت ه ــی ب ــر مالیات ــا ک ــی و ی ــوق های مالیات مش
مربــوط بــه مســئولیت اجتامعــی رشکت هــا پیــش بینــی ننمــوده 
اســت. بــه همیــن دلیــل، فرصــت خوبــی در اختیــار دولــت قــرار 
دارد کــه قوانینــی را طــرح و قواعــد و مقرراتــی را وضــع کنــد 
کــه در آن هــا هزینــۀ ایفــای مســئولیت اجتامعــی رشکت هــا 
ــع  ــدات تاب ــل، بخشــی از عای ــا حــد اق ــل رســیده و ی ــه حــد اق ب
ــا  ــی رشکت ه ــئولیت اجتامع ــای مس ــرای ایف ــا ب ــۀ رشکت ه مالی
ــی  ــئولیت اجتامع ــای مس ــه ایف ــا ب ــا رشکت ه ــد ت ــاص یاب اختص
خــود تشــویق شــوند. مقامــات وزارت مالیــه در مصاحبه هــای 
خــود، اشــاره داشــتند کــه ایــن وزارت، در حــال حــارض و در آینــدۀ 
نزدیــک، قصــدی بــرای ایجــاد مشــوق های مالیاتــی بــرای 
مســئولیت اجتامعــی رشکت هــا نــدارد. از آن جایــی کــه در حــال 
حــارض، دولــت متمرکــز بــر افزایــش عوایــد و عایــدات مالیاتــی 
می باشــد، اعطــای مشــوق ها و معافیت هــای مالیاتــی بــرای 
ــا  ــا و ی ــی رشکت ه ــئولیت اجتامع ــه مس ــوط ب ــای مرب فعالیت ه
هــر گونــه فعالیــت دیگــری »ضــد عایداتــی« تلقــی خواهــد شــد. 
ایــن موضــع مقامــات وزارت مالیــه، فرصتــی بــرای آگاهی دهــی 
فراهــم می ســازد. نهادهــای مربوطــه بایــد اطــالع رســانی کننــد 
کــه فعالیت هــای مربــوط بــه مســئولیت اجتامعــی رشکت هــا 
می توانــد موجــب رونــق و شــکوفایی اقتصــادی شــده و بــه 
ایــن ترتیــب، باعــث ایجــاد ثــروت بیشــر و ایــن بــه نوبــۀ خــود 
باعــث افزایــش عوایــد مالیاتــی دولــت شــود. بــه همیــن ترتیــب، 
نهادهــای مزبــور می تواننــد بــر رضورت وجــود قوانیــن و مقــررات 
ــا  ــی رشکت ه ــئولیت اجتامع ــه مس ــوط ب ــوق های مرب ــرای مش ب
ــد  ــدت تأکی ــد م ــدت و بلن ــان م ــن می ــدت و همچنی ــاه م در کوت

ــد.  کنن
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4.یافته های تحقیق 

4. 1. روش تحقیق 
ایــن تحقیــق، شــامل جمــع آوری مجموعــه ای از معلومــات 
ــی  ــجم، واقع ــی منس ــۀ اطالعات ــور ارئ ــه منظ ــی، ب ــی و کیف کم
ــا در  ــی رشکت ه ــئولیت اجتامع ــت مس ــورد وضعی ــع در م و جام
ــریان  ــای مش ــا از آن و اولویت ه ــتان، درک و دریافت ه افغانس

راجــع بــه مســئولیت  اجتامعــی رشکت هــا، می باشــد. 

مــزار رشیــف،  هــرات،  کابــل،  شــهرهای  در  تحقیــق  ایــن 
ــن طرزالعمــل،  ــه اســت. ای ــاد صــورت گرفت قندهــار و جــالل آب
دسرســی بــه پنــج بــازار مهــم را کــه در آن هــا تولیــد، انکشــاف 
ــند،  ــداول می باش ــی مت ــردۀ تجارت ــای گس ــارت و فعالیت ه تج
گرفتــه  صــورت  کابــل  بــر  بیشــر  مترکــز  ســاخت.  میــر 
اســت؛ زیــرا بــازار کابــل بــه عنــوان کانــون پالیسی ســازی، 
مــی رود.  بــه شــامر  مدنــی  جامعــۀ  ســازمان های  و   تجــارت  

در مجمــوًع ۲۳۰ نظــر ســنجی صــورت گرفــت کــه بــا حــدود 5۰ 
نفــر از نزدیــک و بــه صــورت انفــرادی مالقــات صــورت گرفتــه و 
 )focus groups( ــی ــه شــد و ۳ گــروه تحقیقات ــا آن هــا مصاحب ب
قندهــار،  هــرات،  شــهرهای  در  گردیــد.  تشــکیل  کابــل  در 
جــالل آبــاد و مــزار رشیــف ایــن گروه هــای تحقیقاتــی تشــکیل 
نگردیدنــد؛ زیــرا اکــر رشکت هــای بــزرگ، ادارات مرکــزی، 
ســازمان های غیــر دولتــی داخلــی و بین املللــی و مناینــدگان 
تحصیــالت عالــی کــه بــا دولــت روابــط قابــل مالحظــه ای 
دارنــد، در کابــل مســتقر بــوده و ایــن باعــث مــی شــود کــه 
ــد.  ــته باش ــهرها داش ــر ش ــه دیگ ــبت ب ــری نس ــوذ بیش ــل نف  کاب

بــرای هــر دســته از مصاحبــه شــوندگان و رشکــت کننــدگان 
تــا  گردیــد  ارائــه  و  طــرح  متفاوتــی  ســؤاالت  درتحقیــق، 
اطمینــان حاصــل شــود کــه پاســخ های ایشــان مرتبــط بــا 
از اطالعــات کیفــی و کمــی  ترکیبــی  و  بــوده  وضعیت شــان 
ذیــل  بــا دســته های  بــه طــور مشــخص  جمــع آوری شــود. 
ــت:  ــورت گرف ــه ص ــا مصاحب ــا آن ه ــا ب ــده و ی ــه ش ــاس گرفت  مت

ذیــل  دســته های  متــام  یــا  و  تعــدادی  بــا  کابــل،  در 
 مصاحبــه شــده یــا از آن هــا تحقیــق صــورت گرفتــه اســت:

 مقامــات دولتــی از وزارت هــای مالیــه، اقتصــاد، تجــارت، . 1
ــه، و کار و امــور اجتامعــی؛  عدلی

 مناینــدگان ســازمان های غیــر دولتــی ملــی و بین املللــی؛ بــه . 2
ــد »ادارۀ هامهنگــی  ــده؛ مانن شــمول ادارات هامهنــگ کنن
و   »)ACBAR( افغانســتان  بــرای  بــری  کمک هــای 

ــان )AWN(«؛  ــان افغ ــبکۀ زن »ش
رشکت هــای متوســط و بزرگــی کــه منایندگــی رشکت هــای . 3

تولیــدی و خدماتــی را در رسارس کشــور بــه عهــده دانــد؛ 
ــورد . 4 ــع در م ــی و اشــخاص مطل ــالت عال ــدگان تحصی مناین

ــا؛  ــی رشکت ه ــئولیت اجتامع ــه مس ــوط ب ــائل مرب مس
و تجارت های کوچک و مردم عام. . 5

ــا دســته های  ــف ب ــاد، قندهــار و مــزار رشی در هــرات، جــالل آب
ذیــل مصاحبــه صــورت گرفــت: 

مردم عام )مشریان( و تجارت های کوچک؛ . 1
ــزگ ســاختامنی، خدماتــی . 2 ــدگان، رشکت هــای ب ــد کنن تولی

وعرضــه کننــده؛ 
و ســازمان های غیــر دولتــی و جامعــۀ مدنــی کــه دفاتــر . 3

مرکــزی شــان در ایــن والیت هــا موقعیــت دارنــد. 

یافته هایــی کــه در قســمت های آتــی تریــح مــی گردنــد، 
بازتــاب نظریــات، توقعــات و برداشــت های مجموعه هــای فــوق 

الذکــر می باشــند. 

4. 2. محدودیت های تحقیق
بــا  تحقیــق  ایــن  افغانســتان،  خــاص  رشایــط  خاطــر  بــه 
 محدودیت هایــی مواجــه اســت که شــامل مــوارد ذیل می باشــند: 

تعــداد قابــل مالحظــه ای از رشکت هــا حــارض نبودنــد هیــچ . 1
ــای  ــا برنامه ه ــت و ی ــورد رشک ــی در م ــات مال ــه اطالع گون
ــق  ــم تحقی ــه تی ــه مســئولیت اجتامعــی خــود را ب ــوط ب مرب
ارائــه دهنــد. دالیــل ایــن کار مشــخص نیســت. وب ســایت 
یــا اســناد قابــل  ایــن رشکت هــا، گزارشــات ســالیانه و 
ــد.  ــط نبودن ــی مرتب ــام مال ــز، حــاوی ارق ــا نی دســرس آن ه
بــه همیــن خاطــر، ســنجش مصــارف مربــوط بــه مســئولیت 
بــه  یــا  و  خالــص  طــور  بــه  ایــن رشکت هــا  اجتامعــی 
 عنــوان یــک فیصــدی از عوایــد آن هــا امــکان پذیــر نبــود. 

تقریبــاً متام اشــخاصی کــه مورد مصاحبه قــرار گرفتند، درک . 2
دقیقــی از گســرۀ مســئولیت اجتامعــی رشکت هــا نداشــتند. 
عــده ای کــه تــا حــدودی بــا مســئولیت اجتامعــی رشکت هــا، 
ــه ای  ــای خیری ــد کمک ه ــا از بع ــز تنه ــتند نی ــنایی داش آش
ــت  ــخص نیس ــل، مش ــن دلی ــه همی ــتند. ب ــی داش آن آگاه
نظریــات پاســخ دهنــدگان تــا چــه حــد، بازتــاب دهنــدۀ درک 
 آن هــا از گســرۀ مســئولیت اجتامعــی رشکت هــا می باشــد. 

و . 3 کننــدگان  متویــل  از  مالحظــه ای  قابــل  تعــداد 
بــه  عالقــه ای  بین املللــی،  دولتــی  غیــر  ســازمان های 
ــات  ــن، نظری ــتند. بنابرای ــه را نداش ــن مطالع ــت در ای رشک
کیفــی انعــکاس یافتــه در ایــن نظــر ســنجی، تنهــا بیانگــر 
ــد.  ــاری ندارن ــه ارزش آم ــچ گون ــوده و هی ــا ب ــات آن ه  نظری

گــروپ، . 4 الکــوزی  همچــون  بــزرگ،  ملــی  رشکت هــای 
ــار  ــا در کن ــات گــروپ، و دیگــر رشکت ه برکــت گــروپ، بی
رشکت هــای چنــد ملیتــی چــون اریبــا )MTN(، اتصــاالت و 
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برخــی از رشکت هــای متویــل شــده از ســوی دولــت ایــاالت 
ــه  ــن مطالع ــت در ای ــه رشک ــه ای ب ــکا، عالق ــده امری متح
ــدازۀ  ــه ان ــدگان ب ــت کنن ــداد رشک ــه تع ــر چ ــتند. اگ را نداش
ــات رشکت هــای  ــا امــکان جمــع آوری نظری ــود، ام ــی ب کاف
بزرگــی کــه توانایــی ایجــاد برنامه هــای قابــل مالحظــه 
دارنــد،  اجتامعــی رشکت هــا  مســئولیت  قســمت  در  ای 
ــه  ــق ثانوی ــه تحقی ــه ب ــن مطالع ــن، ای ــود. بنابر ای ــر نب می
 بــرای تعدیــل نظریــات و نگرانی هــای آنهــا اتــکا کــرد. 

ــئولیت . 5 ــای مس ــورد راهکاره ــد در م ــارض نبودن ــا ح رشکت ه
اجتامعــی خــود و یــا ایــن کــه چگونــه از اقدامــات مربــوط 
ــی،  ــای بازاریاب ــرای ارتق ــود ب ــی خ ــئولیت اجتامع ــه مس ب
بهبــود روابــط جوانــب ذینفــع بــا محصــوالت و خدمــات و یــا 
ارتقــای کیفیــت محصوالت/خدمــات در پاســخ بــه تقاضــای 
ــد.  ــه دهن ــات ارائ ــد، جزئی ــتفاده می کنن ــع اس ــب ذینف  جوان

بــه . 6 مربــوط  فعلــی  و  قبلــی  برنامه هــای  تأثیــر  مطالعــۀ 
ــق  ــن تحقی ــی از ای ــا، بخش ــی رشکت ه ــئولیت اجتامع مس
بــه  ناگزیــر،  تحقیــق  ایــن  بنابر ایــن،  اســت.  نبــوده 
اطالعــات ثانویــه بــرای بیــان مؤثریــت ایــن برنامه هــا، 

اتــکا کــرده اســت. 

رونــد  در  )اکرمحدودیت هــا(  محدودیت هــا  ســایر  بــر  بایــد 
می توانســتیم  تــا  می کردیــم  غلبــه  معلومــات  جمــع آوری 
گــزارش معلومــات جمــع آوری شــده را بــه گونــه ای دســته 
بنــدی کنیــم کــه بــه طــور معقــول، بازتــاب دهنــدۀ واقعیت هــای 
 وضعیــت مســئولیت اجتامعــی رشکت هــا در افغانســتان باشــند. 

4. 3. نظری اجاملی بر یافته ها 
ــای  ــا و گروه ه ــن، مصاحبه ه ــات آنالی ــه از تحقیق ــی ک معلومات
تحقیقاتــی، جمــع آوری شــدند، ابتــدا تنظیــم شــده و ســپس 
ــا،  ــا، ضعف ه ــض، قوت ه ــازگاری، تناق ــاط، س ــای ارتب ــر مبن ب
تحقیقــات  تحلیــل شــدند.  و  تجزیــه  و فرصت هــا  تهدیدهــا 
ســوی  از  اجتامعــی  اشــراک  مقــدار  کــه  می دهــد  نشــان 
رشکت هــای جهانــی در افغانســتان چشــمگیر اســت. بیشــر 
مشــارکت ها بــه شــکل فعالیت هــای خیریــه ای، فعالیت هــای 
خیرخواهانــه و احســاس مســئولیت نســبت بــه جامعــه بــوده 
ــه  ــت. ب ــوده اس ــهرت ب ــر ش ــه خاط ــی ب ــیار کم ــوارد بس و در م
نظــر می رســد کــه محــرک کلــی بــرای مشــارکت اجتامعــی 
ــا  ــکان آن ه ــی مال ــی و فرهنگ ــی، دین ــول اخالق ــا، اص رشکت ه
برخــالف  رشکت هــا،  اجتامعــی  مســئولیت  مفهــوم  اســت. 
آنچــه کــه در جهــان توســعه یافتــه شــناخته شــده و اعــامل مــی 
شــود، در افغانســتان عمدتــاً همچنــان ناشــناخته می باشــد. 
ــرب  ــوذ غ ــت نف ــادی تح ــزان زی ــه می ــه ب ــا ک ــی از رشکت ه برخ
در شــیوه  های  اجتامعــی رشکت هــا  از مســئولیت  می باشــند، 
و  ســاالنه  گزارش هــای  وب ســایت،  شــمول  بــه  بازاریابــی؛ 

برورشهــای خــود اســتفاده می کننــد و برخــی از رشکت هــای 
ــا  ــی ب ــود برنامه های ــزی خ ــر مرک ــتور دفات ــه دس ــی ب ــد ملیت چن
ــود  ــی خ ــئولیت اجتامع ــمت مس ــری در قس ــبتاً به ــاختار نس س
از  معمــوالً  بــزرگ  یــا  کوچــک  محلــی  رشکت هــای  دارنــد. 
ــروی  ــی خــود پی ــد دین ــی، حــس مســئولیت، و عقای ــزۀ درون غری
مصاحبه هــای  در  کلیــدی  مطلعیــن  از  تعــدادی  و  می کننــد 
ــه  ــوان ب ــاخته اند. می ت ــان س ــر نش ــوع را خاط ــن موض ــود، ای خ
شــیوۀ معقــول اســتدالل کــرد کــه مســئولیت اجتامعــی رشکت هــا 
ــه  ــی، ب ــی و بیرون ــگاه درون ــع از ن ــوم جام ــک مفه ــوان ی ــه عن ب
 شــیوۀ تجارتــی مســئوالنه هنــوز در افغانســتان وجــود نــدارد. 

4. 4. دیدگاه ها و مشارکت جامعۀ تجارتی 
4. 4. 1. نظری اجاملی بر دیدگاه های جامعۀ تجارتی 

بــه طــور کلــی، جامعــۀ تجارتــی در افغانســتان نســبتاً ســخاومتند 
ــا  ــه ای آن ه ــای خیری ــوارد کمک ه ــر م ــه، در اک ــد. البت می باش
ایــن رشکــت و  مالــکان  ابتــکارات شــخصی  نتیجــۀ  مطلقــاً 
ــکان  ــی توســط مال ــاری زکات دین ــد مســتقیم پرداخــت اجب پیام
فیصــدی  مبنــای  بــر  خیریــه ای  کمــک  مقــدار  می باشــد. 
ــار  ــا اختی ــوده، بلکــه ب ــد رشکــت نب ــا درآم ــد ی مشــخصی از عوای
ــای  ــی از رشکت ه ــت. برخ ــا اس ــکان رشکت ه ــد مال و صالحدی
بــزرگ، بنیادهــای خیریــه ای تأســیس منوده انــد تــا کمک هــای 
خیریــه ای مالــکان را بــه اشــخاص نیازمنــد و یــا ســاخت اماکــن  
عمومــی همچــون مکتــب و مســجد، حفــر چــاه  آب و غیــره توزیع 
کننــد. تعــداد زیــادی از رشکت هــای بــزرگ؛ بــه شــمول رشکــت 
روشــن، رشکــت مخابراتــی افغــان بیســیم، موبــی گــروپ و دیگــر 
رشکت هــا گســرۀ فعالیت هــای مربــوط بــه مســئولیت اجتامعــی 
خــود را گســرش داده انــد تــا برنامه هایــی همچــون حامیــت 
ــر  ــی و دیگ ــات تلویزیون ــق تبلیغ ــی از طری ــاد آگاه ــی، ایج مال
ــامل  ــۀ ۱ ش ــازند. ضمیم ــامل س ــز ش ــط را نی ــای مرتب فعالیت ه
ــق  ــه از طری ــت ک ــی اس ــای بزرگ ــت رشکت ه ــی از فهرس جدول
پروژه هــا و فعالیت هــای خــود، بــه میــزان مختلــف اشــراک 
اجتامعــی دارنــد. برخــی رشکت هــا در وب ســایت خــود مشــخص 
کرده انــد کــه در زمینــۀ مســئولیت اجتامعــی رشکت هــا اقداماتــی 
ــن  ــق از ای ــل عــدم تحقی ــه دلی ــه ب ــد؛ در حالی ک انجــام می دهن
گونــه رشکت هــا و یــا عــدم دسرســی بــه آن هــا بــرای مصاحبــه 
ــد.  ــری باش ــز دیگ ــت چی ــت حقیق ــن اس ــنجی، ممک ــر س و نظ
بنابر ایــن، منــی تــوان ادعاهــای آن هــا را تأییــد کــرد. در ضمــن  
یــک نظــر ســنجی کــه توســط آقــای عبداللــه عدیــل، بــه عنــوان 
بخشــی از تحقیقــات مقدماتــی بــرای دورۀ داکــری ایشــان 
جرمنــی  در   )University of Bochum( باخــوم  دانشــگاه  در 
ــت،  ــطح مؤثری ــه س ــی دهــد ک ــه اســت، نشــان م صــورت گرفت
تأثیرگــذاری و اعتبــار پروژه هــای مربــوط بــه مســئولیت اجتامعــی 
ایــن رشکت هــا اظهــار  نیســت کــه  بــه میزانــی  رشکت هــا، 
داشــته و تبلیــغ می کننــد. در نتیجــه، ســؤاالتی در مــورد گســرۀ 
ــا و  ــی رشکت ه ــئولیت اجتامع ــۀ مس ــال در زمین ــای فع برنامه ه
 همچنیــن مؤثریــت، پایــداری و تأییدپذیــری آن هــا وجــود دارد. 
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مســئولیت  سیاسی ســازی  معضــل  تحقیقاتــی  گروه هــای 
توســط  خیریــه ای  کمک هــای  یــا  و  رشکت هــا  اجتامعــی 
رشکت هــای بــزرگ را خاطــر نشــان کردنــد. برخــی از رشکت های 
بــزرگ، فهرســت هــزاران فــردی را کــه در مــاه مبــارک رمضــان 
ــد، حفــظ  ــواع کمــک را دریافــت می کنن غــذا، البســه و دیگــر ان
ــکان برخــی  ــه اســت کــه مال ــی صــورت گرفت ــد. ادعاهای کرده ان
ــوده  ــد من ــود را کاندی ــی خ ــات پارملان ــه در انتخاب ــا ک از رشکت ه
ــت  ــزدی و در نهای ــب نام ــرای کس ــت ها ب ــن فهرس ــد، از ای بودن
بــرای جمــع آوری رأی اســتفاده کرده انــد. ادعاهــای دیگــری نیــز 
ــرای حامیــت از  ــه اســت کــه از ایــن فهرســت ها ب صــورت گرفت
کاندیــدان انتخابــات ریاســت جمهــوری پیــش رو که قرار اســت، 
در مــاه میــزان ســال جــاری برگــزار گــردد، اســتفاده مــی شــود. 
بــا اســتناد بــه یــک نقــل قــول، مالــک یــک دانشــگاه خصوصــی 
در کابــل پیشــنهاد کــرده اســت کــه در ازای جلــب ۱۰ رأی، بــرای 
یــک سمســر بورســیه ارائــه می کنــد و در متناســب بــا جلــب آرای 
بیشــر بورســیه های بیشــری اعطــا می شــود. رشکــت کننــدگان 
بودنــد کــه در  ایــن گروه هــای تحقیقاتــی، هشــدار داده   در 
صــورت عــدم وجــود و قوانیــن و مقــررات مناســب، ســوء اســتفاده 
از کمک هــای خیریــه ای بــرای اهــداف غیرقانونــی ادامــه یافتــه 
و بــه ماهیــت فعالیت هــای خیرخواهانــه لطمــه وارد می کنــد کــه 
ایــن امــر نــه تنهــا کمک هــای خیریــه ای بــا نیــت منفــی، بلکــه 
ــرد. ــؤال می ب ــر س ــا را زی ــه ای رشکت ه ــای خیری ــام کمک ه مت

 
رشکت هــا تــا جایــی از تأثیــر تبلیغاتــی اقدامــات مربــوط بــه 
ــد، در حالی کــه مــرصف  مســئولیت اجتامعــی خــود آگاهــی دارن
کننــدگان رشکــت کننــده در ایــن تحقیــق، بــه وضــوح محصوالت 
ــد کــه در کمک هــای  و خدمــات رشکت هایــی را ترجیــح می دهن
ــد.  ــهم می گیرن ــی س ــئولیت اجتامع ــای مس ــا ایف ــه ای و ی خیری
البتــه، هیــچ گونــه شــواهدی در دســت نیســت کــه نشــان 
دهــد، رشکت هــا از مفهــوم مســئولیت اجتامعــی بــه عنــوان 
راهــکاری بــرای جلــب بیشــر رضایــت مشــریان شــان و بهبــود 
ــکاری  ــدم هم ــل ع ــه دلی ــد. ب ــتفاده می کنن ــود اس ــدات خ تولی
ــا  ــه آی ــرد ک ــی ک ــوان ارزیاب ــی ت ــا من ــوی رشکت ه ــی از س کاف
جوانــب ذینفــع رشکت هــا، بــه شــمول ســهامداران آنــان بــه 
ــدۀ یــک »ارزش مشــرک« و  ــه دی مســئولیت اجتامعــی خــود ب
یــا »رسمایــه گــذاری اســراتژیک« مــی نگرنــد یــا خیــر. واضــح 
ــای مســئولیت اجتامعــی  اســت کــه مشــارکت رشکت هــا در ایف
بــه طورکلــی، ماهیــت خیرخواهانــه داشــته و در برخــی مــوارد بــه 
خاطــر خدمــت بــه خودشــان می باشــد. بــرای مثــال، رشکت هــای 
ــامر  ــد اع ــه، مانن ــام املنفع ــای ع ــق پروژه ه ــا تطبی ــی ب مخابرات
مســاجد، بــه شورشــیان مصلــح »رشــوه مــی دهنــد« تــا بتواننــد از 
ــه نظــر منی رســد  ــد. ب آنن هــای مخابراتــی خــود محافظــت کنن
کــه شناســایی اولویت هــای انکشــافی کشــور یــا حتــی بهــره 
بــرداری معقوالنــه و پایــدار از دارایــی شــان در صــدر برنامه هــای 
کاری رشکت هــا باشــد. آقــای عدیــل در تحقیــق داکــری خــود 
مــواردی را شناســایی کــرده اســت کــه در آن هــا از دارایی هایــی 

برنامه هــای  از  عنــوان بخشــی  بــه  از رشکت هــا  برخــی  کــه 
مســئولیت اجتامعــی خــود بــرای نهادهــا یــا جوامع محلــی فراهم 
کرده انــد، ســوء اســتفاده صــورت گرفتــه، بــه ایــن جوامــع صدمــه 
 زده شــده و یــا از آن هــا بــه منظــور دیگــری اســتفاده شــده اســت. 

ــزان مشــارکت در مســئولیت  ــان رشکت هــای متوســط، می در می
اجتامعــی وابســته بــه اصــول اخالقــی مالــک و حالت احساســی/

روحــی وی می باشــد. رشکت هــای متوســط، حساســیت بیشــری 
ــل،  ــن دلی ــه همی ــد و ب ــان می دهن ــازار نش ــیب ب ــراز و نش ــه ف ب
ــزرگ  ــای ب ــا رشکت ه ــه ب ــز در مقایس ــا نی ــای آن ه عواید/رضره
ــود  ــبب می ش ــر، س ــن ام ــت و ای ــری اس ــانات بیش دارای نوس
ــر  ــال تغیی ــاً در ح ــز دامئ ــا نی ــۀ آن ه ــای خیرخواهان ــا کمک ه ت
باشــد. در حالی کــه رشکت هــای بــزرگ در کنــار کمک هــای 
ــۀ  ــۀ بیم ــل ارائ ــز از قبی ــری نی ــات دیگ ــه اقدام ــه، ب خیرخواهان
صحــی بــه کارمنــدان و افــراد تحــت تکفــل آن هــا، کمک هــای 
بــه  مربــوط  فعالیت هــای  انــواع  دیگــر  و  محیطــی  زیســت 
ــد، رشکت هــای  ــادرت می وزن ــا مب مســئولیت اجتامعــی رشکت ه
 متوســط معمــوالً تنهــا در کمک هــای خیریــه ای ســهم می گیرنــد. 

قابــل  طــور  بــه  افغانســتان  در  کوچــک  رشکت هــای  تــوان 
ــاوت  ــزرگ متف ــا ب ــوان رشکت هــای متوســط ی ــا ت مالحظــه ای ب
بســیار  رسمایــه ای  معمــوالً  کوچــک  رشکت هــای  اســت. 
ایــن  از  و  اســت  کــم  بســیار  آن هــا  داشــته، ســود  محــدود 
معــاش  امــرار  بــرای  تنهــا  معمــوالً  تجــارت کوچــک،  نــوع 
رشکت هــای  می شــود.  اســتفاده  خانــواده  یــک  معقــول 
بــه  و  ندارنــد  منظــم  حســابداری  سیســتم  معمــوالً  کوچــک 
نوســانات بــازار بــه شــدت حســاس مــی باشــند؛ بــه طــوری 
را  خــود  دارایی هــای  و  رسمایــه  متــام  اســت  ممکــن  کــه 
نتیجــه  در  بدهنــد.  دســت  از  بــازار  نوســان  کوچکریــن  بــا 
انــدک  خیریــه ای،  کمک هــای  عرصــۀ  در  آن هــا  اشــراک 
ــد.  ــه مســئولیت اجتامعــی ندارن ــوده و هیــچ برنامــه ای راجــع ب  ب

4. 4. 2. اشراک جامعۀ تجارتی 
بــرای ایجــاد درک بهــری از مســئولیت اجتامعــی رشکت هــا 
در افغانســتان، مجموعــاً ۱۷ رشکــت بــزرگ مــورد مصاحبــه 
ــۀ  ــت )٪۶5( در زمین ــان، ۱۰ رشک ــن می ــه از ای ــد ک ــرار گرفتن ق
مســئولیت اجتامعــی رشکت هــا، برنامه هــای فعــال داشــتند. 
متــام ایــن برنامه هــا، بیــن ســال های ۲۰۰۳ - ۲۰۱۶و اکــر 
آنهــا بیــن ســالهای ۲۰۰۸-۲۰۱۲ ارائــه شــده بودنــد. بــه اســتثنای 
تنهــا یــک رشکــت، هیــچ کــدام از رشکت هــای مصاحبــه شــونده، 
حــارض بــه ارائــۀ عوایــد ســاالنه و یــا هزینــۀ برنامه هــای مربــوط 
بــه مســئولیت اجتامعــی خــود نبودنــد. متــام رشکت  هــای رشکــت 
کننــده در تحقیــق، اشــاره داشــتند کــه بــه اشــخاص یــا جوامــع 
نیازمنــد، کمک هــای نقــدی و یــا بالعــوض ارائــه می دهنــد. 
اظهــار  شــونده،  مصاحبــه  از رشکت هــای   ۱5٪ حــدود  تنهــا 
داشــتند کــه برنامــه ای بــرای کارهــای داوطلبانــۀ کارمنــدان خــود 



44

ــد.  ــان ندارن ــه منظــور ارتقــای رفــاه اجتامعــی آن ب
کــه  ســاختند  نشــان  خاطــر  بــزرگ  رشکت هــای  اکــر 
اجتامعــی،  مســئولیت  بــه  مربــوط  برنامه هــای  بــر  عــالوه 
خــود  وســایط  ثبــت  هزینــۀ  و  واردات  بــه  مربــوط  مالیــات 
می پردازنــد.  افغانــی  احمــر  هــالل  جمعیــت  بــه  نیــز   را 

ــت  ــورت گرف ــه ص ــط مصاحب ــت متوس ــا ٪۱۴ رشک ــوع ب در مجم
مســئولیت  زمینــۀ  در   )۳5٪( رشکــت   5 میــان  ایــن  از  کــه 
اجتامعــی رشکت هــا، برنامه هــای فعــال داشــتند. بــه جــز ۲ 
رشکــت کــه یکــی در ســال ۲۰۱۴ و دیگــری در ســال ۲۰۱۶ 
برنامه هــای مربــوط بــه مســئولیت اجتامعــی خــود را ارائــه 
کردنــد، باقــی ایــن رشکت  هــا برنامه هــای مربــوط بــه مســئولیت 
ــتند.  ــه داش ــال های ۲۰۰۳-۲۰۰۴ عرض ــود را در س ــی خ اجتامع
ــای  ــدام از رشکت ه ــچ ک ــت، هی ــک رشک ــا ی ــتثنای تنه ــه اس ب
ــۀ  ــا هزین ــد ســاالنه و ی ــۀ عوای ــه ارائ ــه شــونده، حــارض ب مصاحب
برنامه هــای مربــوط بــه مســئولیت اجتامعــی خــود نشــدند. 
ــخاص  ــه اش ــت )٪۶۰( ب ــا ۳ رشک ــت، تنه ــن 5 رشک ــان ای از می
می دادنــد  ارائــه  بالعــوض  کمک هــای  نیازمنــد  جوامــع  یــا 
کارمنــدان خــود  داوطلبانــۀ  کارهــای  بــرای  آن هــا  از  و ۴۰٪ 
داشــتند.  برنامه هایــی  اجتامعــی  رفــاه  ارتقــای  منظــور   بــه 

در مجمــوع بــا ۴۳ رشکــت کوچــک مصاحبــه صــورت گرفــت کــه 
از ایــن میــان ۱۴ رشکــت )٪۳۲( در کابــل و5 رشکــت در هریــک 
از شــهرهای مــزار رشیــف، هــرات، قندهــار و جــالل آبــاد واقــع 
بودنــد. کار و بــار ایــن رشکت هــا متنــوع بــوده کــه شــامل 
دواخانــه ، کلینیــک، رســتورانت ، تانــگ تیــل، نانوایــی ، داشــن 
دکان هــای خوراکــه فروشــی، فلــزکاری، موبایــل فروشــی، البســه 
 فروشــی، دکان هــای رهنــامی معامــالت و غیــره می شــدند. 

4. 4. 3. ارزیابی جامعۀ تجارتی 
عواملــی  از  تعــدادی  مبنــای  بــر  تجارتــی  جامعــۀ  ارزیابــی 
 صــورت گرفــت کــه بــه گونــۀ ذیــل دســته بنــدی می شــوند: 

انگیزۀ رشکت ها از اقدام به فعالیت های مسئولیت 
 اجتامعی: 

در پاســخ بــه ایــن ســؤال از رشکت هــا کــه انگیــزۀ آن هــا از 
ــت؟  ــوده اس ــه ب ــی، چ ــئولیت اجتامع ــای مس ــه فعالیت ه ورود ب
حــق  کــه  حالــی  در  بــزرگ،  رشکت هــای  قاطــع  اکریــت 
انتخــاب چندیــن گزینه/پاســخ را نیــز داشــتند، پاســخ دادنــد 
ــزۀ  ــه مســئولیت اجتامعــی شــان انگی ــوط ب کــه برنامه هــای مرب
اخالقــی )٪5۰( و بازگردانــدن بــه جامعــه )٪۶۰ ( داشــته اســت، 
در حالیکــه ٪۳۰ اظهــار داشــتند کــه بــه دلیــل بازاریابــی اقــدام 

بــه فعالیت هــای مســئولیت اجتامعــی کرده انــد. 

  شکل2 – انگیزه ارائه کمک های خیریه ای در میان رشکت های بزرگ

در میــان رشکت هــای متوســط، ٪۴۰ بــه دالیــل اخالقــی، 80٪ 
بــه دلیــل »بازگردانــدن بــه جامعــه« و ٪۴۰ بــه دلیــل بازاریابــی 
ایــن  از  برخــی  بودنــد.  کــرده  اجتامعــی  مســئولیت  ایفــای 

ــد.  ــر کردن ــل را ذک ــا دلی ــزه ی ــک انگی ــر از ی ــا بیش رشکت ه

ــط ــای متوس ــان رشکت ه ــه  ای در می ــای خیری ــه کمک ه ــزه ارائ ــکل 3 – انگی   ش

بــه خاطــر ماهیــت تجارت هــای کوچــک، اکــر عوایــد مالــکان 
ــا عوایــد مــرصف  تجارت هــای کوچــک در افغانســتان، مشــابه ب
کننــدگان اســت. بــه همیــن دلیــل، ٪۴5 از رشکت هــای کوچــک 
بــا پرداخــت زکات و ٪۳۰ بــا پرداخــت خیــرات )کــه بــه نــام صدقه 
ــد.  ــهم می گیرن ــه ای س ــای خیری ــود( در کمک ه ــاد می ش ــز ی نی
ــا دیگــر  ــی خــود ی ــه مســاجد محل رشکت هــای کوچــک بعضــاً ب

نهادهــا نیــز کمــک می کننــد. 



45

 شکل 4 - نوع کمک های خیریه ای از سوی رشکت های کوچک

ــه شــونده اظهــار داشــتند  در نتیجــه، متــام رشکت هــای مصاحب
کــه رضایــت اللــه )جــل جاللــه( و طلب برکــت از او انگیــزۀ اصلی 
آن هــا را در کمک هــای خیریــه ای تشــکیل می دهــد و تنهــا ۱۰٪ 
از رشکت هــا اشــاره داشــتند کــه تــا حــدودی شــهرت اجتامعــی، 
می باشــد.  خیریــه ای  کمک هــای  از  آن هــا  دیگــر   انگیــزۀ 

ســکتور هایی کــه بودجــۀ مســئولیت اجتامعــی رشکت هــا در 
آنهــا بــه مــرف می رســند: 

ــود را در  ــی خ ــئولیت اجتامع ــه مس ــد ک ــؤال ش ــا س از رشکت ه
کــدام ســکتورها بــه مــرصف می رســانند و بــه آن هــا حــق انتخــاب 
چندیــن گزینه/پاســخ نیــز داده شــد. در پاســخ، اکــر رشکت های 
بــزرگ اظهــار داشــتند کــه بودجــۀ مســئولیت اجتامعــی خــود را 
ــروت  ــداری از ث ــظ و نگه ــی )٪۶۰( و حف ــای آموزش در برنامه ه
فرهنگی/اجتامعــی )٪5۰( بــه مــرصف می رســانند؛ در حالــی کــه 
دیگــر رشکت هــای بــزرگ از ابتکاراتــی در بخش هــای صحــت، 
انکشــاف اقتصــادی و اجتامعــی، رســیدگی بــه حــوادث طبیعــی 
و مســائل مربــوط بــه حقــوق بــر  و حقــوق زنــان حامیــت 

می کننــد. 

 شکل 5 - سکتورهایی که بودجۀ مسئولیت اجتامعی رشکت های بزرگ در آنها به 
 مرصف می رسد

ــود  ــی خ ــئولیت اجتامع ــۀ مس ــط بودج ــای متوس ــر رشکت ه اک

برنامه هــای آموزشــی )٪۸۰( و صحــت )٪۸۰( مــرصف  را در 
می کننــد و مــرصف بودجــۀ مســئولیت های اجتامعــی در هــر 
یــک از بخش هــای محیــط زیســت و حفــظ و مراقبــت از ثــروت 
ــای  ــدود ٪۲۰ از رشکت ه ــد. ح ــی ٪۴۰ می باش فرهنگی/اجتامع
ــه  ــز از برنامه هــای انکشــاف اقتصــادی، رســیدگی ب متوســط نی
حــوادث طبیعــی و حقــوق بــرو حققــو زنــان حامیــت کرده انــد. 

شکل 6 - سکتورهایی که بودجۀ مسئولیت اجتامعی رشکت های متوسط در آنها به 
 مرصف می رسد

روش های مرف بودجۀ مسئولیت اجتامعی رشکت ها: 
حــدود ٪۷۰ از رشکت هــای بــزرگ بــا اســتفاده از ادارات داخلــی 
ــی  ــرصف م ــه م ــود را ب ــی خ ــئولیت اجتامع ــۀ مس ــود، بودج خ
رســانند. ٪۴۰ از رشکت هــا بودجه هــای مســئولیت اجتامعــی 
ــا  ــارزه ب ــه ادارۀ مب ــی از جمل ــای دولت ــق ارگان ه ــود را از طری خ
حــوادث طبیعــی، جمعیــت هــالل احمــر افغانــی و دیگــر ارگانهــا 
و ســازمان های دولتــی بــه مــرصف می رســانند. ســایر رشکت هــا 
بودجه هــای خــود را از طریــق نهادهــای غیــر دولتــی، بنیادهــای 

ــد. ــرصف می کنن ــره م ــی و غی ــای وجه ــی، صندوق ه بیرون

  شکل 7 - کانال های توزیع مسئولیت اجتامعی رشکت ها

متــام رشکت هــای متوســط، بودجــۀ مســئولیت اجتامعــی خــود 
ــانند.  ــرصف می رس ــه م ــود ب ــی خ ــای تجارت ــق واحده را از طری
ــرای مــرصف بودجــۀ  ــع خارجــی ب ــه مناب ــا ب ــدام از آن ه ــچ ک هی
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مســئولیت اجتامعــی خــود متکــی نیســتند. 

هیــچ کــدام از رشکت هــای بــزرگ یــا متوســط اداره ای کــه 
ــا  ــی آن ه ــئولیت اجتامع ــۀ مس ــرصف بودج ــئول م ــتقیامً مس مس
باشــد، ایجــاد نکرده انــد. حــدود ٪۳۰ از رشکت هــای بــزرگ 
ــۀ  ــرصف بودج ــرای م ــوان اداره ای ب ــه عن ــود ب ــی خ از ادارۀ مال
مســئولیت اجتامعــی خــود اســتفاده منوده انــد، در حالی کــه 
ــش  ــی )٪۲۰(، بخ ــش بازاریاب ــزرگ از بخ ــای ب ــر رشکت ه دیگ
ــۀ  ــرصف بودج ــرای م ــکار، ب ــری و ادارات هم ــع ب اداری، مناب

مســئولیت اجتامعــی خــود اســتفاده می کننــد. 

شکل 8 - مدیریت فعالیت های مربوط به مسئولیت اجتامعی رشکت ها توسط 
 ادارات

متــام رشکت هــای متوســط مصاحبــه شــونده، از ادارات مالــی و 
یــا بخــش اداری خــود بــرای انتقــال بودجــۀ مســئولیت اجتامعــی 

خــود بــه نیازمنــدان اســتفاده می کننــد. 

بودجۀ مسئولیت اجتامعی رشکت ها: 
حــدود ٪۴۰ از رشکت هــای بــزرگ بودجــه ای از قبــل تعییــن 
اجتامعــی  مســئولیت  بــه  مربــوط  فعالیت هــای  بــرای  شــده 
ــه  ــد ک ــار کردن ــا، اظه ــه ٪۳۰ از آن ه ــتند، در حالی ک ــود نداش خ
بودجــه ای از قبــل تعییــن شــده بــرای فعالیت هــای مربــوط 
ــه مســئولیت اجتامعــی خــود داشــتند؛ اگــر چــه بیشــر آن هــا  ب
نخواســتند و یــا قــادر نبودنــد مقــدار بودجــۀ اختصــاص داده شــده 
در ســال مالــی جــاری یــا قبلــی خــود را ذکــر کننــد. حــدود ۳۰٪ 
ــودداری  ــالً خ ــؤال کام ــن س ــه ای ــخ ب ــۀ پاس ــا از ارائ از رشکت ه

ــد.  کردن

 شکل 9 - سهم رشکت ها در ایفای مسئولیت اجتامعی 

ــن  ــل تعیی ــه ای از قب ــط بودج ــای متوس ــدام از رشکت ه ــچ ک هی
شــده بــرای فعالیت هــای مربــوط بــه مســئولیت اجتامعــی خــود 

نداشــتند. 
پالیسی یا رهنمودهای داخلی یا خارجی: 

اغلــب رشکت هــای بــزرگ در افغانســتان از یــک پالیســی/رهنمود 
ــون  ــی )٪۷۰(، همچ ــی/رهنمود خارج ــی )٪۶۰( و از پالیس داخل
معاهــدات  متحــد،  ملــل  احــکام ســازمان  دولتــی،  پالیســی 
منطقــه ای یــا هــر گونــه ســند رهنمــودی دیگــر بــرای تنظیــم یــا 
ســازمان دهی مســئولیت اجتامعــی خــود اســتفاده منی کننــد. 
ــرای  ــکتورهایی ب ــایی س ــرای شناس ــزرگ ب ــای ب ــر رشکت ه اک
ایفــای مســئولیت  اجتامعــی، روش هــای  ایفــای مســئولیت 
اجتامعــی، مقــدار بودجــۀ مســئولیت اجتامعــی و دیگــر عوامــل 
مرتبــط بــه مســئولیت اجتامعــی، بــه اصــول و سیســتم های آنــی 
ــه  ــالن ناشــده متکــی می باشــند. متــام رشکت هــای مصاحب و پ
ــودی از  ــه رهنم ــر گون ــۀ ه ــه از ارائ ــتند ک ــار داش ــونده، اظه ش
ســوی دولــت یــا هرگونــه ســازمان تنظیــم کننــدۀ دیگــر اســتقبال 

ــد کــرد.  خواهن

شکل 10 - قوانین رهنمودی برای فعالیت های مربوط به مسئولیت اجتامعی 
 رشکت ها

ــا  ــون ی ــه قان ــچ گون ــط از هی ــای متوس ــدام از رشکت ه ــچ ک هی
ــوط  ــات مرب ــت اقدام ــرای مدیری ــی ب ــا خارج ــی ی ــود داخل رهنم
ــن  ــه همی ــد. ب ــتفاده منی کن ــود اس ــی خ ــئولیت اجتامع ــه مس ب
دلیــل، فعالیت هــای مربــوط بــه مســئولیت اجتامعــی آن هــا 
بــه جــای ایــن کــه ســازمان یافتــه و روشــمند باشــند، بــه 
 صــورت آنــی و بــر اســاس ترجیحــات شــخصی می باشــند. 

ــئولیت  ــمت مس ــی در قس ــی دولت ــود پالیس ــدم وج ــر ع تأثی
رشکت هــا:  اجتامعــی 

ــری  ــه تغیی ــچ گون ــه هی ــی ک ــد، در صورت ــؤال ش ــا س از رشکت ه
اجتامعــی  مســئولیت  زمینــۀ  در  دولتــی  پالیســی های  در 
ــی خــود را در  ــزان مصــارف فعل ــا می رشکت هــا ایجــاد نشــود، آی
ــا خیــر؟ اکــر  ــد ی ــر مــی دهن قســمت مســئولیت اجتامعــی تغیی
رشکت هــای بــزرگ )٪۸۰( پاســخ دادنــد کــه بــه میــزان مصــارف 
فعلــی خــود ادامــه داده و یــا حتــی آن هــا را افزایــش خواهنــد داد. 
حــدود ٪۲۰ از رشکت هــا پاســخی بــه ایــن ســؤال ارائــه ندادنــد. 

شکل 11 - مقدار مصارف در قسمت مسئولیت اجتامعی بر مبنای قوانین موجود
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رشکت هــای متوســط پاســخ دادنــد کــه عــدم ایجــاد تغییــر 
اجتامعــی  مســئولیت  قســمت  در  دولتــی  پالیســی های  در 
کاهشــی  یــا  افزایشــی  تأثیــر  گونــه  هیــچ  رشکت هــا 
داشــت.  نخواهــد  قســمت  ایــن  در  آن هــا  مصــارف   بــر 

تأثیر مشوق های دولتی: 
ــت مشــوق های  ــه دول ــی ک ــا پرســیده شــد، در صورت از رشکت ه
یــا دیگــر  مالیــات  درآمــد مشــمول  مالیاتــی چــون کاهــش 
ــود را در  ــی خ ــارف فعل ــزان مص ــا می ــد، آی ــه ده ــوق ها ارائ مش
ــر؟ ۷۸٪  ــا خی ــد ی ــر می دهن ــی تغیی ــئولیت اجتامع ــمت مس قس
ــارف  ــزان مص ــه می ــه ب ــد ک ــخ دادن ــزرگ پاس ــای ب از رشکت ه
فعلــی خــود ادامــه داده و یــا آن هــا را افزایــش خواهنــد داد. 
ــمت  ــال در قس ــه ای فع ــزرگ برنام ــای ب ــدود ٪۴۳ از رشکت ه ح
ــخ  ــا پاس ــام آن ه ــتند. مت ــا نداش ــی رشکت ه ــئولیت اجتامع مس
دادنــد کــه در صــورت ارائــۀ مشــوق از ســوی دولــت، رشوع بــه 
ــا  ــی رشکت ه ــئولیت اجتامع ــمت مس ــی در قس ــۀ برنامه های ارائ

ــرد.  ــد ک خواهن

 شکل 12 - تأثیرات مشوق های مالیاتی دولت

حدود ٪۹۰ از رشکت های متوسط پاسخ دادند که به میزان 
مصارف فعلی خود ادامه داده )٪۷۰( و یا آن ها را افزایش 

خواهند داد )۲۰٪(. 

 شکل 13 - تأثیرات مشوق های مالیاتی دولت

متــام رشکت هــای متوســطی کــه در حــال حــارض برنامــه ای در 
قســمت مســئولیت اجتامعــی رشکت هــا ندارنــد، اظهــار داشــتند، 
ــرای اقدامــات اجتامعــی، مشــوق های  در صورتــی کــه دولــت ب
مالــی وضــع کنــد، رشوع بــه ارائــۀ برنامه هــای رســمی در قســمت 
مســئولیت اجتامعــی رشکت هــا خواهنــد کــرد و یــا مصــارف 
مربــوط بــه مســئولیت اجتامعــی خــود را افزایــش خواهنــد داد. 
ــونده  ــه ش ــک مصاحب ــای کوچ ــکان تجارت ه ــدود ٪۹۳ از مال ح
اظهــار داشــتند، در صورتــی کــه دولــت مشــوق هایی بــه شــمول 
کــر مالیــات و غیــره ارائــه دهــد، کمک هــای خیریــه ای خــود 

را افزایــش خواهنــد داد. 
فواید اقدامات اجتامعی: 

متــام رشکت هــای بــزرگ مصاحبــه شــونده در مــورد فوایــدی کــه 
از اقدامــات اجتامعــی خــود بــه دســت آورده بودنــد نظــر مثبــت 
داشــتند. ایــن فوایــد شــامل فوایــد تجارتــی )٪5۰( و فوایــد 

ــی )٪۱۴( مــی شــد.  دین

 شکل 14 - فواید ایفای مسئولیت اجتامعی برای رشکت ها

ــدی از  ــه فوای ــه چ ــن ک ــورد ای ــط در م ــای متوس ــر رشکت ه اک
برنامه هــای خیریــه ای خــود بــه دســت می آورنــد، پاســخی ارائــه 
ــد،  ــن ســؤال پاســخ دادن ــه ای ــی کــه ب ــد. اکــر رشکت های ندادن
فوایــد بازاریابــی و برخــی فوایــد دینــی را بــه عنــوان فوایــد 

ــد.  ــر کردن ــود ذک ــی خ ــه ای اجتامع ــای خیری برنامه ه
اجتامعــی  بــه مســئولیت  مربــوط  برنامه هــای  علــت کمبــود 

 : رشکت هــا
در میــان آن دســته از رشکت هــای بــزرگ کــه برنامــۀ  فعالــی 
نداشــتند،۲۹٪  رشکت هــا  اجتامعــی  مســئولیت  قســمت  در 
ــه  ــی را ب ــوق های دولت ــود مش ــی و ٪۷ کمب ــای مال محدودیت ه
عنــوان دالیــل اصلــی خــود یــاد کردنــد. حــدود ٪۱۴ بــا مســئولیت 
از مســئولیت اجتامعــی  یــا اســتفاده  اجتامعــی رشکت هــا و 
رشکت هــا بــه عنــوان یــک فعالیت/ابــزار تجارتــی ناآشــنا بودنــد. 
حــدود ٪5۰ از رشکت هــای بــزرگ مصاحبــه شــونده بــه ایــن 

ــد.  ــخ ندادن ــؤال پاس س

 شکل 15 - علت های عدم وجود برنامه های مربوط به مسئولیت اجتامعی رشکت ها

حــدود ٪۴۰ از رشکت هــای متوســط محدودیت هــای مالــی و 
ــی  ــل اصل ــوان دالی ــه عن ــی را ب ــوق های دولت ــود مش ٪۲۰ کمب
شــان بــرای نداشــن اقداماتــی در قســمت مســئولیت اجتامعــی 
ــا  ــنایی ب ــه آش ــچ گون ــدود ٪۲۰ هی ــتند. ح ــان داش ــا بی رشکت ه
مســئولیت اجتامعــی رشکت هــا نداشــته و یــا منــی دانســتند 
کــه مســئولیت اجتامعــی رشکت هــا یــک فعالیت/ابــزار تجارتــی 
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می باشــد. 

 شکل 16 - علت های عدم وجود برنامه های مربوط به مسئولیت اجتامعی رشکت ها

ــی  ــئولیت اجتامع ــای مس ــر ایف ــه خاط ــی ب ــت قدردان دریاف
رشکت هــا: 

بــرای رشکت هــا خوشــایند اســت کــه بــه خاطــر رفتــار اجتامعــی 
ــی  ــا قدردان ــده و از آن ه ــع ش ــه واق ــورد توج ــان، م ــئوالنه ش مس
ــای  ــزرگ، ٪۶۰ از رشکت ه ــای ب ــدود ٪۷۱ از رشکت ه ــود. ح ش
ــا  ــن کــه از آن ه ــط و ٪5۲ از تجارت هــای کوچــک از ای متوس
در قبــال اقدامــات اجتامعــی مســئوالنۀ شــان قدردانــی صــورت 

ــوند. ــحال می ش ــرد، خوش بگی

 شکل 17 - توقعات رشکت ها

فرمان دولت به ایفای مسئولیت اجتامعی رشکت ها: 
ــط  ــای متوس ــزرگ )٪5۷( و رشکت ه ــای ب ــر رشکت ه ــرای اک ب
)٪۶۰( خوشــایند نیســت کــه تحــت فرمــان دولــت بــه مســئولیت 
ــل  ــور قاب ــه ط ــام ب ــن ارق ــا ای ــد. ام ــا بپردازن ــی رشکت ه اجتامع
مالحظــه ای کمــر از آن چیــزی اســت کــه توقــع مــی رود؛ 
بخصــوص، بــه ایــن دلیــل کــه حــدود ٪۴۳ از رشکت هــای بــزرگ 
ــان  ــه از فرم ــار داشــتند ک و ٪۳۰ از رشکت هــای متوســط ، اظه
ــا  ــی رشکت ه ــئولیت اجتامع ــات مس ــت مالی ــه پرداخ ــت ب حکوم

ــد.  ــه آن ندارن ــی ب ــا اعراض ــد و ی ــت می کنن حامی

شکل 18 - فرمان دولت به ایفای مسئولیت اجتامعی رشکت ها )رشکت های بزرگ(

 

شکل 19 - فرمان دولت به ایفای مسئولیت اجتامعی رشکت ها )رشکت های 
 متوسط(

حدود ٪۹۰ از مالکان تجارت های کوچک اظهار داشته اند که 
با فرمان حکومت به ارائۀ مقدار مشخصی از کمک های خیریه 

 مخالف می باشند. 

اجتامعــی  مســئولیت  بــرای  قانونــی  و  حقوقــی  زمینــۀ 
 : رشکت هــا

متــام رشکت هــای بــزرگ و متوســط بــه طــور مشــخص، اظهــار 
ــی و  ــت حقوق ــورد وضعی ــت در م ــه وضاح ــاز ب ــه نی ــته اند ک داش
ــد.  ــتان دارن ــا در افغانس ــی رشکت ه ــئولیت اجتامع ــی مس قانون
یــا ســایر  قوانیــن، قواعــد، مقرره هــا، مشــوق های مالیاتــی 
بــه  را  رشکت هــا  اقدامــات  حکومــت  هدایــات  و  رهنمودهــا 
طــور قابــل مالحظــه ای مؤثرتــر و مدیریــت ایــن اقدامــات 
را آســان تر خواهنــد ســاخت. از مســاعدت های مالــی دولتــی 
و  رفتارهــا  انجــام  خاطــر  بــه  مالیاتــی  مشــوق های  چــون  
ــدت  ــه ش ــا، ب ــط رشکت ه ــئوالنه توس ــی مس ــات  اجتامع اقدام
اســتقبال صــورت گرفتــه و ایــن مســاعدت های دولتــی احتــامالً 
داد.  خواهنــد  افزایــش  را  رشکت هــا  اجتامعــی   مســئولیت 

4. 4. 4. خالصۀ دیدگاه ها و مشارکت رشکت ها 
برنامــه ای  یــا  افغانســتان  در  بــزرگ  رشکت هــای  خالصــه، 
ــد  ــرای ایفــای مســئولیت اجتامعــی خــود ندارن ــه ب ســازمان یافت
ــی را  ــن برنامه های ــۀ چنی ــق بودج ــدار دقی ــد، مق ــی توانن ــا من و ی
تعییــن کننــد. درک آن هــا از مســئولیت اجتامعــی رشکت هــا بــه 
کمک هــای خیریــه ای خالصــه شــده و اعطــای کمک هــای 
خیریــه ای نیــز بــه عنــوان یــک شــیوۀ مؤثــر تجارتــی درک 
منی شــود، بلکــه بــه خاطــر ترجیحــات دینــی و فرهنگــی مالــکان 
ــه  ــد ک ــی خواهن ــاً من ــا ترجیح ــرد. آن ه ــورت می گی ــت ص رشک
دولــت طــی فرمانــی مالیــات مســئولیت اجتامعــی رشکت هــا 
ــن،  ــمت قوانی ــت در قس ــه دول ــن ک ــا از ای ــازد؛ ام ــاری س را اجب
قواعــد و مقرره هــای مربــوط بــه مســئولیت اجتامعــی رشکت هــا 
ــی  ــئولیت اجتامع ــای مس ــرای ایف ــوده و ب ــاد من ــت ایج وضاح
مشــوق های مالــی ارائــه دهــد، اســتقبال می کننــد. بــه نظــر 
می رســد، تفاوت هــای قابــل مالحظــه ای میــان رشکت هــای 
چنــد ملیتــی و رشکت هــای داخلــی وجــود دارد و ایــن تفاوت هــا 
عمدتــاً بــه خاطــر دســتوراتی اســت کــه رشکت هــای چنــد ملیتــی 
ــی از  ــد. مثال هــای خوب ــر مرکــزی خــود دریافــت می کنن از دفات
ــای  ــه در رشکت ه ــازمان یافت ــدار و س ــی پای ــئولیت اجتامع مس
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داخلــی؛ بخصــوص در صنعــت مخابــرات از ســوی رشکت هــای 
ــت  ــیم و رشک ــان بیس ــی افغ ــت مخابرات ــون رشک ــی، همچ افغان
ــه دارای  ــی ک ــر رشکت های ــود. دیگ ــاهده می ش ــز مش ــن نی روش
برنامه هــای دقیــق و گســرده در زمینــۀ مســئولیت اجتامعــی 
در  تولیــدی  گروه هــای  از  عبارتنــد  می باشــند،  رشکت هــا 
 ســکتور رســانه، ماننــد موبــی گــروپ و هوتــک عزیــزی گــروپ.

رشکت هــای متوســط چنــدان تفاوتــی بــا رشکت هــای بــزرگ 
ندارنــد. رشکت هــای متوســط نیــز در زمینــۀ مســئولیت اجتامعــی 
رشکت هــا  ایــن  ندارنــد.  معیــاری  برنامه هــای  رشکت هــا، 
ــئولیت  ــۀ مس ــا در زمین ــارف آن ه ــته و مص ــی نداش ــۀ معین بودج
ــکان تجــارت می باشــد.  ــد مال ــه صالحدی اجتامعــی رشکت هــا ب
مســئولیت  هزینــۀ  می دهنــد  ترجیــح  متوســط  رشکت هــای 
اجتامعــی خــود را در بخش هــای آمــوزش، صحــت و کمک هــای 
خیرخواهانــه مــرصف کننــد. تفــاوت رشکت هــای متوســط بــا 
ــط،  ــای متوس ــه رشکت ه ــت  ک ــن اس ــزرگ در ای ــای ب رشکت ه
انحصــاری،  بــه طــور  را  بودجــۀ مســئولیت اجتامعــی خــود 
ــن  ــانده و در ای ــرصف رس ــه م ــود ب ــی خ ــق ادارات داخل از طری
زمینــه بــه دیگــران اعتــامد منی کننــد. رشکت هــای متوســط 
منــی خواهنــد، دولــت دســتور بــه مــرصف هزینــۀ مشــخصی در 
ــۀ هــر  ــا از ارائ ــۀ مســئولیت اجتامعــی رشکت هــا بدهــد؛ ام زمین
ــه اســتقبال  گونــه مشــوق و مقــرره از ســوی دولــت در ایــن زمین
خاطــر  بــه  دارنــد  دوســت  متوســط  رشکت هــای  می کننــد. 
ــرد  ــورت گی ــی ص ــا قدردان ــی، از آن ه ــئولیت اجتامع ــای مس ایف
و در صــورت وجــود مشــوق های دولتــی میــزان فعالیت هــای 
ــد داد.  ــه مســئولیت اجتامعــی خــود را افزایــش خواهن ــوط ب  مرب

ــرای  ــد ب ــت بای ــه دول ــد ک ــد می ورزن ــط، تأکی ــای متوس رشکت ه
آلــوده کــردن آب و هــوا جریمــه وضــع کنــد و بیشــر اســتفاده از 
ــر  ــت بیش ــط زیس ــا محی ــه ب ــد ک ــب کن ــی را ترغی تکنالوجی های
ســازگاردارند. آگاهــی بیشــر در مــورد فوایــد مســئولیت اجتامعــی 
رشکت هــا و شــیوه های ایفــای آن بــه رشکت هــای متوســط کمک 
ــد.  ــش دهن ــه مشــارکت اجتامعــی خــود را افزای ــرد ک  خواهــد ک

4. 4. 5. ترجیحات سازمان های غیر دولتی بین املللی و 
حامیان مالی از مسولیت اجتامعی رشکت

در مجمــوع بــا ۱۲ ســازمان غیــر دولتــی ملــی در کابــل، هــرات، 
ــه صــورت گرفــت.  ــاد مصاحب مــزار رشیــف، قندهــار و جــالل آب
حــد اوســط کارمنــدان هریــک از ایــن ســازمان ها ۷۸ تــن بــوده 
کــه تعــداد کارمنــدان در بزرگریــن ســازمان، ۲5۰ نفــر و در 
ــازمان های  ــدود٪ ۸ از س ــد. ح ــر می باش ــاد ۷ نف ــن نه کوچکری
غیــر دولتــی مصاحبــه شــونده در مناطــق شــهری فعالیــت دارنــد، 
در حالی کــه ٪۱۷ از ایــن ســازمان ها در مناطــق روســتایی و 
٪۷5 هــم در مناطــق شــهری و هــم در مناطــق روســتایی فعالیــت 
دارنــد. حــدود ٪5۰ از ســازمان های غیــر دولتــی در ســکتور 
ــه ۱۷٪  ــد، در حالی ک ــت دارن ــاع از آن، فعالی ــر و دف ــوق ب حق

ــد. حــدود  ــی کار می کنن ــوع ســازمان ها در ســکتور خدمات ــن ن ای
ــف  ــی در ســکتورهای مختل ــی داخل ــر دولت ٪۲5 از نهادهــای غی
ــد از  ــازمان ها عبارتن ــن س ــای کاری ای ــد. بخش ه ــت دارن فعالی
ــول  ــات اص ــۀ آب، مراع ــوزش )٪۳۳(، برنام ــت )٪۲5(، آم صح
زیســت  محیــط   ،)۲5٪(  )WASH( الصحــه  حفــظ  و  صحــی 

ــان )۴۲٪(.  ــازی زن ــد س ــر )٪۱۷( و توامنن ــوق ب )٪۳۳(، حق

غیــر  ســازمان های  اکــر  کــه  دادنــد  نشــان  مصاحبه هــا 
ــورد نقــش مســئولیت اجتامعــی  ــادی در م ــی اطالعــات زی دولت
ــن  ــد. ای ــتان ندارن ــادی افغانس ــای اقتص ــا در محرک ه رشکت ه
بــه طــور واقعــی درک منی کننــد کــه مســئولیت  ســازمان ها 
ــوع  ــع بودجــه و تن ــر کار، مناب ــد ب ــی توان ــا م اجتامعــی رشکت ه
بخشــیدن بــه ســند بودجــۀ آن هــا تأثیــر داشــته و در عیــن 
ــع  ــب  ذینف ــرای جوان ــود ب ــای موج ــای فرصت ه ــه ارتق ــال، ب ح
آن هــا کمــک کنــد. برخــی از رشکت هــا کــه درک خوبــی از 
ــی  ــر نهادهای ــا داشــتند، متکــی ب مســئولیت اجتامعــی رشکت ه
چــون انســتیتوت جامعــۀ مدنــی افغانســتان می باشــند تــا بــا 
آگاهی دهــی، ارائــۀ آمــوزش و حامیــت از ایجــاد ســاختاری 
بــرای مســئولیت اجتامعــی رشکت هــا از طریــق پشــتیبانی، 
کننــد.  کمــک  آن هــا  بــه  قانونــی  حامیــت  و   البیگــری 

اکــر ســازمان های غیــر دولتــی معتقدنــد کــه بــا وجــود پتانســیل 
ــا ســکتور خصوصــی )مخصوصــاً  ــر ب ــرای همــکاری مؤث آن هــا ب
رشکت هــای بــزرگ(، ایــن همــکاری شــان، جــدی گرفتــه 
نشــده و از تخصــص و حضــور ریشــه ای آن هــا در جامعــه بــرای 
ــه مســئولیت اجتامعــی  ــوط ب ــکارات و اقدامــات مرب رهــربی ابت

رشکت هــا، قدردانــی و اســتفاده منی شــود. 

اکــر ســازمان های غیــر دولتــی بــر ایــن باورنــد کــه دولــت 
بــا رشکت هــا همــکاری داشــته و آن هــا  تــا  مســئولیت دارد 
را بــه پذیرفــن مســئولیت در قبــال جامعــه، محیــط زیســت 
دارنــد، ترغیــب کــرده  فعالیــت  رفــاه جوامعــی کــه در آن  و 
آگاهی دهــی،  ســازد.  متقاعــد  کار  ایــن  بــرای  را  آنهــا  و 
تطبیــق  و  رهنمودهــا  مقــرارت،  قوانیــن،  تدویــن  و  وضــع 
جملــه  از  مســئوالنه،  اجتامعــی  رفتــار  زمینــۀ  در  آن هــا 
 اهــداف مطلوبــی اســت کــه می تــوان روی آن هــا کار کــرد. 

4. 6.  مسئولیت اجتامعی رشکت ها و ترجیحات 
سازمان های غیر دولتی بین املللی و حامیان مالی 

دیــدگاه ســازمان های غیــر دولتــی بین اللملــی دربــارۀ مســئولیت 
اجتامعــی رشکت هــا، مشــابه بــا دیــدگاه ســازمان های غیــر 
ــی،  ــی بین امللل ــر دولت ــازمان های غی ــت. س ــی اس ــی افغان دولت
رضورت  یــک  را  رشکت هــا  اجتامعــی  مســئولیت  ایفــای 
می داننــد؛ امــا بــا ایــن وجــود، درک می کننــد  کــه ذهنیــت 
دارای  اجتامعــی رشکت هــا  مســئولیت  بــه  نســبت  افغان هــا 
ــم«  ــن منی فهم ــش«، »م ــت بک ــون » دس ــی همچ گرایش های
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ــه  ــد. ب ــدارد« می باش ــی ن ــا اهمیت ــرای آن ه ــال ب ــر ح ــه ه و »ب
ــد  ــز تأکی ــی نی ــی بین امللل ــر دولت ــل، ســازمان های غی ــن دلی همی
بــر آگاهی دهــی، پشــتیبانی و مشــارکت فعــال بــا رشکت هــا، 

ــد.  ــه دارن ــا جامع ــت و در کل ب دول

ــه  ــت ک ــن اس ــی، ای ــی بین امللل ــر دولت ــازمان های غی ــری س برت
دفاتــر مرکــزی آن هــا معمــوالً بــه طــور روزمــره، بــا رشکت هــا در 
ــای  ــرای کاره ــا ب ــی رشکت ه ــای مال ــوده و از کمک ه ــاط ب ارتب
معمــول و همچنیــن برنامه هــای مخصــوص و ویــژۀ خود مســتفید 
ــاد آســیا )Asia Foundation( طــی  ــال، بنی ــرای مث می  شــوند. ب
یــک ســال، حــدود ۲۲ میلیــون دالــر از رشکت هــا دریافــت کــرد 
ــه مــرصف رســاند.  ــف ب و آن را در برنامه هــا و کشــورهای مختل

معضــل  بــا  معمــوالً  بین املللــی،  دولتــی  غیــر  ســازمان های 
تأمیــن بودجــه از خــارج از کشــور بــرای برنامه هــای خــود در 
غیــر  ســازمان های  از  برخــی  می باشــند.  مواجــه  افغانســتان 
دولتــی بین املللــی، خــود یــک نهــاد متویــل کننــده نیــز می باشــد 
ــا  ــان افغان ه ــا در می ــری از آن ه ــات بیش ــر، توقع ــن ام ــه ای ک
ایــن ســازمان های غیــر دولتــی  بــه وجــود مــی آورد. نقــش 
بین املللــی در تبلیــغ و ترویــج مســئولیت اجتامعــی رشکت هــا 
ــا حــدودی محــدود می باشــد؛ زیــرا پشــتیبانی آن هــا از ایفــای  ت
مســئولیت اجتامعــی توســط رشکت هــای افغانــی و رشکت هــای 
چنــد ملیتــی حــارض در افغانســتان، ممکــن اســت بــد تعبیر شــود. 
بنابــر ایــن، نقــش ســازمان های غیــر دولتــی بین املللــی در تبلیــغ 
و ترویــج مســئولیت اجتامعــی رشکت هــا محــدود بــه حامیــت از 
ســازمان های دولتــی در ایجــاد رشایــط قانونــی بــرای مســئولیت 
ــازمان های  ــی و س ــر دولت ــای غی ــت از نهاده ــی و حامی اجتامع
جامعــۀ مدنــی محلــی در ایجــاد زیربنایــی مناســب بــرای خــود، 

دولــت و رشکت هــا می باشــد. 

4. 7. دیدگاه های مرصف کنندگان عام راجع به مسئولیت 

اجتامعی رشکت ها 

نظری اجاملی بر دیدگاه مرف کنندگان: 
مــرصف کننــدگان نیــز محصــوالت جامعــه بــوده و به ایــن لحاظ، 
ســطح درک آن هــا از مســئولیت اجتامعــی رشکت هــا بازتــاب 
دهنــدۀ رشایــط کلــی کشــور می باشــد. نظرســنجی کیفــی نشــان 
داد کــه مــرصف کننــدگان عــام درک کاملــی از نقــش گســردۀ 
ــد.  ــا ندارن ــات رشکت ه مســئولیت اجتامعــی رشکت هــا در اقدام
بــه همیــن دلیــل، اصطــالح »مســئولیت اجتامعــی رشکت هــا« 
در جریــان ارزیابــی کمــی بــا »کمک هــای خیرخواهانــه« و 
ــن  ــد. ای ــن ش ــا جایگزی ــه ای« رشکت ه ــای خیری ــا »کمک ه ی
ــا را در  ــی رشکت ه ــئولیت اجتامع ــوم مس ــی، درک مفه جایگزین
ــای  ــال، مبن ــن ح ــاء داده و در عی ــدگان ارتق ــرصف کنن ــان م می
ســنجش دیــدگاه عمومــی آن هــا در مــورد رفتــار مســئوالنۀ 
ایــن تحقیــق تشــکیل می دهــد.  را در   اجتامعــی رشکت هــا 

معلومات جمعیت شناسی: 
ــرصف  ــای م ــکار و دیدگاه ه ــول از اف ــناختی معق ــۀ ش ــرای ارائ ب
کننــدگان، نظریــات بیــش از ۲۰۰ نقــر در پنــج شــهر کابــل، 
هــرات، مــزار رشیــف، جــالل آبــاد و قندهــار بررســی کیفــی 
ــل و ســطح اطالعــات مــردم  ــل ماهیــت شــهر کاب ــه دلی شــد. ب
عــام از مســئولیت اجتامعــی رشکت هــا در ایــن شــهر، اکــر 
مصاحبــه شــوندگان )٪۳۳( از شــهر کابــل بودنــد. از دیگــر 
شــهرها بــه صــورت منایندگــی و نســبتاً مســاویانه در حــدود ۱۲٪ 
الــی ٪۱۹ در ایــن تحقیــق حضــور داشــتند تــا نظرســنجی کلــی 
ــن  ــام ای ــردم ع ــام م ــت های مت ــا و برداش ــدۀ دیدگاه ه در برگیرن
ــه در مناطــق دوردســت  ــی ک ــج شــهر باشــد. اگرچــه از مردم پن
قــرار دارنــد، نظرســنجی صــورت نگرفــت، امــا گــامن مــی رود کــه 
ســطح آگاهــی و درک آن هــا از نقش هــای مســئولیت اجتامعــی 
رشکت هــا و همچنیــن توقعــات شــان از رشکت هــا بــرای ایفــای 
ــابه  ــا مش ــن یافته ه ــا ای ــدودی ب ــان، تاح ــئولیت اجتامعی ش مس
کننــدگان  مــرصف  دیدگاه هــای  میــان  تفاوت هایــی  اســت. 
ــات آن هــا در  ــا نظری ــد؛ ام ــاهده ش ــف مش ــهرهای مختل در ش

ــد.  ــابه می باش ــبتاً مش ــوع نس مجم

 جدول 4: مصاحبه های والیتی

مصاحبــه شــوندگان از مشــاغل گوناگــون و بــا عناویــن مختلفــی 
مالــکان  متوســط،  و  بــزرگ  رشکت هــای  کارمنــدان  چــون 
تجارت هــای کوچــک، اعضــای ســازمان های غیــر دولتــی، 
نهادهــای اکادمیــک، کارمنــدان حکومــت و مــردم عــام، بــدون 
وابســتگی مســتقیم ســازمانی در مصاحبه هــا  اشــراک داشــتند. 
بــه همیــن دلیــل، نظریــات آن هــا طــوری کــه در ایــن گــزارش 
ــه در  ــوده و از متــام اقشــار جامع ــع ب ــه اســت، جام ــاب یافت بازت

کشــور منایندگــی می کنــد. 

فیصدی تعداد مصاحبه ها شهرها 

۳۳ ۶۷ کابل

۱۷.۷ ۳۶ هرات

۱۹.۷ ۴۰ مزار رشیف

۱۷.۲ ۳5 جالل آباد

۱۲.۳ ۲5 قندهار

۱۰۰ ۲۰۳ مجموع
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 جدول 5: وابستگی مصاحبه شوندگان

ــق  ــت مطل ــور، اکری ــی کش ــۀ فرهنگ ــر زمین ــه خاط ــفانه ب متأس
مصاحبــه شــوندگان؛ یعنــی ٪۸۹ مــرد بودنــد و تنهــا ٪۱۱ از 

مصاحبــه شــوندگان را زنــان تشــکیل می دادنــد. 
 

 شکل 20 - گروه سنی مصاحبه شوندگان

حــدود ٪۷5 از مصاحبــه شــوندگان در ردۀ ســنی ۴۰-۲۰ ســال 
ــع  ــی از توزی ــتی منایندگ ــه درس ــم ب ــن رق ــه ای ــتند ک ــرار داش ق
نفــوس )٪۶۸ زیــر ســن ۳۰ ســال( در افغانســتان می کنــد. 

میــزان تحصیــالت مصاحبــه شــوندگان بــه طــور دقیــق بازتــاب 
دهنــدۀ اوســط میــزان تحصیــالت در کشــور نیســت؛ زیــرا میــزان 
ســواد بزرگســاالن در افغانســتان بــر اســاس بــرآورد یونســکو 
کننــدگان  اشــراک  می باشــد.   ۳۲٪ حــدود   در   )UNESCO(
در ایــن نظرســنجی بیشــر از قــر تحصیــل کــرده و دارای 
تحصیــالت عالــی بودنــد؛ طــوری کــه ٪۶۴ مصاحبــه شــوندگان 
مــدرک لیســانس و یــا مدرکــی باالتــراز آن داشــتند. ایــن تفــاوت 
ــوس  ــالت نف ــطح تحصی ــوالً س ــرا معم ــد؛ زی ــل درک می باش قاب
ــور  ــالت در رسارس کش ــزان تحصی ــط می ــر از اوس ــهری باالت ش
ــاً  ــا نیــز عموم ــد آن ه ــزان درآم ــب، می ــن ترتی ــه همی ــت. ب اس
باالتــر اســت کــه حــد اوســط درآمدهــای ماهانــۀ نفــوس شــهری 

۴۲۰۰۰ افغانــی و میانــۀ آن ۲۶5۰۰ افغانــی می باشــد. 

  شکل 21 - میزان تحصیالت رشکت کنندگان در تحقیق 

منبــع اطالعاتــی مصاحبــه شــوندگان از مســئولیت اجتامعــی 
رشکت هــا: 

پرســش های  معــرض  در  شــوندگان  مصاحبــه  کــه  هنگامــی 
مختلــف قــرار گرفتنــد،  حــدود ٪۸5 از آنــان از فعالیت هــای 
ــن  ــر ای ــدود ٪۸۲ ب ــتند و ح ــالع داش ــا اط ــۀ رشکت ه خیرخواهان
ــا  ــی آن ه ــاف اجتامع ــه انکش ــا ب ــن کمک ه ــه ای ــد ک ــاور بودن ب
ــد. اکــر مصاحبــه شــوندگان از طریــق تلویزیــون  کمــک می کن
ــدود ٪۲۶ از  ــی )٪5۲( و ح ــانه های اجتامع ــو )٪۶۷(، رس و رادی
طریــق تجــارب  شــخصی خــود از فعالیت هــای خیرخواهانــۀ 
مختلــف،  والیت هــای  در  داشــتند.  آگاهــی  رشکت هــا 
تفاوت هایــی در دیدگاه هــای افــراد مشــاهده می شــد. مــردم 
ــی  ــئولیت اجتامع ــای مس ــت ایف ــار، اهمی ــف و قنده ــزار رشی م
رشکت هــا را در انکشــاف اجتامعــی، حــدود ٪۱۰ کمــر از ســه 
ــدود ٪۱۰ از  ــف، ح ــزار رشی ــد. در م ــی کردن ــر ارزیاب ــهر دیگ ش
مــرصف کننــدگان کمــری معتقــد بودنــد کــه ایفــای مســئولیت 
اجتامعــی رشکت هــا، باعــث بهبــود تصویــر ذهنــی مــردم از 
ــدگان دیگــر شــهرها  ــات مــرصف کنن ــا می شــود. نظری رشکت ه
در ایــن مــورد مشــابه بــود. در کابــل نقــش تلویزیــون و رادیــو در 
ایجــاد آگاهــی در مــورد مســئولیت اجتامعــی رشکت هــا کمــر و 
ــدود ۱۰٪  ــی ح ــانه های اجتامع ــش رس ــود و نق ــدود ٪۱5 ب در ح
ــش  ــزان نق ــرات می ــت. در ه ــوده اس ــهرها ب ــر ش ــر از دیگ کم
رســانه های اجتامعــی در ایجــاد آگاهــی در مــورد مســئولیت 
اجتامعــی رشکت هــا در ســطح بســیار پایینــی )حــدود ٪۲۰ کمــر 
ــدود ۱۰٪  ــف ح ــزار رشی ــت. در م ــرار داش ــهرها( ق ــر ش از دیگ
مــرصف کننــدگان بیشــری از طریــق دوســتان و خانــوادۀ خــود 
در دیگــر شــهرها، از مســئولیت اجتامعــی رشکت هــا اطــالع 

ــد.  ــه بودن یافت

 شکل 22 - منبع آگاهی در مورد مسئولیت اجتامعی رشکت ها

فیصدی دفعات
وابستگی مصاحبه 

شوندگان

۴۷.۸ ۹۷ مرصف کننده

۱۱.۳ ۲۳ رشکت بزرگ

۱۰.۳ ۲۱ رشکت متوسط

۳.۴ ۷ رشکت کوچک

۱۰.۸ ۲۲ سازمان غیر دولتی ملی

۳.۴ ۷ سازمان غیر دولتی بین املللی

۱۲.۸ ۲۶ بخش های اکادمیک

۱۰۰ ۲۰۳ مجموع
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اجتامعــی  مســئولیت  از  کننــدگان  مــرف  اســتقبال 
 : رشکت هــا

ــه  ــه ب ــی ک ــوم، از رشکت های ــور عم ــه ط ــوندگان ب ــه ش مصاحب
اهــدای کمک هــای خیریــه می پردازنــد، اســتقبال می کننــد. 
ــد  ــه خری ــتند ک ــار داش ــوندگان اظه ــه ش ــدود ٪۷۹ از مصاحب ح
می دهنــد  ترجیــح  را  رشکت هایــی  خدمــات  و  محصــوالت 
کــه بــه کمک هــای خیریــه ای پرداختــه و مســئوالنه رفتــار 
ــاب  ــا انتخ ــا ب ــوندگان ی ــه ش ــش از٪۹۰ از مصاحب ــد. بی می کنن
ــه  ــؤال ک ــن س ــه ای ــق« ب ــا » مواف ــق« ی ــال مواف ــۀ »کام گزین
ــی  ــات رشکت های ــوالت و خدم ــد محص ــان خری ــح ش ــا ترجی آی
ــی و  ــات آموزش ــگان، خدم ــی رای ــای صح ــه مراقبت ه ــت ک اس
ــت  ــت اهمی ــط زیس ــه محی ــه داده، ب ــامل ارائ ــامیدنی س آب آش
ــه و کشــور  ــه جامع ــه ای داشــته و ب ــد، برنامه هــای خیری می دهن
خــود احــرام و اهمیــت قائــل می باشــند، پاســخ موافــق دادنــد. 
بــا در نظــر داشــت متــام خدماتــی کــه از ســوی رشکت هــا 
ــط                  ــور اوس ــه ط ــرات ب ــتقبال ه ــزان اس ــود، می ــه داده می ش ارائ
٪ ۷کمــر نســبت بــه دیگــر شــهرها بــود. اوســط میــزان اســتقابل 
از مســئولیت اجتامعــی رشکت هــا در دیگــر شــهرها تقریبــا برابــر 

ــود.  ب

  شکل 23 - میزان ترجیح مشریان به مسئولیت اجتامعی رشکت ها

بــه  رشکت هــا  اگــر  کــه  می دهنــد  نشــان  یافته هــا  ایــن 
درســتی برنامه هــای مربــوط بــه کمک هــای اجتامعــی خــود 
ــه دیگــر  ــاد آن هــا را ب ــه احتــامل زی ــد، مشــریان ب ــغ کنن را تبلی
ــنجی های  ــا نظرس ــد داد. ام ــح خواهن ــب ترجی ــای رقی رشکت ه
ــکل  ــه ش ــد )ب ــد منی کن ــی را تأیی ــن ارزیاب ــا، ای ــا از رشکت ه م
کــه  داد  نشــان  نظرســنجی رشکت هــا،  کنیــد(.  مراجعــه   ۱۲
تنهــا حــدود ٪۱۴ از رشکت هــای بــزرگ و ٪۱۰ از رشکت هــا 
متوســط معتقــد بودنــد کــه افزایــش هزینــۀ مســئولیت اجتامعــی 
ــر  ــالوه ب ــود. ع ــات می ش ــش فروش ــه افزای ــر ب ــا، منج رشکت ه
ایــن، تنهــا ٪۳۶ از رشکت هــای بــزرگ و ٪۳۰ از رشکت هــای 
ایفــای  در  بیشــر  مشــارکت  کــه  داشــتند  اظهــار  متوســط 
مســئولیت اجتامعــی رشکت هــا، میــزان وفــاداری  مشــریان 
رشکت هــا  کــه  می رســد  نظــر  بــه  داد.  خواهــد  افزایــش  را 
تحقیقــات دقیقــی در ایــن زمینــه انجــام نــداده باشــند و بــه 
همیــن دلیــل، اطــالع ندارنــد کــه بــا رفتــار اجتامعــی مســئوالنۀ 

و تبلیــغ درســت آن، می تواننــد درآمــد خویــش را افزایــش دهنــد. 
ــه  ــی را ک ــریان، رشکت های ــه مش ــد ک ــا منی دانن ــن رشکت ه ای
رفتــار اجتامعــی مســئوالنه دارنــد بــه رقبــای آنهــا کــه فاقــد چنیــن 
ــن نظرســنجی  ــد. یافته هــای ای ــح می دهن ــاری  باشــند، ترجی رفت
رشکت هــا  اجتامعــی  مســئولیت  جهانــی  رونــد  بــا  مطابــق 
می باشــد کــه نشــان می دهــد، رشکت هایــی کــه برنامه هــای 
مربــوط بــه مســئولیت اجتامعــی آن هــا بــه خوبــی تعریــف و 
تبلیــغ شــده باشــد، افزایشــی در ارقــام فــروش و ســود خــود 
 مشــاهده  می کننــد. بــرای رشکت هــای افغانــی مهــم اســت کــه: 

ارائــۀ  بــه  )ب(  شــوند؛  آگاه  مهــم  محــرک  ایــن  از  )الــف( 
برنامه هــای مؤثرتــر و فعال تــر در زمینــۀ مســئولیت اجتامعــی 
ــی  ــئولیت اجتامع ــای مس ــوند؛ و )ج( ایف ــب ش ــا ترغی رشکت ه
ــد  ــغ کنن ــود تبلی ــریان خ ــه مش ــری ب ــورت مؤثرت ــه ص ــود را ب خ
ــد.  ــود را ببینن ــئوالنۀ خ ــی مس ــار اجتامع ــی رفت ــع واقع ــا مناف  ت

مرف کننده به عنوان عامل بازریابی برای رشکت
ــدون  ــه ب ــتند ک ــار داش ــوندگان، اظه ــه ش ــدود ٪۶۷ از مصاحب ح
هیــچ تردیــد، خریــد محصــوالت و خدمــات رشکت هایــی را کــه 
ــتان و  ــه دوس ــد، ب ــای می کنن ــود را ایف ــی خ ــئولیت اجتامع مس
ــه طــور  ــد. ایــن رقــم در قندهــار ب ــه می کنن ــواد ۀ خــود توصی خان
قابــل مالحظــه ای )حــدود ٪۲۳( کمــر بــود در حالــی کــه حــدود 
ــه  ــتند ک ــار داش ــل اظه ــری در کاب ــدگان بیش ــرصف کنن ٪۹ م
خریــد محصــوالت و خدمــات چنیــن رشکت هایــی را بــه دوســتان 
ــرصف  ــب، م ــن ترتی ــه ای ــد. ب ــنهاد می کنن ــود پیش ــوادۀ خ و خان
کننــدگان مایــل هســتند تــا خدمــات و محصــوالت رشکت هایــی 
را کــه دارای برنامه هــای مناســب در زمینــۀ مســئولیت اجتامعــی 
بازاریابــی  آنهــا  بــرای  و  تبلیــغ منــوده  رشکت هــا می باشــند، 
ــر ایــن، برنامه هــای مربــوط بــه مســئولیت اجتامعــی  ــد. بناب کنن
بــرای  قابــل توجهــی  افــزوده«  رشکت هــا در واقــع، »ارزش 
رشکت هــا بــوده و از ایــن برنامه هــا بایــد بــرای بهبــود فوایــد 
ــن نحــو ممکــن اســتفاده شــود.  ــه بهری ــی ب ــی و بازاریاب  تجارت

مشوق های دولتی برای مسئولیت اجتامعی رشکت ها: 
مصاحبه هــای مــا بــا نهادهــای دولتــی، بــه شــمول وزارت مالیــه 
نشــان داد کــه ایــن نهادهــا مایــل بــه ارائــۀ مشــوق های مالیاتــی 
حــال  در  زیــرا  منی باشــند؛  خیریــه ای  کمک هــای  ادای  در 
حــارض، اولویــت دولــت افزایــش عوایــد مالیاتــی اســت  و ارائــۀ 
ــد.  ــض می باش ــت در تناق ــن اولوی ــا ای ــی ب ــای مالیات معافیت ه
ــا  ــوده و ب ــف ب ــت مخال ــع دول ــن موض ــا ای ــدگان ب ــرصف کنن م
توافــق عمومــی )٪۸۸( درخواســت دارنــد تــا دولــت مشــوق هایی 
ــئوالنه  ــی مس ــار اجتامع ــه رفت ــدام ب ــه اق ــی ک ــرای رشکت های ب
می کننــد ارائــه دهــد. در مقایســه بــا دیگــر شــهرها اوســط توافــق 
ــا ایــن موضــوع، حــدود ٪۱۱ کمــر  مصاحبــه شــوندگان کابــل ب
بــود. تنهــا 5٪ از پاســخگویان بــه ارائــۀ چنیــن مشــوق هایی 
اعــراض کردنــد کــه ایــن خــود، بیانگــر موقــف مشــخص مــردم 
در رابطــه بــا ایــن موضــوع می باشــد. ایــن یافته هــا توجیــه 
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قاطعــی بــرای انســتیتوت جامعــۀ مدنــی افغانســتان و رشکت هــا 
ــۀ چنیــن مشــوق هایی البیگــری کــرده و  ــرای ارائ ــا ب می باشــد ت
ــر  ــد. کــم اهمیــت تلقــی کــردن ارزش و تأثی جلــب حامیــت کنن
ــه  ــه بینان ــوی دولــت کوت ــی رشکت هــا از س ــئولیت اجتامع مس
ــۀ مســئولیت اجتامعــی  ــرا یــک برنامــۀ خــوب در زمین اســت؛ زی
ــت  ــای کیفی ــرای ارتق ــزاری ب ــوان اب ــه عن ــد ب ــا می توان رشکت ه
زندگــی مــردم و کمــک بــه انکشــاف اجتامعــی، اقتصــادی، 

ــد واقــع شــود.  زیســت محیطــی و سیاســی کشــور مفی

 شکل 24 - ارائۀ مشوق هایی از سوی دولت در قسمت مسئولیت اجتامعی رشکت ها

فرمان دولت به ایفای مسئولیت اجتامعی رشکت ها: 
ــای  ــرای برنامه ه ــه اج ــت ب ــان دول ــا فرم ــدگان، ب ــرصف کنن م
مربــوط بــه مســئولیت اجتامعــی رشکت هــا بــه طــور کامــل 
چنیــن  بــا  پاســخگویان  از   ۷۷٪ حــدود  می باشــند.  موافــق 
دســتوری از ســوی دولــت »موافــق« یــا »کامــال موافــق« 
ــد.  ــان دادن ــت نش ــا آن مخالف ــا٪ ۲ ب ــه تنه ــی ک ــد؛ در حال بودن
هیــچ کــدام از پاســخگویان بــا دســتور دولــت بــه رشکت هــا 
مخالــف«  »کامــال  خیریــه ای  کمک هــای  اهــدای  بــرای 
ــهر  ــج ش ــان پن ــه ای می ــل مالحظ ــای قاب ــند. تفاوت ه منی باش
هــرات،  و  کابــل  در  پاســخگویان  اگرچــه  نداشــت،  وجــود 
بــه  از دســتور دولــت  الــی٪ ۸ حامیــت کمــری  حــدود٪ ۶ 
ــد.  ــه ای نشــان دادن ــرای اهــدای کمک هــای خیری ــا ب  رشکت ه

ــی  ــوم کل ــه مفه ــه ب ــای خیری ــؤال از کمک ه ــه س ــی ک هنگام
ــد  ــخص ش ــد، مش ــوف ش ــا معط ــی رشکت ه ــئولیت اجتامع مس
ــد  ــتی از آن ندارن ــدگان، درک درس ــرصف کنن ــیاری از م ــه بس ک
و بــه همیــن دلیــل، پاســخ ها متفــاوت بــود. حــدود ٪۶5 از 
بــر  اجتامعــی  مســئولیت  ایفــای  تحمیــل  بــا  پاســخگویان 
بودنــد )در کابــل ٪۲۳ و در هــرات ۱۳٪  رشکت هــا مخالــف 
ــف،  ــزار رشی ــه در م ــی ک ــد؛ در حال ــان دادن ــت نش ــر موافق کم
قندهــار و جــالل آبــاد حــدود ٪۱۴ الــی ٪۲۳ بیشــر موافــق 
ــا جریمــۀ رشکت هــا بــه  بودنــد(.  حــدود ٪۴۶ از پاســخگویان، ب
خاطــر عــدم ایفــای مســئولیت اجتامعــی موافــق بودنــد )هــرات 
ــت بیشــری از وضــع جریمــه  ــف حــدود ٪۲۲ حامی ــزار رشی و م
و قندهــار و جــالل آبــاد حــدود ٪۲5 حامیــت کمــری از آن 
نشــان دادنــد(. ایــن تناقــض مشــهود را می تــوان تنهــا بــه درک 
ضعیــف پاســخگویان از موضــوع مســئولیت اجتامعــی رشکت هــا 

ربــط داد. مفهــوم کمک هــای خیریــه ای رشکت هــا و دیگــر 
ــه حفاظــت  بخش هــای مســئولیت اجتامعــی رشکت هــا؛ از جمل
از محیــط زیســت، کشــور و جامعــه، آب آشــامیدنی ســامل، 
آمــوزش بــا کیفیــت و مراقبت هــای صحــی بــا کیفیــت، بــه شــدت 
از ســوی پاســخگویان حامیــت می شــود و بیشــر از ٪۹۰ آن هــا 
پشــتیبانی خــود را ابــراز داشــتند. بنابــر ایــن، در حالــی که مرصف 
کننــدگان بــه تحمیــل ایفــای مســئولیت اجتامعــی بــر رشکت هــا 
از ســوی دولــت بــه طــور جــدی معــرض می باشــند، امــا در 
واقــع، از دولــت می خواهنــد کــه بــرای مســئولیت اجتامعــی 
 رشکت هــا ســاز و کار و مشــوق های مالــی در نظــر بگیــرد. 

پاســخگویان بــه خوبــی درک می کننــد کــه رشکت هــای کوچــک 
ــی و  ــاظ مال ــان را از لح ــه آن ــد ک ــی دارن ــالً متفاوت ــط کام رشای
حقوقــی آســیب پذیــر می ســازد. در نتیجــه ٪5۷ از پاســخگویان 
بــا تحمیــل ایفــای مســئولیت اجتامعــی بــر رشکت هــای کوچــک 
موافــق نبودنــد. در کابــل، ایــن رقــم بــه طــور قابــل مالحظــه ای 
افزایــش داشــت کــه بــه ٪۷۸ می رســید؛ در حالــی کــه ایــن 
ــب، ٪۴۶ و ۳5٪  ــه ترتی ــاد ب ــالل آب ــف و ج ــزار رشی ــم، در م رق
 بــود کــه بــه طــور قابــل مالحظــه ای کاهــش را نشــان می دهــد.

 
مرف وجوه مسئولیت اجتامعی رشکت ها: 

حــدود ٪۶۶ از پاســخگویان ترجیــح می دهنــد تــا بــه جــای 
اســتفاده از دولــت یــا ســازمان های دیگــر، خــود رشکت هــا 
بــه مــرصف  بــه مســئولیت اجتامعی شــان را  وجــوه مربــوط 
برســانند. ایــن رقــم در کابــل و هــرات حــدود ٪۲۰ کمــر و 
ــن  ــت ای ــد. عل ــر می باش ــدود ٪۲5 بیش ــر ح ــهر دیگ ــه ش در س
ترجیــح احتــامالً عــدم اعتــامد مــرصف کننــدگان بــه دولــت 
ــامد،  ــدم اعت ــن ع ــل ای ــت. از دالی ــر اس ــازمان های دیگ ــا س ی
می تــوان بــه ارتباطــات ناکافــی و آگاهــی کــم مــردم از کارهایــی 
کــه دیگــر نهادهــا، ماننــد ســازمان های جامعــۀ مدنــی در کشــور 
ارائــه مــی دهنــد اشــاره کــرد. تالش هــا و کارهــای ســازمان های 
ــه  ــبت ب ــری نس ــای مؤثرت ــت، پیامده ــن اس ــی ممک ــۀ مدن جامع
کمک هــای  زمینــۀ  در  رشکت هــا  خــود  مســتقیم  اقدامــات 
آنجایــی کــه  از  برایــن،  باشــد. عــالوه  خیرخواهانــه داشــته 
برنامــۀ شــناخته شــده و مشــخصی بــرای نظــارت بــر پروژه هایــی 
ــا  ــرای رشکت ه ــی ب ــۀ مدن ــازمان های   جامع ــه س ــدارد ک ــود ن وج
ــرصف  ــه م ــد ک ــد دارن ــدگان تردی ــرصف کنن ــد، م ــی کنن ــرا م اج
ــران  ــدۀ دیگ ــه عه ــا را ب ــی رشکت ه ــئولیت اجتامع ــۀ مس بودج
بگذارنــد. عــدم اعتــامد پاســخگویان بــه نهادهــای غیــر دولتــی 
در کابــل و هــرات بــه مراتــب کمــر و در حــدود ٪۴5 بــود و 
در ایــن شــهرها اعتــامد بــه نهادهــای غیــر دولتــی بیشــر 
ــه  ــر ک ــن نظ ــا ای ــخگویان ب ــکل، پاس ــن ش ــه همی ــد. ب می باش
دولــت وجــوه مســئولیت اجتامعــی رشکت هــا را جمــع آوری 
کــرده و ســپس بــه مــرصف برســاند، نیــز بــا تفــاوت ٪۴۱ بــه ۳۴٪ 
ــه  ــل نســبت ب ــدگان در کاب ــد؛ اگرچــه مــرصف کنن ــف بودن مخال
 چهــار شــهر دیگــر بــا ایــن نظــر بیشــر موافقــت نشــان دادنــد. 
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خالصه 
ــد، رشکت هــا از  ــدگان می خواهن ــه طــور خالصــه، مــرصف کنن ب
ــد  ــا خری ــد ب ــل دارن ــد و متای ــئولیت بپذیرن ــی مس ــاظ اجتامع لح
محصــوالت و خدمــات آن ها و بــا ترغیب دوســتان و خانواده های 
خــود بــه خریــد محصــوالت و خدمــات آن هــا بــه خاطــر ایفــای 
ــد.  ــاداش دهن ــا پ ــن رشکت ه ــه ای ــان ب ــی ش ــئولیت اجتامع مس
ــا بــرای  ــد ت ــر دولــت فشــاروارد کنن ــد ب مــرصف کننــدگان حارضن
آن هــا  بــه  رشکت هــا،  مســئوالنۀ  رفتــار  افزایــش  و  ترغیــب 
مشــوق هایی ارائــه دهــد. امــا در صــورت عــدم ایفــای مســئولیت 
ــد، از  ــدگان حارضن ــرصف کنن ــا، م ــوی رشکت ه ــی از س اجتامع
فرمــان دولــت بــرای واداشــن رشکت هــا بــه انجــام کمک هــای 
ــد.  ــت کنن ــا حامی ــه برآن ه ــع جریم ــن، وض ــه ای و همچنی  خیری

رشکت هــا  خــود  تــا  دارنــد  متایــل  عــام  کننــدگان  مــرصف 
مســئولیت توزیــع و مــرصف کمک هــای مالــی شــان را بــه 
عهــده بگیرنــد. بــه نظــر آن هــا، عاقالنــه نیســت کــه دولــت وجــوه 
مســئولیت اجتامعــی رشکت هــا را جمــع آوری و ســپس در میــان 
ــد کــه  ــدگان درک مــی کنن ــد. مــرصف کنن ــع کن ــدان توزی نیازمن
ــرات اقتصــادی و سیاســی  ــل تغیی رشکت هــای کوچــک در مقاب
ــه آن هــا اجــازه داده  ــد ب ــوده و مــی خواهن بیشــر آســیب پذیــر ب
شــود تــا طبــق میــل خــود، بــه مســئولیت اجتامعی شــان عمــل 

ــد.  کنن

ــا،  ــرای رشکت ه ــم ب ــیار مه ــی بس ــده عامل ــرصف کنن ــدگاه م دی
ــورت  ــه ص ــه آن توج ــد ب ــه بای ــت ک ــی اس ــۀ مدن ــت و جامع دول

ــود.  ــته ش ــرام گذاش ــه و اح گرفت

ــه  ــبت ب ــدگان نس ــرصف کنن ــه م ــد ک ــد درک کنن ــا بای رشکت ه

رفتــار رشکت هــا در قبــال اجتــامت محلــی، کشــور و در کل 
ــی را  ــدگان، رشکت های ــه حســاس می باشــند. مــرصف کنن جامع
ترجیــح می دهنــد کــه رفتــار اجتامعــی مســئوالنه تری دارنــد. در 
ــد  ــی کــه می توان ــن عوامل ــه چنی ــت، توجــه ب ــر از رقاب ــی پ فضای
رشکت هــا را از رقبــای شــان متامیــز ســازد، بســیار مهــم اســت. 
دولــت بایــد بدانــد و درک کنــد کــه خواســت مــرصف کننــدگان از 
دولــت ایــن اســت کــه نقــش رهــربی ترغیــب، تشــویق و حتــی 
ــرد،  ــه عهــده بگی ــه ب ــه جامع ــرای کمــک ب ــار رشکت هــا را ب اجب
تــا رشکت هــا فقــط بــه فکــر منافــع خــود نبــوده و نقشــی جــدی 
در ایجــاد رفــاه اجتامعــی ایفــا کننــد. بــه همیــن دلیــل، مــرصف 
کننــدگان از دولــت می خواهنــد تــا قوانیــن، قواعــد و مقرراتــی را 
ــور  ــا در کش ــی رشکت ه ــئولیت اجتامع ــد مس ــت رون ــرای هدای ب
وضــع کنــد. آنــان همچنیــن، از دولــت می خواهنــد کــه بــه 
ــل  ــان حاص ــه و اطمین ــررات پرداخت ــن و مق ــن قوانی ــق ای تطبی
ــی  ــاه اجتامع ــن رف ــرای تأمی ــوع، ب ــا در مجم ــه رشکت ه ــد ک کن

ــد.  ــا می کنن ــری ایف ــش مؤث نق

ســازمان های جامعــۀ مدنــی می داننــد کــه نــه دولــت و نــه 
ــرای ایفــای مســئولیت  رشکت هــا اقدامــات قابــل مالحظــه ای ب
ــن،  ــت. بنابرای ــد گرف ــت نخواهن ــا روی دس ــی رشکت ه اجتامع
ایــن مســئولیت دولــت اســت [؟] کــه دیدگاه هــای مــرصف 
کننــدگان را بــه پالیســی های قابــل اجــرا، قوانیــن و سیســتم های 
حامیتــی، تبدیــل کنــد تــا مشــارکت رشکت هــا در رفتارهــای 
مســئوالنۀ اجتامعــی منظم تــر، مؤثرتــر و عــاری از تنــش و 

ــرد.  ــورت گی ــت ص مخالف

همــکاری دولــت، رشکت هــا و ســازمان های جامعــۀ مدنــی کلیــد 
توســعۀ موفــق مســئولیت اجتامعــی رشکت هــا در افغانســتان 

می باشــد.
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و  رشکت هــا  اجتامعــی  مســئولیت  5.تأثیــرات 
افغانســتان  در  آن  از  متابعــت 

5. 1. اندازه گیری تأثیر مسئولیت اجتامعی رشکت ها در 

افغانستان 
مســئولیت  بــه  مربــوط  فعالیت هــای  تأثیــر  گیــری  انــدازه 
اســت.  دشــواری  کار  افغانســتان  در  رشکت هــا  اجتامعــی 
در ســال ۲۰۱۷ آقــای عبداللــه عــادل یــک محصــل افغــان 
مــورد  در  جرمنــی،  بوخــوم  دانشــگاه  در  داکــری  مقطــع  در 
»شــیوه ها و تأثیــر اقتصــادی مســئولیت اجتامعــی رشکت هــا 
در افغانســتان« رشوع بــه تحقیــق کــرد. هــدف تحقیــق وی 
در  رشکت هــا  اجتامعــی  مســئولیت  منونه هــای  »بررســی 
افغانســتان و دالیــل رشکت هــا بــرای اقــدام بــه ایفــای مســئولیت 
اجتامعــی« بــود. وی قصــد داشــت تــا فعالیت هــای مربــوط بــه 
مســئولیت اجتامعــی رشکت هــا را در افغانســتان، ســنخ شناســی 
و دســته بندی کــرده و ســپس آن هــا را بــا فعالیت هــای مشــابه در 
دیگــر کشــورهای در حــال توســعه و توســعه یافتــه مقایســه کنــد. 
ــوارد  ــی از م ــل برخ ــل مفص ــق »تحلی ــن تحقی ــر ای ــدف دیگ ه
منتخــب )پروژه هــای منتخــب در زمینــۀ مســئولیت اجتامعــی 
ــر  ــا ب ــادی آن ه ــر اقتص ــی »تأثی ــور بررس ــه منظ ــا(« ب رشکت ه
ــا اســتفاده از شــیوه های ارزیابــی اقتصــادی«  جوامــع محلــی، ب
ــئولیت  ــا »مس ــه آی ــد ک ــت، دریاب ــادل می خواس ــای ع ــود. آق ب
ــن  ــا جایگزی ــاوب ی ــه ای متن ــد گزین اجتامعــی رشکت هــا می توان
ــر.  ــا خی ــن خدمــات شــهری« در افغانســتان باشــد ی ــرای تأمی  ب

افغــان و نظرســنجی  بررســی وبســایت رشکت هــای  از  پــس 
اینرنتــی از آن هــا، آقــای عــادل بــه ایــن نتیجــه رســید کــه تعــداد 
فعالیت هــای مربــوط بــه مســئولیت اجتامعــی رشکت هــا در 
ــود« و  ــورد »وج ــد در م ــوده و بای ــه ب ــل مالحظ ــتان، قاب افغانس
 )field research(ــی ــات میدان ــا تحقیق ــن فعالیت ه ــر« ای »تأثی
صــورت گیــرد. البتــه، پــس از تحقیقــات ابتدایــی میدانــی، 
ــرا در  ــق را نداشــت؛ زی ــف تحقی ــای عــادل چــاره ای جــز توق آق
ــئولیت  ــرای مس ــای اج ــی محل ه ــاهده و ارزیاب ــخیص، مش تش
ــا چالــش   و مخالفــت  روبــرو شــدد. بیــش  اجتامعــی رشکت هــا ب
از ۱۸ نامــۀ رســمی از ســوی نهادهــا و وزارت هــای مربوطــه، 
ــش از ۷۰  ــد و بی ــادر ش ــق ص ــن تحقی ــام ای ــت از انج ــه حامی ب
ایمیــل رســمی و غیــر رســمی مبادلــه شــد تــا پروژه هــای مربــوط 
بــه طــور رســمی مــورد  بــه مســئولیت اجتامعــی رشکت هــا 
تحقیــق قرارگیــرد. آقــای عــادل در مجمــوع، تنهــا از ۱۱ محــل 
ــی در  ــرا رشکت هــا نگرانی های ــد کــرد؛ زی ــت بازدی ــار والی در چه
زمینــۀ نقــض حریــم خصوصی شــان، بــی اعتــامدی و نیــز دیگــر 
ــه  ــود ادارات مســئولی ک ــی افشــا ناشــده داشــتند. نب نگرانی های
ــر  ــد، نیــز ب ــا آقــای عــادل بپردازن ــد بــه همــکاری رســمی ب بتوانن
ایــن چالش هــا افــزود. در نتیجــه، در اکــر مــوارد آقــای عــادل 
نتوانســت پروژه هایــی را کــه در وبســایت رشکت هــا قــرار داشــتند، 
شناســایی کــرده و از آن هــا بازدیــد بــه عمــل آورنــد. پروژه هایــی 
کــه از آن هــا بازدیــد بــه عمــل آمــد، شــامل عرضــۀ خدمــات در 

بخش هــای مکاتــب، شــفاخانه ها، مراکــز آمــوزش الکرونیکــی، 
چاه هــای آب و پــروژۀ درمــان از راه دور بودنــد. آقــای عــادل 
یافــت:  دســت  ذیــل  کلیــدی  نتایــج  بــه  تحقیــق،  ایــن   در 

متــام رشکت هــای بــزرگ دارای فعالیت هــای اجتامعــی . 1
اصطــالح  بــا  آن هــا  از  برخــی  تنهــا  امــا  می باشــند؛ 

دارنــد.  آشــنایی  رشکت هــا«  اجتامعــی  »مســئولیت 
مخابــرات . 2 ســکتور  در  عمدتــاً  خصوصــی  رشکت هــای 

دارنــد.  ثابــت  اجتامعــی  فعالیت هــای 
اکــر پروژه هــای اجتامعــی رشکت هــای خصوصــی )ماننــد . 3

ــره(،  ــع غــذا و غی امــداد رســانی در حــوادث طبیعــی و توزی
ــب  ــایی جوان ــل، شناس ــن دلی ــه ای ــوده و ب ــدت ب ــاه م کوت
ــر ایــن، برخــی  ذینفــع در آن هــا دشــوار می باشــد. عــالوه ب
از پروژه هــا در مناطقــی تطبیــق می شــوند کــه نهادهــای 
غیــر دولتــی نیــز عیــن خدمــات را در آن مناطــق ارائــه 
ــدازه گیــری دقیــق تأثیــر مســتقیم  ــد. ایــن امــر، ان می دهن
ــا را  ــی رشکت ه ــئولیت اجتامع ــه مس ــوط ب ــای مرب پروژه ه

دشــوار می ســازد. 
بــه دلیــل فقــدان مکانیزم هــای حفــظ دوام پروژه هــای . 4

ــد  ــد از چن ــا، بع ــی رشکت ه ــئولیت اجتامع ــه مس ــوط ب مرب
ــا  ــد و ی ــه بودن ــن رفت ــا از بی ــا ی ــام پروژه ه ــاً مت ــال تقریب س

ــود.  ــا کــم شــده ب ــر آنه تأثی
ــا . 5 ــی از رشکت ه ــی، برخ ــادی و تجارت ــی اقتص ــت کل وضعی

ــود را  ــی خ ــای اجتامع ــۀ پروژه ه ــا بودج ــاخت ت را وادار س
ــد.  کاهــش دهن

اکــر رشکت هــا بنیادهــای مســتقلی بــرای فعالیت هــای . 6
ــد.  ــکیل داده ا ن ــود تش ــی خ ــئولیت اجتامع ــه مس ــوط ب مرب
امــا در بعضــی از رشکت هــا، بخش  هــای بازاریابــی و منابــع 
بــری مســئول پروژه هــای مربــوط بــه مســئولیت اجتامعــی 
ــد. ایــن امــر، شناســایی پروژه هــای مربــوط  رشکت هــا بودن
ــه مســئولیت اجتامعــی رشکت هــا را دشــوار مــی ســاخت.  ب

شــفاخانه ها، . 7 اعــامر  مثــال  )بــرای  پروژه هــا  از  بعضــی 
مکاتــب، چاه هــای کوچــک آب و پارک هــای بــازی( را 
ــر  ــا در نظ ــادی آن ه ــر اقتص ــی تأثی ــرای ارزیاب ــوان ب می ت
گرفــت، امــا ایــن نــوع انــدازه گیــری دشــوار می باشــد؛ 
دخیــل  تســهیالت  ایــن  ادارۀ  در  رشکت هــا  خــود  زیــرا 

 . شــند منی با
در تعــداد بســیار کمــی از پروژه هــا بــه تحقیــق بیشــر . 8

عالقمنــدی نشــان داده می شــد کــه در میــان آن هــا، پــروژۀ 
ــروژۀ اهــدای بورســیۀ  ــان از راه دور رشکــت روشــن و پ درم
 رشکــت ام. تــی. ان افغانســتان را می تــوان نــام بــرد. 

ارزیابــی کلــی در پــروژۀ تحقیــق ایــن شــد کــه بــه دلیــل فقــدان 
ــئولیت  ــوم مس ــف از مفه ــب و درک ضعی ــی مناس ــط قانون رشای
ــه شــمول مکانیزم هــای گــزارش دهــی،  اجتامعــی رشکت هــا )ب
ــر آن هــا را  ــودن ماهیــت تعهــدات رشکت هــا کــه تأثی مقطعــی ب
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ــی  ــدان هامهنگ ــازد، فق ــدود می س ــا مح ــداری فعالیت ه ــر پای ب
ــل  ــی در مح ــر دولت ــازما ن هادهای غی ــت و س ــن دول ــب بی مناس
ــا  ــه فعالیت ه ــن گون ــر ای ــی تأثی ــره( ارزیاب ــروژه و غی ــق پ تطبی
ــق،  ــج تحقی ــن، نتای ــر ای ــالوه ب ــازد. ع ــوار می س ــیار دش را بس
ارائــۀ اطالعــات نادرســت در مــورد مقــدار، گســره و میــزان 
اجتامعــی  مســئولیت  بــه  مربــوط  فعالیت هــای  موفقیــت 
ــر  ــت ب ــن اس ــز ممک ــا نی ــی از رشکت ه ــوی برخ ــا از س رشکت ه
 اثرگــذاری واقعــی مســئولیت اجتامعــی رشکت هــا تأثیــر بگــذارد. 

کــه  اســت  نظریاتــی  بــا  مطابــق  عــادل  آقــای  یافته هــای 
ــتند.  ــار داش ــق اظه ــن تحقی ــان ای ــوندگان در جری ــه ش مصاحب
طبــق ایــن یافته هــا و نظریــات، دلیــل اقدامــات نامؤثــر در 
و  مقــررات  فقــدان  رشکت هــا  اجتامعــی  مســئولیت  زمینــۀ 
نظــارت دولــت می باشــد. عــالوه بــر ایــن، فقــدان آگاهــی 
مناســب رشکت هــا و جامعــه در مــورد گســره و زمینــۀ مســئولیت 
بــه  مربــوط  اقدامــات  نامؤثریــت  بــه  رشکت هــا  اجتامعــی 
اســت.  افــزوده  کشــور  در  رشکت هــا  اجتامعــی   مســئولیت 

یافته هــای دلــرد کننــدۀ آقــای عــادل در مــورد مؤثریــت و 
افغانســتان، فقــط  تأثیــر مســئولیت اجتامعــی رشکت هــا در 
تنهــا  و  بــوده  رشکت هــا  بردوســتانۀ  اقدامــات  دیــدگاه  از 
اشــاره ای بــه وضعیــت کلــی مســئولیت اجتامعــی رشکت هــا 
اجتامعــی  مســئولیت  جنبه هــای  دیگــر  مــا  دارد.  کشــور  در 
انجــام  رشکت هــا؛ ماننــد رهــربی رشکــت، اصــول اخالقــی 
تجــارت و پیــروی از رهنمودهــای زیســت محیطــی، شــغلی 
 و اجتامعــی را نیــز در ادامــه مــورد بحــث قــرار می دهیــم. 

5. 2. رهربی رشکت
رهــربی شایســتۀ رشکــت بــا شــهروندی شایســتۀ رشکتــی بــا 
یکدیگــر پیونــد دارنــد. رشکتــی کــه بــه شایســتگی رهــربی شــود، 
از مســئولیت خــود نــه تنهــا نســبت بــه ســهامداران، بلکــه نســبت 
ــد و  ــت می کن ــه در آن فعالی ــه ای ک ــود، جامع ــدان خ ــه کارمن ب
دولتــی کــه بــه آن مالیــات می پــردازد آگاهــی داشــته و می دانــد 
ــای  ــه نگرانی ه ــه چ ــد و ب ــروی کن ــی پی ــه مقررات ــد از چ ــه بای ک
زیســت محیطــی و اجتامعــی توجــه نشــان دهــد. رشکتــی 
کــه بــه شایســتگی رهــربی می شــود قــادر خواهــد بــود، بــه 
ــۀ مســئولیت  اهــداف و تعهــدات وعــده داده شــدۀ خــود در زمین
اجتامعــی رشکت هــا عمــل کنــد. بنابــر ایــن، یــک سیســتم 
ــی  ــئولیت اجتامع ــۀ مس ــت در زمین ــرای رشک ــته ب ــربی شایس ره
اســت.  برخــوردار  قابــل مالحظــه ای  اهمیــت  از   رشکت هــا، 

یکــی از اجــزای بســیار مهم سیســتم رهــربی یک رشکــت، هیئت 
مدیــرۀ رشکــت می باشــد. هیئــت مدیــره مؤظــف اســت، راهــی را 
ــدان  ــا وج ــادی ب ــه نه ــه آن را ب ــد ک ــاب کن ــت انتخ ــرای رشک ب
اجتامعــی ســامل، تبدیــل کنــد. هیئــت مدیــره همچنیــن، مؤظــف 
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اســت، اطمینــان حاصــل کنــد کــه تدابیــر و راهکارهــای انتخــاب 
 شــده بــرای رشکــت، توســط مدیریــت رشکــت تطبیــق می شــود.

از  متشــکل  معمــوالً  جرمنــی  رشکــت  یــک  مدیــرۀ  هیئــت 
ــدان،  ــه منایندگــی از ســهامداران، کارگران/کارمن اشــخاصی، ب
نهادهــای دولتــی، ســازمان های رفــاه اجتامعــی، مؤسســات 
مالــی )بانک هــا( و دیگــر جوانــب ذینفــع می باشــد. ایــن ترکیــب، 
تضمیــن می کنــد کــه تصامیــم رشکــت بــا در نظــر داشــت منافــع 
ــک  ــه ی ــل ب ــت تبدی ــده و رشک ــاذ ش ــع، اتخ ــب ذینف ــام جوان مت
»شــهروند خــوب« شــده و یــک شــهروند خــوب باقــی می مانــد. 
ــی  ــه راهنامی ــدارد ک ــود ن ــی وج ــا مقررات ــام ی ــتان نظ در افغانس
ــد؛  ــئول باش ــای مس ــه نهاده ــا ب ــدن رشکت ه ــل ش ــرای تبدی ب
چــه برســد بــه ایــن کــه آن هــا را بــه »شــهروندان خــوب« 
تبدیــل کنــد. در مــواردی کــه رشکت هــا بــه تنهایــی یــک نظــام 
ررهــربی ســامل بــه وجــود آورده انــد، نظــارت و یــا مقرراتــی 
وجــود نــدارد کــه پیــروی از ایــن رهــربی ســامل را تضمیــن کنــد. 
ــا خانواده هــا  مالــکان رشکت هــای داخلــی، معمــوالً اشــخاص ی
ــن  ــربی ای ــتم ره ــم سیس ــاظ، دینامیس ــن لح ــند  و از ای  می باش
رشکت هــا نیــز وابســته بــه ایــن اشــخاص یــا خانواده هــا اســت. 
رشکت هــای چنــد ملیتــی معمــوالً دارای ســاختار رهــربی خوبــی 
می باشــند کــه از دفاتــر مرکــزی آن هــا ناشــی می شــود و البتــه، 
ــری  ــی دیگ ــاد خارج ــچ نه ــط هی ــز توس ــاختارهایی نی ــن س چنی
ــی  ــه، حت ــوند. در نتیج ــم منی ش ــارت و تنظی ــتان نظ در افغانس
ــه شایســتگی رهــربی شــود و وجــدان اجتامعــی  اگــر رشکتــی ب
را در خــود انکشــاف داده باشــد، ثبــات و پایــداری ایــن وجــدان 
اجتامعــی معمــوالً وابســته بــه شــانس اســت و نــه بــر پایــۀ 
 ســاختار رهــربی کــه بــه خوبــی انکشــاف یافتــه و عملــی گــردد.

 

5. 3. اصول اخالقی فعالیت تجارتی در افغانستان 
ــی  ــکا )Encyclopedia Britannica( تفاوت ــارف بریتانی ــرة مع دای
 )ethics( ــی ــول اخالق ــالق )morality( و اص ــان اخ ــی می جزئ
قائــل شــده اســت. »اخــالق و اصــول اخالقــی هــر دو تــا 
ــط« را  ــت و غل ــا »درس ــد« ی ــوب و ب ــان »خ ــاوت می ــدی، تف ح
افــاده می کنــد. بــه نظــر اغلــب مــردم اخــالق مفهومــی شــخصی 
و هنجــاری اســت در حالــی کــه اصــول اخالقــی در واقــع 
معیارهــای »خــوب و بــد« اســت کــه منشــأ آن جامعــه یــا زمینــۀ 
اجتامعــی می باشــد«40 . بنابــر ایــن، اخــالق در تجــارت بــر 
ــی  ــامی تجــارت اســت؛ در حال ــای معیارهــای شــخصی رهن مبن
کــه اصــول اخالقــی بــر مبنــای معیارهــا، رهنمودهــا و قواعــدی 
ــذار  ــاد قانونگ ــر نه ــا ه ــت ی ــت، دول ــوی رشک ــه از س ــت ک اس
دیگــری بــرای انجــام تجــارت »آبرومندانــه« و »قانونــی« وضــع 
ــه ای  ــروس وینشــتاین )Bruce Weinstein( در مقال می شــوند. ب
ــالق در  ــی و اخ ــول اخالق ــان اص ــی می ــا تفاوت ــوان »آی ــا عن ب
تجــارت وجــود دارد؟«، تعاریــف مختلفــی را مــرور مــی کنــد 
ــر اســاس آن هــا، ایــن تفــاوت رشح داده می شــود. یکــی  کــه ب
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از ایــن تعریف هــا، بیــان می کنــد کــه »اخــالق برخاســته از 
ــی بیشــر  ــول اخالق ــت. اص ــرد اس ــک ف ــی ی معیارهــای درون
 قوانینــی بیرونــی هســتند کــه همــۀ مــا را هدایــت می کننــد«41 . 

ــارت  ــی در تج ــول اخالق ــتوپیدیا از اص ــایت اینوس ــف وبس تعری
تجــارت  درســت  شــیوه های  و  تدابیــر  »مطالعــۀ  از  عبــارت 
ــز  ــر انگی ــث ب ــت بح ــن اس ــه ممک ــت ک ــائلی اس ــورد مس در م
رشکــت،  رهــربی  چــون  مســائلی  مثــال،  بــرای  باشــند. 
معامــالت غیرقانونــی بــا اســتفاده از ارسار داخلــی رشکــت، 
ــئولیت  ــا و مس ــی رشکت ه ــئولیت اجتامع ــض، مس ــوه، تبعی رش
امانــت دار«. برخــی از ارزش هایــی کــه شــامل اصــول اخالقــی 
صداقــت،  وفــاداری،  رشافــت،  از  عبارتنــد  هســتند  تجــارت 
احــرام بــه قانــون، احــرام و توجــه بــه دیگــران، رعایــت 
انصــاف در معامــالت تجارتــی، قابلیــت اعتــامد، عمــل بــه 
پیرفــت.  بــه  تعهــد  و  پاســخگویی  وعده هــا،  و   تعهــدات 

ــت،  ــک رشک ــم ی ــیار مه ــی بس ــئولیت های اجتامع ــی از مس یک
ــوده و  ــار من ــی رفت ــول اخالق ــوب اص ــه در چارچ ــت ک ــن اس ای
ــق  ــی آن مطاب ــای تجارت ــه فعالیت ه ــد ک ــل کن ــان حاص اطمین
اخالقــی  اصــول  می باشــند.  اخالقــی  اصــول  واالتریــن  بــا 
تجارتــی در افغانســتان بــا آنچــه کــه بایــد باشــد، فاصلــه زیــادی 
در   )Transparency International( بین امللــل  دارد. شــفافیت 
 Corruption( ارائــۀ شــاخص ســاالنه خــود از مفهــوم فســاد
Perception Index( در ســال ۲۰۱۸ افغانســتان را در میان ۱۸۰ 
کشــور در ردۀ ۱۷۲ قــرار داد. ایــن رده بنــدی در مقایســه بــا یــک 
ــا یکــی از  ــوان فاســدترین و ی ــه عن دهــه قبــل کــه افغانســتان ب
ــج فاســدترین کشــورهای جهــان شــناخته می شــد، پیرفــت  پن
ملکی-نظامــی  ائتــالف  مرکــز  می دهــد.  نشــان  را  زیــادی 
مقالــه ای   ۲۰۱۲ ســال  در   )Civil-Military Fusion Center(
ــا آن در افغانســتان«  ــارزه ب ــوان »معضــالت فســاد و مب ــا عن را ب
 نــر کــرد و در آن بیــان داشــت کــه فســاد در افغانســتان: 

بــه طــور گســرده ای بــه عنــوان چالــش اصلــی بــر رس راه 
ــادی  ــد اقتص ــرای رش ــی ب ــون و مانع ــت قان ــت و حاکمی حکوم
ــت  ــت... دول ــده اس ــایی ش ــی شناس ــکتور خصوص ــدار در س پای
تعهــد  مرتبــه  چندیــن  قبلــی،  کنفرانس هــای  در  افغانســتان 
ملــی  انکشــاف  اســراتژی  در چارچــوب  کــه  اســت  ســپرده 
افغانســتان )ANDS( بــه معضــل فســاد توجــه کنــد. امــا بــه 
ــان  ــد دیدب ــزرگ؛ مانن ــی ب ــی بین امللل ــر دولت ــای غی ــم نهاده زع
 )TI( بین املللــی  شــفافیت  و   )IWA( افغانســتان  شــفافیت 
می باشــد. گســرده  کــامکان  افغانســتان  در  فســاد   معضــل 

ــارص اساســی فســاد در افغانســتان  ســکتور تجــارت یکــی از عن
اســت. تجارت هــا یــا خــود محــرک شــیوه های فاســد می باشــند 
و یــا مســتقیامً بــه طــور مثبــت یــا منفــی از آن متأثــر می شــوند. 
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ــار داشــتند کــه  ــی اظه ــدگان در گروه هــای تحقیقات رشکــت کنن
یکــی از علت هــای اصلــی عــدم اعتــامد بــه تأثیــرات مســئولیت 
اجتامعــی رشکت هــا، فرهنــگ گســردۀ فســاد در ســکتور تجارت 
می باشــد. چنــان کــه در پاراگــراف دوم ایــن فصــل آمــده اســت، 
تخطــی  از اصــول اخالقــی تجــارت شــایع اســت. یکــی از رشکت 
کننــدگان، در یکــی از گروه هــای تحقیقاتــی اظهــار داشــت کــه 
یکــی از دانشــگاه های خصوصــی فیصــدی مشــخصی از معــاش 
اســاتید را بــه عنــوان ســهم آن هــا در کمک هــای خیریــه ای 
جمــع آوری می کنــد. امــا از آنجایــی کــه ســطح اعتــامد بــه چنیــن 
برنامه هایــی عمومــاً بســیار پاییــن اســت، کســی مطمــن نیســت 

کــه آیــا ایــن پــول در نهایــت بــه نیازمنــدان می رســد یــا خیــر. 
در  و  منی شــود  اجــرا  درســتی  بــه  مقــررات  کــه  آنجایــی  از 
مجمــوع، عمــل بــه قانــون بــه شــکل انتخابــی اســت، طــرح یــا 
تدبیــر مشــخصی بــرای اخــذ تصامیمــی کــه مربــوط بــه اصــول 
اخالقــی رشکت هــا هســتند وجــود نداشــته و کامــالً وابســته 
ــی اخــالق و ســیرت  ــزان خوب ــکان تجــارت و می ــه اخــالق مال ب
آن هــا اســت. در اکــر مــوارد رشکت هــا، نــه مــرام نامــۀ اخالقــی 
ــه  ــد. ب ــرا می کنن ــل اج ــور کام ــه ط ــه آن را ب ــته و ن ــی داش کتب
ــتان  ــی در افغانس ــت تجارت ــی فعالی ــول اخالق ــب، اص ــن ترتی ای
کــه بــه تفصیــل در پاراگــراف دوم در فــوق بــه آن پرداختــه 
شــد، معمــوالً بــه طــور تصادفــی رعایــت شــده و در بعضــی 
 مــوارد متأســفانه عاملــی بســیار جزئــی بــه حســاب می آیــد. 

5. 4. متابعت
ــوی  ــه از س ــود  ک ــی می ش ــن و مقررات ــه قوانی ــوط ب ــت مرب متابع
ــدات  ــذار، تعه ــای قانونگ ــت و نهاده ــد دول ــی؛ مانن ــع بیرون مناب
قــراردادی، نهادهایــی که عضویت داوطلبانه دارند و ســایر موارد، 
همچــون رهنمودهــای الزامــی بــرای رشکت هــا وضــع می شــوند 
ــد.  ــل می گردن ــی تکمی ــی داخل ــول اخالق ــی ها و اص ــا پالیس و ب
ایــن قوانیــن و مقــررات بــا سیســتم های رهــربی و مدیریــت 
 بحــران کــه بــه عهــدۀ رشکــت می باشــند، پیونــد تنگاتنگــی دارند. 

مســئولیت اجتامعــی رشکت هــا اصــوالً اقدامــی داوطلبانــه از 
ســوی رشکت هــا اســت در حالــی کــه متابعــت در چارچــوب 
مســئولیت  زمینــۀ  در  می گیــرد.  صــورت  الزامــی  قوانیــن 
ــه  ــد ک ــدا می کن ــی پی ــی معن ــت زمان ــا، متابع ــی رشکت ه اجتامع
ــئولیت  ــه مس ــوط ب ــای مرب ــی فعالیت ه ــب داخل ــی از جوان بعض
ــت  ــائل زیس ــورد مس ــو در م ــد گفتگ ــا؛ مانن ــی رشکت ه اجتامع
محیطــی، موضــوع صحــت و ســالمت، مســائل مربــوط بــه 
منابــع بــری چــون معــاش برابــر، آزار در محیــط کاری و غیــره 
از ســوی نهادهــای دولتــی یــا تحــت الزامــات قــراردادی هامننــد 
ــر  ــالوه ب ــوند. ع ــم ش ــتان، تنظی ــادن در افغانس ــای مع قرارداده
ــاری بگیــرد کــه  ایــن، متابعــت ممکــن اســت زمانــی شــکل اجب
ــه الزامــات مســئولیت اجتامعــی  رشکت هــا نگاهــی »درونــی« ب
انداختــه و خــود را »بــه عنــوان بخشــی از بافــت اجتامعــی 
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ایفــای  جامعــه  آن  قبــال  در  خــود  متقابــالً  و  دیــده  بزرگــر 
مســئولیت کنــد«42 . تنهــا در چنیــن زمینــه ای می تــوان متابعــت 
 از مســئولیت اجتامعــی رشکت هــا را در افغانســتان ارزیابــی کــرد. 

5. 4. 1. متابعت زیست محیطی
هامنطــور کــه در فصــل ۴.۳.۳.۴ گذشــت، مــادۀ ۲۴ قانــون 
ملــی  )ادارۀ  دولــت  کــه  مــی دارد  ترصیــح  زیســت،  محیــط 
ــه و  ــکاری وزارت مالی ــا هم ــت )NEPA( ب ــط زیس ــت محی حفاظ
ســایر ادارات ذیربــط مرکــزی و محلــی( می توانــد بــه افــراد 
ترغیــب  بــرای  بازدارنده هایــی  و  مشــوق ها  رشکت هــا  و 
ارائــه  آلودگــی  از  پیشــگیری  و  زیســت  محیــط  از  حفاظــت 
مشــکلی  محیطــی  زیســت  متابعــت  در  ایــن،  بنابــر  دهــد. 
ــپس  ــررات و س ــه مق ــون ب ــن قان ــل ای ــه تبدی ــدارد؛ بلک ــود ن وج
ــت.  ــتان اس ــی در افغانس ــش اساس ــررات، چال ــن مق ــرای ای  اج

در واکنــش بــه تحقیــق ســازمان ملــل دربــارۀ تطبیــق و تبعیــت از 
مــادۀ ۹ کنوانســیون بــازل )Basel Convention( که در مورد دفع 
غیــر قانونــی مــواد زایــد می باشــد، معاون وقــت اداره، آقــای غالم 
محمــد ملکیــار43  اظهــار داشــتند کــه در افغانســتان »چارچــوب 
قانونــی مناســب بــرای پیشــگیری و مجــازات قاچــاق مــواد زایــد 
خطرنــاک وجــود نــدارد«. ایشــان بــه مشــکالت دیگــری همچون 
فقــدان ارتباطــات و هامهنگــی، فقــدان چارچــوب قانونــی بــرای 
اجــرای قانــون، فقــدان آگاهــی در مــورد احــکام پیــامن بــازل و 
فقــدان ظرفیــت بــرای کشــف و پیشــگیری از قاچــاق مــواد زایــد 
ــد. از آنجایــی کــه قاچــاق مــواد زایــد، مرتبــط  نیــز اشــاره منودن
بــا قوانیــن محیــط زیســت اســت، ایــن اظهــارات در واقــع، 
ــط زیســت  ــون محی ــررات قان ــزان متابعــت از دســتورات و مق می
 و در کل ضعــف سیســتم نظــارت دولــت را نشــان می دهــد. 

بــه اســتثنای مقــررات وزارت معــادن و پرولیــم، مقــررات کافــی 
بــرای حفاظــت از محیــط زیســت وجــود نــدارد. هیــچ مکانیزمــی 
بــرای مجــازات متخلفــان از مقررات زیســت محیطی وجــود ندارد 
و میــزان آگاهــی از عوامل و مشــکالت مربوط بــه حفاظت محیط 
زیســت نیــز در ســطح بســیار پایینــی قــرار دارد. بعــالوه، فقــدان 
ارتباطــات و هامهنگــی میــان نهادهــای مختلــف دولتــی، چالــش 
 مهمــی بــر رس راه تطبیــق تبعیــت از قوانیــن بــه  شــامر مــی رود. 

در ســطح رشکت هــا، فقــدان آگاهــی در بــارۀ اهمیــت » صدمــه 
ــود  ــی، س ــود آگاه ــا وج ــی ب ــود. حت ــاهده می ش ــاندن« مش نرس
جویــی بــر رفتــار معقوالنــه و مســئوالنه غلبــه دارد کــه در نتیجــۀ 
ــر می ســوزانند، کارخانه هــا، آب  ــزی  تای آن، کوره هــای خشــت پ
ــوی،  ــه نح ــی ب ــد و هرکس ــا می ریزن ــا و نهره ــه روده ــد را ب زای
قانــون محیــط زیســت را نقــض می کنــد. کابــل از لحــاظ آلودگــی 
دومیــن شــهر آلــودۀ جهــان اســت. آب هــای زیرزمینــی کابــل بــا 
آب هــای فاضــالب مخلــوط و آلــوده شــده و بــه گــزارش ســازمان 
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ــل  ــه دلی ــل، ب ــا در کاب ــت )WHO( ٪۷۰ بیامری ه ــی صح جهان
آشــامیدن آب ناســامل اســت. 

ــن  ــود ای ــا وج ــی ب ــت، حت ــط زیس ــن محی ــن، از قوانی ــر ای بناب
ــوده  ــل آل ــه دلی ــتان، ب ــت در افغانس ــط زیس ــت محی ــه حفاظ ک
ــهری   ــوص درمراکزش ــوا، آب و خــاک، بخص شــدن تدریجــی ه
منی گیــرد. صــورت  تبعیــت  دارد،  فــوری  توجــه  بــه   نیــاز 

5. 4. 2. متابعت اجتامعی
متابعــت اجتامعــی بــه ایــن معنــی اســت کــه یــک رشکــت 
سیســتم ها، ســاختارها و معیارهــای و طرزالعمل هــای داخلــی 
خــود را ایجــاد و تدویــن کــرده اســت تــا راهنــام و رهنمــودی برای 
رفتــار بــا مشــریان، رقبــا، کارمنــدان، عرضــه کننــدگان، تنظیــم 
ــدان  ــت وج ــا کرام ــراه ب ــام هم ــردم ع ــی و م ــدگان حکومت کنن
ــه  ــی ب ــا فضای ــوند ت ــث می ش ــا باع ــن معیاره ــد. ای ــی باش اخالق
وجــود آیــد کــه در آن، احــرام بــه حقــوق بــر، حقــوق کارمنــدان 
و دیگــر حقــوق مربوطــه تبدیــل بــه قاعــده شــود. رشکت هــا 
می تواننــد پالیســی ها و معیارهــای خــود را بــا معیارهــای توســعه 
ــی کار  ــازمان بین امللل ــۀ س ــون اعالمی ــی، همچ ــن امللل ــۀ بی یافت
 International Labour( بنیــاد کار در مــورد اصــول وحقــوق 
 Organization’s Declaration on Fundamental Principles
 Universal( اعالمیــۀ جهانی حقوق بر ،)and Rights at Work
Declaration of Human Rights( و دیگــر معیارهــای مشــابه 
وفــق دهنــد. در هــر صــورت دســتورالعمل های داخلــی و خارجــی 
ــد.  ــت اجتامعــی یــک رشکــت را تشــکیل می دهن  اســاس متابع

در افغانســتان قوانینــی بــرای تنظیــم روابــط کاری، رســیدگی 
بــه حقــوق دینــی و رهنمودهایــی بــرای رعایــت حقــوق زانــان در 
ــدرت  ــه ن ــن ب ــن قوانی ــه، نوعــاً ای فضــای کاری وجــود دارد. البت
ــه  ــن ک ــر ای ــوند؛ مگ ــی می ش ــت عمل ــا و دول ــوی رشکت ه از س
تخطــی و نقــض قابــل توجهــی از ایــن قوانیــن صــورت بگیــرد. از 
طرفــی اکــر رشکت هــا یــا هیــچ گونــه پالیســی و معیــار داخلــی 
در رابطــه بــا ایــن مــوارد ایجــاد نکرده انــد و یــا پالیســی و معیــار 
ایجــاد کــرده، امــا آن هــا را عملــی منی کننــد. ایــن عوامــل دســت 
ــی ایجــاد کــرده اســت کــه در آن،  ــه دســت هــم داده و فضای ب
ــود پالیســی مشــخص  ــرد. نب متابعــت اجتامعــی صــورت منی گی
ــی ها  ــق پالیس ــا تطبی ــاد ی ــا در ایج ــی آن ه ــا و ناتوان در رشکت ه
ــاد  ــی ایج ــۀ مدن ــازمان های جامع ــرای س ــی ب ــا، فضای و معیاره
ایــن  آمــدن در صحنــه و عمل گرایــی،  بــا  تــا  کــرده اســت 
خالیگاه هــا را پــر کــرده و زمینــۀ ایجــاد تغییــری را کــه کشــور بــه 

ــاز دارد، فراهــم ســازند.  ــه آن نی شــدت ب



 آیندۀ مسئولیت اجتامعی رشکت ها در
 افغانستان

06





63

6.آیندۀ مسئولیت اجتامعی رشکت ها در افغانستان 
کــامکان  افغانســتان،  در  رشکت هــا  اجتامعــی  مســئولیت 
ــطح  ــرده س ــل ک ــر تحصی ــان ق ــت. در می ــد اس ــی جدی مفهوم
آگاهــی و درک قابــل قبولــی از نقــش مســئولیت اجتامعــی 
رشکت هــا وجــود دارد، امــا گســره و وســعت مســئولیت اجتامعــی 
قــر  شــمول  بــه  جامعــه  مطلــق  اکریــت  بــرای  کــامکان 
ــئولیت  ــارض، مس ــال ح ــد. در ح ــم می باش ــرده مبه ــل ک تحصی
اجتامعــی رشکت هــا اساســاً بــه فعالیت هــای خیریــه ای مالــکان 
از مســئولیت  و درک عمیقــی  داده می شــود  ربــط  رشکت هــا 
نــدارد: وجــود  ذیــل  زمینه هــای  در  رشکت هــا  جانبــۀ   همــه 

)الــف( کاهــش آســیب های ناشــی از فعالیت هــای تجارتــی 
آســیب ها؛)ب(  ایــن  قبــال  در  مســئولیت  پذیرفــن  و 
جامعــه  بــه  بازگردانــدن  )ج(  و  کارمنــدان؛  رفــاه  بــه  توجــه 
برده انــد.  ســود  یــا  کــرده  دریافــت  کــه  آنچــه  خاطــر   بــه 

جهــان  رشکت هــای  تــا  کشــید  طــول  قــرن  یــک  تقریبــاً 
درک  را  خــود  جوامــع  بــه  کمــک  اهمیــت  یافتــه،  توســعه 
حــد  ایــن  تــا  افغانــی  رشکت هــای  بــرای  البتــه،  کردنــد. 
جهــان  رشکت هــای  اگرچــه  زیــرا  کشــید؛  نخواهــد  طــول 
توســعه یافتــه کــه بــه تدریــج حــس مســئولیت پذیری را در 
ســاختارهای خــود وارد کرده انــد، همچنــان بــا ایــن مســئله 
ــد  ــی می توانن ــای افغان ــد، رشکت ه ــرم می کنن ــه ن ــت و پنج دس
 از تجربیــات رشکت هــای دیگــر کشــورها رسمشــق بگیرنــد. 

پــس از ســال ۲۰۰۲ افغانســتان تصمیــم گرفــت بــه جــای 
ارتباطــات  از  مســتقیامً  خــود  ثابــت  تلفــون  خطــوط  تعمیــر 
ــی از  ــتان یک ــروزه افغانس ــد. ام ــتفاده کن ــرن ۲۱ اس ــیم ق بی س
پیرفته تریــن  سیســتم های ارتباطــات بی ســیم را در جهــان در 
حــال توســعه دارد. ایــن تغییــر مدیــون درایــت وزیــر وقــت وزارت 
ــه خاطــر تالش هــای  مخابــرات، آقــای معصــوم اســتانکزی ب
ــدازی  ــرای راه ان ــزه ب ــی و انگی ــا، پالیس ــاد زیربن ــرای ایج وی ب
ایــن ســکتور و همچنیــن، متایــل تجــارت پیشــه هایی چــون 
آقــای احســان الله بیــات بــرای رسمایــه گــذاری در ایــن ســکتور 
می باشــد. ایــن همــکاری نــه تنهــا باعــث ارتقــای ظرفیــت 
بالقــوۀ رشــد و ابتــکارات جدیــد در کشــور شــد، بلکــه مثــال 
خوبــی بــرای مطالعــه و یادگیــری دیگــر تجارت هــای ملــی 

ــد  ــب ش ــکتور موج ــن س ــدازی ای ــت. راه ان ــز اس ــی نی و بین امللل
ــه  ــر وابســته ب ــت مؤث ــرای فعالی ــا در دیگــر ســکتورهایی کــه ب ت
ســکتور ارتباطــات بی ســیم بودنــد، رسمایــه گــذاری شــود. ایــن 
ــا در  ــی رشکت ه ــئولیت اجتامع ــۀ مس ــوان در زمین ــد را می ت رون
افغانســتان تکــرار کــرد. بــا ایجــاد پالیســی ها، قوانیــن، مقــررات 
ــرای  ــاختاری ب ــه ای س ــت زمین ــوی دول ــی از س و طرزالعمل های
ــا  ــود، و رشکت ه ــم می ش ــا فراه ــی رشکت ه ــئولیت اجتامع مس
ترغیــب، تشــویق و حتــی وادار بــه رشوع، توســعه یــا ابتــکار 
ــود می گردنــد. در  ــی خ ــئولیت اجتامع ــۀ مس اقداماتــی در زمین
عیــن حــال، ســازمان های جامعــۀ مدنــی می تواننــد زیربنــای 
مســئولیت  بــه  مربــوط  کمک هــای  جــذب  بــرای  مناســبی 
ــان  ــکاری می ــۀ هم ــد و زمین ــاد کنن ــا را ایج ــی رشکت ه اجتامع
فراهــم  را  دولــت  و  مدنــی، رشکت هــا  جامعــۀ  ســازمان های 
ســازند تــا فوایــد اقدامــات مربــوط بــه مســئولیت اجتامعــی 
بــا  بــه حداکــر برســد. می تــوان  بــرای جامعــه  رشکت هــا، 
تبلیغــات گســرده و مؤثــر ســطح آگاهــی مــردم را در مــورد 
گســره و تأثیــرات مســئولیت اجتامعــی رشکت هــا افزایــش 
ــث  ــده و باع ــاد ش ــردم ایج ــای م ــرای تقاض ــزه ای ب ــا انگی داد ت
تقویــت ایفــای مســئولیت اجتامعــی توســط رشکت هــا شــود. بــه 
ــا  ــی رشکت ه ــول تدریج ــد تح ــتان می توان ــب، افغانس ــن ترتی ای
و جامعــه را رسعــت بخشــیده و میــزان مشــارکت رشکت هــا 
دهــد.  افزایــش  اجتامعی شــان  مســئولیت  ایفــای  بــرای   را 

ایــن رشــد رسیــع بــه عملکــرد جامعــۀ مدنــی و دولــت و تدابیــری 
کــه از ســوی آن هــا بــرای ترویــج مســئولیت اجتامعــی رشکت هــا 
اتخــاذ می شــود وابســته اســت. تعدیــل شــیوۀ حکومتــداری 
ــی و  ــاظ اجتامع ــه از لح ــد ک ــای جدی ــاذ رویکرده ــت و اتخ دول
زیســت محیطــی بــی نقص تــر باشــند، معمــوالً امــری تدریجــی 
و رونــدی آهســته اســت. امــا البی گــری و فشــار از ســوی مــردم 
عــام، رســانه ها و ســازمان های جامعــۀ مدنــی می توانــد بــه 
ــری  ــاد تغیی ــرای ایج ــه را ب ــیده و زمین ــت بخش ــد رسع ــن رون ای
کــه مرصانــه بــه آن نیــاز اســت فراهــم کنــد. بنابــر ایــن، جامعــۀ 
مدنــی مســئول اســت تــا رهــربی البی گــری را در ایــن زمینــه بــه 
ــررات  ــن، قواعــد و مق ــر قوانی ــه تغیی ــت را ب ــه و دول عهــده گرفت
ــه  ــه ب ــد ک ــویق کن ــا را تش ــن، رشکت ه ــد و همچنی ــب کن ترغی

ــد. ــار مســئوالنه روی آورن کــردار و رفت
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7. 1. بیان دورمنای مسئولیت اجتامعی رشکت ها 
در افغانستان 

در  اجتامعــی رشکت هــا  مســئولیت  بــرای  را  آتــی  دورمنــای 
و  قانونــی  رشایــط  »ایجــاد  می کنیــم:  پیشــنهاد  افغانســتان 
ــب،  ــور ترغی ــه منظ ــی در افغانســتان ب ــب متقاض ــارهای جان فش
بــر انگیخــن و واداشــن رشکت هــا بــه رفتــار مســئوالنه مطابــق 
ــدان، مــردم، اجتامعــی کــه  ــال کارمن ــی در قب ــا اصــول اخالق ب
 از آن مســتفید می شــوند، کشــور و در کل محیــط زیســت«. 

7. 2. ایجاد آگاهی در مورد مسئولیت اجتامعی رشکت ها 
جامــع  راهــکاری  تــا  اســت  مســئول  مدنــی  جامعــۀ 
کشــور،  رسارس  در  پشــتیبانی  و  آگاهــی  ایجــاد  بــرای 
آن،  از  مالــی  حامیــت  و  تطبیــق  اســراتژی،  تدویــن 
میرشــوند:  آتــی  کلیــدی  اهــداف  تحقــق  تــا   بســنجد 

فشــار آوردن توســط جوانــب متقاضــی کــه رشکت هــا و . 1
نهادهــای دولتــی غیــر مســئول را بــه طــور قاطعانــه توبیــخ 
منــوده، بــه گونــه ای کــه باعــث ارائــۀ پاســخ فــوری از 
ــی  ــی مبن ــدۀ دولت ــم کنن ــای تنظی ــا و نهاده ــوی رشکت ه س
مســئولیت  ایفــای   بهبــود  بــرای  اقداماتــی  انجــام  بــر 
ــوان  ــارهایی را می ت ــن فش ــود. چنی ــا ش ــی رشکت ه اجتامع
ــی  ــانه های جمع ــگ در رس ــای هامهن ــق کمپاین ه از طری
وارد کــرد کــه در آن هــا متــام جوانــب مســئولیت اجتامعــی 
ــای  ــام بخش ه ــا مت ــرد ت ــرار گی ــه ق ــورد توج ــا م رشکت ه
ــد.  ــت یابن ــی دس ــی از آگاه ــل قبول ــطح قاب ــه س ــه ب  جامع

منظــور . 2 بــه  دولتــی  نهادهــای  بــا  فعــال  البی گــری 
ــد و   ــن، قواع ــود قوانی ــرای بهب ــب ب ــی مناس ــاد زیربنای ایج
ــه درک  ــی وادار ب ــویق و حت ــا را تش ــه رشکت ه ــی ک مقررات
 کامــل گســرۀ مســئولیت اجتامعــی و ایفــای آن کنــد. 

بــرای . 3 کانال هایــی  و  نهادهــا  ســازمان ها،  ایجــاد 
ــاداش  ــای پ ــویق و اعط ــیوه ها، تش ــن ش ــایی بهری شناس
بــه رشکت هــای مســئول و بــاز خواســت از رشکت هایــی 
ــی  ــن اقدامات ــد. چنی ــئوالنه ندارن ــی مس ــار اجتامع ــه رفت ک
می توانــد شــامل ایجــاد یــک شــاخص مســئولیت اجتامعــی 
ــال  ــی را کــه در قب رشکت هــا )CSRI( باشــد کــه رشکت های
ــت و  ــط زیس ــت، محی ــه، دول ــریان، جامع ــدان، مش کارمن
در کل جهــان مســئوالنه رفتــار می کننــد، تفکیــک شــوند. 

ــه  ــت  ک ــاعدی اس ــط مس ــاد رشای ــا ایج ــن فعالیت ه ــدف ای ه
در آن، مــردم بتواننــد از رشکت هــا تقاضــای رفتــار اجتامعــی 
خواســت های  و  تقاضــا  بتواننــد  رشکت هــا  کننــد،  مســئوالنه 
مــردم را بــرآورده کننــد و دولــت بتوانــد مقرراتــی بــرای نظــارت از 
ــه مســئولیت اجتامعــی رشکت هــا ایجــاد  ــوط ب فعالیت هــای مرب
 منــوده و ایــن مقــررات را بــه درســتی بــر رشکت هــا اعــامل کنــد.

ــئولیت  ــرای مس ــی ب ــی و قانون ــط حقوق ــاد رشای 7. 3.  ایج

اجتامعــی رشکت هــا 
دولــت مســئول اســت، اطمینــان حاصــل کنــد کــه قوانیــن، قواعد 
ــار اجتامعــی  ــه رفت ــرای ترغیــب رشکت هــا ب و مقــررات کافــی ب
 مســئوالنه وجــود دارد. تدابیــر مناســب در ایــن زمینــه عبارتنــد از: 

الــف. تعدیــل قانــون رشکت هــا بــه منظــور درج مســائل مربــوط 
سیســتم های  هــدف  رشکت هــا.  اجتامعــی  مســئولیت  بــه 
رهــربی  رشکــت، بایــد ایجــاد ســهولت بــرای تطبیــق مســئولیت 
شــامل  رهــربی  سیســتم های  باشــد.  رشکت هــا  اجتامعــی 
دســتوراتی بــرای هیئت هــای مدیــره، ادارات منابــع بــری، 
عملیاتــی، بازاریابــی و دیگــر ادارات مربوطــۀ رشکــت باشــند، تــا 
ــرای ایفــای مســئولیت اجتامعــی رشکت هــا  رشایطــی مســاعد ب
ــاس  ــر اس ــفاف و ب ــد ش ــی بای ــی مال ــردد. گزارش ده ــاد گ ایج
اصــول اخالقــی بــوده و مصلحــت ســهامداران و دولــت بــه طــور 
ــه  ــص ب ــی مخت ــد مکانیزم های ــود. بای ــه ش ــر گرفت ــل در نظ کام
ــا تطبیــق  مســئولیت اجتامعــی رشکت هــا وجــود داشــته باشــد ت
ــری  ــت پیگی ــرۀ رشک ــای روزم ــر فعالیت ه ــد دیگ ــل آن، مانن کام
ــت در  ــی رشک ــدات قانون ــد تعه ــربی، بای ــتم ره ــود. در سیس ش
پیــروی از قوانیــن، پرداخــت مالیــات، توجــه بــه کارمنــدان، رفتــار 
محرمانــه و شایســته بــا کارمنــدان و آســیب نرســاندن بــه محیــط 
زیســت در جریــان فعالیت هــای تجارتــی در نظــر گرفتــه شــود و 
در عیــن حــال، ســودآوری و رشــد تجــارت نیــز تضمیــن گــردد. 
ــرای  ــه منظــور درج مشــوق هایی ب ــات ب ــون مالی ــل قان ب. تعدی
اجتامعــی  مســئولیت  ایفــای  بــه  اقــدام  کــه  رشکت هایــی 
از  بخشــی  معافیــت  شــامل  می تواننــد  مشــوق ها  می کننــد. 
ــه  ــوط ب ــای مرب ــبۀ هزینه ه ــا محاس ــات ی ــش مالی ــات، کاه مالی
مســئولیت اجتامعــی رشکت هــا بــه عنــوان مصــارف رشکــت 
باشــند. ایجــاد تغییــرات در قانــون مالیــات می توانــد، ماننــد 
طــرح مالیاتــی هنــد شــامل وضــع مالیــات بــر مســئولیت اجتامعی 

باشــد.  رشکت هــا 

 تعدیــل قانــون کار و دیگــر قوانیــن مربوطــه بــه منظــور وضع أ. 
مقرراتــی در مــورد حقــوق کارگــران، پرداخــت معاشــات 
ــر  ــط کاری و دیگ ــه رشای ــوط ب ــی مرب ــن ایمن ــی، قوانی کاف
ــم  ــای تنظی ــوی نهاده ــق آن از س ــه تطبی ــررات مربوط مق
کننــدآ اجرایــی چــون ادارۀ صحــت و ایمنــی شــغلی ایــاالت 
 United States Occupational Safety( متحــدۀ امریــکا
and Health Administration( و وضــع جریمه هــای قابــل 

ــان.  ــرای متخلف ــق ب تطبی
ارتقــای ب.  منظــور  بــه  زیســت  محیــط  قانــون   تعدیــل 

مکانیزم هــای فعلــی حفاظــت از آب، هــوا، خــاک، گیاهــان 
و جانــوران، حیــات وحــش و دیگــر مــوارد مرتبــط بــا محیــط 
زیســت. ادارۀ ملــی حفاظــت محیــط زیســت )NEPA( بایــد 
ــه نهــادی تنظیــم کننــده تبدیــل شــود و دارای صالحیــت  ب
تنظیــم امــور محیــط  زیســت و وضــع جریمــه و دیگــر تدابیر 
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ــون باشــد.  ــود تبعیــت از قان ــرای بهب ــی ب تأدیب
 تعدیــل قانــون تــدارکات ملــی به منظــور درج مســئولیت های ج. 

رصیــح و قاطــع بــرای متــام قــرارداد  کننــدگان دولتــی 
ــدان،  ــا کارمن ــی ب ــا اصــول اخالق ــق ب ــار مطاب ــورد رفت در م
محیــط زیســت، اجتامعــی کــه در آن فعالیــت می کننــد 
ــت  ــن اس ــا ممک ــه رفتاره ــن گون ــه ای ــی ک ــر اجتامع و تأثی
ــر  ــارت ب ــرای نظ ــتمی ب ــد سیس ــت بای ــد. دول ــته باش داش
ــن  ــد و در ای ــراردادی ایجــاد کن ــات ق ــق درســت الزام تطبی

ــود.  ــدی برخــورد ش ــور ج ــه ط ــان ب ــا متخلف سیســتم ب

ــا  ــد ت ــل کن ــرور و تعدی ــه را م ــن مربوط ــر قوانی ــد دیگ ــت بای دول
ــا  ــال رشکت ه ــراک فع ــرای اش ــی ب ــی و قانون ــی حقوق رشایط
رشکت هــا،  و  شــود  ایجــاد  اجتامعــی  مســئولیت  ایفــای  در 
نــه از بــه انتخــاب خــود، بلکــه تحــت الزامــات حقوقــی و 
بپردازنــد.  ایفــای مســئولیت اجتامعــی خویــش  بــه   قانونــی 

7. 4. ایجاد رشایط مساعد برای رشکت ها 
سه راه اساسی برای ایجاد رشایط مساعد به منظور اقدام به 

فعالیت های مربوط به مسئولیت اجتامعی رشکت ها یا بهبود این 
 فعالیت ها وجود دارد: 

ارائــۀ مشــوق هایی بــرای اقــدام بــه ایفــای مســئولیت 	 
مســئولیت ها؛  ایــن  بهبــود  یــا  رشکت هــا   اجتامعــی 
بــرای  بازدارنده هایــی  و  مقــررات  قوانیــن،  ایجــاد 
ندارنــد؛  مســئوالنه  اجتامعــی  رفتــار  کــه  رشکت هایــی 

تنظیــم مســئولیت اجتامعــی رشکت هــا بــه عنــوان یــک 	 
ــد.  ــن تعه ــق ای ــق دقی ــی و تطبی ــد قانون تعه

ــت  ــر، معافی ــل ک ــی از قبی ــوق های مال ــاد مش ــا ایج راه اول ب
بــرای  بــه رشکت هــا  دادن  اجــازه  یــا  و  مالیاتــی  کاهــش  و 
اجتامعــی  مســئولیت  بــه  مربــوط  هزینه هــای  محاســبۀ 
بــه عنــوان مصــارف تجــارت، قابــل تحقــق اســت. چنیــن 
بــرای  را  اجتامعــی  مســئولیت  ایفــای  هزینه هــای  تدابیــری 
ــئولیت  ــر مس ــای به ــه ایف ــا را ب ــش داده و آن ه ــا کاه رشکت ه
اجتامعــی بــا توســعۀ برنامه هــای داخلــی و خارجــی مربــوط 
می کنــد.  ترغیــب  رشکت هــا  اجتامعــی  مســئولیت   بــه 

راه دوم عبــارت از وضــع قوانیــن و مقرراتــی اســت کــه  در صــورت 
عــدم ایفــای مســئولیت اجتامعــی، هزینــۀ رشکت هــا را  افزایــش 
دهــد. در ایــن راه، رشکت هــا تشــویق می شــوند کــه بــا تبعیــت از 
قانــون کار، قانــون محیــط زیســت، قانــون ایمنی رشایــط کاری، 
قانــون صحــت و معــاش برابــر، قانــون انســجام اجتامعــی، 
ــن، قواعــد و  ــون رشکت هــا و دیگــر قوانی ــون قراردادهــا، قان قان
مقــررات مربوطــه، از پرداخــت هزینــه، مالیــات و جریمــۀ مالــی 
معــاف گردنــد. در نتیجــه، رشکت هــا وادار بــه رعایــت ایــن 
قوانیــن می شــوند تــا هزینــۀ عــدم رعایــت آن هــا، باعــث کاهــش 

ســود ســهامداران رشکــت نشــود. 
اقــدام  بیشــرین  دوم،  و  اول  راه هــای  ترکیــب 
ایــن  کــه  می کنــد  تضمیــن  را  رشکت هــا  داوطلبانــۀ 
اســت.  رایــج  یافتــه  توســعه  کشــورهای  اکــر  در   امــر 

ــه  ــش گرفت ــد آن را در پی ــور هن ــه کش ــت ک ــی اس ــوم راه راه س
ــف  ــا مکل ــر رشکت ه ــط دیگ ــار رشای ــن راه،  در کن ــت. در ای اس
ــات  ــل از محاســبۀ مالی ــا بخشــی از ســود خــود را قب می باشــند ت
بــه فعالیت هــای مربــوط بــه مســئولیت اجتامعــی رشکت هــا 
تخصیــص دهنــد. مجموعــه ای از قوانیــن کــه در آن هــا بــه 
رصاحــت از قانــون مســئولیت اجتامعــی رشکت هــا حامیــت 
شــده اســت، تطبیــق ایــن قانــون را تضمیــن می کننــد کــه 
می توانــد بــا جریمــۀ مالــی رشکت هایــی همــراه باشــد کــه 
بــرای ایفــای مســئولیت اجتامعــی از پیــش تعییــن شــدۀ خــود، 
هزینــه منی کننــد. در کشــورهای در حــال توســعه تطبیــق چنیــن 
ــاندن  ــل رس ــد اق ــه ح ــرای ب ــی ب ــد راه حل ــی می توان جریمه های
مقاومــت رشکت هــا در قبــال ایفــای مســئولیت اجتامعــی باشــد؛ 
ــی کــرده  ــی تلق ــات اضاف ــن جریمه هــا را مالی ــرا رشکت هــا ای زی
 و فعالیت هــای خــود را مطابــق بــه آن تنظیــم خواهنــد کــرد. 

غیــر  ســازمان های  و  مدنــی  جامعــۀ  ســازمان های 
شناســایی  در  رشکت هــا  بــه  کمــک  بــا  می تواننــد  دولتــی 
همــکاری  رشکت هــا  کمک هــای  توزیــع  و  نیازمنــدان 
کننــد.  کمــک  راه  ســه  ایــن  تطبیــق  در  و   منــوده 

7. 5. ایجاد شاخص مسئولیت اجتامعی رشکت ها 
کــه  دارد  متعــددی  اجــزای  رشکت هــا  اجتامعــی  مســئولیت 
اجتامعــی  مســئولیت  بــه  مربــوط  برنامه هــای  مجمــوع،  در 
ــا  ــه آن ه ــدام ب ــرای اق ــروزی ب ــای ام ــه رشکت ه ــا را ک رشکت ه
ــۀ  ــزای برنام ــی از اج ــد. یک ــکیل می دهن ــد، تش ــالش می کنن ت
مســئولیت اجتامعــی رشکت هــا، ایجــاد رشایــط کاری پایــدار 
ــودن کار  ــت و رضایت بخــش ب اســت کــه شــامل ســالمت، امنی
ــات را  ــۀ معاش ــری در تأدی ــیتی و براب ــری جنس ــه براب ــود ک می ش
تضمیــن کــرده، از رفتــار نامناســب جنســی و نــژادی جلوگیــری به 
عمــل آورده و امتیازاتــی چــون بیمــۀ صحــی کارمنــدان، کمــک 
ــی  ــد. یک ــه ده ــره را ارائ ــدان و غی ــالت کارمن ــه تحصی ــی ب مال
دیگــر از اجــزاء مســئولیت اجتامعــی رشکت هــا، کاهــش اثــرات 
مخــرب زیســت محیطــی بــا اســتفاده از تکنالــوژی و رویکردهایی 
اســت کــه باعــث کاهــش آلودگــی هــوا، خــاک و آب می شــود و 
از حیــات وحــش، گیاهــان و جانــوران حفاظــت می کنــد و بــا در 
ــول  ــی معق ــیوه های تجارت ــت، ش ــط زیس ــدۀ محی ــت آین نظرداش
ــئولیت  ــزای مس ــر از اج ــی دیگ ــد. یک ــاذ می کن ــدار را اتخ و پای
ــاب  ــون اجتن ــی چ ــول اخالق ــت اص ــا، رعای ــی رشکت ه اجتامع
ــر  ــوه و دیگ ــت رش ــا پرداخ ــت ی ــی، دریاف ــذاری منف ــر گ از تأثی
شــیوه های غیــر اخالقــی می باشــد. رشکت هــا می تواننــد بــا 
ــروم  ــد و مح ــای نیازمن ــه اعض ــه ای ب ــای خیری ــدای کمک ه اه
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جامعــه بــه آن هــا در حــل بخشــی از مشــکالت زندگی شــان 
ــود را  ــی خ ــئولیت اجتامع ــق، مس ــن طری ــوده و از ای ــک من کم
ــا حامیــت از ســکتور تعلیــم و  ــد ب ایفــا کننــد. رشکت هــا می توانن
ــۀ مراقبت هــای صحــی، آب پــاک و حفظ الحصــه،  تربیــت؛ ارائ
ــۀ مثمــر کاالهــا و خدمــات، ایجــاد آگاهــی  اشــتغال زایی، مبادل
ــرا  ــد؛ زی و دیگــر فعالیت هــا در انکشــاف اجتامعــی ســهم بگیرن
ــی  ــاف اجتامع ــدگان از انکش ــتفاده کنن ــه اس ــل ک ــن دلی ــه ای ب
واقــع،  در  آن  در  ســهم گیری  اســت،  جامعــه  مجمــوع،  در 
ایفــای مســئولیت اجتامعــی می باشــد. مجمــوع متــام ایــن 
مســئولیت  ایفــای  زمینــۀ  در  را  جامعــی  برنامــۀ  فعالیت هــا، 
اجتامعــی رشکت هــا تشــکیل می دهــد؛ امــری کــه بایــد هــدف 
 متــام بازیگــران ســکتور مســئولیت اجتامعــی رشکت هــا باشــد. 

مــا طراحــی و تطبیــق شــاخص مســئولیت اجتامعــی رشکت هــا 
میــزان  اســاس  بــر  رشکت هــا  رتبه بنــدی  بــرای  را   )CSRI(
پیشــنهاد  اجتامعی شــان،  اشــراک  و  مســئولیت پذیری 
بــه  را  رشکت هــا  می تــوان  شــاخص  ایــن  بــا  می دهیــم. 
رتبه بنــدی  و  تأییــد  اجتامعی شــان  ایفــای مســئولیت  خاطــر 
ــت  ــه دس ــرای ب ــا ب ــن رشکت ه ــا بی ــرد ت ــی ک ــا قدردان و از آن ه
ــۀ بهــر رقابــت ســامل ایجــاد شــود. ســپس رشکت هــا  آوردن رتب
ــرای  ــود ب ــی خ ــات تجارت ــدی در تبلیغ ــن رتبه بن ــد از ای می توانن
ــد.  ــتفاده کنن ــا اس ــاداری آن ه ــای وف ــریان و ارتق ــش مش  افزای

7. 6. نقش سازمان های جامعۀ مدنی، سازمان  های غیر 

دولتی و فعاالن اجتامعی در ایجاد رشایط مساعد 
و  دولتــی  غیــر  ســازمان های  مدنــی،  جامعــۀ  ســازمان های 
فعــاالن اجتامعــی، بایــد پنــج وظیفــۀ عمــده را بــرای پشــتیبانی 
از اقدامــات بیشــر از ســوی رشکت هــای خصوصــی و عمومــی 
ــد:  ــده بگیرن ــه عه ــا، ب ــی رشکت ه ــئولیت اجتامع ــۀ مس در زمین

ایجــاد آگاهــی میــان عمومــی مــردم، مقامــات دولتــی . 1
و رشکت هــا در مــورد اهمیــت و اســاس اخالقــی ایفــای 
مســئولیت اجتامعــی بیشــر رشکت هــا در افغانســتان. ایــن 
رســانه های  در  کمپایــن  طریــق  از  می تواننــد  بازیگــران 
ــز  ــر مراک ــگاه ها و دیگ ــب، دانش ــوزش در مکات ــی، آم جمع
آموزشــی و تشــکیل ورکشــاپ، گفتــامن و ســمینار در مــورد 
افغانســتان  در  اجتامعــی رشکت هــا  مســئولیت  اهمیــت 
بــا اســتفاده از  اطــالع رســانی کننــد. آن هــا می تواننــد 
ترغیــب مثبــت و تحلیــل انتقــادی، درک رشکت هــا را در 
مــورد کارهایــی کــه می تواننــد بــرای ایفــای مســئولیت 
ذکــر  دهنــد.  افزایــش  دهنــد،  انجــام  خــود  اجتامعــی 
اجتامعــی  مســئولیت  ایفــای  از  موفــق  مثال هــای 
می توانــد  جهــان،  و  منطقــه  افغانســتان،  در  رشکت هــا 
ــا ذکــر  منونه هــای تشــویقی خوبــی در ایــن زمینــه باشــد. ب
ــدام  ــد از اق ــل و بع ــط قب ــه رشای ــوان ب ــا، می ت ــن مثال ه ای
ــرد و  ــاره ک ــی اش ــئولیت اجتامع ــای مس ــه ایف ــا ب رشکت ه
بــه عنــوان منونــه، رشایــط کارمنــدان در فضــای کاری، 

رشایــط جامعــه و کشــوری را کــه رشکت هــا در آن فعالیــت 
دارنــد و در کل، رشایــط جهــان را قبــل و بعــد از اقــدام 
ــرد.  ــه ک ــی مقایس ــئولیت اجتامع ــای مس ــه ایف ــا ب  رشکت ه

تصویــب . 2 بــرای  قانون گــذاران  رأی  جلــب  و  البی گــری 
قوانیــن، قواعــد و مقــررات و تطبیــق ایــن احــکام بــر متــام 
جوانــب ذیدخــل و ناقضــان ایــن قوانیــن. در ایــن قوانیــن، 
مقــررات و دســتورالعمل ها بایــد متــام ابعــاد جامعــه در 
ــا  ــدام رشکت ه ــرای اق ــوق هایی ب ــده و مش ــه ش ــر گرفت نظ
بــه ایفــای مســئولیت اجتامعــی و همچنیــن بازدارنده هایــی 
اجتامعی شــان  مســئولیت  از  کــه  رشکت هایــی  بــرای 
چشــم پوشــی می کننــد، ارائــه گــردد. در فصــل ۴.۸.۳ 
اســت.  شــده  پرداختــه  مقــررات  و  قوانیــن  ایــن   بــه 

ســازمان های . 3 اعتبــار  افزایــش  بــرای  سیســتمی  ایجــاد 
جامعــۀ مدنــی و ســازمان های غیــر دولتــی بــه عنــوان 
گزینه هــای مناســبی بــرای دریافــت کمک هــای مربــوط 
ــی  ــتم متک ــن سیس ــا. ای ــی رشکت ه ــئولیت اجتامع ــه مس ب
ــت نهادهــا را  ــت و قابلی ــر ســازمانی می باشــد کــه صالحی ب
در بخش هــای مدیریــت مالــی و عملیاتــی، ســکتورها و 
حوزه هــای تخصصــی و جوامــع مــورد هــدف آن هــا، تصدیق 
کنــد. بــرای مثــال »فــالن« نهــاد دارای سیســتم رهــربی، 
قابلیت هــای  و  کنــرل  مکانیزم هــای  مالــی،  مدیریــت 
عملیاتــی مناســب اســت تــا به زنــان و اطفــال در والیت های 
ــد.  ــل، هــرات و فــراه در بخــش درآمدزایــی خدمــت کن  کاب

ایجــاد سیســتمی بــرای ارزیابــی امکان پذیــری، مطلوبیــت، . 4
موثریــت و هزینــه- فایــدۀ ســازمان های جامعــۀ مدنــی/ 
ــتم،  ــن سیس ــده. ای ــق ش ــی تصدی ــر دولت ــازمان های غی س
ســازمان های جامعــۀ مدنــی/ ســازمان های غیــر دولتــی 
ــرای  ــه تیمــی ب ــه پروژه هــای خــود را ب ــادر می ســازد ک را ق
بررســی ارائــه  دهنــد. ایــن تیــم، جنبه هــای مختلــف پــروژه 
را بازبینــی کــرده و آن  را بــر اســاس معیارهــای مختلــف 
فایــده  هزینــه-  و  موثریــت  مطلوبیــت،  امکان پذیــری، 
پروژه هــای  ســپس  تیــم،  ایــن  می کنــد.  درجه بنــدی 
ارزیابــی شــده را بــه منظــور جلــب حامیــت مالــی، بــه 
رشکت هــا ارائــه می دهــد و یــا رشکت هــا تحــت برنامــۀ 
 مســئولیت اجتامعــی خــود، بــه تطبیــق آن هــا مــی پــردازد. 

ایجــاد ســازمان  یــا بخش هایــی بــرای ســازمان های موجــود . 5
ــای  ــۀ برنامه ه ــرای ارائ ــا ب ــه رشکت ه ــک ب ــور کم ــه منظ ب
کــه  رشکت هــا  اجتامعــی  مســئولیت  زمینــۀ  در  جامــع 
شــامل ابتــکارات و اقدامــات درونــی و بیرونــی باشــند. ایــن 
ــط  ــت، رواب ــر ســاختار حاکمی ــد در تغیی ســازمان ها می توانن
ــروی  ــی، پی ــت محیط ــرب زیس ــرات مخ ــدان، اث ــا کارمن ب
از قوانیــن، قواعــد و مقــررات و کمک هــای خیریــه ای و 
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ــا  ــد ت ــک کنن ــا کم ــه رشکت ه ــه، ب ــای خیرخواهان فعالیت ه
ــد  ــت دارن ــه در آن فعالی ــی ک ــه جوامع ــد ب ــا بتوانن رشکت ه

ــد.  کمــک کنن

تطبیق کامل این پنج فعالیت مؤثر، مشارکت عملی رشکت ها را 
 در زمینۀ مسئولیت اجتامعی رشکت ها در کشور تضمین می کند. 

ــۀ  ــازمان های جمع ــی و س ــازمان های غیردولت ــاخن س توامنندس
مدنــی بــرای ایجــاد چنیــن زیــر بناهایــی، مســتلزم آن اســت کــه 
متویــل کننــدگان، ارگان هــای دولتــی، رشکت هایــی کــه در 
جهــت ترویــج مســئولیت اجتامعی شــان اقــدام کرده انــد، بــرای 
حامیــت، تأمیــن مالــی و تشــویق ســازمان های غیردولتــی و 
ــه منظــور پیشــربد و تحقــق ایــن  ــی، ب ســازمان های جامعــۀ مدن

برنامــۀ مهــم، دســت بــه اقــدام بزننــد. 

نهادهــای دولتــی مســئول هســتند تــا رشایــط اقــدام بــه ایفــای 

مســئولیت اجتامعــی را بــرای رشکت هــا مســاعد ســازند. امــا 
دولــت نیــز بــرای ایجــاد رشایــط حقوقــی، قانونــی و سیاســی کــه 
باعــث اقدامــات بیشــر و منظم تــر در زمینــۀ مســئولیت اجتامعــی 
ــاز دارد. فاهــم ســاخن  ــه رشایــط مســاعد نی رشکت هــا شــود، ب
ــی/ ــۀ مدن ــاً مســئولیت ســازمان های جامع ــرات، عمدت ــن تغیی ای

ســازمان هادهای غیــر دولتــی، حامیــان مالــی ایــن ســازمان ها و 
ــۀ  همچنیــن، رســانه هایی اســت کــه از اقدامــات بیشــر در زمین
ــد. ایــن گــروه  مســئولیت اجتامعــی رشکت هــا پشــتیبانی می کنن
از آن عــده از مقامــات دولتــی کــه خواهــان اقدامــات بیشــری 
ــت و  ــۀ مســئولیت اجتامعــی رشکت هــا می باشــند، حامی در زمین
پشــتیبانی می کننــد. می تــوان آن هــا را در اتخــاذ تدابیــر مؤثرتــر 
نهایــت، رشایــط  تــا در  اقدامــات زیرکانه تــر کمــک کــرد  و 
ــوارد ۱ و  ــی و سیاســی مســاعد ایجــاد شــود. م ــی، مقررات حقوق
ــه  ــتند ک ــی هس ــای مهم ــوان 4. 8. 5. فعالیت ه ــل عن ۲ در ذی

ــت فراهــم ســازند.  ــرای دول ــط مســاعد را ب ــد رشای می توانن
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8. 1. مروری اجاملی 
ــه ای  ــم برنام ــا در تنظی ــا رشکت ه ــت ی ــه دول ــی رود ک ــار من انتظ
ــۀ مســئولیت اجتامعــی رشکت هــا در افغانســتان  رســمی در زمین
ــی مســئولیت  ــۀ مدن ــن کــه جامع ــل ای ــه دلی ــدم شــوند. ب پیش ق
اســت،  جامعــه  بــه  آن خدمــت  هــدف  و  داشــته  اجتامعــی 
ســازمان های جامعــۀ مدنــی مســئول هســتند تــا ایــن کار عظیــم 
را بــه عهــده گرفتــه و در رسمی ســازی مســئولیت اجتامعــی 
ــۀ  ــتیتوت جامع ــوند. انس ــش گام ش ــتان پی ــا در افغانس رشکت ه
مدنــی افغانســتان )AICS( مدتــی اســت در ایــن زمینــه، ابتــکار 
عمــل را در دســت گرفتــه اســت. ایــن انســتیتوت، برنامــۀ 
اعتبار دهی/تصدیــق ســازمان های جامعــۀ مدنــی و نهادهــای 
غیــر دولتــی را آغــاز کــرده و ایــن صالحیــت اساســی را در خــود 
توســعه داده اســت تــا توجــه ســازمان های جامعــۀ مدنــی و 
ــت و  ــود ظرفی ــون بهب ــائلی چ ــه مس ــی را ب ــر دولت ــای غی نهاده
ــت مســئولیت اجتامعــی  ــی وضعی ــد و در ارزیاب ــب کن ــار جل اعتب
بنابرایــن،  اســت.  شــده  پیــش گام  افغانســتان  در  رشکت هــا 
ایده آلــی  موقعیــت  در  افغانســتان  مدنــی  جامعــۀ  انســتیتوت 
قــرار دارد تــا رهــربی تالش هــای مربــوط بــه رسمی ســازی 
بــه عهــده  افغانســتان  را در  مســئولیت اجتامعــی رشکت هــا 
بگیــرد. بــرای تقبــل و آغــاز ایــن نقــش مهــم، انســتیتوت 
کننــدگان  متویــل  حامیــت  بایــد  افغانســتان  مدنــی  جامعــۀ 
را بــه دســت آورد، بودجــۀ ایــن مأموریــت را تأمیــن کنــد و 
ــد:  ــی آغــاز کن ــه ضمیمــۀ متــام مــوارد آت  ســپس تطبیــق آن را ب

8. 2. تشخیص هدف اسراتژیک برای ترویج مسئولیت 

اجتامعی رشکت ها 
ــن پیشــنهاد و راهــکار در جهــت ایجــاد  ــق، چندی ــن تحقی در ای
رشایــط قانونــی مســاعد بــرای برنامه هــای مؤثرتــر در زمینــۀ 
ــای  ــت. روش ه ــده اس ــه ش ــا ارائ ــی رشکت ه ــئولیت اجتامع مس
ایفــای مســئولیت اجتامعــی رشکت هــا را کــه در ایــن پیشــنهادها 
و راهکارهــا آمده انــد، می تــوان به ســه دســته تقســیم کــرد: روش 
ــان دارد؛  ــون در افغانســتان جری ــه کــه هــم اکن ــالً داوطلبان کام
روش نیمــه قانونــی کــه نیــاز بــه مقــداری متابعــت از قوانیــن دارد 
و روش کامــالً قانونــی کــه در هنــد اتخــاذ شــده اســت. هــر روش 
ــی  ــۀ مدن ــتیتوت جامع ــود را دارد. انس ــاص خ ــف خ ــوت و ضع ق
افغانســتان بایــد تــالش کنــد تــا بــر رس یکــی از روش هــا بــرای 
ترویــج ایفــای مســئولیت اجتامعــی رشکت هــا در افغانســتان 
توافــق صــورت بگیــرد. بــرای تشــخیص هــدف اســراتژیک 
و روش مطلــوب، انســتیتوت جامعــۀ مدنــی افغانســتان بایــد 
گفتگویــی را بیــن ســازمان های جامعــۀ مدنــی آغــاز کنــد تــا 
ــرای  ــی ب ــا روش های ــاب روش ی ــورد انتخ ــازمان ها در م ــن س ای
ــه  رسمی ســازی مســئولیت اجتامعــی رشکت هــا در افغانســتان ب
ــتیتوت  ــد، انس ــال های بع ــان س ــپس در جری ــند. س ــق برس تواف
ــاد  ــا ایج ــب را ب ــق روش منتخ ــتان تطبی ــی افغانس ــۀ مدن جامع
ــط،  ــی مرتب ــای تجارت ــی و کمپاین ه ــری سیاس ــی، البی گ آگاه

ــد.  ــت می کن ــراتژیک هدای ــور اس ــه ط ب

8. 3. کمپاین ایجاد آگاهی 
انســتیتوت جامعــۀ مدنــی افغانســتان بــا همــکاری یــک رشکــت 
بازاریابــی بایــد کمپایــن گســردۀ آگاهی دهــی را راه انــدازی 
ــد تبلیغــات  ــی از تبلیغــات رســانه ای؛ مانن ــد کــه شــامل ترکیب کن
تبلیغــات  و  اجتامعــی  رســانه های  و  تلویزیونــی  رادیویــی، 
بیلبــوردی در متــام شــهرهای بــزرگ کشــور می شــود. مخاطــب 
ــد هــم رشکت هــا و هــم عمــوم مــردم باشــد.  ــن، بای ایــن کمپای
ــا  ــای  رشکت ه ــازی کمک ه ــن، برجسته س ــن کمپای ــوع ای موض
اجتامعــی،  اقتصــادی کشــور، کمک هــای  انکشــاف  بــرای 
و  آن هــا  فعلــی  انکشــافی  و  زیســت محیطــی، خیرخواهانــه 
کمک هایــی اســت کــه انتظــار مــی رود در آینــده  از ســوی آنــان 
ــه  ــد ب ــتان بای ــی افغانس ــۀ مدن ــتیتوت جامع ــرد. انس ــورت گی ص
اهمیــت نقــش همــکاری مثبــت میــان رشکت هــا و ســازمان های 

ــد.  ــن اشــاره کن ــن کمپای ــز در ای ــی نی ــۀ مدن جامع
ایــن کمپایــن رســانه ای بایــد بــا تشــکیل میــز گفــت وگــو، 
ورکشــاپ، ســمینار و کنفرانس هــای مختلــف تکمیــل گــردد. در 
ایــن برنامه هــا بایــد مســئولیت اجتامعــی رشکت هــا مــورد بحــث 
قــرار گرفتــه و ادبیاتی شــکل گیرد و تحقیقات موردی انجام شــود 
کــه بــدان وســیله، تأثیــر مســئولیت اجتامعــی رشکت هــا انــدازه 
ــد.  ــود یاب ــه آن، بهب ــوط ب  گیــری شــده و مؤثریــت اقدامــات مرب

8. 4. ایجاد شاخص مسئولیت اجتامعی رشکت ها 
ــرای  ــد شــاخصی ب ــی افغانســتان می توان انســتیتوت جامعــۀ مدن
مســئولیت اجتامعــی رشکت هــا )CSRI( ایجــاد و رشکت هــا را بــر 
 اســاس عوامــل مهــم مشــارکت اجتامعــی ذیــل رتبه بنــدی کنــد: 

فضــای کاری: برقــراری یــک فضــای کاری ســامل، امــن و . 1
ارزشــمند. چنیــن فضــای کاری برابــری جنســیتی و معاشــات 
ــی  ــب جنس ــار نامناس ــد، از آزار رفت ــن می کن ــر را تضمی براب
و نــژادی جلوگیــری و امتیازاتــی همچــون بیمــۀ صحــی 
کارمنــدان، کمــک مالــی بــه تحصیــالت کارمنــدان و غیــره 

ــد. ــه می ده را ارائ
ــت . 2 ــرب زیس ــرات مخ ــش اث ــی: کاه ــت محیط ــر زیس تأثی

محیطــی بــا اســتفاده از تکنالــوژی و رویکردهایــی کــه باعث 
کاهــش آلودگــی هــوا، خــاک و آب شــده، از حیــات وحــش، 
گیاهــان و جانــوران حفاظــت کــرده و بــا در نظرداشــت آینــدۀ 
محیــط زیســت، شــیوه های تجــارت معقــول و پایــدار را 

اتخــاذ  کنــد. 
ــاب . 3 ــد اجتن اصــول اخالقــی: رعایــت اصــول اخالقــی، مانن

ــر  ــیوه های غی ــر ش ــی و دیگ ــذاری منف ــر گ ــوه، تأثی از رش
ــی.  اخالق

کمک هــای خیریــه ای: اعطــای کمک هــای خیریــه ای بــه . 4
ــل  ــا در ح ــه آن ه ــا ب ــه ت ــروم جامع ــد و مح ــای نیازمن اعض

ــود.  ــک ش ــان کم ــکالت زندگی ش ــی از مش بخش
ــا . 5 ــی ب ــاف اجتامع ــه انکش ــک ب ــی: کم ــاف اجتامع انکش

ــی،  ــای صح ــۀ مراقبت ه ــوزش، ارائ ــکتور آم ــت از س حامی
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آب و حفظ الحصــه؛ اشــتغال زایی، مبادلــۀ مؤثــر کاالهــا 
ــه  ــه ب ــی ک ــر فعالیت های ــی و دیگ ــاد آگاه ــات، ایج و خدم

ــد.  ــه رشــد جامعــه کمــک  کن ــی ب طــور کل

ایــن شــاخص، باعــث خواهــد شــد کــه رشکت هــا سیســتم هایی 
بــرای اجــرای متــام ایــن عوامــل داشــته باشــند و میزان اشــراک 

رشکت هــا در هــر کــدام از ایــن عوامــل را نشــان خواهــد داد. 
رشکت هــا بــرای دریافــت رتبــۀ خــود در شــاخص مســئولیت 
اجتامعــی رشکت هــا ملــزم بــه پرداخــت هزینــه ای خواهنــد 
تبلیغــات  از آن در  رتبــۀ خــود می تواننــد  بــا دریافــت  و  بــود 
جامعــۀ  انســتیتوت  کنــد.  اســتفاده  خــود  بازاریابــی  و 
استندرد ســازی  بین املللــی  ســازمان  بــا  افغانســتان  مدنــی 
 )International Organization for Standardization(
درســت  مدیریــت  بــرای  بین املللــی  ســازمان های  دیگــر  و 
ــرد.  ــد ک ــکاری خواه ــدار آن هم ــار پای ــن اعتب ــاخص و تضمی  ش

8. 5. کمپاین کسب حامیت سیاسی 
از  اســتفاده  بــا  بایــد  افغانســتان،  انســتیتوت جامعــۀ مدنــی 
ارتباطــات خــود در میــان ســازمان های جامعــۀ مدنــی راهــی 
ــرای  ــی ب ــه خاطــر ایجــاد سیســتم های قانون ــا ب ــد ت پیشــنهاد کن
مســئولیت اجتامعــی رشکت هــا در افغانســتان، کســب حامیــت/

البی گــری سیاســی کنــد. تیم هــای مســئول کســب حامیــت 
ــه ای از فعالیت هــای منســجم  ــه مجموع ــدام ب ــد اق سیاســی بای
و پایــدار کنــد تــا از کمپاین هــای رســانه ای بــه نفــع ایجــاد 
رشکت هــا  اجتامعــی  مســئولیت  بــرای  قانونــی  ســاختارهای 
اســتفاده کننــد. ایــن امــر در بخــش ۸. 1.  رشح داده شــد. 
کمپایــن کســب حامیــت سیاســی بایــد شــامل مــوارد ذیــل باشــد: 
الــف. برگــزاری جلســات منظــم بــا قانون گــذاران، مقامــات 
در  کمــک  بــه  آن هــا  ترغیــب  و  سیاســی  احــزاب   و  دولتــی 
رشکت هــا.  اجتامعــی  مســئولیت  بــرای  سیســتمی   ایجــاد 

رادیــو/أ.  مصاحبه هــای  و  گفتــامن  مباحــث،  برگــزاری 
تلویزیونــی در مــورد اهمیــت ایجــاد سیســتمی قانونــی 
افغانســتان.  در  رشکت هــا  اجتامعــی  مســئولیت   بــرای 

یــک ب.  ایجــاد  مــورد  در  ســمینار  و  ورکشــاپ  برگــزاری 
 سیســتم قانونــی بــرای مســئولیت اجتامعــی رشکت هــا. 

حامیــت از اقدامــات سیاســی بــا تدویــن قوانیــن، قواعــد و ج. 
مقــررات بــرای مســئولیت اجتامعــی رشکت ها در افغانســتان 
ــررات.  ــن و مق ــن قوانی ــب ای ــرای تصوی ــالش ب  و ســپس ت

ایجــاد رشایــط مســاعد قانونــی بــرای توســعۀ اقدامــات ث. 
ســاختاری در زمینــۀ مســئولیت اجتامعــی رشکت هــا و ادامــۀ 
 تالش  هــا تــا تحقــق هریــک از اهــداف تعییــن شــده.

  

ایــن مأموریــت بایــد بــه قــدر کافــی و بــه طــور مؤثــر مــورد 
ــد  ــی بای ــرد. مکانیزم های ــرار گی ــی ق ــن مال ــت و تأمی حامی
ــن  ــا قوانی ــق ب ــه مطاب ــن شــوند ک ــی تعیی ــن مال ــرای تأمی ب
کشــور و معیارهــای متویــل کننــدگان باشــند. در صورتــی که 
اقدامــات سیاســی حامیــان مالــی محــدود باشــد و نتواننــد به 
طــور مســتقیم در کمپایــن کســب حامیت سیاســی اشــراک 
کننــد، بایــد هم پیامنــان دیگــری از ســکتور خصوصــی، 
بنیادهــای فعــال و دیگر ســازمان های جامعۀ مدنــی انتخاب 
ــد.  ــه ایــن اهــداف کمــک کنن ــرای دسرســی ب ــا ب  شــوند ت

8. 6. تصدیق سازمان های جامعۀ مدنی 
در  حــارض  حــال  در  افغانســتان  مدنــی  جامعــۀ  انســتیتوت 
افغانســتان  مدنــی  جامعــۀ  ســازمان های  تصدیــق  بخــش 
فعــال اســت. انســتیتوت جامعــۀ مدنــی افغانســتان بایــد بــه 
 تالش هــای خــود بــرای پایــداری ایــن اقــدام ادامــه دهــد. 

8. 7.  تصدیق پروژه های سازمان های جامعۀ مدنی 
انســتیتوت جامعــۀ مدنــی افغانســتان بایــد اداره ای بــرای تأییــد، 
تثبیــت و »تصدیــق« پروژه هــای ســازمان های جامعــۀ مدنــی در 

متــام نقــاط کشــور ایجــاد کنــد. 
را  مدنــی  جامعــۀ  ســازمان های  پروژه هــای  بایــد  اداره  ایــن 
ــا  ــت و ارزش آن ه ــورد کیفی ــود را در م ــر خ ــرده و نظ ــی ک ارزیاب
ارائــه دهــد و آن هــا را بــرای تأمیــن بودجــه پیشــنهاد کنــد. 
ارزیابــی پروژه هــا بایــد دربرگیرنــدۀ معیارهــای ذیــل باشــند: 

ارزیابی متام پروژه ها بر مبنای: 	 
�امکان پذیری فنی  
�امکان پذیری مالی  
� حامیت اجتامعی  

رفــع 	  هــدف  مــورد  منطقــۀ  در  را  نیــازی  پــروژه 
باشــد شــده  تعریــف  وضــوح  بــه  نیــاز  ایــن  و   می کنــد 

تعیین این که آیا: 	 
�ــز عیــن خدمــات   ــی نی دیگــر ســازمان های جامعــۀ مدن

یــا خدمــات مشــابهی ارائــه می دهنــد. اگــر پاســخ 
ــه  ــط ب ــا دیگــر عوامــل ذیرب ــروژه ب ــا پ ــت باشــد، آی مثب

خوبــی هامهنــگ می شــود؟ 
�نهاد تطبیق کننده در زمینۀ پروژه تخصص دارد؟  
�ــت،   ــده اس ــاده ش ــح آم ــور صحی ــه ط ــروژه ب ــۀ پ بودج

بــا  مطابــق  و  معقوالنــه  آن  در  منــدرج  هزینه هــای 
می باشــند.  کننــده  متویــل  نهادهــای  الزامــات 

�و   فنــی  قابلیت هــای  دارای  مدنــی  جامعــۀ  نهــاد 
پرســونل  تطبیــق،  محــل  در  )حضــور  عملیاتــی 
 متخصــص و غیــره( بــرای تطبیــق مؤثــر پــروژه اســت. 

دیگر معیارهای مختص به ماهیت پروژه. 	 
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ــرای تأمیــن بودجــه اعــالن می شــود  پــروژه ای کــه تصویــب و ب
بایــد متــام ایــن رشایط را بــرآورده کند. بــرای انجام ایــن ارزیابی، 
ــی  ــۀ مدن ــتیتوت جامع ــه انس ــی ب ــد فیس ــی بای ــۀ مدن ــاد جامع نه
افغانســتان بپــردازد. انســتیتوت جامعــۀ مدنــی افغانســتان از ایــن 
 پــول بــرای تأمیــن هزینــۀ ارزیابــی پــروژه اســتفاده خواهــد کــرد. 

ــی شــده  ــی افغانســتان پروژه هــای ارزیاب ــۀ مدن انســتیتوت جامع
ــل  ــه متوی ــود و ب ــایت/پورتال خ ــه در وبس ــن بودج ــرای تأمی را ب

ــد.  ــی می کن ــکتورها معرف ــام س ــای مت ــدگان و رشکت ه کنن
تطبیــق  قابــل  پروژه هــای  بــه  پورتــال  ایــن  در  رشکت هــا 
خواهنــد  دسرســی  کشــور  رسارس  در  و  ســکتورها  متــام  در 
اجتامعــی  مســئولیت  بخــش  در  خــود  بودجــۀ  تــا  داشــت 
کننــد.  مــرصف  و  اســتفاده  مؤثــر  طــور  بــه  را   رشکت هــا 

8. 8. نقطۀ آغاز مسئولیت اجتامعی رشکت ها 
نهــادی  می توانــد  افغانســتان  مدنــی  جامعــۀ  انســتیتوت 
تأســیس کنــد تــا نقطــه آغــازی بــرای فعالیت هــای مربــوط 
بــه مســئولیت اجتامعــی رشکت هــا باشــد. هــر رشکتــی کــه 
ــۀ مســئولیت اجتامعــی  ــه آغــاز برنامــه ای جامــع در زمین مایــل ب
ــی  ــد از خدمــات انســتیتوت جامعــۀ مدن رشکت هــا باشــد می توان
ــای مســئولیت  ــرای ایف ــک اســراتژی ب افغانســتان در ایجــاد ی
اجتامعــی رشکت هــا و کمــک بــه آغــاز تطبیــق ایــن اســراتژی 
فیســی  ایــن خدمــات  مقابــل  در  مســتفید شــود. رشکت هــا 
بــه انســتیتوت جامعــۀ مدنــی افغانســتان پرداخــت می کننــد 
مربــوط  برنامه هــای  دیگــر  در  پــول  ایــن  از  انســتیتوت  و 
و  فعالیت هــای  ماننــد  رشکت هــا؛  اجتامعــی  مســئولیت  بــه 
 تبلیغاتــی و کســب حامیــت سیاســی اســتفاده خواهــد کــرد. 

»مســئولیت اجتامعــی رشکت هــای آســیای میانــه«، رشکتــی 
ــه  ــه ارائ ــیای میان ــۀ آس ــابهی در منطق ــات مش ــه خدم ــت ک اس
ــازمانی  ــت »س ــن رشک ــا ای ــایت آن ه ــل از وبس ــه نق ــد. ب می ده
خــربه در بخــش پایــداری و مســئولیت رشکت هــا در آســیای 
میانــه اســت و هــدف آن بهبــود عملکــرد اجتامعــی، زیســت 
محیطــی و اقتصــادی ســازمان های دیگــر می باشــد.« ایــن 
ســازمان »بــه رشکت هــای منطقــه در انجــام فعالیت هــا و تدویــن 
پالیســی های مســئوالنه کمــک می کنــد تــا در کنــار تضمیــن 
رشــد اقتصــادی خــود، ایــن رشکت هــا بتواننــد از انکشــاف 
ــد«.  ــت کنن ــداری و حفاظ ــی پاس ــات ایکولوژیک ــی و ثب اجتامع
انســتیتوت جامعــۀ مدنــی افغانســتان یــا نهــادی دیگــر می توانــد 
برنامــۀ مشــابهی در افغانســتان راه انــدازی کنــد. انســتیتوت 
ــی افغانســتان ممکــن اســت از رشکــت »مســئولیت  جامعــۀ مدن
ــه همــکاری و  ــه« دعــوت ب اجتامعــی رشکت هــای آســیای میان
یــا ایجــاد شــاخه ای از ایــن رشکــت در افغانســتان کنــد. در هــر 
ــک  ــه همــکاری و کمــک ی صــورت، رشکت هــا در افغانســتان ب
ســازمان حرفــه ای کــه درک درســتی از مســئولیت اجتامعــی 
ــازمان های  ــن س ــرا ای ــد؛ زی ــاز دارن ــد، نی ــته باش ــا داش رشکت ه
حرفــه ای می تواننــد وســعت تغییــری را کــه مســئولیت اجتامعــی 
ــی  ــه خوب ــد، ب ــاد کن ــردم ایج ــی م ــد در زندگ ــا می توان رشکت ه
تعریــف کننــد و یــک سیســتم مؤثــر و پایــدار بــرای برنامــۀ 

ــد.  ــاد مناین ــا ایج ــی رشکت ه ــئولیت اجتامع مس



09
نتیجه گیری 

79 نتیجه گیری 
80 ضمیمۀ ۱ – اختصارات 





79

نتیجه گیری
مســئولیت اجتامعــی رشکت هــا کــه آغــاز آن در کشــور بــه یــک 
ــرای تضمیــن  ــاز می گــردد، راهــی رضوری ب ــل ب و نیــم دهــه قب
رشــد  اســت.  افغانســتان  در  انکشــافی  اقدامــات  پایــداری 
ســکتور خصوصــی افغانســتان در یــک دهــۀ اخیــر بــه انــدازه ای 
ــر  ــای منظم ت ــا تالش ه ــون رشکت ه ــم اکن ــه ه ــت ک ــوده اس ب
و پایدارتــری در قســمت ایفــای تعهــدات دینــی، اخالقــی و 
قانونــی خــود و همچنیــن، کاهــش اثــرات مخــرب فعالیت هــای 
خــود بــه محیــط زیســت، جامعــه و اقتصــاد کشــور، انجــام 
می دهنــد. مســئولیت اجتامعــی رشکت هــا از ســوی دیگــر، 
فرصتــی اســت بــرای رشکت هــا تــا از دســتاوردهای خــود بــه طــور 
ــد،  ــت می کنن ــه در آن فعالی ــه ای ک ــه جامع ــه ب ــع و چندجانب جام
اجتامعــی  مســئولیت  گرداننــد.  بــاز  آن  بــه  و  کــرده  کمــک 
فعالیت هــای  بــه  رشکت هــا  تــا  اســت  فرصتــی  رشکت هــا 
نســق  و  نظــم  و خیرخواهانــۀ خــود  انکشــافی  بردوســتانه، 
ــانند.  ــر برس ــه حداک ــا را ب ــن فعالیت ه ــت ای ــا مؤثری ــند ت  بخش

ابــزاری  رشکت هــا  اجتامعــی  مســئولیت  ایــن،  بــر  عــالوه 
در  افغانســتان  پایــدار  انکشــاف  تضمیــن  بــرای  »رضوری« 
ــزار،  ــن اب ــت. ای ــی اس ــدگان بین امللل ــل کنن ــت متوی ــود حامی نب
بخش هــای  انتخــاب  در  تــا  می ســازد  قــادر  را  افغان هــا 
ترجیحــات  تابــع  همیشــه  و  داشــته  اختیــار  انکشــافی 
نباشــند.  بین املللــی  کننــدگان  متویــل  دیدگاه هــای   و 

مســلامن  را  آن  مطلــق  اکریــت  کــه  کشــوری  عنــوان  بــه 

کمــک  و  شناســایی  در  بایــد  افغان هــا  می دهــد،  تشــکیل 
بــه تعهــدات دینــی و فرهنگــی خــود صالحیــت، نظــارت و 
ابتــکار عمــل داشــته باشــند؛ منظــور از افغان هــا نــه تنهــا 
جامعــۀ  سیاســتمداران،  رشکت هــا،  بلکــه  شــهروندان، 
اســت.  افغانســتان  در  فعــال  ســکتورهای  دیگــر  و   مدنــی 

اجتامعــی  مســئولیت  وضعیــت  از  مطالعــه  ایــن  هــدف 
رشکت هــای  کــه  اســت  بــوده  راه هایــی  رشح  رشکت هــا 
جهــان توســعه یافتــه، رشکت هــای جهــان در حــال توســعه، 
و رشکت هــای  افغانســتان  کشــورهای همســایۀ  رشکت هــای 
ــود در  ــی خ ــت فعل ــه وضعی ــیدن ب ــرای رس ــتان ب ــی افغانس داخل
زمینــۀ مســئولیت اجتامعــی رشکت هــا، در پیــش گرفته انــد. 
پیشــنهادات ارائــه شــده در ایــن گــزارش و راه هــای تریــح 
فعلــی  آن هــا، می توانــد وضعیــت  بــرای عملی ســازی  شــده 
 مســئولیت اجتامعــی رشکت هــا را در افغانســتان بهبــود بخشــد. 

انســان ذاتــاً موجــودی رؤیاپــرداز اســت. بیاییــد رؤیایــی داشــته 
باشــیم بــرای فردایــی نــه چنــدان دور کــه در آن مقرراتــی بــرای 
نظــارت و ادارۀ مســئولیت اجتامعــی رشکت هــا در افغانســتان 
ــا احســاس مســئولیت  ــد؛ روزی کــه رشکت ه وجــود داشــته باش
ــدان، مشــریان، جوامعــی کــه  ــال کارمن ــد در قب ــد و بخواهن کنن
ــه طــور مســئوالنه  ــۀ خــود ب ــد و در کل جامع ــت دارن در آن فعالی
ــا  ــت و ی ــد یاف ــق خواه ــا تحق ــن رؤی ــه ای ــن ک ــد. ای ــار کنن رفت
ــی و  ــل اله ــه  فض ــته ب ــد، وابس ــد مان ــی خواه ــی باق ــا رؤیای تنه

ــود.  ــد ب ــدگان خواه ــای خوانن تالش ه
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افغانی – واحد پولی افغانستان   AFN
Afghanistnan Institute for Civil Society – انستیتوت جامعۀ مدنی افغانستان   AICS

 Association of Money Operators in- اتحادیــۀ متصدیــان انتقــال پــول از طریــق موبایــل در افغانســتان   AMOA
Afghanistan

Afghanitan National Development Strategy – اسراتژی انکشاف ملی افغانستان   ANDS
Afghan Red Crescent Society – جمعیت هالل احمر افغانی   ARCS

Afghan Wireless Communications Company – رشکت مخابراتی افغان بیسیم   AWCC
Business Social Responsibility – مسئولیت اجتامعی تجارت ها   BSR

Committee for Economic Development – کمیتۀ انکشاف اقتصادی   CED
Civil Society Organization – سازمان جامعۀ مدنی   CSO

Corporate Social Responsibility – مسئولیت اجتامعی رشکت ها   CSR
Corporate Social Responsibility Index – شاخص مسئولیت اجتامعی رشکت ها   CSRI

Generally Accepted Accounting Principles – اصول پذیرفته شدۀ حسابداری   GAAP
Generally Accepted Sustainibility Principles – شیوه های پذیرفته شدۀ پایداری   GASP

International Association of Classification Societies –انجمن رده بندی جوامع بین املللی   IACS
International NGO – سازمان غیر دولتی بین املللی   INGO

International Standards Orgnization – سازمان بین املللی استندردسازی   ISO
Integrity Watch Afghanistan – دیدبان شفافیت افغانستان   IWA
Multi-National Corporations – رشکت های چندین ملیتی   MNC

MTN Group – )گروه ام. تی. ان. )یک رشکت مخابراتی در جنوب افریقا   MTN
National Environmental Protection Agency – ادارۀ ملی حفاظت محیط زیست   NEPA

Non-Governmental NGO – سازمان غیر دولتی   NGO
Organization for Economic Cooperation and Development – سازمان انکشاف و همکاری اقتصادی   OECD

Occupational Safety and Health Administration – ادارۀ صحی و ایمنی حرفه ای   OSHA
Profit before Taxes – درآمد قبل از مالیات   PBT

Small and Medium Enterprises – رشکت های کوچک و متوسط   SME
Triple Bottom Line Approach – رویکرد اصول سه گانه   TBL

 United Nations Education, Scientific and Cultural – ســازمان آموزشــی، علمــی و فرهنگــی ملــل متحــد  UNESCO
Organization

Water Sanitation Hygiene – برنامۀ آب، مراعات اصول صحی و حفظ الصحه   WASH
World Health Organization – سازمان جهانی صحت   WHO

ضمیمۀ ۱ – اختصارات
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نام رشکت: صنایع نوشیدنی افغانستان 
سال آغاز ایفای مسئولیت اجتامعی: ۲۰۰۶

ــی  ــون افغان ــی: ۱۰-5 میلی ــئولیت اجتامع ــای مس ــۀ ایف هزین
)ســال ۲۰۱۸(

پروژه هــا/ جوانــب ذینفــع مســئولیت اجتامعــی: جمعیــت هــالل 
بــر  مالیــات  پرداخــت  طریــق  از  شــاروالی  و  افغانــی  احمــر 

محصــوالت وارداتــی

نام رشکت: عزیزی بانک 
سال آغاز ایفای مسئولیت اجتامعی: ۲۰۱۶

هزینۀ ایفای مسئولیت اجتامعی: ارائه داده نشده است 
اجتامعــی:  مســئولیت  ذینفــع  جوانــب  پروژه هــای/ 

 :۲۰۱۸ ســال  فعالیت هــای 
کمپاین اهدای خون 	 
غرس نهال در مزار رشیف، کابل و جالل آباد 	 
بازدیــد آموزشــی شــاگردان دانشــگاه کاردان از عزیــزی 	 

ــک  بان
کمک مالی به توامندسازی و ظرفیت سازی زنان 	 
کمک به بی جاشدگان داخلی مزار رشیف 	 
تجلیل از روز بین املللی یوگا 	 

ــگاه  ــب، از دانش ــگاه کات ــاگردان دانش ــی ش ــای آموزش بازدیده
مشــعل، دانشــگاه باخــر، دانشــگاه مریــم و دانشــگاه خاتــم 

ــن النبیی

)ICS( نام رشکت: رشکت بیمۀ افغانستان
ــده  ــه داده نش ــی: ارائ ــئولیت اجتامع ــای مس ــاز ایف ــال آغ س

اســت 
هزینۀ ایفای مسئولیت اجتامعی: ارائه داده نشده است

پروژه هــای/ جوانــب ذینفــع مســئولیت اجتامعــی: بیمــۀ 
صحــی رایــگان بــه متــام پرســونل کاری و دیگــر انــواع کمک هــا

 
 نام رشکت: کارخانۀ بسته بندی کابل 

ــده  ــه داده نش ــی: ارائ ــئولیت اجتامع ــای مس ــاز ایف ــال آغ س
اســت 

هزینۀ ایفای مسئولیت اجتامعی: ارائه داده نشده است
پروژه هــای/ جوانــب ذینفــع مســئولیت اجتامعــی: ارائــه داده 

نشــده اســت

نام رشکت: رشکت استیل میهن
ــده  ــه داده نش ــی: ارائ ــئولیت اجتامع ــای مس ــاز ایف ــال آغ س

اســت
هزینۀ ایفای مسئولیت اجتامعی: ارائه داده نشده است

پروژه های/ جوانب ذینفع مسئولیت اجتامعی: 
ارائــۀ مســکن و مرکــز صحــی، ایمنــی کاری، طعام خانــه و غیــره 

بــه کارگــران 
ــط 	  ــا محی ــازگار ب ــین آالت س ــزات و ماش ــتفاده از تجهی اس

ــت زیس
نصب سیستم های تصفیه هوا و هواکش 	 
بــا 	  رسمایه گــذاری  از  حامیــت  مرکــز  رشکــت:  نــام 

میســفا  - افغانســتان  در  کوچــک  قرضه هــای 
سال آغاز ایفای مسئولیت اجتامعی: ۲۰۰5	 
هزینۀ ایفای مسئولیت اجتامعی: ارائه داده نشده است 	 

ــی:  ــئولیت اجتامع ــع مس ــب ذینف ــع جوان ــب ذینف ــا/ جوان پروژه ه
ــا  ــی رشکت ه ــئولیت اجتامع ــرای مس ــخص ب ــتورالعملی مش دس
و نهــادی همــکار بــرای اســتفادۀ مؤثــر از منابــع مســئولیت 

ــت  ــده اس ــاد ش ــا ایج ــی رشکت ه اجتامع

نام رشکت: گروه موبی
سال آغاز ایفای مسئولیت اجتامعی: ۲۰۱۲

هزینۀ ایفای مسئولیت اجتامعی: ارائه داده نشده است 
پروژه ها/ جوانب ذینفع مسئولیت اجتامعی: 

دریافــت کننــدۀ جایــزۀ کنفدراســیون فوتبــال آســیا )AFC( بــرای 
ایفــای مســئولیت اجتامعــی در لیــگ برتــر فوتبــال افغانســتان 

دریافــت کننــدۀ جایــزۀ صلــح از طریــق ورزش از یــک نهــاد 	 
غیــر دولتــی اروپایــی 

ــا یونیســف )UNICEF( در پیشــگیری از مــرض 	  همــکاری ب
پولیــو )بــا اهــدای تخفیــف در نــر تبلیغــات( 

تشکیل لیگ برتر فوتبال افغانستان 	 
مــورد 	  در  ثانیــه ای(   ۳۰-۶۰( کوتــاه  کلیپ هــای  تولیــد 

تلویزیونــی  در شــبکه های  آن هــا  نــر  و  اجتامعــی  مســائل 
حامیــت از مســائل زیســت محیطــی، ماننــد اســتفاده از 	 

بــه جــای خریطه هــای پالســتیکی  خریطه هــای کاغــذی 
ــرای 	  ــگان ب ــور رای ــه ط ــاه ب ــات کوت ــا و تبلیغ ــد کلیپ ه تولی

ترغیــب مــردم بــه پرداخــت مالیــات، حفاظــت از آب، کمــک 
بــه نیروهــای امنیتــی، عــدم تجــاوز بــه حقــوق زنــان، پیروی 
از قوانیــن ترافیکــی، همبســتگی اجتامعــی، جمــع آوری 

ــره  ــا و غی زباله ه
جمــع آوری کمک هــای مالــی از طریــق ایجــاد برنامه هــای 	 

بــه  نــر مســائل اســالمی  مــاه رمضــان،  افطــاری در 
شــمول حدیــث و غیــره بــرای حامیــت از مســائل اجتامعــی 
بــرای  افغانــی  قبــل ۴۰۰.۰۰۰  ســال  در  مثــال  )بــرای 
 عــودت کننــدگان در غــرب افغانســتان جمــع آوری شــد(

 
نام رشکت: هوتل رسینا 

سال آغاز ایفای مسئولیت اجتامعی: ۲۰۱۲
هزینۀ ایفای مسئولیت اجتامعی: ارائه داده نشده است 

پروژه ها/ جوانب ذینفع مسئولیت اجتامعی: 
ــس آن  ــه رئی ــاد شمســه )SHAMSA( ک ــت از بنی حامی  •
خانــم مریــم گیالنــی می باشــد )از طریــق ارائــۀ قرطاســیه، 
البســه، خدمــات صحــی، خدمــات اینرنتــی، غــذا و غیــره، ارائــۀ 
برنامه هــای آموزشــی بــرای بنیــاد و دیگــر کمک هــای مــورد 

ــاز(  نی



82

)جمــع آوری 	  رسینــا  هوتــل  در  مالــی  کمــک  صنــدوق 
ــه شمســه  ــا ب ــان و اهــدای آنه ــی از مهامن کمک هــای مال
مروعیــت  و  آگاهــی  ایجــاد   ،)AFSECO( افســکو  و 
ــوت  ــی و دع ــای مال ــع آوری کمک ه ــا جم ــکو ب ــرای افس ب

از افســکو(  بــه حامیــت  رشکت هــا 
کارهــای داوطلبانــه، ماننــد پــاک کاری محیــط اطــراف 	 

هوتــل رسینــا و از ایــن طریــق کمــک بــه شــاروالی 
داکر مقیم در هوتل برای سهولت کارمندان 	 
حامیت مالی از فعالیت های ورزشی )عموماً کریکت و 	 

فوتبال( و ارائۀ تخفیف های گزاف برای برنامه های آن ها 
 در هوتل رسینا

 
نام رشکت: ظاهر پالستیک

سال آغاز ایفای مسئولیت اجتامعی: ۲۰۱۲
هزینۀ ایفای مسئولیت اجتامعی: ارائه داده نشده است

پروژه ها/ جوانب ذینفع مسئولیت اجتامعی: 
کمــک بــه ۱۲ شــاگرد در هزینــۀ تحصیــالت آنهــا )هــر ســاله 	 

از ۲۰۰۸ بــه ایــن ســو( 
خرید کتاب برای شاگردان به ارزش ۲5.۰۰۰ افغانی 	 
اعطای حدود 5۰۰.۰۰۰ افغانی در هر سال 	 
ــی 	  ــا پرداخــت ۲.5۰۰ افغان ــواده ب ــی از ۲۰ خان حامیــت مال

در هــر مــاه 
پرداخــت بخشــی از هزینه هــای عروســی یــک زوج در هــر 	 

ســال 
ــای 	  ــدان و اعض ــام کارمن ــی مت ــای صح ــت هزینه ه پرداخ

ــوادۀ آن هــا  خان
پرداخــت حــدود ۲۰۰.۰۰۰ افغانــی در هــر ســال بــه عنــوان 	 

امتیــاز کارمنــدان در رشایــط حساســی ماننــد وفــات، ازدواج 
و یــا دیگــر رشایــط خــاص 

ارائۀ برنامه های آموزشی و کارآموزی به جوانان 	 
 خانواده های مستضعف

 
نام رشکت: گروه گلبهار 

ــده  ــه داده نش ــی: ارائ ــئولیت اجتامع ــای مس ــاز ایف ــال آغ س
اســت 

هزینۀ ایفای مسئولیت اجتامعی: زکات مالک 
بنیــاد  اجتامعــی:  مســئولیت  ذینفــع  جوانــب  پروژه هــا/ 
از  می دهــد  ارائــه  گوناگونــی  کمک هــای  گلبهــار  خیریــۀ 
لــرزه،  زمیــن  مترضریــن  بــه  امــداد  البســه،  ارائــۀ  جملــه 
 ســاخت مکاتــب، توزیــع زکات و دیگــر کمک هــای خیریــه

نام رشکت: گروه غضنفر 
ــده  ــه داده نش ــی: ارائ ــئولیت اجتامع ــای مس ــاز ایف ــال آغ س

اســت
هزینۀ ایفای مسئولیت اجتامعی: ارائه داده نشده است

پروژه ها/ جوانب ذینفع مسئولیت اجتامعی: 

اجتامعــی 	   • مســئوالنه؛  انکشــاف  محیطــی:  زیســت 
کمک هــای  دیگــر  و  )زکات  فیصــدی  کمک هــای   –
خیریــه ای(، اســتخدام افغان هــا و رشکت هــای افغانــی 
در صورتــی کــه ممکــن باشــد؛ • مالــی: رونــق اقتصــادی، 
پول زایــی و کمــک بــه افزایــش رسعــت گــردش پــول 

ــر صحــت، آمــوزش، فرهنــگ، انکشــاف دهــات، 	  مترکــز ب
ســازماندهی و ترقــی انکشــاف اقتصــادی. غضنفــر گــروپ 
ــرای  ــت  ب ــاد فرص ــی و ایج ــط زندگ ــود رشای ــه بهب ــد ب متعه
نیازمنــدان بــدون توجــه بــه دیــن، نــژاد یــا جنســیت اســت. 
ــت دارد:  ــی فعالی ــدۀ آت ــای عم ــروپ در بخش ه ــر گ غضنف
صحــت، مراقبت هــای صحــی، اشــتغال زایی، مســکن، 

ــازی  ــی و بازس ــاف اجتامع انکش
تحصیلــی، 	  بورســیه های  ســازی:  ظرفیــت  برنامــۀ 

رشــد  و  توامنندســازی  آموزشــی،  برنامه هــای 
اولویــت  کارآمــوزی،  افغــان،  شــهروندان  مهارت هــای 
اقتصــادی،  انکشــاف  افغــان،  شــهروندان  بــه  دادن 
ــدار.  ــاف پای ــط انکش ــادی توس ــق اقتص ــتغال زایی، رون  اش

نام رشکت: بنیاد عزیزی )عضو گروه هوتک عزیزی(
ــده  ــه داده نش ــی: ارائ ــئولیت اجتامع ــای مس ــاز ایف ــال آغ س

اســت
هزینۀ ایفای مسئولیت اجتامعی: ارائه داده نشده است

پروژه هــا/ جوانــب ذینفــع مســئولیت اجتامعــی: هــدف بنیــاد 
عزیــزی کمــک بــه خانواده هــای بــی بضاعــت، معلولیــن و 
شــهدا، زنــان بیــوه، داراالیتام هــا، زندان هــا و دارالتأدیب هــا 

ــت.  اس
همــکاری در ســاخت مکاتــب، کلینیک هــای صحــی و 	 

حفــر چاه هــای آب بــرای تأمیــن آب آشــامیدنی پــاک 
نهرهــای آب و ســاخت ســدهای 	  پــاک کاری کانال هــا، 

کالن  هایدروالکریــک 
ــورم و 	  ــی، یونیف ــز، چوک ــۀ می ــا تهی ــاگردان ب ــه ش ــک ب کم

ــیه  قرطاس
همــکاری در ســاخت، بازســازی و ترمیــم مســاجد و مــدارس 	 

دینــی؛ کمــک بــه شــاگردان دینــی و اســاتید مکاتــب و 
ــه تأســیس کتابخان

همــکاری در ســاخت و بازســازی پل هــا، گذرهــای آب و 	 
ــاکنین  ــکالت س ــع مش ــرای رف ــا ب رسک ه

ارائــۀ کمک هــای فــوری در صــورت وقــوع حــوادث طبیعــی؛ 	 
ماننــد زمیــن لــرزه و ســیالب؛ همــکاری در حفاظــت از 

محیــط زیســت 
کمــک پویــا در انکشــاف اجتامعــی، فرهنگــی و اقتصــادی 	 

افغانســتان بــا فراهــم آوردن اســباب آمــوزش و تشــکیل 
ــور  ــر در رسارس کش ــوادی و فق ــه بی س ــی علی کمپاین

ــتفاده از آداب  ــان؛ اس ــوق زن ــت از حق ــرای حامی ــه ب ــب توج جل
 و رســوم بومــی افغانســتان در مراســم فرهنگــی و اجتامعــی
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نام رشکت: گروه برکت 
ــده  ــه داده نش ــی: ارائ ــئولیت اجتامع ــای مس ــاز ایف ــال آغ س

اســت
هزینۀ ایفای مسئولیت اجتامعی: ارائه داده نشده است

پروژه هــا/ جوانــب ذینفــع مســئولیت اجتامعــی: در اوایــل 
ســال ۲۰۰۷ برکــت گــروپ بیشــر از ۶۰۰.۰۰۰ دالــر امریکایــی 
را بــه ســاخت یــک مکتــب ابتدایــی بــا ۱۶ صنــف درســی و 
ــاص داده  ــران اختص ــل دخ ــرای تحصی ــدرن ب ــهولت های م س
بــود. ایــن مکتــب یکــی از نادرتریــن مکاتــب در افغانســتان 
ــس و  ــالن کنفران ــوار، س ــر، البرات ــه کمپیوت ــز ب ــه مجه ــت ک اس
ــب از  ــن مکت ــت. در ای ــی اس ــۀ هوا/گرمایش ــتم های تهوی سیس
 جرناتــور ولتــاژ بــاال بــرای تأمیــن منظــم بــرق اســتفاده می شــود.

 نام رشکت: رشکت سهامی افغانستان 
سال آغاز ایفای مسئولیت اجتامعی: ۲۰۱۴

ــال ۲۰۱۸: ۱5۴.۱۶۶  ــی: س ــئولیت اجتامع ــای مس ــۀ ایف هزین
دالــر   ۱۴۷.۱5۲  :۲۰۱۷ ســال   ،)۸.۷۴٪( امریکایــی  دالــر 
ــی  ــر امریکای ــال ۲۰۱۶: ۱۰۶.۲۳۲ دال ــی )٪5.۷۶(، س امریکای

 )۳.۴۰٪(
 پروژه ها/ جوانب ذینفع مسئولیت اجتامعی: ارائه داده نشده است

نام رشکت: رشکت مخابراتی روشن 
ــده  ــه داده نش ــی: ارائ ــئولیت اجتامع ــای مس ــاز ایف ــال آغ س

اســت 
هزینۀ ایفای مسئولیت اجتامعی: ارائه داده نشده است

پروژه ها/ جوانب ذینفع مسئولیت اجتامعی: 
جوایز دریافت شده شامل موارد ذیل می باشد: 

جایــزه خدمــات اجتامعــی، مراســم جوایــز مخابــرات آســیا، 	 
جــوالی ۲۰۰۴

مبتکرتریــن رشکــت ســال در خاورمیانــه و افریقــا، بهریــن 	 
برنامــۀ ســال در بخــش مســئولیت اجتامعــی رشکت هــا 
ــا و بهریــن ادارۀ خدمــات مشــریان  ــه و افریق در خاورمیان
ســال، مراســم بیــن املللــی جوایــز تجارتــی اســتیوی، نوامــرب 

۲۰۱۳
ــز تجــارت مســئوالنۀ رشکت هــای 	  ــی، جوای ــداری تجارت پای

پایبنــد بــه اصــول اخالقــی، اگســت ۲۰۱۳
برنامــۀ ســال در بخــش مســئولیت اجتامعــی رشکت هــا در 	 

خاورمیانــه و افریقــا، جوایــز اســتیوی، اکتوبــر ۲۰۱۲
بهریــن پــروژه انکشــاف اجتامعــی، جهــان تلــی کام آســیا، 	 

اپریــل ۲۰۱۱
بهریــن برنامــۀ مربــوط بــه مســئولیت اجتامعــی رشکت هــا، 	 

 جوایــز جهــان تلــی کام، جوایــز خــاور میانــه، نوامــرب ۲۰۰۸

صحت 
ــی  ــه کمــک انســتیتوت طب مــا پروژه هــای درمــان از راه دور را ب
ــرای اطفــال )FMIC(، شــفاخانۀ دانشــگاه آقاخــان در  فرانســه ب
کراچــی، شــفاخانۀ والیتــی بامیــان و سیســتم هــای سیســکو بــه 

طــور آزمایشــی اجــرا کردیــم.

آشیانه: 
مشــکل: ســوء تغذیــه در افغانســتان بــه ویــژه در کمپ هــای 
عــودت کننــدگان و میــان اطفــال کارگــر خیابانــی یــک مشــکل 

رایــج اســت.

راه حــل مــا: مــا بیشــر از ۴۰.۰۰۰ بســتۀ غذایــی در هرمــاه ارائــه 
می دهیــم، اطفــال کارگــر خیابانــی را شــامل نظــام آموزشــی 
رســمی می ســازیم و بــه آن هــا آموزش هــای حرفــه ای دایــر 

می کنیــم. 
همــکاران مــا: مــا بــا مراکــز متعــدد آشــیانه و پناهگاه هــای 

می کنیــم. همــکاری  داخلــی  بیجاشــدگان  اضطــراری 
کلینیک روشن

مشــکل: دسرســی محــدود بــه خدمــات صحــی ارزان و بــا 
کیفیــت 

ــا افتتــاح پــروژۀ جامعــۀ روشــن، فیــس مریضــان  راه حــل مــا: ب
افغانســتان  شــهروندان  هزینه هــای  تأمیــن  بــرای  خارجــی 
در  کــه  اســت  رشکتــی  اولیــن  روشــن  می شــود.  اســتفاده 
افغانســتان بــرای کارمنــدان خــود بیمــۀ صحــی خصوصــی ارائــه 
ــته  ــال گذش ــی ده س ــن ط ــک روش ــن، کلینی ــد. همچنی می ده
ــدد  ــی متع ــاپ های صح ــدان و ورکش ــت دن ــاپ های صح ورکش
ــزار  ــا برگ ــه افغان ه ــه ب ــی و توج ــود زندگ ــرای بهب ــری را ب دیگ

ــت.  ــرده اس ک
 Afghanistan( فــردا  افغانســتان  آشــیانه،  مــا:  همــکاران 
Demain( و افرانــه. ورکشــاپ های صحــت دنــدان و دیگــر 
ــه شــمول  ــف ب ــات مختل ــی مباحث ورکشــاپ های صحــی: میزبان
ــاک، اســهال و مــرض ســل کــه توســط  آمــوزش در مــورد آب پ
ــات  ــۀ خدم ــود. بیم ــده ب ــت گردی MSH/REACH/USAID حامی
Lifecare International افغان هــا: موسســۀ   بــرای  صحــی 

 
درمان از راه دور

مشــکل: دسرســی محــدود بــه خدمــات صحــی ارزان و باکیفیت 
در نقــاط دور افتــاده و مناطق روســتایی

ــق  ــا، از طری ــفاخانه ه ــان از راه دور ش ــروژۀ درم ــا: پ ــل م راه ح
تکنالــوژی بــراد بنــد )Broadband technology( روشــن بــه 
یکدیگــر متصــل می شــود تــا از ایــن طریــق بتــوان رونــد ارســال 
ــو  ــق ویدی ــی را آســان ســاخت. از طری ــوری راه هــای حــل طب ف
مناطــق  در  را  امــراض  می تواننــد  متخصصیــن  کنفرانــس، 
روســتایی افغانســتان تشــخیص داده و موفقانــه درمــان مناینــد و 
همچنیــن بــرای نســل جدیــد داکــران افغــان جلســات آموزشــی 
برگــزار کننــد. هــدف ایــن خدمــات ارائــۀ رادیولــوژی از راه دور، 
آمــوزش الکرونیکــی، مدیریــت شــفاخانه ها، آمــوزش نرس هــا و 
کلینیک هــای تخصصــی می باشــد. ایــن تکنالــوژی متخصصیــن 
ــۀ  ــت، ارائ ــان درس ــۀ درم ــراض، ارائ ــخیص ام ــه تش ــادر ب را ق
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آموزش هــای طبــی بــه داکــران در جریــان کار و ارائــۀ خدمــات 
قریه جــات می ســازد. همچنیــن  در  مریضــان  بــرای  صحــی 
ــدان  ــان و کارمن ــۀ ســفر مریضــان، کارکن ــوژی، هزین ــن تکنال ای
صحــی را کاهــش می دهــد. در حــال حــارض شــبکه ای از مراکــز 
طبــی در کابــل، بامیــان و بدخشــان بــه یکدیگــر و همچنیــن بــه 

ــده اند. ــل ش ــی متص ــان در کراچ ــگاه آقاخ ــفاخانه دانش ش
دانشــگاه  شــفاخانه  افغانســتان،  دولــت  مــا:  همــکاران 
آقاخــان در کراچــی، خدمــات صحــی آقــا خــان، انســتیتوت 
سیســکو،  کابــل،  در  اطفــال  بــرای  فرانســه  طبــی 
سیســتم  آبــاد،  فیــض  شــفاخانۀ  بامیــان،  شــفاخانۀ 
مخابراتــی. خدمــات  کننــدگان  تآمیــن  دیگــر  و   سیســکو 

چاه های آب
مشکل: کمبود آب آشامیدنی پاک و صحی در افغانستان

راه حــل مــا: مــا در ایــن زمینــه کار خــود را بــا حفــر  ۲ چــاه آب 
در ســال ۲۰۰۶ میــالدی آغــاز کردیــم و در حــال حــارض ۱.۰۰۰ 
ــه  ــا ب ــد. ت ــتفاده می کنن ــل از آن اس ــای کاب ــواده در حومه ه خان
امــروز مــا ۷۰ چــاه آب ســاخته ایم کــه بــرای بیشــر از ۱۰۰.۰۰۰ 

ــد.  نفــر آب آشــامیدنی پــاک فراهــم می کن
تکنالوژی خالقانۀ روشن )صحت(: ردیاب آب

مشکل: کمبود آب آشامیدنی پاک و صحی در افغانستان
ــی،  ــات تلفن ــی خدم ــتم صوت ــتفاده از سیس ــا اس ــا: ب ــل م راه ح
ــی  ــواد کاف ــه س ــی ک ــه مردم ــه ب ــم ک ــاد کردی ــاب آب را ایج ردی
ندارنــد، اجــازه می دهــد تــا از دهــات افغانســتان بــه متــاس 
ــا  شــده و وضعیــت چاه هــای محــل خــود را مشــخص کــرده و ی
مشــکالت آن را گــزارش دهنــد. بیــن ســال های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱، 
ــاه،  ــۀ دارای چ ــه ۱.۰۰۰ منطق ــاب آب ب ــتفاده از ردی ــیوۀ اس ش
ــاه  ــاً ۳۰ چ ــات، تقریب ــن خدم ــۀ ای ــد. در نتیج ــوزش داده ش آم

ــد. ــا گردیدن ــاره احی دوب
همــکار مــا: ادارۀ ایــاالت متحــدۀ امریــکا بــرای انکشــاف بیــن 

)USAID(  ــی امللل

تحصیالت
ــته  ــا آن دس ــازی، م ــای ب ــب و زمین ه ــامر مکات ــر اع ــالوه ب ع
قــدرت  از  کــه  می کنیــم  را حامیــت  آموزشــی  برنامه هــای  از 
تکنالــوژی اســتفادۀ بهینــه می کننــد. از میــان ایــن برنامه هــا 
می تــوان بــه برنامــۀ یــک لپــرآپ بــرای هــر طفــل و اکادمی های 

شبکه ســازی روشن/سیســکو اشــاره کــرد. 

میدان های بازی: 
ــگ  مشــکل: افغانســتان کشــوری اســت کــه ده هــا ســال از جن
و مشــکالت اجتامعــی رنــج بــرده اســت و بــرای حامیــت از 
جامعــه و فراهــم کــردن زمینــۀ توســعۀ اطفــال، فضــای اجتامعــی 

ــدود دارد.  مح
ــامد  ــد اعت ــازی در رش ــت ب ــا درک اهمی ــن ب ــا: روش ــل م راه ح

بــه نفــس و مهارت هــای اجتامعــی در کــودکان، زمین هــای 
ــا از ایــن زمین هــای  ــد ت ــازی  را در مناطــق مهــم ایجــاد می کن ب
ــف  ــوام مختل ــدن اق ــرای گردهــم آم ــی ب ــوان مکان ــه عن ــازی ب ب
ــع  ــازی، موان ــن زمین هــای ب ــز اســتفاده شــود. ای افغانســتان نی
اجتامعــی را از بیــن بــرده و محیطــی امــن بــرای کــودکان فراهــم 

ــد. ــازی و رشــد کنن ــا هــم ب ــا کــودکان در آنجــا ب می ســازند ت
ساخت مکتب

مشــکل: وقتــی کــه مــا فعالیت هــای خــود را در افغانســتان آغــاز 
ــب  ــر تخری ــت تعمی ــه هف ــم ک ــدن منودی ــی دی ــم، از مکتب کردی
شــده و تنهــا یــک بــالک داشــت. بســیاری از هفــت هــزار 
شــاگرد ایــن مکاتــب مجبــور بودنــد بــه نوبــت زیــر خیمه هــا درس 

ــد. بخوانن
راه حــل مــا: رشکــت روشــن بــرای ســاخت یــک تعمیــر ۳ منزلــۀ 
ــن  ــک زمی ــی و ی ــف درس ــه دارای ۲۴ صن ــزرگ ک ــه و ب پیرفت
بــازی مجهــز می باشــد، رسمایه گــذاری کــرد. تــا بــه امــروز، مــا 

ــم. ــذاری کرده ای ــیاری رسمایه گ ــب بس ــاخت مکات ــرای س ب
همکاران ما: بنیاد آقاخان و غیره.

)OLPC( یک لپتاپ برای هر طفل
ــایل رضوری  ــع و وس ــن مناب ــان از داش ــودکان افغ ــکل: ک مش

ــد. ــی محروم ان ــاد جهان ــت در اقتص ــرای رقاب ب
ــت  ــی اس ــل« طرح ــر طف ــرای ه ــاپ ب ــک لپت ــا: »ی ــل م راه ح
ارائــۀ  طریــق  از  یادگیــری  ســطح  بهبــود  آن  هــدف  کــه 
نســخه های دوطرفــۀ مضامیــن درســی و فراهــم ســازی رهنمــود 
و پیشــنهادهای الزم بــه شــاگردان مکاتــب می باشــد. بیشــر از 
۳.۶۰۰ کــودک و معلــم در والیت هــای بغــالن، هــرات، کابــل، 

جــالل آبــاد و کندهــار از ایــن طــرح بهره منــد شــده اند.
همــکاران مــا: ســازمان »یــک لپتــاپ بــرای هــر طفــل«، 
معلوماتــی،  تکنالــوژی  و  مخابــرات  وزارت  معــارف،  وزارت 
ــاف  ــط ادارۀ انکش ــک و متوس ــای کوچ ــش رسمایه گذاری ه بخ

افغانســتان.  در  امریــکا  متحــدۀ  ایالــت  بین املللــی 

تجارت 
بانــوان در ایجــاد تجــارت پایــدار خودشــان حامیــت  از  مــا 
پــرورش  افغان هــا  بیــن  را در  می کنیــم و روحیــۀ کارآفرینــی 

 . هیــم می د

برنامه کمکی برای کسب معاش 
ــوص در  ــان، بخص ــگ زن ــه جن ــن ده ــل چندی ــه  دلی ــکل: ب مش
مناطــق دوردســت آســیب پذیر هســتند و فرصت هــای کســب 

ــد. ــدود می باش ــا مح ــرای آن ه ــاش ب مع
ــک  ــروژۀ کم ــن از پ ــت روش ــال ۲۰۰۹ رشک ــا: در س ــل م راه  ح
بردوســتانه بــرای زنــان افغانســتان)HAWA(  کــه از ســوی 
موسســۀ  CARE راه انــدازی شــده بــود، حامیــت کــرد. ایــن پروژه 
بــرای زنــان آســیب پذیــر مواشــی فراهــم کــرد تــا از ایــن طریــق 

ــد. ــه کســب معــاش بپردازن ب
CARE همکاران ما: مؤسسۀ
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)WPCOs( غرفۀ عمومی تلفن برای زنان
مشــکل: بــه دلیــل چندیــن دهــه جنــگ، زنــان آســیب پذیر 
ــد.  ــد دارن ــب درآم ــرای کس ــدودی ب ــای مح ــتند و فرصت ه هس

راه  حــل مــا: روشــن اقــدام بــه راه انــدازی پــروژۀ غرفــۀ عمومــی 
تلفــن بــرای زنــان منــود تــا از ایــن طریــق بــرای زنــان فرصــت 
ــروژه،  ــن پ ــق ای ــردد. از طری ــم گ ــارت فراه ــاز تج ــه و آغ وظیف
ــن  ــه اولی ــوان را ب ــا )Aid Afghan( بان ــه افغان ه ــک ب ــاد کم نه
ــی  ــتان )FMFB-A(  معرف ــک در افغانس ــای کوچ ــک قرضه ه بان
می کنــد تــا زنــان بتواننــد، قرضــه دریافــت کــرده و تجــارت 
خــود را آغــاز کننــد. بــرای هــر اپراتــور پــروژۀ WPCO یــک 
ــه فراهــم خواهــد شــد.  ــف یافت ــۀ تخفی ــا هزین ــی ب بســتۀ تجارت
ــن، چارجــر،  ــل، ســیم کارت، آن ــک موبای ــن بســته شــامل ی ای
۱۲.5۰۰ واحــد متــاس و لوحــۀ رســمی PCO شــبکۀ مخابراتــی 
روشــن اســت. اپراتــور WPCO بخشــی از درآمــدش را بــرای 
پرداخــت قرضه هــای کوچــک و همچنیــن خریــد دقایــق بیشــر 
متــاس، اســتفاده خواهــد کــرد. هــر بــار کــه یــک اپراتــور ایــن 
پــروژه، دقایــق بیشــری کریــدت خریــداری کنــد، ٪۶۰ کریــدت 
ــرای ســودآوری  ــف ب ــن تخفی ــی دریافــت خواهــد کــرد. ای اضاف
ــا  ــان را ت ــد زن ــه شــده اســت و ســطح درآم ــوان در نظــر گرفت بان
ــروژۀ  ــدار ممکــن افزایــش خواهــد داد. اگــر چــه، پ حداکــر مق
ــروژه،  ــن پ ــا ای ــرد ام ــن منی ب ــر را از بی ــی فق ــه تنهای WPCO ب
ــا  ــان ب ــه زن ــازد ک ــم می س ــادوام را فراه ــات و ب ــد باثب ــع درآم منب
اســتفاده از آن، می تواننــد بــه تدریــج بــر فقــر غلبــه کــرده و 

ــوادۀ خــود فراهــم ســازند.  ــرای خان ــۀ زندگــی بهــر را ب زمین
USAID و )Afghan Aid( همــکاران مــا: نهــاد کمک به افغان هــا 

مرکز ورزشی باغ شهرآرا
مشــکل: بــه دلیــل چندیــن دهــه جنــگ، زنــان آســیب پذیر 
ــد.  ــج می برن ــح رن ــرای تفری ــود فضــای عمومــی ب هســتند و از نب
ــاغ شــهرآرا را ایجــاد کــرد. باغــی  ــا: رشکــت روشــن ب راه حــل م
ــرای  ــی ب ــای ورزش ــت فعالیت ه ــه فرص ــا ک ــرای خانم ه ــژه ب وی
ــان و  ــویق زن ــا تش ــن ب ــت روش ــت. رشک ــا اس ــوان در آن مهی بان
دخــران بــه داشــن یــک زندگــی فعــال و صحتمنــد، تــالش دارد 

ــد. ــت کن ــازی حامی ــه و ظرفیت س ــا از جامع ت
تکنالوژی خالقانۀ روشن )تجارت(: معلومات

ــت   ــورد قیم ــی در م ــی آگاهی ده ــتم مل ــک سیس ــات« ی »معلوم
ــت  ــاس بازارهــای ۱۴ والی ــات اجن ــه معلوم ــاس می باشــد ک اجن
کشــور را در اختیــار دهقانــان، خــرده فروشــان، تاجــران و عمــده 
فروشــان قــرار می دهــد. دهقانــان بــا اســتفاده از موبایــل خــود و 
از طریــق پیــام کتبــی و یــا تکنالــوژی سیســتم صوتــی می تواننــد 
ــد.  ــی یابن ــه آگاه ــه لحظ ــه ب ــأ لحظ ــه گون ــازار ب ــت ب از وضعی
بــه زبان هــای دری،  بــرای دهقانــان  خدمــات »معلومــات« 
پشــتو و انگلیســی قابــل دســرس اســت. از آن جایــی کــه هفتــاد 
 IVR فیصــد نفــوس کشــور بی ســواد هســتند، سیســتم صوتــی یــا

یــک ویژگــی مهــم در افغانســتان بــه شــامر مــی رود. 

 USAID و پروژۀ ایدۀ نو از Mercy Corps همکاران ما: نهاد

ــود  ــت خ ــامد و ارزان در والی ــل اعت ــرق قاب ــود ب ــکل: کمب مش
مختــار گورنــو- بدخشــان، تاجکســتان.

ــط  ــاد خ ــه از ایج ــرخ ارزان تعرف ــنهاد ن ــا پش ــا ب ــا: م ــل م راه ح
انتقــال بــرق از شــهر خــاروغ واقــع در والیــت خــود مختــار گورنــو 
ــت  ــتان حامی ــور افغانس ــۀ بهش ــا قری ــتان ت ــان تاجکس – بدخش
کردیــم. ایــن پــروژه در حــال حــارض بــرای ۳۶۰ خانــواده، 
شــفاخانۀ محلــی، ســاختامن دولتــی و غیــره در طــول ســال بــرق 

فراهــم می کنــد. 
همــکاران مــا: بنیــاد آقاخــان بــرای انکشــاف اقتصــادی و پامیــر 
انــرژی. بنیــاد آقاخــان طــرح جدیــدی از جمــع آوری کمــک مالــی 
بــرای پامیــر انــرژی ایجــاد منــود کــه از طریــق آن حداقــل بــرق 
مــورد نیــاز ماهانــه بــرای خانواده هــا در بــدل یکــی از نازل تریــن 
نرخ هــا در میــان رشکت هــای خدماتــی خصوصــی در جهــان 

ــردد. ــه می گ ارائ

انکشاف اجتامعی 
مــا بــا همــکاری مؤسســات غیردولتــی داخلــی بیشــر از ۴ میلیون 
بســتۀ غذایــی و راه  حل هــای خالقانــه در زمینــۀ ظرفیــت ســازی 

ــه کرده ایــم. ــرای افغان هــا تهی ب

مشــکل: کمبــود مــواد آموزشــی و کمبــود معلــم مســلکی در 
قریــه جــات بــرای حامیــت از رشــد ذهنــی، اجتامعــی و اخالقــی 

ــودکان. ک

ــی  ــر برنامه هــای تلویزیون ــا: رشکــت روشــن حــق ن راه حــل م
ــه در  ــت ک ــرده اس ــداری ک ــودکان را خری ــص ک ــی مخت آموزش
حــال حــارض در ســطح بین املللــی نــر می گــردد. ایــن برنامه هــا 
ــق  ــه از طری ــت ک ــده اس ــه ش ــتو دوبل ــای دری و پش ــه زبان ه ب
تلویزیون هــای محلــی در رسارس افغانســتان در دســرس مــردم 

قــرار می گیرنــد.

ورزش
مشــکل: افغانســتان کشــوری اســت کــه ده هــا ســال از جنــگ و 
مشــکالت اجتامعــی رنــج بــرده اســت و بــرای حامیــت از جامعــه 
و ایجــاد زمینــۀ توســعۀ جوانــان، فضــای اجتامعــی محــدود دارد. 
ــر  ــی لیــگ برت ــا: روشــن افتخــار دارد کــه حامــی مال راه  حــل م
ــم  ــرد ه ــان را گ ــا افغ ــگ میلیون ه ــن لی ــت. ای ــتان اس افغانس
ــادمانی  ــر، ش ــاد بایکدیگ ــی و اتح ــرور مل ــرای غ ــا ب ــی آورد ت م
کننــد. فصــل چهــارم لیــگ برتــر افغانســتان در ســال ۱۳۹۴ 
محبــوب تریــن برنامــۀ مــردم افغانســتان بــود و در رسارس کشــور 
ــن  ــه ای ــال ۲۰۱۰ ب ــت. از س ــده داش ــون بینن ــش از ۱۰ میلی بی
ســو، مــا بــا نهــاد غیــر دولتــی اسکیتســتان )Skateistan( بــرای 
ترویــج ورزش اســکیت، خودبــاوری و ابــراز وجــود در رسارس 

افغانســتان همــکاری منوده ایــم. 
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 مرکز جوانان، ورزش و رشد اجتامعی
مشــکل: افغانســتان کشــوری اســت کــه ده هــا ســال از جنــگ و 
مشــکالت اجتامعــی رنــج بــرده اســت و بــرای حامیــت از جامعــه 
و ایجــاد زمینــۀ توســعۀ جوانــان، فضــای اجتامعــی محــدود دارد. 
راه حــل مــا: رشکــت روشــن مرکــز جوانــان، ورزش و رشــد 
ــا داشــن قســمت های  ــن مرکــز ب اجتامعــی را ایجــاد منــود. ای
ــرای ۸۰۰  ــی را ب ــرای دخــران و پــران فضــای امن ــه ب جداگان
ــا  ــد ت ــم می کن ــراف آن فراه ــل و اط ــوان در کاب ــودک و نوج ک
ــه ای  ــوق برنام ــای ف ــوده و در فعالیت ه ــد ورزش من ــان بتوانن آن
ســهم بگیرنــد. ایــن مرکــز همچنیــن، فضایــی اســت بــرای 
ــرای جامعــه و رشــد اجتامعــی  ــازی، ارائــۀ مطلــب و ســمینار ب ب
تــا جوانــان در آن ورزش منــوده و در برنامه هــای فــوق برنامــه ای 

ــد.   ســهم بگیرن

)D-Light( دی-الیت
ــن  ــتان از داش ــردم افغانس ــگ م ــا جن ــس از دهه ه ــکل: پ مش
زیربنــای درســت بــرای بهبــود زندگــی و ســطح درآمــد خــود 

محروم هســتند.
ــا رشکــت دی-الیــت همــکار شــده اســت  راه حــل مــا: روشــن ب
تــا چراغ هــای خطرنــاک نفتــی را بــا چراغ هــای آفتابــی و پایــدار 
در خانــه هــا تبدیــل کننــد. ایــن چراغ هــا توانایــی مطالعــه مفیــد 
درآمدزایــی  ســطح  می بخشــند،  بهبــود  شــب  در  را  کــودکان 
ــود شــدید زیربناهــا را در  ــرده و مشــکل کمب ــاال ب خانواده هــا را ب

ــد. ــرف می کنن ــور برط کش
همکاران ما: دی-الیت

 مراکز یادگیری الکرتونیکی
مشــکل: افغان هــا از داشــن منابــع و وســایل رضوری بــرای 
رقابــت در یــک اقتصــاد جهانــی متکــی بــر تکنالــوژی محروم اند.

راه حــل مــا:  رشکــت روشــن بــا اســتفاده از کانتیرنهــای ترمیــم 
شــده و مجهــز بــه صفحــات خورشــیدی بــا دوام، مراکــز یادگیری 
الکرونیکــی را می ســازد کــه دارای لپ  تــاپ و دیگــر تجهیــزات 
ــیلۀ  ــه وس ــی و ب ــۀ محل ــه گون ــز ب ــن مراک ــتند. ای ــی هس ارتباط
مردمــی کــه ایــن وســایل بــه آنــان اهــدا شــده  اســت، نگهــداری 
ــرآورده  ــی ب ــق محل ــای مناط ــق نیازه ــن طری ــا از ای ــوند ت می ش
ــوژی  ــا تکنال ــد کــه خــود را ب ــز قادرن ــن مراک ــران ای شــوند. کارب
آشــنا کننــد، بــه تجــارت بپردازنــد و بــا خانــواده و دوســتان خــود از 

فاصلــه دور ارتبــاط برقــرار کننــد.

روشن/ سیستم سیسکو:
مشــکل: افغان هــا از داشــن منابــع و وســایل رضوری بــرای 
ــوژی محــروم  ــر تکنال ــی متکــی ب ــک اقتصــاد جهان ــت در ی رقاب

ــتند. هس
راه حــل مــا: در ســال ۲۰۰۷ روشــن بــا رشکای خــود همــراه 
ــاده کــردن  ــد کــه هــدف آن، آم ــت کن ــده ای حامی ــا از ای شــد ت
ــی.  ــبکه و آی. ت ــا ش ــط ب ــای مرتب ــرای وظیفه ه ــجویان ب دانش

ــا فراهــم  ــده ب ــن ای ــود. ای ــی ب در ســکتورهای خصوصــی و دولت
کــردن وســایل الزم بــرای تحصیــالت عالــی در انجینیــری، 
ــل  ــۀ تحصی ــط، زمین ــته های مرتب ــر رش ــری و دیگ ــوم کمپیوت عل

۶۰۰ دانشــجو را در رسارس کشــور فراهــم ســاخته اســت.
همکاران ما: UNDP و سیستم سیکو 

تکنالوژی خالقانۀ روشن )آموزش(: خط مشورتی معلم
یــک منونــۀ  خــود  همــکاران  همــکاری  بــا  روشــن  رشکــت 
آموزشــی از راه دور و ســیار ایجــاد کــرده اســت کــه بــه دخــران و 
پــران افغــان اجــازه می دهــد تــا بــه آمــوزش باکیفیــت مکاتــب 
دسرســی بیشــری داشــته باشــند. مــواد آموزشــی ایــن منونــه، 

ــت.  ــارف اس ــدف وزارت مع ــوب ه ــا چارچ ــق ب مطاب
همــکاران مــا: شــبکه تلویزیونی صبا، نهــاد هامهنگی کمک های 
 بردوستانه )CHA(،Butterfly-Oxfam Novib  و وزارت معارف.

نام رشکت: رشکت ام. تی. ان.
سال آغاز ایفای مسئولیت اجتامعی: ارائه نشده است 

هزینۀ ایفای مسئولیت اجتامعی: ارائه نشده است
پایــداری  اجتامعــی:  مســئولیت  پروژه ها/جوانب ذینفــع 
اســاس فلســفۀ رسمایــه گــذاری گــروه ام. تــی. ان. را تشــکیل 
می دهــد. اســتفادۀ فعــال از اصــول پایــداری در شــیوه های 
ــر مشــریان، اعتبــار و درآمــد مــا تأثیــر  ــاً ب تجارتــی مــا نهایت
بــه طــور  نیــز  آینــده  در  مــا می خواهیــم  خواهــد گذاشــت. 
موفقانــه بــه فعالیت هــای خــود ادامــه دهیــم. بنابــر ایــن، واقــف 
هســتیم، در حالــی کــه بایــد درآمــد و ســود داشــته باشــیم، 
ایــن مســئولیت مــا اســت تــا ســهمی فعــال در انکشــاف و 
 پایــداری جوامعــی داشــته باشــیم کــه در آن فعالیــت می کنیــم.

  
نام رشکت: رشکت مخابراتی افغان بیسیم 

سال آغاز ایفای مسئولیت اجتامعی: ارائه نشده است
هزینۀ ایفای مسئولیت اجتامعی: ارائه نشده است

ــات  ــاد بی ــی: بنی ــئولیت اجتامع ــع مس ــا/ جوانب ذینف پروژه ه
)www.bayatfoundation.org( بزرگریــن ســازمان صحــت، 
تحصیــالت و انکشــاف اجتامعــی خصوصــی افغانســتان بــا 
 Bright Future( ــتان ــرای افغانس ــن ب ــدۀ روش ــا آین ــکاری ب هم
 Cordaid( کوردیــد  تجارتــی  اکادمــی  افتتــاح   )Afghanistan
Enterprise Academy( را اعــالن کــرد. ایــن اکادمــی بی نظیــر 
بــرای آمــوزش مهارت هــا و کارآفرینــی خواهــد بــود و فرصت هــای 
توســعۀ تجارتــی، ارتبــاط ســازی و آموزشــی را بــرای کارآفرینــان 

ــا خواهــد کــرد.  جــوان افغــان مهی

ــربوری  ــد فعالیت هــای خــود را در ۱۸ ف ــی کوردی ــی تجارت اکادم
ــت  ــی و اهمی ــاح اکادم ــرد. افتت ــاز ک ــل آغ ــال ۲۰۱۹ در کاب س
ــت  ــد. رشک ــل ش ــه تجلی ــم افتتاحی ــک مراس ــت آن در ی مأموری
ــاپ  ــد ی ــدگان کوردی ــامل مناین ــه، ش ــن افتتاحی ــدگان در ای کنن
ــای  ــوی، آق ــور عل ــد ان ــردن )Jaap van Hierden( محم ون هی
از  آقــای مــرف شــیرزاد  بیــات،  بنیــاد  از  پویــا  صبغت اللــه 
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 Hamika( ســازمان همیکــه برمکــی بــرای حاکمیــت قانــون
Baramaki for the Rule of Law( و آقــای مطیع اللــه رحمتــی از 

کلــب Club 1٪( ۱٪( بودنــد. 

پــس از خوشــامد گویــی، اکادمــی تجارتــی کوردیــد اولیــن 
برنامــۀ خــود را اعــالن و حامیــت مالــی منــود. ایــن برنامــه یــک 
گردهامیــی بــرای ارتبــاط ســازی بــود تــا در آن کارآفرینــان جــوان 

ــوند.  ــنا ش ــراتژیک آش ــات اس ــا و ارتباط ــا فرصت ه ــان ب افغ
از  یکــی  و  بیــات  بنیــاد  رئیــس  بیــات،  احســان الله  داکــر 
»اکادمــی  کــه،  داشــت  اظهــار  بنیــاد،  ایــن  بنیان گــذاران 
ــرای حامیــت  تجارتــی کوردیــد نقــش مهمــی در مأموریــت مــا ب
از تأســیس رشکت هــای کوچــک و متوســط تحــت مالکیــت 
ــط  ــک و متوس ــای کوچ ــرا رشکت ه ــود؛ زی ــد ب ــا، خواه افغان ه
بــرای پیرفــت اقتصــادی افغانســتان اساســی و حائــز اهمیــت 
ــدۀ  ــذار آین ــای بنیان گ ــی از اعض ــه یک ــم ک ــند. مفتخری می باش

ــتیم.«  ــتان هس ــرای افغانس ــن ب روش

ــد  ــۀ هالن ــوی وزارت خارج ــتان از س ــرای افغانس ــن ب ــدۀ روش آین
ــر  ــاد غی ــار نه ــیوم چه ــط کنرس ــود و توس ــی می ش ــن مال تأمی
www.( دولتــی افغانــی تطبیــق می شــود: بنیــاد بیــات، کوردیــد

 )www.onepercentclub.com(  ۱٪ کلــب   ،)cordaid.org
www.( و ســازمان همیکــه برمکــی بــرای حاکمیــت قانــون

ــۀ  ــک برنام ــتان ی ــرای افغانس ــن ب ــدۀ روش hborl.org.af(. آین
پنــج ســاله اســت کــه بــرای آمــوزش مهارت هــای مهــم تجارتــی 
ــان افغــان و ایجــاد یــک ســکتور خصوصــی موفــق  ــه کارآفرین ب
ــط  ــک و متوس ــای کوچ ــکل از رشکت ه ــه متش ــتان ک در افغانس
دارای قابلیــت ارائــۀ هــزاران فرصــت شــغلی بــرای افغان هــا بــه 

ــان، طراحــی شــده اســت.  خصــوص جوان

بنیاد بیات: 
ــازمان  ــک س ــه ی ــات ک ــاد بی ــو، بنی ــن س ــه ای ــال ۲۰۰5 ب از س
خیریــه ای )c( )۳( 5۰۱ بــوده و مرکــز آن در ایــاالت متحــده 
قــرار دارد، رفــاه مــردم افغانســتان را بهبــود بخشــیده اســت. بنیــاد 
بیــات کــه توســط آقــای احســان الله بیــات و خانــم فاطمــه بیــات 
ــه  ــد ب ــه متعه ــروژه ک ــر از ۳۰۰ پ ــه بیش ــد، ب ــذاری ش ــان گ بنی
ــان، افــراد بی بضاعــت، افــراد مســن  ــان، زن ــود زندگــی جوان بهب
ــه ای از کمــک بنیــاد  ــک منــوده اســت. منون افغانســتان، کم
بیــات ســاخت ۱۳ شــفاخانه بــرای مــادران و کــودکان اســت کــه 
تــا کنــون بیــش از ۲.۰۰۰.۰۰۰ مــادر و کــودک را درمــان کــرده 

اســت. 

پروژه هــای بنیــاد بیــات شــامل اعــامر ســاختامن های جدیــد 
برنامه هــای  نیازمنــد و ترویــج  پایــدار در مناطــق  و زیربنــای 
صحــی، آموزشــی، اقتصــادی و فرهنگــی می باشــد. عــالوه 
ــت  ــات رشک ــان الله بی ــای احس ــه ای، آق ــای خیری ــر فعالیت ه ب
ــات  ــدۀ خدم ــه دهن ــن ارائ ــه اولی ــیم را ک ــان بیس ــی افغ مخابرات

بیســیم GSM و خدمــات اینرنتــی در افغانســتان اســت، در 
ســال ۲۰۰۲ تأســیس کــرد. ایشــان شــبکۀ تلویزیونــی و رادیویــی 
 )FM ۹۳.5( ــا ــا را )ATN( کــه شــامل شــبکۀ رادیویــی آریان آریان
می باشــد، نیــز تأســیس منــود. بــرای اطالعــات بیشــر، بــا 
 ایمیــل آدرس info@bayatfoundation.org بــه متــاس شــوید.

 نام رشکت: رشکت مخابراتی اتصاالت 
سال آغاز ایفای مسئولیت اجتامعی: ارائه نشده است 

هزینۀ ایفای مسئولیت اجتامعی: ارائه نشده است
اتصــاالت  پروژه هــا/ جوانب ذینفــع مســئولیت اجتامعــی: 
اجتامعــی  مســئولیت  اصــول  بــه  کامــالً   )EA( افغانســتان 
رشکت هــا متعهــد بــوده و در نظــر دارد تــا اصــول مســئولیت 
در  باشــد،  مناســب  کــه  جایــی  تــا  را  رشکت هــا  اجتامعــی 
ــدان،  ــا کارمن ــد ت ــی خــود بگنجان پالیســی ها و شــیوه های تجارت
ســهامداران و جامعــۀ افغانســتان از آن هــا مســتفید شــوند. 
ــاز  ــل آغ ــوع از قب ــن موض ــت ای ــیاری تح ــدی بس ــات کلی اقدام
شــده اند کــه تهــداب اســراتژی آینــدۀ اتصــاالت افغانســتان در 

می باشــند.  رشکت هــا  اجتامعــی  مســئولیت  زمینــۀ 

هــدف اتصــاالت افغانســتان ایــن اســت کــه بــه عنــوان ســازمانی 
ــود  ــی خ ــالت تجارت ــام معام ــه در مت ــود ک ــناخته ش ــفاف ش ش
پایبنــد بــه اصــول اخالقــی بــوده و بــه جامعــۀ محلــی افغانســتان 
ــه ارزش هــای اساســی در  ــد. اتصــاالت افغانســتان ب کمــک  کن
ــئولیت  ــای مس ــامل ایف ــه ش ــود ک ــی خ ــای تجارت ــام بخش ه مت

ــت.  ــد اس ــد، متعه ــی می باش اجتامع

یکــی از ارزش هــای اصلــی اتصــاالت، خدمــت بــه جامعــه 
اســت: تعهــدی بــه کمــک بــه جامعــه بــرای بهبــود زندگــی 
ــا  ــده. م ــل های آین ــرای نس ــت ب ــط زیس ــت محی ــردم و حفاظ م
ــادی  ــی، اقتص ــای اجتامع ــت از برنامه ه ــا حامی ــد را ب ــن تعه ای
و زیســت محیطــی متعــددی در رسارس کشــور عملــی می کنیــم. 

ــا دولــت، بنیادهــا و دیگــر رشکت هــا، از  ــا همــکاری نزدیــک ب ب
برنامه هایــی کــه موجــب بهبود آمــوزش، رفــاه اجتامعــی، فرهنگ 
فعالیت هــای  در رسارس  و  افغانســتان  در  بین املللــی  روابــط  و 

ــم.  ــی می کنی ــت مال ــا شــوند، پشــتیبانی و حامی ــی م تجارت

ــی  ــی در زندگ ــر مثبت ــوزش، تغیی ــه آم ــم ک ــه معتقدی ــا قاطعان م
مــردم ایجــاد می کنــد. از ایــن رو، بــه پروژه هــای ســوادآموزی و 
مؤسســات آموزشــی کمــک مالــی ارائــه می دهیــم. مــا از ایجــاد 
مکاتــب، دانشــگاه ها و البراتوارهــا حامیــت منــوده و اشــخاص 
بــا اســتعداد را بــه ادامــۀ تحصیــالت عالــی در زمینــۀ علمــی مــورد 

عالقۀ شــان ترغیــب می کنیــم. 

مــا در ســازمان خــود بــرای کســانی کــه نیازهــای خــاص دارنــد، 
محصــوالت و خدمــات انحصــای ارائــه می دهیــم؛ زیــرا بــر ایــن 
بــاور هســتیم کــه متــام اعضــای جامعــه ســزاوار آزادی ارتباطــات 
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ــند.  ــر می باش براب

مــا بــه تعهــد خــود در زمینــۀ ایفــای مســئولیت اجتامعــی ادامــه 
خواهیــم داد و هــدف دامئــی مــا ایجــاد تغییــرات مثبــت و 

ــود.  ــد ب ــر خواه ــای به ــاخن دنی س

جوایز: 
 Connceted World در ســال ۲۰۱۲ در کنفرانــس بین املللــی 
بــود،  موبایــل  از طریــق  پرداخــت  آن  کــه موضــوع   Forum
ــزۀ »دســتاورد در همبســتگی اجتامعــی«  رشکــت اتصــاالت جای
ــود و  ــده ب ــزار ش ــی برگ ــم در دب ــن مراس ــرد. ای ــود ک را از آن خ
ــز در  ــی در صنعــت بانکــداری و شــبکۀ GSM نی رهــربان بین امللل
آن اشــراک داشــتند. برخــی از فینالیســت های ســال ۲۰۱۲ 
 Citibank، Tata Teleservices، ،عبارتنــد از رشکــت اتصــاالت
 Unistream و   Telecommunications de Mexico

 .Commercial Bank

جایــزۀ  یــک   ۲۰۱۱ ســال  در  افغانســتان  اتصــاالت  رشکــت 
»بهریــن« از ســوی ســفارت امــارات متحــدۀ عربــی بــه خاطــر 

ــود.  ــت من ــتان دریاف ــردم افغانس ــا م ــکاری ب هم

اســالمی  جمهــوری  دولــت  حامیــت  بــا  اتصــاالت  رشکــت 
افغانســتان مســابقات قــرآن را در افغانســتان برگــزار کــرد کــه بــه 
خاطــر آن از وزارت حــج و اوقــاف لــوح تقدیردریافــت منــود. 

در جریــان ســال ۲۰۱۱ تعــدادی از والیــان افغانســتان از رشکــت 
ــت در  ــراد بی بضاع ــت از اف ــت رشک ــر حامی ــه خاط ــاالت ب اتص

نقــاط مختلــف کشــور سپاســگذاری کردنــد. 

ادارۀ هامهنگــی کمک هــای خارجــی امــارات متحــدۀ عربــی 
کتابــی بــه چــاپ رســانده اســت کــه در آن صفحــه ای بــه رشکــت 
اتصــاالت افغانســتان اختصــاص داده شــده اســت. در ایــن 
ــان شــده اســت. لینــک  ــا بی صفحــه، ارزش هــا و کمک هــای م

ــز در وبســایت مــا موجــود اســت.  ــاب نی ایــن کت

 Ahmed Alhosani ــای ــتان آق ــاالت افغانس ــی اتص ــر اجرای مدی
جایــزۀ ویــژه ای از تلویزیــون شمشــاد بــه پــاس قدردانــی از 
حامیــت رشکــت اتصــاالت افغانســتان از ارزش هــای اســالمی و 

ــود.  ــت من ــتان، دریاف ــوم افغانس آداب و رس

ــه افضلــی وزیــر کار و امــور  در ۲۱ جــون ســال ۲۰۱۱ خانــم آمن
ــد  ــا و تعه ــتان از تالش ه ــالمی افغانس ــوری اس ــی جمه اجتامع
رشکــت اتصــاالت افغانســتان بــرای رسمایــه گــذاری و همــکاری 

در توســعۀ رسمایــۀ انســانی کشــور، قدردانــی کــرد. 

 انکشاف اجتامعی 

بازسازی مساجد: 
یکــی از اقدامــات خوبــی کــه رشکــت اتصــاالت افغانســتان اخیراً 
روی دســت گرفتــه اســت، بازســازی و تعمیــر مســاجد در رسارس 
ــرای  ــت ب ــی راح ــده، مکان ــر ش ــاجد تعمی ــد. مس ــور می باش کش
ــالم  ــوزش اس ــم و آم ــک تعلی ــل نی ــی و عم ــردم محل ــادت م عب
ــتان  ــاالت افغانس ــت اتص ــه رشک ــی ک ــد. از آنجای ــه می ده ارائ
یــک رشکــت اماراتــی اســت، بازســازی مســاجد و دیگــر پروژه هــا 
ــازی  ــت از بازس ــرای حامی ــت ب ــربی رشک ــش ره ــا بین ــو ب همس

افغانســتان اســت. 

جوایز ساالنۀ قرآن رشیف: 
رشکــت اتصــاالت افغانســتان بــا همــکاری دولــت جمهــوری 
اســالمی افغانســتان، وزارت حــج و اوقــاف و وزارت اطالعــات و 
فرهنــگ، پنــج ســال متوالــی اســت کــه »مســابقۀ ســاالنۀ قرائــت 
قــرآن« را برگــزار می کنــد. برنــدۀ ایــن مســابقه از افغانســتان در 
مســابقات ســاالنۀ قرائــت قــرآن رشیــف در جریــان مــاه مبــارک 
ــد.  ــی، منایندگــی می کن ــارات متحــدۀ عرب ــی، ام رمضــان در دب

رشکــت اتصــاالت افغانســتان مســابقات ســال ۲۰۱۳ را دو هفتــه 
ــاری از  ــود. ۲۰۰ ق ــاز من ــان آغ ــارک رمض ــاه مب ــل از رشوع م قب
متــام والیت هــای افغانســتان در ایــن دور از مســابقات اشــراک 
منــوده بودنــد. رشکــت اتصــاالت افغانســتان، بــه پنــج قــاری برتر 
جوایــزی بــه ارزش ۱۰.۰۰۰ دالــر امریکایــی اهــدا می کنــد. 
ــار و  ــامن، ننگره ــات لغ ــای والی ــال ۲۰۱۳ قاری ه ــدگان س برن

کابــل بودنــد. 

توزیع غذا/افطاری: 
ســاالنه در جریــان مــاه مبــارک رمضــان، رشکــت اتصــاالت 
افغانســتان صدهــا بســتۀ غــذا بــه افــراد بــی بضاعــت و مســتمند 

در رسارس افغانســتان توزیــع می کنــد. 

حج: 
رشکــت اتصــاالت افغانســتان ســالها اســت کــه نیازهــای ابتدایــی 
ــد  ــم می کن ــل( فراه ــج کام ــتۀ ح ــک بس ــج را )در ی ــن ح زائری
ــگان  ــیم کارت رای ــک س ــازد. ی ــر بس ــا را راحت ت ــفر آن ه ــا س ت
ــا  ــد ب ــن بتوانن ــا زائری ــود ت ــدا می ش ــته اه ــن بس ــراه ای ــز هم نی

خانواده هــای خــود در کشورشــان در متــاس شــوند. 

توامنندسازی زنان 

باغ زنانه: 
زنــان در افغانســتان قــر محــروم جامعــه را تشــکیل می دهنــد. 
رشکــت اتصــاالت افغانســتان بــه عنــوان بخشــی از فعالیت هــای 
خــود بــا حامیــت مالــی بــاغ زنــان تــالش بــر توامنندســازی زنــان 
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جامعــه دارد. زنــان می تواننــد در ایــن بــاغ گــرد هــم آمــده و 
ــک  ــر رشی ــا یکدیگ ــی ب ــد و ترق ــورد رش ــود را در م ــات خ نظری

ســازند. 

تیم والیبال زنان: 
ــم  رشکــت اتصــاالت افغانســتان مفتخــر اســت کــه حامــی »تی
ملــی والیبــال زنــان افغانســتان« اســت و از ایــن تیم در اشــراک 

ــد.  ــت می کن ــی حامی ــابقات بین امللل ــه مس ب

مأمورین زن ام. حوالۀ اتصاالت: 
بانــک  و  زنــان  امــور  وزارت   ،USAID-FAIDA همــکاری  بــا 
ــان  ــه زن ــتان ب ــاالت افغانس ــت اتص ــک، رشک ــای کوچ قرضه ه
آمــوزش می دهــد تــا بتواننــد بــه عنــوان مأموریــن زن ام. حوالــه 
ــود را  ــای خ ــان تجارت ه ــی، زن ــم دورۀ آموزش ــد. در خت کار کنن
ــن  ــدۀ ای ــع کنن ــتان و توزی ــاالت افغانس ــت اتص ــک رشک ــا کم ب

رشکــت، آغــاز می کننــد. 
حامیت مالی از ورزش

حامیت مالی از بورد کریکت افغانستان: 
رشکــت اتصــاالت افغانســتان از زمــان رشوع فعالیت هــای بــورد 
کریکــت افغانســتان در ســال ۲۰۰۹ بــه توســعۀ ورزش کریکــت 
متعهــد بــوده اســت. رشکــت اتصــاالت افغانســتان حامــی مالــی 
رســمی بــورد کریکــت افغانســتان و تیــم ملــی کریکــت می باشــد. 

ــا اســت  ــن ورزش ه ــی از محبوب تری در افغانســتان کریکــت یک
ــی  ــم مل ــی تی ــرد عال ــر عملک ــه خاط ــدی ب ــا ح ــر ت ــن ام ــه ای ک
کریکــت در ســطح جهانــی بــوده اســت. ترقــی تیــم ملــی کریکت 
و شــهرت روز افــزون ایــن ورزش را در کشــور، شــاید بتــوان 
ــرد.  ــی ک ــخ ورزش تلق ــا در تاری ــان ترین اتفاق ه ــی از درخش یک
ــور در  ــت در کش ــاه کریک ــخ کوت ــدود و تاری ــع مح ــم مناب علیرغ
ــن ورزش در ســطح  ــن نام هــای ای ــا برخــی از بزرگری مقایســه ب
ــوان یکــی از ده  ــه عن جهانــی، تیــم ملــی کریکــت افغانســتان ب
بهریــن تیــم جهــان شــناخته شــده اســت. تیــم ملــی کریکــت 
ــوده و  ــاره ای ICC ب ــن ق ــابقات بی ــان مس ــارض قهرم ــال ح در ح
همچنیــن، مقــام بین املللــی یــک روزۀ ICC را در ســال ۲۰۱۳ از 

آن خــود کــرده اســت. 

حامیت مالی از فدراسیون ملی والیبال افغانستان: 
رشکــت اتصــاالت افغانســتان حامــی رســمی »فدراســیون ملــی 
والیبــال« نیــز اســت. رشکــت اتصــاالت افغانســتان بــر ایــن بــاور 
اســت کــه توامنندســازی جوانــان از راه ورزش، راهــی بــرای ابراز 
شخصیت شــان در وضعیــت بی ثبــات فعلــی کشــور می باشــد. 
بــر کاهــش فعالیت هــای  چنیــن توامنندســازی هایی عاملــی 

ــد.  ــز می باش ــی نی ضداجتامع

حامیت مالی از بزکشی: 
رشکــت اتصــاالت افغانســتان، حامــی رســمی بــازی ملی بزکشــی 

ــوروز و  ــب ن ــه مناس ــابقه ای ب ــال، مس ــر س ــه ه ــد ک ــز می باش نی
ــه  ــو در شــهر مــزار برگــزار می شــود. مــردم افغانســتان ب ســال ن
میــراث ملــی خــود افتخــار می کننــد. چنیــن حامیت هــای مالــی 
ــا رشکــت اتصــاالت افغانســتان  ــی ب ــط عاطف باعــث ایجــاد رواب

ــود.  ــز می ش نی

حامیت از آموزش
برنامۀ انتصاب کارآموز از میان فارغین دانشگاه: 

رشکــت اتصــاالت افغانســتان بــه همــکاری پایــدار خــود در 
مهارت هــای  ســطح  و  انســانی  رسمایــۀ  ارتقــای  و  توســعه 
ــد، ٪۹۳  ــن تعه ــواه ای ــت. گ ــد اس ــود متعه ــان خ ــدان افغ کارمن
کارمنــدان رشکــت اتصــاالت افغانســتان اســت کــه همــه افغــان 

ــتند. هس
تاکنــون ۶۰ فــارغ التحصیــل دانشــگاه در برنامــۀ کارآمــوزی 
معرفــی شــده و آموزش هــای وســیعی در داخــل و خــارج از کشــور 

دریافــت منوده انــد. 
بــه ایــن کارآمــوزان آمــوزش داده شــده اســت تــا کارهــا و وظایــف 
مهــم را در رشکــت اتصــاالت افغانســتان بــر عهــده گرفتــه و 

ایفــاء کننــد. 

ساخت اتاق های کمپیوتر با تسهیالت اینرنتی: 
ــالت و  ــکتور تحصی ــود در س ــت خ ــی از حامی ــوان بخش ــه عن ب
ــی در افغانســتان، رشکــت  ــر ترغیــب تحصیــالت ابتدای ــد ب تأکی
اتصــاالت افغانســتان اخیــراً تصمیــم گرفتــه اســت تــا اتاق هــای 
کمپیوتــر مجهــز بــا اینرنــت را در چندیــن مکتــب و دانشــگاه در 

افغانســتان بســازد. 

توزیع بیگ مکتب، قرطاسیه و تحفه: 
ــراً بیشــر از ۶.۰۰۰  تیمــی از رشکــت اتصــاالت افغانســتان اخی
تحفــه بــه شــمول بیــگ مکتــب، لبــاس، کاله، کتابچــه و دیگــر 
لــوازم قرطاســیه را در میــان اطفــال مکاتــب توزیــع منــوده اســت. 
ــه  ــۀ آمن ــب دخران ــی، مکت ــود هوتک ــب محم ــم از مکت ــن تی ای
فــدوی، کودکســتان زرغونــه در کابــل و مکتــب دخرانــۀ پغــامن 

در ولســوالی پغــامن، دیــدار کــرده بودنــد. 
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