وضعیت ادای مسئولیت اجتامعی
رشکتها در افغانستان

تهیــۀ ایــن گــزارش بــا حامیــت ســخاومتندانۀ مــردم امریــکا از طریــق ادارۀ انکشــاف بیناملللــی ایــاالت متحــدۀ امریــکا ()USAID
بــر اســاس توافقنامــۀ همــکاری متقابــل شــاره ( ۳۰۶-A-۱۴-۰۰۰۱برنامــۀ مشــارکت مدنــی افغانســتان  )ACEPکــه توســط مؤسســۀ
همــکاری بیــن املللــی ( )Counterpart Internationalو همــکاران آن تطبیــق مــی گــردد ،امــکان پذیــر شــده اســت .محتــوا و نظریــات
ارائــه شــده در ایــن گــزارش ،مســئولیت نویســندگان و انســتیتوت جامعــۀ مدنــی افغانســتان ( )AICSبــوده و لزوم ـاً بازتــاب دهنــدۀ
نظریــات ادارۀ انکشــاف بیناملللــی ایــاالت متحــدۀ امریــکا ،مؤسســۀ همــکاری بیــن املللــی و یــا بنیــاد آقاخــان منیباشــند.

انستیتوت جامعۀ مدنی افغانستان ()AICS

انســتیتوت جامعــۀ مدنــی افغانســتان ( )AICSدر ســال  ۲۰۱۴بــرای حامیــت از یــک ســکتور جامعــۀ مدنــی بــا اعتبــار و شایســته در
افغانســتان تأســیس گردیــد .ایــن حامیــت بــا ایجــاد ارتبــاط بیــن ســازمانهای جامعــۀ مدنــی ،متویــل کننــدگان ،دولــت و خدمــات
ظرفیتســازی از طریــق طرحهــای مناســب فرهنگــی بــرای اعتباردهــی ،صــورت مــی گیــرد .اهــداف اصلــی انســتیتوت عبارتنــد از:
افزایــش اعتبــار ســکتور جامعــۀ مدنــی از طریــق تصدیــق ســازمانهای غیــر دولتــی محلــی بــا اســتفاده از معیارهــای مشــخص محلــی
و موازیــن پذیرفتــه شــدۀ بیناملللــی؛ ســازماندهی تالشهــای ظرفیــت ســازی از طریــق هامهنگســازی فعالیتهــا بــا اســتفاده از
شــاخصهای 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 گســردهتر بــا ســکتور انکشــافی و ایجــاد کانالــی بــرای تأمیــن منابــع جامعــۀ مدنــی از
طریــق تقویــت فعالیتهــای خیری ـهای ومســئولیت اجتامعــی رشکتهــا.

رشکت مشورتی لودین ()Ludin Consulting, LLC

ســمبول مؤثریــت میباشــد .رشکــت مشــورتی لودیــن در مــاه آگســت ســال  ۲۰۰۶در ایالــت کاالرادوی
ایــاالت متحــدۀ امریــکا ( )Colorado, USAبــه منظــور ارائــۀ خدمــات بــرای افزایــش مؤثریــت و پایــدار
ســازی نهادهــای دولتــی ،غیــر دولتــی و ســکتور خصوصــی تأســیس شــد .رشکــت مشــورتی لودیــن،
بــه ارائــۀ خدمــات متنــوع میپــردازد کــه از جملــه میتــوان بــه تهیــه پــان هــای اســراتژیک و تجارتــی،
تشــخیص خطاهــا و کاســتیها کاری ،تهیــه برنامــه هــای تشبســات تجارتــی ،ایجــاد سیســتمهای 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 بخشهــای انکشــاف کاری نهــاد هــا ،مدیریــت
تغییــر در سیســتم هــای کاری نهادهــا ،طراحــی مالــی و تجارتــی ،اســتفادۀ مؤثــر منابــع موجــوده را بــرای شــا تضمیــن میکنــد.

قدردانی و سپاسگزاری

انســتیتوت جامعــۀ مدنــی افغانســتان ( )AICSاز همــکاری و کمــک جامعــۀ مدنــی ،رشکتهــای کوچــک و متوســط ،تجارتهــای
کوچــک ،نهادهــا و مقامــات دولتــی و همچنیــن از بخشهــای اکادمیــک در ایــن پژوه ـش ،ســپاسگزاری میکنــد .خاطــر نشــان
مــی ســازیم کــه کمــک آنهــا در تهیــۀ ایــن گــزارش ،مؤثــر بــوده اســت .انســتیتوت جامعــۀ مدنــی افغانســتان از ادارۀ انکشــاف
بیناملللــی ایــاالت متحــدۀ امریــکا ( )USAIDو بنیــاد آقاخــان بــه خاطــر ارائــۀ کمــک مالــی و حامیــت از تهیــۀ ایــن گــزارش ابــراز
امتنــان میمنایــد .انســتیتوت جامعــۀ مدنــی افغانســتان از آقایــان رفعــت لودیــن و ســلطان مقصــود فاضــل بــه خاطــر نوشــن ایــن
گــزارش و از آقــای زبیــر فاضــل بــه خاطــر همــکاری گرانبهایشــان در جمــع آوری معلومــات قدردانــی میکنــد .در پایــان ،از تیــم
انســتیتوت جامعــۀ مدنــی افغانســتان بــه خاطــر حامیتشــان در جریــان پژوهــش ســپاسگزاریم.

حرضت محمد صلی الله علیه وسلم
فرموده:

«همۀ شام حافظ یکدیگر هستید

و در برابر جامعه مسئولیت دارید».
(صحیح البخاری  ،۶۷۱۹صحیح مسلم )۱۸۲۹
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خالصه
فریــد مــن ( )Friedmanو اچ .مــان ( )H. Manneبــا انتشــار
مقاالتــی در ســال  ۱۹۷۰بــا عنــوان «مســئولیت اجتامعــی
یــک تجــارت افزایــش بهــرۀ آن اســت» (فریدمــن) و «افســانۀ
مســئولیت رشکتهــا» (اچ .مــان)« ،معتقــد بودنــد کــه مدیــران
رشکتهــا تنهــا یــک تعهــد دارنــد و آن عبــارت از بــه حــد اکــر
رســاندن ســود بــه ســهامداران شــان اســت»» . 1بــا گذشــت
ســالها ایــن نظریــه عمدت ـاً رد شــده و نقــش یــک تجــارت در
جامعــه بــه عنــوان «مســئولیت اجتامعــی» تعریــف شــده اســت؛
بدیــن معنــا کــه مســئولیت و تکلیــف یــک تجــارت نــه تنهــا در
قبــال ســهامداران (یعنــی کســانی کــه ســود تجــارت بــه آنهــا
تعلــق مــی گیــرد) اســت ،بلکــه در قبــال کارمنــدان ،مشــریان و
جامع ـهای کــه در آن فعالیتهــای خویــش را توســعه مــی دهــد
(یعنــی مجموع ـاً «اشــخاص ذینفــع») نیــز مســئولیت دارنــد.
اینگونه رویکرد که در آن رشکتها «از لحاظ اجتامعی مســئول»
باشــند معطــوف بــه اصــل اســامی مســئولیت متقابــل میباشــد
کــه بــه وضوح در ســنت نبــوی به صورت ذیل وصف شــده اســت:
همــۀ شــا حافــظ یکدگیــر هســتید و در برابــر جامعــه مســئولیت
داریــد .رهــر مــردم نگهبانــی اســت و مســئول زیردســتان خویش
میباشــد .یــک مــرد نگهبــان خانــوادۀ خویــش بــوده و در قبــال
آنهــا مســئول اســت .یــک زن نگهبــان خانــه و فرزنــدان شــوهر
خویــش بــوده و در قبــال آنهــا مســئول اســت .خــادم یــک مــرد
نگهبــان دارایــی ارباب خویش بوده و در قبال آن مســئولیت دارد.
بــدون شــک ،همــۀ شــا حافــظ یکدیگــر بــوده و در برابــر جامعــه
مســئولیت داریــد .صحیح بخــاری  ،۶۷۱۹صحیح مســلم .۱۸۲۹
یــک رشکــت نیــز محافــظ بــوده و در قبــال آنانــی کــه از
محصــوالت و خدمــات آن بهرهمنــد میشــوند ،مســئول
میباشــد؛ زیــرا قاعدتــاً یــک رشکــت از مشــریان خویــش
و همچنیــن جوامعــی کــه در آن فعالیــت دارد ،منفعــت کســب
میکنــد .در اســام اصطالحــی وجــود دارد کــه بــه همبســتگی
اجتامعــی اشــاره داشــته و اســاس مســئولیت اجتامعــی
رشکتهــا ( )CSRبــه شــار م ـیرود .ایــن اصطــاح عبــارت از
«تکفــل» اســت .3 2حــال ســؤال اینجاســت کــه یــک رشکــت
چگونــه بایــد ایــن احســاس مســئولیت را بازتــاب دهــد و چــه
فعالیتهایــی را روی دســت گیــرد تــا اطمینــان حاصــل کنــد کــه
ایــن احســاس مســئولیت بــه مشــارکت عملــی تبدیــل شــده و
نشــانۀ تعهــدات رشکــت نســبت بــه مشــریان و جامعــه میباشــد.
امــروزه ،اکــر کشــورهای توســعه یافتــه قوانیــن و مقرراتــی
وضــع کردهانــد کــه بــر جنبههــای بســیاری از رفتــار مســئوالنۀ

رشکتهــا از جملــه حفاظــت از محیط زیســت ،حقــوق کارمندان،
امنیــت محیــط کار ،شــفافیت مالــی ،مامنعــت از فســاد اداری و
بــر سیســتمهای اداری رشکتهــا نظــارت میکنــد .بــر خــاف
ایــن رونــد ،اکــر کشــورهای جهــان اساســا مســئولیت اجتامعــی
رشکتهــا را همچنــان یــک مســئولیت داوطلبانــه میداننــد .تــا
کنــون هنــد تنهــا کشــوری اســت کــه در قوانیــن خــود گنجانــده
اســت کــه رشکتهــای مشــخصی  ۲٪از ســود خــود را قبــل از
تأدیــۀ مالیــات بــه فعالیتهــای مربــوط بــه مســئولیت اجتامعــی
رشکتهــا تخصیــص دهنــد .دیگــر کشــورها نیــز هــم اکنــون بــه
مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا بــه عنــوان فعالیتــی مینگرنــد که
ممکــن اســت بــه طــور بالقــوه تحــت مدیریــت دولــت قــرار گیــرد.
در کشــورهای در حــال توســعه ،مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا
معمــوالً توســط رشکتهــای چنــد ملیتــی ( )MNCمعرفــی
میشــود کــه ایــن امــر در افغانســتان نیــز بویــژه در ســکتور
مخابراتــی صــدق میکنــد .بــه کمــک ابتــکارات رشکتهــای
مخابراتــی داخلــی ،مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا در مــدت
زمــان کوتاهــی در کشــور عمومیــت یافتــه و باعــث شــده اســت تا
دیگــر رشکتهــای بزرگــی چــون گــروه موبــی ،گــروه الکــوزی،
گــروه عزیــزی هوتــک ،عزیــزی بانــک و دیگــر رشکتهــا
ادای مســئولیت هــای اجتامعــی خــاص خــود را آغــاز کــرده و
بــه کمکهــای خیری ـهای مبــادرت ورزنــد کــه عمدت ـاً از طریــق
نهادهــای خودشــان صــورت میگیــرد .در افغانســتان بــه جــای
یــک ابتــکار عمــل اصولــی از طــرف رشکتهــا کــه در دراز مــدت
پایــدار باشــد ،بیشــر کمکهــای خیریــهای حاصــل صدقــات
(خیــرات) و زکاتــی اســت کــه مالــکان رشکتهــا میپردازنــد.
در افغانســتان نــه قانــون و نــه مقــررهای بــرای کمکهــای
خیریـهای رشکتهــا وجــود دارد و نــه تنقیــص مالیــات یــا دیگــر
انــواع مشــوقهای دولتــی تــا رشکتهــا بــه ادای مســئولیتهای
اجتامعیشــان ترغیــب شــوند .بدیــن ترتیــب رشکتهــا بــه حــال
خــود گذاشــته شــدهاند تــا هرچــه میخواهنــد ادعــا کننــد و بــه
تشــخیص خــود هرچــه را کــه دوســت دارنــد و بــه هرنحــوی کــه
میپســندند ،بــدون هیــچ گونــه نظارتــی عمــل کننــد .بنابرایــن،
تقاضــا و نیــاز مــرم از ســوی همــه ،بــه شــمول رشکتهــا وجــود
دارد تــا دولــت قوانیــن ،قواعــد و مقــررات را بــرای مدیریــت ادای
مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا وضــع کنــد؛ زیــرا ایــن امــر زمینــۀ
کاری در ایــن بخــش را بــرای متــام رشکتهــا همــوار ســاخته
و مســئولیت اجتامعــی پایــدار ،ســاختاریافته و مؤثرتــر را بــرای
رشکتهــا امــکان پذیــر میســازد ۸۸٪ .از مــردم تقاضــا دارنــد
کــه دولــت مشــوقهایی بــه رشکتهــا پیشــنهاد دهــد تــا در قبــال
آن رشکتهــا در اهــدای کمکهــای خیری ـهای ســهم بگیرنــد.
ایــن در حالــی اســت کــه  ۷۷٪از مــردم میخواهنــد کــه پرداخــت
کمکهــای خیریــهای بــرای رشکتهــا اجبــاری گــردد .مــردم
در افغانســتان همچنیــن ،میخواهنــد تــا رشکتهــا کمکهــای

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
 3تکفل برگرفته از ریشۀ «کفاله» است که به معنای مسئولیت ،ضامنت ،جوابگویی و یا اطمینان میباشد.
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خیریـهای و فعالیتهــای خــود را در زمینــۀ مســئولیت اجتامعــی
در بخشهــای مراقبتهــای صحــی ،تحصیــات ،تأمیــن آب
آشــامیدنی ســامل ،نظارتهــای محیــط زیســتی ،و اهمیــت دادن
بــه جامعــه و کشــور افزایــش دهنــد .اگــر رشکتهــا ایــن کارهــا را
انجــام دهنــد ،بیشــر از  ۹۰٪مــردم محصــوالت و خدمــات آنهــا
را ترجیــح داده و ایــن محصــوالت و خدمــات را بــه دوســتان و
خانوادههــای خــود نیــز پیشــنهاد خواهنــد داد.
از آنجایــی کــه حتــی تحصیــل کــردگان در مــورد مســئولیت
اجتامعــی رشکتهــا آگاهــی کمــی دارنــد ،نهادهــای غیــر دولتــی
( )NGOو نهادهــای جامعــۀ مدنــی ( )CSOمســئولیت خاصــی
دارنــد کــه در کشــور محیــط مســاعد را ایجــاد کننــد تــا رشکتهــا
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 رشکتهــا و همچنیــن راهاندازی
کمپاینهــای آگاهیدهــی گســرده باشــد .مــرف کننــدگان
(مشــریان) آگاه مــی تواننــد بــا تقاضــای خــود فشــار وارد
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مناینــد تــا رشکتهــا وادار بــه رفتــار اجتامعــی مســئوالنه شــوند.
از ســوی دیگــر ،رشکتهــا نیــز بایــد اهمیــت دیدگاههــای مرصف
کننــدگان را درک منــوده و بــا تعدیــل شــیوههای تجارتــی خویــش
اطمینــان حاصــل کننــد کــه شــهرت آنهــا بــه عنــوان اعضــای
مســئول جامعــه خدشــه دار نشــده و بــه طــور فعــال و مــداوم بــه
عنــوان اعضــای مســئول جامعــه اعتبــار شــان را حفــظ کننــد.
مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا در افغانســتان در نخســتین
مراحــل رشــد خــود قــرار دارد .بــا ایــن وجــود ،از آنجایــی کــه
شــهروندان افغانســتان ترجیــح میدهنــد ،دیگــران را رسمشــق
قــرار دهنــد ،احتــال ایــن کــه ابتــکارات بســیاری از ســوی
رشکتهــا بــه شــکل گســردهای آغــاز شــده و ادامــه پیــدا کنــد،
بســیار زیــاد اســت؛ بــه رشط آن کــه ایــن ابتــکارات ،بــا کمــی
فشــار و ترغیــب در قالــب مقررههــا و ایجــاد آگاهــی بــه پیــش
رانــده شــوند.

رشکتها

دولت

فوری

انستیتوت جامعۀ مدنی
افغانستان ()AICS

جامعۀ مدنی

نهاد مورد هدف

هدف

فعالیت

نیمه فوری

ایجاد رشایط مساعد کاری برای رشکتها

ایجاد رشایط حقوقی و قانونی برای ادای مسئولیت
اجتامعی رشکتها

ایجاد محیطی مساعد برای نهادهای جامعۀ مدنی

ایجاد رشایط مساعد برای تشویق نهادهای دولتی

ایجاد شاخص مسئولیت اجتامعی رشکتها ()CSRI

آگاهی دهی در زمینۀ مسئولیت اجتامعی رشکتها

جدول اول :پیشنهادهای کلیدی

انستیتوت جامعۀ مدنی افغانستان ،نهادهای جامعۀ
مدنی افغانستان

انستیتوت جامعۀ مدنی افغانستان

انستیتوت جامعۀ مدنی افغانستان ،نهادهای جامعۀ
مدنی

غیر فوری

مطالبۀ کمک و حامیت از رشکتهای متخصص به منظور ایجاد اسرتاتژی/پالیسی مربوط به مسئولیت اجتامعی رشکتها

تجدید نظر نسبت به پالیسیهای مربوط به مسئولیت اجتامعی رشکتها

همکاری با وزارت مالیه و وزارت اقتصاد به منظور تدوین قوانین ،مقررهها و آیین نامههایی در حامیت از مسئولیت اجتامعی
رشکتها

درخواست انواع مشوقهایی که رشکتها برای تقویت برنامههای مسئولیت اجتامعی خود بدان نیازمند میباشند

انستیتوت جامعۀ مدنی افغانستان

مسئولیت اجتامعی رشکتها و مؤلفههای آنرا التزامی قانونی ساخته و آنرا اکیدا ً تطبیق مناید

ایجاد قوانین ،مقررهها و تدابیر انضباطی برای رشکتهایی که به مسئولیت اجتامعی پایبند منیباشند

ارائۀ مشوقهایی برای رشوع و یا افزایش مسئولیت اجتامعی رشکتها

نهادهای جامعۀ مدنی

انستیتوت جامعۀ مدنی افغانستان

انستیتوت جامعۀ مدنی افغانستان

نهادهای جامعۀ مدنی

نهادهای جامعۀ مدنی

نهادهای جامعۀ مدنی

انستیتوت جامعۀ مدنی افغانستان

انستیتوت جامعۀ مدنی افغانستان

نهادهای جامعۀ مدنی

انستیتوت جامعۀ مدنی افغانستان ،نهادی جدید

نهادهای جامعۀ مدنی

دولت – ادارۀ ریاست جمهوری با همکاری وزارت
مالیه ،وزارت اقتصاد ،وزارت عدلیه و پارملان

ایجاد نهادهایی در راستای حامیت از رشکتها برای تنظیم برنامههای موفق در بخش ادای مسئولیت اجتامعی رشکتها

ایجاد نظامی برای تصدیق امکان پذیر بودن پروژههای نهادهای جامعۀ مدنی

ایجاد نظامی برای اهدای تصدیق نامه به نهادهای جامعۀ مدنی به منظور ایجاد/افزایش اعتبار آنها

کسب رأی از قانون گزاران/مراجع مقرراتی برای تصویب قوانین/مقررهها

ایجاد آگاهی در میان مردم عام ،مقامات دولتی و رشکتها

حامیت از دولت برای ایجاد رشایط حقوقی ،قانونی و سیاسی الزم تا زمینۀ اجرای بهرت و اصولی تر مسئولیت اجتامعی
رشکتها را مساعد و فراهم سازد

تطبیق منونۀ عملیاتی/کاری

ایجاد منونۀ عملیاتی/کاری برای شاخصۀ مسئولیت اجتامعی رشکتها ()CSRI

شناسایی شاخصههای کلیدی

ایجاد نهادی برای کمک به رشکتها در زمینۀ آغاز برنامههای مربوط به مسئولیت اجتامعی رشکتها

به طور فعال جلب نظر دولت برای ایجاد قوانین ،مقررهها و آیین نامهها

ایجاد فشار از طریق تقاضا کننده گان و مشرتیان

انستیتوت جامعۀ مدنی افغانستان ()AICS

نهاد مسئول

نهادهای جامعۀ مدنی

ایجاد دورمنا برای ادای مسئولیت اجتامعی رشکتها دورمنایی برای مسئولیت اجتامعی رشکتها در افغانستان شناسایی و تنظیم گردد

پیشنهادهای کلیدی

رضوریت
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فعالیت

نهاد مسئول

تشکیل جلسهای میان نهادهای جامعۀ مدنی برای ایجاد یک مدیریت اصلی برای کمپاین مسئولیت اجتامعی رشکتها .انستیتوت جامعۀ مدنی افغانستان ( )AICSیک کاندید بالقوه برای
سکرتریت مسئولیت اجتامعی رشکتها میباشد.

عملی سازی پیشنهادهای کلیدی

#

هدف

شناسایی یک مرجع رهربی کننده برای
1
مسئولیت اجتامعی رشکتها

انستیتوت جامعۀ مدنی افغانستان ()AICS

مرور راههای اسرتاتژیک برای کمپاین مسئولیت اجتامعی رشکتها ،مانند شیوه داوطلبانه ،نیمه داوطلبانه و یا اجباری و انتخاب یک راهکار مناسب
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جذب رسمایه برای تأمین مالی کمپاین حامیت سیاسی

ایجاد یک اسرتاتژی برای حامیت سیاسی که شامل موارد ذیل باشد:
	–برگزاری جلسات با مقامات دولتی به طور منظم
	–راه اندازی مباحث ،گفتامنها و مصاحبههای رادیویی/تلویزونی
	–برگزاری ورکشاپها و سمینارها
	–همکاری برای تدوین قوانین ،مقررهها و آیین نامهها

آغاز کمپاین مسئولیت اجتامعی رشکتها

تأمین بودجۀ کمپاین ادای مسئولیت اجتامعی رشکتها

طراحی اسرتاتژی برای کمپاین مسئولیت اجتامعی رشکتها

شناسایی هدف اسرتاتژیک مسئولیت اجتامعی ایجاد یک تیم کاری در نهادهای جامعۀ مدنی برای مدیریت کمپاین مسئولیت اجتامعی رشکتها
2
رشکتها

 3کمپاین آگاهی دهی

 4کمپاین حامیت سیاسی

 5تصدیق سازمانهای جامعۀ مدنی

آغاز کمپاین حامیت سیاسی

این کار در حال حارض در جریان است
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شناسایی رشکتها/نهادهایی که قبالً این کار را در سطح منطقه یا جهان انجام داده باشند؛ برای مثال «مسئولیت اجتامعی رشکتها در آسیای میانه (www.csr- – CSR Central Asia
« ،»)ca.comتجارت برای مسئولیت اجتامعی (»)www.bsr.og – Business for Social Responsibility

طرح اسرتاتژی برای شیوۀ حامیت از رشکتها در آغاز فعالیتهای شان در بخش مسئولیت اجتامعی رشکتها

آغاز این فعالیت

طرح اسرتاتژی برای شیوۀ تأمین مالی و عرضۀ شاخص مسئولیت اجتامعی رشکتها

تشخیص اجزاء کلیدی یک شاخص برای مسئولیت اجتامعی رشکتها که عوامل محیط کار ،تأثیرات محیط زیستی ،شیوههای اخالقی کار ،کمکهای خیریهای ،انکشاف اجتامعی و غیره
را در بر داشته باشد

عرضۀ تصدیق نامهها به نهادهای جامعۀ مدنی ،رشکتها و متویل کنندگان

ایجاد وبسایتی برای اعالن و معرفی پروژهها

جذب رسمایه برای رشوع این رویکرد .درج ساختار «پرداخت در قبال میزان خدمات (»)Fee-for-service

منونۀ تصدیق و تایید نهادهای جامعۀ مدنی و رویکرد عملی سازی آن که شامل موارد ذیل باشد:
	–ارزیابی امکان پذیری پروژهها از لحاظ فنی و مالی
	–ارزیابی حامیت اجتامعی ،نیاز به پروژه و همچنین هامهنگی با دیگر پروژهها
	–بررسی و تأیید مهارتهای فنی و مدیریتی نهاد جامعۀ مدنی برای تطبیق پروژه
 6تصدیق و تایید پروژههای نهادهای جامعۀ مدنی 	–ارزیابی رشح ،توجیه و همچنین اسناد پروژه

ایجاد شاخص مسئولیت اجتامعی رشکتها
7
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ایجاد نقطه آغازی برای مسئولیت اجتامعی
8
رشکتها
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مقدمه

 .1 .1تعریف

تعریــف وبســایت اینویســتوپیدیا ( )Investopediaاز مســئولیت
اجتامعی رشکتها چنین است:
یــک طــرح تجارتــی خودتنظیــم کننــده اســت کــه بــه رشکتهــا
کمــک مــی کنــد تــا بــه لحــاظ اجتامعــی در برابــر خــود،
ســهامداران و مــردم پاســخگو باشــند .رشکتهــا بــا عمــل
بــه مســئولیت اجتامعــی خــود کــه تحــت عنــوان مســئولیت
شــهروندی رشکــت هــای انتفاعــی ()Corporate Citizenship
نیــز یــاد میشــود ،از نــوع تأثیــری کــه بــر متــام جنبههــای
جامعــه از جملــه جنبههــای اقتصــادی ،اجتامعــی و زیســت
محیطــی دارنــد ،آگاهــی مییابنــد .انجــام مســئولیت
اجتامعــی توســط رشکتهــا ،بدیــن معنــی اســت کــه یــک
رشکــت بــه طــور معمــول تجــارت خــود را بــه نحــوی اداره
مــی کنــد کــه بــه جــای ایجــاد تأثیــر منفــی برجامعــه و محیــط
زیســت ،باعــث بهســازی جامعــه و محیــط زیســت میشــود .4
طبــق دیــدگاه ارائــه شــده در وبســایت اینویســتوپیدیا ،در
حالیکــه مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا بــرای جامعــه و جوامــع
بــه طــور کلــی مفیــد اســت ،بــرای رشکتهــا نیــز میتوانــد
فوایــد قابــل مالحظــهای بــه همــراه داشــته و بــه ترقــی نــام
تجارتــی آنهــا کمــک کنــد .مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا
بــه «ســاخنت رابطــهای مســتحکمتر بیــن کارمنــد و رشکــت»
کمــک کــرده و کارمنــدان را قــادر میســازد« ،احســاس
رابطــۀ بیشــری بــا دنیــای اطــراف خــود داشــته باشــند».
فایننشــل تایمــز ( )Financial Timesمســئولیت اجتامعــی
رشکتهــا را چنیــن تعریــف میکنــد« :جنبشــی اســت کــه
هــدف آن ترغیــب رشکتهــا اســت تــا از تأثیــر تجــارت بــر
ســایر بخشهــای جامعــه بــه شــمول جوانــب ذینفــع و محیــط
تجارتــی خــود بیشــر آگاهــی یابــد» .مســئولیت اجتامعــی
رشکتهــا «رویکــردی تجارتــی اســت کــه بــا ارائــۀ فوایــد
اقتصــادی ،اجتامعــی و زیســت محیطــی بــرای کلیــه جوانــب
ذینفــع ،بــه انکشــاف پایــدار کمــک میکنــد» .بــه نظــر فایننشــل
تایمــز مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا عبــارت از «مفهومــی
اســت کــه تعاریــف و شــیوههای عملــی بســیاری دارد .درک
مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا و تطبیــق آن در هــر رشکــت
و کشــور تــا حــد زیــادی متفــاوت میباشــد» .مســئولیت
اجتامعــی رشکتهــا بخشهــای فراوانــی را در بــر مــی گیــرد
از جملــه «حقــوق بــر ،نحــوۀ مدیریــت رشکتهــا ،صحــت
و امنیــت ،تأثیــرات زیســت محیطــی ،رشایــط کاری و کمــک
بــه انکشــاف اقتصــادی» .در نهایــت ،هــدف مســئولیت
اجتامعــی رشکتهــا «تبدیــل تغییــر بــه پایــداری»  5اســت.

بــه نظــر َملِــن ِبکَــر ( )Mallen Bakerمســئولیت اجتامعــی
رشکتهــا ابــزاری اســت کــه بــه رشکتهــا کمــک میکنــد تــا
«روشهــای تجارتــی خــود را طــوری تنظیــم کننــد کــه نوعــی
تأثیــر کلــی مثبــت در جامعــه داشــته باشــند .ایــن تاثیــر مثبــت،
شــامل پایــداری ،تأثیــر اجتامعــی و اصــول اخالقــی میشــود و
در صورتــی کــه بــه درســتی انجــام شــود ،هســتۀ اصلــی تجــارت؛
یعنــی نحــوۀ پــول ســازی رشکــت هــا را تشــکیل میدهــد و تنهــا
یــک فعالیــت خیریــهای رصف منیباشــد .»6

شکل  - 1دو بعد فعالیتهای رشکتها

بــه عقیــدۀ َملِــن ِب َکــر ،رشکتهــا بایــد در قبــال هــر دو الــزام کــه
عبارتنــد از «کیفیــت مدیریتشــان– هــم بــه لحــاظ مردمــی و
هــم بــه لحــاظ رونــد کاری» و ماهیــت و «کیفیــت تأثیرشــان بــر
بخشهــای مختلــف جامعــه» پاســخگو باشــند.
تعریــف شــورای تجــارت جهانــی بــرای انکشــاف پایــدار (World
 )Business Council for Sustainable Developmentاز
مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا عبــارت از «تعهــد مــداوم تجــارت
بــه رفتــار اخالقــی و مشــارکت در انکشــاف اقتصــادی و در عیــن
حــال ،بهبــود کیفیــت زندگــی نیــروی کار ،خانــواده هــای آنهــا،
اجتــاع محلــی و در کل جامعــه  »7اســت.
خالصــه ،مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا جنبــۀ «انســانی» یــا
«خــوب» رشکتها اســت که اهمیت موارد آتــی را درک می کند:
 .أ«آســیب نرســاندن»؛ یعنــی اجتنــاب کامــل از صدمــه و
آســیب و یــا بــه حداقــل رســاندن آســیب بــه محیط زیســت و
بــه طــور کلــی جامعــه؛ بخصــوص در جوامــع آســیب دیــده؛
 .بکاهــش هــر گونــه آســیبی کــه فعالیتهــا و اقدامــات
تجارتــی رشکــت مســبب آن اســت؛
 .ج حصــول اطمینــان از امنیــت و رفــاه کارمنــدان و همچنیــن

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
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همچــون اســاس رویکــرد اســامی بــه اخــاق ،مســئولیت و
عدالــت ،مکگوایــر ( )McGuireاظهــار داشــت کــه «رشکتهــا
نیــز بایــد همچــون شــهروندان خــوب عادالنــه عمــل کننــد».

کســانی کــه از کار رشکــت متأثــر میشــوند؛
 .درفتار در چارچوب اصول اخالقی همیشه به طور اخالقی
رفتار کردن.

 .2 .1تحول تاریخی

بنــا بــه گفتــۀ آرچــی بــی .کــرول ( )Archie B. Carrolاز دانشــگاه
جورجیــا ( 8 )University of Georgiaمــی تــوان «اثــرات احتــام
رشکــت هــای خصوصــی در قســمت مســولیت مقابــل ماحــول
شــانرا ار قــرن هــای قدیــم بــه اینســو مشــاهده مناییــم» .در
حالیکــه اکــر نوشــته هــای جدیــد در مــورد رفــع مســولیت
اجتامعــی رشکــت هــا در حــدود ســال  ۱۹۵۰در ماملــک
توســعه یافتــه تهیــه و ترتیــب گردیــده شــواهدی وجــود دارد کــه
«مفاهیــم مرتبطــی ممکــن اســت بــه شــکل تئــوری و عملــی در
دیگــر کشــورها و در زمانهــای مختلــف شــکل گرفتــه باشــند».
مســئولیت اجتامعــی افــراد و رشکتهــا همیشــه مفهومــی
شــناخته شــده و الزامــی در جهــان اســام بــوده اســت« .اصــول
اخــاق اســامی چورچوبــی گســردهتر بــرای مســئولیت
اجتامعــی رشکتهــا ارائــه میدهنــد .از لحــاظ مســئولیت و
پاســخگویی» ،مســلامنان بــر ایــن عقیــده هســتند کــه در قبــال
هــر کاری کــه در ایــن دنیــا انجــام میدهنــد ،در آخــرت پاســخگو
خواهنــد بــود  .9بنیــاد زندگــی همــراه مســئولیت در اســام در
حدیثــی چنیــن بیــان شــده اســت« :همــۀ محافــظ یکدیگــر و
در برابــر جامعــۀ خــود مســئول هســتید» . 10یــک رشکــت نیــز از
ایــن قانــون مســتثنا نبــوده و در نــزد خداونــد ،قانــون و جامعــه
بابــت کارهــا و طــرز رفتــار خــود مســئول اســت .رشکــت بــه
دلیــل مســئول اســت کــه وارد تجــارت شــده و از ثروتــی کــه
مشــریان و جامعــه فراهــم میآورنــد ،بهــره منــد میشــود.
در ســال  ،۱۹۵۳هــوارد آر .بــووِن ()Howard R. Bowen
اظهــار داشــت کــه «صدهــا تــن از بزرگرتیــن تجارتهــا ،مراکــز
اساســی و مهــم قــدرت و تصمیمگیــری بــوده و اقدامــات ایــن
رشکتهــا تأثیــرات گوناگونــی برجنبههــای مختلــف زندگــی
شــهروندان دارد» .بــووِن تعریفــی اولیــه از مســئولیت اجتامعــی
رشکتهــا ارائــه داد و در آن افــزود کــه مســئولیت اجتامعــی
رشکتهــا عبــارت از «تعهــدات تجــار بــرای تعقیــب پالیس ـیها،
اتخــاذ تصامیــم ،یــا تطبیــق فعالیتهایــی اســت کــه مطابــق
بــا اهــداف و ارزشهــای جامعــۀ مــا باشــند» .تــا ســال ۱۹۶۳
پذیرفتــه شــد کــه «یــک رشکــت نــه تنهــا تعهــدات اقتصــادی و
حقوقــی دارد ،بلکــه همچنیــن دارای مســئولیتهای مشــخصی
در قبــال جامعــه نیــز میباشــد»  12کــه فراتــر از مســئولیتهای
حقوقــی و اقتصــادی ،شــامل «سیاســت ،رفــاه اجتامعــی ،تعلیــم
و تربیــت ،رضایــت کارمنــدان و در کل متــام جامعــه» میشــود.
11

طــی ســالهای بعــد ،مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا تحــول
یافتــه و موضوعــات مختلفــی چــون پاســخگویی اجتامعــی
رشکتهــا ،سیاســتگذاری عمومــی ،اخــاق تجــارت و
مدیریت/تئــوری ســهامدار را شــامل شــده اســت (آرچــی بــی.
کــرول) .مفاهیــم جدیــدی چــون رسمایــه گــذاری اجتامعــی
جهانــی ،شــهرت رشکتهــا ،مشــارکت اجتامعــی و سیاســت
اجتامعــی رشکتهــا مطــرح شــدهاند .مفاهیمــی چــون
مدیریــت پالیســیهای کمکهــای اســراتژیک/مدیریت
پالیســیهای مربــوط بــه کمکهــای اســراتژیک» ،بازاریابــی
عامــل محــور( ،)cause-related marketingکمکهــای مالــی
بیناملللــی ،فعالیتهــای داوطلبانــۀ کارمنــدان ،پایــداری و
شــهروندی جهانــی رشکتهــا ظهــور کــرده و ویژگــی بســیاری
از فعالیتهــای مربــوط بــه مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا را
تشــکیل میدهنــد .مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا تبدیــل بــه
بخــش شــناخته شــدۀ تجــارت شــده و از آن اســتقبال میشــود.
متــام رشکتهــای بــزرگ دارای سیاســتها ،بخشهــا و
فعالیتهــای مربــوط بــه مســئولیت اجتامعــی میباشــند.
تالشهایــی نیــز در جریــان اســت تــا تأثیــر بازاریابــی مســئولیت
اجتامعــی رشکتهــا بــه حــد اکــر برســد؛ زیــرا عمــوم مــردم
تقاضــا دارنــد کــه رشکتهــا در قبــال جوامــع ،محیــط و کارمنــدان
خــود ،مســئوالنه عمــل کننــد.

 .3 .1وضعیت فعلی مسئولیت اجتامعی رشکتها و
پیشبینی آیندۀ آن

پیرشفــت اینرتنــت و نفــوذ رســانههای اجتامعــی بــه شــمول
فیســبوک ،تویــر ،اینســتاگرام ،متبلــر و غیــره در زندگــی
مــردم ،بــه طــور چشــمگیری ســطح توجــه بــه عقایــد ،نظــرات
و ترجیحــات مــرف کننــدگان و کاربــران را تغییــر داده اســت.
سیاســتمداران و تجــار از رســانههای اجتامعــی بــرای معرفــی
دیدگاههــا و محصــوالت خــود بــه کار بــران و مشــریان اســتفاده
میکننــد و کاربــران نیــز از رســانههای اجتامعــی بــرای اطــاع
از محصــوالت مــد روز ،خدمــات و شــیوههای زندگــی و تجــارت
بهــره میگیرنــد .فعــاالن ( )Activistsاز رســانههای اجتامعــی
بــرای جلــب توجــه مــردم بــه مشــکالت سیاســی ،اقتصــادی،
اجتامعــی و زیســت محیطــی اســتفاده میکننــد ،در حالیکــه
عمــوم مــردم نســبت بــه هرحرکتــی بــرای اقــدام بــه کاری یــا
موافقــت و مخالفــت بــا مســائل ،عوامــل ،محصوالت ،اشــخاص
و رشکتهــا واکنــش جمعــی نشــان میدهنــد .بــه عنــوان یــک
منونــه از قــدرت چنیــن جنبشــی ،تجربــۀ ایوانــکا ترامــپ (Ivanka
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 )Trumpرا از رســانۀ اجتامعــی یــاد آور میشــویم .پــس از
انتخــاب ترامــپ بــه ریاســت جمهــوری ،جنبشــی در رســانههای
اجتامعــی بــرای تحریــم محصــوالت مــد و فیشــن ایوانــکا ترامپ
آغــاز کردنــد کــه در نتیجــه ،مــرف کننــدگان ،چندیــن محصــول
وی را تحریــم کرنــد و در نهایــت ،تولیــد ایــن محصــوالت متوقف
شــد .جنبشهــای مشــابه بســیاری وجــود دارنــد کــه باعــث
تغییــرات چشــمگیری در ســاختار ،محصــوالت یــا روشهــای
رشکتهــا شــدهاند .چنیــن جنبشهایــی بخشــی از سیســتم
ارتباطــات جدیــد میباشــند کــه بــه طــور بالقــوه میتواننــد بــه
شــکل قابــل مالحظـهای باعــث رونــق یا اختــال تجارت شــوند.

درحالیکــه برخــی از رشکتهــا ممکــن اســت توســط افــرادی
خیــر رهــری شــوند کــه مــی خواهنــد مقــداری از دســت آوردهای
خــود را بــه جامعــه بــاز بخشــند ،اکــر رشکتهــا بــه ایــن دلیــل
بــه مســئولیت اجتامعــی خــود عمــل میکننــد کــه توقــع دارنــد
چیــزی در قبــال آن بــه دســت آورنــد و یــا منیخواهنــد در
صــورت عــدم عملــی کــردن مســئولیت اجتامعــی خــود توســط
قانــون یــا مشــریان خــود جریمــه یــا تنبیــه شــوند .متــام ایــن
عوامــل ،محرکهــای مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا بــوده و
بایــد در هنــگام بررســی انگیزههــای رشکتهــا بــرای اقــدام بــه
عملــی کــردن مســئولیت اجتامعیشــان در نظــر گرفتــه شــوند.

بــه عقیــدۀ وِیــن ویـ ِ
ـر ( 13)Wayne Visserدر چنــد دهــۀ اخیــر،
رشکتهــای جهــان توســعه یافتــه از چهــار مرحلــۀ مســئولیت
اجتامعــی رشکتهــا گذشــتهاند کــه ایــن چهــار مرحلــه عبارتنــد
از )۱( :رویکــرد «تدافعــی» نســبت بــه مســئولیت اجتامعــی؛
( )۲رویکــردی « َخیِرخواهانــه» کــه در آن رشکتهــا خــود را برای
کمــک بــه نیازمنــدان در موقعیــت اخالقــی برتــر مــی پندارنــد؛
( )۳رویکــرد «ترویجــی» کــه در آن رشکتهــا مســئولیت
اجتامعــی را بــه دیــدۀ ابــزاری بــرای ترویــج فعالیتهــای
بازاریابــی و افزایــش مشــریان خــود مــی بیننــد؛ و ( )۴امــروزه
رشکتهــای هوشــمند رویکــرد خــود را نســبت بــه مســئولیت
اجتامعــی رشکتهــا« ،اســراتژیک» بــه حســاب میآورنــد.
بدیــن ترتیــب ،رشکتهــا بــر تأثیــر طوالنــی مــدت مســئولیت
اجتامعــی خــود اتــکاء میکننــد تــا بتواننــد فعالیتهــای
خــود را بــه طــور پایــدار تــا چندیــن دهــه بعــد ادامــه دهنــد.

1 .1نظــام حقوقــی حاکــم بــر کشــور یکــی از محرکهــای
کلیــدی مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا اســت .بســیاری
از کشــورهای توســعه یافتــه ،قوانینــی را بــرای ترغیــب و
یــا پیشــگیری از برخــی از فعالیتهــای رشکتهــا وضــع
کردهانــد؛ بخصــوص بــرای فعالیتهایــی کــه ممکــن
اســت مربــوط بــه حفاظــت از محیــط زیســت ،حامیــت
از مــرف کننــده ،امنیــت کارکنــان ،معــاش کارکنــان،
معــاش برابــر ،عدالــت جنســیتی ،آزار کارمنــدان (جنســی،
دینــی ،نــژادی یــا هــر نــوع آزار دیگــر) ،تبانــی در قیمــت
گــذاری ،رفتــار انحصــاری رشکتهــا ،حفاظــت از مالکیــت
فکــری ،فســاد اداری چــون رشــوه ،اســتثنا قائــل شــدن،
ســوء اســتفاده از موقــف کاری و دیگــر فعالیتهــای
مرتبــط باشــند .ایــن گونــه قوانیــن ،قواعــد و مقــررات
رهنــای رفتــار نهادهــا بــوده و بــه هرمیــزان کــه دقیــق
و جــدی تطبیــق شــوند ،بــه هــان میــزان ،تبعیــت
رشکتهــا را از نــص و روح قانــون افزایــش میدهــد.

در حالــی کــه رشکتهــای جهــان توســعه یافتــه در تــاش بــرای
یافــن راه حلهــای مبتکرانــه بــرای عملــی کــردن پالیس ـیها و
اهــداف مربــوط بــه مســئولیت اجتامعــی خــود میباشــند ،اکــر
رشکتهــای جهــان در حــال توســعه ،بــه نــدرت رشوع بــه عملــی
کــردن مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا منودهانــد .معمــوالً درک
آنهــا از مســئولیت اجتامعــی همچنــان در مراحــل اول و دوم
قــرار دارد کــه بــر اســاس آن ،رویکردهایشــان بــه رویکردهــای
تدافعــی و خیرخواهانــه محــدود میشــود .برخــی از رشکتهــا
بــه تدریــج ،رشوع بــه اســتفاده از مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا
بــه عنــوان ابــزار «ترویجــی» کردهانــد؛ اگرچــه بــه درســتی
منیداننــد کــه چگونــه منافــع مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا را
بــه عنــوان یــک ابــزار ترویجــی بــه حــد اکــر برســانند .بــه همیــن
ترتیــب ،مشــریان ایــن رشکتهــا نیــز ارزش فعالیتهــای
مربــوط بــه مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا را بــرای خــود
یــا جامعــۀ خویــش درک نکــرده و یــا بــه آن اعتــاد ندارنــد.

 .1 .3 .1محرکهای مسئولیت اجتامعی رشکتها

دالیــل بســیاری بــرای ایــن کــه چــرا رشکتهــا تدابیــری
بــرای مســئولیت اجتامعــی خــود طــرح میکننــد ،وجــود دارد.

2 .2مشــوقهای دولتــی ،ماننــد کــر و معافیتهــای مالیاتــی
و دیگــر مشــوقها ،رشکتهــا را ترغیــب مــی کنــد تــا
مســئولیت اجتامعــی خــود را ادا کننــد؛ زیــرا بــا وجــود
ایــن مشــوقها ،رشکتهــا مطمــن میشــوند کــه دولــت
متــام و یــا بخشــی از هزینههــای مربــوط بــه مســئولیت
اجتامعــی شــان را متقبــل شــده و یــا جــران مــی کنــد
و ایــن امــر رشکتهــا را قــادر میســازد کــه از لحــاظ
اجتامعــی مســئوالنه عمــل کــرده و در عیــن حــال درآمــد
ســاالنۀ شــان لزومــاً متأثــر نگــردد .در واقــع ،مطالعــات
نشــان مــی دهــد کــه در امریــکا رشکتهایــی کــه دارای
برنامههــای جــدی و مشــخص مســئولیت اجتامعــی هســتند
بــه طــور متوســط  ۱.۷٪کمــر از رشکتهایــی کــه دارای
14
چنیــن برنامههایــی منیباشــند ،مالیــات میپردازنــد.
ایــن رشکــت هــای کــه دارای برنامــه هــای مســولیت
اجتامعــی میباشــند معــادل  ۶٪مالیــات کمتــد میربدازنــد.
3 .3ترجیــح ســهامدار نیــز یکــی دیگــر از محرکهــای مهــم
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مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا اســت .بــا وجــود ۱.۷٪
الــی  ۶٪پــس انــداز مالیاتــی در مقایســه بــا رشکتهایــی
کــه بــرای انجــام مســئولیت اجتامعــی خــود برنامههــای
جــدی ندارنــد ،مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا تبدیــل
بــه یــک شــاخص کلیــدی بــرای ســنجش ســود شــده
اســت؛ زیــرا مالیــات اضافــی مســتقیامً بــر میــزان ســود
ســهامدار تأثیــر گذاشــته و ســهامداران نیــز بــه طــور
فزاینــده تقاضــا دارنــد کــه رشکتهایشــان تدابیــر
مشــخصی در بخــش ادای مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا
اتخــاذ مناینــد ،تــا ارزش رسمایــۀ شــان افزایــش یابــد.
4 .4توقعــات و ترجیحــات مشــریان از دیگــر محرکهــای
مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا بــه شــار مــیرود .در
صورتــی کــه مشــریان بــه طــور مشــخص و یــا بــه طــور
کلــی ترجیحــی در فعالیــت اجتامعــی مشــخصی داشــته و
حــارض باشــند عم ـاً بــه ترویــج ترجیحــات خــود بپردازنــد،
رشکتهــا نیــز مطابــق بــا ترجیحــات مشــریان اقــدام
بــه آن فعالیتهــا خواهنــد کــرد .بــرای مثــال ،اگــر یــک
مشــری از خریــد کفشهــای ورزشــی نایکــی ()Nike
کــه در یــک مرکــز بیــگاری در بنــگالدش (جایــی کــه
رشایــط کاری وحشــتناک و غیــر انســانی بــوده ،از اطفــال
کار کشــیده شــده و بــی عدالتــی اجتامعــی معمــول
باشــد) تولیــد شــده باشــند ،امتنــاع ورزد ،نایکــی وادار
میشــود ،اطمینــان حاصــل کنــد کــه چنیــن رشایطــی یــا
وجــود نداشــته و یــا هــم اگــر وجــود داشــته افشــا نشــود
تــا از واکنــش منفــی نســبت بــه محصوالتــش پیشــگیری
منایــد .رشکــت ِشــل ( )Shellو دیگــر رشکتهــای تیــل و
گاز نیــز در چنیــن موقعیتــی قــرار داشــته و تــاش دارنــد
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
خــود را بــه عنــوان یــک رشکــت انــرژی معرفــی کــرده و
رشوع بــه رسمایــه گــذاری چشــمگیری در انــرژی قابــل
تجدیــد( )Renewable energyمیکنــد تــا نشــان دهــد
کــه اثــرات کاربــن رشکــت خــود را بــه حداقــل رســانده و
بــه طــور فعــال بــه حفاظــت از محیــط زیســت کمــک
میکنــد .بنابرایــن ،رسشــت فعــال مشــری و مشــریان
تبدیــل بــه محــرک مهمــی بــرای مســئولیت اجتامعــی
رشکتهــا در کشــورهای بســیاری در جهــان شــده اســت
و بــا کمــک رســانههای اجتامعــی و افزایــش ارتباطــات
مــردم بــا یکدیگــر توجــه بیشــری نیــز کســب کــرده اســت.
5 .5تأثیــر بازاریابــی و همچنیــن بهبــود محبوبیــت یــک رشکــت
در زمینــۀ مســئولیت اجتامعــی و بــه ایــن ترتیــب ،اثبــات
شایســتگی آن رشکــت نیــز یکــی دیگــر از محرکهــای
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مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا مــی باشــد .درعرصــهای
کــه پوشــش خــری رســانهها مــداوم بــوده و منجــر
بــه شــکلگیری برداشــتهای خــوب یــا بــد و کمــر
بیطرفانــه میشــوند ،رشکتهــا مایلنــد بــه عنــوان
شــهروندان مســئول دیــده شــوند و بــه ایــن ترتیــب ،طــوری
رفتــار میکننــد کــه از لحــاظ اجتامعــی مســئول دانســته
شــوند و از دیگــر رشکتهایــی کــه بــه لحــاظ اجتامعــی
رفتــاری کمــر مســئوالنه دارنــد ،متامیــز شــوند .در
جهــان توســعه یافتــه بــا گســرش برنامههــای مســئولیت
اجتامعــی از ســوی اکــر رشکتهــا ،امــر متامیــز کننــده
ایــن نیســت کــه کــدام رشکــت برنام ـهای بــرای مســئولیت
اجتامعــی خــود دارد ،بلکــه امتیــاز در ایــن اســت کــه
کــدام رشکــت در رفتــار اجتامعــی مســئوالنۀ خــود مؤثرتــر
و متعهدتــر عمــل میکنــد .از ایــن رو ،مســئولیت
اجتامعــی رشکتهــا نــه یــک انتخــاب ،بلکــه رضورتــی
اســت کــه بــدون آن وجهــۀ عمومــی رشکــت بــه طــور
قابــل مالحظــه ای صدمــه دیــده و ایــن امــر مــی توانــد
ارزش رشکتهــا و در پیونــد بــا آن ،معــاش تیــم رهــری
و ارزش رسمایــۀ ســهامداران را مســتقیامً متأثرســازد.
6 .6انگیزههــای برشدوســتانه و خیرخواهانــۀ مالــکان و رهــران
تجــارت یکــی از محرکهــای مهــم مســئولیت اجتامعــی
رشکتهــا میباشــد .بــرای مثــال ،در ســال  ۲۰۱۸رشکــت
مایکروســافت «نــرم افــزار و خدماتــی بــه ارزش بیشــر از
 ۱.۴ملیــارد دالــر  15بــه انســتیتوتها و نهادهــا از طریــق
مؤسســۀ خیریــۀ مایکروســافت اهــدا کــرد تــا تکنالوجــی
مــورد نیــاز نهادهــای غیــر انتفاعــی را در اختیــار آنهــا قــرار
دهــد» .عــاوه بــر ایــن ،کارمنــدان رشکــت مایکروســافت
نیــز از طریــق برنامــۀ خیریـهای خــود بیشــر از  ۱۵۸میلیــون
دالــر (بــه شــمول کمــک مشــابه رشکــت (corporate
 ))matchingبــه رشکتهــای غیــر انتفاعــی مــورد نظر شــان
اهــدا منودنــد .برعــاوه ،بیــل گیتــس ( )Bill Gatesیکــی از
بنیانگــذاران رشکــت مایکروســافت از طریــق بنیــاد بیــل و
ملینــدا گیتــس ()Bill and Melinda Gates Foundations
16
بزرگرتیــن موقوفــۀ مالــی را بــه ارزش  ۴۰ملیــارد دالــر
ایجــاد کــرده اســت .ایــن نهــاد کــه از مالیــات معاف اســت،
ســاالنه  ٪۵از موقوفــۀ مالــی خــود را ( در مجمــوع بــه ارزش
 ۲میلیــارد دالــر) رصف حامیــت از برنامههــای مربــوط
بــه تعلیــم و تربیــت ،صحــت ،فقــر ،تغییــرات اقلیمــی و
«انــرژی پــاک» میکنــد .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 میلیونهــا انســان لــذت میبرنــد.
7 .7انگیــزۀ دینــی ،محــرک مهــم دیگــری بــرای مســئولیت

اجتامعــی رشکتهــا میباشــد .برخــی از رهــران و مالــکان
رشکتهــا ممکــن اســت تحــت تأثیــر باورهــای دینــی خــود
ترغیــب شــوند کــه بخشــی از داراییهــای خــود را بــرای
ادای مســئولیت خــود نســبت بــه جامعــه مــرف کــرده و بــه
ایــن ترتیــب ،بــه عنــوان یــک رشکــت و یــک فــرد در قبــال
جامعــۀ خــود مســئوالنه رفتــار کننــد.

داوطلبانــه و یــا اجبــاری بــرای منافــع اجتامعــی هســتند .هنــد
اولیــن کشــوری اســت کــه مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا را
اجبــاری ســاخته اســت .ایــن کشــور در ســال  ۲۰۱۳مــادۀ قانونــی
را در قانــون رشکتهــا بــه تصویــب رســاند کــه رشکتهــای
واجــد رشایــط را ملــزم میســازد تــا  ۲٪از ســود خــود را قبــل
از تأدیــه مالیــات ،از طریــق نهــاد غیــر انتفاعــی خــود و یــا
یــک نهــاد غیــر انتفاعــی مســتقل در فعالیتهــای مربــوط بــه
مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا بــه مــرف برســاند.

از آنجاییکــه مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا بــه طــور معمولــی
و ســنتی امــری داوطلبانــه از ســوی رشکتهــا میباشــد،
در برخــی مــوارد قوانیــن حاکــم بــر جنبههــای گوناگــون
فعالیتهــای رشکتهــا آنهــا را ترغیــب و یــا ملــزم مــی کنــد
کــه بــه شــیوۀ مســئوالنه رفتارکننــد .تی ِن ِ
ــک لَمبــوی (Tineke
 )Lambooyدر مقالــۀ خــود بــا عنــوان «جنبههــای حقوقــی
مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا» 17نوشــته اســت کــه مســئولیت
اجتامعــی رشکتهــا دارای روابطــی بــا بســیاری بخشهــای
حقــوق بــه شــمول حقــوق بینامللــل و حقــوق اروپایــی ،حقــوق
و حاکمیــت رشکتهــا ،قانــون شــکنی و قانــون قــرارداد ،آئیــن
دادرســی ،قانــون کار و محیــط زیســت و قانــون جــزا مــی باشــد.
متــام ایــن بخشهــا بــه شــکل مهمــی در توســعۀ مســئولیت
اجتامعــی رشکتهــا و نهایتــاً در واکنــش بــه چالشهــای
خطیــری کــه دنیــا بــا آنهــا مواجــه مــی باشــد ،کمــک مــی کنــد.

در اغلــب کشــورهای توســعه یافتــه کمکهــای مالــی خیریـهای
از ســوی رشکتهــا معــاف از مالیــات مــی باشــند و رشکتهــا
میتواننــد هزینــۀ آنهــا را از درآمــد مشــمول مالیــات خــود
کــر کننــد .بــه طــور منونــه رشکتهــا در ایــاالت متحــده
امریــکا «الــی  ۱۰٪از درآمــد مشــمول مالیــات خــود را» 23در
قبــال کمکهــای مالــی برشدوســتانه کــر مــی کننــد .بــرای
مثــال ،رشکتــی کــه درآمــد مشــمول مالیــات ســاالنۀ آن ۱
میلیــون دالــر باشــد مــی توانــد الــی  ۱۰۰۰۰۰دالــر را در
فعالیتهــای برشدوســتانه مــرف منــوده و بــرای هــان
مقــدار بــه طــور کامــل اعتبــار مالــی دریافــت منایــد .اگــر
رشکتــی در ســال مالــی خــود هیــچ ســودی نداشــته باشــد ،منــی
توانــد هیــچ مبلغــی را بــه خاطــر کمکهــای خیریــهای کــر
کنــد .بــه ایــن ترتیــب ،رشکتهــا تشــویق میشــوند تــا در
فعالیتهــای بــر دوســتانه ســهم گرفتــه و از کــر مالیاتــی
کــه دولــت در قبــال آن پیشــکش مــی کنــد ،بهــره منــد گردنــد.
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از آنجاییکــه ایــن قوانیــن و مقــررات بســیار گســرده
بــوده و در کشــورهای مختلــف متنــوع اســت ،تصمیــم
گرفتــه شــده اســت کــه در ایــن گــزارش بــه آنهــا پرداختــه
نشــده و یــا حتــی فهرســتی از آنهــا نیــز ارائــه نگــردد.
یکــی از معیارهایــی کــه اکــر رشکتهــا آن را بــرای ارزیابــی
فعالیتهــای مربــوط بــه مســئولیت اجتامعــی خــود رعایــت
منــوده و از آن بــه عنــوان رهنمــود اســتفاده میکننــد ،عبــارت
از  ISO ۲۶۰۰۰یــا  CSR.ISO ۲۶۰۰۰اســت . 18همــراه بــا
دیگــر معیارهــای  ،ISOهمچــون ۳۱۰۰۰ ،19 ISO ۱۴۰۰۰
22 ISO ۱۸۰۰۱ ، 21ISO ۴۵۰۰۱ ،20 ISOو غیــره ،رشکتهــا
قــادر میشــوند ،اطمینــان حاصــل کننــد کــه تأثیــرات کاری
آنهــا از لحــاظ اجتامعــی و زیســت محیطــی بــی عیــب بــوده
و از لحــاظ اخالقــی مطابــق بــا بهرتیــن شــیوهها میباشــد.
اگــر چــه ممکــن اســت قوانیــن هــر کشــور و هــر محیــط متفــاوت
باشــند ،امــا در بــر گیرنــدۀ مســائل متعــددی میباشــند کــه ناظــر
بــر مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا بــوده و مســتلزم اقدامــات
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تحــول مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا در آینــده وابســته بــه
چندیــن رونــد مهــم تکنالوجیکــی خواهــد بــود کــه دسرتســی
بالدرنــگ و بــی وقفــه بــه اطالعــات و تحلیــل اطالعــات از
طریــق هــوش مصنوعــی و روشهــای ارتباطــی غیــر ســنتی چون
فیســبوک ،تویــر ،و غیــره را قــادر ســازند .بــا وجــود ایــن روندهــا،
مشــریان قــادر خواهنــد بــود تــا بــدون تأخیــر فعالیتهــای
رشکتــی را بررســی کــرده و بالفاصلــه تصمیــم بگیرنــد کــه از
محصــوالت و خدمــات آنهــا حامیــت کننــد و یــا آنهــا را رد
مناینــد .تعــداد «مــرف کننــدگان پایبنــد بــه اصــول اخالقــی»
در آینــده آنچنــان فــراوان خواهــد بــود کــه رشکتهــا دیگــر
نقشــی در انتخــاب و تعییــن «مــرف کننــدگان پایبنــد بــه اصول
اخالقــی» نخواهنــد داشــت .مشــوقها و مقررههــای دولتــی
رشکتهــا را ترغیــب خواهنــد کــرد تــا محصوالتــی را کــه اصــول
اخالقــی در آنهــا کمــر رعایــت شــدهاند ،عرضــه نکننــد .بــه ایــن
ترتیــب ،مــرف کننــدگان دیگــر مجبــور نخواهنــد بــود تــا در
مــورد رعایــت اصــول اخالقــی از ســوی رشکتهــا نگــران باشــند،
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بلکــه میتواننــد ،بــه نــام و نشــانۀ تجارتــی چــون ســتاره انــرژی
( ،)Energy Starمحصــول بازیافــت شــده ،محصــول تجــارت
منصفانــه ( )Fair-Trade Productو غیــره ،اعتــاد کنند(وِیـ ِ
ـر).
مشــابه بــا اصــول پذیرفتــه شــدۀ حســابداری (Generally
 ،)Accepted Accounting Proceduresاصلــی تحــت عنــوان
شــیوههای پذیرفتــه شــدۀ پایــداری (Generally Accepted
 )Sustainability Practicesایجــاد خواهــد شــد و از ایــن طریــق
بــر چگونگــی تأمیــن و تضمیــن پایــداری توســط رشکتهــا
نظــارت خواهــد شــد .بــه ایــن ترتیــب ،دیگــر رعایــت معیارهــا
نــه داوطلبانــه ،بلکــه اجبــاری خواهــد بــود و رشکتهــا
مجبــور خواهنــد بــود تــا از اصــول پذیرفتــه شــدۀ شــیوههای
ِ
(ویــر).
تجــارت پایــدار و ســازگار بــا جامعــه پیــروی کننــد
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رشکتهــای جهــان در حــال توســعه ،بــا معیارهایــی کــه
رشکتهــای کشــورهای توســعه یافتــه عملــی میکننــد فاصلــۀ
بســیاری دارنــد .بــا ایــن وجــود ،روندهایــی که توســط کشــورهای
توســعه یافتــه وضــع شــدهاند ،رشکتهــای کشــورهای در
حــال توســعه را وادار بــه پیــروی خواهنــد کــرد .رشکتهــای
چنــد ملیتــی کــه در کشــورهای در حــال توســعه کار میکننــد،
نقــش پیشــگام را بــرای رشکتهــای داخلــی ایفــا خواهنــد کــرد
و باعــث خواهنــد شــد ،رویکردهایــی بــرای پایــداری رشکتهــا
شــکل گیرنــد کــه تخصصــی بــوده ،در آنهــا حساســیتهای
فرهنگــی در نظــر گرفتــه شــده و امــکان تطبیــقشــان در داخــل
کشــور وجــود داشــته باشــد.

02

مسئولیت اجتامعی رشکتها در منطقه
 .1 .2مسئولیت اجتامعی رشکتها در کشورهای آسیای میانه
 .2 .2مسئولیت اجتامعی رشکتها در ایران
 .3 .2مسئولیت اجتامعی رشکتها در پاکستان
 .4 .2مسئولیت اجتامعی رشکتها در هند

25
26
26
27

 .2مسئولیت اجتامعی رشکتها در منطقه

ارزیابــی منطقــوی مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا ،نشــان دهنــدۀ
تفــاوت در زمینــۀ مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا بیــن کشــورهای
در حــال توســعه و کشــورهای توســعه یافتــه میباشــد « .درک
واقــع بینانــه و متناســب بــا رشایــط از تفاوتهــا در ســطوح
کالن ،متوســط و خــرد کــه وابســته بــه محیطهــای مشــخص
هســتند» ،24نقــش مهمــی در درک مســائل مربوط به کشــورهای
در حــال توســعه دارنــد .تفاوتهــای منطقــوی و ســازمانی
بخــش اعظــم نیــاز بــه درک متناســب بــا رشایــط را در زمینــۀ
مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا تشــکیل میدهنــد و در نهایــت
درک متناســب بــا رشایــط از مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا ،بــه
ملتهــا کمــک خواهــد کــرد تــا پالیسـیها و رهنمودهــای خــاص
خــود را بــرای مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا ایجــاد کننــد.
داکــر ســمیر عزیــزی ( )Sameer Aziziدر مونوگــراف خــود در
مــورد مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا در افغانســتان ،توضیــح
داده اســت کــه ترکیبــی از رشکتهــای چنــد ملیتــی بــا زمینــۀ
انگلوساکســونی ( )Anglo-Saxonو عوامــل محلــی بــا ابتــکارات
و رویکردهایــی کــه حساســیتهای فرهنگــی را در نظــر گرفتــه و
بــرای تطبیــق در محــل تعدیــل شــدهاند ،بــر رویکردهــای مربــوط
بــه مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا در کشــورهای در حــال
توســعه و کشــورهای منطقــه ،تأثیــر گــذار میباشــد .در نتیجــه،
زمینههــای واقعــی مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا « نــه بــا تعمیم
جهانــی و ســاده ســازی مفهــوم مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا،
بلکــه تحــت رشایــط ســازمانی ملــی شــکل مــی گیــرد ...ایــن
فشــارهای متناقــض و همچنیــن مســئلۀ پیچیــدۀ گزینــش بیــن
همگرایــی جهانــی در مقابــل واگرایــی محلــی اغلــب در زمینــۀ
مســئولیت رشکتهــا در تقابــل باهــم قــرار دارنــد .در نتیجــه:
بیــان مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا در رشکتهــای چنــد ملیتــی
واضــح اســت ،در صورتــی کــه ایــن بیانــات در تجارتهــای
کوچــک و متوســط ( )SMEتلویحیتــر میباشــند .درحالــی
کــه فعالیتهــای مربــوط بــه مســئولیت اجتامعــی رشکتهــای
چنــد ملیتــی تحــت فشــار ســازمانهای جهانــی مهــم در
کشــورهای جهــان اول شــکل میگیرنــد ،در تجارتهــای
کوچــک و متوســط نظــام تجــارت داخلــی ،هنجارهــای محلــی،
فرهنگــی و دینــی ،و نهادهــای مهــم ملــی فعالیتهــای مربــوط
بــه مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا را شــکل میدهنــد.
ســطوح متفــاوت انجــام فعالیتهــای مربــوط بــه
مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا در شــیوه و نحــوۀ انجــام
فعالیتهــای مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا نیــز خــود
را نشــان میدهنــد و بــر جوامــع و جوانــب ذینفــع ایــن
رشکتهــا تأثیــرات مختلفــی از خــود برجــای میگذارنــد.

منطقــه ای کــه افغانســتان در آن قــرار دارد بســیار متنــوع بــوده
و انکشــاف اقتصــادی در آن نیــز بســیار ناهمســان اســت .در
حالیکــه هنــد از لحــاظ انکشــاف اقتصــادی و تکنالوجیکــی
تقریبــاً از جملــه کشــورهای جهــان اول پنداشــته میشــود،
پاکســتان و ایــران بــه وضــوح بازارهــای نوظهــور (Emerging
 )Marketمیباشــند .کشــورهای خلیــج فــارس بــه ثــروت
هنگفــت نفــت دسرتســی دارنــد و ایــن امــر بــه آنهــا کمــک
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
در آســیای میانــه ،کشــورهای نســبتاً پیرشفتــه میباشــند؛ امــا
در جلــب توجــه رشکتهــای جهانــی ناموفــق بــوده و بــه ایــن
ترتیــب ،شــیوههای تجارتــی آنهــا نیــز عقــب مانــده میباشــد.
افغانســتان کشــوری اســت کــه  ۴۰ســال اخیــر را در جنــگ
ســپری کــرده اســت .امــا بــا ایــن وجــود ،در تــاش اســت تــا
گامهــای بلنــدی در مســیر درســت بــردارد و مســئولیت اجتامعــی
رشکتهــا در ایــن کشــور ،بــه تدریــج بیشــرمورد توجــه قــرار
میگیــرد .در بخشهــای آتــی نگاهــی بــه رشایــط خــاص
کشــورهایی میاندازیــم کــه وضعیــت مســئولیت اجتامعــی
رشکتهــا در آنهــا بــه نحــوی بــا وضعیــت کنونــی افغانســتان
قابــل مقایســه اســت 25.هــدف از ایــن کار ارزیابــی آموزههایــی
اســت کــه بــا رشایــط و زمینــۀ فرهنگــی کشــور قابــل تطبیــق بــوده
و افغانســتان بــا آموخــن آنهــا میتوانــد ،وضعیــت مســئولیت
اجتامعــی رشکتهــا را در داخــل کشــور بهبــود بخشــد.

 .1 .2مسئولیت اجتامعی رشکتها در کشورهای آسیای
میانه

مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا در کشــورهای آســیای میانــه؛
از جملــه تاجیکســتان ،ازبکســتان ،ترکمنســتان ،قزاقســتان و
قرقیزســتان مفهومــی جدیــد ،امــا در حــال تکامل اســت .در حال
حــارض ،اغلــب فعالیتهــای مربــوط بــه مســئولیت اجتامعــی
رشکتهــا ،توســط رشکتهــای چنــد ملیتــی انجــام میشــود و
ایــن رشکتهــا از روندهــا و برنامههــای جهانــی خــود پیــروی
میکننــد .تاجیکســتان و قزاقزســتان گامهــای مهمی در راســتای
عملــی کــردن مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا برداشــتهاند؛
امــا بــه نظــر مــی رســد دیگــر کشــورهای منطقــه کــاکان در
مراحــل ابتدایــی تکامــل خــود قــرار دارنــد .در قزاقســتان،
ســازمان انکشــاف و همــکاری اقتصــادی (Organization for
 26 )Economic Cooperation and Developmentمفهومــی
ملــی مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا را عرضــه داشــته اســت
کــه از ســوی دولــت نیــز بــه تصویــب رســیده اســت .اتــاق ملــی
متشبســان تجــاری)National Chamber of Entrepreneurs( ،
نیــز بــه عملــی کــردن چندیــن برنامــۀ اجتامعــی خــود مبــادرت

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
 25به کشورهای خلیج فارس پرداخته نشده است؛ زیرا زمینۀ مسئولیت اجتامعی رشکتها در این کشورها به طور قابل مالحظهای انکشاف یافته می باشد و بنابر این ،این کشورها بیشرت با کشورهای جهان اول قابل مقایسه می باشند.
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وزیــده و بــه تدویــن اســراتژیهای نظارتــی و اجرایــی خــود
پرداختــه اســت .در اوایــل ســال  ۲۰۱۰در تاجیکســتان ،بنیــاد آقا
خــان بحــث و گفتامنــی را بــا رشکتهایــی کــه دارای ظرفیــت
بالقــوه تطبیــق مســئولیتهای اجتامعــی رشکتهــا بودنــد،
آغــاز کــرد 27.ایــن گفتــان یکــی از اولیــن ابتــکارات در ایــن
راســتا بــوده و در  ۹ســال گذشــته ،حامیــت قابــل مالحظ ـهای
بــه دســت آورده اســت .ازبکســتان ،ترکمنســتان و قرقیزســتان
تاکنــون ،برنامههــای جــدی ملــی را در زمینــۀ مســئولیت
اجتامعــی رشکتهــا راه انــدازی نکردهانــد .بنابرایــن،
فعالیتهــای مربــوط بــه مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا در
ایــن کشــورها در حــال حــارض ،خودگــردان بــوده ،تحــت تأثیــر
پالیســیها و الزامــات کاری رشکتهــای چنــد ملیتــی قــرار
میگیرنــد 28و توســط هیچگونــه پالیســی ملــی رهنامیــی و یــا
تنظیــم منیشــوند .گزارشدهــی از فعالیتهــای مربــوط بــه
مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا ،بخصــوص در زمینــۀ حفاظــت از
محیــط زیســت ،چالــش بــر انگیــز و تــوأم بــا فســاد بــوده و دارای
قابلیتهــای ضعیفــی اســت کــه انــدازه گیــری تأثیــر دقیــق
مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا را اگــر نــه محــال ،مطمئنــاً
دشــوار مــی ســازد 29.بــه نظــر مــی رســد کــه در رسارس ایــن
منطقــه ،فعالیتهــای خیرخواهانــه و کمکهــای خیریــهای،
تنهــا راه ایفــای مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا میباشــد.
در زمینــه قابلیــت انــدازه گیــری و نیــز قابلیــت دسرترســی بــه
مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا در آســیای میانــه ،نهادهــای
اختصاصــی ظهــور کردهانــد کــه بــه رشکتهــا در زمینــۀ طــرح
و تطبیــق برنامههــای مربــوط بــه مســئولیت اجتامعــی آنهــا
کمــک میکننــد .یکــی از ایــن گونــه نهادهــا «مســئولیت
اجتامعــی رشکتهــای آســیای میانــه (»)CSR Central Asia
اســت کــه طبــق اسنادشــان «مرکــز همــکاری میــان تجــارت و
جامعــه بــوده و بــه اجــرای برنامههــا و پروژههایــی میپــردازد
کــه بــه مؤثریــت اجتامعــی ،زیســت محیطــی و اقتصــادی کمک
میکننــد»« 30مســئولیت اجتامعــی رشکتهــای آســیای میانــه»
میتوانــد منونــۀ خوبــی بــرای شــبیه ســازی در افغانســتان باشــد.

 .2 .2مسئولیت اجتامعی رشکتها در ایران

مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا در ایــران در مراحــل اولیــۀ خــود
قــراردارد .مهــران نجاتــی ( ،)Mehran Nejatiپژوهشــگر در
رشــتۀ مدیریــت در دانشــگاه ِســینز مالیزیــا (Universiti Sains
 ، 31 )Malaysiaمعتقــد اســت کــه نیــاز مربمــی بــه برنامههــای
اطــاع رســانی بــرای رشکتهــا و عمــوم مــردم وجــود دارد؛ زیــرا
ایــن برنامههــا میتواننــد منجــر بــه اســتفادۀ بهــر از مســئولیت

اجتامعــی رشکتهــا 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
میباشــند 32؛ اگرچــه بایــد خاطــر نشــان ســاخت کــه نتایــج
مطالعــات وی بــه خاطــر تعــداد انــدک رشکتهــای فعــال در
زمینــۀ مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا ،محــدود بــوده و اهمیــت
نتیجــه مطالعــه را محــدود میســازد.
ماهیــت مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا در ایــران ،نســبتا منحرص
بــه فــرد اســت .انتقــال مســتقیم یــک منونــۀ خارجی از مســئولیت
اجتامعــی رشکتهــا در ســاحه کاری ایــران چالــش بــر انگیــز
میباشــد (فاطمــه مدبــر ( .)33 )Fateme Mudabberالبتــه
اقتبــاس از یــک منونــۀ خارجــی مســئولیت اجتامعــی رشکتها در
ایــران ،بایــد بــه صــورت منطقــی و محتاطانــه انجــام شــود .ملــل
متحــد ( )The United Nationsچندیــن برنامــه را بــرای حامیــت
از مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا در رشایــط اجتامعــی بــا ثبــات
و پایــدار راه انــدازی کــرده اســت .تالشهــای چشــمگیری از
ســوی رشکتهــای چنــد ملیتــی ،دولــت و نهادهــای ملــل متحــد
در جریــان اســت تــا ســهم رشکتهــا را از مســئولیت اجتامعــی
در جامعــه بــه حــد اکــر رســانده و آنهــا را بــه طــور اصولــی و
منظــم وادار بــه فعالیتهــای اجتامعــی خــوب کننــد.
مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا در حــال حــارض در ایــران
بیشــر در بخشهــای فعالیتهــای خیرخواهانــه ،حامیــت
مالــی از فعالیتهــای فرهنگــی /ورزشــی ،کمــک مالــی بــه
آســییب دیــدگان حــوادث طبیعــی ،ســاخت مکاتــب ،مســاجد و
شــفاخانهها میباشــد (مدبــر .)۲۰۹ ،در صورتــی کــه برنام ـهای
در زمینــۀ مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا در ایــران وجــود داشــته
باشــد در چارچــوب «بنیــاد اروپایــی بــرای مدیریــت بــا کیفیــت
( »)European Foundation for Quality Managementانجام
میشــود .در غیــر ایــن صــورت ،ایــن برنامههــا مطابــق بــا
ســنتهای اســامی؛ یعنــی خمــس ،زکات و وقــف خواهــد بــود.

 .3 .2مسئولیت اجتامعی رشکتها در پاکستان

هامننــد اکــر کشــورهای در حــال توســعه ،مســئولیت اجتامعــی
رشکتهــا در پاکســتان بیشــر در چارچــوب کمکهــای
خیرخواهانــه عملــی میشــود و بــه همیــن دلیــل ،تنهــا جزئــی از
مســئولیت گســرۀ اجتامعــی رشکتهــا را در بــردارد .فعالیتهای
مربــوط بــه مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا در ایــن کشــور،
عبارتنــد از تأمیــن دوا بــرای شــفاخانهها و اعطــای بورســیه بــرای
دانشــجویان ،توزیــع کاالهــای امــدادی هنــگام وقــوع حــوادث
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« 28مسئولیت اجتامعی رشکتها بعنوان ابزاری برای روابط عمومی در قرقیزستان» ،نوشته شده توسط  ،Kamilla Alievaدانشگاه امریکایی آسیای میانه ( ،)AUCAدیپارمتنت ژورنالیزم و ارتباطات همگانی (Department of Journalism and
)Mass Communication) (April 2013
« 29ارزیابی مسئولیت محیطی رشکتها در صنعت معدن در آسیای میانه» ،نوشته شده توسط  ،Estella Snowdenدانشگاه ادینربگ ( ،)The University of Edinburghدانشگاه طبی ادینربگ ( ،)Edinburgh Medical Schoolعلوم بایومدیکال
()Biomedical Sciences
/http://csr-ca.com/en/about/about-csr-ca 30
17471111211272552/https://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108 31
https://www.researchgate.net/publication/258049478_Corporate_Social_Responsibility_in_Iran_from_the_Perspective_of_Employees/download 32
Implementing Corporate Social Responsibility in a Developing Country – A study of Iran”, Fateme Mudabber“ 33

26

طبیعــی و ســهم گیــری در برنامههــای انکشــاف روســتایی و
شــهری کشــور 34 .همچــون ســایر کشــورهای منطقــه ،میــزان
آگاهــی جمعــی ازمســئولیت اجتامعــی رشکتهــا در پاکســتان
بســیار محــدود اســت .بــه نظــر مــی رســد ،هیــچ گونــه رویکــردی
اصولــی بــه مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا وجــود نداشــته و بــه
اصــول «تأثیــرات جهانــی ملــل متحــد (»)UN Global Impacts
بــه طــور کامــل پرداختــه نشــده اســت .پاکســتان نیــز هامننــد
همســایهگان خــود از زمینــۀ فرهنگــی برخــوردار اســت کــه بــر
اســاس آن ،رفتــار خیرخواهانــه بــر رشکتهــا تحمیــل میشــود.
نظرســنجی ســال « ۲۰۱۶مرکــز پاکســتان بــرای فعالیتهــای
خیرخواهانــه ( ،»)Pakistan Center for Philanthropyنشــان
میدهــد کــه در مجمــوع کمکهــای مالــی از ســوی رشکتهــای
ســهامی عمومــی ( )PLCدر جریــان ســالهای ۲۰۰۰-۲۰۱۶
بیشــر از  ۳۲برابــر افزایــش یافتــه ،و ایــن رشکتهــا مجموع ـاً
 ۰.۷٪از ســود قبــل از تادیــۀ مالیــات خــود را بــه فعالیتهــای
مربــوط بــه مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا اختصــاص دادهانــد.
 ۵۱٪از رشکتهــای ســهامی عــام در فعالیتهــای خیرخواهانــه
ســهیم میباشــند .حــدود  ۲۳٪از رشکتهــای خصوصــی
( )PUCو  ۲۶٪از رشکتهــای ســهامی خصوصــی ()PvLC
نیــز در فعالیتهــای خیرخواهانــه ســهم گرفتهانــد .در ســال
 ۲۰۱۶رشکتهــای خصوصــی ( ۱۰۹رشکــت از میــان ۴۷۴
رشکــت) ،حــدود  ۰.۸۶میلیــارد روپیــۀ پاکســتانی اهــدا منودنــد
و رشکتهــای ســهامی خصوصــی ( ۹۴رشکــت از میــان ۳۶۰
رشکــت) حــدود  ۱.۳۳میلیــارد روپیــۀ پاکســتانی کمــک کردنــد.
در میــان  ۲۵رشکــت برتــر کــه در ایفــای مســئولیت اجتامعــی
رشکتهــا ســهم گرفتنــد ،ســهم رشکتهــای ســهامی عمومــی
 ،۸۰٪ســهم رشکتهــای خصوصــی  ۸۸٪و ســهم رشکتهــای
ســهامی خصوصــی  ۹۳٪میباشــد .ســکتور اکتشــاف نفــت
و گاز ،بزرگرتیــن رشکــت کننــدۀ در فعالیتهــای مربــوط بــه
مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا ســهم گرفتــه و کمکهــای آن
در مجمــوع ،بــه حــدود  ۶۰۸میلیــون روپیــۀ پاکســتانی میرســد.
در مقایســه بــا ایــران و کشــورهای آســیای میانــه ،در مــورد
وضعیــت مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا در پاکســتان،
مطالعــات بیشــری صــورت گرفتــه اســت .بنــا بــر ایــن ،راجــع
بــه مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا در پاکســتان نســبت بــه
دیگــر کشــورها ،اطالعــات بیشــری وجــود دارد .در یکــی از
ایــن مطالعــات 35شــاخص هــای مســؤلیت هــای اجتامعــی
رشکــت هــا در ســکتور هــای متعــدد ماننــد پرتولیــم ،بانکــداری،
مخابــرات ،رســانهها ،کــود و مــواد کیمیــاوی شــاخصهایی
بــرای پاکســتان ایجــاد تهیــه و ترتیــب گردیــده اســت .همیــن
مطالعــه نشــان میدهــد کــه دولــت پاکســتان تــا کنــون
پالیس ـیهای مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا را تنظیــم نکــرده و

بــر فعالیتهــای مربــوط بــه مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا در
کشــور نظــارت نــدارد .رشکتهــا نیــز هیــچ نظامــی بــرای عملــی
ســازی و تنظیــم فعالیتهــای مربــوط بــه مســئولیت اجتامعــی
خــود ایجــاد نکردهانــد تــا تأثیــر دقیــق ایــن فعالیتهــا را انــدازه
گیــری منــوده و پایــداری کمکهــای خــود را تضمیــن کننــد.
معیارهــای بیناملللــی نیــز بایــد رشایــط فرهنگــی و اقتصــادی
خــاص پاکســتان را در هنــگام گزارشــدهی از فعالیتهــای
مربــوط بــه مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا در نظــر بگیرنــد تــا
صحــت و تاثیــر فعالیتهــای مربــوط بــه مســئولیت اجتامعــی
رشکتهــا را در ایــن کشــور بــه درســتی ارزیابــی کننــد.

 .4 .2مسئولیت اجتامعی رشکتها در هند

در مقایســه بــا دیگــر کشــورهای منطقــه ،هنــد تــا حــد زیــادی در
زمینــۀ مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا وضعیــت ارتقــا یافتهتــری
دارد .در قانــون رشکتهــای هنــد کــه در ســال  ۲۰۱۳جایگزیــن
قانــون ســال  ۱۹۵۶شــد ،ایفــای مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا
بــرای آن دســته از رشکتهایــی کــه دارای ســه رشط آتــی
باشــند ،اجبــاری گردیــد:
 .أارزش خالــص رشکــت بیشــر از  ۵میلیــارد روپیــۀ هنــدی
باشــد؛
 .بحجــم معامــات ســاالنۀ رشگــت بیشــر از  ۱۰میلیــارد
روپیــۀ هنــدی باشــد؛
 .تســود خالــص ســاالنۀ رشکــت ،حــد اقــل  ۵۰میلیــون روپیــۀ
هنــدی باشــد .ایــن رشایــط بــه نــام «رویکــرد اصــول ســه
گانــه ( »)Triple Bottom Line Approachنیــز شــناخته
مــی شــوند .رشکتــی کــه دارای هــر یــک از ایــن معیارهــای
ســه گانــه باشــد ،ملــزم بــه تشــکیل کمیتـهای بــرای تحقــق
اهــداف مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا ،تصویــب و تطبیــق
پالیســی مســئولیت اجتامعــی رشکــت ،ارائــه گــزارش از
تو
محتویــات پالیســیهای مســئولیت اجتامعــی رشکــ 
نــر آن در وبســایت رشکــت ،حصــول اطمینــان از مرصف
مبالــغ تخصیــص یافتــۀ قانونــی در فعالیتهــای مربــوط بــه
مســئولیت اجتامعــی رشک ـت میباشــد 36.ایــن فعالیتهــا
میتوانــد شــامل محــوه کــردن فقــر و تالشهــای مربــوط
بــه آن ،بهبــود تعلیــم و تحصیــل ،برابــری جنســی و
تالشهــای مربوطــه ،تضمیــن پایــداری زیســت محیطــی،
حفاظــت از میــراث ملــی و دیگــر فعالیتهــای مشــابه
باشــد.
از آنجاییکــه هنــد از اصــول ســه گانــه در مســئولیت اجتامعــی
رشکتهــا اســتفاده مــی کنــد ،ســاروب کومــار (Saurabh
 37)Kumarپیــش بینــی مــی کنــد کــه مجمــوع کمکهــای
رشکتهــا در هنــد از  ۶۰۰میلیــون 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 میدهــد کــه در ســال
 ۲۰۱۷مجمــوع وجــوه مــرف شــده در فعالیتهــای مربــوط بــه
مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا  ۲۰٪در مقایســه بــا ســال قبــل
از آن افزایــش یافتــه اســت و تعــداد رشکتهــای متخلــف از
 ۴۴٪در ســال قبــل بــه  ۳۶٪کاهــش یافتــه اســت .حــدود  ۳۳٪از
 ۱۰۰رشکتــی کــه از آنهــا نظرســنجی صــورت گرفتــه نیــز خاطــر
نشــان کردهانــد کــه بیشــر از مقــدار مصــوب (  ۲٪از ســود
قبــل از مالیــات) خــود را در فعالیتهــای مربــوط بــه مســئولیت
اجتامعــی رشکتهــا بــه مــرف رســاندهاند .ایــن ارقــام نشــان
میدهنــد کــه پذیــرش و تطبیــق هــدف تعییــن شــده از ســوی
دولــت در مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا رو بــه افزایــش اســت.
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تجربــۀ هندیهــا نشــان از افزایــش روز افــزون ایفــای مســئولیت
اجتامعــی توســط رشکتهــا دارد .البتــه ،بیــش از یــک ســوم از
رشکتهــای واجــد رشایــط هنــوز در ایفــای مســئولیت اجتامعــی
خــود کوتاهــی میکننــد و ایــن بــدان معنــی اســت کــه راه
رســیدن بــه مقررههــا ،قوانیــن و روندهــای بهــر و همچنیــن
گــزارش دهــی و تطبیــق بهــر مقــررات بســیار طوالنــی اســت.
وجــود دریافــت کننــدگان واجــد رشایــط کمکهــای مالــی
و برنامههــای قابــل اعتــاد در کنــار برنامههــای آموزشــی و
اطــاع رســانی رضوری اســت تــا رشکتهــا و در کل جامعــه
بــه صــورت آســانرتی از فرصتهایــی کــه در انجــام مســئولیت
اجتامعــی رشکتهــا ارائــه میشــود ،بهــره منــد شــوند.
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.3مسئولیت اجتامعی رشکتها در افغانستان
در وبسایت صادرات ( )Exportآمده است که:

آگاهــی افغانهــا از اصطــاح «رفتــار تجارتــی مســئوالنه»
در دوران آغازیــن خــود قــرار دارد ،امــا دولــت رشکتهــای
بــزرگ و رسمایــه گــذاران خارجــی را ترغیــب میکنــد کــه
در بخــش مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا رسمایــه گــذاری
کننــد .قراردادهــای بــزرگ اســتخراج معــادن شــامل رشایــط
الزامــی بــرای حفاظــت از محیــط زیســت و شــامل ســاخنت
مــردم نیــز میباشــد .در اکتــر  ۲۰۱۴قانــون جامعــی در
رابطــه بــا اســتخراج معــادن تصویــب شــد کــه طــی آن مالــکان
قراردادهــای اســتخراج معــادن ملــزم هســتند تــا بــا مردمــی
کــه از پروژههــای اســتخراج معــدن متأثــر میشــوند ،مشــورت
منــوده و بــرای انکشــاف اجتامعــی بــا آنــان بــه توافــق برســند
کــه شــامل ارزیابــیِ مفصــل تأثیــرات اجتامعــی و زیســت
محیطــی پــروژۀ اســتخراج معــدن نیــز باشــد .بعــاوه ،ایــن
قانــون رشکتهــای ســکتور اســتخراج معــادن را ملــزم میســازد
کــه از هــر گونــه آثــار فرهنگــی و باســتانی کــه در جریــان
اســتخراج بــه دســت میآیــد تــا زمانــی کــه دولــت افغانســتان
آنهــا را جمــع آوری مــی منایــد ،حفاظــت و نگهــداری کننــد.
این مقاله همچنین بیان می دارد:
تعــدادی از متصدیــان شــبکههای مخابراتــی در راســتای رقابــت
بــا رقیبــان خــود برنامههــای تبلیغاتــی و انکشــافی در قســمت
مســئولیت اجتامعــی خــود در بخشهــای صحــت ،تحصیــات،
اشــتغال زدایــی ،حفاظــت از محیــط زیســت و مســاعدت بــه
مهاجریــن ایجــاد کردهانــد .بــرای مثــال ،بزرگرتیــن رشکــت
مخابراتــی در افغانســتان؛ یعنــی رشکــت روشــن کــه مالــک اکــر
ســهام آن «صنــدوق انکشــاف اقتصــادی آقــا خــان (Aga Khan
 »)Fund for Economic Developmentاســت ،بــه خاطــر
برنامههــای مربــوط بــه مســئولیت اجتامعــی خــود تقدیرنامههایی
دریافــت منــوده اســت .در ســال  ۲۰۱۵در برنامــهای ،تحــت
عنــوان «بهرتینهــای جهــان ( »)Best for the Worlاز ســوی
فوربــس ( )Forbesو بــی .لــب ( )B Labاز رشکــت روشــن بــه
عنــوان یکــی از بهرتیــن  ۱۶رشکــت متوســط ،قدردانــی بــه عمــل
آمــد .عــاوه بــر ایــن ،چندتــن از کارآفرینــان افغــان از جملــه
بیــات گــروپ ،برکــت گــروپ ،غضنفــر گــروپ ،هوتــک عزیــزی
گــروپ و الکــوزی گــروپ ،بنیادهایــی دارنــد کــه در بخشهــای
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صحــت ،تحصیــات و فقرزدایــی امــداد رســانی میکننــد.
مالیــات مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا ،ســالها اســت
کــه بخشــی از تنظیــات دولتــی بــه شــار مــیرود؛ امــا ایــن
فعالیتهــا بــه عنــوان فعالیتهــای مربــوط بــه مســئولیت
اجتامعــی رشکتهــا شــناخته نشــدهاند .بــرای مثــال ،جمعیــت
هــال احمــر افغانــی بــه طــور مســتقیم از مزایــای ایــن نــوع
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مالیاتهــا کــه شــامل  ۲٪مالیــات از متــام کاالهــای وارداتــی
بــه افغانســتان ،تقریبــاً  ۱۰افغانــی در قبــال صــدور هــر
پاســپورت ،و پرداخــت فیــس وســایط توســط مالــکان آنهــا
در جریــان تجلیــل از «هفتــۀ هــال احمــر (Red Crescent
 »)Weekکــه ســال یــک بــار برگــزار میگــردد ،برخــوردار
میشــود .بــه ایــن ترتیــب ،وضــع مالیــات بــر بخشهایــی از
جامعــه بــه هــدف راه انــدازی فعالیتهــای خیری ـهای از ســوی
دولــت و مــردم بــه رســمیت شــناخته شــده ،عملــی گردیــده و از
آن قــدر دانــی میشــود .ایــن مالیــات  ،جمعیــت هــال احمــر
افغانــی را قــادر مــی ســازد کــه بخشــی از مصــارف فعالیتهــای
خــود را در افغانســتان ،تأمیــن کنــد .ایــن مثــال ،فرصتــی
ایجــاد میکنــد کــه در دیگــر ســکتورهای بــازار افغانســتان
نیــزاز مالیــات مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا اســتفاده شــود.
برخــاف ایــن روندهــای مثبــت ،افغانســتان بــرای داشــن یــک
ســکتور کارآمــد ،ســاختارمند و پایــدار از مســئولیت اجتامعــی
رشکتهــا ،راه طوالنــی را پیــش رو دارد .در فصلهــای بعــدی،
بــه واکنــش و اولویتهــای مقامــات دولتــی ،رشکتهــا،
نهادهــای غیــر دولتــی و مناینــدگان بخشهــای اکادمیــک
میپردازیــم کــه ممکــن اســت نظریــات متفاوتــی در مــورد
وضــع مالیــات اجبــاری بــر مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا
داشــته باشــند .واکنــش آنــان در مــورد وضــع مقــررات بیشــر
بــرای تنظیــم فعالیتهــا و برنامههــای مربــوط بــه مســئولیت
اجتامعــی رشکتهــا نیــز ارزیابــی مــی شــود.

 .1 .3زمینۀ فرهنگی و دینی مسئولیت اجتامعی رشکتها
در افغانستان

اکرثیــت مطلــق افغانهــا مســلامن میباشــند .طبــق دســتورات
اســام زکات کــه نــرخ آن  ۲.۵٪از پــس انــداز ســاالنۀ یــک
فــرد میباشــد ،بایــد بــه طــور ســاالنه پرداخــت شــود .در
حالیکــه زکات بــه حکــم دیــن ،یــک کمــک خیریــهای
اجبــاری اســت ،صدقــه یــا بــه اصطــاح عامیانــه ،خیــرات در
افغانســتان ،عملــی داوطلبانــه ولــی توصیــه شــده از ســوی
دیــن میباشــد .چنــان کــه در مقدمــه و در بخــش  .۲.۲بــه
تفصیــل گذشــت ،حکــم دینــی در مــورد مســئولیت اجتامعــی
کــه ریشــۀ عمیقــی در جامعــه دارد ،بــرای مســلامنان از اهمیــت
بســزایی برخــوردار اســت و یکــی از محرکهــای مســئولیت
اجتامعــی رشکتهــا در افغانســتان امــروزی میباشــد.
رشکتهــا نیــز از ایــن دســتورات فرهنگــی و دینــی مســتثنا نبــوده
و بــه طــور ســنتی اقــدام بــه فعالیتهایــی میکننــد کــه نشــان
از مســئولیت اجتامعــی دارد .البتــه ،گســرۀ مســئولیت اجتامعــی
معمــوالً محــدود بــه کمکهــای خیرخواهانــه و تالشهــای
ابتدایــی در بخــش انکشــاف اجتامعــی بوده اســت؛ زیــرا راههای
بدیلــی بــرای انجــام مســئولیت اجتامعــی بــه طــور گســرده
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ترویج نیافته و ســطح آگاهی مردم در مورد مســائلی چون نظارت
از محیــط زیســت ،امنیــت محیــط کاری ،فرصتهــای شــغلی
مســاوی ،حامیــت از حــوزۀ حقوقــی و قانونــی ،تبعیــت از اصــول
ابتدایــی احــرام بــه شــأن کارمنــدان ،مشــریان و همــکاران،
ضعیــف بــوده و بــه دیگــر عواملــی کــه بخشــی از تطبیــق جــدی
برنامــۀ ایفــای مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا بــه گونــۀ اســامی
میباشــد ،نیــز بــه انــدازۀ کافــی توجــه صــورت نگرفتــه اســت.

 .2 .3رشد مسئولیت اجتامعی نوین در افغانستان

افغانســتان کــاکان در جنــگ بــه رس میبــرد .بــه همیــن
دلیــل ،دولــت بــر متــام بخشهــای کشــور حاکمیــت نداشــته
و خدماتــی کــه بــه مــردم ارائــه میشــوند نیــز ،رضایتبخــش
منیباشــند؛ زیــرا ایــن خدمــات در بعضــی مناطــق اص ـاً ارائــه
منیشــوند و در مناطقــی کــه ارائــه میشــوند نیــز کاســتیهای
زیــادی دارنــد .بنابرایــن ،بــه بازیگــران غیــر دولتــی چــون
ســازمانهای غیــر دولتــی ،جامعــۀ مدنــی ،رشکتهــای
خصوصــی ،بــه شــمول رشکتهــای چنــد ملیتــی نیــاز اســت
تــا خألهــای حکومــتداری و خدمــات دولتــی را پــر کننــد.
بــه عقیــدۀ داکــر ســمیر عزیــزی 39ســهمگیری بازیگــران غیــر
دولتــی «توجــه را از مفهــوم ســازی ســازمانی بــر محــور دولت دور
کــرده و و جــود تشــکلهای خــاص دولتــی را کــه روابــط جامعــه
– تجــارت و مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا بــر اســاس آن
شــکل میگیرنــد ،تصدیــق میکنــد» .عــاوه برایــن« ،تأکیــد
بــر بازیگــران غیــر دولتــی ،اهمیــت نقشــی را کــه رشکتهــا
میتواننــد بــا مشــارکت یــا بــدون مشــارکت دولــت در فضــای
جامعــۀ تجارتــی ایفــا کننــد ،برجســته میســازد» .بــه همیــن
دلیــل ،بازیگــران غیــر دولتــی ،در صورتــی کــه بخواهنــد نقــش
بیشــری بــه عهــده بگیرنــد ،بیشــراهمیت یافتــه و« مجــال
گســردهتری بــرای فعالیــت و تأثیــر گــذاری بــر محیطهــای
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؛
از جملــه رشکتهــا بــه عنــوان منابــع عرضــۀ محصــوالت
و خدمــات روی میآورنــد .افغانســتان بــا «رشایــط ضعــف
ســازمانی» خــود ،کاندیــد خوبــی بــرای شــکل گیــری مســئولیت
اجتامعــی رشکتهــا میباشــد تــا بــا اســتفاده از مســئولیت
اجتامعــی رشکتهــا ،بــه طــور مؤثــری بتوانــد خألهایــی را
کــه در زمینــۀ ارائــۀ خدمــات بــه شــهروندان وجــود دارد ،پرکنــد.
در افغانســتان ســکتور مخابــرات آغازگــر ابتکاراتــی
امروزیتــر در بخــش مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا
بــوده و از ایــن لحــاظ میتــوان ایفــای مســئولیت
اجتامعــی آنهــا را بــه طــور دقیقتــری بررســی کــرد.

چهــار رشکــت مخابراتــی در افغانســتان فعالیــت دارنــد کــه دو
رشکــت ازآنهــا (یعنــی رشکت مخابراتــی افغان بیســیم ()AWCC
و رشکــت روشــن) نهادهــای ملــی بــوده و دو رشکــت دیگــر آن
(یعنــی اتصــاالت و  )MTNرشکتهــای چنــد ملیتــی میباشــند.
جمعـاً ایــن چهــار رشکــت ،بیــش از « ۲.۴میلیــارد دالــر امریکایی
رسمایــه گــذاری مســتقیم خارجــی را در افغانســتان» بــه عهــده
دارنــد (عزیــزی) .ســکتورهای خدمــات حــدود  ٪۴۰از تولیــدات
ناخالــص داخلــی را تشــکیل مــی دهنــد کــه ســکتور مخابراتــی
ســهم زیــادی در آن دارد .بــه طــور متوســط ســهم ایــن ســکتور
در تولیــدات ناخالــص داخلــی ،حــدود  ۱۳۹.۶میلیــون دالــر
مالیــات و اســتخدام حــدود  ۱۰۰۰۰۰نفــر میباشــد (عزیــزی).
به گفتۀ عزیزی:
...برنامههــا و مترکــز کاری ایــن چهــار رشکــت بــر
فعالیتهــای مربــوط بــه مســئولیت اجتامعــی دو خصوصیــت
جالــب دارد .نخســت ،فعالیتهــا عمومـاً متمرکــز بــر مســائل
اجتامعــی گســرده تــر بــوده و مشــخصاً ســازگار بــا جوامــع
محلــی – چــه در مناطــق روســتایی و چــه در مناطــق شــهری
– میباشــند .بــه عبــارت دیگــر ،مشــکالت و مســائل داخلــی
همچــون مســائل مربــوط بــه نیــروی کار ،رشایــط کاری و
یــا زنجیــرۀ عرضــه در میــان مهمرتیــن موضوعــات مســئولیت
اجتامعــی ایــن رشکتهــا منیباشــند .نکتــۀ جالــب دوم
ایــن کــه در رویکــرد مســئولیت اجتامعــی ایــن رشکتهــا،
مــی تــوان تنوعاتــی در موضوعــات مســئولیت اجتامعــی
مشــاهده کــرد .در حالیکــه متــام رشکتهــای مخابراتــی
بــه رصاحــت بــه موضوعاتــی همچــون انکشــاف اجتامعــی،
ارتقــای ظرفیت/آمــوزش و خدمــات از طریــق موبایــل
( )M-servicesتوجــه میکننــد ،امــا متــام آنهــا بــه دیگــر
موضوعــات مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا منیپردازنــد،...
از آنجایــی کــه «چــوکات فعلــی مقررههــای ملــی و
سیاســتهای ســکتوری هیــچ کــدام مســئولیت اجتامعــی
رشکتهــا را بــه عنــوان رهنمــود یــا تعهــد اجبــاری در افغانســتان
در نظــر نگرفتــه» و « نهادهــای محلــی جامعــۀ مدنــی فشــاری
بــر رشکتهــا بــرای بهبــود روابــط میــان تجارتهــا و جامعــه
وارد منیکننــد » .ایــن فرصــت ایجــاد شــده اســت تــا رشکتهــا
در کشــور بــا تدابیــر و میــل خــود اقــدام بــه انجــام هرگونــه
فعالیــت مربــوط بــه مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا کننــد .در
نتیجــه ،در حالیکــه دو رشکــت چنــد ملیتــی از ســوی دفاتــر
مرکــزی خــود تحــت «فشــار زیــاد» قــرار گرفتنــد تــا ابتکاراتــی
در قســمت مســئولیت اجتامعــی خــود داشــته باشــند کــه
بــه خوبــی تعریــف شــده و بــه طــور منظــم تطبیــق شــوند ،دو
رشکــت ملــی (افغــان بیســیم و روشــن) طبــق میــل و خواســت
خــود اقــدام بــه ایفــای مســئولیت اجتامعــی کردهانــد .بعــاوه،
«فعالیتهــا و روندهــای تقلیــدی» نیــز بــه ایفــای خدمــات در
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موضوعات برنامههای
مسئولیت اجتامعی
رشکتها
صحت

انکشاف اجتامعی

آموزش ،ظرفیتسازی

رشکت مخابراتی
افغان بیسیم
حامیت از ساخت شفاخانه و ارائۀ
تجهیزات؛
«برای نجات یک مادر و طفل
افغان راه بروید» در ایاالت
متحدۀ امریکا
حفر چاه آب؛
کمکهای نقدی به اطفال و
داراالیتامها؛
بستۀ کمک زمستانی؛
سمپوزیم افغانها در مورد
کمکهای برشدوستانه و رهربی؛
ابتکارات مربوط به روز زمین؛
شبکۀ اعتامد افعانستان
کمک به مکاتب و داراالیتامها؛
مراکز آموزشی؛
کمکهای نقدی به زنان

رشکت روشن

رشکت ام .تی .ان .رشکت اتصاالت
ندارد

کلینیک صحت و دندان و ایجاد ورکشاپ برای مراکز صحی در مناطق
دوردست که کمک
کارمندان؛
سازمانهای غیر دولتی به آنجا
بیمۀ صحی برای کارمندان؛
منیرسد؛
صحت از راه دور در  ۳شفاخانه
موبایل کلینیک به شفاخانههای
پزشکی زنان (گاینوکالوجی)
بازسازی پلها و حفر چاههای پروژههای رفاه اجتامعی؛
کمک به داراالیتامها؛
توزیع ساالنۀ غذا به
آب؛
پروژۀ حفر چاه؛ پروژۀ برق پامیر؛
اطفال بیبضاعت
کمک به بیجا شدگان داخلی
ردیاب آب؛ برنامۀ کمکی برای کسب معاش؛
به دلیل جنگ داخلی
برنامههای تلویزیونی؛
پروژۀ زمین بازی؛
Soup Kitchens؛
برنامۀ «ستارهها میخوانند (»)Stars Sing Out
بورسیه برای شاگردان؛
کمک به بازسازی مکاتب و
داراالیتامها

برنامۀ کارآموزی برای
فارغین؛
چندین کمک حامیتی از
انستیتوتهای آموزشی

خط مشورتی معلم؛
مراکز آموزش الکرتونیکی در  ۳۰موقعیت؛
ساخت مکاتب؛
یک لپتاپ برای هرشاگرد؛
اکادمی روشن /سیستم سیسکو
 PCOبرای زنان

ندارد

دفرت متاسهای مردمی؛
بایسکل برای معلولین

مرکز ورزش برای جوانان؛
لیگ برتر فوتبال افغانستان

ندارد

حامیت مالی از تیم ملی
کریکت

ندارد

ساخت  ۳۸مسجد؛
مسابقات ساالنۀ قرائت
قرآن؛
کمک به زائرین حج
ندارد
ام .حواله

انکشاف سکتور
خصوصی
حامیت مالی از ورزش

توامنندسازی زنان؛
کمکهای نقدی برای تجارت،
عدالت و انسانیت
کمکهای نقدی به مدال آوران
املپیک؛
مسابقات بایسکل دوانی
توزیع غذا در ماه رمضان

ندارد

کمک به آسیب
دیدگان حوادث طبیعی
خدمات موبایل

کمک به مترضرین بالیا

ندارد

کمک اضطراری

پول من ()My Money

معلومات؛
ام .پیسه

ام .داکرت؛ ام .مفتی؛ ام.
وکیل؛ ام .پیسه

فعالیتهای دینی

جدول  - ۳مخترص فعالیتهای رشکتهای مخابراتی در عرصه مسؤلیت اجتامعی

زمینــۀ مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا کمــک میکننــد .عزیــزی
بــا اشــاره بــه معرفــی خدمــات ام-پیســه ( )M-Paisaاز ســوی
رشکــت روشــن میگویــد ،خدمــات ام-پیســه «مســتقیامً از بــازار
کنیــا ( )Kenyaکــه در آن ،رشکــت وودافــون ( )Vodafoneدر
تطبیــق تکنالوجــی موبایــل موفــق بــوده ،کاپــی بــرداری شــده
اســت» .در افغانســتان وجــود حامیــت متویــل کننــدگان مالــی
در آغــاز ابتــکارات و پروژههــای جدیــد مفیــد بــرای جامعــه،
نقــش مهمــی ایفــا کــرده اســت .بــه عنــوان مثــال« ،اتحادیــۀ
متصدیــان انتقــال پــول از طریــق موبایــل در افغانســتان
(– Association of Money Operators in Afghanistan
 )AMMOAاز ســوی ادارۀ انکشــاف بیناملللــی ایــاالت متحــده
امریــکا ( )USAIDمتویــل مالــی شــده تــا انکشــاف پروژههــای
مربــوط بــه انتقــال پــول از طریــق موبایــل را توســعه دهنــد».

روشــن بــا چالشهــای قابــل مالحظــهای در زمینههــای
کارمنــدان آمــوزش ندیــده و زیربناهــای کاری نــا مناســب
روبــرو شــدند .بــه همیــن دلیــل ،رشکــت مخابراتــی افغــان
بیســیم مجبــور شــد تــا کارمنــدان خــود را آمــوزش داده و
کانالهــای توزیــع خــاص خــود را ایجــاد کنــد کــه ایــن امــر
خــود ،باعــث شــد تــا «فرصتهایــی بــرای شــیوههای ایفــای
مســئولیت اجتامعــی فراهــم شــود کــه در آن اقدامــات مربــوط
بــه آمــوزش ،صحــت و انکشــاف ســکتور خصوصــی بســتگی
بــه کارمنــدان احتاملــی آینــده داشــت» .عزیــزی باجزئیــات
بیشــری رشح میدهــد کــه تحصیــات کارمنــدان باعــث بــروز
مشــکالتی در بخــش حقــوق و مزایــای کارمنــدان شــده اســت
کــه موجــب شــد ،رشکــت روشــن بــه عنــوان اولیــن رشکــت،
بــه کارمنــدان خــود بیمــۀ صحــت خصوصــی ارائــه کنــد.

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

رقابــت نیــز محرکــی بــرای فعالیتهــای مربــوط بــه مســئولیت
اجتامعــی رشکتهــا در افغانســتان اســت .بــرای مثــال،
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رشکتهــای روشــن و افغــان بیســیم در معرفــی موضوعــات و
برنامههــای مربــوط بــه مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا از
یکدیگــر تقلیــد منــوده و مترکــز چشــمگیری بــر موضوعــات
انکشــاف اجتامعــی ،آمــوزش ،صحــت و دیگــر خدمــات
منودهانــد .هــدف آنهــا ایجــاد رابطــهای قابــل اعتــاد بــا
«مشــریان و جوامــع محلــی در مناطقــی» اســت کــه ایــن
رشکتهــا در آن مناطــق فعالیــت داشــته و دولــت قــادر
بــه ارائــۀ چنیــن خدماتــی در آنجــا منیباشــد (عزیــزی).
رشکتهــای مخابراتــی بــا ســهم گیــری خــود در اجتــاع و
در بخــش مســئولیت اجتامعــی تبدیــل بــه الگــو شــدند و بــه
زودی دیگــر رشکتهــا رشوع بــه پیــروی از آنهــا کردنــد.
امــروزه متــام رشکتهــای بــزرگ در افغانســتان فعالیتهایــی
در بخــش مســئولیت اجتامعــی کامــاً خیرخواهانــه و یــا
منونـهای گســرده تــر از مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا دارنــد.
البتــه ،مطالعــات علمــی نشــان مــی دهد کــه مســئولیت اجتامعی
رشکتهــا در افغانســتان هنــوز بخشــی از رونــد تحصیلــی و
برنامــۀ آموزشــی شــاگردان در رشــتههای مربوطــه منیباشــد.
ایــن نارســایی احتــاالً بــه دو دلیــل اســت کــه عبارتنــد از
نفــوذ انــدک مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا در جامعــه و نیــز
کمبــود آگاهــی از مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا ،بــه عنــوان
یــک شــیوۀ کاری در تحصیــات عالــی و در میــان رشکتهــا.

 .3 .3رشایط فعلی مسئولیت اجتامعی رشکتها در
افغانستان

هیــچ گونــه سیســتم تشــویقی ،نظارتــی یــا رهنمــودی بــرای
ســکتور مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا در افغانســتان وجــود
نــدارد .بــه همیــن دلیــل ،اقدامــات در ایــن زمینــه بــه دلخــواه
خــود رشکتهــا گذاشــته شــده اســت کــه هرچــه دوســت دارنــد،
انجــام دهنــد .بــا ایــن وجــود ،مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا
در گــذر زمــان بیشــر ســاختار یافتــه شــده و امــروزه تعــدادی
از رشکتهــای بــزرگ از طریــق یــک ســازمان اختصاصــی
خــود شــان بــرای فعالیتهــای خیرخواهانــه و یــا بــه واســطه
بخــش بازاریابــی خــود شــان بــه صــورت فعاالنــه ،مســئولیت
اجتامعــی رشکتهــا را تعقیــب میکننــد .رشکتهــای بزرگــی
چــون برکــت ،غضنفــر گــروپ ،هوتــک عزیــزی گــروپ ،و
الکــوزی گــروپ ،ســازمانهای خیری ـهای اختصاصــی تأســیس
منــوده انــد؛ در حالیکــه دیگــر رشکتهایــی ماننــد بانــک
بیناملللــی افغانســتان ( ،)AIBهوتــل رسینــا ،میهــن اســتیل،
ظاهــر پالســتیک ،موبــی گــروپ ،صنایــع نوشــیدنی افغانســتان
( )Afghanistan Beverage Industriesو رشکــت بیمــۀ
افغانســتان یــا خــود بــه طــور مســتقل ،اقــدام بــه فعالیتهــای
خیرخواهانــه میکننــد و یــا بــا نهادهــای جامعــۀ مدنــی،
نهادهــای غیردولتــی و مؤسســات آموزشــی همــکاری میکننــد
تــا ســهم خــود را از مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا ادا مناینــد.
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بــه هــر حــال ،ســطح آگاهــی از مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا
در جریــان چنــد ســال اخیــر ،بــه گونــۀ چشــمگیری افزایــش
یافتــه اســت و رونــد « کاپــی بــرداری» در رشکتهــای بــزرگ
کــه قــادر بــه جلــب توجــه مــردم بــه خــود میباشــند ،تبدیــل
بــه بخشــی از روال جدیــد شــده اســت .شــواهد تأییــد ناشــده
و برداشــتهای عمومــی ،حــد اقــل در بیــن نفــوس شــهری
تحصیــل کــرده وجــود دارد کــه رشکتهــای بــزرگ مســئولیت
دارنــد کــه بــه جامعــه کمــک کننــد .بنابرایــن ،رشکتهــای
بزرگــی کــه فعالیتهــای خیرخواهانــه انجــام منیدهنــد ،بــه
عنــوان اعضــای «غیــر مســئول» جامعــه دیــده میشــوند.

 .1 .3 .3وضعیت حقوقی و قانونی مسئولیت اجتامعی
رشکتها در افغانستان

در افغانســتان قوانیــن و مقرراتــی بــرای ادارۀ مســئولیت
اجتامعــی رشکتهــا وجــود نــدارد .البتــه ،چنــان کــه قب ـاً ذکــر
شــد  ،در جریــان مذاکــرۀ قراردادهــای کالن در ســکتور معــادن،
دولــت رشکتهــای قــراردادی را ملــزم میســازد تــا پایــداری
زیســت محیطــی ،حفاظــت از محیــط زیســت و آثــار فرهنگــی و
همچنیــن ،انکشــاف اجتامعــی و اقتصــادی جوامــع محلــی را
در نظــر بگیرنــد .ایــن رشایــط در مــادۀ  ۷۷از قانــون معــادن و
فصــل پانزدهــم مقــررۀ معدنــکاری ،بــا عنــوان «حفاظــت زیســت
محیطــی و اجتامعــی» ترصیــح گردیدهانــد .ایــن مقررههــا
ترصیــح مــی دارنــد کــه قبــل از اکتشــاف ،معدنــکاران ملــزم
هســتند تــا بخشهــای نیازمنــد بــه حفاظــت را شناســایی کننــد و
برنامـهای کــه شــامل بودجــه و جــدول زمانــی کاری باشــد تنظیــم
کــرده و طرحــی بــرای کاهــش زیــان بــه محیــط زیســت ارائــه
دهنــد و هزینــۀ آن را بــه طــور کامــل تأمیــن مناینــد .اقدامــات
مربــوط بــه کاهــش زیــان ،بــر مبنــای « روشهــای ســتندرد
قبــول شــدۀ بیناملللــی» ،صــورت میگیرنــد کــه در مــادۀ  ۸۸از
فصــل شــانزدهم مقــررۀ اســتخراج معــادن ترشیــح شــده اســت.
قوانیــن اســتخراج معــادن و برخــی دیگــر از قوانیــن یــا
مقررههــای داخلــی (طرزالعملهــا) در دیگــر وزارتهــا کــه
مربــوط بــه پیشــگیری و کاهــش رضر بــه محیــط زیســت و بافــت
اجتامعــی مــی باشــند ،کــاکان مختــص بــه موضــوع بــوده
و راه حلــی جامــع و کامــل بــرای متــام رسمایــه گذاریهــا و
رشکتهــا ارائــه منیدهنــد .بــه گفتــۀ یکــی از مقامــات وزارت
صنعــت و تجــارت ،اســنادی میانوزارتــی وجــود دارنــد کــه
رشکتهــا را بــه مالحظــات اجتامعــی ،اقتصــادی و زیســت
محیطــی ترغیــب میکننــد .امــا متــام ایــن گونــه مقــررات
در ماهیــت داوطلبانــه بــوده و همیشــه اعــال یــا تطبیــق
منیشــوند .بنابرایــن ،رشکتهــا میتواننــد بــدون تحمــل
هیچگونــه مســئولیت مالــی در قبــال اعــال و اقدامــات زیانبــار
خــود ،بــه محیــط زیســت و بافــت اجتامعــی صدمــه بزننــد.

 .2 .3 .3حامیت مقامات دولتی از مسئولیت اجتامعی
رشکتها

در حــال حــارض ،هیــچ نشــانهای مبنــی بــر ایــن کــه نهادهــای
دولتــی از فعالیتهــای مربــوط بــه مســئولیت اجتامعــی
رشکتهــا بــه طــور ترجیحــی و یــا قطعــی حامیــت میکننــد،
وجــود نــدارد .مشــوقهای مالیاتــی وجــود نداشــته و هیــچ برنامــۀ
شــایان توجهــی نیــز بــرای ارائــۀ چنیــن مشــوقهایی وجــود
نــدارد .همچنیــن آگاهیدهــی روشــمند یــا روش تشــویقی
پاداشدهــی بــه رشکتهایــی کــه از لحــاظ اجتامعــی مســئوالنه
رفتــار میکننــد ،وجــود نــدارد .آن دســته از مقامــات دولتــی کــه
در ایــن تحقیــق بــا آنهــا مصاحبــه شــده اســت ،از فعالیتهــای
مربــوط بــه مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا ابــراز امتنــان کردنــد.
البتــه ،همچنیــن اذعــان داشــتند کــه در حــال حــارض ،دولــت
برنام ـهای بــرای پیشــرد مؤثــر مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا،
ایجــاد مشــوقهایی بــرای راه انــدازی مســئولیت اجتامعــی
رشکتهــا ،و یــا تســهیل گســرش فعالیتهــای موجــود مربــوط
بــه مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا روی دســت نــدارد .حتــی
هیــچ گونــه تالشــی صــورت منیگیــرد تــا بــرای ادارۀ مؤثــر و
پایــدار اقدامــات مربــوط بــه مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا
در کشــور ،مقرراتــی وضــع گــردد .ایــن خــأ ،فرصتــی بــرای
فعــاالن در ایــن زمینــه ایجــاد میکنــد کــه بــه منظــور وضــع
مقــررات مناســب بــرای افزایــش کیفیــت ،میــزان و مؤثریــت
فعالیتهــای مربــوط بــه مســئولیت اجتامعــی البــی گــری کننــد.

 .3 .3 .3رشایط قانونی در افغانستان

بــرای ارزیابــی رشایــط قانونــی در افغانســتان ،تصمیــم
گرفتیــم ،بــه قوانیــن مشــخصی نگاهــی بیندازیــم و مشــاهده
کنیــم کــه ایــن قوانیــن تــا چــه انــدازه فعالیتهــای مربــوط
بــه مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا را بهبــود بخشــیده
یــا مختــل میکننــد .در ذیــل ،رشحــی از ایــن قوانیــن
و ارتبــاط آنهــا بــا فعالیتهــای مربــوط بــه مســئولیت
اجتامعــی رشکتهــا در افغانســتان ارائــه داده شــده اســت.

 .1 .3 .3 .3قانون اساسی

چندیــن مــادۀ قانــون اساســی جمهــوری اســامی افغانســتان
اشــارههایی بــه موضوعــات فعالیتهــای مربــوط بــه مســئولیت
اجتامعــی رشکتهــا دارنــد .مــادۀ ششــم قانــون اساســی
رصاحــت دارد کــه «دولــت بــه ایجــاد یــک جامعــۀ مرفــه و مرتقی
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 میباشــد» .اکــر ایــن مســئولیتهای دولــت در
قبــال افــراد و رشکتهــا کــه آنهــا را مــی تــوان شــهروندان ایــن
کشــور نیــز گفــت ،قابــل تطبیــق اســت .بدیــن ترتیب ،مســئولیت
دولــت در تضمیــن «عدالــت اجتامعــی»« ،حفــظ کرامــت
انســانی»« ،حامیــت حقــوق بــر» و «برابــری بیــن همــه» نیــز

بخشــی از گســرۀ فعالیتهــای مربــوط بــه مســئولیت اجتامعــی
رشکتهــا میباشــند .بــه همیــن دلیــل ،معقوالنــه خواهــد بــود
کــه دولــت بــه رشکتهــا دســتور دهــد تــا ابتکاراتــی روی دســت
گیرنــد کــه متــام ایــن رشایــط را بهبــود بخشــند.
طبــق مــادۀ دهــم قانــون اساســی« ،دولــت رسمایــه گذاریهــا
و تشــبثات خصوصــی را مبتنــی بــر نظــام اقتصــاد بــازار و مطابــق
بــه احــکام قانــون تشــویق ،حامیــت و مصؤنیــت آنهــا را تضمیــن
میمنایــد» .مــادۀ ســیزدهم ترصیــح مــی کنــد کــه «دولــت بــرای
انکشــاف صنایــع ،رشــد تولیــد ،ارتقــای ســطح زندگــی مــردم و
حامیــت از فعالیتهــای پیشــه وران پروگرامهــای مؤثــر طــرح
و تطبیــق مــی منایــد» .ایــن مادههــای قانــون اساســی ایجــاب
میکننــد تــا دولــت رشایــط مســاعدی را بــرای راهانــدازی و
انکشــاف ســکتور خصوصــی و همچنیــن حفاظــت از حــق متــام
شــهروندان بــرای «ارتقــای ســطح زندگــی» شــان ،فراهــم
ســازد .مــادۀ چهــاردم ،قانــون اساســی مقــرر مـیدارد 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 پروگرامهــای مؤثــر
طــرح و تطبیــق مــی منایــد .دولــت بــه منظــور تهیــۀ مســکن و
توزیــع ملکیتهــای 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
اطمینــان حاصــل کنــد کــه هــر گونــه فعالیــت اقتصــادی بــا
هــدف «بهبــود رشایــط اقتصــادی ،اجتامعــی و معیشــتی»
مــردم ،بــه شــمول «تهیــۀ مســکن و توزیــع ملکیتهــای عامــه
بــرای اتبــاع مســتحق» ،صــورت میگیــرد .بــر فــرض مــا مفهــوم
مــادۀ چهاردهــم ایــن مــی باشــد کــه دولــت قوانیــن و مقررههایــی
بــرای ترغیــب رشکتهــا در حامیــت از ایــن اهــداف وضــع
منایــد ،بــه شــمول ایــن کــه قســمتی از درآمــد بالقــوۀ خــود را
بــه معافیــت یــا کــر مالیــات اختصــاص دهــد تــا از ابتــکارات
مربــوط بــه مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا حامیــت منوده باشــد.
مــادۀ پانزدهــم قانــون اساســی حکــم میکنــد 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 مســئولیتهای
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 رشکتهــا میباشــند .بنابرایــن ،دولــت بایــد قوانینــی
وضــع کنــد تــا رشکتهــا را ترغیــب کنــد کــه بــا پیشــگیری از
ایجــاد صدمــه بــه محیــط زیســت و بــا تســهیل تالشهــای
اســراتژیک و عملیاتــی بــرای ارتقــای کیفیــت محیــط
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
و محصــول تأدیــه کنــد .هیــچ نــوع مالیــه و محصــول بــدون
حکــم قانــون وضــع منــی شــود .انــدازۀ مالیــه و محصــول و طــرز
تأدیــۀ آن بــا رعایــت عدالــت اجتامعــی توســط قانــون تعییــن
میگــردد» .بنابرایــن ،دولــت مــی توانــد مالیاتــی وضــع کنــد کــه
باعــث بهبــود محیــط زیســت و وضعیــت اجتامعــی ،اقتصــادی
و فرهنگــی کشــور شــده و در عیــن حــال رفتــاری منصفانــه و
معقــول را در برابــر متــام اقشــار جامعــه از طریــق ســهم گیــری
هــر یــک از اتبــاع ،بــه شــمول رشکتهــا تضمیــن منایــد.
بنــا بــر مفهــوم ایــن مادههــا بــه نظــر منــی رســد اعرتاضــی
نســبت بــه ایــن وجــود داشــته باشــد کــه دولــت قوانیــن
و مقررههایــی وضــع کنــد تــا رشکتهــا را بــه ســهم
گیــری در رفتــار مســئوالنۀ اجتامعــی ترغیــب ،تشــویق یــا
فرمــان دهــد و یــا در صــورت عــدم پیــروی رشکتهــا از
الزامــات قانونــی ،آنهــا را منــع ،منــرف یــا جریمــه کنــد.

 .2 .3 .3 .3قانون رشکتها

مطالعــۀ دقیــق قانــون رشکتهــا در افغانســتان نشــان میدهــد
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 رشکتهــا وجــود نــدارد.
عــدم وجــود چنیــن احــکام و فرامینــی بــه ایــن معنــی نیســت کــه
دولــت منــی توانــد تحــت قانــون رشکتهــا و یــا دیگــر قوانیــن،
احکامــی وضــع کنــد کــه رشکتهــا را بــه ایفــای مســئولیت
اجتامعــی خــود تشــویق کــرده و یــا بــه آنهــا فرمــان دهــد.

 .3 .3 .3 .3قانون کار

مطالعــۀ دقیــق قانــون کار نشــان میدهــد کــه احکامــی وجــود
نــدارد کــه رشکتهــا را بــه ایفــای مســئولیت اجتامعــی خــود
ترغیــب کــرده و یــا از ایفــای آن مامنعــت ورزد .به همیــن ترتیب،
عــدم وجــود چنیــن احــکام و فرامینــی بــه ایــن معنــی نیســت
کــه دولــت منــی توانــد تحــت قانــون کار و یــا دیگــر قوانیــن،
احکامــی وضــع کنــد کــه رشکتهــا را بــه ایفــای مســئولیت
اجتامعــی شــان ترغیــب کــرده و یــا بــه آنهــا فرمــان دهــد.

 .4 .3 .3 .3قانون محیط زیست

در فقــرۀ ســوم از مــادۀ ششــم قانــون محیــط زیســت افغانســتان
بــا عنــوان «حقــوق و وجایــب دولــت» ترصیــح مــی دارد کــه
دولــت
...بــه منظــور تأمیــن رفــاه عامــه در حــال و آینــده و
تأســیس مجــدد سیســتمهای اساســی ایکولوژیکــی و
منابــع طبیعــی ،حفاظــت و احیــاء محیــط زیســت ،جلوگیــری
و کنــرول از آلودگــی آن و بهــره گیــری همگانــی از
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منابــع وراثتــی برنامههــا را طــرح و تطبیــق مــی منایــد.
فقــرۀ چهــارم همیــن مــاده مقــرر م ـیدارد کــه دولــت «مکلــف
مــی باشــد تــا اطالعــات و فرصتهــای اشــراک در تصمیــم
گیــری هایــی کــه بــاالی صحــت انســان ،محیــط زیســت ،و
منابــع طبیعــی تأثیــر گــذار مــی باشــند را در اختیــار عمــوم مــردم
قــرار دهــد» .ایــن حکــم بــه دولــت اجــازه میدهــد تــا (الــف)
اطمینــان حاصــل منایــد کــه هــر گونــه تأثیــر منفــی بــر محیــط
زیســت کــه بــه ســبب آن اقدامــات رشکتهــا اســت ،توســط خــود
رشکتهــا کاهــش یابــد؛(ب) اطمینــان حاصــل کنــد کــه بــه
مــردم – و همچنیــن رشکتهــا – اطالعــات و فرصتهــای کافــی
بــرای ســهمگیری در حراســت و حفاظــت از محیــط زیســت داده
شــده اســت.
مــادۀ بیســت و چهــارم قانــون محیــط زیســت بــا عنــوان
«مشــوقها و موانــع اقتصــادی» بیــان مــی دارد کــه
ادارۀ ملــی حفاظــت محیــط زیســت بــه همــکاری وزارت
مالیــه و ســایر ادارات ذیربــط مرکــزی و محلــی معیارهایــی را
در رابطــه بــه تأمیــن مــوارد ذیــل وضــع و تطبیــق میکنــد:
1 .1مشــوقهای مناســب اقتصــادی غــرض جلوگیــری و
کنــرول آلودگیهــا و حفاظــت محیــط زیســت از تأثیــرات
ســوء؛
2 .2تدابیــر مناســب بازدارنــدۀ اقتصــادی در مــوارد انجــام
فعالیتهایــی کــه منجــر بــه عــدم اســتفادۀ دوامــدار از
منابــع طبیعــی ،حفــظ تنــوع حیــات ،جلوگیــری و کنــرول
آلودگــی و حفاظــت محیــط زیســت از تأثیــرات ســوء شــده
یــا اســتفاده از تکنالوژیهــای نامناســب بــرای محیــط
زیســت؛
3 .3تشخیص و تعدیل پالنها.
بــه همیــن دلیــل ،دولــت میتواننــد تحــت قانــون محیــط
زیســت قوانینــی را وضــع و تطبیــق کنــد کــه فعالیتهــای
مربــوط بــه مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا را بــرای
نگهــداری و حفاظــت از محیــط زیســت بهبــوود ببخشــد.

 .5 .3 .3 .3قانون معادن

در بخــش  ۴.۳.۱از مــادۀ  ۷۷قانــون معــادن و فصــل پانزدهــم
مقــررۀ اســتخراج معــادن بــا عنــوان «حفاظــت زیســت محیطــی
و اجتامعــی» ترصیــح شــده اســت کــه اســتخراج کننــدگان معــاد
ملــزم میباشــند ،قبــل از اکتشــاف ،بخشهــای 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
اقدامــات مربــوط بــه کاهــش خســارات بــر مبنــای «معیارهــای
پذیرفتــه شــدۀ بیناملللــی» صــورت میگیــرد کــه در مــادۀ  ۸۸از

فصــل شــانزدهم مقــررۀ اســتخراج معــادن رشح داده شــدهاند.
در جریــان «مصاحبــه بــا مطلــع کلیــدی (Key Informant
 ،»)Interviewآقــای محمــد فهیــم هاشــمی از ادارۀ پالیســی
وزارت معــادن و پرتولیــم ،اظهارداشــت کــه ایــن قوانیــن بــه
شــدت اعــال میشــوند .بــرای مثــال ،قــرارداد اســتخراج
معــدن مــس بــا رشکــت چینــی ام .ســی .ســی،)MCC( .
ایــن رشکــت چینــی را مکلــف میســازد کــه چندیــن رسک،
ســاختامن ،و مکتــب بســازد ،بــه میراثهــای تاریخــی احــرام
گذاشــته و از آنهــا حفاظــت کنــد .ایــن الزامــات بــر متــام
رشکتهــای اســتخراج معــادن کوچــک ،متوســط و کالن
اعــال میشــوند .متقاضیــان قراردادهــا همچنیــن ،ملــزم بــه
اعطــای ضامنــت بانکــی بــرای تضمیــن هــر گونــه خســارت
زیســت محیطــی میباشــند کــه رشکــت اســتخراج معــادن ممکــن
اســت بــه بــار آورد و از ایــن ضامنــت بانکــی مــی تــوان بــرای
کاهــش اثــرات ســوء خســارات محیــط زیســتی اســتفاده کــرد.
الزامــات حفاظــت از جوامعــی کــه از فعالیتهــای اســتخراج
معــادن متأثــر گردیــده و حامیــت از انکشــاف اجتامعــی و
اقتصــادی ایــن جوامــع ،بــه عنــوان پی ـشرشط اعطــای پــروژه
در درخواســت پروپوزلهــای متقاضیــان درج میشــوند .آن
عــده از پروپوزلهایــی کــه بیشــرین مقــدار حامیــت اجتامعــی،
اقتصــادی ،و زیســت محیطی را پیشــنهاد کنند ،بیشــرین منرات
را دریافــت کــرده و در هنگام اعطای پروژه ترجیح داده میشــوند.
وزارت معــادن و پرتولیــم در حــال حــارض ،بــر رس دو مقــرره
کار میکنــد کــه مالکیــن قــرارداد و همچنیــن دولــت را قــادر
خواهــد ســاخت تــا بــه صــورت مؤثرتــری پروژههــای اجتامعــی،
زیســت محیطــی و اقتصــادی را در محــل مــورد نظــر شناســایی
و حامیــت کننــد .ایــن امــر باعــث مــی شــود تــا تالشهــا در
ایــن راســتا مفیدتــر واقــع شــوند .آقــای هاشــمی همچنیــن
اظهــار داشــت کــه بــه نظــر آنهــا رسمایــه گــذاران و مالکیــن
قراردادهــای اســتخراج معــادن ،حــدود  ۵٪الــی  ۸٪از بودجــۀ
خــود را رصف فعالیتهــای مربــوط بــه رفــاه اجتامعــی
میکننــد .ایــن وزارت ،بــر کار رشکتهــا نظــارت خواهــد
داشــت ،تــا اطمینــان حاصــل شــود کــه اقدامــات اجتامعــی
رشکتهــا همســو بــا وتعهــدات قــرادادی آنهــا میباشــد.
وزارت معــادن و پرتولیــم همچنیــن ،مشــوقهایی بــه شــکل
پرداخــت حقاالمتیــاز (رویالتــی) بــرای رسمایــه گــذاری
از ســوی رشکتهــای اســتخراج کننــدۀ معــادن ارائــه مــی
دهــد .طــی ایــن مشــوقها بــه پروســس کامــل مــواد
خــام  ۲.۵٪حقاالمتیــاز ،بــه پروســس مــواد نیمــه خــام
 ۵٪حقاالمتیــاز و بــه مــواد خــام پروســس ناشــده 7٪
حقاالمتیــاز تعلــق میگیــرد .ایــن مشــوقها ایجــاد هــزاران
فرصــت شــغلی را در افغانســتان امــکان پذیــر مــی ســازند.

 .6 .3 .3 .3مقررات حسابداری

قوانیــن حســابداری فعلــی اجــازه منیدهنــد تــا رشکتهــا
هزینههــای مربــوط بــه مســئولیت اجتامعــی را در لیســت
مخــارج وارد کننــد تــا ایــن هزینههــا نیــز هامننــد دیگــر
مخــارج معمــول تجارتــی ،مشــمول مالیــه نگردنــد .البتــه ،در
جریــان مطالعــات بــه نظــر میرســید کــه بعضــی از رشکتهــا
فعالیتهــای مربــوط بــه مســئولیت اجتامعــی خــود را بــه
عنــوان هزینههــای تجارتــی ثبــت کــرده و وزارت مالیــه نیــز
ایــن هزینههــا را بــه عنــوان مخــارج تجارتــی منظــور میکنــد.
ایــن روال ،ممکــن اســت بــه خاطــر عــدم اطــاع مســئولین
مالیاتــی و یــا درک نادرســت رشکتهــا از قوانیــن مالیاتــی
باشــد .در هــر صــورت نیــازی مــرم بــرای آمــوزش ،ایجــاد
آگاهــی بیشــر و قوانیــن و دســتورالعملهای حســابداری بهــر
وجــود دارد ،تــا از ایــن گونــه دوبــاره کاریهــا پیشــگیری شــود.
افغانســتان از اصــول پذیرفتــه شــدۀ حســابداری ( )GAAPپیــروی
میکنــد و طبــق ایــن اصــول ،رشکتهــا دارای سیســتمهای
حســابداری شــفاف بــا ســاختاری قانونــی و منطقــی میباشــند.

 .7 .3 .3 .3قانون مالیات

قانــون مالیــات افغانســتان هیــچ گونــه اعتبــار مالیاتــی،
مشــوقهای مالیاتــی و یــا کــر مالیاتــی بــرای فعالیتهــای
مربــوط بــه مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا 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 آنهــا هزینــۀ ایفــای مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا
بــه حــد اقــل رســیده و یــا حــد اقــل ،بخشــی از عایــدات تابــع
مالیــۀ رشکتهــا بــرای ایفــای مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا
اختصــاص یابــد تــا رشکتهــا بــه ایفــای مســئولیت اجتامعــی
خــود تشــویق شــوند .مقامــات وزارت مالیــه در مصاحبههــای
خــود ،اشــاره داشــتند کــه ایــن وزارت ،در حــال حــارض و در آینــدۀ
نزدیــک ،قصــدی بــرای ایجــاد مشــوقهای مالیاتــی بــرای
مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا نــدارد .از آنجایــی کــه در حــال
حــارض ،دولــت متمرکــز بــر افزایــش عوایــد و عایــدات مالیاتــی
میباشــد ،اعطــای مشــوقها و معافیتهــای مالیاتــی بــرای
فعالیتهــای مربــوط بــه مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا و یــا
هــر گونــه فعالیــت دیگــری «ضــد عایداتــی» تلقــی خواهــد شــد.
ایــن موضــع مقامــات وزارت مالیــه ،فرصتــی بــرای آگاهیدهــی
فراهــم میســازد .نهادهــای مربوطــه بایــد اطــاع رســانی کننــد
کــه فعالیتهــای مربــوط بــه مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا
میتوانــد 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 میتواننــد بــر رضورت وجــود قوانیــن و مقــررات
بــرای مشــوقهای مربــوط بــه مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا
در کوتــاه مــدت و همچنیــن میــان مــدت و بلنــد مــدت تأکیــد
کننــد.

37

04

یافتههای تحقیق
 .1 .4روش تحقیق
 .2 .4محدودیتهای تحقیق
 .3 .4نظری اجاملی بر یافتهها
 .4 .4دیدگاهها و مشارکت جامعۀ تجارتی
 .1 .4 .4نظری اجاملی بر دیدگاههای جامعۀ تجارتی
 .2 .4 .4اشرتاک جامعۀ تجارتی
 .3 .4 .4ارزیابی جامعۀ تجارتی
 .4 .4 .4خالصۀ دیدگاهها و مشارکت رشکتها
 .5 .4 .4مسئولیت اجتامعی رشکتها و ترجیحات سازمانهای غیر دولتی داخلی
 .6 .4مسئولیت اجتامعی رشکتها و ترجیحات
 .7 .4دیدگاههای مرصف کنندگان عام راجع به مسئولیت اجتامعی رشکتها

41
41
42
42
42
43
44
48
49
49
50

.4یافتههای تحقیق
 .1 .4روش تحقیق

ایــن تحقیــق ،شــامل جمــع آوری مجموعــهای از معلومــات
کمــی و کیفــی ،بــه منظــور ارئــۀ اطالعاتــی منســجم ،واقعــی
و جامــع در مــورد وضعیــت مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا در
افغانســتان ،درک و دریافتهــا از آن و اولویتهــای مشــریان
راجــع بــه مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا ،میباشــد.
ایــن تحقیــق در شــهرهای کابــل ،هــرات ،مــزار رشیــف،
قندهــار و جــال آبــاد صــورت گرفتــه اســت .ایــن طرزالعمــل،
دسرتســی بــه پنــج بــازار مهــم را کــه در آنهــا تولیــد ،انکشــاف
تجــارت و فعالیتهــای گســردۀ تجارتــی متــداول میباشــند،
میــر ســاخت .مترکــز بیشــر بــر کابــل صــورت گرفتــه
اســت؛ زیــرا بــازار کابــل بــه عنــوان کانــون پالیسیســازی،
تجــارت و ســازمانهای جامعــۀ مدنــی بــه شــار مــیرود.
در مجمــو ًع  ۲۳۰نظــر ســنجی صــورت گرفــت کــه بــا حــدود ۵۰
نفــر از نزدیــک و بــه صــورت انفــرادی مالقــات صــورت گرفتــه و
بــا آنهــا مصاحبــه شــد و  ۳گــروه تحقیقاتــی ()focus groups
در کابــل تشــکیل گردیــد .در شــهرهای هــرات ،قندهــار،
جــال آبــاد و مــزار رشیــف ایــن گروههــای تحقیقاتــی تشــکیل
نگردیدنــد؛ زیــرا اکــر رشکتهــای بــزرگ ،ادارات مرکــزی،
ســازمانهای غیــر دولتــی داخلــی و بیناملللــی و مناینــدگان
تحصیــات عالــی کــه بــا دولــت روابــط قابــل مالحظــهای
دارنــد ،در کابــل مســتقر بــوده و ایــن باعــث مــی شــود کــه
کابــل نفــوذ بیشــری نســبت بــه دیگــر شــهرها داشــته باشــد.
بــرای هــر دســته از مصاحبــه شــوندگان و رشکــت کننــدگان
درتحقیــق ،ســؤاالت متفاوتــی طــرح و ارائــه گردیــد تــا
اطمینــان حاصــل شــود کــه پاســخهای ایشــان مرتبــط بــا
وضعیتشــان بــوده و ترکیبــی از اطالعــات کیفــی و کمــی
جمــعآوری شــود .بــه طــور مشــخص بــا دســتههای ذیــل
متــاس گرفتــه شــده و یــا بــا آنهــا مصاحبــه صــورت گرفــت:
در کابــل ،بــا تعــدادی و یــا متــام دســتههای ذیــل
مصاحبــه شــده یــا از آنهــا تحقیــق صــورت گرفتــه اســت:
.1
.2

.3
.4

 1مقامــات دولتــی از وزارتهــای مالیــه ،اقتصــاد ،تجــارت،
عدلیــه ،و کار و امــور اجتامعــی؛
 2مناینــدگان ســازمانهای غیــر دولتــی ملــی و بیناملللــی؛ بــه
شــمول ادارات هامهنــگ کننــده؛ ماننــد «ادارۀ هامهنگــی
کمکهــای بــری بــرای افغانســتان ( »)ACBARو
«شــبکۀ زنــان افغــان (»)AWN؛
3رشکتهــای متوســط و بزرگــی کــه منایندگــی رشکتهــای
تولیــدی و خدماتــی را در رسارس کشــور بــه عهــده دانــد؛
4مناینــدگان تحصیــات عالــی و اشــخاص مطلــع در مــورد

مســائل مربــوط بــه مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا؛
5 .5و تجارتهای کوچک و مردم عام.
در هــرات ،جــال آبــاد ،قندهــار و مــزار رشیــف بــا دســتههای
ذیــل مصاحبــه صــورت گرفــت:
1 .1مردم عام (مشرتیان) و تجارتهای کوچک؛
2 .2تولیــد کننــدگان ،رشکتهــای بــزگ ســاختامنی ،خدماتــی
وعرضــه کننــده؛
3 .3و ســازمانهای غیــر دولتــی و جامعــۀ مدنــی کــه دفاتــر
مرکــزی شــان در ایــن والیتهــا موقعیــت دارنــد.
یافتههایــی کــه در قســمتهای آتــی ترشیــح مــی گردنــد،
بازتــاب نظریــات ،توقعــات و برداش ـتهای مجموعههــای فــوق
الذکــر میباشــند.

 .2 .4محدودیتهای تحقیق

بــه خاطــر رشایــط خــاص افغانســتان ،ایــن تحقیــق بــا
محدودیتهایــی مواجــه اســت که شــامل مــوارد ذیل می باشــند:
1 .1تعــداد قابــل مالحظــه ای از رشکتهــا حــارض نبودنــد هیــچ
گونــه اطالعــات مالــی در مــورد رشکــت و یــا برنامههــای
مربــوط بــه مســئولیت اجتامعــی خــود را بــه تیــم تحقیــق
ارائــه دهنــد .دالیــل ایــن کار مشــخص نیســت .وبســایت
ایــن رشکتهــا ،گزارشــات ســالیانه و یــا اســناد قابــل
دســرس آنهــا نیــز ،حــاوی ارقــام مالــی مرتبــط نبودنــد.
بــه همیــن خاطــر ،ســنجش مصــارف مربــوط بــه مســئولیت
اجتامعــی ایــن رشکتهــا بــه طــور خالــص و یــا بــه
عنــوان یــک فیصــدی از عوایــد آنهــا امــکان پذیــر نبــود.
2 .2تقریبـاً متام اشــخاصی کــه مورد مصاحبه قــرار گرفتند ،درک
دقیقــی از گســرۀ مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا نداشــتند.
عــدهای کــه تــا حــدودی بــا مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا،
آشــنایی داشــتند نیــز تنهــا از بعــد کمکهــای خیریــهای
آن آگاهــی داشــتند .بــه همیــن دلیــل ،مشــخص نیســت
نظریــات پاســخ دهنــدگان تــا چــه حــد ،بازتــاب دهنــدۀ درک
آنهــا از گســرۀ مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا میباشــد.
3 .3تعــداد قابــل مالحظــهای از متویــل کننــدگان و
ســازمانهای غیــر دولتــی بیناملللــی ،عالقــهای بــه
رشکــت در ایــن مطالعــه را نداشــتند .بنابرایــن ،نظریــات
کیفــی انعــکاس یافتــه در ایــن نظــر ســنجی ،تنهــا بیانگــر
نظریــات آنهــا بــوده و هیــچ گونــه ارزش آمــاری ندارنــد.
4 .4رشکتهــای ملــی بــزرگ ،همچــون الکــوزی گــروپ،
برکــت گــروپ ،بیــات گــروپ ،و دیگــر رشکتهــا در کنــار
رشکتهــای چنــد ملیتــی چــون اریبــا ( ،)MTNاتصــاالت و
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برخــی از رشکتهــای متویــل شــده از ســوی دولــت ایــاالت
متحــده امریــکا ،عالقــهای بــه رشکــت در ایــن مطالعــه
را نداشــتند .اگــر چــه تعــداد رشکــت کننــدگان بــه انــدازۀ
کافــی بــود ،امــا امــکان جم ـعآوری نظریــات رشکتهــای
بزرگــی کــه توانایــی ایجــاد برنامههــای قابــل مالحظــه
ای در قســمت مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا دارنــد،
میــر نبــود .بنابرایــن ،ایــن مطالعــه بــه تحقیــق ثانویــه
بــرای تعدیــل نظریــات و نگرانیهــای آنهــا اتــکا کــرد.
5 .5رشکتهــا حــارض نبودنــد در مــورد راهکارهــای مســئولیت
اجتامعــی خــود و یــا ایــن کــه چگونــه از اقدامــات مربــوط
بــه مســئولیت اجتامعــی خــود بــرای ارتقــای بازاریابــی،
بهبــود روابــط جوانــب ذینفــع بــا محصــوالت و خدمــات و یــا
ارتقــای کیفیــت محصوالت/خدمــات در پاســخ بــه تقاضــای
جوانــب ذینفــع اســتفاده میکننــد ،جزئیــات ارائــه دهنــد.
6 .6مطالعــۀ تأثیــر برنامههــای قبلــی و فعلــی مربــوط بــه
مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا ،بخشــی از ایــن تحقیــق
نبــوده اســت .بنابرایــن ،ایــن تحقیــق ناگزیــر ،بــه
اطالعــات ثانویــه بــرای بیــان مؤثریــت ایــن برنامههــا،
اتــکا کــرده اســت.
بایــد بــر ســایر محدودیتهــا (اکرثمحدودیتهــا) در رونــد
جمــعآوری معلومــات غلبــه میکردیــم تــا میتوانســتیم
گــزارش معلومــات جمــع آوری شــده را بــه گونــهای دســته
بنــدی کنیــم کــه بــه طــور معقــول ،بازتــاب دهنــدۀ واقعیتهــای
وضعیــت مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا در افغانســتان باشــند.

 .3 .4نظری اجاملی بر یافتهها

معلوماتــی کــه از تحقیقــات آنالیــن ،مصاحبههــا و گروههــای
تحقیقاتــی ،جمــعآوری شــدند ،ابتــدا تنظیــم شــده و ســپس
بــر مبنــای ارتبــاط ،ســازگاری ،تناقــض ،قوتهــا ،ضعفهــا،
تهدیدهــا و فرصتهــا تجزیــه و تحلیــل شــدند .تحقیقــات
نشــان میدهــد کــه مقــدار اشــراک اجتامعــی از ســوی
رشکتهــای جهانــی در افغانســتان چشــمگیر اســت .بیشــر
مشــارکتها بــه شــکل فعالیتهــای خیریــهای ،فعالیتهــای
خیرخواهانــه و احســاس مســئولیت نســبت بــه جامعــه بــوده
و در مــوارد بســیار کمــی بــه خاطــر شــهرت بــوده اســت .بــه
نظــر میرســد کــه محــرک کلــی بــرای مشــارکت اجتامعــی
رشکتهــا ،اصــول اخالقــی ،دینــی و فرهنگــی مالــکان آنهــا
اســت .مفهــوم مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا ،برخــاف
آنچــه کــه در جهــان توســعه یافتــه شــناخته شــده و اعــال مــی
شــود ،در افغانســتان عمدتــاً همچنــان ناشــناخته میباشــد.
برخــی از رشکتهــا کــه بــه میــزان زیــادی تحــت نفــوذ غــرب
میباشــند ،از مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا در شــیوههای
بازاریابــی؛ بــه شــمول وبســایت ،گزارشهــای ســاالنه و
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برورشهــای خــود اســتفاده میکننــد و برخــی از رشکتهــای
چنــد ملیتــی بــه دســتور دفاتــر مرکــزی خــود برنامههایــی بــا
ســاختار نســبتاً بهــری در قســمت مســئولیت اجتامعــی خــود
دارنــد .رشکتهــای محلــی کوچــک یــا بــزرگ معمــوالً از
غریــزۀ درونــی ،حــس مســئولیت ،و عقایــد دینــی خــود پیــروی
میکننــد و تعــدادی از مطلعیــن کلیــدی در مصاحبههــای
خــود ،ایــن موضــوع را خاطــر نشــان ســاختهاند .میتــوان بــه
شــیوۀ معقــول اســتدالل کــرد کــه مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا
بــه عنــوان یــک مفهــوم جامــع از نــگاه درونــی و بیرونــی ،بــه
شــیوۀ تجارتــی مســئوالنه هنــوز در افغانســتان وجــود نــدارد.

 .4 .4دیدگاهها و مشارکت جامعۀ تجارتی

 .1 .4 .4نظری اجاملی بر دیدگاههای جامعۀ تجارتی

بــه طــور کلــی ،جامعــۀ تجارتــی در افغانســتان نســبتاً ســخاومتند
میباشــد .البتــه ،در اکــر مــوارد کمکهــای خیریــهای آنهــا
مطلقــاً نتیجــۀ ابتــکارات شــخصی مالــکان ایــن رشکــت و
پیامــد مســتقیم پرداخــت اجبــاری زکات دینــی توســط مالــکان
میباشــد .مقــدار کمــک خیریــهای بــر مبنــای فیصــدی
مشــخصی از عوایــد یــا درآمــد رشکــت نبــوده ،بلکــه بــا اختیــار
و صالحدیــد مالــکان رشکتهــا اســت .برخــی از رشکتهــای
بــزرگ ،بنیادهــای خیری ـهای تأســیس منودهانــد تــا کمکهــای
خیریـهای مالــکان را بــه اشــخاص نیازمنــد و یــا ســاخت اماکـن
عمومــی همچــون مکتــب و مســجد ،حفــر چــا ه آب و غیــره توزیع
کننــد .تعــداد زیــادی از رشکتهــای بــزرگ؛ بــه شــمول رشکــت
روشــن ،رشکــت مخابراتــی افغــان بیســیم ،موبــی گــروپ و دیگــر
رشکتهــا گســرۀ فعالیتهــای مربــوط بــه مســئولیت اجتامعــی
خــود را گســرش دادهانــد تــا برنامههایــی همچــون حامیــت
مالــی ،ایجــاد آگاهــی از طریــق تبلیغــات تلویزیونــی و دیگــر
فعالیتهــای مرتبــط را نیــز شــامل ســازند .ضمیمــۀ  ۱شــامل
جدولــی از فهرســت رشکتهــای بزرگــی اســت کــه از طریــق
پروژههــا و فعالیتهــای خــود ،بــه میــزان مختلــف اشــراک
اجتامعــی دارنــد .برخــی رشکتهــا در وبســایت خــود مشــخص
کردهانــد کــه در زمینــۀ مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا اقداماتــی
انجــام میدهنــد؛ در حالیکــه بــه دلیــل عــدم تحقیــق از ایــن
گونــه رشکتهــا و یــا عــدم دسرتســی بــه آنهــا بــرای مصاحبــه
و نظــر ســنجی ،ممکــن اســت حقیقــت چیــز دیگــری باشــد.
بنابرایــن ،منــی تــوان ادعاهــای آنهــا را تأییــد کــرد .در ضمــن
یــک نظــر ســنجی کــه توســط آقــای عبداللــه عدیــل ،بــه عنــوان
بخشــی از تحقیقــات مقدماتــی بــرای دورۀ داکــری ایشــان
در دانشــگاه باخــوم ( )University of Bochumدر جرمنــی
صــورت گرفتــه اســت ،نشــان مــی دهــد کــه ســطح مؤثریــت،
تأثیرگــذاری و اعتبــار پروژههــای مربــوط بــه مســئولیت اجتامعــی
رشکتهــا ،بــه میزانــی نیســت کــه ایــن رشکتهــا اظهــار
داشــته و تبلیــغ میکننــد .در نتیجــه ،ســؤاالتی در مــورد گســرۀ
برنامههــای فعــال در زمینــۀ مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا و
همچنیــن مؤثریــت ،پایــداری و تأییدپذیــری آنهــا وجــود دارد.

گروههــای تحقیقاتــی معضــل سیاسیســازی مســئولیت
اجتامعــی رشکتهــا و یــا کمکهــای خیریــهای توســط
رشکتهــای بــزرگ را خاطــر نشــان کردنــد .برخــی از رشکتهای
بــزرگ ،فهرســت هــزاران فــردی را کــه در مــاه مبــارک رمضــان
غــذا ،البســه و دیگــر انــواع کمــک را دریافــت میکننــد ،حفــظ
کردهانــد .ادعاهایــی صــورت گرفتــه اســت کــه مالــکان برخــی
از رشکتهــا کــه در انتخابــات پارملانــی خــود را کاندیــد منــوده
بودنــد ،از ایــن فهرســتها بــرای کســب نامــزدی و در نهایــت
بــرای جمـعآوری رأی اســتفاده کردهانــد .ادعاهــای دیگــری نیــز
صــورت گرفتــه اســت کــه از ایــن فهرس ـتها بــرای حامیــت از
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  ۱۰رأی ،بــرای
یــک سمســر بورســیه ارائــه میکنــد و در متناســب بــا جلــب آرای
بیشــر بورســیههای بیشــری اعطــا میشــود .رشکــت کننــدگان
در ایــن گروههــای تحقیقاتــی ،هشــدار داده بودنــد کــه در
صــورت عــدم وجــود و قوانیــن و مقــررات مناســب ،ســوء اســتفاده
از کمکهــای خیریـهای بــرای اهــداف غیرقانونــی ادامــه یافتــه
و بــه ماهیــت فعالیتهــای خیرخواهانــه لطمــه وارد میکنــد کــه
ایــن امــر نــه تنهــا کمکهــای خیری ـهای بــا نیــت منفــی ،بلکــه
متــام کمکهــای خیریــهای رشکتهــا را زیــر ســؤال میبــرد.
رشکتهــا تــا جایــی از تأثیــر تبلیغاتــی اقدامــات مربــوط بــه
مســئولیت اجتامعــی خــود آگاهــی دارنــد ،در حالیکــه مــرف
کننــدگان رشکــت کننــده در ایــن تحقیــق ،بــه وضــوح محصوالت
و خدمــات رشکتهایــی را ترجیــح میدهنــد کــه در کمکهــای
خیریــهای و یــا ایفــای مســئولیت اجتامعــی ســهم میگیرنــد.
البتــه ،هیــچ گونــه شــواهدی در دســت نیســت کــه نشــان
دهــد ،رشکتهــا از مفهــوم مســئولیت اجتامعــی بــه عنــوان
راهــکاری بــرای جلــب بیشــر رضایــت مشــریان شــان و بهبــود
تولیــدات خــود اســتفاده میکننــد .بــه دلیــل عــدم همــکاری
کافــی از ســوی رشکتهــا منــی تــوان ارزیابــی کــرد کــه آیــا
جوانــب ذینفــع رشکتهــا ،بــه شــمول ســهامداران آنــان بــه
مســئولیت اجتامعــی خــود بــه دیــدۀ یــک «ارزش مشــرک» و
یــا «رسمایــه گــذاری اســراتژیک» مــی نگرنــد یــا خیــر .واضــح
اســت کــه مشــارکت رشکتهــا در ایفــای مســئولیت اجتامعــی
بــه طورکلــی ،ماهیــت خیرخواهانــه داشــته و در برخــی مــوارد بــه
خاطــر خدمــت بــه خودشــان میباشــد .بــرای مثــال ،رشکتهــای
مخابراتــی بــا تطبیــق پروژههــای عــام املنفعــه ،ماننــد اعــار
مســاجد ،بــه شورشــیان مصلــح «رشــوه مــی دهنــد» تــا بتواننــد از
آننتهــای مخابراتــی خــود محافظــت کننــد .بــه نظــر منیرســد
کــه شناســایی اولویتهــای انکشــافی کشــور یــا حتــی بهــره
بــرداری معقوالنــه و پایــدار از دارایــی شــان در صــدر برنامههــای
کاری رشکتهــا باشــد .آقــای عدیــل در تحقیــق داکــری خــود
مــواردی را شناســایی کــرده اســت کــه در آنهــا از داراییهایــی

کــه برخــی از رشکتهــا بــه عنــوان بخشــی از برنامههــای
مســئولیت اجتامعــی خــود بــرای نهادهــا یــا جوامع محلــی فراهم
کردهانــد ،ســوء اســتفاده صــورت گرفتــه ،بــه ایــن جوامــع صدمــه
زده شــده و یــا از آنهــا بــه منظــور دیگــری اســتفاده شــده اســت.
در میــان رشکتهــای متوســط ،میــزان مشــارکت در مســئولیت
اجتامعــی وابســته بــه اصــول اخالقــی مالــک و حالت احساســی/
روحــی وی میباشــد .رشکتهــای متوســط ،حساســیت بیشــری
بــه فــراز و نشــیب بــازار نشــان میدهنــد و بــه همیــن دلیــل،
عواید/رضرهــای آنهــا نیــز در مقایســه بــا رشکتهــای بــزرگ
دارای نوســانات بیشــری اســت و ایــن امــر ،ســبب میشــود
تــا کمکهــای خیرخواهانــۀ آنهــا نیــز دامئــاً در حــال تغییــر
باشــد .در حالیکــه رشکتهــای بــزرگ در کنــار کمکهــای
خیرخواهانــه ،بــه اقدامــات دیگــری نیــز از قبیــل ارائــۀ بیمــۀ
صحــی بــه کارمنــدان و افــراد تحــت تکفــل آنهــا ،کمکهــای
زیســت محیطــی و دیگــر انــواع فعالیتهــای مربــوط بــه
مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا مبــادرت میوزنــد ،رشکتهــای
متوســط معمــوالً تنهــا در کمکهــای خیریـهای ســهم میگیرنــد.
تــوان رشکتهــای کوچــک در افغانســتان بــه طــور قابــل
مالحظ ـهای بــا تــوان رشکتهــای متوســط یــا بــزرگ متفــاوت
اســت .رشکتهــای کوچــک معمــوالً رسمایــهای بســیار
محــدود داشــته ،ســود آنهــا بســیار کــم اســت و از ایــن
نــوع تجــارت کوچــک ،معمــوالً تنهــا بــرای امــرار معــاش
معقــول یــک خانــواده اســتفاده میشــود .رشکتهــای
کوچــک معمــوالً سیســتم حســابداری منظــم ندارنــد و بــه
نوســانات بــازار بــه شــدت حســاس مــی باشــند؛ بــه طــوری
کــه ممکــن اســت متــام رسمایــه و داراییهــای خــود را
بــا کوچکرتیــن نوســان بــازار از دســت بدهنــد .در نتیجــه
اشــراک آنهــا در عرصــۀ کمکهــای خیریــهای ،انــدک
بــوده و هیــچ برنام ـهای راجــع بــه مســئولیت اجتامعــی ندارنــد.

 .2 .4 .4اشرتاک جامعۀ تجارتی

بــرای ایجــاد درک بهــری از مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا
در افغانســتان ،مجموعــاً  ۱۷رشکــت بــزرگ مــورد مصاحبــه
قــرار گرفتنــد کــه از ایــن میــان ۱۰ ،رشکــت ( )۶۵٪در زمینــۀ
مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا ،برنامههــای فعــال داشــتند.
متــام ایــن برنامههــا ،بیــن ســالهای ۲۰۱۶ - ۲۰۰۳و اکــر
آنهــا بیــن ســالهای  ۲۰۱۲-۲۰۰۸ارائــه شــده بودنــد .بــه اســتثنای
تنهــا یــک رشکــت ،هیــچ کــدام از رشکتهــای مصاحبــه شــونده،
حــارض بــه ارائــۀ عوایــد ســاالنه و یــا هزینــۀ برنامههــای مربــوط
بــه مســئولیت اجتامعــی خــود نبودنــد .متــام رشکتهــای رشکــت
کننــده در تحقیــق ،اشــاره داشــتند کــه بــه اشــخاص یــا جوامــع
نیازمنــد ،کمکهــای نقــدی و یــا بالعــوض ارائــه میدهنــد.
تنهــا حــدود  ۱۵٪از رشکتهــای مصاحبــه شــونده ،اظهــار
داشــتند کــه برنامـهای بــرای کارهــای داوطلبانــۀ کارمنــدان خــود
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بــه منظــور ارتقــای رفــاه اجتامعــی آنــان ندارنــد.
اکــر رشکتهــای بــزرگ خاطــر نشــان ســاختند کــه
عــاوه بــر برنامههــای مربــوط بــه مســئولیت اجتامعــی،
مالیــات مربــوط بــه واردات و هزینــۀ ثبــت وســایط خــود
را نیــز بــه جمعیــت هــال احمــر افغانــی میپردازنــد.
در مجمــوع بــا  ۱۴٪رشکــت متوســط مصاحبــه صــورت گرفــت
کــه از ایــن میــان  ۵رشکــت ( )۳۵٪در زمینــۀ مســئولیت
اجتامعــی رشکتهــا ،برنامههــای فعــال داشــتند .بــه جــز ۲
رشکــت کــه یکــی در ســال  ۲۰۱۴و دیگــری در ســال ۲۰۱۶
برنامههــای مربــوط بــه مســئولیت اجتامعــی خــود را ارائــه
کردنــد ،باقــی ایــن رشکتهــا برنامههــای مربــوط بــه مســئولیت
اجتامعــی خــود را در ســالهای  ۲۰۰۴-۲۰۰۳عرضــه داشــتند.
بــه اســتثنای تنهــا یــک رشکــت ،هیــچ کــدام از رشکتهــای
مصاحبــه شــونده ،حــارض بــه ارائــۀ عوایــد ســاالنه و یــا هزینــۀ
برنامههــای مربــوط بــه مســئولیت اجتامعــی خــود نشــدند.
از میــان ایــن  ۵رشکــت ،تنهــا  ۳رشکــت ( )۶۰٪بــه اشــخاص
یــا جوامــع نیازمنــد کمکهــای بالعــوض ارائــه میدادنــد
و  ۴۰٪از آنهــا بــرای کارهــای داوطلبانــۀ کارمنــدان خــود
بــه منظــور ارتقــای رفــاه اجتامعــی برنامههایــی داشــتند.
در مجمــوع بــا  ۴۳رشکــت کوچــک مصاحبــه صــورت گرفــت کــه
از ایــن میــان  ۱۴رشکــت ( )۳۲٪در کابــل و ۵رشکــت در هریــک
از شــهرهای مــزار رشیــف ،هــرات ،قندهــار و جــال آبــاد واقــع
بودنــد .کار و بــار ایــن رشکتهــا متنــوع بــوده کــه شــامل
دواخان ـه ،کلینیــک ،رســتورانت ،تانــگ تیــل ،نانوای ـی ،داشــن
دکانهــای خوراکــه فروشــی ،فلــزکاری ،موبایــل فروشــی ،البســه
فروشــی ،دکانهــای رهنــای معامــات و غیــره میشــدند.

 .3 .4 .4ارزیابی جامعۀ تجارتی

ارزیابــی جامعــۀ تجارتــی بــر مبنــای تعــدادی از عواملــی
صــورت گرفــت کــه بــه گونــۀ ذیــل دســته بنــدی میشــوند:
انگیزۀ رشکتها از اقدام به فعالیتهای مسئولیت
اجتامعی:
در پاســخ بــه ایــن ســؤال از رشکتهــا کــه انگیــزۀ آنهــا از
ورود بــه فعالیتهــای مســئولیت اجتامعــی ،چــه بــوده اســت؟
اکرثیــت قاطــع رشکتهــای بــزرگ ،در حالــی کــه حــق
انتخــاب چندیــن گزینه/پاســخ را نیــز داشــتند ،پاســخ دادنــد
کــه برنامههــای مربــوط بــه مســئولیت اجتامعــی شــان انگیــزۀ
اخالقــی ( )۵۰٪و بازگردانــدن بــه جامعــه ( ) ۶۰٪داشــته اســت،
در حالیکــه  ۳۰٪اظهــار داشــتند کــه بــه دلیــل بازاریابــی اقــدام
بــه فعالیتهــای مســئولیت اجتامعــی کردهانــد.
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شکل – 2انگیزه ارائه کمکهای خیریهای در میان رشکتهای بزرگ

در میــان رشکتهــای متوســط ۴۰٪ ،بــه دالیــل اخالقــی80٪ ،
بــه دلیــل «بازگردانــدن بــه جامعــه» و  ۴۰٪بــه دلیــل بازاریابــی
ایفــای مســئولیت اجتامعــی کــرده بودنــد .برخــی از ایــن
رشکتهــا بیشــر از یــک انگیــزه یــا دلیــل را ذکــر کردنــد.

شــکل  – 3انگیــزه ارائــه کمکهــای خیریــهای در میــان رشکتهــای متوســط

بــه خاطــر ماهیــت تجارتهــای کوچــک ،اکــر عوایــد مالــکان
تجارتهــای کوچــک در افغانســتان ،مشــابه بــا عوایــد مــرف
کننــدگان اســت .بــه همیــن دلیــل ۴۵٪ ،از رشکتهــای کوچــک
بــا پرداخــت زکات و  ۳۰٪بــا پرداخــت خیــرات (کــه بــه نــام صدقه
نیــز یــاد میشــود) در کمکهــای خیریــهای ســهم میگیرنــد.
رشکتهــای کوچــک بعض ـاً بــه مســاجد محلــی خــود یــا دیگــر
نهادهــا نیــز کمــک میکننــد.

را در برنامههــای آموزشــی ( )۸۰٪و صحــت ( )۸۰٪مــرف
میکننــد و مــرف بودجــۀ مســئولیتهای اجتامعــی در هــر
یــک از بخشهــای محیــط زیســت و حفــظ و مراقبــت از ثــروت
فرهنگی/اجتامعــی  ۴۰٪میباشــد .حــدود  ۲۰٪از رشکتهــای
متوســط نیــز از برنامههــای انکشــاف اقتصــادی ،رســیدگی بــه
حــوادث طبیعــی و حقــوق بــرو حققــو زنــان حامیــت کردهانــد.

شکل  - 4نوع کمکهای خیریهای از سوی رشکتهای کوچک

در نتیجــه ،متــام رشکتهــای مصاحبــه شــونده اظهــار داشــتند
کــه رضایــت اللــه (جــل جاللــه) و طلب برکــت از او انگیــزۀ اصلی
آنهــا را در کمکهــای خیریـهای تشــکیل میدهــد و تنهــا ۱۰٪
از رشکتهــا اشــاره داشــتند کــه تــا حــدودی شــهرت اجتامعــی،
انگیــزۀ دیگــر آنهــا از کمکهــای خیریــهای میباشــد.
ســکتورهایی کــه بودجــۀ مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا در
آنهــا بــه مــرف میرســند:
از رشکتهــا ســؤال شــد کــه مســئولیت اجتامعــی خــود را در
کــدام ســکتورها بــه مــرف میرســانند و بــه آنهــا حــق انتخــاب
چندیــن گزینه/پاســخ نیــز داده شــد .در پاســخ ،اکــر رشکتهای
بــزرگ اظهــار داشــتند کــه بودجــۀ مســئولیت اجتامعــی خــود را
در برنامههــای آموزشــی ( )۶۰٪و حفــظ و نگهــداری از ثــروت
فرهنگی/اجتامعــی ( )۵۰٪بــه مــرف میرســانند؛ در حالــی کــه
دیگــر رشکتهــای بــزرگ از ابتکاراتــی در بخشهــای صحــت،
انکشــاف اقتصــادی و اجتامعــی ،رســیدگی بــه حــوادث طبیعــی
و مســائل مربــوط بــه حقــوق بــر و حقــوق زنــان حامیــت
میکننــد.

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

روشهای مرصف بودجۀ مسئولیت اجتامعی رشکتها:
حــدود  ۷۰٪از رشکتهــای بــزرگ بــا اســتفاده از ادارات داخلــی
خــود ،بودجــۀ مســئولیت اجتامعــی خــود را بــه مــرف مــی
رســانند ۴۰٪ .از رشکتهــا بودجههــای مســئولیت اجتامعــی
خــود را از طریــق ارگانهــای دولتــی از جملــه ادارۀ مبــارزه بــا
حــوادث طبیعــی ،جمعیــت هــال احمــر افغانــی و دیگــر ارگانهــا
و ســازمانهای دولتــی بــه مــرف میرســانند .ســایر رشکتهــا
بودجههــای خــود را از طریــق نهادهــای غیــر دولتــی ،بنیادهــای
بیرونــی ،صندوقهــای وجهــی و غیــره مــرف میکننــد.

شکل  - 7کانال های توزیع مسئولیت اجتامعی رشکتها
شکل  - 5سکتورهایی که بودجۀ مسئولیت اجتامعی رشکتهای بزرگ در آنها به
مرصف می رسد

اکــر رشکتهــای متوســط بودجــۀ مســئولیت اجتامعــی خــود

متــام رشکتهــای متوســط ،بودجــۀ مســئولیت اجتامعــی خــود
را از طریــق واحدهــای تجارتــی خــود بــه مــرف میرســانند.
هیــچ کــدام از آنهــا بــه منابــع خارجــی بــرای مــرف بودجــۀ
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مســئولیت اجتامعــی خــود متکــی نیســتند.
هیــچ کــدام از رشکتهــای بــزرگ یــا متوســط ادارهای کــه
مســتقیامً مســئول مــرف بودجــۀ مســئولیت اجتامعــی آنهــا
باشــد ،ایجــاد نکردهانــد .حــدود  ۳۰٪از رشکتهــای بــزرگ
از ادارۀ مالــی خــود بــه عنــوان اداره ای بــرای مــرف بودجــۀ
مســئولیت اجتامعــی خــود اســتفاده منودهانــد ،در حالیکــه
دیگــر رشکتهــای بــزرگ از بخــش بازاریابــی ( ،)۲۰٪بخــش
اداری ،منابــع بــری و ادارات همــکار ،بــرای مــرف بودجــۀ
مســئولیت اجتامعــی خــود اســتفاده میکننــد.

شکل  - 8مدیریت فعالیتهای مربوط به مسئولیت اجتامعی رشکتها توسط
ادارات

متــام رشکتهــای متوســط مصاحبــه شــونده ،از ادارات مالــی و
یــا بخــش اداری خــود بــرای انتقــال بودجــۀ مســئولیت اجتامعــی
خــود بــه نیازمنــدان اســتفاده میکننــد.
بودجۀ مسئولیت اجتامعی رشکتها:
حــدود  ۴۰٪از رشکتهــای بــزرگ بودجــهای از قبــل تعییــن
شــده بــرای فعالیتهــای مربــوط بــه مســئولیت اجتامعــی
خــود نداشــتند ،در حالیکــه  ۳۰٪از آنهــا ،اظهــار کردنــد کــه
بودجــهای از قبــل تعییــن شــده بــرای فعالیتهــای مربــوط
بــه مســئولیت اجتامعــی خــود داشــتند؛ اگــر چــه بیشــر آنهــا
نخواســتند و یــا قــادر نبودنــد مقــدار بودجــۀ اختصــاص داده شــده
در ســال مالــی جــاری یــا قبلــی خــود را ذکــر کننــد .حــدود ۳۰٪
از رشکتهــا از ارائــۀ پاســخ بــه ایــن ســؤال کامــاً خــودداری
کردنــد.

نداشــتند.
پالیسی یا رهنمودهای داخلی یا خارجی:
اغلــب رشکتهــای بــزرگ در افغانســتان از یــک پالیســی/رهنمود
داخلــی ( )۶۰٪و از پالیســی/رهنمود خارجــی ( ،)۷۰٪همچــون
پالیســی دولتــی ،احــکام ســازمان ملــل متحــد ،معاهــدات
منطق ـهای یــا هــر گونــه ســند رهنمــودی دیگــر بــرای تنظیــم یــا
ســازماندهی مســئولیت اجتامعــی خــود اســتفاده منیکننــد.
اکــر رشکتهــای بــزرگ بــرای شناســایی ســکتورهایی بــرای
ایفــای مســئولیت اجتامعــی ،روشهــای ایفــای مســئولیت
اجتامعــی ،مقــدار بودجــۀ مســئولیت اجتامعــی و دیگــر عوامــل
مرتبــط بــه مســئولیت اجتامعــی ،بــه اصــول و سیســتمهای آنــی
و پــان ناشــده متکــی میباشــند .متــام رشکتهــای مصاحبــه
شــونده ،اظهــار داشــتند کــه از ارائــۀ هــر گونــه رهنمــودی از
ســوی دولــت یــا هرگونــه ســازمان تنظیــم کننــدۀ دیگــر اســتقبال
خواهنــد کــرد.

شکل  - 10قوانین رهنمودی برای فعالیتهای مربوط به مسئولیت اجتامعی
رشکتها

هیــچ کــدام از رشکتهــای متوســط از هیــچ گونــه قانــون یــا
رهنمــود داخلــی یــا خارجــی بــرای مدیریــت اقدامــات مربــوط
بــه مســئولیت اجتامعــی خــود اســتفاده منیکنــد .بــه همیــن
دلیــل ،فعالیتهــای مربــوط بــه مســئولیت اجتامعــی آنهــا
بــه جــای ایــن کــه ســازمان یافتــه و روشــمند باشــند ،بــه
صــورت آنــی و بــر اســاس ترجیحــات شــخصی میباشــند.
تأثیــر عــدم وجــود پالیســی دولتــی در قســمت مســئولیت
اجتامعــی رشکتهــا:
از رشکتهــا ســؤال شــد ،در صورتــی کــه هیــچ گونــه تغییــری
در پالیســیهای دولتــی در زمینــۀ مســئولیت اجتامعــی
رشکتهــا ایجــاد نشــود ،آیــا میــزان مصــارف فعلــی خــود را در
قســمت مســئولیت اجتامعــی تغییــر مــی دهنــد یــا خیــر؟ اکــر
رشکتهــای بــزرگ ( )۸۰٪پاســخ دادنــد کــه بــه میــزان مصــارف
فعلــی خــود ادامــه داده و یــا حتــی آنهــا را افزایــش خواهنــد داد.
حــدود  ۲۰٪از رشکتهــا پاســخی بــه ایــن ســؤال ارائــه ندادنــد.

شکل  - 9سهم رشکتها در ایفای مسئولیت اجتامعی

هیــچ کــدام از رشکتهــای متوســط بودجــهای از قبــل تعییــن
شــده بــرای فعالیتهــای مربــوط بــه مســئولیت اجتامعــی خــود
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شکل  - 11مقدار مصارف در قسمت مسئولیت اجتامعی بر مبنای قوانین موجود

رشکتهــای متوســط پاســخ دادنــد کــه عــدم ایجــاد تغییــر
در پالیســیهای دولتــی در قســمت مســئولیت اجتامعــی
رشکتهــا هیــچ گونــه تأثیــر افزایشــی یــا کاهشــی
بــر مصــارف آنهــا در ایــن قســمت نخواهــد داشــت.
تأثیر مشوقهای دولتی:
از رشکتهــا پرســیده شــد ،در صورتــی کــه دولــت مشــوقهای
مالیاتــی چــون کاهــش درآمــد مشــمول مالیــات یــا دیگــر
مشــوقها ارائــه دهــد ،آیــا میــزان مصــارف فعلــی خــود را در
قســمت مســئولیت اجتامعــی تغییــر میدهنــد یــا خیــر؟ ۷۸٪
از رشکتهــای بــزرگ پاســخ دادنــد کــه بــه میــزان مصــارف
فعلــی خــود ادامــه داده و یــا آنهــا را افزایــش خواهنــد داد.
حــدود  ۴۳٪از رشکتهــای بــزرگ برنامــهای فعــال در قســمت
مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا نداشــتند .متــام آنهــا پاســخ
دادنــد کــه در صــورت ارائــۀ مشــوق از ســوی دولــت ،رشوع بــه
ارائــۀ برنامههایــی در قســمت مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا
خواهنــد کــرد.

شکل  - 12تأثیرات مشوقهای مالیاتی دولت

حدود  ۹۰٪از رشکتهای متوسط پاسخ دادند که به میزان
مصارف فعلی خود ادامه داده ( )۷۰٪و یا آنها را افزایش
خواهند داد (.)۲۰٪

را افزایــش خواهنــد داد.
فواید اقدامات اجتامعی:
متــام رشکتهــای بــزرگ مصاحبــه شــونده در مــورد فوایــدی کــه
از اقدامــات اجتامعــی خــود بــه دســت آورده بودنــد نظــر مثبــت
داشــتند .ایــن فوایــد شــامل فوایــد تجارتــی ( )۵۰٪و فوایــد
دینــی ( )۱۴٪مــی شــد.

شکل  - 14فواید ایفای مسئولیت اجتامعی برای رشکتها

اکــر رشکتهــای متوســط در مــورد ایــن کــه چــه فوایــدی از
برنامههــای خیری ـهای خــود بــه دســت میآورنــد ،پاســخی ارائــه
ندادنــد .اکــر رشکتهایــی کــه بــه ایــن ســؤال پاســخ دادنــد،
فوایــد بازاریابــی و برخــی فوایــد دینــی را بــه عنــوان فوایــد
برنامههــای خیریــهای اجتامعــی خــود ذکــر کردنــد.
علــت کمبــود برنامههــای مربــوط بــه مســئولیت اجتامعــی
رشکتهــا :
در میــان آن دســته از رشکتهــای بــزرگ کــه برنامــۀ فعالــی
در قســمت مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا نداشــتند۲۹٪،
محدودیتهــای مالــی و  ۷٪کمبــود مشــوقهای دولتــی را بــه
عنــوان دالیــل اصلــی خــود یــاد کردنــد .حــدود  ۱۴٪بــا مســئولیت
اجتامعــی رشکتهــا و یــا اســتفاده از مســئولیت اجتامعــی
رشکتهــا بــه عنــوان یــک فعالیت/ابــزار تجارتــی ناآشــنا بودنــد.
حــدود  ۵۰٪از رشکتهــای بــزرگ مصاحبــه شــونده بــه ایــن
ســؤال پاســخ ندادنــد.

شکل  - 13تأثیرات مشوقهای مالیاتی دولت

متــام رشکتهــای متوســطی کــه در حــال حــارض برنام ـهای در
قســمت مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا ندارنــد ،اظهــار داشــتند،
در صورتــی کــه دولــت بــرای اقدامــات اجتامعــی ،مشــوقهای
مالــی وضــع کنــد ،رشوع بــه ارائــۀ برنامههــای رســمی در قســمت
مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا خواهنــد کــرد و یــا مصــارف
مربــوط بــه مســئولیت اجتامعــی خــود را افزایــش خواهنــد داد.
حــدود  ۹۳٪از مالــکان تجارتهــای کوچــک مصاحبــه شــونده
اظهــار داشــتند ،در صورتــی کــه دولــت مشــوقهایی بــه شــمول
کــر مالیــات و غیــره ارائــه دهــد ،کمکهــای خیری ـهای خــود

شکل  - 15علتهای عدم وجود برنامههای مربوط به مسئولیت اجتامعی رشکتها

حــدود  ۴۰٪از رشکتهــای متوســط محدودیتهــای مالــی و
 ۲۰٪کمبــود مشــوقهای دولتــی را بــه عنــوان دالیــل اصلــی
شــان بــرای نداشــن اقداماتــی در قســمت مســئولیت اجتامعــی
رشکتهــا بیــان داشــتند .حــدود  ۲۰٪هیــچ گونــه آشــنایی بــا
مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا نداشــته و یــا منــی دانســتند
کــه مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا یــک فعالیت/ابــزار تجارتــی
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میباشــد.

شکل  - 19فرمان دولت به ایفای مسئولیت اجتامعی رشکتها (رشکتهای
متوسط)

شکل  - 16علتهای عدم وجود برنامههای مربوط به مسئولیت اجتامعی رشکتها

دریافــت قدردانــی بــه خاطــر ایفــای مســئولیت اجتامعــی
رشکتهــا:
بــرای رشکتهــا خوشــایند اســت کــه بــه خاطــر رفتــار اجتامعــی
مســئوالنه شــان ،مــورد توجــه واقــع شــده و از آنهــا قدردانــی
شــود .حــدود  ۷۱٪از رشکتهــای بــزرگ ۶۰٪ ،از رشکتهــای
متوســط و  ۵۲٪از تجارتهــای کوچــک از ایــن کــه از آنهــا
در قبــال اقدامــات اجتامعــی مســئوالنۀ شــان قدردانــی صــورت
بگیــرد ،خوشــحال میشــوند.

شکل  - 17توقعات رشکتها

فرمان دولت به ایفای مسئولیت اجتامعی رشکتها:
بــرای اکــر رشکتهــای بــزرگ ( )۵۷٪و رشکتهــای متوســط
( )۶۰٪خوشــایند نیســت کــه تحــت فرمــان دولــت بــه مســئولیت
اجتامعــی رشکتهــا بپردازنــد .امــا ایــن ارقــام بــه طــور قابــل
مالحظــهای کمــر از آن چیــزی اســت کــه توقــع مــیرود؛
بخصــوص ،بــه ایــن دلیــل کــه حــدود  ۴۳٪از رشکتهــای بــزرگ
و  ۳۰٪از رشکتهــای متوســط  ،اظهــار داشــتند کــه از فرمــان
حکومــت بــه پرداخــت مالیــات مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا
حامیــت میکننــد و یــا اعرتاضــی بــه آن ندارنــد.

شکل  - 18فرمان دولت به ایفای مسئولیت اجتامعی رشکتها (رشکتهای بزرگ)
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حدود  ۹۰٪از مالکان تجارتهای کوچک اظهار داشتهاند که
با فرمان حکومت به ارائۀ مقدار مشخصی از کمکهای خیریه
مخالف میباشند.
زمینــۀ حقوقــی و قانونــی بــرای مســئولیت اجتامعــی
رشکتهــا :
متــام رشکتهــای بــزرگ و متوســط بــه طــور مشــخص ،اظهــار
داشــتهاند کــه نیــاز بــه وضاحــت در مــورد وضعیــت حقوقــی و
قانونــی مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا در افغانســتان دارنــد.
قوانیــن ،قواعــد ،مقررههــا ،مشــوقهای مالیاتــی یــا ســایر
رهنمودهــا و هدایــات حکومــت اقدامــات رشکتهــا را بــه
طــور قابــل مالحظــه ای مؤثرتــر و مدیریــت ایــن اقدامــات
را آســانتر خواهنــد ســاخت .از مســاعدتهای مالــی دولتــی
چــون مشــوقهای مالیاتــی بــه خاطــر انجــام رفتارهــا و
اقدامــات اجتامعــی مســئوالنه توســط رشکتهــا ،بــه شــدت
اســتقبال صــورت گرفتــه و ایــن مســاعدتهای دولتــی احتــاالً
مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا را افزایــش خواهنــد داد.

 .4 .4 .4خالصۀ دیدگاهها و مشارکت رشکتها

خالصــه ،رشکتهــای بــزرگ در افغانســتان یــا برنامــهای
ســازمان یافتــه بــرای ایفــای مســئولیت اجتامعــی خــود ندارنــد
و یــا منــی تواننــد ،مقــدار دقیــق بودجــۀ چنیــن برنامههایــی را
تعییــن کننــد .درک آنهــا از مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا بــه
کمکهــای خیریــهای خالصــه شــده و اعطــای کمکهــای
خیریــهای نیــز بــه عنــوان یــک شــیوۀ مؤثــر تجارتــی درک
منیشــود ،بلکــه بــه خاطــر ترجیحــات دینــی و فرهنگــی مالــکان
رشکــت صــورت میگیــرد .آنهــا ترجیحــاً منــی خواهنــد کــه
دولــت طــی فرمانــی مالیــات مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا
را اجبــاری ســازد؛ امــا از ایــن کــه دولــت در قســمت قوانیــن،
قواعــد و مقررههــای مربــوط بــه مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا
وضاحــت ایجــاد منــوده و بــرای ایفــای مســئولیت اجتامعــی
مشــوقهای مالــی ارائــه دهــد ،اســتقبال میکننــد .بــه نظــر
میرســد ،تفاوتهــای قابــل مالحظــهای میــان رشکتهــای
چنــد ملیتــی و رشکتهــای داخلــی وجــود دارد و ایــن تفاوتهــا
عمدتـاً بــه خاطــر دســتوراتی اســت کــه رشکتهــای چنــد ملیتــی
از دفاتــر مرکــزی خــود دریافــت میکننــد .مثالهــای خوبــی از
مســئولیت اجتامعــی پایــدار و ســازمان یافتــه در رشکتهــای

داخلــی؛ بخصــوص در صنعــت مخابــرات از ســوی رشکتهــای
افغانــی ،همچــون رشکــت مخابراتــی افغــان بیســیم و رشکــت
روشــن نیــز مشــاهده میشــود .دیگــر رشکتهایــی کــه دارای
برنامههــای دقیــق و گســرده در زمینــۀ مســئولیت اجتامعــی
رشکتهــا میباشــند ،عبارتنــد از گروههــای تولیــدی در
ســکتور رســانه ،ماننــد موبــی گــروپ و هوتــک عزیــزی گــروپ.

ایــن نــوع ســازمانها در ســکتور خدماتــی کار میکننــد .حــدود
 ۲۵٪از نهادهــای غیــر دولتــی داخلــی در ســکتورهای مختلــف
فعالیــت دارنــد .بخشهــای کاری ایــن ســازمانها عبارتنــد از
صحــت ( ،)۲۵٪آمــوزش ( ،)۳۳٪برنامــۀ آب ،مراعــات اصــول
صحــی و حفــظ الصحــه ( ،)۲۵٪( )WASHمحیــط زیســت
( ،)۳۳٪حقــوق بــر ( )۱۷٪و توامننــد ســازی زنــان (.)۴۲٪

رشکتهــای متوســط چنــدان تفاوتــی بــا رشکتهــای بــزرگ
ندارنــد .رشکتهــای متوســط نیــز در زمینــۀ مســئولیت اجتامعــی
رشکتهــا ،برنامههــای معیــاری ندارنــد .ایــن رشکتهــا
بودجــۀ معینــی نداشــته و مصــارف آنهــا در زمینــۀ مســئولیت
اجتامعــی رشکتهــا بــه صالحدیــد مالــکان تجــارت میباشــد.
رشکتهــای متوســط ترجیــح میدهنــد هزینــۀ مســئولیت
اجتامعــی خــود را در بخشهــای آمــوزش ،صحــت و کمکهــای
خیرخواهانــه مــرف کننــد .تفــاوت رشکتهــای متوســط بــا
رشکتهــای بــزرگ در ایــن اســت کــه رشکتهــای متوســط،
بودجــۀ مســئولیت اجتامعــی خــود را بــه طــور انحصــاری،
از طریــق ادارات داخلــی خــود بــه مــرف رســانده و در ایــن
زمینــه بــه دیگــران اعتــاد منیکننــد .رشکتهــای متوســط
منــی خواهنــد ،دولــت دســتور بــه مــرف هزینــۀ مشــخصی در
زمینــۀ مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا بدهــد؛ امــا از ارائــۀ هــر
گونــه مشــوق و مقــرره از ســوی دولــت در ایــن زمینــه اســتقبال
میکننــد .رشکتهــای متوســط دوســت دارنــد بــه خاطــر
ایفــای مســئولیت اجتامعــی ،از آنهــا قدردانــی صــورت گیــرد
و در صــورت وجــود مشــوقهای دولتــی میــزان فعالیتهــای
مربــوط بــه مســئولیت اجتامعــی خــود را افزایــش خواهنــد داد.

مصاحبههــا نشــان دادنــد کــه اکــر ســازمانهای غیــر
دولتــی اطالعــات زیــادی در مــورد نقــش مســئولیت اجتامعــی
رشکتهــا در محرکهــای اقتصــادی افغانســتان ندارنــد .ایــن
ســازمانها بــه طــور واقعــی درک منیکننــد کــه مســئولیت
اجتامعــی رشکتهــا مــی توانــد بــر کار ،منابــع بودجــه و تنــوع
بخشــیدن بــه ســند بودجــۀ آنهــا تأثیــر داشــته و در عیــن
حــال ،بــه ارتقــای فرصتهــای موجــود بــرای جوانــب ذینفــع
آنهــا کمــک کنــد .برخــی از رشکتهــا کــه درک خوبــی از
مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا داشــتند ،متکــی بــر نهادهایــی
چــون انســتیتوت جامعــۀ مدنــی افغانســتان میباشــند تــا بــا
آگاهیدهــی ،ارائــۀ آمــوزش و حامیــت از ایجــاد ســاختاری
بــرای مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا از طریــق پشــتیبانی،
البیگــری و حامیــت قانونــی بــه آنهــا کمــک کننــد.

رشکتهــای متوســط ،تأکیــد میورزنــد کــه دولــت بایــد بــرای
آلــوده کــردن آب و هــوا جریمــه وضــع کنــد و بیشــر اســتفاده از
تکنالوجیهایــی را ترغیــب کنــد کــه بــا محیــط زیســت بیشــر
ســازگاردارند .آگاهــی بیشــر در مــورد فوایــد مســئولیت اجتامعــی
رشکتهــا و شــیوههای ایفــای آن بــه رشکتهــای متوســط کمک
خواهــد کــرد کــه مشــارکت اجتامعــی خــود را افزایــش دهنــد.

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

در مجمــوع بــا  ۱۲ســازمان غیــر دولتــی ملــی در کابــل ،هــرات،
مــزار رشیــف ،قندهــار و جــال آبــاد مصاحبــه صــورت گرفــت.
حــد اوســط کارمنــدان هریــک از ایــن ســازمانها  ۷۸تــن بــوده
کــه تعــداد کارمنــدان در بزرگرتیــن ســازمان ۲۵۰ ،نفــر و در
کوچکرتیــن نهــاد  ۷نفــر میباشــد .حــدود ۸ ٪از ســازمانهای
غیــر دولتــی مصاحبــه شــونده در مناطــق شــهری فعالیــت دارنــد،
در حالیکــه  ۱۷٪از ایــن ســازمانها در مناطــق روســتایی و
 ۷۵٪هــم در مناطــق شــهری و هــم در مناطــق روســتایی فعالیــت
دارنــد .حــدود  ۵۰٪از ســازمانهای غیــر دولتــی در ســکتور
حقــوق بــر و دفــاع از آن ،فعالیــت دارنــد ،در حالیکــه ۱۷٪

اکــر ســازمانهای غیــر دولتــی معتقدنــد کــه بــا وجــود پتانســیل
آنهــا بــرای همــکاری مؤثــر بــا ســکتور خصوصــی (مخصوص ـاً
رشکتهــای بــزرگ) ،ایــن همــکاری شــان ،جــدی گرفتــه
نشــده و از تخصــص و حضــور ریش ـهای آنهــا در جامعــه بــرای
رهــری ابتــکارات و اقدامــات مربــوط بــه مســئولیت اجتامعــی
رشکتهــا ،قدردانــی و اســتفاده منیشــود.
اکــر ســازمانهای غیــر دولتــی بــر ایــن باورنــد کــه دولــت
مســئولیت دارد تــا بــا رشکتهــا همــکاری داشــته و آنهــا
را بــه پذیرفــن مســئولیت در قبــال جامعــه ،محیــط زیســت
و رفــاه جوامعــی کــه در آن فعالیــت دارنــد ،ترغیــب کــرده
و آنهــا را بــرای ایــن کار متقاعــد ســازد .آگاهیدهــی،
وضــع و تدویــن قوانیــن ،مقــرارت ،رهنمودهــا و تطبیــق
آنهــا در زمینــۀ رفتــار اجتامعــی مســئوالنه ،از جملــه
اهــداف مطلوبــی اســت کــه میتــوان روی آنهــا کار کــرد.

 .6 .4مسئولیت اجتامعی رشکتها و ترجیحات

سازمانهای غیر دولتی بیناملللی و حامیان مالی
دیــدگاه ســازمانهای غیــر دولتــی بیناللملــی دربــارۀ مســئولیت
اجتامعــی رشکتهــا ،مشــابه بــا دیــدگاه ســازمانهای غیــر
دولتــی افغانــی اســت .ســازمانهای غیــر دولتــی بیناملللــی،
ایفــای مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا را یــک رضورت
میداننــد؛ امــا بــا ایــن وجــود ،درک میکننــد کــه ذهنیــت
افغانهــا نســبت بــه مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا دارای
گرایشهایــی همچــون « دســت بکــش»« ،مــن منیفهمــم»
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و «بــه هــر حــال بــرای آنهــا اهمیتــی نــدارد» میباشــد .بــه
همیــن دلیــل ،ســازمانهای غیــر دولتــی بیناملللــی نیــز تأکیــد
بــر آگاهیدهــی ،پشــتیبانی و مشــارکت فعــال بــا رشکتهــا،
دولــت و در کل بــا جامعــه دارنــد.
برتــری ســازمانهای غیــر دولتــی بیناملللــی ،ایــن اســت کــه
دفاتــر مرکــزی آنهــا معمــوالً بــه طــور روزمــره ،بــا رشکتهــا در
ارتبــاط بــوده و از کمکهــای مالــی رشکتهــا بــرای کارهــای
معمــول و همچنیــن برنامههــای مخصــوص و ویــژۀ خود مســتفید
میشــوند .بــرای مثــال ،بنیــاد آســیا ( )Asia Foundationطــی
یــک ســال ،حــدود  ۲۲میلیــون دالــر از رشکتهــا دریافــت کــرد
و آن را در برنامههــا و کشــورهای مختلــف بــه مــرف رســاند.
ســازمانهای غیــر دولتــی بیناملللــی ،معمــوالً بــا معضــل
تأمیــن بودجــه از خــارج از کشــور بــرای برنامههــای خــود در
افغانســتان مواجــه میباشــند .برخــی از ســازمانهای غیــر
دولتــی بیناملللــی ،خــود یــک نهــاد متویــل کننــده نیــز میباشــد
کــه ایــن امــر ،توقعــات بیشــری از آنهــا در میــان افغانهــا
بــه وجــود مــیآورد .نقــش ایــن ســازمانهای غیــر دولتــی
بیناملللــی در تبلیــغ و ترویــج مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا
تــا حــدودی محــدود میباشــد؛ زیــرا پشــتیبانی آنهــا از ایفــای
مســئولیت اجتامعــی توســط رشکتهــای افغانــی و رشکتهــای
چنــد ملیتــی حــارض در افغانســتان ،ممکــن اســت بــد تعبیر شــود.
بنابــر ایــن ،نقــش ســازمانهای غیــر دولتــی بیناملللــی در تبلیــغ
و ترویــج مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا محــدود بــه حامیــت از
ســازمانهای دولتــی در ایجــاد رشایــط قانونــی بــرای مســئولیت
اجتامعــی و حامیــت از نهادهــای غیــر دولتــی و ســازمانهای
جامعــۀ مدنــی محلــی در ایجــاد زیربنایــی مناســب بــرای خــود،
دولــت و رشکتهــا میباشــد.

 .7 .4دیدگاههای مرصف کنندگان عام راجع به مسئولیت
اجتامعی رشکتها
نظری اجاملی بر دیدگاه مرصف کنندگان:
مــرف کننــدگان نیــز محصــوالت جامعــه بــوده و به ایــن لحاظ،
ســطح درک آنهــا از مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا بازتــاب
دهنــدۀ رشایــط کلــی کشــور میباشــد .نظرســنجی کیفــی نشــان
داد کــه مــرف کننــدگان عــام درک کاملــی از نقــش گســردۀ
مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا در اقدامــات رشکتهــا ندارنــد.
بــه همیــن دلیــل ،اصطــاح «مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا»
در جریــان ارزیابــی کمــی بــا «کمکهــای خیرخواهانــه» و
یــا «کمکهــای خیریــهای» رشکتهــا جایگزیــن شــد .ایــن
جایگزینــی ،درک مفهــوم مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا را در
میــان مــرف کننــدگان ارتقــاء داده و در عیــن حــال ،مبنــای
ســنجش دیــدگاه عمومــی آنهــا در مــورد رفتــار مســئوالنۀ
اجتامعــی رشکتهــا را در ایــن تحقیــق تشــکیل میدهــد.
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معلومات جمعیت شناسی:
بــرای ارائــۀ شــناختی معقــول از افــکار و دیدگاههــای مــرف
کننــدگان ،نظریــات بیــش از  ۲۰۰نقــر در پنــج شــهر کابــل،
هــرات ،مــزار رشیــف ،جــال آبــاد و قندهــار بررســی کیفــی
شــد .بــه دلیــل ماهیــت شــهر کابــل و ســطح اطالعــات مــردم
عــام از مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا 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
در برگیرنــدۀ دیدگاههــا و برداشــتهای متــام مــردم عــام ایــن
پنــج شــهر باشــد .اگرچــه از مردمــی کــه در مناطــق دوردســت
قــرار دارنــد ،نظرســنجی صــورت نگرفــت ،امــا گــان مـیرود کــه
ســطح آگاهــی و درک آنهــا از نقشهــای مســئولیت اجتامعــی
رشکتهــا و همچنیــن توقعــات شــان از رشکتهــا بــرای ایفــای
مســئولیت اجتامعیشــان ،تاحــدودی بــا ایــن یافتههــا مشــابه
اســت .تفاوتهایــی میــان دیدگاههــای مــرف کننــدگان
در شــهرهای مختلــف مشــاهده شــد؛ امــا نظریــات آنهــا در
مجمــوع نســبتاً مشــابه میباشــد.
کابل

شهرها

هرات
مزار رشیف
جالل آباد
قندهار
مجموع

فیصدی

تعداد مصاحبه ها
67

33

36

17.7

40

19.7

35

17.2

25

12.3

203

100

جدول  :4مصاحبه های والیتی

مصاحبــه شــوندگان از مشــاغل گوناگــون و بــا عناویــن مختلفــی
چــون کارمنــدان رشکتهــای بــزرگ و متوســط ،مالــکان
تجارتهــای کوچــک ،اعضــای ســازمانهای غیــر دولتــی،
نهادهــای اکادمیــک ،کارمنــدان حکومــت و مــردم عــام ،بــدون
وابســتگی مســتقیم ســازمانی در مصاحبههــا اشــراک داشــتند.
بــه همیــن دلیــل ،نظریــات آنهــا طــوری کــه در ایــن گــزارش
بازتــاب یافتــه اســت ،جامــع بــوده و از متــام اقشــار جامعــه در
کشــور منایندگــی میکنــد.

وابستگی مصاحبه
شوندگان

مرصف کننده

فیصدی

دفعات
97

47.8

23

11.3

رشکت کوچک

21

10.3

7

3.4

سازمان غیر دولتی ملی
سازمان غیر دولتی بیناملللی

22

10.8

7

3.4

بخشهای اکادمیک

26

12.8

203

100

رشکت بزرگ
رشکت متوسط

مجموع

جدول  :5وابستگی مصاحبه شوندگان

متأســفانه بــه خاطــر زمینــۀ فرهنگــی کشــور ،اکرثیــت مطلــق
مصاحبــه شــوندگان؛ یعنــی  ۸۹٪مــرد بودنــد و تنهــا  ۱۱٪از
مصاحبــه شــوندگان را زنــان تشــکیل میدادنــد.

شکل  - 20گروه سنی مصاحبه شوندگان

حــدود  ۷۵٪از مصاحبــه شــوندگان در ردۀ ســنی  ۲۰-۴۰ســال
قــرار داشــتند کــه ایــن رقــم بــه درســتی منایندگــی از توزیــع
نفــوس ( ۶۸٪زیــر ســن  ۳۰ســال) در افغانســتان میکنــد.
میــزان تحصیــات مصاحبــه شــوندگان بــه طــور دقیــق بازتــاب
دهنــدۀ اوســط میــزان تحصیــات در کشــور نیســت؛ زیــرا میــزان
ســواد بزرگســاالن در افغانســتان بــر اســاس بــرآورد یونســکو
( )UNESCOدر حــدود  ۳۲٪میباشــد .اشــراک کننــدگان
در ایــن نظرســنجی بیشــر از قــر تحصیــل کــرده و دارای
تحصیــات عالــی بودنــد؛ طــوری کــه  ۶۴٪مصاحبــه شــوندگان
مــدرک لیســانس و یــا مدرکــی باالتــراز آن داشــتند .ایــن تفــاوت
قابــل درک میباشــد؛ زیــرا معمــوالً ســطح تحصیــات نفــوس
شــهری باالتــر از اوســط میــزان تحصیــات در رسارس کشــور
اســت .بــه همیــن ترتیــب ،میــزان درآمــد آنهــا نیــز عمومــاً
باالتــر اســت کــه حــد اوســط درآمدهــای ماهانــۀ نفــوس شــهری
 ۴۲۰۰۰افغانــی و میانــۀ آن  ۲۶۵۰۰افغانــی میباشــد.

شکل  - 21میزان تحصیالت رشکت کنندگان در تحقیق

منبــع اطالعاتــی مصاحبــه شــوندگان از مســئولیت اجتامعــی
رشکتهــا:
هنگامــی کــه مصاحبــه شــوندگان در معــرض پرســشهای
مختلــف قــرار گرفتنــد ،حــدود  ۸۵٪از آنــان از فعالیتهــای
خیرخواهانــۀ رشکتهــا اطــاع داشــتند و حــدود  ۸۲٪بــر ایــن
بــاور بودنــد کــه ایــن کمکهــا بــه انکشــاف اجتامعــی آنهــا
کمــک میکنــد .اکــر مصاحبــه شــوندگان از طریــق تلویزیــون
و رادیــو ( ،)۶۷٪رســانههای اجتامعــی ( )۵۲٪و حــدود  ۲۶٪از
طریــق تجــارب شــخصی خــود از فعالیتهــای خیرخواهانــۀ
رشکتهــا آگاهــی داشــتند .در والیتهــای مختلــف،
تفاوتهایــی در دیدگاههــای افــراد مشــاهده میشــد .مــردم
مــزار رشیــف و قندهــار ،اهمیــت ایفــای مســئولیت اجتامعــی
رشکتهــا را در انکشــاف اجتامعــی ،حــدود  ۱۰٪کمــر از ســه
شــهر دیگــر ارزیابــی کردنــد .در مــزار رشیــف ،حــدود  ۱۰٪از
مــرف کننــدگان کمــری معتقــد بودنــد کــه ایفــای مســئولیت
اجتامعــی رشکتهــا ،باعــث بهبــود تصویــر ذهنــی مــردم از
رشکتهــا میشــود .نظریــات مــرف کننــدگان دیگــر شــهرها
در ایــن مــورد مشــابه بــود .در کابــل نقــش تلویزیــون و رادیــو در
ایجــاد آگاهــی در مــورد مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا کمــر و
در حــدود  ۱۵٪بــود و نقــش رســانههای اجتامعــی حــدود ۱۰٪
کمــر از دیگــر شــهرها بــوده اســت .در هــرات میــزان نقــش
رســانههای اجتامعــی در ایجــاد آگاهــی در مــورد مســئولیت
اجتامعــی رشکتهــا در ســطح بســیار پایینــی (حــدود  ۲۰٪کمــر
از دیگــر شــهرها) قــرار داشــت .در مــزار رشیــف حــدود ۱۰٪
مــرف کننــدگان بیشــری از طریــق دوســتان و خانــوادۀ خــود
در دیگــر شــهرها ،از مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا اطــاع
یافتــه بودنــد.
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اســتقبال مــرف کننــدگان از مســئولیت اجتامعــی
رشکتهــا :
مصاحبــه شــوندگان بــه طــور عمــوم ،از رشکتهایــی کــه بــه
اهــدای کمکهــای خیریــه میپردازنــد ،اســتقبال میکننــد.
حــدود  ۷۹٪از مصاحبــه شــوندگان اظهــار داشــتند کــه خریــد
محصــوالت و خدمــات رشکتهایــی را ترجیــح میدهنــد
کــه بــه کمکهــای خیریــهای پرداختــه و مســئوالنه رفتــار
میکننــد .بیــش از ۹۰٪از مصاحبــه شــوندگان یــا بــا انتخــاب
گزینــۀ «کامــا موافــق» یــا « موافــق» بــه ایــن ســؤال کــه
آیــا ترجیــح شــان خریــد محصــوالت و خدمــات رشکتهایــی
اســت کــه مراقبتهــای صحــی رایــگان ،خدمــات آموزشــی و
آب آشــامیدنی ســامل ارائــه داده ،بــه محیــط زیســت اهمیــت
میدهنــد ،برنامههــای خیری ـهای داشــته و بــه جامعــه و کشــور
خــود احــرام و اهمیــت قائــل میباشــند ،پاســخ موافــق دادنــد.
بــا در نظــر داشــت متــام خدماتــی کــه از ســوی رشکتهــا
ارائــه داده میشــود ،میــزان اســتقبال هــرات بــه طــور اوســط
۷ ٪کمــر نســبت بــه دیگــر شــهرها بــود .اوســط میــزان اســتقابل
از مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا در دیگــر شــهرها تقریبــا برابــر
بــود.

شکل  - 23میزان ترجیح مشرتیان به مسئولیت اجتامعی رشکتها

ایــن یافتههــا نشــان میدهنــد کــه اگــر رشکتهــا بــه
درســتی برنامههــای مربــوط بــه کمکهــای اجتامعــی خــود
را تبلیــغ کننــد ،مشــریان بــه احتــال زیــاد آنهــا را بــه دیگــر
رشکتهــای رقیــب ترجیــح خواهنــد داد .امــا نظرســنجیهای
مــا از رشکتهــا ،ایــن ارزیابــی را تأییــد منیکنــد (بــه شــکل
 ۱۲مراجعــه کنیــد) .نظرســنجی رشکتهــا ،نشــان داد کــه
تنهــا حــدود  ۱۴٪از رشکتهــای بــزرگ و  ۱۰٪از رشکتهــا
متوســط معتقــد بودنــد کــه افزایــش هزینــۀ مســئولیت اجتامعــی
رشکتهــا ،منجــر بــه افزایــش فروشــات میشــود .عــاوه بــر
ایــن ،تنهــا  ۳۶٪از رشکتهــای بــزرگ و  ۳۰٪از رشکتهــای
متوســط اظهــار داشــتند کــه مشــارکت بیشــر در ایفــای
مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا ،میــزان وفــاداری مشــریان
را افزایــش خواهــد داد .بــه نظــر میرســد کــه رشکتهــا
تحقیقــات دقیقــی در ایــن زمینــه انجــام نــداده باشــند و بــه
همیــن دلیــل ،اطــاع ندارنــد کــه بــا رفتــار اجتامعــی مســئوالنۀ
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و تبلیــغ درســت آن ،میتواننــد درآمــد خویــش را افزایــش دهنــد.
ایــن رشکتهــا منیداننــد کــه مشــریان ،رشکتهایــی را کــه
رفتــار اجتامعــی مســئوالنه دارنــد بــه رقبــای آنهــا کــه فاقــد چنیــن
رفتــاریباشــند ،ترجیــح میدهنــد .یافتههــای ایــن نظرســنجی
مطابــق بــا رونــد جهانــی مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا
میباشــد کــه نشــان میدهــد ،رشکتهایــی کــه برنامههــای
مربــوط بــه مســئولیت اجتامعــی آنهــا بــه خوبــی تعریــف و
تبلیــغ شــده باشــد ،افزایشــی در ارقــام فــروش و ســود خــود
مشــاهده میکننــد .بــرای رشکتهــای افغانــی مهــم اســت کــه:
(الــف) از ایــن محــرک مهــم آگاه شــوند؛ (ب) بــه ارائــۀ
برنامههــای مؤثرتــر و فعالتــر در زمینــۀ مســئولیت اجتامعــی
رشکتهــا ترغیــب شــوند؛ و (ج) ایفــای مســئولیت اجتامعــی
خــود را بــه صــورت مؤثرتــری بــه مشــریان خــود تبلیــغ کننــد
تــا منافــع واقعــی رفتــار اجتامعــی مســئوالنۀ خــود را ببیننــد.
مرصف کننده به عنوان عامل بازریابی برای رشکت
حــدود  ۶۷٪از مصاحبــه شــوندگان ،اظهــار داشــتند کــه بــدون
هیــچ تردیــد ،خریــد محصــوالت و خدمــات رشکتهایــی را کــه
مســئولیت اجتامعــی خــود را ایفــای میکننــد ،بــه دوســتان و
خانــوادۀ خــود توصیــه میکننــد .ایــن رقــم در قندهــار بــه طــور
قابــل مالحظـهای (حــدود  )۲۳٪کمــر بــود در حالــی کــه حــدود
 ۹٪مــرف کننــدگان بیشــری در کابــل اظهــار داشــتند کــه
خریــد محصــوالت و خدمــات چنیــن رشکتهایــی را بــه دوســتان
و خانــوادۀ خــود پیشــنهاد میکننــد .بــه ایــن ترتیــب ،مــرف
کننــدگان مایــل هســتند تــا خدمــات و محصــوالت رشکتهایــی
را کــه دارای برنامههــای مناســب در زمینــۀ مســئولیت اجتامعــی
رشکتهــا میباشــند ،تبلیــغ منــوده و بــرای آنهــا بازاریابــی
کننــد .بنابــر ایــن ،برنامههــای مربــوط بــه مســئولیت اجتامعــی
رشکتهــا در واقــع« ،ارزش افــزوده» قابــل توجهــی بــرای
رشکتهــا بــوده و از ایــن برنامههــا بایــد بــرای بهبــود فوایــد
تجارتــی و بازاریابــی بــه بهرتیــن نحــو ممکــن اســتفاده شــود.
مشوقهای دولتی برای مسئولیت اجتامعی رشکتها:
مصاحبههــای مــا بــا نهادهــای دولتــی ،بــه شــمول وزارت مالیــه
نشــان داد کــه ایــن نهادهــا مایــل بــه ارائــۀ مشــوقهای مالیاتــی
در ادای کمکهــای خیریــهای منیباشــند؛ زیــرا در حــال
حــارض ،اولویــت دولــت افزایــش عوایــد مالیاتــی اســت و ارائــۀ
معافیتهــای مالیاتــی بــا ایــن اولویــت در تناقــض میباشــد.
مــرف کننــدگان بــا ایــن موضــع دولــت مخالــف بــوده و بــا
توافــق عمومــی ( )۸۸٪درخواســت دارنــد تــا دولــت مشــوقهایی
بــرای رشکتهایــی کــه اقــدام بــه رفتــار اجتامعــی مســئوالنه
میکننــد ارائــه دهــد .در مقایســه بــا دیگــر شــهرها اوســط توافــق
مصاحبــه شــوندگان کابــل بــا ایــن موضــوع ،حــدود  ۱۱٪کمــر
بــود .تنهــا  ٪۵از پاســخگویان بــه ارائــۀ چنیــن مشــوقهایی
اعــراض کردنــد کــه ایــن خــود ،بیانگــر موقــف مشــخص مــردم
در رابطــه بــا ایــن موضــوع میباشــد .ایــن یافتههــا توجیــه

قاطعــی بــرای انســتیتوت جامعــۀ مدنــی افغانســتان و رشکتهــا
میباشــد تــا بــرای ارائــۀ چنیــن مشــوقهایی البیگــری کــرده و
جلــب حامیــت کننــد .کــم اهمیــت تلقــی کــردن ارزش و تأثیــر
مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا از ســوی دولــت کوتــه بینانــه
اســت؛ زیــرا یــک برنامــۀ خــوب در زمینــۀ مســئولیت اجتامعــی
رشکتهــا میتوانــد بــه عنــوان ابــزاری بــرای ارتقــای کیفیــت
زندگــی مــردم و کمــک بــه انکشــاف اجتامعــی ،اقتصــادی،
زیســت محیطــی و سیاســی کشــور مفیــد واقــع شــود.

شکل  - 24ارائۀ مشوقهایی از سوی دولت در قسمت مسئولیت اجتامعی رشکتها

فرمان دولت به ایفای مسئولیت اجتامعی رشکتها:
مــرف کننــدگان ،بــا فرمــان دولــت بــه اجــرای برنامههــای
مربــوط بــه مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا بــه طــور کامــل
موافــق میباشــند .حــدود  ۷۷٪از پاســخگویان بــا چنیــن
دســتوری از ســوی دولــت «موافــق» یــا «کامــا موافــق»
بودنــد؛ در حالــی کــه تنهــا ۲ ٪بــا آن مخالفــت نشــان دادنــد.
هیــچ کــدام از پاســخگویان بــا دســتور دولــت بــه رشکتهــا
بــرای اهــدای کمکهــای خیریــهای «کامــا مخالــف»
منیباشــند .تفاوتهــای قابــل مالحظــهای میــان پنــج شــهر
وجــود نداشــت ،اگرچــه پاســخگویان در کابــل و هــرات،
حــدود ۶ ٪الــی ۸ ٪حامیــت کمــری از دســتور دولــت بــه
رشکتهــا بــرای اهــدای کمکهــای خیری ـهای نشــان دادنــد.
هنگامــی کــه ســؤال از کمکهــای خیریــه بــه مفهــوم کلــی
مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا معطــوف شــد ،مشــخص شــد
کــه بســیاری از مــرف کننــدگان ،درک درســتی از آن ندارنــد
و بــه همیــن دلیــل ،پاســخها متفــاوت بــود .حــدود  ۶۵٪از
پاســخگویان بــا تحمیــل ایفــای مســئولیت اجتامعــی بــر
رشکتهــا مخالــف بودنــد (در کابــل  ۲۳٪و در هــرات ۱۳٪
کمــر موافقــت نشــان دادنــد؛ در حالــی کــه در مــزار رشیــف،
قندهــار و جــال آبــاد حــدود  ۱۴٪الــی  ۲۳٪بیشــر موافــق
بودنــد) .حــدود  ۴۶٪از پاســخگویان ،بــا جریمــۀ رشکتهــا بــه
خاطــر عــدم ایفــای مســئولیت اجتامعــی موافــق بودنــد (هــرات
و مــزار رشیــف حــدود  ۲۲٪حامیــت بیشــری از وضــع جریمــه
و قندهــار و جــال آبــاد حــدود  ۲۵٪حامیــت کمــری از آن
نشــان دادنــد) .ایــن تناقــض مشــهود را میتــوان تنهــا بــه درک
ضعیــف پاســخگویان از موضــوع مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا

ربــط داد .مفهــوم کمکهــای خیریــهای رشکتهــا و دیگــر
بخشهــای مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا؛ از جملــه حفاظــت
از محیــط زیســت ،کشــور و جامعــه ،آب آشــامیدنی ســامل،
آمــوزش بــا کیفیــت و مراقبتهــای صحــی بــا کیفیــت ،بــه شــدت
از ســوی پاســخگویان حامیــت میشــود و بیشــر از  ۹۰٪آنهــا
پشــتیبانی خــود را ابــراز داشــتند .بنابــر ایــن ،در حالــی که مرصف
کننــدگان بــه تحمیــل ایفــای مســئولیت اجتامعــی بــر رشکتهــا
از ســوی دولــت بــه طــور جــدی معــرض میباشــند ،امــا در
واقــع ،از دولــت میخواهنــد کــه بــرای مســئولیت اجتامعــی
رشکتهــا ســاز و کار و مشــوقهای مالــی در نظــر بگیــرد.
پاســخگویان بــه خوبــی درک میکننــد کــه رشکتهــای کوچــک
رشایــط کامــاً متفاوتــی دارنــد کــه آنــان را از لحــاظ مالــی و
حقوقــی آســیب پذیــر میســازد .در نتیجــه  ۵۷٪از پاســخگویان
بــا تحمیــل ایفــای مســئولیت اجتامعــی بــر رشکتهــای کوچــک
موافــق نبودنــد .در کابــل ،ایــن رقــم بــه طــور قابــل مالحظـهای
افزایــش داشــت کــه بــه  ۷۸٪میرســید؛ در حالــی کــه ایــن
رقــم ،در مــزار رشیــف و جــال آبــاد بــه ترتیــب ۴۶٪ ،و ۳۵٪
بــود کــه بــه طــور قابــل مالحظـهای کاهــش را نشــان میدهــد.
مرصف وجوه مسئولیت اجتامعی رشکتها:
حــدود  ۶۶٪از پاســخگویان ترجیــح میدهنــد تــا بــه جــای
اســتفاده از دولــت یــا ســازمانهای دیگــر ،خــود رشکتهــا
وجــوه مربــوط بــه مســئولیت اجتامعیشــان را بــه مــرف
برســانند .ایــن رقــم در کابــل و هــرات حــدود  ۲۰٪کمــر و
در ســه شــهر دیگــر حــدود  ۲۵٪بیشــر میباشــد .علــت ایــن
ترجیــح احتــاالً عــدم اعتــاد مــرف کننــدگان بــه دولــت
یــا ســازمانهای دیگــر اســت .از دالیــل ایــن عــدم اعتــاد،
میتــوان بــه ارتباطــات ناکافــی و آگاهــی کــم مــردم از کارهایــی
کــه دیگــر نهادهــا ،ماننــد ســازمانهای جامعــۀ مدنــی در کشــور
ارائــه مــی دهنــد اشــاره کــرد .تالشهــا و کارهــای ســازمانهای
جامعــۀ مدنــی ممکــن اســت ،پیامدهــای مؤثرتــری نســبت بــه
اقدامــات مســتقیم خــود رشکتهــا در زمینــۀ کمکهــای
خیرخواهانــه داشــته باشــد .عــاوه برایــن ،از آنجایــی کــه
برنامــۀ شــناخته شــده و مشــخصی بــرای نظــارت بــر پروژههایــی
وجــود نــدارد کــه ســازمانهای جامعــۀ مدنــی بــرای رشکتهــا
اجــرا مــی کننــد ،مــرف کننــدگان تردیــد دارنــد کــه مــرف
بودجــۀ مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا را بــه عهــدۀ دیگــران
بگذارنــد .عــدم اعتــاد پاســخگویان بــه نهادهــای غیــر دولتــی
در کابــل و هــرات بــه مراتــب کمــر و در حــدود  ۴۵٪بــود و
در ایــن شــهرها اعتــاد بــه نهادهــای غیــر دولتــی بیشــر
میباشــد .بــه همیــن شــکل ،پاســخگویان بــا ایــن نظــر کــه
دولــت وجــوه مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا را جمــع آوری
کــرده و ســپس بــه مــرف برســاند ،نیــز بــا تفــاوت  ۴۱٪بــه ۳۴٪
مخالــف بودنــد؛ اگرچــه مــرف کننــدگان در کابــل نســبت بــه
چهــار شــهر دیگــر بــا ایــن نظــر بیشــر موافقــت نشــان دادنــد.
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خالصه
بــه طــور خالصــه ،مــرف کننــدگان میخواهنــد ،رشکتهــا از
لحــاظ اجتامعــی مســئولیت بپذیرنــد و متایــل دارنــد بــا خریــد
محصــوالت و خدمــات آنها و بــا ترغیب دوســتان و خانوادههای
خــود بــه خریــد محصــوالت و خدمــات آنهــا بــه خاطــر ایفــای
مســئولیت اجتامعــی شــان بــه ایــن رشکتهــا پــاداش دهنــد.
مــرف کننــدگان حارضنــد بــر دولــت فشــاروارد کننــد تــا بــرای
ترغیــب و افزایــش رفتــار مســئوالنۀ رشکتهــا ،بــه آنهــا
مشــوقهایی ارائــه دهــد .امــا در صــورت عــدم ایفــای مســئولیت
اجتامعــی از ســوی رشکتهــا ،مــرف کننــدگان حارضنــد ،از
فرمــان دولــت بــرای واداشــن رشکتهــا بــه انجــام کمکهــای
خیریــهای و همچنیــن ،وضــع جریمــه برآنهــا حامیــت کننــد.
مــرف کننــدگان عــام متایــل دارنــد تــا خــود رشکتهــا
مســئولیت توزیــع و مــرف کمکهــای مالــی شــان را بــه
عهــده بگیرنــد .بــه نظــر آنهــا ،عاقالنــه نیســت کــه دولــت وجــوه
مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا را جمــع آوری و ســپس در میــان
نیازمنــدان توزیــع کنــد .مــرف کننــدگان درک مــی کننــد کــه
رشکتهــای کوچــک در مقابــل تغییــرات اقتصــادی و سیاســی
بیشــر آســیب پذیــر بــوده و مــی خواهنــد بــه آنهــا اجــازه داده
شــود تــا طبــق میــل خــود ،بــه مســئولیت اجتامعیشــان عمــل
کننــد.
دیــدگاه مــرف کننــده عاملــی بســیار مهــم بــرای رشکتهــا،
دولــت و جامعــۀ مدنــی اســت کــه بایــد بــه آن توجــه صــورت
گرفتــه و احــرام گذاشــته شــود.
رشکتهــا بایــد درک کننــد کــه مــرف کننــدگان نســبت بــه
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رفتــار رشکتهــا در قبــال اجتــات محلــی ،کشــور و در کل
جامعــه حســاس میباشــند .مــرف کننــدگان ،رشکتهایــی را
ترجیــح میدهنــد کــه رفتــار اجتامعــی مســئوالنهتری دارنــد .در
فضایــی پــر از رقابــت ،توجــه بــه چنیــن عواملــی کــه میتوانــد
رشکتهــا را از رقبــای شــان متامیــز ســازد ،بســیار مهــم اســت.
دولــت بایــد بدانــد و درک کنــد کــه خواســت مــرف کننــدگان از
دولــت ایــن اســت کــه نقــش رهــری ترغیــب ،تشــویق و حتــی
اجبــار رشکتهــا را بــرای کمــک بــه جامعــه بــه عهــده بگیــرد،
تــا رشکتهــا فقــط بــه فکــر منافــع خــود نبــوده و نقشــی جــدی
در ایجــاد رفــاه اجتامعــی ایفــا کننــد .بــه همیــن دلیــل ،مــرف
کننــدگان از دولــت میخواهنــد تــا قوانیــن ،قواعــد و مقرراتــی را
بــرای هدایــت رونــد مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا در کشــور
وضــع کنــد .آنــان همچنیــن ،از دولــت میخواهنــد کــه بــه
تطبیــق ایــن قوانیــن و مقــررات پرداختــه و اطمینــان حاصــل
کنــد کــه رشکتهــا در مجمــوع ،بــرای تأمیــن رفــاه اجتامعــی
نقــش مؤثــری ایفــا میکننــد.
ســازمانهای جامعــۀ مدنــی میداننــد کــه نــه دولــت و نــه
رشکتهــا اقدامــات قابــل مالحظ ـهای بــرای ایفــای مســئولیت
اجتامعــی رشکتهــا روی دســت نخواهنــد گرفــت .بنابرایــن،
ایــن مســئولیت دولــت اســت ]؟[ کــه دیدگاههــای مــرف
کننــدگان را بــه پالیسـیهای قابــل اجــرا ،قوانیــن و سیســتمهای
حامیتــی ،تبدیــل کنــد تــا مشــارکت رشکتهــا در رفتارهــای
مســئوالنۀ اجتامعــی منظمتــر ،مؤثرتــر و عــاری از تنــش و
مخالفــت صــورت گیــرد.
همــکاری دولــت ،رشکتهــا و ســازمانهای جامعــۀ مدنــی کلیــد
توســعۀ موفــق مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا در افغانســتان
میباشــد.
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.5تأثیــرات مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا و
متابعــت از آن در افغانســتان
 .1 .5اندازه گیری تأثیر مسئولیت اجتامعی رشکتها در
افغانستان

انــدازه گیــری تأثیــر فعالیتهــای مربــوط بــه مســئولیت
اجتامعــی رشکتهــا در افغانســتان کار دشــواری اســت.
در ســال  ۲۰۱۷آقــای عبداللــه عــادل یــک محصــل افغــان
در مقطــع داکــری در دانشــگاه بوخــوم جرمنــی ،در مــورد
«شــیوهها و تأثیــر اقتصــادی مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا
در افغانســتان» رشوع بــه تحقیــق کــرد .هــدف تحقیــق وی
«بررســی منونههــای مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا در
افغانســتان و دالیــل رشکتهــا بــرای اقــدام بــه ایفــای مســئولیت
اجتامعــی» بــود .وی قصــد داشــت تــا فعالیتهــای مربــوط بــه
مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا را در افغانســتان ،ســنخ شناســی
و دســتهبندی کــرده و ســپس آنهــا را بــا فعالیتهــای مشــابه در
دیگــر کشــورهای در حــال توســعه و توســعه یافتــه مقایســه کنــد.
هــدف دیگــر ایــن تحقیــق «تحلیــل مفصــل برخــی از مــوارد
منتخــب (پروژههــای منتخــب در زمینــۀ مســئولیت اجتامعــی
رشکتهــا)» بــه منظــور بررســی «تأثیــر اقتصــادی آنهــا بــر
جوامــع محلــی ،بــا اســتفاده از شــیوههای ارزیابــی اقتصــادی»
بــود .آقــای عــادل میخواســت ،دریابــد کــه آیــا «مســئولیت
اجتامعــی رشکتهــا میتوانــد گزین ـهای متنــاوب یــا جایگزیــن
بــرای تأمیــن خدمــات شــهری» در افغانســتان باشــد یــا خیــر.
پــس از بررســی وبســایت رشکتهــای افغــان و نظرســنجی
اینرتنتــی از آنهــا ،آقــای عــادل بــه ایــن نتیجــه رســید کــه تعــداد
فعالیتهــای مربــوط بــه مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا در
افغانســتان ،قابــل مالحظــه بــوده و بایــد در مــورد «وجــود» و
«تأثیــر» ایــن فعالیتهــا تحقیقــات میدانــی()field research
صــورت گیــرد .البتــه ،پــس از تحقیقــات ابتدایــی میدانــی،
آقــای عــادل چــارهای جــز توقــف تحقیــق را نداشــت؛ زیــرا در
تشــخیص ،مشــاهده و ارزیابــی محلهــای اجــرای مســئولیت
اجتامعــی رشکتهــا بــا چال ـش و مخالف ـت روبــرو شــدد .بیــش
از  ۱۸نامــۀ رســمی از ســوی نهادهــا و وزارتهــای مربوطــه،
بــه حامیــت از انجــام ایــن تحقیــق صــادر شــد و بیــش از ۷۰
ایمیــل رســمی و غیــر رســمی مبادلــه شــد تــا پروژههــای مربــوط
بــه مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا بــه طــور رســمی مــورد
تحقیــق قرارگیــرد .آقــای عــادل در مجمــوع ،تنهــا از  ۱۱محــل
در چهــار والیــت بازدیــد کــرد؛ زیــرا رشکتهــا نگرانیهایــی در
زمینــۀ نقــض حریــم خصوصیشــان ،بــی اعتــادی و نیــز دیگــر
نگرانیهایــی افشــا ناشــده داشــتند .نبــود ادارات مســئولی کــه
بتواننــد بــه همــکاری رســمی بــا آقــای عــادل بپردازنــد ،نیــز بــر
ایــن چالشهــا افــزود .در نتیجــه ،در اکــر مــوارد آقــای عــادل
نتوانســت پروژههایــی را کــه در وبســایت رشکتهــا قــرار داشــتند،
شناســایی کــرده و از آنهــا بازدیــد بــه عمــل آورنــد .پروژههایــی
کــه از آنهــا بازدیــد بــه عمــل آمــد ،شــامل عرضــۀ خدمــات در

بخشهــای مکاتــب ،شــفاخانهها ،مراکــز آمــوزش الکرتونیکــی،
چاههــای آب و پــروژۀ درمــان از راه دور بودنــد .آقــای عــادل
در ایــن تحقیــق ،بــه نتایــج کلیــدی ذیــل دســت یافــت:
.1
.2
.3

.4

.5
.6

.7

.8

1متــام رشکتهــای بــزرگ دارای فعالیتهــای اجتامعــی
میباشــند؛ امــا تنهــا برخــی از آنهــا بــا اصطــاح
«مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا» آشــنایی دارنــد.
2رشکتهــای خصوصــی عمدتــاً در ســکتور مخابــرات
فعالیتهــای اجتامعــی ثابــت دارنــد.
3اکــر پروژههــای اجتامعــی رشکتهــای خصوصــی (ماننــد
امــداد رســانی در حــوادث طبیعــی و توزیــع غــذا و غیــره)،
کوتــاه مــدت بــوده و بــه ایــن دلیــل ،شناســایی جوانــب
ذینفــع در آنهــا دشــوار میباشــد .عــاوه بــر ایــن ،برخــی
از پروژههــا در مناطقــی تطبیــق میشــوند کــه نهادهــای
غیــر دولتــی نیــز عیــن خدمــات را در آن مناطــق ارائــه
میدهنــد .ایــن امــر ،انــدازه گیــری دقیــق تأثیــر مســتقیم
پروژههــای مربــوط بــه مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا را
دشــوار میســازد.
4بــه دلیــل فقــدان مکانیزمهــای حفــظ دوام پروژههــای
مربــوط بــه مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا ،بعــد از چنــد
ســال تقریبــاً متــام پروژههــا یــا از بیــن رفتــه بودنــد و یــا
تأثیــر آنهــا کــم شــده بــود.
5وضعیــت کلــی اقتصــادی و تجارتــی ،برخــی از رشکتهــا
را وادار ســاخت تــا بودجــۀ پروژههــای اجتامعــی خــود را
کاهــش دهنــد.
6اکــر رشکتهــا بنیادهــای مســتقلی بــرای فعالیتهــای
مربــوط بــه مســئولیت اجتامعــی خــود تشــکیل دادهانــد.
امــا در بعضــی از رشکتهــا ،بخشهــای بازاریابــی و منابــع
بــری مســئول پروژههــای مربــوط بــه مســئولیت اجتامعــی
رشکتهــا بودنــد .ایــن امــر ،شناســایی پروژههــای مربــوط
بــه مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا را دشــوار مــی ســاخت.
7بعضــی از پروژههــا (بــرای مثــال اعــار شــفاخانهها،
مکاتــب ،چاههــای کوچــک آب و پارکهــای بــازی) را
میتــوان بــرای ارزیابــی تأثیــر اقتصــادی آنهــا در نظــر
گرفــت ،امــا ایــن نــوع انــدازه گیــری دشــوار میباشــد؛
زیــرا خــود رشکتهــا در ادارۀ ایــن تســهیالت دخیــل
منیباشــند.
8در تعــداد بســیار کمــی از پروژههــا بــه تحقیــق بیشــر
عالقمنــدی نشــان داده میشــد کــه در میــان آنهــا ،پــروژۀ
درمــان از راه دور رشکــت روشــن و پــروژۀ اهــدای بورســیۀ
رشکــت ام .تــی .ان افغانســتان را میتــوان نــام بــرد.

ارزیابــی کلــی در پــروژۀ تحقیــق ایــن شــد کــه بــه دلیــل فقــدان
رشایــط قانونــی مناســب و درک ضعیــف از مفهــوم مســئولیت
اجتامعــی رشکتهــا (بــه شــمول مکانیزمهــای گــزارش دهــی،
مقطعــی بــودن ماهیــت تعهــدات رشکتهــا کــه تأثیــر آنهــا را
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بــر پایــداری فعالیتهــا محــدود میســازد ،فقــدان هامهنگــی
مناســب بیــن دولــت و ســازمانهادهای غیــر دولتــی در محــل
تطبیــق پــروژه و غیــره) ارزیابــی تأثیــر ایــن گونــه فعالیتهــا
را بســیار دشــوار میســازد .عــاوه بــر ایــن ،نتایــج تحقیــق،
ارائــۀ اطالعــات نادرســت در مــورد مقــدار ،گســره و میــزان
موفقیــت فعالیتهــای مربــوط بــه مســئولیت اجتامعــی
رشکتهــا از ســوی برخــی از رشکتهــا نیــز ممکــن اســت بــر
اثرگــذاری واقعــی مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا تأثیــر بگــذارد.
یافتههــای آقــای عــادل مطابــق بــا نظریاتــی اســت کــه
مصاحبــه شــوندگان در جریــان ایــن تحقیــق اظهــار داشــتند.
طبــق ایــن یافتههــا و نظریــات ،دلیــل اقدامــات نامؤثــر در
زمینــۀ مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا فقــدان مقــررات و
نظــارت دولــت میباشــد .عــاوه بــر ایــن ،فقــدان آگاهــی
مناســب رشکتهــا و جامعــه در مــورد گســره و زمینــۀ مســئولیت
اجتامعــی رشکتهــا بــه نامؤثریــت اقدامــات مربــوط بــه
مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا در کشــور افــزوده اســت.
یافتههــای دلــرد کننــدۀ آقــای عــادل در مــورد مؤثریــت و
تأثیــر مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا در افغانســتان ،فقــط
از دیــدگاه اقدامــات برشدوســتانۀ رشکتهــا بــوده و تنهــا
اشــارهای بــه وضعیــت کلــی مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا
در کشــور دارد .مــا دیگــر جنبههــای مســئولیت اجتامعــی
رشکتهــا؛ ماننــد رهــری رشکــت ،اصــول اخالقــی انجــام
تجــارت و پیــروی از رهنمودهــای زیســت محیطــی ،شــغلی
و اجتامعــی را نیــز در ادامــه مــورد بحــث قــرار میدهیــم.

 .2 .5رهربی رشکت

رهــری شایســتۀ رشکــت بــا شــهروندی شایســتۀ رشکتــی بــا
یکدیگــر پیونــد دارنــد .رشکتــی کــه بــه شایســتگی رهــری شــود،
از مســئولیت خــود نــه تنهــا نســبت بــه ســهامداران ،بلکــه نســبت
بــه کارمنــدان خــود ،جامعــهای کــه در آن فعالیــت میکنــد و
دولتــی کــه بــه آن مالیــات میپــردازد آگاهــی داشــته و میدانــد
کــه بایــد از چــه مقرراتــی پیــروی کنــد و بــه چــه نگرانیهــای
زیســت محیطــی و اجتامعــی توجــه نشــان دهــد .رشکتــی
کــه بــه شایســتگی رهــری میشــود قــادر خواهــد بــود ،بــه
اهــداف و تعهــدات وعــده داده شــدۀ خــود در زمینــۀ مســئولیت
اجتامعــی رشکتهــا عمــل کنــد .بنابــر ایــن ،یــک سیســتم
رهــری شایســته بــرای رشکــت در زمینــۀ مســئولیت اجتامعــی
رشکتهــا ،از اهمیــت قابــل مالحظــهای برخــوردار اســت.
یکــی از اجــزای بســیار مهم سیســتم رهــری یک رشکــت ،هیئت
مدیــرۀ رشکــت میباشــد .هیئــت مدیــره مؤظــف اســت ،راهــی را
بــرای رشکــت انتخــاب کنــد کــه آن را بــه نهــادی بــا وجــدان
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 میشــود.
هیئــت مدیــرۀ یــک رشکــت جرمنــی معمــوالً متشــکل از
اشــخاصی ،بــه منایندگــی از ســهامداران ،کارگران/کارمنــدان،
نهادهــای دولتــی ،ســازمانهای رفــاه اجتامعــی ،مؤسســات
مالــی (بانکهــا) و دیگــر جوانــب ذینفــع میباشــد .ایــن ترکیــب،
تضمیــن میکنــد کــه تصامیــم رشکــت بــا در نظــر داشــت منافــع
متــام جوانــب ذینفــع ،اتخــاذ شــده و رشکــت تبدیــل بــه یــک
«شــهروند خــوب» شــده و یــک شــهروند خــوب باقــی میمانــد.
در افغانســتان نظــام یــا مقرراتــی وجــود نــدارد کــه راهنامیــی
بــرای تبدیــل شــدن رشکتهــا بــه نهادهــای مســئول باشــد؛
چــه برســد بــه ایــن کــه آنهــا را بــه «شــهروندان خــوب»
تبدیــل کنــد .در مــواردی کــه رشکتهــا بــه تنهایــی یــک نظــام
ررهــری ســامل بــه وجــود آورده انــد ،نظــارت و یــا مقرراتــی
وجــود نــدارد کــه پیــروی از ایــن رهــری ســامل را تضمیــن کنــد.
مالــکان رشکتهــای داخلــی ،معمــوالً اشــخاص یــا خانوادههــا
میباشــند و از ایــن لحــاظ ،دینامیســم سیســتم رهــری ایــن
رشکتهــا نیــز وابســته بــه ایــن اشــخاص یــا خانوادههــا اســت.
رشکتهــای چنــد ملیتــی معمــوالً دارای ســاختار رهــری خوبــی
میباشــند کــه از دفاتــر مرکــزی آنهــا ناشــی میشــود و البتــه،
چنیــن ســاختارهایی نیــز توســط هیــچ نهــاد خارجــی دیگــری
در افغانســتان نظــارت و تنظیــم منیشــوند .در نتیجــه ،حتــی
اگــر رشکتــی بــه شایســتگی رهــری شــود و وجــدان اجتامعــی
را در خــود انکشــاف داده باشــد ،ثبــات و پایــداری ایــن وجــدان
اجتامعــی معمــوالً وابســته بــه شــانس اســت و نــه بــر پایــۀ
ســاختار رهــری کــه بــه خوبــی انکشــاف یافتــه و عملــی گــردد.

 .3 .5اصول اخالقی فعالیت تجارتی در افغانستان

دایــرة معــارف بریتانیــکا ( )Encyclopedia Britannicaتفاوتــی
جزئــی میــان اخــاق ( )moralityو اصــول اخالقــی ()ethics
قائــل شــده اســت« .اخــاق و اصــول اخالقــی هــر دو تــا
حــدی ،تفــاوت میــان «خــوب و بــد» یــا «درســت و غلــط» را
افــاده میکنــد .بــه نظــر اغلــب مــردم اخــاق مفهومــی شــخصی
و هنجــاری اســت در حالــی کــه اصــول اخالقــی در واقــع
معیارهــای «خــوب و بــد» اســت کــه منشــأ آن جامعــه یــا زمینــۀ
اجتامعــی میباشــد» . 40بنابــر ایــن ،اخــاق در تجــارت بــر
مبنــای معیارهــای شــخصی رهنــای تجــارت اســت؛ در حالــی
کــه اصــول اخالقــی بــر مبنــای معیارهــا ،رهنمودهــا و قواعــدی
اســت کــه از ســوی رشکــت ،دولــت یــا هــر نهــاد قانونگــذار
دیگــری بــرای انجــام تجــارت «آبرومندانــه» و «قانونــی» وضــع
میشــوند .بــروس وینشــتاین ( )Bruce Weinsteinدر مقال ـهای
بــا عنــوان «آیــا تفاوتــی میــان اصــول اخالقــی و اخــاق در
تجــارت وجــود دارد؟» ،تعاریــف مختلفــی را مــرور مــی کنــد
کــه بــر اســاس آنهــا ،ایــن تفــاوت رشح داده میشــود .یکــی

از ایــن تعریفهــا ،بیــان میکنــد کــه «اخــاق برخاســته از
معیارهــای درونــی یــک فــرد اســت .اصــول اخالقــی بیشــر
قوانینــی بیرونــی هســتند کــه همــۀ مــا را هدایــت میکننــد». 41
تعریــف وبســایت اینوســتوپیدیا از اصــول اخالقــی در تجــارت
عبــارت از «مطالعــۀ تدابیــر و شــیوههای درســت تجــارت
در مــورد مســائلی اســت کــه ممکــن اســت بحــث بــر انگیــز
باشــند .بــرای مثــال ،مســائلی چــون رهــری رشکــت،
معامــات غیرقانونــی بــا اســتفاده از ارسار داخلــی رشکــت،
رشــوه ،تبعیــض ،مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا و مســئولیت
امان ـتدار» .برخــی از ارزشهایــی کــه شــامل اصــول اخالقــی
تجــارت هســتند عبارتنــد از رشافــت ،وفــاداری ،صداقــت،
احــرام بــه قانــون ،احــرام و توجــه بــه دیگــران ،رعایــت
انصــاف در معامــات تجارتــی ،قابلیــت اعتــاد ،عمــل بــه
تعهــدات و وعدههــا ،پاســخگویی و تعهــد بــه پیرشفــت.
یکــی از مســئولیتهای اجتامعــی بســیار مهــم یــک رشکــت،
ایــن اســت کــه در چارچــوب اصــول اخالقــی رفتــار منــوده و
اطمینــان حاصــل کنــد کــه فعالیتهــای تجارتــی آن مطابــق
بــا واالتریــن اصــول اخالقــی میباشــند .اصــول اخالقــی
تجارتــی در افغانســتان بــا آنچــه کــه بایــد باشــد ،فاصلــه زیــادی
دارد .شــفافیت بینامللــل ( )Transparency Internationalدر
ارائــۀ شــاخص ســاالنه خــود از مفهــوم فســاد (Corruption
 )Perception Indexدر ســال  ۲۰۱۸افغانســتان را در میان ۱۸۰
کشــور در ردۀ  ۱۷۲قــرار داد .ایــن رده بنــدی در مقایســه بــا یــک
دهــه قبــل کــه افغانســتان بــه عنــوان فاســدترین و یــا یکــی از
پنــج فاســدترین کشــورهای جهــان شــناخته میشــد ،پیرشفــت
زیــادی را نشــان میدهــد .مرکــز ائتــاف ملکی-نظامــی
( )Civil-Military Fusion Centerدر ســال  ۲۰۱۲مقالــهای
را بــا عنــوان «معضــات فســاد و مبــارزه بــا آن در افغانســتان»
نــر کــرد و در آن بیــان داشــت کــه فســاد در افغانســتان:
بــه طــور گســردهای بــه عنــوان چالــش اصلــی بــر رس راه
حکومــت و حاکمیــت قانــون و مانعــی بــرای رشــد اقتصــادی
پایــدار در ســکتور خصوصــی شناســایی شــده اســت ...دولــت
افغانســتان در کنفرانسهــای قبلــی ،چندیــن مرتبــه تعهــد
ســپرده اســت کــه در چارچــوب اســراتژی انکشــاف ملــی
افغانســتان ( )ANDSبــه معضــل فســاد توجــه کنــد .امــا بــه
زعــم نهادهــای غیــر دولتــی بیناملللــی بــزرگ؛ ماننــد دیدبــان
شــفافیت افغانســتان ( )IWAو شــفافیت بیناملللــی ()TI
معضــل فســاد در افغانســتان کــاکان گســرده میباشــد.
ســکتور تجــارت یکــی از عنــارص اساســی فســاد در افغانســتان
اســت .تجارتهــا یــا خــود محــرک شــیوههای فاســد میباشــند
و یــا مســتقیامً بــه طــور مثبــت یــا منفــی از آن متأثــر میشــوند.

رشکــت کننــدگان در گروههــای تحقیقاتــی اظهــار داشــتند کــه
یکــی از علتهــای اصلــی عــدم اعتــاد بــه تأثیــرات مســئولیت
اجتامعــی رشکتهــا ،فرهنــگ گســردۀ فســاد در ســکتور تجارت
میباشــد .چنــان کــه در پاراگــراف دوم ایــن فصــل آمــده اســت،
ی از اصــول اخالقــی تجــارت شــایع اســت .یکــی از رشکت
تخطـ 
کننــدگان ،در یکــی از گروههــای تحقیقاتــی اظهــار داشــت کــه
یکــی از دانشــگاههای خصوصــی فیصــدی مشــخصی از معــاش
اســاتید را بــه عنــوان ســهم آنهــا در کمکهــای خیریــهای
جمـعآوری میکنــد .امــا از آنجایــی کــه ســطح اعتــاد بــه چنیــن
برنامههایــی عمومـاً بســیار پاییــن اســت ،کســی مطمــن نیســت
کــه آیــا ایــن پــول در نهایــت بــه نیازمنــدان میرســد یــا خیــر.
از آنجایــی کــه مقــررات بــه درســتی اجــرا منیشــود و در
مجمــوع ،عمــل بــه قانــون بــه شــکل انتخابــی اســت ،طــرح یــا
تدبیــر مشــخصی بــرای اخــذ تصامیمــی کــه مربــوط بــه اصــول
اخالقــی رشکتهــا هســتند وجــود نداشــته و کامــاً وابســته
بــه اخــاق مالــکان تجــارت و میــزان خوبــی اخــاق و ســیرت
آنهــا اســت .در اکــر مــوارد رشکتهــا ،نــه مــرام نامــۀ اخالقــی
کتبــی داشــته و نــه آن را بــه طــور کامــل اجــرا میکننــد .بــه
ایــن ترتیــب ،اصــول اخالقــی فعالیــت تجارتــی در افغانســتان
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 میآیــد.

 .4 .5متابعت

متابعــت مربــوط بــه قوانیــن و مقرراتــی میشــود کــه از ســوی
منابــع بیرونــی؛ ماننــد دولــت و نهادهــای قانونگــذار ،تعهــدات
قــراردادی ،نهادهایــی که عضویت داوطلبانه دارند و ســایر موارد،
همچــون رهنمودهــای الزامــی بــرای رشکتهــا وضــع میشــوند
و بــا پالیســیها و اصــول اخالقــی داخلــی تکمیــل میگردنــد.
ایــن قوانیــن و مقــررات بــا سیســتمهای رهــری و مدیریــت
بحــران کــه بــه عهــدۀ رشکــت میباشــند ،پیونــد تنگاتنگــی دارند.
مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا اصــوالً اقدامــی داوطلبانــه از
ســوی رشکتهــا اســت در حالــی کــه متابعــت در چارچــوب
قوانیــن الزامــی صــورت میگیــرد .در زمینــۀ مســئولیت
اجتامعــی رشکتهــا ،متابعــت زمانــی معنــی پیــدا میکنــد کــه
بعضــی از جوانــب داخلــی فعالیتهــای مربــوط بــه مســئولیت
اجتامعــی رشکتهــا؛ ماننــد گفتگــو در مــورد مســائل زیســت
محیطــی ،موضــوع صحــت و ســامت ،مســائل مربــوط بــه
منابــع بــری چــون معــاش برابــر ،آزار در محیــط کاری و غیــره
از ســوی نهادهــای دولتــی یــا تحــت الزامــات قــراردادی هامننــد
قراردادهــای معــادن در افغانســتان ،تنظیــم شــوند .عــاوه بــر
ایــن ،متابعــت ممکــن اســت زمانــی شــکل اجبــاری بگیــرد کــه
رشکتهــا نگاهــی «درونــی» بــه الزامــات مســئولیت اجتامعــی
انداختــه و خــود را «بــه عنــوان بخشــی از بافــت اجتامعــی
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بزرگــر دیــده و متقابــاً خــود در قبــال آن جامعــه ایفــای
مســئولیت کنــد» . 42تنهــا در چنیــن زمین ـهای میتــوان متابعــت
از مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا را در افغانســتان ارزیابــی کــرد.

 .1 .4 .5متابعت زیست محیطی

هامنطــور کــه در فصــل  ۴.۳.۳.۴گذشــت ،مــادۀ  ۲۴قانــون
محیــط زیســت ،ترصیــح مــیدارد کــه دولــت (ادارۀ ملــی
حفاظــت محیــط زیســت ( )NEPAبــا همــکاری وزارت مالیــه و
ســایر ادارات ذیربــط مرکــزی و محلــی) میتوانــد بــه افــراد
و رشکتهــا مشــوقها و بازدارندههایــی بــرای ترغیــب
حفاظــت از محیــط زیســت و پیشــگیری از آلودگــی ارائــه
دهــد .بنابــر ایــن ،در متابعــت زیســت محیطــی مشــکلی
وجــود نــدارد؛ بلکــه تبدیــل ایــن قانــون بــه مقــررات و ســپس
اجــرای ایــن مقــررات ،چالــش اساســی در افغانســتان اســت.
در واکنــش بــه تحقیــق ســازمان ملــل دربــارۀ تطبیــق و تبعیــت از
مــادۀ  ۹کنوانســیون بــازل ( )Basel Conventionکه در مورد دفع
غیــر قانونــی مــواد زایــد میباشــد ،معاون وقــت اداره ،آقــای غالم
محمــد ملکیــار 43اظهــار 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 پیــان بــازل و
فقــدان ظرفیــت بــرای کشــف و پیشــگیری از قاچــاق مــواد زایــد
نیــز اشــاره منودنــد .از آنجایــی کــه قاچــاق مــواد زایــد ،مرتبــط
بــا قوانیــن محیــط زیســت اســت ،ایــن اظهــارات در واقــع،
میــزان متابعــت از دســتورات و مقــررات قانــون محیــط زیســت
و در کل ضعــف سیســتم نظــارت دولــت را نشــان میدهــد.
بــه اســتثنای مقــررات وزارت معــادن و پرتولیــم ،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 .بعــاوه ،فقــدان
ارتباطــات و هامهنگــی میــان نهادهــای مختلــف دولتــی ،چالــش
مهمــی بــر رس راه تطبیــق تبعیــت از قوانیــن بــه شــار مـیرود.
در ســطح رشکتهــا ،فقــدان آگاهــی در بــارۀ اهمیــت « صدمــه
نرســاندن» مشــاهده میشــود .حتــی بــا وجــود آگاهــی ،ســود
جویــی بــر رفتــار معقوالنــه و مســئوالنه غلبــه دارد کــه در نتیجــۀ
ی تایــر میســوزانند ،کارخانههــا ،آب
آن ،کورههــای خشــت پــز 
زایــد را بــه رودهــا و نهرهــا میریزنــد و هرکســی بــه نحــوی،
قانــون محیــط زیســت را نقــض میکنــد .کابــل از لحــاظ آلودگــی
دومیــن شــهر آلــودۀ جهــان اســت .آبهــای زیرزمینــی کابــل بــا
آبهــای فاضــاب مخلــوط و آلــوده شــده و بــه گــزارش ســازمان
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جهانــی صحــت ( ۷۰٪ )WHOبیامریهــا در کابــل ،بــه دلیــل
آشــامیدن آب ناســامل اســت.
بنابــر ایــن ،از قوانیــن محیــط زیســت ،حتــی بــا وجــود ایــن
کــه حفاظــت محیــط زیســت در افغانســتان ،بــه دلیــل آلــوده
شــدن تدریجــی هــوا ،آب و خــاک ،بخصــوص درمراکزشــهری
نیــاز بــه توجــه فــوری دارد ،تبعیــت صــورت منیگیــرد.

 .2 .4 .5متابعت اجتامعی

متابعــت اجتامعــی بــه ایــن معنــی اســت کــه یــک رشکــت
سیســتمها ،ســاختارها و معیارهــای و طرزالعملهــای داخلــی
خــود را ایجــاد و تدویــن کــرده اســت تــا راهنــا و رهنمــودی برای
رفتــار بــا مشــریان ،رقبــا ،کارمنــدان ،عرضــه کننــدگان ،تنظیــم
کننــدگان حکومتــی و مــردم عــام همــراه بــا کرامــت وجــدان
اخالقــی باشــد .ایــن معیارهــا باعــث میشــوند تــا فضایــی بــه
وجــود آیــد کــه در آن ،احــرام بــه حقــوق بــر ،حقــوق کارمنــدان
و دیگــر حقــوق مربوطــه تبدیــل بــه قاعــده شــود .رشکتهــا
میتواننــد پالیس ـیها و معیارهــای خــود را بــا معیارهــای توســعه
یافتــۀ بیــن املللــی ،همچــون اعالمیــۀ ســازمان بیناملللــی کار
در مــورد اصــول وحقــوق بنیــاد کار (International Labour
Organization’s Declaration on Fundamental Principles
 ،)and Rights at Workاعالمیــۀ جهانی حقوق برش (Universal
 )Declaration of Human Rightsو دیگــر معیارهــای مشــابه
وفــق دهنــد .در هــر صــورت دســتورالعملهای داخلــی و خارجــی
اســاس متابعــت اجتامعــی یــک رشکــت را تشــکیل میدهنــد.
در افغانســتان قوانینــی بــرای تنظیــم روابــط کاری ،رســیدگی
بــه حقــوق دینــی و رهنمودهایــی بــرای رعایــت حقــوق زانــان در
فضــای کاری وجــود دارد .البتــه ،نوع ـاً ایــن قوانیــن بــه نــدرت
از ســوی رشکتهــا و دولــت عملــی میشــوند؛ مگــر ایــن کــه
تخطــی و نقــض قابــل توجهــی از ایــن قوانیــن صــورت بگیــرد .از
طرفــی اکــر رشکتهــا یــا هیــچ گونــه پالیســی و معیــار داخلــی
در رابطــه بــا ایــن مــوارد ایجــاد نکردهانــد و یــا پالیســی و معیــار
ایجــاد کــرده ،امــا آنهــا را عملــی منیکننــد .ایــن عوامــل دســت
بــه دســت هــم داده و فضایــی ایجــاد کــرده اســت کــه در آن،
متابعــت اجتامعــی صــورت منیگیــرد .نبــود پالیســی مشــخص
در رشکتهــا و ناتوانــی آنهــا در ایجــاد یــا تطبیــق پالیســیها
و معیارهــا ،فضایــی بــرای ســازمانهای جامعــۀ مدنــی ایجــاد
کــرده اســت تــا بــا آمــدن در صحنــه و عملگرایــی ،ایــن
خالیگاههــا را پــر کــرده و زمینــۀ ایجــاد تغییــری را کــه کشــور بــه
شــدت بــه آن نیــاز دارد ،فراهــم ســازند.
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.6آیندۀ مسئولیت اجتامعی رشکتها در افغانستان

مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا در افغانســتان ،کــاکان
مفهومــی جدیــد اســت .در میــان قــر تحصیــل کــرده ســطح
آگاهــی و درک قابــل قبولــی از نقــش مســئولیت اجتامعــی
رشکتهــا وجــود دارد ،امــا گســره و وســعت مســئولیت اجتامعــی
کــاکان بــرای اکرثیــت مطلــق جامعــه بــه شــمول قــر
تحصیــل کــرده مبهــم میباشــد .در حــال حــارض ،مســئولیت
اجتامعــی رشکتهــا اساسـاً بــه فعالیتهــای خیریـهای مالــکان
رشکتهــا ربــط داده میشــود و درک عمیقــی از مســئولیت
همــه جانبــۀ رشکتهــا در زمینههــای ذیــل وجــود نــدارد:
(الــف) کاهــش آســیبهای ناشــی از فعالیتهــای تجارتــی
و پذیرفــن مســئولیت در قبــال ایــن آســیبها؛(ب)
توجــه بــه رفــاه کارمنــدان؛ و (ج) بازگردانــدن بــه جامعــه
بــه خاطــر آنچــه کــه دریافــت کــرده یــا ســود بردهانــد.
تقریبــاً یــک قــرن طــول کشــید تــا رشکتهــای جهــان
توســعه یافتــه ،اهمیــت کمــک بــه جوامــع خــود را درک
کردنــد .البتــه ،بــرای رشکتهــای افغانــی تــا ایــن حــد
طــول نخواهــد کشــید؛ زیــرا اگرچــه رشکتهــای جهــان
توســعه یافتــه کــه بــه تدریــج حــس مســئولیتپذیری را در
ســاختارهای خــود وارد کردهانــد ،همچنــان بــا ایــن مســئله
دســت و پنجــه نــرم میکننــد ،رشکتهــای افغانــی میتواننــد
از تجربیــات رشکتهــای دیگــر کشــورها رسمشــق بگیرنــد.
پــس از ســال  ۲۰۰۲افغانســتان تصمیــم گرفــت بــه جــای
تعمیــر خطــوط تلفــون ثابــت خــود مســتقیامً از ارتباطــات
بیســیم قــرن  ۲۱اســتفاده کنــد .امــروزه افغانســتان یکــی از
پیرشفتهتریــن سیســتمهای ارتباطــات بیســیم را در جهــان در
حــال توســعه دارد .ایــن تغییــر مدیــون درایــت وزیــر وقــت وزارت
مخابــرات ،آقــای معصــوم اســتانکزی بــه خاطــر تالشهــای
وی بــرای ایجــاد زیربنــا ،پالیســی و انگیــزه بــرای راه انــدازی
ایــن ســکتور و همچنیــن ،متایــل تجــارت پیشــههایی چــون
آقــای احســانالله بیــات بــرای رسمایــه گــذاری در ایــن ســکتور
میباشــد .ایــن همــکاری نــه تنهــا باعــث ارتقــای ظرفیــت
بالقــوۀ رشــد و ابتــکارات جدیــد در کشــور شــد ،بلکــه مثــال
خوبــی بــرای مطالعــه و یادگیــری دیگــر تجارتهــای ملــی

و بیناملللــی نیــز اســت .راه انــدازی ایــن ســکتور موجــب شــد
تــا در دیگــر ســکتورهایی کــه بــرای فعالیــت مؤثــر وابســته بــه
ســکتور ارتباطــات بیســیم بودنــد ،رسمایــه گــذاری شــود .ایــن
رونــد را میتــوان در زمینــۀ مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا در
افغانســتان تکــرار کــرد .بــا ایجــاد پالیسـیها ،قوانیــن ،مقــررات
و طرزالعملهایــی از ســوی دولــت زمینــهای ســاختاری بــرای
مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا فراهــم میشــود ،و رشکتهــا
ترغیــب ،تشــویق و حتــی وادار بــه رشوع ،توســعه یــا ابتــکار
اقداماتــی در زمینــۀ مســئولیت اجتامعــی خــود میگردنــد .در
عیــن حــال ،ســازمانهای جامعــۀ مدنــی میتواننــد زیربنــای
مناســبی بــرای جــذب کمکهــای مربــوط بــه مســئولیت
اجتامعــی رشکتهــا را ایجــاد کننــد و زمینــۀ همــکاری میــان
ســازمانهای جامعــۀ مدنــی ،رشکتهــا و دولــت را فراهــم
ســازند تــا فوایــد اقدامــات مربــوط بــه مســئولیت اجتامعــی
رشکتهــا ،بــرای جامعــه بــه حداکــر برســد .میتــوان بــا
تبلیغــات گســرده و مؤثــر ســطح آگاهــی مــردم را در مــورد
گســره و تأثیــرات مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا افزایــش
داد تــا انگیــزهای بــرای تقاضــای مــردم ایجــاد شــده و باعــث
تقویــت ایفــای مســئولیت اجتامعــی توســط رشکتهــا شــود .بــه
ایــن ترتیــب ،افغانســتان میتوانــد تحــول تدریجــی رشکتهــا
و جامعــه را رسعــت بخشــیده و میــزان مشــارکت رشکتهــا
را بــرای ایفــای مســئولیت اجتامعیشــان افزایــش دهــد.
ایــن رشــد رسیــع بــه عملکــرد جامعــۀ مدنــی و دولــت و تدابیــری
کــه از ســوی آنهــا بــرای ترویــج مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا
اتخــاذ میشــود وابســته اســت .تعدیــل شــیوۀ حکومتــداری
دولــت و اتخــاذ رویکردهــای جدیــد کــه از لحــاظ اجتامعــی و
زیســت محیطــی بــی نقصتــر باشــند ،معمــوالً امــری تدریجــی
و رونــدی آهســته اســت .امــا البیگــری و فشــار از ســوی مــردم
عــام ،رســانهها و ســازمانهای جامعــۀ مدنــی میتوانــد بــه
ایــن رونــد رسعــت بخشــیده و زمینــه را بــرای ایجــاد تغییــری
کــه مرصانــه بــه آن نیــاز اســت فراهــم کنــد .بنابــر ایــن ،جامعــۀ
مدنــی مســئول اســت تــا رهــری البیگــری را در ایــن زمینــه بــه
عهــده گرفتــه و دولــت را بــه تغییــر قوانیــن ،قواعــد و مقــررات
ترغیــب کنــد و همچنیــن ،رشکتهــا را تشــویق کنــد کــه بــه
کــردار و رفتــار مســئوالنه روی آورنــد.
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رشایط مساعد

 .1 .7بیان دورمنای مسئولیت اجتامعی رشکتها
در افغانستان

دورمنــای آتــی را بــرای مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا در
افغانســتان پیشــنهاد میکنیــم« :ایجــاد رشایــط قانونــی و
فشــارهای جانــب متقاضــی در افغانســتان بــه منظــور ترغیــب،
بــر انگیخــن و واداشــن رشکتهــا بــه رفتــار مســئوالنه مطابــق
بــا اصــول اخالقــی در قبــال کارمنــدان ،مــردم ،اجتامعــی کــه
از آن مســتفید میشــوند ،کشــور و در کل محیــط زیســت».

 .2 .7ایجاد آگاهی در مورد مسئولیت اجتامعی رشکتها

جامعــۀ مدنــی مســئول اســت تــا راهــکاری جامــع
بــرای ایجــاد آگاهــی و پشــتیبانی در رسارس کشــور،
تدویــن اســراتژی ،تطبیــق و حامیــت مالــی از آن،
بســنجد تــا تحقــق اهــداف کلیــدی آتــی میرسشــوند:
1 .1فشــار آوردن توســط جوانــب متقاضــی کــه رشکتهــا و
نهادهــای دولتــی غیــر مســئول را بــه طــور قاطعانــه توبیــخ
منــوده ،بــه گونــهای کــه باعــث ارائــۀ پاســخ فــوری از
ســوی رشکتهــا و نهادهــای تنظیــم کننــدۀ دولتــی مبنــی
بــر انجــام اقداماتــی بــرای بهبــود ایفــای مســئولیت
اجتامعــی رشکتهــا شــود .چنیــن فشــارهایی را میتــوان
از طریــق کمپاینهــای هامهنــگ در رســانههای جمعــی
وارد کــرد کــه در آنهــا متــام جوانــب مســئولیت اجتامعــی
رشکتهــا مــورد توجــه قــرار گیــرد تــا متــام بخشهــای
جامعــه بــه ســطح قابــل قبولــی از آگاهــی دســت یابنــد.
2 .2البیگــری فعــال بــا نهادهــای دولتــی بــه منظــور
ایجــاد زیربنایــی مناســب بــرای بهبــود قوانیــن ،قواعــد و
مقرراتــی کــه رشکتهــا را تشــویق و حتــی وادار بــه درک
کامــل گســرۀ مســئولیت اجتامعــی و ایفــای آن کنــد.
3 .3ایجــاد ســازمانها ،نهادهــا و کانالهایــی بــرای
شناســایی بهرتیــن شــیوهها ،تشــویق و اعطــای پــاداش
بــه رشکتهــای مســئول و بــاز خواســت از رشکتهایــی
کــه رفتــار اجتامعــی مســئوالنه ندارنــد .چنیــن اقداماتــی
میتوانــد شــامل ایجــاد یــک شــاخص مســئولیت اجتامعــی
رشکتهــا ( )CSRIباشــد کــه رشکتهایــی را کــه در قبــال
کارمنــدان ،مشــریان ،جامعــه ،دولــت ،محیــط زیســت و
در کل جهــان مســئوالنه رفتــار میکننــد ،تفکیــک شــوند.
هــدف ایــن فعالیتهــا ایجــاد رشایــط مســاعدی اســت کــه
در آن ،مــردم بتواننــد از رشکتهــا تقاضــای رفتــار اجتامعــی
مســئوالنه کننــد ،رشکتهــا بتواننــد تقاضــا و خواســتهای
مــردم را بــرآورده کننــد و دولــت بتوانــد مقرراتــی بــرای نظــارت از
فعالیتهــای مربــوط بــه مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا ایجــاد
منــوده و ایــن مقــررات را بــه درســتی بــر رشکتهــا اعــال کنــد.

 .3 .7ایجــاد رشایــط حقوقــی و قانونــی بــرای مســئولیت
اجتامعــی رشکتهــا
دولــت مســئول اســت ،اطمینــان حاصــل کنــد کــه قوانیــن ،قواعد
و مقــررات کافــی بــرای ترغیــب رشکتهــا بــه رفتــار اجتامعــی
مســئوالنه وجــود دارد .تدابیــر مناســب در ایــن زمینــه عبارتنــد از:

الــف .تعدیــل قانــون رشکتهــا بــه منظــور درج مســائل مربــوط
بــه مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا .هــدف سیســتمهای
رهــری رشکــت ،بایــد ایجــاد ســهولت بــرای تطبیــق مســئولیت
اجتامعــی رشکتهــا باشــد .سیســتمهای رهــری شــامل
دســتوراتی بــرای هیئتهــای مدیــره ،ادارات منابــع بــری،
عملیاتــی ،بازاریابــی و دیگــر ادارات مربوطــۀ رشکــت باشــند ،تــا
رشایطــی مســاعد بــرای ایفــای مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا
ایجــاد گــردد .گزارشدهــی مالــی بایــد شــفاف و بــر اســاس
اصــول اخالقــی بــوده و مصلحــت ســهامداران و دولــت بــه طــور
کامــل در نظــر گرفتــه شــود .بایــد مکانیزمهایــی مختــص بــه
مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا وجــود داشــته باشــد تــا تطبیــق
کامــل آن ،ماننــد دیگــر فعالیتهــای روزمــرۀ رشکــت پیگیــری
شــود .در سیســتم رهــری ،بایــد تعهــدات قانونــی رشکــت در
پیــروی از قوانیــن ،پرداخــت مالیــات ،توجــه بــه کارمنــدان ،رفتــار
محرتمانــه و شایســته بــا کارمنــدان و آســیب نرســاندن بــه محیــط
زیســت در جریــان فعالیتهــای تجارتــی در نظــر گرفتــه شــود و
در عیــن حــال ،ســودآوری و رشــد تجــارت نیــز تضمیــن گــردد.
ب .تعدیــل قانــون مالیــات بــه منظــور درج مشــوقهایی بــرای
رشکتهایــی کــه اقــدام بــه ایفــای مســئولیت اجتامعــی
میکننــد .مشــوقها میتواننــد شــامل معافیــت بخشــی از
مالیــات ،کاهــش مالیــات یــا محاســبۀ هزینههــای مربــوط بــه
مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا بــه عنــوان مصــارف رشکــت
باشــند .ایجــاد تغییــرات در قانــون مالیــات میتوانــد ،ماننــد
طــرح مالیاتــی هنــد شــامل وضــع مالیــات بــر مســئولیت اجتامعی
رشکتهــا باشــد.
 .أتعدیــل قانــون کار و دیگــر قوانیــن مربوطــه بــه منظــور وضع
مقرراتــی در مــورد حقــوق کارگــران ،پرداخــت معاشــات
کافــی ،قوانیــن ایمنــی مربــوط بــه رشایــط کاری و دیگــر
مقــررات مربوطــه تطبیــق آن از ســوی نهادهــای تنظیــم
کننــدآ اجرایــی چــون ادارۀ صحــت و ایمنــی شــغلی ایــاالت
متحــدۀ امریــکا (United States Occupational Safety
 )and Health Administrationو وضــع جریمههــای قابــل
تطبیــق بــرای متخلفــان.
 .بتعدیــل قانــون محیــط زیســت بــه منظــور ارتقــای
مکانیزمهــای فعلــی حفاظــت از آب ،هــوا ،خــاک ،گیاهــان
و جانــوران ،حیــات وحــش و دیگــر مــوارد مرتبــط بــا محیــط
زیســت .ادارۀ ملــی حفاظــت محیــط زیســت ( )NEPAبایــد
بــه نهــادی تنظیــم کننــده تبدیــل شــود و دارای صالحیــت
تنظیــم امــور محیــط زیســت و وضــع جریمــه و دیگــر تدابیر
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تأدیبــی بــرای بهبــود تبعیــت از قانــون باشــد.
 .جتعدیــل قانــون تــدارکات ملــی به منظــور درج مســئولیتهای
رصیــح و قاطــع بــرای متــام قــراردا د کننــدگان دولتــی
در مــورد رفتــار مطابــق بــا اصــول اخالقــی بــا کارمنــدان،
محیــط زیســت ،اجتامعــی کــه در آن فعالیــت میکننــد
و تأثیــر اجتامعــی کــه ایــن گونــه رفتارهــا ممکــن اســت
داشــته باشــد .دولــت بایــد سیســتمی بــرای نظــارت بــر
تطبیــق درســت الزامــات قــراردادی ایجــاد کنــد و در ایــن
سیســتم بــا متخلفــان بــه طــور جــدی برخــورد شــود.
دولــت بایــد دیگــر قوانیــن مربوطــه را مــرور و تعدیــل کنــد تــا
رشایطــی حقوقــی و قانونــی بــرای اشــراک فعــال رشکتهــا
در ایفــای مســئولیت اجتامعــی ایجــاد شــود و رشکتهــا،
نــه از بــه انتخــاب خــود ،بلکــه تحــت الزامــات حقوقــی و
قانونــی بــه ایفــای مســئولیت اجتامعــی خویــش بپردازنــد.

 .4 .7ایجاد رشایط مساعد برای رشکتها

سه راه اساسی برای ایجاد رشایط مساعد به منظور اقدام به
فعالیتهای مربوط به مسئولیت اجتامعی رشکتها یا بهبود این
فعالیتها وجود دارد:
•ارائــۀ مشــوقهایی بــرای اقــدام بــه ایفــای مســئولیت
اجتامعــی رشکتهــا یــا بهبــود ایــن مســئولیتها؛
ایجــاد قوانیــن ،مقــررات و بازدارندههایــی بــرای
رشکتهایــی کــه رفتــار اجتامعــی مســئوالنه ندارنــد؛
•تنظیــم مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا بــه عنــوان یــک
تعهــد قانونــی و تطبیــق دقیــق ایــن تعهــد.
راه اول بــا ایجــاد مشــوقهای مالــی از قبیــل کــر ،معافیــت
و کاهــش مالیاتــی و یــا اجــازه دادن بــه رشکتهــا بــرای
محاســبۀ هزینههــای مربــوط بــه مســئولیت اجتامعــی
بــه عنــوان مصــارف تجــارت ،قابــل تحقــق اســت .چنیــن
تدابیــری هزینههــای ایفــای مســئولیت اجتامعــی را بــرای
رشکتهــا کاهــش داده و آنهــا را بــه ایفــای بهــر مســئولیت
اجتامعــی بــا توســعۀ برنامههــای داخلــی و خارجــی مربــوط
بــه مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا ترغیــب میکنــد.
راه دوم عبــارت از وضــع قوانیــن و مقرراتــی اســت کــه در صــورت
عــدم ایفــای مســئولیت اجتامعــی ،هزینــۀ رشکتهــا را افزایــش
دهــد .در ایــن راه ،رشکتهــا تشــویق میشــوند کــه بــا تبعیــت از
قانــون کار ،قانــون محیــط زیســت ،قانــون ایمنی رشایــط کاری،
قانــون صحــت و معــاش برابــر ،قانــون انســجام اجتامعــی،
قانــون قراردادهــا ،قانــون رشکتهــا و دیگــر قوانیــن ،قواعــد و
مقــررات مربوطــه ،از پرداخــت هزینــه ،مالیــات و جریمــۀ مالــی
معــاف گردنــد .در نتیجــه ،رشکتهــا وادار بــه رعایــت ایــن
قوانیــن میشــوند تــا هزینــۀ عــدم رعایــت آنهــا ،باعــث کاهــش
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ســود ســهامداران رشکــت نشــود.
ترکیــب راههــای اول و دوم ،بیشــرین اقــدام
داوطلبانــۀ رشکتهــا را تضمیــن میکنــد کــه ایــن
امــر در اکــر کشــورهای توســعه یافتــه رایــج اســت.
راه ســوم راهــی اســت کــه کشــور هنــد آن را در پیــش گرفتــه
اســت .در ایــن راه ،در کنــار رشایــط دیگــر رشکتهــا مکلــف
میباشــند تــا بخشــی از ســود خــود را قبــل از محاســبۀ مالیــات
بــه فعالیتهــای مربــوط بــه مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا
تخصیــص دهنــد .مجموعــهای از قوانیــن کــه در آنهــا بــه
رصاحــت از قانــون مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا حامیــت
شــده اســت ،تطبیــق ایــن قانــون را تضمیــن میکننــد کــه
میتوانــد بــا جریمــۀ مالــی رشکتهایــی همــراه باشــد کــه
بــرای ایفــای مســئولیت اجتامعــی از پیــش تعییــن شــدۀ خــود،
هزینــه منیکننــد .در کشــورهای در حــال توســعه تطبیــق چنیــن
جریمههایــی میتوانــد راه حلــی بــرای بــه حــد اقــل رســاندن
مقاومــت رشکتهــا در قبــال ایفــای مســئولیت اجتامعــی باشــد؛
زیــرا رشکتهــا ایــن جریمههــا را مالیــات اضافــی تلقــی کــرده
و فعالیتهــای خــود را مطابــق بــه آن تنظیــم خواهنــد کــرد.
ســازمانهای جامعــۀ مدنــی و ســازمانهای غیــر
دولتــی میتواننــد بــا کمــک بــه رشکتهــا در شناســایی
نیازمنــدان و توزیــع کمکهــای رشکتهــا همــکاری
منــوده و در تطبیــق ایــن ســه راه کمــک کننــد.

 .5 .7ایجاد شاخص مسئولیت اجتامعی رشکتها

مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا اجــزای متعــددی دارد کــه
در مجمــوع ،برنامههــای مربــوط بــه مســئولیت اجتامعــی
رشکتهــا را کــه رشکتهــای امــروزی بــرای اقــدام بــه آنهــا
تــاش میکننــد ،تشــکیل میدهنــد .یکــی از اجــزای برنامــۀ
مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا ،ایجــاد رشایــط کاری پایــدار
اســت کــه شــامل ســامت ،امنیــت و رضایتبخــش بــودن کار
میشــود کــه برابــری جنســیتی و برابــری در تأدیــۀ معاشــات را
تضمیــن کــرده ،از رفتــار نامناســب جنســی و نــژادی جلوگیــری به
عمــل آورده و امتیازاتــی چــون بیمــۀ صحــی کارمنــدان ،کمــک
مالــی بــه تحصیــات کارمنــدان و غیــره را ارائــه دهــد .یکــی
دیگــر از اجــزاء مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا ،کاهــش اثــرات
مخــرب زیســت محیطــی بــا اســتفاده از تکنالــوژی و رویکردهایی
اســت کــه باعــث کاهــش آلودگــی هــوا ،خــاک و آب میشــود و
از حیــات وحــش ،گیاهــان و جانــوران حفاظــت میکنــد و بــا در
نظرداشــت آینــدۀ محیــط زیســت ،شــیوههای تجارتــی معقــول
و پایــدار را اتخــاذ میکنــد .یکــی دیگــر از اجــزای مســئولیت
اجتامعــی رشکتهــا ،رعایــت اصــول اخالقــی چــون اجتنــاب
از تأثیــر گــذاری منفــی ،دریافــت یــا پرداخــت رشــوه و دیگــر
شــیوههای غیــر اخالقــی میباشــد .رشکتهــا میتواننــد بــا
اهــدای کمکهــای خیریــهای بــه اعضــای نیازمنــد و محــروم

جامعــه بــه آنهــا در حــل بخشــی از مشــکالت زندگیشــان
کمــک منــوده و از ایــن طریــق ،مســئولیت اجتامعــی خــود را
ایفــا کننــد .رشکتهــا میتواننــد بــا حامیــت از ســکتور تعلیــم و
تربیــت؛ ارائــۀ مراقبتهــای صحــی ،آب پــاک و حفظالحصــه،
اشــتغالزایی ،مبادلــۀ مثمــر کاالهــا و خدمــات ،ایجــاد آگاهــی
و دیگــر فعالیتهــا در انکشــاف اجتامعــی ســهم بگیرنــد؛ زیــرا
بــه ایــن دلیــل کــه اســتفاده کننــدگان از انکشــاف اجتامعــی
در مجمــوع ،جامعــه اســت ،ســهمگیری در آن در واقــع،
ایفــای مســئولیت اجتامعــی میباشــد .مجمــوع متــام ایــن
فعالیتهــا ،برنامــۀ جامعــی را در زمینــۀ ایفــای مســئولیت
اجتامعــی رشکتهــا تشــکیل میدهــد؛ امــری کــه بایــد هــدف
متــام بازیگــران ســکتور مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا باشــد.
مــا طراحــی و تطبیــق شــاخص مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا
( )CSRIرا بــرای رتبهبنــدی رشکتهــا بــر اســاس میــزان
مســئولیتپذیری و اشــراک اجتامعیشــان ،پیشــنهاد
میدهیــم .بــا ایــن شــاخص میتــوان رشکتهــا را بــه
خاطــر ایفــای مســئولیت اجتامعیشــان تأییــد و رتبهبنــدی
و از آنهــا قدردانــی کــرد تــا بیــن رشکتهــا بــرای بــه دســت
آوردن رتبــۀ بهــر رقابــت ســامل ایجــاد شــود .ســپس رشکتهــا
میتواننــد از ایــن رتبهبنــدی در تبلیغــات تجارتــی خــود بــرای
افزایــش مشــریان و ارتقــای وفــاداری آنهــا اســتفاده کننــد.

 .6 .7نقش سازمانهای جامعۀ مدنی ،سازمانهای غیر
دولتی و فعاالن اجتامعی در ایجاد رشایط مساعد

ســازمانهای جامعــۀ مدنــی ،ســازمانهای غیــر دولتــی و
فعــاالن اجتامعــی ،بایــد پنــج وظیفــۀ عمــده را بــرای پشــتیبانی
از اقدامــات بیشــر از ســوی رشکتهــای خصوصــی و عمومــی
در زمینــۀ مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا ،بــه عهــده بگیرنــد:
1 .1ایجــاد آگاهــی میــان عمومــی مــردم ،مقامــات دولتــی
و رشکتهــا در مــورد اهمیــت و اســاس اخالقــی ایفــای
مســئولیت اجتامعــی بیشــر رشکتهــا در افغانســتان .ایــن
بازیگــران میتواننــد از طریــق کمپایــن در رســانههای
جمعــی ،آمــوزش در مکاتــب ،دانشــگاهها و دیگــر مراکــز
آموزشــی و تشــکیل ورکشــاپ ،گفتــان و ســمینار در مــورد
اهمیــت مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا در افغانســتان
اطــاع رســانی کننــد .آنهــا میتواننــد بــا اســتفاده از
ترغیــب مثبــت و تحلیــل انتقــادی ،درک رشکتهــا را در
مــورد کارهایــی کــه میتواننــد بــرای ایفــای مســئولیت
اجتامعــی خــود انجــام دهنــد ،افزایــش دهنــد .ذکــر
مثالهــای موفــق از ایفــای مســئولیت اجتامعــی
رشکتهــا در افغانســتان ،منطقــه و جهــان ،میتوانــد
منونههــای تشــویقی خوبــی در ایــن زمینــه باشــد .بــا ذکــر
ایــن مثالهــا ،میتــوان بــه رشایــط قبــل و بعــد از اقــدام
رشکتهــا بــه ایفــای مســئولیت اجتامعــی اشــاره کــرد و
بــه عنــوان منونــه ،رشایــط کارمنــدان در فضــای کاری،

رشایــط جامعــه و کشــوری را کــه رشکتهــا در آن فعالیــت
دارنــد و در کل ،رشایــط جهــان را قبــل و بعــد از اقــدام
رشکتهــا بــه ایفــای مســئولیت اجتامعــی مقایســه کــرد.
2 .2البیگــری و جلــب رأی قانونگــذاران بــرای تصویــب
قوانیــن ،قواعــد و مقــررات و تطبیــق ایــن احــکام بــر متــام
جوانــب ذیدخــل و ناقضــان ایــن قوانیــن .در ایــن قوانیــن،
مقــررات و دســتورالعملها بایــد متــام ابعــاد جامعــه در
نظــر گرفتــه شــده و مشــوقهایی بــرای اقــدام رشکتهــا
بــه ایفــای مســئولیت اجتامعــی و همچنیــن بازدارندههایــی
بــرای رشکتهایــی کــه از مســئولیت اجتامعیشــان
چشــم پوشــی میکننــد ،ارائــه گــردد .در فصــل ۴.۸.۳
بــه ایــن قوانیــن و مقــررات پرداختــه شــده اســت.
3 .3ایجــاد سیســتمی بــرای افزایــش اعتبــار ســازمانهای
جامعــۀ مدنــی و ســازمانهای غیــر دولتــی بــه عنــوان
گزینههــای مناســبی بــرای دریافــت کمکهــای مربــوط
بــه مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا .ایــن سیســتم متکــی
بــر ســازمانی میباشــد کــه صالحیــت و قابلیــت نهادهــا را
در بخشهــای مدیریــت مالــی و عملیاتــی ،ســکتورها و
حوزههــای تخصصــی و جوامــع مــورد هــدف آنهــا ،تصدیق
کنــد .بــرای مثــال «فــان» نهــاد دارای سیســتم رهــری،
مدیریــت مالــی ،مکانیزمهــای کنــرل و قابلیتهــای
عملیاتــی مناســب اســت تــا به زنــان و اطفــال در والیتهای
کابــل ،هــرات و فــراه در بخــش درآمدزایــی خدمــت کنــد.
4 .4ایجــاد سیســتمی بــرای ارزیابــی امکانپذیــری ،مطلوبیــت،
موثریــت و هزینــه -فایــدۀ ســازمانهای جامعــۀ مدنــی/
ســازمانهای غیــر دولتــی تصدیــق شــده .ایــن سیســتم،
ســازمانهای جامعــۀ مدنــی /ســازمانهای غیــر دولتــی
را قــادر میســازد کــه پروژههــای خــود را بــه تیمــی بــرای
بررســی ارائــهدهنــد .ایــن تیــم ،جنبههــای مختلــف پــروژه
را بازبینــی کــرده و آن را بــر اســاس معیارهــای مختلــف
امکانپذیــری ،مطلوبیــت ،موثریــت و هزینــه -فایــده
درجهبنــدی میکنــد .ایــن تیــم ،ســپس پروژههــای
ارزیابــی شــده را بــه منظــور جلــب حامیــت مالــی ،بــه
رشکتهــا ارائــه میدهــد و یــا رشکتهــا تحــت برنامــۀ
مســئولیت اجتامعــی خــود ،بــه تطبیــق آنهــا مــی پــردازد.
ن یــا بخشهایــی بــرای ســازمانهای موجــود
5 .5ایجــاد ســازما 
بــه منظــور کمــک بــه رشکتهــا بــرای ارائــۀ برنامههــای
جامــع در زمینــۀ مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا کــه
شــامل ابتــکارات و اقدامــات درونــی و بیرونــی باشــند .ایــن
ســازمانها میتواننــد در تغییــر ســاختار حاکمیــت ،روابــط
بــا کارمنــدان ،اثــرات مخــرب زیســت محیطــی ،پیــروی
از قوانیــن ،قواعــد و مقــررات و کمکهــای خیریــهای و
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فعالیتهــای خیرخواهانــه ،بــه رشکتهــا کمــک کننــد تــا
رشکتهــا بتواننــد بــه جوامعــی کــه در آن فعالیــت دارنــد
کمــک کننــد.
تطبیق کامل این پنج فعالیت مؤثر ،مشارکت عملی رشکتها را
در زمینۀ مسئولیت اجتامعی رشکتها در کشور تضمین میکند.
توامنندســاخنت ســازمانهای غیردولتــی و ســازمانهای جمعــۀ
مدنــی بــرای ایجــاد چنیــن زیــر بناهایــی ،مســتلزم آن اســت کــه
متویــل کننــدگان ،ارگانهــای دولتــی ،رشکتهایــی کــه در
جهــت ترویــج مســئولیت اجتامعیشــان اقــدام کردهانــد ،بــرای
حامیــت ،تأمیــن مالــی و تشــویق ســازمانهای غیردولتــی و
ســازمانهای جامعــۀ مدنــی ،بــه منظــور پیشــرد و تحقــق ایــن
برنامــۀ مهــم ،دســت بــه اقــدام بزننــد.
نهادهــای دولتــی مســئول هســتند تــا رشایــط اقــدام بــه ایفــای
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مســئولیت اجتامعــی را بــرای رشکتهــا مســاعد ســازند .امــا
دولــت نیــز بــرای ایجــاد رشایــط حقوقــی ،قانونــی و سیاســی کــه
باعــث اقدامــات بیشــر و منظمتــر در زمینــۀ مســئولیت اجتامعــی
رشکتهــا شــود ،بــه رشایــط مســاعد نیــاز دارد .فاهــم ســاخنت
ایــن تغییــرات ،عمدت ـاً مســئولیت ســازمانهای جامعــۀ مدنــی/
ســازمانهادهای غیــر دولتــی ،حامیــان مالــی ایــن ســازمانها و
همچنیــن ،رســانههایی اســت کــه از اقدامــات بیشــر در زمینــۀ
مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا پشــتیبانی میکننــد .ایــن گــروه
از آن عــده از مقامــات دولتــی کــه خواهــان اقدامــات بیشــری
در زمینــۀ مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا میباشــند ،حامیــت و
پشــتیبانی میکننــد .میتــوان آنهــا را در اتخــاذ تدابیــر مؤثرتــر
و اقدامــات زیرکانهتــر کمــک کــرد تــا در نهایــت ،رشایــط
حقوقــی ،مقرراتــی و سیاســی مســاعد ایجــاد شــود .مــوارد  ۱و
 ۲در ذیــل عنــوان  .5 .8 .4فعالیتهــای مهمــی هســتند کــه
میتواننــد رشایــط مســاعد را بــرای دولــت فراهــم ســازند.
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تشکیل جلسهای میان نهادهای جامعۀ مدنی برای ایجاد یک مدیریت اصلی برای کمپاین مسئولیت اجتامعی رشکتها .انستیتوت جامعۀ مدنی افغانستان ( )AICSیک کاندید بالقوه برای
سکرتریت مسئولیت اجتامعی رشکتها میباشد.

فعالیت

این کار در حال حارض در جریان است

انستیتوت جامعۀ مدنی افغانستان

آغاز کمپاین حامیت سیاسی

ایجاد نقطه آغازی برای مسئولیت اجتامعی
8
رشکتها

ایجاد شاخص مسئولیت اجتامعی رشکتها
7
()AICS

عرضۀ تصدیق نامهها به نهادهای جامعۀ مدنی ،رشکتها و متویل کنندگان

انستیتوت جامعۀ مدنی افغانستان

جدول  - 7عملی سازی پشنهادهای کلیدی (مشابه با جدول )2

معرفی و آگاهی دهی در مورد نقطه آغاز مسئولیت اجتامعی رشکتها در افغانستان و رشوع کارها

جذب رسمایه برای رشوع راه اندازی مسئولیت اجتامعی رشکتها در افغانستان

شناسایی رشکتها/نهادهایی که قبالً این کار را در سطح منطقه یا جهان انجام داده باشند؛ برای مثال «مسئولیت اجتامعی رشکتها در آسیای میانه (www.csr- – CSR Central Asia
« ،»)ca.comتجارت برای مسئولیت اجتامعی (»)www.bsr.og – Business for Social Responsibility

آغاز این فعالیت

طرح اسرتاتژی برای شیوۀ حامیت از رشکتها در آغاز فعالیتهای شان در بخش مسئولیت اجتامعی رشکتها

سکرتریت CSR

سکرتریت CSR

سکرتریت CSR

سکرتریت CSR

سکرتریت CSR

طرح اسرتاتژی برای شیوۀ تأمین مالی و عرضۀ شاخص مسئولیت اجتامعی رشکتها

سکرتریت CSR

تشخیص اجزاء کلیدی یک شاخص برای مسئولیت اجتامعی رشکتها که عوامل محیط کار ،تأثیرات محیط زیستی ،شیوههای اخالقی کار ،کمکهای خیریهای ،انکشاف اجتامعی و غیره
سکرتریت CSR
را در بر داشته باشد

ایجاد وبسایتی برای اعالن و معرفی پروژهها

جذب رسمایه برای رشوع این رویکرد .درج ساختار «پرداخت در قبال میزان خدمات (»)Fee-for-service

انستیتوت جامعۀ مدنی افغانستان

انستیتوت جامعۀ مدنی افغانستان

انستیتوت جامعۀ مدنی افغانستان

سکرتریت CSR

جذب رسمایه برای تأمین مالی کمپاین حامیت سیاسی

سکرتریت CSR

سکرتریت CSR

سکرتریت CSR

سکرتریت CSR

سکرتریت CSR

سکرتریت CSR

انستیتوت جامعۀ مدنی افغانستان ()AICS

نهاد مسئول

سکرتریت CSR

ایجاد یک اسرتاتژی برای حامیت سیاسی که شامل موارد ذیل باشد:
	–برگزاری جلسات با مقامات دولتی به طور منظم
	–راه اندازی مباحث ،گفتامنها و مصاحبههای رادیویی/تلویزونی
	–برگزاری ورکشاپها و سمینارها
	–همکاری برای تدوین قوانین ،مقررهها و آیین نامهها

منونۀ تصدیق و تایید نهادهای جامعۀ مدنی و رویکرد عملی سازی آن که شامل موارد ذیل باشد:
	–ارزیابی امکان پذیری پروژهها از لحاظ فنی و مالی
	–ارزیابی حامیت اجتامعی ،نیاز به پروژه و همچنین هامهنگی با دیگر پروژهها
	–بررسی و تأیید مهارتهای فنی و مدیریتی نهاد جامعۀ مدنی برای تطبیق پروژه
 6تصدیق و تایید پروژههای نهادهای جامعۀ مدنی 	–ارزیابی رشح ،توجیه و همچنین اسناد پروژه

 5تصدیق سازمانهای جامعۀ مدنی

 4کمپاین حامیت سیاسی

 3کمپاین آگاهی دهی

آغاز کمپاین مسئولیت اجتامعی رشکتها

تأمین بودجۀ کمپاین ادای مسئولیت اجتامعی رشکتها

طراحی اسرتاتژی برای کمپاین مسئولیت اجتامعی رشکتها

شناسایی هدف اسرتاتژیک مسئولیت اجتامعی ایجاد یک تیم کاری در نهادهای جامعۀ مدنی برای مدیریت کمپاین مسئولیت اجتامعی رشکتها
2
رشکتها
مرور راههای اسرتاتژیک برای کمپاین مسئولیت اجتامعی رشکتها ،مانند شیوه داوطلبانه ،نیمه داوطلبانه و یا اجباری و انتخاب یک راهکار مناسب

شناسایی یک مرجع رهربی کننده برای
1
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 .1 .8مروری اجاملی

انتظــار منــیرود کــه دولــت یــا رشکتهــا در تنظیــم برنامــهای
رســمی در زمینــۀ مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا در افغانســتان
پیشقــدم شــوند .بــه دلیــل ایــن کــه جامعــۀ مدنــی مســئولیت
اجتامعــی داشــته و هــدف آن خدمــت بــه جامعــه اســت،
ســازمانهای جامعــۀ مدنــی مســئول هســتند تــا ایــن کار عظیــم
را بــه عهــده گرفتــه و در رسمیســازی مســئولیت اجتامعــی
رشکتهــا در افغانســتان پیــشگام شــوند .انســتیتوت جامعــۀ
مدنــی افغانســتان ( )AICSمدتــی اســت در ایــن زمینــه ،ابتــکار
عمــل را در دســت گرفتــه اســت .ایــن انســتیتوت ،برنامــۀ
اعتباردهی/تصدیــق ســازمانهای جامعــۀ مدنــی و نهادهــای
غیــر دولتــی را آغــاز کــرده و ایــن صالحیــت اساســی را در خــود
توســعه داده اســت تــا توجــه ســازمانهای جامعــۀ مدنــی و
نهادهــای غیــر دولتــی را بــه مســائلی چــون بهبــود ظرفیــت و
اعتبــار جلــب کنــد و در ارزیابــی وضعیــت مســئولیت اجتامعــی
رشکتهــا در افغانســتان پیــشگام شــده اســت .بنابرایــن،
انســتیتوت جامعــۀ مدنــی افغانســتان در موقعیــت ایدهآلــی
قــرار دارد تــا رهــری تالشهــای مربــوط بــه رسمیســازی
مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا را در افغانســتان بــه عهــده
بگیــرد .بــرای تقبــل و آغــاز ایــن نقــش مهــم ،انســتیتوت
جامعــۀ مدنــی افغانســتان بایــد حامیــت متویــل کننــدگان
را بــه دســت آورد ،بودجــۀ ایــن مأموریــت را تأمیــن کنــد و
ســپس تطبیــق آن را بــه ضمیمــۀ متــام مــوارد آتــی آغــاز کنــد:

 .2 .8تشخیص هدف اسرتاتژیک برای ترویج مسئولیت
اجتامعی رشکتها

در ایــن تحقیــق ،چندیــن پیشــنهاد و راهــکار در جهــت ایجــاد
رشایــط قانونــی مســاعد بــرای برنامههــای مؤثرتــر در زمینــۀ
مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا ارائــه شــده اســت .روشهــای
ایفــای مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا را کــه در ایــن پیشــنهادها
و راهکارهــا آمدهانــد ،میتــوان به ســه دســته تقســیم کــرد :روش
کام ـاً داوطلبانــه کــه هــم اکنــون در افغانســتان جریــان دارد؛
روش نیمــه قانونــی کــه نیــاز بــه مقــداری متابعــت از قوانیــن دارد
و روش کامـاً قانونــی کــه در هنــد اتخــاذ شــده اســت .هــر روش
قــوت و ضعــف خــاص خــود را دارد .انســتیتوت جامعــۀ مدنــی
افغانســتان بایــد تــاش کنــد تــا بــر رس یکــی از روشهــا بــرای
ترویــج ایفــای مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا در افغانســتان
توافــق صــورت بگیــرد .بــرای تشــخیص هــدف اســراتژیک
و روش مطلــوب ،انســتیتوت جامعــۀ مدنــی افغانســتان بایــد
گفتگویــی را بیــن ســازمانهای جامعــۀ مدنــی آغــاز کنــد تــا
ایــن ســازمانها در مــورد انتخــاب روش یــا روشهایــی بــرای
رسمیســازی مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا در افغانســتان بــه
توافــق برســند .ســپس در جریــان ســالهای بعــد ،انســتیتوت
جامعــۀ مدنــی افغانســتان تطبیــق روش منتخــب را بــا ایجــاد
آگاهــی ،البیگــری سیاســی و کمپاینهــای تجارتــی مرتبــط،
بــه طــور اســراتژیک هدایــت میکنــد.
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 .3 .8کمپاین ایجاد آگاهی

انســتیتوت جامعــۀ مدنــی افغانســتان بــا همــکاری یــک رشکــت
بازاریابــی بایــد کمپایــن گســردۀ آگاهیدهــی را راهانــدازی
کنــد کــه شــامل ترکیبــی از تبلیغــات رســانهای؛ ماننــد تبلیغــات
رادیویــی ،تلویزیونــی و رســانههای اجتامعــی و تبلیغــات
بیلبــوردی در متــام شــهرهای بــزرگ کشــور میشــود .مخاطــب
ایــن کمپایــن ،بایــد هــم رشکتهــا و هــم عمــوم مــردم باشــد.
موضــوع ایــن کمپایــن ،برجستهســازی کمکهــای رشکتهــا
بــرای انکشــاف اقتصــادی کشــور ،کمکهــای اجتامعــی،
زیســت محیطــی ،خیرخواهانــه و انکشــافی فعلــی آنهــا و
کمکهایــی اســت کــه انتظــار م ـیرود در آینــده از ســوی آنــان
صــورت گیــرد .انســتیتوت جامعــۀ مدنــی افغانســتان بایــد بــه
اهمیــت نقــش همــکاری مثبــت میــان رشکتهــا و ســازمانهای
جامعــۀ مدنــی نیــز در ایــن کمپایــن اشــاره کنــد.
ایــن کمپایــن رســانهای بایــد بــا تشــکیل میــز گفــت وگــو،
ورکشــاپ ،ســمینار و کنفرانسهــای مختلــف تکمیــل گــردد .در
ایــن برنامههــا بایــد مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا مــورد بحــث
قــرار گرفتــه و ادبیاتی شــکل گیرد و تحقیقات موردی انجام شــود
کــه بــدان وســیله ،تأثیــر مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا انــدازه
گیــری شــده و مؤثریــت اقدامــات مربــوط بــه آن ،بهبــود یابــد.

 .4 .8ایجاد شاخص مسئولیت اجتامعی رشکتها

انســتیتوت جامعــۀ مدنــی افغانســتان میتوانــد شــاخصی بــرای
مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا ( )CSRIایجــاد و رشکتهــا را بــر
اســاس عوامــل مهــم مشــارکت اجتامعــی ذیــل رتبهبنــدی کنــد:
.1

.2

.3
.4
.5

1فضــای کاری :برقــراری یــک فضــای کاری ســامل ،امــن و
ارزشــمند .چنیــن فضــای کاری برابــری جنســیتی و معاشــات
برابــر را تضمیــن میکنــد ،از آزار رفتــار نامناســب جنســی
و نــژادی جلوگیــری و امتیازاتــی همچــون بیمــۀ صحــی
کارمنــدان ،کمــک مالــی بــه تحصیــات کارمنــدان و غیــره
را ارائــه میدهــد.
2تأثیــر زیســت محیطــی :کاهــش اثــرات مخــرب زیســت
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 ،شــیوههای تجــارت معقــول و پایــدار را
اتخــاذکنــد.
3اصــول اخالقــی :رعایــت اصــول اخالقــی ،ماننــد اجتنــاب
از رشــوه ،تأثیــر گــذاری منفــی و دیگــر شــیوههای غیــر
اخالقــی.
4کمکهــای خیری ـهای :اعطــای کمکهــای خیری ـهای بــه
اعضــای نیازمنــد و محــروم جامعــه تــا بــه آنهــا در حــل
بخشــی از مشــکالت زندگیشــان کمــک شــود.
5انکشــاف اجتامعــی :کمــک بــه انکشــاف اجتامعــی بــا
حامیــت از ســکتور آمــوزش ،ارائــۀ مراقبتهــای صحــی،

آب و حفظالحصــه؛ اشــتغالزایی ،مبادلــۀ مؤثــر کاالهــا
و خدمــات ،ایجــاد آگاهــی و دیگــر فعالیتهایــی کــه بــه
طــور کلــی بــه رشــد جامعــه کمــککنــد.

ایــن مأموریــت بایــد بــه قــدر کافــی و بــه طــور مؤثــر مــورد
حامیــت و تأمیــن مالــی قــرار گیــرد .مکانیزمهایــی بایــد
بــرای تأمیــن مالــی تعییــن شــوند کــه مطابــق بــا قوانیــن
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 همپیامنــان دیگــری از ســکتور خصوصــی،
بنیادهــای فعــال و دیگر ســازمانهای جامعۀ مدنــی انتخاب
شــوند تــا بــرای دسرتســی بــه ایــن اهــداف کمــک کننــد.

ایــن شــاخص ،باعــث خواهــد شــد کــه رشکتهــا سیســتمهایی
بــرای اجــرای متــام ایــن عوامــل داشــته باشــند و میزان اشــراک
رشکتهــا در هــر کــدام از ایــن عوامــل را نشــان خواهــد داد.
رشکتهــا بــرای دریافــت رتبــۀ خــود در شــاخص مســئولیت
اجتامعــی رشکتهــا ملــزم بــه پرداخــت هزینــهای خواهنــد
بــود و بــا دریافــت رتبــۀ خــود میتواننــد از آن در تبلیغــات
و بازاریابــی خــود اســتفاده کنــد .انســتیتوت جامعــۀ
مدنــی افغانســتان بــا ســازمان بیناملللــی استندردســازی
()International Organization for Standardization
و دیگــر ســازمانهای بیناملللــی بــرای مدیریــت درســت
شــاخص و تضمیــن اعتبــار پایــدار آن همــکاری خواهــد کــرد.

انســتیتوت جامعــۀ مدنــی افغانســتان در حــال حــارض در
بخــش تصدیــق ســازمانهای جامعــۀ مدنــی افغانســتان
فعــال اســت .انســتیتوت جامعــۀ مدنــی افغانســتان بایــد بــه
تالشهــای خــود بــرای پایــداری ایــن اقــدام ادامــه دهــد.

 .5 .8کمپاین کسب حامیت سیاسی

 .7 .8تصدیق پروژههای سازمانهای جامعۀ مدنی

انســتیتوت جامعــۀ مدنــی افغانســتان ،بایــد بــا اســتفاده از
ارتباطــات خــود در میــان ســازمانهای جامعــۀ مدنــی راهــی
پیشــنهاد کنــد تــا بــه خاطــر ایجــاد سیســتمهای قانونــی بــرای
مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا در افغانســتان ،کســب حامیــت/
البیگــری سیاســی کنــد .تیمهــای مســئول کســب حامیــت
سیاســی بایــد اقــدام بــه مجموع ـهای از فعالیتهــای منســجم
و پایــدار کنــد تــا از کمپاینهــای رســانهای بــه نفــع ایجــاد
ســاختارهای قانونــی بــرای مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا
اســتفاده کننــد .ایــن امــر در بخــش  .1 .۸رشح داده شــد.
کمپایــن کســب حامیــت سیاســی بایــد شــامل مــوارد ذیــل باشــد:
الــف .برگــزاری جلســات منظــم بــا قانونگــذاران ،مقامــات
دولتــی و احــزاب سیاســی و ترغیــب آنهــا بــه کمــک در
ایجــاد سیســتمی بــرای مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا.
 .أبرگــزاری مباحــث ،گفتــان و مصاحبههــای رادیــو/
تلویزیونــی در مــورد اهمیــت ایجــاد سیســتمی قانونــی
بــرای مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا در افغانســتان.
 .ببرگــزاری ورکشــاپ و ســمینار در مــورد ایجــاد یــک
سیســتم قانونــی بــرای مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا.
 .جحامیــت از اقدامــات سیاســی بــا تدویــن قوانیــن ،قواعــد و
مقــررات بــرای مســئولیت اجتامعــی رشکتها در افغانســتان
و ســپس تــاش بــرای تصویــب ایــن قوانیــن و مقــررات.
 .ثایجــاد رشایــط مســاعد قانونــی بــرای توســعۀ اقدامــات
ســاختاری در زمینــۀ مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا و ادامــۀ
تالشهــا تــا تحقــق هریــک از اهــداف تعییــن شــده.

 .6 .8تصدیق سازمانهای جامعۀ مدنی

انســتیتوت جامعــۀ مدنــی افغانســتان بایــد ادارهای بــرای تأییــد،
تثبیــت و «تصدیــق» پروژههــای ســازمانهای جامعــۀ مدنــی در
متــام نقــاط کشــور ایجــاد کنــد.
ایــن اداره بایــد پروژههــای ســازمانهای جامعــۀ مدنــی را
ارزیابــی کــرده و نظــر خــود را در مــورد کیفیــت و ارزش آنهــا
ارائــه دهــد و آنهــا را بــرای تأمیــن بودجــه پیشــنهاد کنــد.
ارزیابــی پروژههــا بایــد دربرگیرنــدۀ معیارهــای ذیــل باشــند:
•ارزیابی متام پروژهها بر مبنای:
 امکانپذیری فنی
 امکانپذیری مالی
 حامیت اجتامعی
•پــروژه نیــازی را در منطقــۀ مــورد هــدف رفــع
میکنــد و ایــن نیــاز بــه وضــوح تعریــف شــده باشــد
•تعیین این که آیا:
 دیگــر ســازمانهای جامعــۀ مدنــی نیــز عیــن خدمــات
یــا خدمــات مشــابهی ارائــه میدهنــد .اگــر پاســخ
مثبــت باشــد ،آیــا پــروژه بــا دیگــر عوامــل ذیربــط بــه
خوبــی هامهنــگ میشــود؟
 نهاد تطبیق کننده در زمینۀ پروژه تخصص دارد؟
 بودجــۀ پــروژه بــه طــور صحیــح آمــاده شــده اســت،
هزینههــای منــدرج در آن معقوالنــه و مطابــق بــا
الزامــات نهادهــای متویــل کننــده میباشــند.
 نهــاد جامعــۀ مدنــی دارای قابلیتهــای فنــی و
عملیاتــی (حضــور در محــل تطبیــق ،پرســونل
متخصــص و غیــره) بــرای تطبیــق مؤثــر پــروژه اســت.
•دیگر معیارهای مختص به ماهیت پروژه.
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پــروژهای کــه تصویــب و بــرای تأمیــن بودجــه اعــان میشــود
بایــد متــام ایــن رشایط را بــرآورده کند .بــرای انجام ایــن ارزیابی،
نهــاد جامعــۀ مدنــی بایــد فیســی بــه انســتیتوت جامعــۀ مدنــی
افغانســتان بپــردازد .انســتیتوت جامعــۀ مدنــی افغانســتان از ایــن
پــول بــرای تأمیــن هزینــۀ ارزیابــی پــروژه اســتفاده خواهــد کــرد.
انســتیتوت جامعــۀ مدنــی افغانســتان پروژههــای ارزیابــی شــده
را بــرای تأمیــن بودجــه در وبســایت/پورتال خــود و بــه متویــل
کننــدگان و رشکتهــای متــام ســکتورها معرفــی میکنــد.
رشکتهــا در ایــن پورتــال بــه پروژههــای قابــل تطبیــق
در متــام ســکتورها و در رسارس کشــور دسرتســی خواهنــد
داشــت تــا بودجــۀ خــود در بخــش مســئولیت اجتامعــی
رشکتهــا را بــه طــور مؤثــر اســتفاده و مــرف کننــد.

 .8 .8نقطۀ آغاز مسئولیت اجتامعی رشکتها

انســتیتوت جامعــۀ مدنــی افغانســتان میتوانــد نهــادی
تأســیس کنــد تــا نقطــه آغــازی بــرای فعالیتهــای مربــوط
بــه مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا باشــد .هــر رشکتــی کــه
مایــل بــه آغــاز برنام ـهای جامــع در زمینــۀ مســئولیت اجتامعــی
رشکتهــا باشــد میتوانــد از خدمــات انســتیتوت جامعــۀ مدنــی
افغانســتان در ایجــاد یــک اســراتژی بــرای ایفــای مســئولیت
اجتامعــی رشکتهــا و کمــک بــه آغــاز تطبیــق ایــن اســراتژی
مســتفید شــود .رشکتهــا در مقابــل ایــن خدمــات فیســی
بــه انســتیتوت جامعــۀ مدنــی افغانســتان پرداخــت میکننــد
و انســتیتوت از ایــن پــول در دیگــر برنامههــای مربــوط
بــه مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا؛ ماننــد فعالیتهــای و
تبلیغاتــی و کســب حامیــت سیاســی اســتفاده خواهــد کــرد.
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«مســئولیت اجتامعــی رشکتهــای آســیای میانــه» ،رشکتــی
اســت کــه خدمــات مشــابهی در منطقــۀ آســیای میانــه ارائــه
میدهــد .بــه نقــل از وبســایت آنهــا ایــن رشکــت «ســازمانی
خــره در بخــش پایــداری و مســئولیت رشکتهــا در آســیای
میانــه اســت و هــدف آن بهبــود عملکــرد اجتامعــی ،زیســت
محیطــی و اقتصــادی ســازمانهای دیگــر میباشــد ».ایــن
ســازمان «بــه رشکتهــای منطقــه در انجــام فعالیتهــا و تدویــن
پالیســیهای مســئوالنه کمــک میکنــد تــا در کنــار تضمیــن
رشــد اقتصــادی خــود ،ایــن رشکتهــا بتواننــد از انکشــاف
اجتامعــی و ثبــات ایکولوژیکــی پاســداری و حفاظــت کننــد».
انســتیتوت جامعــۀ مدنــی افغانســتان یــا نهــادی دیگــر میتوانــد
برنامــۀ مشــابهی در افغانســتان راه انــدازی کنــد .انســتیتوت
جامعــۀ مدنــی افغانســتان ممکــن اســت از رشکــت «مســئولیت
اجتامعــی رشکتهــای آســیای میانــه» دعــوت بــه همــکاری و
یــا ایجــاد شــاخهای از ایــن رشکــت در افغانســتان کنــد .در هــر
صــورت ،رشکتهــا در افغانســتان بــه همــکاری و کمــک یــک
ســازمان حرفــهای کــه درک درســتی از مســئولیت اجتامعــی
رشکتهــا داشــته باشــد ،نیــاز دارنــد؛ زیــرا ایــن ســازمانهای
حرفـهای میتواننــد وســعت تغییــری را کــه مســئولیت اجتامعــی
رشکتهــا میتوانــد در زندگــی مــردم ایجــاد کنــد ،بــه خوبــی
تعریــف کننــد و یــک سیســتم مؤثــر و پایــدار بــرای برنامــۀ
مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا ایجــاد مناینــد.
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مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا کــه آغــاز آن در کشــور بــه یــک
و نیــم دهــه قبــل بــاز میگــردد ،راهــی رضوری بــرای تضمیــن
پایــداری اقدامــات انکشــافی در افغانســتان اســت .رشــد
ســکتور خصوصــی افغانســتان در یــک دهــۀ اخیــر بــه انــدازهای
بــوده اســت کــه هــم اکنــون رشکتهــا تالشهــای منظمتــر
و پایدارتــری در قســمت ایفــای تعهــدات دینــی ،اخالقــی و
قانونــی خــود و همچنیــن ،کاهــش اثــرات مخــرب فعالیتهــای
خــود بــه محیــط زیســت ،جامعــه و اقتصــاد کشــور ،انجــام
میدهنــد .مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا از ســوی دیگــر،
فرصتــی اســت بــرای رشکتهــا تــا از دســتاوردهای خــود بــه طــور
جامــع و چندجانبــه بــه جامع ـهای کــه در آن فعالیــت میکننــد،
کمــک کــرده و بــه آن بــاز گرداننــد .مســئولیت اجتامعــی
رشکتهــا فرصتــی اســت تــا رشکتهــا بــه فعالیتهــای
برشدوســتانه ،انکشــافی و خیرخواهانــۀ خــود نظــم و نســق
بخشــند تــا مؤثریــت ایــن فعالیتهــا را بــه حداکــر برســانند.
عــاوه بــر ایــن ،مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا ابــزاری
«رضوری» بــرای تضمیــن انکشــاف پایــدار افغانســتان در
نبــود حامیــت متویــل کننــدگان بیناملللــی اســت .ایــن ابــزار،
افغانهــا را قــادر میســازد تــا در انتخــاب بخشهــای
انکشــافی اختیــار داشــته و همیشــه تابــع ترجیحــات
و دیدگاههــای متویــل کننــدگان بیناملللــی نباشــند.
بــه عنــوان کشــوری کــه اکرثیــت مطلــق آن را مســلامن

تشــکیل میدهــد ،افغانهــا بایــد در شناســایی و کمــک
بــه تعهــدات دینــی و فرهنگــی خــود صالحیــت ،نظــارت و
ابتــکار عمــل داشــته باشــند؛ منظــور از افغانهــا نــه تنهــا
شــهروندان ،بلکــه رشکتهــا ،سیاســتمداران ،جامعــۀ
مدنــی و دیگــر ســکتورهای فعــال در افغانســتان اســت.
هــدف ایــن مطالعــه از وضعیــت مســئولیت اجتامعــی
رشکتهــا رشح راههایــی بــوده اســت کــه رشکتهــای
جهــان توســعه یافتــه ،رشکتهــای جهــان در حــال توســعه،
رشکتهــای کشــورهای همســایۀ افغانســتان و رشکتهــای
داخلــی افغانســتان بــرای رســیدن بــه وضعیــت فعلــی خــود در
زمینــۀ مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا ،در پیــش گرفتهانــد.
پیشــنهادات ارائــه شــده در ایــن گــزارش و راههــای ترشیــح
شــده بــرای عملیســازی آنهــا ،میتوانــد وضعیــت فعلــی
مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا را در افغانســتان بهبــود بخشــد.
انســان ذات ـاً موجــودی رؤیاپــرداز اســت .بیاییــد رؤیایــی داشــته
باشــیم بــرای فردایــی نــه چنــدان دور کــه در آن مقرراتــی بــرای
نظــارت و ادارۀ مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا در افغانســتان
وجــود داشــته باشــد؛ روزی کــه رشکتهــا احســاس مســئولیت
کننــد و بخواهنــد در قبــال کارمنــدان ،مشــریان ،جوامعــی کــه
در آن فعالیــت دارنــد و در کل جامعــۀ خــود بــه طــور مســئوالنه
رفتــار کننــد .ایــن کــه ایــن رؤیــا تحقــق خواهــد یافــت و یــا
تنهــا رؤیایــی باقــی خواهــد مانــد ،وابســته بــه فضــل الهــی و
تالشهــای خواننــدگان خواهــد بــود.
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 – اختصارات۱ ضمیمۀ
افغانی – واحد پولی افغانستان
Afghanistnan Institute for Civil Society – انستیتوت جامعۀ مدنی افغانستان
Association of Money Operators in- اتحادیــۀ متصدیــان انتقــال پــول از طریــق موبایــل در افغانســتان
Afghanitan National Development Strategy – اسرتاتژی انکشاف ملی افغانستان
Afghan Red Crescent Society – جهالل احمر افغانی
معیت
Afghan Wireless Communications Company – رشکت مخابراتی افغان بیسیم
Business Social Responsibility – مسئولیت اجتامعی تجارتها
Committee for Economic Development – کمیتۀ انکشاف اقتصادی
Civil Society Organization – سازمان جامعۀ مدنی
Corporate Social Responsibility – مسئولیت اجتامعی رشکتها
Corporate Social Responsibility Index – شاخص مسئولیت اجتامعی رشکتها
Generally Accepted Accounting Principles – اصول پذیرفته شدۀ حسابداری
Generally Accepted Sustainibility Principles – شیوههای پذیرفته شدۀ پایداری
International Association of Classification Societies –انجمن رده بندی جوامع بیناملللی
International NGO – سازمان غیر دولتی بیناملللی
International Standards Orgnization – سازمان بیناملللی استندردسازی
Integrity Watch Afghanistan – دیدبان شفافیت افغانستان
Multi-National Corporations – رشکتهای چندین ملیتی
MTN Group – ) (یک رشکت مخابراتی در جنوب افریقا. ان. تی.گروه ام
National Environmental Protection Agency – ادارۀ ملی حفاظت محیط زیست
Non-Governmental NGO – سازمان غیر دولتی
Organization for Economic Cooperation and Development – سازمان انکشاف و همکاری اقتصادی
Occupational Safety and Health Administration – ادارۀ صحی و ایمنی حرفهای
Profit before Taxes – درآمد قبل از مالیات
Small and Medium Enterprises – رشکتهای کوچک و متوسط
Triple Bottom Line Approach – رویکرد اصول سه گانه
United Nations Education, Scientific and Cultural –  علمــی و فرهنگــی ملــل متحــد،ســازمان آموزشــی
Water Sanitation Hygiene –  مراعات اصول صحی و حفظ الصحه،برنامۀ آب
World Health Organization – سازمان جهانی صحت

		
AFN
		
AICS
		
AMOA
Afghanistan
		
ANDS
		
ARCS
		
AWCC
		
BSR
		
CED
		
CSO
		
CSR
		
CSRI
		
GAAP
		
GASP
		
IACS
		
INGO
		
ISO
		
IWA
		
MNC
		
MTN
		
NEPA
		
NGO
		
OECD
		
OSHA
		
PBT
		
SME
		
TBL
UNESCO
Organization
		
WASH
		
WHO
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نام رشکت :صنایع نوشیدنی افغانستان
سال آغاز ایفای مسئولیت اجتامعی۲۰۰۶ :
هزینــۀ ایفــای مســئولیت اجتامعــی ۵-۱۰ :میلیــون افغانــی
(ســال )۲۰۱۸
پروژههــا /جوانــب ذینفــع مســئولیت اجتامعــی :جمعیــت هــال
احمــر افغانــی و شــاروالی از طریــق پرداخــت مالیــات بــر
محصــوالت وارداتــی
نام رشکت :عزیزی بانک
سال آغاز ایفای مسئولیت اجتامعی۲۰۱۶ :
هزینۀ ایفای مسئولیت اجتامعی :ارائه داده نشده است
پروژههــای /جوانــب ذینفــع مســئولیت اجتامعــی:
فعالیتهــای ســال :۲۰۱۸
•کمپاین اهدای خون
•غرس نهال در مزار رشیف ،کابل و جالل آباد
•بازدیــد آموزشــی شــاگردان دانشــگاه کاردان از عزیــزی
بانــک
•کمک مالی به توامندسازی و ظرفیت سازی زنان
•کمک به بیجاشدگان داخلی مزار رشیف
•تجلیل از روز بیناملللی یوگا
بازدیدهــای آموزشــی شــاگردان دانشــگاه کاتــب ،از دانشــگاه
مشــعل ،دانشــگاه باخــر ،دانشــگاه مریــم و دانشــگاه خاتــم
النبییــن
نام رشکت :رشکت بیمۀ افغانستان ()ICS
ســال آغــاز ایفــای مســئولیت اجتامعــی :ارائــه داده نشــده
اســت
هزینۀ ایفای مسئولیت اجتامعی :ارائه داده نشده است
پروژههــای /جوانــب ذینفــع مســئولیت اجتامعــی :بیمــۀ
صحــی رایــگان بــه متــام پرســونل کاری و دیگــر انــواع کمکهــا
نام رشکت :کارخانۀ بستهبندی کابل
ســال آغــاز ایفــای مســئولیت اجتامعــی :ارائــه داده نشــده
اســت
هزینۀ ایفای مسئولیت اجتامعی :ارائه داده نشده است
پروژههــای /جوانــب ذینفــع مســئولیت اجتامعــی :ارائــه داده
نشــده اســت
نام رشکت :رشکت استیل میهن
ســال آغــاز ایفــای مســئولیت اجتامعــی :ارائــه داده نشــده
اســت
هزینۀ ایفای مسئولیت اجتامعی :ارائه داده نشده است
پروژههای /جوانب ذینفع مسئولیت اجتامعی:
ارائــۀ مســکن و مرکــز صحــی ،ایمنــی کاری ،طعامخانــه و غیــره
بــه کارگــران
•اســتفاده از تجهیــزات و ماشــینآالت ســازگار بــا محیــط

زیســت
•نصب سیستمهای تصفیه هوا و هواکش
•نــام رشکــت :مرکــز حامیــت از رسمایهگــذاری بــا
قرضههــای کوچــک در افغانســتان  -میســفا
•سال آغاز ایفای مسئولیت اجتامعی۲۰۰۵ :
•هزینۀ ایفای مسئولیت اجتامعی :ارائه داده نشده است
پروژههــا /جوانــب ذینفــع جوانــب ذینفــع مســئولیت اجتامعــی:
دســتورالعملی مشــخص بــرای مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا
و نهــادی همــکار بــرای اســتفادۀ مؤثــر از منابــع مســئولیت
اجتامعــی رشکتهــا ایجــاد شــده اســت
نام رشکت :گروه موبی
سال آغاز ایفای مسئولیت اجتامعی۲۰۱۲ :
هزینۀ ایفای مسئولیت اجتامعی :ارائه داده نشده است
پروژهها /جوانب ذینفع مسئولیت اجتامعی:
دریافــت کننــدۀ جایــزۀ کنفدراســیون فوتبــال آســیا ( )AFCبــرای
ایفــای مســئولیت اجتامعــی در لیــگ برتــر فوتبــال افغانســتان
•دریافــت کننــدۀ جایــزۀ صلــح از طریــق ورزش از یــک نهــاد
غیــر دولتــی اروپایــی
•همــکاری بــا یونیســف ( )UNICEFدر پیشــگیری از مــرض
پولیــو (بــا اهــدای تخفیــف در نــر تبلیغــات)
•تشکیل لیگ برتر فوتبال افغانستان
•تولیــد کلیپهــای کوتــاه ( ۳۰-۶۰ثانیــهای) در مــورد
مســائل اجتامعــی و نــر آنهــا در شــبکههای تلویزیونــی
•حامیــت از مســائل زیســت محیطــی ،ماننــد اســتفاده از
خریطههــای کاغــذی بــه جــای خریطههــای پالســتیکی
•تولیــد کلیپهــا و تبلیغــات کوتــاه بــه طــور رایــگان بــرای
ترغیــب مــردم بــه پرداخــت مالیــات ،حفاظــت از آب ،کمــک
بــه نیروهــای امنیتــی ،عــدم تجــاوز بــه حقــوق زنــان ،پیروی
از قوانیــن ترافیکــی ،همبســتگی اجتامعــی ،جمــعآوری
زبالههــا و غیــره
•جم ـعآوری کمکهــای مالــی از طریــق ایجــاد برنامههــای
افطــاری در مــاه رمضــان ،نــر مســائل اســامی بــه
شــمول حدیــث و غیــره بــرای حامیــت از مســائل اجتامعــی
(بــرای مثــال در ســال قبــل  ۴۰۰٫۰۰۰افغانــی بــرای
عــودت کننــدگان در غــرب افغانســتان جمــعآوری شــد)
نام رشکت :هوتل رسینا
سال آغاز ایفای مسئولیت اجتامعی۲۰۱۲ :
هزینۀ ایفای مسئولیت اجتامعی :ارائه داده نشده است
پروژهها /جوانب ذینفع مسئولیت اجتامعی:
حامیــت از بنیــاد شمســه ( )SHAMSAکــه رئیــس آن
•
خانــم مریــم گیالنــی میباشــد (از طریــق ارائــۀ قرطاســیه،
البســه ،خدمــات صحــی ،خدمــات اینرتنتــی ،غــذا و غیــره ،ارائــۀ
برنامههــای آموزشــی بــرای بنیــاد و دیگــر کمکهــای مــورد
نیــاز)
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•صنــدوق کمــک مالــی در هوتــل رسینــا (جمــعآوری
کمکهــای مالــی از مهامنــان و اهــدای آنهــا بــه شمســه
و افســکو ( ،)AFSECOایجــاد آگاهــی و مرشوعیــت
بــرای افســکو بــا جمــعآوری کمکهــای مالــی و دعــوت
رشکتهــا بــه حامیــت از افســکو)
•کارهــای داوطلبانــه ،ماننــد پــاککاری محیــط اطــراف
هوتــل رسینــا و از ایــن طریــق کمــک بــه شــاروالی
•داکرت مقیم در هوتل برای سهولت کارمندان
•حامیت مالی از فعالیتهای ورزشی (عموماً کریکت و
فوتبال) و ارائۀ تخفیفهای گزاف برای برنامههای آنها
در هوتل رسینا
نام رشکت :ظاهر پالستیک
سال آغاز ایفای مسئولیت اجتامعی۲۰۱۲ :
هزینۀ ایفای مسئولیت اجتامعی :ارائه داده نشده است
پروژهها /جوانب ذینفع مسئولیت اجتامعی:
•کمــک بــه  ۱۲شــاگرد در هزینــۀ تحصیــات آنهــا (هــر ســاله
از  ۲۰۰۸بــه ایــن ســو)
•خرید کتاب برای شاگردان به ارزش  ۲۵٫۰۰۰افغانی
•اعطای حدود  ۵۰۰٫۰۰۰افغانی در هر سال
•حامیــت مالــی از  ۲۰خانــواده بــا پرداخــت  ۲٫۵۰۰افغانــی
در هــر مــاه
•پرداخــت بخشــی از هزینههــای عروســی یــک زوج در هــر
ســال
•پرداخــت هزینههــای صحــی متــام کارمنــدان و اعضــای
خانــوادۀ آنهــا
•پرداخــت حــدود  ۲۰۰٫۰۰۰افغانــی در هــر ســال بــه عنــوان
امتیــاز کارمنــدان در رشایــط حساســی ماننــد وفــات ،ازدواج
و یــا دیگــر رشایــط خــاص
•ارائۀ برنامههای آموزشی و کارآموزی به جوانان
خانوادههای مستضعف
نام رشکت :گروه گلبهار
ســال آغــاز ایفــای مســئولیت اجتامعــی :ارائــه داده نشــده
اســت
هزینۀ ایفای مسئولیت اجتامعی :زکات مالک
پروژههــا /جوانــب ذینفــع مســئولیت اجتامعــی :بنیــاد
خیریــۀ گلبهــار کمکهــای گوناگونــی ارائــه میدهــد از
جملــه ارائــۀ البســه ،امــداد بــه مترضریــن زمیــن لــرزه،
ســاخت مکاتــب ،توزیــع زکات و دیگــر کمکهــای خیریــه
نام رشکت :گروه غضنفر
ســال آغــاز ایفــای مســئولیت اجتامعــی :ارائــه داده نشــده
اســت
هزینۀ ایفای مسئولیت اجتامعی :ارائه داده نشده است
پروژهها /جوانب ذینفع مسئولیت اجتامعی:
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•زیســت محیطــی :انکشــاف مســئوالنه؛ • اجتامعــی
– کمکهــای فیصــدی (زکات و دیگــر کمکهــای
خیریــهای) ،اســتخدام افغانهــا و رشکتهــای افغانــی
در صورتــی کــه ممکــن باشــد؛ • مالــی :رونــق اقتصــادی،
پولزایــی و کمــک بــه افزایــش رسعــت گــردش پــول
•مترکــز بــر صحــت ،آمــوزش ،فرهنــگ ،انکشــاف دهــات،
ســازماندهی و ترقــی انکشــاف اقتصــادی .غضنفــر گــروپ
ت بــرای
متعهــد بــه بهبــود رشایــط زندگــی و ایجــاد فرصــ 
نیازمنــدان بــدون توجــه بــه دیــن ،نــژاد یــا جنســیت اســت.
غضنفــر گــروپ در بخشهــای عمــدۀ آتــی فعالیــت دارد:
صحــت ،مراقبتهــای صحــی ،اشــتغالزایی ،مســکن،
انکشــاف اجتامعــی و بازســازی
•برنامــۀ ظرفیــت ســازی :بورســیههای تحصیلــی،
برنامههــای آموزشــی ،توامنندســازی و رشــد
مهارتهــای شــهروندان افغــان ،کارآمــوزی ،اولویــت
دادن بــه شــهروندان افغــان ،انکشــاف اقتصــادی،
اشــتغالزایی ،رونــق اقتصــادی توســط انکشــاف پایــدار.
نام رشکت :بنیاد عزیزی (عضو گروه هوتک عزیزی)
ســال آغــاز ایفــای مســئولیت اجتامعــی :ارائــه داده نشــده
اســت
هزینۀ ایفای مسئولیت اجتامعی :ارائه داده نشده است
پروژههــا /جوانــب ذینفــع مســئولیت اجتامعــی :هــدف بنیــاد
عزیــزی کمــک بــه خانوادههــای بــی بضاعــت ،معلولیــن و
شــهدا ،زنــان بیــوه ،داراالیتامهــا ،زندانهــا و دارالتأدیبهــا
اســت.
•همــکاری در ســاخت مکاتــب ،کلینیکهــای صحــی و
حفــر چاههــای آب بــرای تأمیــن آب آشــامیدنی پــاک
•پــاککاری کانالهــا ،نهرهــای آب و ســاخت ســدهای
هایدروالکرتیــک کالن
•کمــک بــه شــاگردان بــا تهیــۀ میــز ،چوکــی ،یونیفــورم و
قرطاســیه
•همــکاری در ســاخت ،بازســازی و ترمیــم مســاجد و مــدارس
دینــی؛ کمــک بــه شــاگردان دینــی و اســاتید مکاتــب و
تأســیس کتابخانــه
•همــکاری در ســاخت و بازســازی پلهــا ،گذرهــای آب و
رسکهــا بــرای رفــع مشــکالت ســاکنین
•ارائــۀ کمکهــای 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
کمپاینــی علیــه بیســوادی و فقــر در رسارس کشــور
جلــب توجــه بــرای حامیــت از حقــوق زنــان؛ اســتفاده از آداب
و رســوم بومــی افغانســتان در مراســم فرهنگــی و اجتامعــی

نام رشکت :گروه برکت
ســال آغــاز ایفــای مســئولیت اجتامعــی :ارائــه داده نشــده
اســت
هزینۀ ایفای مسئولیت اجتامعی :ارائه داده نشده است
پروژههــا /جوانــب ذینفــع مســئولیت اجتامعــی :در اوایــل
ســال  ۲۰۰۷برکــت گــروپ بیشــر از  ۶۰۰٫۰۰۰دالــر امریکایــی
را بــه ســاخت یــک مکتــب ابتدایــی بــا  ۱۶صنــف درســی و
ســهولتهای مــدرن بــرای تحصیــل دخــران اختصــاص داده
بــود .ایــن مکتــب یکــی از نادرتریــن مکاتــب در افغانســتان
اســت کــه مجهــز بــه کمپیوتــر ،البراتــوار ،ســالن کنفرانــس و
سیســتمهای تهویــۀ هوا/گرمایشــی اســت .در ایــن مکتــب از
جرناتــور ولتــاژ بــاال بــرای تأمیــن منظــم بــرق اســتفاده میشــود.
نام رشکت :رشکت سهامی افغانستان
سال آغاز ایفای مسئولیت اجتامعی۲۰۱۴ :
هزینــۀ ایفــای مســئولیت اجتامعــی :ســال ۱۵۴٫۱۶۶ :۲۰۱۸
دالــر امریکایــی ( ،)۸.۷۴٪ســال  ۱۴۷٫۱۵۲ :۲۰۱۷دالــر
امریکایــی ( ،)۵.۷۶٪ســال  ۱۰۶٫۲۳۲ :۲۰۱۶دالــر امریکایــی
()۳.۴۰٪
پروژهها /جوانبذینفع مسئولیت اجتامعی :ارائه داده نشده است
نام رشکت :رشکت مخابراتی روشن
ســال آغــاز ایفــای مســئولیت اجتامعــی :ارائــه داده نشــده
اســت
هزینۀ ایفای مسئولیت اجتامعی :ارائه داده نشده است
پروژهها /جوانبذینفع مسئولیت اجتامعی:
جوایز دریافت شده شامل موارد ذیل میباشد:
•جایــزه خدمــات اجتامعــی ،مراســم جوایــز مخابــرات آســیا،
جــوالی ۲۰۰۴
•مبتکرتریــن رشکــت ســال در خاورمیانــه و افریقــا ،بهرتیــن
برنامــۀ ســال در بخــش مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا
در خاورمیانــه و افریقــا و بهرتیــن ادارۀ خدمــات مشــریان
ســال ،مراســم بیــن املللــی جوایــز تجارتــی اســتیوی ،نوامــر
۲۰۱۳
•پایــداری تجارتــی ،جوایــز تجــارت مســئوالنۀ رشکتهــای
پایبنــد بــه اصــول اخالقــی ،اگســت ۲۰۱۳
•برنامــۀ ســال در بخــش مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا در
خاورمیانــه و افریقــا ،جوایــز اســتیوی ،اکتوبــر ۲۰۱۲
•بهرتیــن پــروژه انکشــاف اجتامعــی ،جهــان تلـیکام آســیا،
اپریــل ۲۰۱۱
•بهرتیــن برنامــۀ مربــوط بــه مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا،
جوایــز جهــان تل ـیکام ،جوایــز خــاور میانــه ،نوامــر ۲۰۰۸
صحت
مــا پروژههــای درمــان از راه دور را بــه کمــک انســتیتوت طبــی
فرانســه بــرای اطفــال ( ،)FMICشــفاخانۀ دانشــگاه آقاخــان در
کراچــی ،شــفاخانۀ والیتــی بامیــان و سیســتم هــای سیســکو بــه

طــور آزمایشــی اجــرا کردیــم.
آشیانه:
مشــکل :ســوء تغذیــه در افغانســتان بــه ویــژه در کمپهــای
عــودت کننــدگان و میــان اطفــال کارگــر خیابانــی یــک مشــکل
رایــج اســت.
راه حــل مــا :مــا بیشــر از  ۴۰٫۰۰۰بســتۀ غذایــی در هرمــاه ارائــه
میدهیــم ،اطفــال کارگــر خیابانــی را شــامل نظــام آموزشــی
رســمی میســازیم و بــه آنهــا آموزشهــای حرفــهای دایــر
میکنیــم.
همــکاران مــا :مــا بــا مراکــز متعــدد آشــیانه و پناهگاههــای
اضطــراری بیجاشــدگان داخلــی همــکاری میکنیــم.
کلینیک روشن
مشــکل :دسرتســی محــدود بــه خدمــات صحــی ارزان و بــا
کیفیــت
راه حــل مــا :بــا افتتــاح پــروژۀ جامعــۀ روشــن ،فیــس مریضــان
خارجــی بــرای تأمیــن هزینههــای شــهروندان افغانســتان
اســتفاده میشــود .روشــن اولیــن رشکتــی اســت کــه در
افغانســتان بــرای کارمنــدان خــود بیمــۀ صحــی خصوصــی ارائــه
میدهــد .همچنیــن ،کلینیــک روشــن طــی ده ســال گذشــته
ورکشــاپهای صحــت دنــدان و ورکشــاپهای صحــی متعــدد
دیگــری را بــرای بهبــود زندگــی و توجــه بــه افغانهــا برگــزار
کــرده اســت.
همــکاران مــا :آشــیانه ،افغانســتان فــردا (Afghanistan
 )Demainو افرانــه .ورکشــاپهای صحــت دنــدان و دیگــر
ورکشــاپهای صحــی :میزبانــی مباحثــات مختلــف بــه شــمول
آمــوزش در مــورد آب پــاک ،اســهال و مــرض ســل کــه توســط
 MSH/REACH/USAIDحامیــت گردیــده بــود .بیمــۀ خدمــات
صحــی بــرای افغانهــا :موسســۀ Lifecare International
درمان از راه دور
مشــکل :دسرتســی محــدود بــه خدمــات صحــی ارزان و باکیفیت
در نقــاط دور افتــاده و مناطق روســتایی
راه حــل مــا :پــروژۀ درمــان از راه دور شــفاخانه هــا ،از طریــق
تکنالــوژی بــراد بنــد ( )Broadband technologyروشــن بــه
یکدیگــر متصــل میشــود تــا از ایــن طریــق بتــوان رونــد ارســال
فــوری راههــای حــل طبــی را آســان ســاخت .از طریــق ویدیــو
کنفرانــس ،متخصصیــن میتواننــد امــراض را در مناطــق
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 الکرتونیکــی ،مدیریــت شــفاخانهها ،آمــوزش نرسهــا و
کلینیکهــای تخصصــی میباشــد .ایــن تکنالــوژی متخصصیــن
را قــادر بــه تشــخیص امــراض ،ارائــۀ درمــان درســت ،ارائــۀ
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آموزشهــای طبــی بــه داکــران در جریــان کار و ارائــۀ خدمــات
صحــی بــرای مریضــان در قریهجــات میســازد .همچنیــن
ایــن تکنالــوژی ،هزینــۀ ســفر مریضــان ،کارکنــان و کارمنــدان
صحــی را کاهــش میدهــد .در حــال حــارض شــبکهای از مراکــز
طبــی در کابــل ،بامیــان و بدخشــان بــه یکدیگــر و همچنیــن بــه
شــفاخانه دانشــگاه آقاخــان در کراچــی متصــل شــدهاند.
همــکاران مــا :دولــت افغانســتان ،شــفاخانه دانشــگاه
آقاخــان در کراچــی ،خدمــات صحــی آقــا خــان ،انســتیتوت
طبــی فرانســه بــرای اطفــال در کابــل ،سیســکو،
شــفاخانۀ بامیــان ،شــفاخانۀ فیــض آبــاد ،سیســتم
سیســکو و دیگــر تآمیــن کننــدگان خدمــات مخابراتــی.
چاه های آب
مشکل :کمبود آب آشامیدنی پاک و صحی در افغانستان
راه حــل مــا :مــا در ایــن زمینــه کار خــود را بــا حفــر  ۲چــاه آب
در ســال  ۲۰۰۶میــادی آغــاز کردیــم و در حــال حــارض ۱٫۰۰۰
خانــواده در حومههــای کابــل از آن اســتفاده میکننــد .تــا بــه
امــروز مــا  ۷۰چــاه آب ســاختهایم کــه بــرای بیشــر از ۱۰۰٫۰۰۰
نفــر آب آشــامیدنی پــاک فراهــم میکنــد.
تکنالوژی خالقانۀ روشن (صحت) :ردیاب آب
مشکل :کمبود آب آشامیدنی پاک و صحی در افغانستان
راه حــل مــا :بــا اســتفاده از سیســتم صوتــی خدمــات تلفنــی،
ردیــاب آب را ایجــاد کردیــم کــه بــه مردمــی کــه ســواد کافــی
ندارنــد ،اجــازه میدهــد تــا از دهــات افغانســتان بــه متــاس
شــده و وضعیــت چاههــای محــل خــود را مشــخص کــرده و یــا
مشــکالت آن را گــزارش دهنــد .بیــن ســالهای  ۲۰۱۰و ،۲۰۱۱
شــیوۀ اســتفاده از ردیــاب آب بــه  ۱٫۰۰۰منطقــۀ دارای چــاه،
آمــوزش داده شــد .در نتیجــۀ ایــن خدمــات ،تقریبــاً  ۳۰چــاه
دوبــاره احیــا گردیدنــد.
همــکار مــا :ادارۀ ایــاالت متحــدۀ امریــکا بــرای انکشــاف بیــن
املللــی ()USAID
تحصیالت
عــاوه بــر اعــار مکاتــب و زمینهــای بــازی ،مــا آن دســته
از برنامههــای آموزشــی را حامیــت میکنیــم کــه از قــدرت
تکنالــوژی اســتفادۀ بهینــه میکننــد .از میــان ایــن برنامههــا
میتــوان بــه برنامــۀ یــک لپــرآپ بــرای هــر طفــل و اکادمیهای
شبکهســازی روشن/سیســکو اشــاره کــرد.
میدانهای بازی:
مشــکل :افغانســتان کشــوری اســت کــه دههــا ســال از جنــگ
و مشــکالت اجتامعــی رنــج بــرده اســت و بــرای حامیــت از
جامعــه و فراهــم کــردن زمینــۀ توســعۀ اطفــال ،فضــای اجتامعــی
محــدود دارد.
راه حــل مــا :روشــن بــا درک اهمیــت بــازی در رشــد اعتــاد
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بــه نفــس و مهارتهــای اجتامعــی در کــودکان ،زمینهــای
بــازی را در مناطــق مهــم ایجــاد میکنــد تــا از ایــن زمینهــای
بــازی بــه عنــوان مکانــی بــرای گردهــم آمــدن اقــوام مختلــف
افغانســتان نیــز اســتفاده شــود .ایــن زمینهــای بــازی ،موانــع
اجتامعــی را از بیــن بــرده و محیطــی امــن بــرای کــودکان فراهــم
میســازند تــا کــودکان در آنجــا بــا هــم بــازی و رشــد کننــد.
ساخت مکتب
مشــکل :وقتــی کــه مــا فعالیتهــای خــود را در افغانســتان آغــاز
کردیــم ،از مکتبــی دیــدن منودیــم کــه هفــت تعمیــر تخریــب
شــده و تنهــا یــک بــاک داشــت .بســیاری از هفــت هــزار
شــاگرد ایــن مکاتــب مجبــور بودنــد بــه نوبــت زیــر خیمههــا درس
بخواننــد.
راه حــل مــا :رشکــت روشــن بــرای ســاخت یــک تعمیــر  ۳منزلــۀ
پیرشفتــه و بــزرگ کــه دارای  ۲۴صنــف درســی و یــک زمیــن
بــازی مجهــز میباشــد ،رسمایهگــذاری کــرد .تــا بــه امــروز ،مــا
بــرای ســاخت مکاتــب بســیاری رسمایهگــذاری کردهایــم.
همکاران ما :بنیاد آقاخان و غیره.
یک لپتاپ برای هر طفل ()OLPC
مشــکل :کــودکان افغــان از داشــن منابــع و وســایل رضوری
بــرای رقابــت در اقتصــاد جهانــی محرومانــد.
راه حــل مــا« :یــک لپتــاپ بــرای هــر طفــل» طرحــی اســت
کــه هــدف آن بهبــود ســطح یادگیــری از طریــق ارائــۀ
نســخههای دوطرفــۀ مضامیــن درســی و فراهــم ســازی رهنمــود
و پیشــنهادهای الزم بــه شــاگردان مکاتــب میباشــد .بیشــر از
 ۳٫۶۰۰کــودک و معلــم در والیتهــای بغــان ،هــرات ،کابــل،
جــال آبــاد و کندهــار از ایــن طــرح بهرهمنــد شــدهاند.
همــکاران مــا :ســازمان «یــک لپتــاپ بــرای هــر طفــل»،
وزارت معــارف ،وزارت مخابــرات و تکنالــوژی معلوماتــی،
بخــش رسمایهگذاریهــای کوچــک و متوســط ادارۀ انکشــاف
بیناملللــی ایالــت متحــدۀ امریــکا در افغانســتان.
تجارت
مــا از بانــوان در ایجــاد تجــارت پایــدار خودشــان حامیــت
میکنیــم و روحیــۀ کارآفرینــی را در بیــن افغانهــا پــرورش
مید هیــم .
برنامه کمکی برای کسب معاش
مشــکل :بــهدلیــل چندیــن دهــه جنــگ زنــان ،بخصــوص در
مناطــق دوردســت آســیبپذیر هســتند و فرصتهــای کســب
معــاش بــرای آنهــا محــدود میباشــد.
را ه حــل مــا :در ســال  ۲۰۰۹رشکــت روشــن از پــروژۀ کمــک
برشدوســتانه بــرای زنــان افغانســتان( )HAWAکــه از ســوی
موسســۀ  CAREراه انــدازی شــده بــود ،حامیــت کــرد .ایــن پروژه
بــرای زنــان آســیب پذیــر مواشــی فراهــم کــرد تــا از ایــن طریــق
بــه کســب معــاش بپردازنــد.
همکاران ما :مؤسسۀ CARE

غرفۀ عمومی تلفن برای زنان ()WPCOs
مشــکل :بــه دلیــل چندیــن دهــه جنــگ ،زنــان آســیبپذیر
هســتند و فرصتهــای محــدودی بــرای کســب درآمــد دارنــد.
راهحــل مــا :روشــن اقــدام بــه راهانــدازی پــروژۀ غرفــۀ عمومــی
تلفــن بــرای زنــان منــود تــا از ایــن طریــق بــرای زنــان فرصــت
وظیفــه و آغــاز تجــارت فراهــم گــردد .از طریــق ایــن پــروژه،
نهــاد کمــک بــه افغانهــا ( )Aid Afghanبانــوان را بــه اولیــن
بانــک قرضههــای کوچــک در افغانســتان ( )FMFB-Aمعرفــی
میکنــد تــا زنــان بتواننــد ،قرضــه دریافــت کــرده و تجــارت
خــود را آغــاز کننــد .بــرای هــر اپراتــور پــروژۀ  WPCOیــک
بســتۀ تجارتــی بــا هزینــۀ تخفیــف یافتــه فراهــم خواهــد شــد.
ایــن بســته شــامل یــک موبایــل ،ســیم کارت ،آنــن ،چارجــر،
 ۱۲٫۵۰۰واحــد متــاس و لوحــۀ رســمی  PCOشــبکۀ مخابراتــی
روشــن اســت .اپراتــور  WPCOبخشــی از درآمــدش را بــرای
پرداخــت قرضههــای کوچــک و همچنیــن خریــد دقایــق بیشــر
متــاس ،اســتفاده خواهــد کــرد .هــر بــار کــه یــک اپراتــور ایــن
پــروژه ،دقایــق بیشــری کریــدت خریــداری کنــد ۶۰٪ ،کریــدت
اضافــی دریافــت خواهــد کــرد .ایــن تخفیــف بــرای ســودآوری
بانــوان در نظــر گرفتــه شــده اســت و ســطح درآمــد زنــان را تــا
حداکــر مقــدار ممکــن افزایــش خواهــد داد .اگــر چــه ،پــروژۀ
 WPCOبــه تنهایــی فقــر را از بیــن منیبــرد امــا ایــن پــروژه،
منبــع درآمــد باثبــات و بــادوام را فراهــم میســازد کــه زنــان بــا
اســتفاده از آن ،میتواننــد بــه تدریــج بــر فقــر غلبــه کــرده و
زمینــۀ زندگــی بهــر را بــرای خانــوادۀ خــود فراهــم ســازند.
همــکاران مــا :نهــاد کمک به افغانهــا ( )Afghan Aidو USAID
مرکز ورزشی باغ شهرآرا
مشــکل :بــه دلیــل چندیــن دهــه جنــگ ،زنــان آســیبپذیر
هســتند و از نبــود فضــای عمومــی بــرای تفریــح رنــج میبرنــد.
راهحــل مــا :رشکــت روشــن بــاغ شــهرآرا را ایجــاد کــرد .باغــی
ویــژه بــرای خانمهــا کــه فرصــت فعالیتهــای ورزشــی بــرای
بانــوان در آن مهیــا اســت .رشکــت روشــن بــا تشــویق زنــان و
دخــران بــه داشــن یــک زندگــی فعــال و صحتمنــد ،تــاش دارد
تــا از جامعــه و ظرفیتســازی حامیــت کنــد.
تکنالوژی خالقانۀ روشن (تجارت) :معلومات
«معلومــات» یــک سیســتم ملــی آگاهیدهــی در مــورد قیمــت
اجنــاس میباشــد کــه معلومــات اجنــاس بازارهــای  ۱۴والیــت
کشــور را در اختیــار دهقانــان ،خــرده فروشــان ،تاجــران و عمــده
فروشــان قــرار میدهــد .دهقانــان بــا اســتفاده از موبایــل خــود و
از طریــق پیــام کتبــی و یــا تکنالــوژی سیســتم صوتــی میتواننــد
از وضعیــت بــازار بــه گونــأ لحظــه بــه لحظــه آگاهــی یابنــد.
خدمــات «معلومــات» بــرای دهقانــان بــه زبانهــای دری،
پشــتو و انگلیســی قابــل دســرس اســت .از آن جایــی کــه هفتــاد
فیصــد نفــوس کشــور بیســواد هســتند ،سیســتم صوتــی یــا IVR
یــک ویژگــی مهــم در افغانســتان بــه شــار م ـیرود.

همکاران ما :نهاد  Mercy Corpsو پروژۀ ایدۀ نو از USAID
مشــکل :کمبــود بــرق قابــل اعتــاد و ارزان در والیــت خــود
مختــار گورنــو -بدخشــان ،تاجکســتان.
راه حــل مــا :مــا بــا پشــنهاد نــرخ ارزان تعرفــه از ایجــاد خــط
انتقــال بــرق از شــهر خــاروغ واقــع در والیــت خــود مختــار گورنــو
– بدخشــان تاجکســتان تــا قریــۀ بهشــور افغانســتان حامیــت
کردیــم .ایــن پــروژه در حــال حــارض بــرای  ۳۶۰خانــواده،
شــفاخانۀ محلــی ،ســاختامن دولتــی و غیــره در طــول ســال بــرق
فراهــم میکنــد.
همــکاران مــا :بنیــاد آقاخــان بــرای انکشــاف اقتصــادی و پامیــر
انــرژی .بنیــاد آقاخــان طــرح جدیــدی از جمـعآوری کمــک مالــی
بــرای پامیــر انــرژی ایجــاد منــود کــه از طریــق آن حداقــل بــرق
مــورد نیــاز ماهانــه بــرای خانوادههــا در بــدل یکــی از نازلتریــن
نرخهــا در میــان رشکتهــای خدماتــی خصوصــی در جهــان
ارائــه میگــردد.
انکشاف اجتامعی
مــا بــا همــکاری مؤسســات غیردولتــی داخلــی بیشــر از  ۴میلیون
بســتۀ غذایــی و راه حلهــای خالقانــه در زمینــۀ ظرفیــت ســازی
بــرای افغانهــا تهیــه کردهایــم.
مشــکل :کمبــود مــواد آموزشــی و کمبــود معلــم مســلکی در
قریــه جــات بــرای حامیــت از رشــد ذهنــی ،اجتامعــی و اخالقــی
کــودکان.
راه حــل مــا :رشکــت روشــن حــق نــر برنامههــای تلویزیونــی
آموزشــی مختــص کــودکان را خریــداری کــرده اســت کــه در
حــال حــارض در ســطح بیناملللــی نــر میگــردد .ایــن برنامههــا
بــه زبانهــای دری و پشــتو دوبلــه شــده اســت کــه از طریــق
تلویزیونهــای محلــی در رسارس افغانســتان در دســرس مــردم
قــرار میگیرنــد.
ورزش
مشــکل :افغانســتان کشــوری اســت کــه دههــا ســال از جنــگ و
مشــکالت اجتامعــی رنــج بــرده اســت و بــرای حامیــت از جامعــه
و ایجــاد زمینــۀ توســعۀ جوانــان ،فضــای اجتامعــی محــدود دارد.
راهحــل مــا :روشــن افتخــار دارد کــه حامــی مالــی لیــگ برتــر
افغانســتان اســت .ایــن لیــگ میلیونهــا افغــان را گــرد هــم
مــیآورد تــا بــرای غــرور ملــی و اتحــاد بایکدیگــر ،شــادمانی
کننــد .فصــل چهــارم لیــگ برتــر افغانســتان در ســال ۱۳۹۴
محبــوب تریــن برنامــۀ مــردم افغانســتان بــود و در رسارس کشــور
بیــش از  ۱۰میلیــون بیننــده داشــت .از ســال  ۲۰۱۰بــه ایــن
ســو ،مــا بــا نهــاد غیــر دولتــی اسکیتســتان ( )Skateistanبــرای
ترویــج ورزش اســکیت ،خودبــاوری و ابــراز وجــود در رسارس
افغانســتان همــکاری منودهایــم.
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مرکز جوانان ،ورزش و رشد اجتامعی
مشــکل :افغانســتان کشــوری اســت کــه دههــا 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
اجتامعــی را ایجــاد منــود .ایــن مرکــز بــا داشــن قســمتهای
جداگانــه بــرای دخــران و پــران فضــای امنــی را بــرای ۸۰۰
کــودک و نوجــوان در کابــل و اطــراف آن فراهــم میکنــد تــا
آنــان بتواننــد ورزش منــوده و در فعالیتهــای فــوق برنامــهای
ســهم بگیرنــد .ایــن مرکــز همچنیــن ،فضایــی اســت بــرای
بــازی ،ارائــۀ مطلــب و ســمینار بــرای جامعــه و رشــد اجتامعــی
تــا جوانــان در آن ورزش منــوده و در برنامههــای فــوق برنامـهای
ســهم بگیرنــد.

در ســکتورهای خصوصــی و دولتــی بــود .ایــن ایــده بــا فراهــم
کــردن وســایل الزم بــرای تحصیــات عالــی در انجینیــری،
علــوم کمپیوتــری و دیگــر رشــتههای مرتبــط ،زمینــۀ تحصیــل
 ۶۰۰دانشــجو را در رسارس کشــور فراهــم ســاخته اســت.
همکاران ما UNDP :و سیستم سیکو
تکنالوژی خالقانۀ روشن (آموزش) :خط مشورتی معلم
رشکــت روشــن بــا همــکاری همــکاران خــود یــک منونــۀ
آموزشــی از راه دور و ســیار ایجــاد کــرده اســت کــه بــه دخــران و
پــران افغــان اجــازه میدهــد تــا بــه آمــوزش باکیفیــت مکاتــب
دسرتســی بیشــری داشــته باشــند .مــواد آموزشــی ایــن منونــه،
مطابــق بــا چارچــوب هــدف وزارت معــارف اســت.
همــکاران مــا :شــبکه تلویزیونی صبا ،نهــاد هامهنگی کمکهای
برشدوستانه ( CHA)،Butterfly-Oxfam Novibو وزارت معارف.

دی-الیت ()D-Light
مشــکل :پــس از دهههــا جنــگ مــردم افغانســتان از داشــن
زیربنــای درســت بــرای بهبــود زندگــی و ســطح درآمــد خــود
محرو مهســتند.
راه حــل مــا :روشــن بــا رشکــت دی-الیــت همــکار شــده اســت
تــا چراغهــای خطرنــاک نفتــی را بــا چراغهــای آفتابــی و پایــدار
در خانــه هــا تبدیــل کننــد .ایــن چراغهــا توانایــی مطالعــه مفیــد
کــودکان را در شــب بهبــود میبخشــند ،ســطح درآمدزایــی
خانوادههــا را بــاال بــرده و مشــکل کمبــود شــدید زیربناهــا را در
کشــور برطــرف میکننــد.
همکاران ما :دی-الیت

نام رشکت :رشکت ام .تی .ان.
سال آغاز ایفای مسئولیت اجتامعی :ارائه نشده است
هزینۀ ایفای مسئولیت اجتامعی :ارائه نشده است
پروژهها/جوانبذینفــع مســئولیت اجتامعــی :پایــداری
اســاس فلســفۀ رسمایــه گــذاری گــروه ام .تــی .ان .را تشــکیل
میدهــد .اســتفادۀ فعــال از اصــول پایــداری در شــیوههای
تجارتــی مــا نهایتــاً بــر مشــریان ،اعتبــار و درآمــد مــا تأثیــر
خواهــد گذاشــت .مــا میخواهیــم در آینــده نیــز بــه طــور
موفقانــه بــه فعالیتهــای 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 میکنیــم.

مراکز یادگیری الکرتونیکی
مشــکل :افغانهــا از داشــن منابــع و وســایل رضوری بــرای
رقابــت در یــک اقتصــاد جهانــی متکــی بــر تکنالــوژی محروماند.
راه حــل مــا :رشکــت روشــن بــا اســتفاده از کانتیرنهــای ترمیــم
شــده و مجهــز بــه صفحــات خورشــیدی بــا دوام ،مراکــز یادگیری
الکرتونیکــی را میســازد کــه دارای لپتــاپ و دیگــر تجهیــزات
ارتباطــی هســتند .ایــن مراکــز بــه گونــۀ محلــی و بــه وســیلۀ
مردمــی کــه ایــن وســایل بــه آنــان اهــدا شــده اســت ،نگهــداری
میشــوند تــا از ایــن طریــق نیازهــای مناطــق محلــی بــرآورده
شــوند .کاربــران ایــن مراکــز قادرنــد کــه خــود را بــا تکنالــوژی
آشــنا کننــد ،بــه تجــارت بپردازنــد و بــا خانــواده و دوســتان خــود از
فاصلــه دور ارتبــاط برقــرار کننــد.
روشن /سیستم سیسکو:
مشــکل :افغانهــا از داشــن منابــع و وســایل رضوری بــرای
رقابــت در یــک اقتصــاد جهانــی متکــی بــر تکنالــوژی محــروم
هســتند.
راه حــل مــا :در ســال  ۲۰۰۷روشــن بــا رشکای خــود همــراه
شــد تــا از ایــدهای حامیــت کنــد کــه هــدف آن ،آمــاده کــردن
دانشــجویان بــرای وظیفههــای مرتبــط بــا شــبکه و آی .تــی.
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نام رشکت :رشکت مخابراتی افغان بیسیم
سال آغاز ایفای مسئولیت اجتامعی :ارائه نشده است
هزینۀ ایفای مسئولیت اجتامعی :ارائه نشده است
پروژههــا /جوانبذینفــع مســئولیت اجتامعــی :بنیــاد بیــات
( )www.bayatfoundation.orgبزرگرتیــن ســازمان صحــت،
تحصیــات و انکشــاف اجتامعــی خصوصــی افغانســتان بــا
همــکاری بــا آینــدۀ روشــن بــرای افغانســتان (Bright Future
 )Afghanistanافتتــاح اکادمــی تجارتــی کوردیــد (Cordaid
 )Enterprise Academyرا اعــان کــرد .ایــن اکادمــی بینظیــر
بــرای آمــوزش مهارتهــا و کارآفرینــی خواهــد بــود و فرصتهــای
توســعۀ تجارتــی ،ارتبــاط ســازی و آموزشــی را بــرای کارآفرینــان
جــوان افغــان مهیــا خواهــد کــرد.
اکادمــی تجارتــی کوردیــد فعالیتهــای خــود را در  ۱۸فــروری
ســال  ۲۰۱۹در کابــل آغــاز کــرد .افتتــاح اکادمــی و اهمیــت
مأموریــت آن در یــک مراســم افتتاحیــه تجلیــل شــد .رشکــت
کننــدگان در ایــن افتتاحیــه ،شــامل مناینــدگان کوردیــد یــاپ
ون هیــردن ( )Jaap van Hierdenمحمــد انــور علــوی ،آقــای
صبغتاللــه پویــا از بنیــاد بیــات ،آقــای مــرف شــیرزاد از

ســازمان همیکــه برمکــی بــرای حاکمیــت قانــون (Hamika
 )Baramaki for the Rule of Lawو آقــای مطیعاللــه رحمتــی از
کلــب  )Club 1%( ۱٪بودنــد.
پــس از خوشــامد گویــی ،اکادمــی تجارتــی کوردیــد اولیــن
برنامــۀ خــود را اعــان و حامیــت مالــی منــود .ایــن برنامــه یــک
گردهامیــی بــرای ارتبــاط ســازی بــود تــا در آن کارآفرینــان جــوان
افغــان بــا فرصتهــا و ارتباطــات اســراتژیک آشــنا شــوند.
داکــر احســانالله بیــات ،رئیــس بنیــاد بیــات و یکــی از
بنیانگــذاران ایــن بنیــاد ،اظهــار داشــت کــه« ،اکادمــی
تجارتــی کوردیــد نقــش مهمــی در مأموریــت مــا بــرای حامیــت
از تأســیس رشکتهــای کوچــک و متوســط تحــت مالکیــت
افغانهــا ،خواهــد بــود؛ زیــرا رشکتهــای کوچــک و متوســط
بــرای پیرشفــت اقتصــادی افغانســتان اساســی و حائــز اهمیــت
میباشــند .مفتخریــم کــه یکــی از اعضــای بنیانگــذار آینــدۀ
روشــن بــرای افغانســتان هســتیم».
آینــدۀ روشــن بــرای افغانســتان از ســوی وزارت خارجــۀ هالنــد
تأمیــن مالــی میشــود و توســط کنرسســیوم چهــار نهــاد غیــر
دولتــی افغانــی تطبیــق میشــود :بنیــاد بیــات ،کوردیــد (www.
 ،)cordaid.orgکلــب )www.onepercentclub.com( ۱٪
و ســازمان همیکــه برمکــی بــرای حاکمیــت قانــون (www.
 .)hborl.org.afآینــدۀ روشــن بــرای افغانســتان یــک برنامــۀ
پنــج ســاله اســت کــه بــرای آمــوزش مهارتهــای مهــم تجارتــی
بــه کارآفرینــان افغــان و ایجــاد یــک ســکتور خصوصــی موفــق
در افغانســتان کــه متشــکل از رشکتهــای کوچــک و متوســط
دارای قابلیــت ارائــۀ هــزاران فرصــت شــغلی بــرای افغانهــا بــه
خصــوص جوانــان ،طراحــی شــده اســت.
بنیاد بیات:
از ســال  ۲۰۰۵بــه ایــن ســو ،بنیــاد بیــات کــه یــک ســازمان
خیریــهای ( ۵۰۱ )c( )۳بــوده و مرکــز آن در ایــاالت متحــده
قــرار دارد ،رفــاه مــردم افغانســتان را بهبــود بخشــیده اســت .بنیــاد
بیــات کــه توســط آقــای احســانالله بیــات و خانــم فاطمــه بیــات
بنیــان گــذاری شــد ،بــه بیشــر از  ۳۰۰پــروژه کــه متعهــد بــه
بهبــود زندگــی جوانــان ،زنــان ،افــراد بیبضاعــت ،افــراد مســن
افغانســتان ،کمــک منــوده اســت .منونــهای از کمــک بنیــاد
بیــات ســاخت  ۱۳شــفاخانه بــرای مــادران و کــودکان اســت کــه
تــا کنــون بیــش از  ۲٫۰۰۰٫۰۰۰مــادر و کــودک را درمــان کــرده
اســت.
پروژههــای بنیــاد بیــات شــامل اعــار ســاختامنهای جدیــد
و زیربنــای پایــدار در مناطــق نیازمنــد و ترویــج برنامههــای
صحــی ،آموزشــی ،اقتصــادی و فرهنگــی میباشــد .عــاوه
بــر فعالیتهــای خیریــهای ،آقــای احســانالله بیــات رشکــت
مخابراتــی افغــان بیســیم را کــه اولیــن ارائــه دهنــدۀ خدمــات

بیســیم  GSMو خدمــات اینرتنتــی در افغانســتان اســت ،در
ســال  ۲۰۰۲تأســیس کــرد .ایشــان شــبکۀ تلویزیونــی و رادیویــی
آریانــا را ( )ATNکــه شــامل شــبکۀ رادیویــی آریانــا ()FM ۹۳.۵
میباشــد ،نیــز تأســیس منــود .بــرای اطالعــات بیشــر ،بــا
ایمیــل آدرس  info@bayatfoundation.orgبــه متــاس شــوید.
نام رشکت :رشکت مخابراتی اتصاالت
سال آغاز ایفای مسئولیت اجتامعی :ارائه نشده است
هزینۀ ایفای مسئولیت اجتامعی :ارائه نشده است
پروژههــا /جوانبذینفــع مســئولیت اجتامعــی :اتصــاالت
افغانســتان ( )EAکامــاً بــه اصــول مســئولیت اجتامعــی
رشکتهــا متعهــد بــوده و در نظــر دارد تــا اصــول مســئولیت
اجتامعــی رشکتهــا را تــا جایــی کــه مناســب باشــد ،در
پالیس ـیها و شــیوههای تجارتــی خــود بگنجانــد تــا کارمنــدان،
ســهامداران و جامعــۀ افغانســتان از آنهــا مســتفید شــوند.
اقدامــات کلیــدی بســیاری تحــت ایــن موضــوع از قبــل آغــاز
شــدهاند کــه تهــداب اســراتژی آینــدۀ اتصــاالت افغانســتان در
زمینــۀ مســئولیت اجتامعــی رشکتهــا میباشــند.
هــدف اتصــاالت افغانســتان ایــن اســت کــه بــه عنــوان ســازمانی
شــفاف شــناخته شــود کــه در متــام معامــات تجارتــی خــود
پایبنــد بــه اصــول اخالقــی بــوده و بــه جامعــۀ محلــی افغانســتان
کمــککنــد .اتصــاالت افغانســتان بــه ارزشهــای اساســی در
متــام بخشهــای تجارتــی خــود کــه شــامل ایفــای مســئولیت
اجتامعــی میباشــد ،متعهــد اســت.
یکــی از ارزشهــای اصلــی اتصــاالت ،خدمــت بــه جامعــه
اســت :تعهــدی بــه کمــک بــه جامعــه بــرای بهبــود زندگــی
مــردم و حفاظــت محیــط زیســت بــرای نســلهای آینــده .مــا
ایــن تعهــد را بــا حامیــت از برنامههــای اجتامعــی ،اقتصــادی
و زیســت محیطــی متعــددی در رسارس کشــور عملــی میکنیــم.
بــا همــکاری نزدیــک بــا دولــت ،بنیادهــا و دیگــر رشکتهــا ،از
برنامههایــی کــه موجــب بهبود آمــوزش ،رفــاه اجتامعــی ،فرهنگ
و روابــط بیناملللــی در افغانســتان و در رسارس فعالیتهــای
تجارتــی مــا شــوند ،پشــتیبانی و حامیــت مالــی میکنیــم.
مــا قاطعانــه معتقدیــم کــه آمــوزش ،تغییــر مثبتــی در زندگــی
مــردم ایجــاد میکنــد .از ایــن رو ،بــه پروژههــای ســوادآموزی و
مؤسســات آموزشــی کمــک مالــی ارائــه میدهیــم .مــا از ایجــاد
مکاتــب ،دانشــگاهها و البراتوارهــا حامیــت منــوده و اشــخاص
بــا اســتعداد را بــه ادامــۀ تحصیــات عالــی در زمینــۀ علمــی مــورد
عالقۀشــان ترغیــب میکنیــم.
مــا در ســازمان خــود بــرای کســانی کــه نیازهــای خــاص دارنــد،
محصــوالت و خدمــات انحصــای ارائــه میدهیــم؛ زیــرا بــر ایــن
بــاور هســتیم کــه متــام اعضــای جامعــه ســزاوار آزادی ارتباطــات
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برابــر میباشــند.

انکشاف اجتامعی

مــا بــه تعهــد خــود در زمینــۀ ایفــای مســئولیت اجتامعــی ادامــه
خواهیــم داد و هــدف دامئــی مــا ایجــاد تغییــرات مثبــت و
ســاخنت دنیــای بهــر خواهــد بــود.

بازسازی مساجد:
یکــی از اقدامــات خوبــی کــه رشکــت اتصــاالت افغانســتان اخیرا ً
روی دســت گرفتــه اســت ،بازســازی و تعمیــر مســاجد در رسارس
کشــور میباشــد .مســاجد تعمیــر شــده ،مکانــی راحــت بــرای
عبــادت مــردم محلــی و عمــل نیــک تعلیــم و آمــوزش اســام
ارائــه میدهــد .از آنجایــی کــه رشکــت اتصــاالت افغانســتان
یــک رشکــت اماراتــی اســت ،بازســازی مســاجد و دیگــر پروژههــا
همســو بــا بینــش رهــری رشکــت بــرای حامیــت از بازســازی
افغانســتان اســت.

جوایز:
در ســال  ۲۰۱۲در کنفرانــس بیناملللــی Connceted World
 Forumکــه موضــوع آن پرداخــت از طریــق موبایــل بــود،
رشکــت اتصــاالت جایــزۀ «دســتاورد در همبســتگی اجتامعــی»
را از آن خــود کــرد .ایــن مراســم در دبــی برگــزار شــده بــود و
رهــران بیناملللــی در صنعــت بانکــداری و شــبکۀ  GSMنیــز در
آن اشــراک داشــتند .برخــی از فینالیســتهای ســال ۲۰۱۲
عبارتنــد از رشکــت اتصــاالتCitibank، Tata Teleservices، ،
 Telecommunications de Mexicoو Unistream
.Commercial Bank
رشکــت اتصــاالت افغانســتان در ســال  ۲۰۱۱یــک جایــزۀ
«بهرتیــن» از ســوی ســفارت امــارات متحــدۀ عربــی بــه خاطــر
همــکاری بــا مــردم افغانســتان دریافــت منــود.
رشکــت اتصــاالت بــا حامیــت دولــت جمهــوری اســامی
افغانســتان مســابقات قــرآن را در افغانســتان برگــزار کــرد کــه بــه
خاطــر آن از وزارت حــج و اوقــاف لــوح تقدیردریافــت منــود.
در جریــان ســال  ۲۰۱۱تعــدادی از والیــان افغانســتان از رشکــت
اتصــاالت بــه خاطــر حامیــت رشکــت از افــراد بیبضاعــت در
نقــاط مختلــف کشــور سپاســگذاری کردنــد.
ادارۀ هامهنگــی کمکهــای خارجــی امــارات متحــدۀ عربــی
کتابــی بــه چــاپ رســانده اســت کــه در آن صفحـهای بــه رشکــت
اتصــاالت افغانســتان اختصــاص داده شــده اســت .در ایــن
صفحــه ،ارزشهــا و کمکهــای مــا بیــان شــده اســت .لینــک
ایــن کتــاب نیــز در وبســایت مــا موجــود اســت.
مدیــر اجرایــی اتصــاالت افغانســتان آقــای Ahmed Alhosani
جایــزۀ ویــژهای از تلویزیــون شمشــاد بــه پــاس قدردانــی از
حامیــت رشکــت اتصــاالت افغانســتان از ارزشهــای اســامی و
آداب و رســوم افغانســتان ،دریافــت منــود.
در  ۲۱جــون ســال  ۲۰۱۱خانــم آمنــه افضلــی وزیــر کار و امــور
اجتامعــی جمهــوری اســامی افغانســتان از تالشهــا و تعهــد
رشکــت اتصــاالت افغانســتان بــرای رسمایــه گــذاری و همــکاری
در توســعۀ رسمایــۀ انســانی کشــور ،قدردانــی کــرد.
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جوایز ساالنۀ قرآن رشیف:
رشکــت اتصــاالت افغانســتان بــا همــکاری دولــت جمهــوری
اســامی افغانســتان ،وزارت حــج و اوقــاف و وزارت اطالعــات و
فرهنــگ ،پنــج ســال متوالــی اســت کــه «مســابقۀ ســاالنۀ قرائــت
قــرآن» را برگــزار میکنــد .برنــدۀ ایــن مســابقه از افغانســتان در
مســابقات ســاالنۀ قرائــت قــرآن رشیــف در جریــان مــاه مبــارک
رمضــان در دبــی ،امــارات متحــدۀ عربــی ،منایندگــی میکنــد.
رشکــت اتصــاالت افغانســتان مســابقات ســال  ۲۰۱۳را دو هفتــه
قبــل از رشوع مــاه مبــارک رمضــان آغــاز منــود ۲۰۰ .قــاری از
متــام والیتهــای افغانســتان در ایــن دور از مســابقات اشــراک
منــوده بودنــد .رشکــت اتصــاالت افغانســتان ،بــه پنــج قــاری برتر
جوایــزی بــه ارزش  ۱۰٫۰۰۰دالــر امریکایــی اهــدا میکنــد.
برنــدگان ســال  ۲۰۱۳قاریهــای والیــات لغــان ،ننگرهــار و
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 میکنــد.
حج:
رشکــت اتصــاالت افغانســتان ســالها اســت کــه نیازهــای ابتدایــی
زائریــن حــج را (در یــک بســتۀ حــج کامــل) فراهــم میکنــد
تــا ســفر آنهــا را راحتتــر بســازد .یــک ســیم کارت رایــگان
نیــز همــراه ایــن بســته اهــدا میشــود تــا زائریــن بتواننــد بــا
خانوادههــای خــود در کشورشــان در متــاس شــوند.
توامنندسازی زنان
باغ زنانه:
زنــان در افغانســتان قــر محــروم جامعــه را تشــکیل میدهنــد.
رشکــت اتصــاالت افغانســتان بــه عنــوان بخشــی از فعالیتهــای
خــود بــا حامیــت مالــی بــاغ زنــان تــاش بــر توامنندســازی زنــان

جامعــه دارد .زنــان میتواننــد در ایــن بــاغ گــرد هــم آمــده و
نظریــات خــود را در مــورد رشــد و ترقــی بــا یکدیگــر رشیــک
ســازند.
تیم والیبال زنان:
رشکــت اتصــاالت افغانســتان مفتخــر اســت کــه حامــی «تیــم
ملــی والیبــال زنــان افغانســتان» اســت و از ایــن تیم در اشــراک
بــه مســابقات بیناملللــی حامیــت میکنــد.
مأمورین زن ام .حوالۀ اتصاالت:
بــا همــکاری  ،USAID-FAIDAوزارت امــور زنــان و بانــک
قرضههــای کوچــک ،رشکــت اتصــاالت افغانســتان بــه زنــان
آمــوزش میدهــد تــا بتواننــد بــه عنــوان مأموریــن زن ام .حوالــه
کار کننــد .در ختــم دورۀ آموزشــی ،زنــان تجارتهــای خــود را
بــا کمــک رشکــت اتصــاالت افغانســتان و توزیــع کننــدۀ ایــن
رشکــت ،آغــاز میکننــد.
حامیت مالی از ورزش
حامیت مالی از بورد کریکت افغانستان:
رشکــت اتصــاالت افغانســتان از زمــان رشوع فعالیتهــای بــورد
کریکــت افغانســتان در ســال  ۲۰۰۹بــه توســعۀ ورزش کریکــت
متعهــد بــوده اســت .رشکــت اتصــاالت افغانســتان حامــی مالــی
رســمی بــورد کریکــت افغانســتان و تیــم ملــی کریکــت میباشــد.
در افغانســتان کریکــت یکــی از محبوبتریــن ورزشهــا اســت
کــه ایــن امــر تــا حــدی بــه خاطــر عملکــرد عالــی تیــم ملــی
کریکــت در ســطح جهانــی بــوده اســت .ترقــی تیــم ملــی کریکت
و شــهرت روز افــزون ایــن ورزش را در کشــور ،شــاید بتــوان
یکــی از درخشــانترین اتفاقهــا در تاریــخ ورزش تلقــی کــرد.
علیرغــم منابــع محــدود و تاریــخ کوتــاه کریکــت در کشــور در
مقایســه بــا برخــی از بزرگرتیــن نامهــای ایــن ورزش در ســطح
جهانــی ،تیــم ملــی کریکــت افغانســتان بــه عنــوان یکــی از ده
بهرتیــن تیــم جهــان شــناخته شــده اســت .تیــم ملــی کریکــت
در حــال حــارض قهرمــان مســابقات بیــن قــارهای  ICCبــوده و
همچنیــن ،مقــام بیناملللــی یــک روزۀ  ICCرا در ســال  ۲۰۱۳از
آن خــود کــرده اســت.

نیــز میباشــد کــه هــر ســال ،مســابقهای بــه مناســب نــوروز و
ســال نــو در شــهر مــزار برگــزار میشــود .مــردم افغانســتان بــه
میــراث ملــی خــود افتخــار میکننــد .چنیــن حامیتهــای مالــی
باعــث ایجــاد روابــط عاطفــی بــا رشکــت اتصــاالت افغانســتان
نیــز میشــود.
حامیت از آموزش
برنامۀ انتصاب کارآموز از میان فارغین دانشگاه:
رشکــت اتصــاالت افغانســتان بــه همــکاری پایــدار خــود در
توســعه و ارتقــای رسمایــۀ انســانی و ســطح مهارتهــای
کارمنــدان افغــان خــود متعهــد اســت .گــواه ایــن تعهــد٪۹۳ ،
کارمنــدان رشکــت اتصــاالت افغانســتان اســت کــه همــه افغــان
هســتند.
تاکنــون  ۶۰فــارغ التحصیــل دانشــگاه در برنامــۀ کارآمــوزی
معرفــی شــده و آموزشهــای وســیعی در داخــل و خــارج از کشــور
دریافــت منودهانــد.
بــه ایــن کارآمــوزان آمــوزش داده شــده اســت تــا کارهــا و وظایــف
مهــم را در رشکــت اتصــاالت افغانســتان بــر عهــده گرفتــه و
ایفــاء کننــد.
ساخت اتاقهای کمپیوتر با تسهیالت اینرتنتی:
بــه عنــوان بخشــی از حامیــت خــود در ســکتور تحصیــات و
تأکیــد بــر ترغیــب تحصیــات ابتدایــی در افغانســتان ،رشکــت
اتصــاالت افغانســتان اخیــرا ً تصمیــم گرفتــه اســت تــا اتاقهــای
کمپیوتــر مجهــز بــا اینرتنــت را در چندیــن مکتــب و دانشــگاه در
افغانســتان بســازد.
توزیع بیگ مکتب ،قرطاسیه و تحفه:
تیمــی از رشکــت اتصــاالت افغانســتان اخیــرا ً بیشــر از ۶٫۰۰۰
تحفــه بــه شــمول بیــگ مکتــب ،لبــاس ،کاله ،کتابچــه و دیگــر
لــوازم قرطاســیه را در میــان اطفــال مکاتــب توزیــع منــوده اســت.
ایــن تیــم از مکتــب محمــود هوتکــی ،مکتــب دخرتانــۀ آمنــه
فــدوی ،کودکســتان زرغونــه در کابــل و مکتــب دخرتانــۀ پغــان
در ولســوالی پغــان ،دیــدار کــرده بودنــد.

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
شخصیتشــان در وضعیــت بیثبــات فعلــی کشــور میباشــد.
چنیــن توامنندســازیهایی عاملــی بــر کاهــش فعالیتهــای
ضداجتامعــی نیــز میباشــد.
حامیت مالی از بزکشی:
رشکــت اتصــاالت افغانســتان ،حامــی رســمی بــازی ملی بزکشــی
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