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  ISOااليزومنظمة 

 للربح تهدف ال حكومية غير منظمة هي  1947 عام (ISO)  للتقييس الدولية المنظمة نشاط بدأ

   . الدول مختلف من قومية مواصفات هيئة 157 عضويتها في ويشارك
 

 األعمال أنواع لمختلف قيمة يضيف مما االختيارية القياسية المواصفات بإعداد االيزو منظمة تقوم

 الصناعية القطاعات من القادمين الخبراء خالل من السوق يتطلبها التي والمواصفات التجارية
  .القياسية المواصفات هذه طلبت التي والتجارية والفنية

 

 حول دوليا إجماعا )الدولية القياسية المواصفات( اسم تحت نشرها تم التي المواصفات وتمثل

  .المعنية التكنولوجيا في موجود هو ما أحدث

 

 .االصوات من % 75عن  اليقلبما  تحضيحتى تعتمد لمواصفة دولية البد ان 
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 26000 االيزومراحل 

 م1992
  ريوديتم التعبير عن هذا اإلدراك عند انعقاد قمة األرض الخاصة بالبيئة في 

 جانيرو

 م2001

 االيزو قيام مدى في تبحث أن الكوبولكو لجنة من االيزو إدارة مجلس طلب 

  بعد فيما إليه اإلشارة تم الذي المجال في دولية قياسية مواصفات بإعداد
 .)المشتركة االجتماعية بالمسئولية(

 م2002
بإنشاء مجموعة  قيامها لتفعيل االيزوقدمت اللجنة توصية لمجلس إدارة 

استشارية تتألف من كل األطراف المعنية الرئيسية لتقوم بالمزيد من البحث 

 .في هذا الموضوع

بتكوين مجموعة استشارية إستراتيجية  لتختص  االيزوقامت منظمة  م2003

 بالمسئولية االجتماعية 

 الصقري  الرمضي: المدرب اخصائي المسؤولية االجتماعية                                   : برنامج 



 26000 االيزومراحل 

 م2005

 

على اقتراح إلعداد مواصفة قياسية جديدة حول المسئولية  االيزوعضوا في  37صوت 

االجتماعية الذي يعد الوثيقة األساسية لتقدم الخطوط اإلرشادية الرئيسية إلعداد 

 .المواصفة

 

 م2006
 االجتماعية للمسؤولية اولى مسودة عمل من االنتهاء تم مارس في

 

 م2007
  ISO26000ديسمبر عمل مسودة المواصفة القياسية الدولية -في نوفمبر

 

 .في ديسمبر إصدار المواصفة القياسية الدولية م2008

 

 م2010
 .نوفمبر تم نشر هذه المواصفة 01و أخيرا في 
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هيئات خدمية 

 بحثية

 

 حكومة

ست 

 مجموعات 
 
 

هيئات غير 

 حكومية

 

 صناعه

 

 مستهلكين

 

 عمال

منظمة 40 و دولة 90 من اكثر من خبراء فيها اشترك  
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 ISO26000المواصفة القياسية الدولية للمسؤولية المجتمعية  

 01 أول مواصفة عالمية في المسؤولية المجتمعية

 

تستخدم كدليل إرشادي اختياري حول المسؤولية المجتمعية وال يقصد منها 

 .اإللزام واالعتماد، فليس لها شهادة معتمدة كبعض المواصفات القياسية

 
02 

 متعارف جديد دولي قانون نشأة على دليالا  تكون أن المواصفة من يقصد ال

 .مستقبالا  ذلك امتناع يلزم ال كان وإن عليه،
 03 

 

ال يمكن للمواصفة الدولية أن تحل محل مسؤولية الدولة أو تغيرها، بل إنها 

ا   .تحث على احترامها واحترام المواثيق الدولية المتعارف عليها عالميا

 
04 

 المواصفة معدة لالستخدام من قبل جميع أنواع المنظمات 05

 الصقري  الرمضي: المدرب اخصائي المسؤولية االجتماعية                                   : برنامج 



 الصقري  الرمضي: المدرب اخصائي المسؤولية االجتماعية                                   : برنامج 

 

 :للمنظمات 26000 ايزوأهم االرشادات و التوجيهات التي تقدمها 
 

 01 .المفاهيم والمصطلحات والتعريفات المتصلة بالمسئولية االجتماعية
 

 .خلفية واتجاهات وخصائص المسئولية االجتماعية

 02 
 

 .المبادئ والممارسات المتعلقة بالمسؤولية االجتماعية
 

03 
 

 .لمواضيع والقضايا األساسية ذات الصلة بالمسؤولية االجتماعيةا

 04 

05 

 

 خالل ومن بأسرها المنظمة في اجتماعيا المسئول السلوك وتعزيز دمج

 .نفوذها مجال ضمن وممارساتها سياساتها،

 
06 

 

 .تحديد أصحاب المصلحة والتعامل معهم

 
07 

 

 .تبادل االلتزامات، واألداء و المعلومات األخرى المتعلقة بالمسؤولية االجتماعية
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 26000 االيزواساسية بمواصفة سبعة موضوعات 

 حقوق االنسان الحوكمة المؤسسية 

 الحقوق االساسية فى العمل ممارسات التشغيل العادلة

 البيئة موضوعات العمالء 

 التنمية االجتماعية 
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 المسائلةقابلية  

هي قابلية المنشأة للتجاوب مع الجهات المتحكمة للمنشأة والقابلية لإلجابة على أسئلة     

   .المنشأةالسلطات القانونية و األطراف المعنية و المجتمعات التي تعمل فيها          

 

 المستهلك 

.شخص من عامة الناس يشتري البضائع أو الخدمات أو يستخدمها في أغراض شخصية    

. الخاصه الغراضةمنشأة او فرد يشتري المنتجات او الخدمات :  العميل  

 النشطةالخطر االجتماعي والبيئي واالقتصادي بالنسبة  تاكيدالجهد الفعال لتحديد احتمال او : االجتهاد واجب 

او قرارات المنظمة عبر دورة الحياتيه الكاملة للمشروع او نشاط تنظيمي بهدف تقليل تلك المخاطر   

  

 والتعاريفالمصطلحات 
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   والتعاريفالمصطلحات  -تابع 
 

 .الدولي هو فرد في عالقة معينه تعرف بعالقة توظيف في القانون : الموظف 

 ومصطلح الموظف هو االكثر شيوعا من مصطلح عامل

بما فيه من هواء و ماء و أرض و موارد  المحيط الذي تعمل فيه المنشأة: البيئة 

    .طبيعية ونباتات و مائيات و كائنات بشرية

أي تغير يحدث في البيئة سواء كان ذو تأثير عكسي أو مفيد،    :البيئي التأثير  

 .  .المنشأة كلى أو جزئي نتيجة أنشطة
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   والتعاريفالمصطلحات  -تابع 
 

مساواة في التعامل بين الرجال والنساء طبقا الحتياجاتهم : الجنسين المساواة بين 

ويشمل المساواة في التعامل وان تكون الحقوق والمميزات والفرص  .واهتماماتهم 

   .متكافئة وااللتزامات والفرص 

منشاة او برنامج او نشاط تم تخصيصه ليحقق  مبادره   :االجتماعيةمبادرات المسؤولية 

  .االجتماعية هدف متعلق بالمسؤولية 

كافة انواع المفاوضات واالستشارات او تبادل المعلومات بشكل : المجتمعي التحاور 

العمل والعمال حول موضوعات ذات  واصحاببسيط بين او من خالل ممثلي الحكومات 

   .والمجتمعية االهتمام المشترك ووثيقة الصلة في بالسياسة االقتصادية 
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 األخالقيالسلوك  

 وذلك)المتفق عليها للسلوك الصحيح أو السليم ئ السلوك الذي يتوافق مع المباد    

 (.ضمن سياق موقف معين     

 الدوليةمعايير السلوك  

 موضوع رئيسي ذو صلة)يتوقف تعريفها على ما ستقرره المجموعة المختصة     

 (.وثيقة     

 المنشأة

 مجموعة من الناس يعملون سويا من اجل غرض واضح مع ترتيب المسئوليات و    

  .السلطات و العالقات     

   والتعاريفالمصطلحات  -تابع 
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 المؤسسية الحوكمة 

   .النظام الذي تتخذ المنشأة من خالله قراراتها     

 السياسة  

 .القرارات و الخطوط اإلرشادية العامة التي تتبناها المنشأة     

أو مواصفة عامة تستخدم كدليل مرشد لصناعة القرار أو السلوك أو قاعدة : المبدأ   

 .عليهماللتأثير 

 .المادة التي تطرح للبيع أو التي تعد جزءاا من خدمة توفرها المنشأة      :المنتج   

  .مساعدة لتلبية احتياج أو طلب     :الخدمة  

 المصطلحات -تابع 
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 .و ممارسات المسئولية المجتمعيةئ التصرف طبقا لمباد    :اجتماعياً مسئول  

أو المنطقة التي يمتلك فيها الفرد أو المنشأة السلطة للتأثير المجال : التأثيردائرة  

 .واألنشطةعلى القرارات 

أو مجموعة من األفراد تجمعهم مصلحة قد تؤثر على المنشأة فرد : المعني الطرف  

   . بهاأو تتأثر 

األنشطة التى تقوم المنشأة بإشراك اإلطراف وهي : المعنية مشاركة األطراف  

 تعاونية لتحقيق نتائج ايجابية عالقة في  "األساسية  "المعنية 

 

  :والتعاريفالمصطلحات  -تابع 
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 والتعاريفالمصطلحات  -تابع 

 

وهي التنمية التى تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة األجيال المستقبلية على تلبية : المستدامة التنمية  

 .الخاصة احتياجاتهم 

 .وتشمل سلسلة االنشطة او االطراف التي توفر المنتجات او الخدمات للمنشاة: اإلمداد سلسلة  

التي تؤثر على المجتمع واالقتصاد والبيئة واالستعداد لتصليها  واالنشطةاالنفتاح على القرارات  :الشفافية  

 .وتام واضح ودقيق  باسلوب

   .وتشير إلى صحة وسعادة ورخاء المجتمع بشكل عام :المجتمع رفاهية  

 او االطراف التي تقدم او تتقلى القيمه على شكل منتجات او خدمات  لالنشطةتتابع كامل : القيمة سلسلة  

او ذات  تمييزيههي مجموعه االفراد الذين يشتركون في سمه او اكثر ذات طبيعيه : المستضعفه المجموعات 

معاكسه والتي تؤدي الى افتقار هذه المجموعه للسبل  صحيهظروف اجتماعية او اقتصادية او ثقافية او سياسية او 

 .الفرص التي تمكنها من الحصول على حقوقها او التمتع بتكافؤ 
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   Social responsibility المسئولية المجتمعية 

 األعمال قطاع من تعهد “ بأنها : يعرفها المستدامة للتنمية العالمي األعمال مجلس

 وعائالتهم، العاملين مع العمل خالل من المستدامة االقتصادية التنمية في بالمشاركة

   . حياتهم جودة تحسين بغرض واإلقليمي المحلي   والمجتمع

 وقد فسر المعهد الدولي للتنمية المستدامة مصطلح المسئولية االجتماعية في إطار   

   بأنها  التنمية المستدامة   

المسئولية االجتماعية  أومقاييسإلى المجتمع، وأنه من المتوقع أن تسهم معايير تشير 

التنمية  و التنمية االقتصاديةوهي المستدامة في تعزيز الركائز الثالثة لتحقيق التنمية 

   البيئيةوالحماية  االجتماعية

      

 والتعاريفالمصطلحات  -تابع 
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مسؤولية المنشأة عن اآلثار المترتبة على قراراتها وأنشطتها على المجتمع •

 :في والبيئة على نحو يساهم 

   .المجتمع  التنمية المستدامة والصحة ورفاهية  -

   .المصلحة يأخذ في االعتبار توقعات أصحاب  -

   .للسلوك يمتثل للقوانين واألنظمة السارية وبما يتفق مع المعايير الدولية  -

 .يدمج هذا السلوك في جميع نشاطات وممارسات المنشأة  -     

 الصقري  الرمضي: المدرب اخصائي المسؤولية االجتماعية                                   : برنامج 



 

 

   المجتمعية المسئولية26000 االيزومبادئ 
 
 
 ينتهك وأال والدينية الثقافية العوامل المبادئ تلك تطبيق يحترم أن ويجب• 

 بوسعها ما كل تبذل أن تآالمنش وعلى ، بالمنشأة الخاصة القانونية االلتزامات

 . المبادئ تلك بأهمية  الوعي لتعزيز
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   المجتمعية المسئولية26000 االيزومبادئ 
 
 
 

 مبدأ القابلية للمسائلة – 1•

 االهتمامات بخصوص للمسائلة قابلة لتكون اإلدارة على التزاما المسئولية هذه تفرض      
 الهيئات قبل من للمسائلة قابلة تكون أن المنشأة على التزما أيضا وتفرض للمنشأة الكبرى

  تتحمل وان وأمينة وحيادية واضحة بطريقة واللوائح بالقوانين يتعلق فيما القانونية
 المتوقعة اآلثار وأيضا مباشر بشكل مسئوليتها

 

 

 

 

 الشفافية أمبد -2•

 المجتمع على تؤثر التي وأنشطتها قراراتها في بالشفافية المؤسسة تتحلي أن ينبغي     
 وقراراتها سياستها عن وتام ودقيق واضح نحو على تفصح أن عليها ينبغى كما.والبيئة

 . عنها مسئولة تكون التي وأنشطتها
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 المجتمعية المسئولية26000 االيزومبادئ : تابع 

 :مبدأ السلوك األخالقي -3•
 سلوك يبني أن ينبغيو .األوقات جميع في أخالقي بشكل المنشأة تتصرف أن يجب    

 باألشخاص يتعلق فيما وذلك والتكامل والعدل األمانة أخالقيات على المنشأة
 .المعنية األطراف مصالح بتناول وااللتزام والبيئة والحيوانات

 

 
   :المعنيةمبدأ احترام مصالح األطراف  -4•

 مصالح لها المعنية األطراف من مجموعة هناك أن وقبول إقرار المنشاة على يجب    

 تؤثر قد التى العناصر من وغيرها والثانوية الرئيسية ومنتجاتها أنشطتها في متنوعة

 اعتبارها في وتضع تحترم أن المنشأة على يجب . المعنية األطراف تلك على

 المعنية أطرافها مصالح مع وتتجاوب
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 :القانون مبدأ احترام سلطة  -5•

 بجميع تلتزم أن يجبو .إلزامي بشكل القانون لسلطة احترامها على توافق أن المنشأة على ينبغى     

 واللوائح بالقوانين الراسخ االلتزام ذلك ويتضمن " والدولية المحلية " السارية واللوائح القوانين

   . المنشأة إطار داخل ومالحظتها عنها اإلعالن وضرورة بها واإللمام السارية

 :مبدأ احترام األعراف الدولية للسلوك -6•

أن تحترم األعراف الدولية للسلوك مع االلتزام بمبدأ احترام على المنشأة  ينبغي    

 .سلطة القانون

 المجتمعية المسئولية26000 االيزومبادئ : تابع 
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 المجتمعية المسئولية26000 االيزومبادئ : تابع 

 

 احترام حقوق اإلنسان مبدأ -7•

 احترام شانها من التى والممارسات السياسات المنشأة تنفذ أن يجب    

  على وينبغى . اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن في الموجودة الحقوق

 الحقوق هذه بأهمية تعترف أنو اإلنسان حقوق تحترم أن المنشأة

 .وعموميتها
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 26000 االيزومواضيع المسئولية االجتماعية التي تضمنتها مواصفة 

 

 حوكمت الشركات•

 

 حوكمت الشركات
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 26000 االيزومواضيع المسئولية االجتماعية التي تضمنتها مواصفة 

 
 
 

 العناية الواجبة•

 حقوق اإلنسان وحاالت الخطر •

 تجنب التواطؤ•

 حل المظالم•

 التمييز والفئات الضعيفة•

 الحقوق المدنية والسياسية•

الحقوق االقتصادية واالجتماعية •
 والثقافي

 المبادئ والحقوق األساسية في العمل•

 حقوق االنسان
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 التوظيف و عالقات العمل• 

 شروط العمل والحماية االجتماعية•

 الحوار االجتماعي•

 الصحة والسالمة في العمل•

 التنمية البشرية والتدريب في مكان العمل•

 ممارسات العمل
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 26000 االيزومواضيع المسئولية االجتماعية التي تضمنتها مواصفة 

  
 منع التلوث• 

 االستخدام المستدام للموارد•

 التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف•

حماية البيئة والتنوع البيولوجي واستعادة  •

 المواطن الطبيعية
 المحيط
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 26000 االيزومواضيع المسئولية االجتماعية التي تضمنتها مواصفة 

   
 
 

 مكافحة الفساد•

 المشاركة السياسية المسئولية  •

 المنافسة العادلة•

 تعزيز المسؤولية االجتماعية في سلسلة القيمة•

 احترام حقوق الملكية •

الممارسات 

 التشغيلية  العادلة
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التسويق واإلعالم غير المنحاز والعادل •
 الممارسات التعاقدية

 حماية صحة المستهلكين وسالمتهم•

 االستهالك المستدام•

 قرارات خدمة المستهلك، والشكاوي ونزاعات•

 أدوات حماية بيانات المستهلك وخصوصياته•

 الوصول للخدمات األساسية •

 التثقيف والتوعية  •

 قضايا المستهلك

 الصقري  الرمضي: المدرب اخصائي المسؤولية االجتماعية                                   : برنامج 



 

 26000 االيزومواضيع المسئولية االجتماعية التي تضمنتها مواصفة 
 
 

 إشراك المجتمع المحلي•

 التعليم والثقافة•

 خلق فرص العمل وتنمية المهارات•

 تطوير التكنولوجيا والوصول إليها  •

 والوصول للثروة وخلق الدخل•

 الصحة•

 االستثمار االجتماعي•

اشراك المجتمع 

 المحلي والتنمية
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 عمالة االطفال 

 الدول النامية•

 عام14العمل العادي  على االقل •

 عام18العمل الشاق •

 عام12العمل الخفيف •

 الدول المتقدمة•

 عام15العمل العادي  على االقل •

 عام18العمل الشاق •

 عام13العمل الخفيف •
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 9000 االيزو

 خاصة مواصفات ليست هي  شيوعا، األكثر (9000 اآليزو عائلة) •

 وإرشادات متطلبات تعطي المواصفات من مجموعة هي بل بمنتجات

 أو منتجات تقديم إلى تهدف للجودة إدارة أنظمة لتأسيس ضرورية
 .األنظمة هذه ولتقييم  محددة متطلبات تطابق خدمات
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 دمج المسؤولية االجتماعية
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عبارة عن مجموعة من الشهادات تدل على تطبيق نظام توكيد الجودة في المؤسسة 

فهي تعمل على ضمان تأكيد لطرف ثالث بقدرة المؤسسة التي  .عليهاالحاصلة 

تحصل عليها على تلبية المواصفات المطلوبة للجودة في المنتج الذي تقدمه، كما تدل 

على أن أداءها يصل إلى المستويات التفاوضية فهي عبارة عن ثالث شهادات تطبق 
   .المؤسساتكل منها على نوع معين من 

 

 منتجاتها  وتبيع وتنتج تصممتطبق على المؤسسات التي  9001 آيزوشهادة الجودة •

 منتجاتها تنتج وتبيع تطبق على المؤسسات التي  9002 آيزوشهادة الجودة •

 تبيع المنتجات فقطتطبق على المؤسسات التي  9003 آيزوشهادة الجودة •
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 ؟  ISO:14001لماذا نتبنى المواصفات  

   

هاماً للعمل ووسيلة  مطلباً أصبحت شهادة المطابقة لمتطلبات المواصفة 
 لكسب األسواق

تحقق متطلباتك فى البقاء ضمن قائمة الموردين المعتمدين والمفضلين 

 لدى عمالئك 

 العالمية ،تحقق لك الفرصة فى المنافسة مع المؤسسات 

 تحقق لك السمعة الطيبة والشكل الالئق للمؤسسة 
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   شكرا لحسن انصاتكم 

 :  مع تحيات أخوكم 

 الرمضي بن قاعد الصقري

 :الجوال 

0550 462 224 

 :االلكتروني البريد 

alramdy2013@hotmail.com 

 :  الموقع االلكتروني

http://www.csrsa.net/ 
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