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  تمهيد

 ).األيزوباألعضاء  الدول( الوطنية التقييس لهيئات عالمى هى إتحاد) للتقييس الدولية المنظمة(منظمة األيزو

 .األيزو لمنظمة ية التابعةالفن اللجان خالل من يتم الدولية القياسية المواصفات إعداد فإن عامة وبصفة

 .العضو اهتمامات حيز في ويدخل مجالها إنشاؤها تم فنية لجنة أي في يتم تمثيله أن المنظمة أعضاء من عضو لكل ويحق
 بشكل المنظمة وتتعاون باأليزو، عالقة لها التي الحكومية الحكومية وغير الدولية المنظمات أيضا العمل هذا في وتشارك
 .الكهروتقني بالتقييس المتعلقة الموضوعات جميع في الدولية الكهروتقنية ةاللجن مع وثيق

 عن الصادرة التوجهات الثاني من الجزء في عليها المنصوص للقواعد وفقا الدولية القياسية المواصفات مسودات إعداد ويتم
 .الكهروتقنية الدولية واللجنة للتقييس الدولية المنظمة من آل

 التي الدولية المواصفات القياسية مسودات توزع آما الدولية المواصفات إعداد هي األساسية الفنية اللجان مهمة تكون
 موافقة دولية قياسية آمواصفة المواصفة طبع وإصدار ويتطلب عليها، للتصويت المنظمة أعضاء على الفنية اللجان تعتمدها

 .أصوات الدول األعضاء من األقل على% 75

 مسئولة غير األيزو منظمة أن إال براءة اإلختراع لحقوق خاضعة تكون قد الوثيقة هذه عناصر بعض أن إلى ننوه أن ونود
 .الحقوق هذه آل أو بعض تحديد عن

العمل الدولية التابعة للمكتب الفنى اإلدارى التابع لمنظمة األيزو   مجموعة26000  مشروع مواصفة األيزو بإعداد قام
   .تمعيةالمج بالمسؤولية والمعنية

 40 دولة و 90 من أآثرتم إعداد هذه المواصفة الدولية مستفيدة من توجهات أطراف معنية متعددة بإشراك خبراء من 
 مجموعات 6هؤالء الخبراء يمثلون . منظمة دولية أو إقليمية واسعة اإلنتشار معنية بجوانب مختلفة للمسؤولية المجتمعية

 حكومة، صناعة، عمال، منظمات غير حكومية، هات خدمية ودعمية وبحثية مستهلكين،: ألطراف معنية مختلفة وهم
عالوة على ذلك تم وضع إشتراط معين لتحقيق توازن بين الدول النامية والدول المتقدمة وآذلك توازن بين . وغيرها

كافة مجموعات وعلى الرغم من الجهود المبذولة لضمان مشارآة واسعة ونموذجية ل. الجنسين عند تقسيم المجموعات
األطراف المعنية إال أن أحداث توازن عادل وآامل لألطراف المعنية واجهته صعوبات عديدة أحالت تحقيقه ومنها إتاحة 

  .الموارد وعائق اللغة
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  مقدمة

مسؤول  سلوك ليبالحاجة إ متزايدة دراية على المعنية أطرافها إلي باإلضافة العالم أنحاء جميع في المنشآت أصبحت
  .المستدامة التنمية في تحقيق المساهمة هو المجتمعية المسئولية فهدف .مجتمعيًا والفوائد الناجمة عنه

 عام بشكل أدائها لقياس البيئة جزءًا هامًا وحرجا على وتأثيرها فيه تعمل الذي بالمجتمع يتعلق فيما المنشاة أداء أصبح
 أنظمة وجود ضمان إلي بالحاجة المتزايد انعكاسا جزئيًا لالعتراف هذا ويعد . اءةبكف العمل في االستمرار على وقدرتها
وعلى المدى البعيد تعتمد آافة أنشطة المنشآت على . التنظيمية الجيدة اإلجتماعية والحوآمة العدالة وآذلك صحية بيئية

 ذالك في بما أطرافها المعنية المختلفة لخال من دقيق فحص إلي المنشآت تخضع.األنظمة البيئية فى العالم) سالمة(صحة 
والخبراء  والطالب الحكومية غير والمؤسسات والمجتمع وأعضائهم التجارية واتحاداتهم أوالعمالء والعمال المستهلكين

 ما لمنشأة المسئولية المجتمعية أداء يؤثر أن يمكن . الهيئات من وغيرها والشرآات والمستثمرين الماليين والجهات المانحة
  :يلي ما على

  الميزة التنافسية ؛ −
 سمعتها؛ −
 المستخدمين ؛ العمالء أو أو والزبائن أ األعضاء أو العمال على واإلبقاء جذب على قدرتها −
 وإنتاجيتهم؛ والتزامهم الموظفين معنويات على الحفاظ −
 المالي؛ والمجتمع والرعاة الجهات المانحة و المستثمرون رؤية −
 .فيه الذى تعمل والمجتمع والزبائن والنظراء والموردين واإلعالم كوماتوالح بالشرآات عالقتها −

  
تقدم هذه المواصفة الدولية اإلرشاد بشأن المبادئ األساسية للمسؤولية المجتمعية والموضوعات والقضايا الجوهرية المتعلقة 

أنظر الشكل (مجتمعيًا داخل المنشأة السلوك المسئول ) تكامل(وبشأن طرق دمج ) 2أنظر الجدول (بالمسؤولية المجتمعية 
 .وتؤآد هذه المواصفة الدولية أهمية النتائج والتطور فى أداء المسؤولية المجتمعية). 1التوضيحى 

المنشآت بالقطاع الخاص والعام  آافة قبل من لإلستخدام وقابلة ومفيدة هو أن تكون نافعة الدولية المواصفة هذه الغرض من
 لن يتم أنه  وحيث .المتقدمة أو النامية الدول في تعمل التي وسواء تلك ، الكبيرة أو الصغيرة واء تلكغير الهادف للربح، س

 وثيقة تعد الموضوعات الجوهرية آافة فإن المنشآت، أنواع لكل المواصفة الدولية بشكل متساو هذه أجزاء آافة استخدام
 من وذلك المنشأة تتناوله لكي ومحوري صله ذو ما هو تحديد عن فردية مسؤولية مسئولة المنشاة وتكون .منشاة بكل الصلة
 .المعنية األطراف مع وحوارها اعتباراتها خالل

يقصد  ال ذلك من الرغم ، وعلى الدولية المواصفة هذه استخدام في الحكومية مثل أى منشأة أخرى المنشآت ترغب قد
 .بأى شكل من األشكالبالدولة  الخاصة االلتزامات تغيير أو تعديل أو استبدال

  .الدولية المواصفة هذه استخدام خالل من اآبر بشكل مجتمعيا مسئولة لتصبح منشأة آل تشجيع يتم

إدراآًا أنه قد تتفاوت درجة فهم وتكامل المسؤولية المجتمعية بين المنشآت ، فإن هذه المواصفة الدولية موجهه لتلك المنشآت 
. مسؤولية المجتمعية وآذلك تلك المنشآت األآثر خبرة وتمرسًا للمسؤولية المجتمعيةالتى ال تزال فى بداية تطبيقها لل

فالمنشآت المبتدئة فى تطبيق المسئولية المجتمعية قد تستفيد من قراءة وتطبيق هذه المواصفة الدولية من أولها آلخرها، 
ت ذات الخبرة فى هذا المجال قد ترغب فى فى حين أن المنشآ. بإعتبارها أول وثيقة تصدر بشأن المسئولية المجتمعية 

 .  تطبيق هذه المواصفة لتحسين الممارسات الحالية ولدمج المسئولية المجتمعية بشكل أآبر داخل المنشأة

 من أنواع معينة عن يبحثون الذين القراء أن إال آكل، وتستخدم تقرأ أن بها قصد المواصفة من أن هذه الرغم على
يقدم معلومات ) 1(اإلطار ).1(رقم  الجدول في الملخص من االستفادة يمكنهم قد المجتمعية وليةالمسؤ حول المعلومات

  .مختصرة لمساعدة مستخدمى هذه المواصفة الدولية
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حيث أن أي . تقدم هذه المواصفة الدولية دليًال للمستخدمين وهي ليست مقصودة أو مناسبة ألغراض إصدار الشهادات
 يعتبر تحريفا للقصد أو تزييفا ISO 26000 أو مطلب للحصول على شهادة بـ ISO 26000ل عرض لمنح شهادة وفقا 

  .لغرض هذه المواصفة الدولية

من هذه المواصفة الدولية ال يدل على أن األيزو تقرأ ) أ(إن اإلشارة إلى أية مواصفة أو قاعدة أو مبادرة أخرى فى الملحق 
  .اعدة أو المبادرةأو تعطى وضع خاص لهذه المواصفة أو الق

 26000 األيزو  ملخص مواصفة– )1( رقم جدول

  البند محتويات وصف  البند رقم  البند عنوان

  .واستثناءات معينة قيود الدولية وتحدد المواصفة هذه تغطيه الذي المحتوي والمجال تعرف  )1( البند  المجال

المصطلحات 
والتعاريف 

والمصطلحات 

 المجتمعية لفهم المسئولية ذات األهمية البالغة الرئيسية المصطلحات قدم تعريفوت تحدد  )2( البند
  .المواصفة هذه وإلستخدام

 المسئولية فهم
  المجتمعية

 تأثيرها يمتد والتي المجتمعية المسئولية تطور على أثرت التي الهامة والظروف العوامل تصف  )3 (البند
 – نفسها المجتمعية المسئولية مفهوم أيضا وتصفالمجتمعية، المسئولية وممارسة طبيعة إلي

استخدام هذه  آيفية لشرح إرشادي دليل البند تتضمن .المنشآت على تطبيقها وآيفية معناها
  .الحجم وصغيرة المتوسطة المنشآت في المواصفة

المسئولية  مبادئ
  المجتمعية

  .المجتمعية للمسؤولية المبادئ العامة وتشرح تقدم  )4 (البند

المسئولية  راكإد
والمشارآة  المجتمعية

  المعنية مع األطراف

 و المجتمعية لمسؤوليتها المنشاة إدراك :المجتمعية بالمسؤولية الخاصتان الممارستان تتناول  )5( البند
تحديدها والمشارآة مع أطرافها المعنية، آما تقدم اإلرشاد بشأن العالقة بين المنشأة وأطرافها 

ع إدراك الموضوعات والقضايا الجوهرية المتعلقة بالمسؤولية المجتمعية المعنية والمجتمع م
أ ل أ ل حول  إرشادي دليل

الموضوعات 
الجوهرية للمسئولية 

   المجتمعية

أنظر (توضح الموضوعات الجوهرية والقضايا المرتبطة بها ذات الصلة بالمسئولية المجتمعية   )6( البند
 لكل موضوع جوهرى تم تقديم معلومات حول مجاله وعالقته بالمسئولية وبالنسبة). 2الجدول 

  .المجتمعية والمبادئ واإلعتبارات واإلجراءات والتوقعات ذات الصلة

حول  إرشادي دليل
 دمج المسئولية

 داخل المجتمعية
  المنشأة

المنشأة ، ويتضمن  داخل الممارسة حيز في المجتمعية المسئولية وضع حول إرشادي دليل تقدم  )7 (البند
تفهم المنشأة لمسؤوليتها المجتمعية ودمج المسؤولية المجتمعية خالل المنشأة : ذلك اإلرشاد بشأن

والتواصل بشأن المسؤولية المجتمعية وتحسين مصداقية المنشأة للمسؤولية المجتمعية ومراجعة 
  . للمسؤولية المجتمعيةالتقدم الذى يتم إحرازه وتحسين األداء وتقييم المبادرات اإلختيارية

ملحق حول اآلليات 
والمبادرات التطوعية 

المتعلقة بالمسئولية 
  المجتمعية

يقدم قائمة غير تفصيلية باآلليات والمبادرات التطوعية المتعلقة بالمسؤولية المجتمعية والتى   )أ(الملحق 
المجتمعية داخل تتناول نشاط جوانب ألحد الموضوعات الجوهرية أو أآثر أو دمج المسؤولية 

  .المنشأة

الملحق   اإلختصارات
  )ب(

  .يقدم قائمة باإلختصارات المستخدمة فى المواصفة

تشمل المراجع الخاصة بالمواثيق الدولية الرسمية ومواصفات األيزو التى تم اإلستعانة بها فى     قائمة المراجع
  .هذه المواصفة آمواد مرجعية

  ات والمفاهيم والمصطلحات الواردة فى هذه المواصفة الدوليةيقدم عنوان المراجع للموضوع    فهرس
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  الموضوعات والقضايا الجوهرية المتعلقة بالمسئولية المجتمعية) : 2(جدول رقم 
  تم تناولها فى مواد فرعية رقم  الموضوعات والقضايا الجوهرية

جوهرى المؤسسية:موضوع 2.6الحوآمة
 3.6  حقوق اإلنسان: موضوع جوهرى

 3.3.6  واجب اإلجتهاد:1لقضيةا
 4.3.6 مواقف المخاطرة المتعلقة بحقوق اإلنسان:2القضية
 5.3.6  تجنب التواطؤ:3القضية
6.3.6  حل المشاآل:4القضية
 7.3.6 التمييز والمجموعات المستضعفة:5القضية
 8.3.6 الحقوق المدنية والسياسية:6القضية
 9.3.6 ية واإلجتماعية والثقافيةالحقوق اإلقتصاد:7القضية
 10.3.6 الحقوق األساسية فى العمل:8القضية

جوهرى العمالية:موضوع 4.6الممارسات
 3.4.6 التوظيف وعالقات العمل:1القضية
 4.4.6 ظروف العمل والحماية المجتمعية:2القضية
 5.4.6  الحوار المجتمعى:3القضية
 6.4.6 فى العملالصحة والسالمة :4القضية
 5.6 تنمية وتدريب الكوادر البشرية فى مكان العمل:5القضية

 3.5.6  البيئة: موضوع جوهرى

التلوث:1القضية 4.5.6منع
 5.5.6 اإلستخدام المستدام للموارد:2القضية
 6.5.6 تكيف وتخفيف التغير المناخى:3القضية
 7.5.6 حماية وإصالح البيئة الطبيعية:4القضية

جوهرى العادلة:موضوع التشغيل 6.6ممارسات
 3.6.6  محاربة الفساد:1القضية
 4.6.6  اإلنخراط السياسى المسؤول2القضية
 5.5.6   المنافسة العادلة3القضية
 6.6.6 تعزيز المسؤولية المجتمعية فى مجال التأثير:4القضية
 7.6.6  إحترام حقوق الملكية:5القضية

جو المستهلك:هرىموضوع 7.6قضايا
 3.7.6 ممارسات تسويقية ومعلوماتية وتعاقدية عادلة:1القضية
 4.7.6 حماية صحة وسالمة المستهلك:2القضية
 5.7.6  اإلستهالك المستدام:3القضية
 6.7.6 خدمة ودعم المستهلك وحل النزاعات:4القضية
 7.7.6 حماية بيانات المستهلك وخصوصيتها:5القضية
 8.7.6 الدخول إلى الخدمات األساسية:6القضية
 9.7.6  التعليم والتوعية:7القضية

جوهرى المجتمعية:موضوع والتنمية 8.6المشارآة
 3.8.6  المشارآة المجتمعية:1القضية
 4.8.6  التعليم والثقافة:2القضية
 5.8.6 خلق فرص عمل وتنمية المهارات:3القضية
 6.8.6  التطور التكنولوجى:4القضية
 7.8.6  الثروة وزيادة الدخل:5القضية
 8.8.6  الصحة:6القضية

  9.8.6  اإلستثمار المجتمعى: 7القضية 
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 26000 عرض تخطيطى لمواصفة األيزو المستقبلية – 1 الشكل التوضيحى

وتقدم . استخدام هذه المواصفة  دة المنظمات في فهم آيفيةلى مساع ، ويهدف إ26000 أيزو يقدم نظرة عامة على 1الشكل 
  :النقاط التالية توجيهات حول آيفية استخدام هذا المعيار

، فإنه يقترح أنه بنبغي علي  ) 3 البند( المستدامة بالنظر الي خصائص المسؤولية المجتمعية وعالقتها مع التنمية   −
وفي ممارسة المسؤولية المجتمعية ، ينبغي علي . 4 البندالموصوفة في  يةالمنظمة أن تستعرض مبادئ المسئولية المجتمع

 ).6البند (المنظمات احترام وإظهار هذه المبادئ ، جنبا إلى جنب مع المبادئ المحددة لكل بند أساسية 
   قبل تحليل المواد والقضايا األساسية للمسؤولية المجتمعية ، وآذلك آل ما له صلة من  −

: ، ينبغي أن تنظر المنظمة الي اثنين من الممارسات األساسية للمسؤولية المجتمعية) 6البند (توقعات اإلجراءات وال
 ).5 البند(االعتراف بمسؤوليتها المجتمعية داخل مجال نفوذها ، وتحديد والتعامل مع أصحاب المصلحة فيه 

بالمسؤولية  ذات الصلة وآبيرة منيع الهامة  وبمجرد أن تفهم المبادئ ، وأن يتم تحديد القضايا األساسية والمواض  −
في جميع أنحاء قرراتها وأنشطتها ، وذلك باستخدام  المجتمعية ، ينبغي أن تسعى المنظمة إلى إدماج المسؤولية المجتمعية

  جعل المسؤولية المجتمعية جزءا ال يتجزأ من سياستها: ويشمل هذا الممارسات مثل . 7 البندالتوجيهات الواردة في 
وثقافتها التنظيمية واالستراتيجيات و العمليات الخاصة بها، وبناء الكفاءة الداخلية للمسؤولية المجتمعية ؛إتخاذ إجراءات 
االتصاالت الداخلية والخارجية بشأن المسؤولية المجتمعية ، والمراجعة المنتظمة لهذه اإلجراءات والممارسات المتصلة 

 .بالمسؤولية المجتمعية
 من التوجيهات بشأن المواضيع األساسية والممارسات المدمجة  للمسؤولية المجتمعية  متاحة من مصادر موثوقة  المزيد  −
 ).تعرض في المرفق أ   العالميةبعض األمثلة (ومن المبادرات واألدوات التطوعية المختلفة ) ببليوغرافيا( 
 

أمثلة من األدوات والمبادرات التطوعية : ملحق 
 للمسئولية المجتمعية

  1المجال          بند      5بند                                                                     ممارستان رئيسيتان للمسؤولية المجتمعية
ع    ادى لجمي ل إرش دلي
ض    شآت بغ واع المن أن
ا أو   ن حجمه ر ع النظ

  موقعها
  

 2المصطلحات    بند 
  والتعاريف          

صطلحات  ف الم تعري
  الرئيسية

  
 3فهم المسئولية بند 
  المجتمعية          

صائص  اريخ وخ ت
ين الم   ة ب سئولية العالق

ة  ة والتنمي المجتمعي
  المستدامه

  
  4مبادىء         بند 

 المسئولية 
  المجتمعية          

  القابلية للمسائلة
 الشفافية

 السلوك اإلخالقى
صاالح   رام م إحت

 األطراف المعنية
 إحترام سيادة القانون

سلوك  ايير ال رام مع إحت
 الدولية

  إحترام حقوق اإلنسان
  

ة 
هم
سا
 م
دة
زيا

أت
نش
الم

ى ا
 ف

تدا
مس
 ال
ية
نم
لت

مة
 

  6بند                                                                                                                     الموضوعات 
  الجوهرية 

  للمسؤولية المجتمعية

7بند                                                                                                      دمج المسؤولية  
معيةالمجت  

 داخل المنشأة
  

تحديد األطراف المعنية 
 ومشارآتهم

 إدراك المسؤولية المجتمعية

 مصادر موثقة وإرشادات إضافية: المراجع 

 الحوآمة المؤسسيـة

 اإلجراءات والتوقعات وثيقة الصلة

  حقوق
 ناإلنسا

الممارسات 
 العمالية

 البيئة

 

ممارسات 
التشغيل 
 العادلة

قضايا 
 المستهلك

التنمية والمشارآة 
 المجتمعية

تعزيز المصداقية فيما 
يتعلق بالمسئولية 

  المجتمعية

مراجعة وتحسين إجراءات 
وممارسات المنشأة فيما 

مسئولية يتعلق بال
المجتمعية

الفهم الخاص 
بالمسئولية المجتمعية 

 لمنشأةل

خصائص عالقة 
المنشأة بالمسئولية 

 المجتمعية

لمبادرات التطوعية ا
 بالمسئولية الخاصة

 المجتمعية

تواصل فيما يتعلق ال
 بالمسئولية المجتمعية

ممارسات دمج 
المسئولية المجتمعية 

  داخل المنشأة
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  للمنشاه هو المساهمه فى التنميه المستدامهفإن الهدف األسمى ،عند إنتهاج وممارسة المسؤوليه المجتمعيه
  

   معلومات موجزة لمساعدة مستخدمى هذه المواصفة الدولية–1اإلطار 

 المواصفة بأنها وثيقة، تم تأسييها باتفاق جماعي وموافق عليه من قبل هيئة معروفة والتي تقدم ISOتعرف منظمة 
جيهية، والخصائص بالنسبة لألنشطة أو نتائجها، التي تهدف إلى تحقيق لالستخدام العام أو المتكرر، القواعد، والمبادئ التو

  )3.2  معرفة فيISO/ IEC 2:2004(39)دليل (الدرجة األمثل من النظام في سياق معين 

 الجزء – قائمة على التوجهات الصادرة عن آل من منظمة األيزو واللجنة الدولية الكهروتقنية [مصطلحات منظمة األيزو 
   ])هـ( الملحق –الثانى 

إشتراط أو "حيث أنها تعنى بلغة األيزو " يجب"ال تتضمن هذه المواصفة الدولية أية إشتراطات وبذلك لم تستخدم آلمة 
 26000فى بعض الدول فإن هناك توصيات معينة بمواصفة األيزو ". ينبغى"وفى التوصيات فإنه تستخدم الكلمة " إلزام

  . وبذلك فإنها ملزمة قانونيًامدرجة فى القانون المطبق لديها

: فهى تدل على إمكانية حدوث شئ ما ، على سبيل المثال " يمكن"فهى تعنى السماح بحدوث شئ ما ، أما آلمة " ربما"آلمة 
  .أن المنشأة أو الفرد قادر على القيام بعمل ما

  .ال تشمل المواصفة الدولية التي تقدم دليل متطلبات ولكن قد تشمل بعض التوصيات

مصطلح في محتوى الوثيقة الناقلة والتي تعد واحدة "، أية تحديد توصية باعتبارها 2، بالجزء ISO/ IECداخل توجيهات 
من بين عدة احتماالت توصية مناسبة، دون ذآر أخريات، أو يفضل دورة معينة للعمل ولكنها ليس مطلوبة بشدة، أو التي 

  ".دورة عمل معينة يتم انتقادها ولكن ليست ممنوعةتكون احتمال معين أو ) في الصيغة المنفية(

  . يتم استخدامها بمعنى مشترك للكلمة، على افتراض معانيها في القاموس2المصطلحات التي لم يتم تحديدها في البند 

جزء  ال–وفقًا للتوجهات الصادرة عن آل من منظمة األيزو واللجنة الدولية الكهروتقنية (الغرض من الملحق التوجيهى 
  )6.4.1 البند –الثانى 

التوجيهى بهذه المواصفة الدولية معلومات إضافية بهدف المساعدة فى فهم وإستخدام الوثيقة وال يمثل هذا ) أ(يقدم الملحق 
قائمة غير ) أ(الملحق جزء من الدليل اإلرشادى للمواصفة وال يتم اإلشارة إليه فى نص هذه المواصفة ، آما يقدم الملحق 

ويعرض أيضًا أمثلة على ذلك ويوجه . ة باآلليات والمبادرات التطوعية الحالية ذات الصلة بالمسئولية المجتمعية تفصيلي
  .اإلنتباه لمزيد من اإلرشاد الذى قد يتم إتاحته بما يساعد المستخدمين لمقارنة الممارسات مع غيرها

  قائمة المراجع

ها فى نص هذه المواصفة الدولية ، آما تقدم أآثر المصادر حجة للتوصيات فى تقدم معلومات آافية لتحديد الوثائق المشار إلي
وقد تم إظهار المراجع فى نص المواصفة من خالل . هذه المواصفة وبصفة عامة تقدم المزيد من اإلرشاد بشأن التوصيات

فى ) الوثائق(ر المستندات لم يتم تخصيص أرقام مرجعية فى ترتيب ظهو: ملحوظة. أرقام فوق الكتابة فى أقواس مربعة
تم وضع مستندات األيزو فى البداية ثم تالها المستندات الباقية والتى تم ترتيبها ترتيبًا أبجديًا للجهة . نص المواصفة 

  ..الصادرة لها

  إطارات بالنص

مواقع التى  فى نص المواصفة فى ال– التى تقدم المزيد من اإلرشاد بشأن موضوعات معينة –تم وضع هذه اإلطارات 
يرجح أنها ستساعد بعض المستخدمين ، وهناك إطارات أخرى تقدم أمثلة توضيحية لدعم النص الرئيسى الذى يسبقها 

وهناك حقيقة مؤآدة بأن وجود نص داخل إطار ال يقلل من أهمية هذا النص عن تلك النصوص المدرجة فى . مباشرة
  .المواصفة ذاتها بدون إطار
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   المسؤولية المجتمعيةدليل إرشادى حول 
 

    المجال1
  
 :يلي بما يتعلق فيما موقعها، وذلك أو حجمها عن النظر بغض المنشآت أنواع لكافة إرشاديا دليال الدولية المواصفة هذه تقدم

 المجتمعية بالمسؤولية المتعلقة والتعاريف والمصطلحات المفاهيم  -أ 

 وخصائصها واتجاهاتها المجتمعية المسؤولية خلفيات  -ب 

 وممارساتها المجتمعية المسؤولية بادئم  -ج 

 المجتمعية بالمسؤولية المتعلقة الجوهرية الموضوعات  -د 

عبر المنشأة ومن  المجتمعية المسؤولية سلوك وتعزيز وتطبيق) قضايا(دمج القضايا المتعلقة بالمسؤولية المجتمعية   -ه 
 تأثيرها بمجال خالل سياستها وممارستها المتعلقة

 إشراآهم على والعمل ةالمعني األطراف تحديد  -و 

 المجتمعية بالمسؤولية المتعلق واألداء بااللتزامات اإلبالغ  -ز 

 
  .المستدامة التنمية للمساهمة في المنشآت مساعدة إلي – اإلرشادي الدليل هذا خالل من – الدولية المواصفة هذه وتهدف

ك هو واجب       القانوني ذعاناإل تتجاوز التي باألنشطة القيام على وتشجعهم المنشآت المواصفة هذه تحفز أن ذل مع اإلدراك ب
 .أساسى على آل منشأة وجزء رئيسى من مسؤوليتها المجتمعية

ذه  من  يقصد  ز  المواصفة  ه اهم  تعزي ة  المسؤولية  مجال  في  المشترك  التف ا  يقصد  حيث  المجتمعي  أن تكمل المواثيق   به
 . محلهاالمجتمعية وليس أن تحل بالمسؤولية المتعلقة األخرى والمبادرات

انونى                       وع المجتمعى والبيئى والق ذه المواصفة اإلختالف والتن ق ه ا حال تطبي شأة فى إعتباره ومن المستحسن أن تأخذ المن
  .الدولية للسلوك المعايير مراعاة مع االقتصادية بالظروف الخاصة والتنظيمى باإلضافة إلى اإلختالفات

شهادات أو      هذه المواصفة الدولية ليست مواصفة لنظم اإلدارة       نح ال  ، وال تهدف هذه المواصفة إلى إستخدامها فى أغراض م
ة ة أو التنظيمي تخدامات التعاقدي ى اإلس هادة بمواصفة  . ف ى ش ة بالحصول عل هادة أو المطالب نح ش إن أى عرض لم ذلك ف وب

  . سيعد تشويها للهدف والغرض الذى سيتم إصدار المواصفة الدولية من أجله26000األيزو 

المنشآت باإلرشاد فيما يتعلق بالمسؤولية المجتمعية ويمكن إستخدامها آجزء    ) إمداد(ه المواصفة الدولية إلى تزويد      تهدف هذ 
تم           . من أنشطة السياسة العامة   ه ال يقصد أن ي ة فإن ة التجارة العالمي شاء منظم ة مراآش الخاصة بإن ومع ذلك فى إطار إتفاقي

ًا               ". توصية"أو  " شادىدليل إر "أو  " مواصفة دولية "تفسيرها آـ    ذه المواصفة أن تضع أساس عالوة على ذلك ال يقصد من ه
تم  ا أن ي صد به ه ال يق ا أن ا ، آم ة أو غيره ة أو محلي ة مطالب أخرى إلجراءات دولي شكاوى أو أي ة وال لإلجراءات القانوني

ه  ارف علي دولى المتع انون ال ى الق ى التطور ف ل عل ا دلي ى أنه ارة عل ذه. اإلش دف ه داد ال ته ة إع ع عملي ى من  المواصفة إل
  .  مواصفات قومية تكون أآثر تحديدًا أو من نوع مختلف
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   العبارات والتعاريف 2
  .الدولية المواصفة هذه على والتعريفات التالية المصطلحات تطبق

 للمسائلة  القابلية1.2
من الجهات الحاآمة والسلطات القانونية وعلى نطاق  مسؤولية المنشأة عن قراراتها وأنشطتها ، وأن تكون مستجيبة للمسائلة       
 .أوسع من األطراف المعنية األخرى فيما يتعلق بهذه القرارات واألنشطة

   المستهلك2.2
  .شخص من العامة يشترى أو يستخدم المنتجات أو الخدمات ألغراضه الخاصة

  العميل3.2
 .عامة أو خاصةتجارية  ألغراض الخدمات أو المنتجات منشأة أو فرد يشترى

  واجب اإلجتهاد4.2
شأة                           رارات المن شطة أو ق سبة ألن اعي والبيئي واالقتصادي بالن د الخطر االجتم ال أو تأآي الجهد الشامل والفعال لتحديد احتم

 .عبر الدورة الحياتية الكاملة لمشروع أو نشاط تنظيمى بهدف تفادى وتقليل تلك المخاطر

    الموظف5.2
  .في القانون الدولي" بعالقة توظيف"نة تعرف هو فرد في عالقة معي

  ".عامل"هو األآثر شيوعًا عن مصطلح " الموظف"مصطلح : ملحوظة

 البيئة 6.2
ذى   ه  تعمل  المحيط الطبيعى ال شأة  في شمل  المن واء  وي اء  اله ات    واألرض والم ة والكائن وارد الطبيعي ة   والم ة والحيواني  النباتي

 .نهمبي فيما البينية والعالقات واألشخاص

 .النظام العالمى إلي المنشاة داخل من السياق هذا في  يمتد مفهوم المحيط :مالحظة

  األخالقي  السلوك7.2
ضا  محدد والمتماشي موقف سياق ضمن عليها المتفق الجيد أو الصحيح السلوك مبادئ مع المتماشي السلوك ايير  مع  أي  المع
 2/11للسلوك  الدولية

 الجنسين بين  المساواة8.2
 .واهتماماتهم الحتياجاتهم طبقا الرجال والنساء اواة فى التعامل بينمس

زات              :مالحظة وق والممي ًا فى الحق ر مكافئ يشمل ذلك المساواة فى التعامل أو فى بعض األحوال تعامل مختلف ولكن يعتب
 . واإللتزامات والفرص

 المنشأة تأثير 9.2
سلبي  التغيير تأثير صاد المجتمع أو  في  االيجابي  أو ال ة  أو  اإلقت ذي  البيئ تج  ال شكل  ين ي  ب ي  أو آل رارات   جزئ شأة  عن ق  المن

 .وأنشطتها الماضية والحالية

  المجتمعية بالمسئولية  مبادرة10.2
 )2/18(المجتمعية متعلق بالمسؤولية محدد مبادرة منشأة أو برنامج أو نشاط تم تخصيصه ليحقق هدف

 المنشآت أنواع من نوع أي قبل من إدارتها أو رعايتها أو المبادرات هذه وضع يمكن :مالحظة
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  للسلوك الدولية  المعايير11.2
 بين الحكومات االتفاقيات من أو عليها المتعارف الدولي ومبادئه القانون من مشتق توقعات لسلوك تنظيمى مسؤول مجتمعيًا

 .المعترف بها عالميًا أو شبه عالميًا

  مات المعاهدات والمواثيقتشمل اإلتفاقيات بين الحكو: 1ملحوظة 
ام أو من                : 2ملحوظة   ة بوجه ع ه المقبول ه ومبادئ ارف علي على الرغم من أن هذه التوقعات المشتقة من القانون الدولى المتع

شآت،                       ة المن ا آاف ى يطمح إليه ادئ الت اإلتفاقيات بين الحكومات موجهه بشكل أساسى للدول إال أنهم يعبرون عن أهداف ومب
  .يير الدولية للسلوك عبر الزمنوتتطور المعا

  المنشأة 12.2
 .آيان أو مجموعة من الناس والمرافق، تقوم على ترتيب المسؤوليات والسلطات والعالقات واالهداف المحددة

وم                        : 1ملحوظة   ى تق ة الت ذه المواصفة الجهات الحكوم شأة فى ه بالنسبة ألغراض هذه المواصفة الدولية، ال تشمل آلمة المن
ة         . قصورة على الدولة  بمهام م  ة أو شرف االلتزامات الدولي والتي تقوم بواجبها في تنفيذ بناء سياسة من أجل المصلحة العام

  .الخاصة بالدولة
  . توضيح بشأن المعنى المقصود من المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم3/3تتضمن البند : 2ملحوظة 

    الحوآمة المؤسسية 13.2
  .من خالله بإتخاذ وتنفيذ القرارات طبقًا ألهدافهاالنظام الذى تقوم المنشأة 

  المبدأ  14.2
  .قاعدة أساسية لصنع القرار أو السلوك

  المنتج 15.2
  )12.2(سلعة أو بند معروضة للبيع أو جزء من خدمة تقدمها منشأة 

  الخدمة 16.2
  حاجة أو طلب إجراء تتخذه المنشأة لتلبية

 المجتمعي التحاور 17.2
 و العمل وأصحاب الحكومات ممثلي بين أو من خالل بسيط بشكل المعلومات تبادل أو واإلستشارات فاوضاتالم أنواع آافة

 .االقتصادية والمجتمعية بالسياسة الصلة ووثيقة ذات اإلهتمام المشترك الموضوعات حول العمال

  .الدولية منظمة العمل قبل من بقالمط المعني المواصفة فقط بنفس هذه في "المجتمعي التحاور" يستخدم مصطلح :مالحظة

 المجتمعية المسئولية  18.2
سم      من  وذلك )6.2(والبيئة  المجتمع على وأنشطتها قراراتها تأثيرات تجاه )12.2(المنشأة  مسئولية خالل سلوك أخالقي يت

  :شانه من بالشفافية والذى

 المجتمع ورخاء صحة متضمنة) 23.2 ( المستدامة التنمية في يساهم −
 )23.2(المعنية  األطراف توقعات االعتبار في يأخذ −
 )11.2(الدولية السلوك ومعاير المطبقة القوانين مع يتماشى −
 عالقاتها خالل من ويمارس) 12.2(المنشأة  يدمج عبر −
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 والعمليات والخدمات المنتجات األنشطة تتضمن1: مالحظة
  )19.2 (تأثيرها مجال ضمن المنشأة أنشطة بالعالقات يقصد 2: مالحظة

 التأثير مجال19.2 
ي  الحيز أو العالقات السياسية أو التعاقدية أو اإلقتصادية ستطيع  الت شاة  ت ا  المن أثير  خالله ى  الت رارات  عل شطة  ق راد  أوأن  األف

 .)12.2(أوالمنشآت

  تمثل القدرة على التأثير في ذاتها مسؤولية ممارسة التأثير: 1مالحظة 
 .ه المواصفة عن سياق الدليليتم فهم المصطلح في هذ: 2مالحظة 

  المعني الطرف 20.2
 .خاص بالمنشأة قرار أو نشاط بأي لها إهتمام مجموعة أو فرد

 المعنية األطراف إشراك: 21.2
شاط  ق  المتخذ  الن ين  الحوار  فرص  لخل شأة  ب ا  وأحد  المن ة  أطرافه ر   أو المعني ك  )20.2(أآث وفير  بهدف  وذل وم   أساس  ت معل
 المنشاة لقرارات

 اإلمداد سلسلة: 22.2
 للمنشأة الخدمات أو المنتجات توفر التي األطراف أو األنشطة سلسلة

ى  – بعض الحاالت   في  – "اإلمداد سلسة" مصطلح يستخدم :مالحظة ذي  النحو  نفس  عل ستخدم  ال ه مصطلح   ي سلة " ب  سل
ة صطلح  ) 25.2 ( "القيم إن م ك ف ن ذل رغم م ى ال داد"، وعل سلة اإلم ذه ال" سل ستخدم ألغراض ه و ي ى النح مواصفة عل

  .الموضح أعاله

 المستدامة التنمية 23.2
 .لتحقيق احتياجاتهم المستقبلية األجيال بقدرة المساس دون تفى بإحتياجات الحاضر التي التنمية

ة    :مالحظة ة اإلجتماعي ع، العدال  تقوم التنمية المستدامة بدمج وتكامل األهداف الخاصة بجودة الحياة، الصحة، رفاهية المجتم
ى بعضها            . والحفاظ على قدرة عالمنا لدعم الحياة بجميع إختالفاتها        ة عل صادية والبيئي وتعتمد هذه األهداف اإلجتماعية واإلقت

ر     ) التعامل مع(ويمكن تناول . البعض وهناك دعم متبادل بينها     ر عن التوقعات األآب التنمية المستدامة على أنها طريقة للتعبي
  . للمجتمع آكل

 ية الشفاف24.2
رارات  على االنفتاح شطة  و الق ي  األن ؤثر  الت ى  ت صاد   عل ة   المجتمع واإلقت ك   واإلستعداد ) 5.2(والبيئ  بأسلوب  لتوصيلها ذل
  .وتام ودقيق واضح

  القيمة سلسة 25.2 

  )16.2(أوخدمات )   15.2(منتجات  شكل على تتلقى القيمة أو تقدم التي األطراف أو لألنشطة )تام(تتابع آامل 

 وآخرين الخارجية العمالة و الموردين تتضمن القيمة بتوفير تقوم التي األطراف): 1( مالحظة
  اآلخرين والمستخدمين )2.2(والزبائن والمستهلكين )3.2(العمالء تتضمن تتلقى القيمة التي األطراف :)2( مالحظة

 المستضعفة المجموعة 26.2
ر   يشترآون الذين األفراد مجموعة هي سمة أو أآث ة  اتذ تكون  في ة  طبيع ة أو   ذات أو تمييزي صادية   ظروف إجتماعي  أو اقت

ا من   صحية أو سياسية أو ثقافية ى  الحصول  معاآسة والتى تؤدى إلى إفتقار هذه المجموعة للسبل التى تمكنه ا  عل  أو حقوقه
  .بتكافؤ الفرص التمتع
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    العامل27.2
  ل الحرةهو الشخص الذي يؤدي العمل، سواء إن آان موظف أو يعمل باألعما

  
  المجتمعية المسؤولية  فهم3

  خلفية تاريخية: للمنشآت المجتمعية  المسؤولية1.3
 للمسؤولية السمات المختلفة أن من الرغم على وذلك السبعينات أوائل في موسع بشكل المسؤولية المجتمعية مصطلح استخدم

  .ذلك فى بعض الحاالت قبل أو عشر اسعالقرن الت في والحكومات المنشآت قبل من التدابير ضمن آانت المجتمعية

ان  ولقد ز  آ ى  الترآي ة  المسؤولية  عل شكل  يوجه  الماضي  في  المجتمعي ال  نحو  أساسي  ب ة حيث   األعم  أن مصطلح  التجاري
  ."المجتمعية المسؤولية"مصطلح  من بشكل اآبر األشخاص لمعظم شيوعا أآثر يزال ال "المجتمعية للشرآات المسئولية"

شآت  مختلفة من أنواع الن نتيجة المنشآت على آافة المجتمعية المسؤولية بتطبيق المتعلقة ةالرؤي ظهرت ولقد يس  – المن  ول
ط  شآت  فق ة  المن وا  - التجاري م  أدرآ ضاًَ   أنه سئولون أي ساهمة  عن  م ستدامة   في  الم ة الم  المسؤولية  عناصر   وتعكس .التنمي

رة  تذا عناصر فهى لذا معين، وقت في المجتمع توقعات المجتمعية ر،  المجتمع  اهتمامات  أن وحيث  .طبيعة متغي ان  تتغي  ف
 .االهتمامات لتعكس هذه أيضا تتغير بالمنشآت يتعلق فيما توقعاته

د  ة  ترآزت  ولق ة  المسؤولية  نظري ادئ  في  المجتمعي ى  األمر  ب ال  عل اة     األعم صدقات والزآ ل ال ة مث د  الخيري ظهرت   ولق
 األخرى قرن، أما الموضوعات عن يزيد ما أو قرن منذ العادلة التشغيل وممارسات العمل بممارسات المتعلقة الموضوعات

ستهلك    و اإلنسان حقوق مثل ة الم ساد وحماي د  البيئة ومحاربة الف م  فلق د   إضافتها  ت ا بع سبت  حيث  فيم ذه  اآت  الموضوعات  ه
 .اآبر اهتماما

ة  المواصفة  هذه في الموضحة الموضوعات والقضايا الجوهرية تعكس دة  للممارسة  ةالحالي  الرؤي ان  وبال شك،   .الجي ذه   ف ه
ستقبل  في  ستتغير للممارسة الجيدة الرؤى د  الم ا  وينظر  أخري  موضوعات  تظهر  وق ى  إليه ا ذات  عل ة  أنه  للمسؤولية  أهمي

  .المجتمعية

  المجتمعية المسؤولية في الحديثة االتجاهات 2.3
 :ابأسب لعدة بالمنشآت الخاصة المجتمعية بالمسئولية االهتمام ازداد

ة  االتصال  وسائل وتوافر السفر وسهولة العولمة ى    الفوري سهل عل ى ت راد  الت شآت  األف ة      والمن الم معرف ع أنحاء الع  فى جمي
شآت  أنشطة ة  المن ا  القريب دة  منه د  .والبعي ذه  أتاحت  ولق شآت  الفرصة  العوامل  ه تفادة من   للمن م  لالس دة  طرق  تعل  لعمل  جدي
ي  .المشكالت  ولحل  األشياء ذا  ويعن شطة  أن اأيض  ه شأة تخضع   أن دقيق  لفحص  المن د  وت ل  من  متزاي راد  قب  ومجموعات  أف
 .المختلفة األماآن في المنشآت قبل من المطبقة السياسات أوالممارسات مقارنة أيضا ويمكن .متنوعة

ة  ة  فالطبيع بعض  العالمي ضايا  ل ة  الخاصة  الق راف  والصحة  بالبيئ ة  بالمسؤولية  واالعت ة   العالمي اه محارب ر  تج ة  الفق  واإلتكالي
ة  الموضوعات  أن تعني جغرافيا، المبعثرة القيمة وسالسل المتبادلة والمتزايدة ماليًا وإقتصاديًا صلة  وثيق شاة  ال د   بالمن د تمت  ق

سئولية   .المنشاة فيها تقع التي المنطقة داخل المتواجدة الموضوعات من أآثر هو ما لتشمل  ومن المهم أن تتناول المنشآت الم
 إعالن مثل وثائق طريق عن العالمي التداخل تأآد هذا ولقد. غض النظر عن الظروف اإلجتماعية أو اإلقتصاديةالمجتمعية ب

و  ي  ري ة  المعن ة  بالبيئ ذلك  والتنمي سبرج   وآ ي  إعالن جوهان ة  المعن ستدامة  بالتنمي ذلك  الم ة  أهداف  وآ ضًا    األلفي ة وأي اإلنمائي
 .وق األساسية في العملإعالن منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحق

شآت       وتأثر دور ازدياد في العولمة تسببت الماضية العقود وفي ة من المن واع مختلف أثير أن ع القطاع      –ت ى تتب ك الت املة تل  ش
  على المجتمعات والبيئة–الخاص والجهات الحكومية وغير الحكومية 
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ي  الخدمات  من للعديد المزود هي والشرآات غير الحكومية المنظمات أصبحت ولقد دم  آانت  الت ادة  تق ل  من  ع ة  قب  الحكوم
ذه  على توفير قادرة غير جعلتها وموانع تحديات حكوماتها فيها التي واجهت البالد السيما في ل  مجاالت  في  الخدمات  ه  مث

ة  الخاص الدور الحكومات، فان هذه قدرة تزداد وبينما .والرخاء الصحة والتعليم شآت القطاع   بالحكوم   يخضع الخاص  ومن
  .للتغير

ة                    ة بالمسؤولية المجتمعي شطتها المتعلق . وفى أوقات األزمات المالية واإلقتصادية فإنه ينبغى على المنشأت أال تسعى لتقليل أن
سئولية                        ى الم د من الحاجة إل وحى بمزي ا ي ضعافًا مم ر إست ى المجموعات األآث ًا  عل أثير بالغ ا ت فمثل هذه األزمات يكون له

ة ا ت. المجتمعي ى   آم ة ف ر فاعلي شكل أآث ة ب صادية والبيئي ة واإلقت ضايا اإلجتماعي ل الق دمج وتكام ضًا فرص خاصة ل دم أي ق
 .وتلعب الحكومة دورًا هامًا لتحقيق هذه الفرص. اإلصالح السياسى واألنشطة التنظيمية

ستهلكين والعمالء   يكون ستثمرين  للم أثيرا  والجهات المانحة   والم ا  ت ى  مالي شآت  عل ا  المن ق يت فيم ة،   عل  بالمسؤولية المجتمعي
ة  حق أتاح ولقد .المنشآت بأداء يتعلق فيما المجتمع توقعات وتزداد شريعات لألشخاص   معرف ة  الفرصة  الت  معلومات  لمعرف
ة  بالمسؤولية  خاصة تقارير بعمل اآلن المنشآت من عدد متزايد ويقوم .المنشآت بعض أنشطة حول مفصلة اء  المجتمعي  للوف

 .المنشآت أداء حول لمعلومات ف المعنيةاألطرا باحتياجات

وي  هي أخري عناصر إلي باإلضافة العناصر هذه تعد ة  المسؤولية  محت ساهم   المجتمعي ة  في  وهى ت ات أداء  في  المطالب  إثب
  .المنشآت قبل من المجتمعية المسؤولية

  

 المجتمعية المسئولية خصائص 3.3
  عام1.3.3

دمج وإدراج الموضوعات اإلجتماعية والبيئية فى عملية صنع   في المنشأة رغبة يه المجتمعية للمسؤولية الرئيسية الخاصية
ة  المجتمع  على وقراراتها أنشطتها تأثيرات مسؤولة عن تكون وأن قراراتها ك وسلوك   حيث يقتضى   والبيئ سم    ذل أخالقي يت

سلوك   المستدامة امتثاًال بالقانون المطبق والذي يتفق وا  التنمية في بالشفافية مما يسهم ة لل ايير الدولي ضًا    . لمع وهي تعرض أي
 األطراف االعتبار مصالح في األخذ مع أن المسؤولية المجتمعية متكاملة في جميع أنحاء المنشأة ويتم ممارستها في عالقاتها

شأة    شطة المن رارات وأن أثر بق د تت ي ق ر والت صلحة أو أآث ي م دى الطرف المعن ة ل صلحة تعطي الطرف  . المعني ذه الم وه
شأة       " المعني" ة مع المن ق عالق ا تخل ل الطرف          . في المنشأة حيث أنه ة من قب ة رسمية أو معرف ذه العالق وينبغي أن تكون ه

شأة ي أو المن ا  . المعن ة باعتباره ى األطراف المعني ارة إل ن اإلش ة "ويمك صلحة أو أطراف مهتم ديها م د ". أطراف ل بتحدي
ة أو أصحاب المصلحة للمعر           ذه المصالح وتماسكها                   مصالح األطراف المعني رم شرعية ه شأة أن تحت ى المن ة، فينبغي عل ف

  .بالمعايير الدولية للسلوك

  

  المجتمع توقعات 2.3.3
ة  المسؤولية تتضمن م  المجتمعي دأ    . المجتمع  لتوقعات  تفه ى نطاق أوسع فالمب سي للمسؤولية   عل ة هو   الرئي رام   المجتمعي احت

يادة  انون  س صياع  الق ة القانو لاللتزامات  واالن وم      .ني ك تق رغم من ذل ى ال ا       وعل إجراءات بم اإللزام ب ة ب المسؤولية المجتمعي
اً                 ة قانوني ى ليست ملزم رار إلتزامات األخرين الت ة            . يتجاوز اإللتزام القانونى وإق يم اإلخالقي ذه اإللتزامات من الق ق ه وتنبث

سلوك  توقعات  أن من الرغم وعلى. المشترآة على نطاق واسع وغيرها دول   ستختلف المسؤول   ال ين ال ات،   ب ه   إال والثقاف أن
سلوك  الدولية أن تحترم المعايير المنشآت ينبغى على ل  لل ك  مث واردة في   تل المى  اإلعالن  ال وق  الع ا من     لحق سان وغيره اإلن
 .المواثيق

ضايا  من موضوع آل ويتضمن المجتمعية للمسؤولية الجوهرية المواضيع السادسة البند تتناول  تنوعة م هذه الموضوعات ق
اول  .على المجتمع تأثيراتها أهم تحديد من المنشأة تمكين شأنها من شة  وتتن ة  واإلجراءات  قضية  بكل  الخاصة  المناق  الالزم

  .هذه التأثيرات لتناول
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 المجتمعية المسؤولية في المعنية األطراف دور 3.3.3
د   تقوم أن وينبغي المجتمعية، المسؤولية في أساسيا المعنية أمرًا األطراف والمشارآة مع تحديد يعد شأة بتحدي  األطراف  المن

ك  خالل  من يمكنها حيث وأنشطتها بقراراتها المعنية م  ذل ا  فه د  تأثيراته ة  وتحدي ا  آيفي ا . تناوله ة  لألطراف  يمكن  بينم  المعني
 في تحديد المجتمع باقي محل تحل ال األطراف المعنية أن إال بأنشطتها، معينة مواضيع مدي صلة تحديد في المنشأة مساعدة
شأة   صلة بالمسؤولية ذا بعينه موضوعًا أن يكون الممكن من أنه حيث .بالسلوك الخاصة والتوقعات المعايير ة بالمن  المجتمعي
شيرها   األطراف قبل من تحديده يتم لم لو حتى ى تست ا  .المعنية الت ي  فيم اد    يل د من اإلرش ذا   المزي شأن  حول ه د  في  ال  5 البن
  5.4 والبند

   المجتمعية المسؤولية تكامل  4.3.3
أثيرات  تهتم المجتمعة المسؤولية أن حيث ة  بالت ة  المحتمل شطة  الخاصة  والفعلي شأة  بأن ان   المن ا، ف ة   وقراراته شطة اليومي  األن

د  للمنشأة المستمرة المنتظمة سلوك  هي  تع م  ال ه  الواجب  األه امًال مع         .تناول ة جزءًا متك يجب أن تكون المسؤولية المجتمعي
شأة              اإل ستويات المن ة م ى        .ستراتيجية التنظيمية الجوهرية ذات مهام محددة وقابلة للمسائلة على آاف ك عل نعكس ذل ويجب أن ي

  .القرارات المتخذة ويتم دراسته عند تنفيذ األنشطة

ا  تأثيرا يكون لألعمال الخيرية أن يمكن ى  ايجابي ى  ولكن  المجتمع  عل رغم  عل ك  من  ال ه  ذل ل   من استخدامها  ينبغي  ال فان  قب
 .آبديل لدمج المسؤولية المجتمعية داخل المنشأة المنشاة

شاة  فقد األخرى المنشآت مع بعالقاتها آبير بشكل ما أنشطة أو قرارات منشأة تأثيرات تتأثر أن يمكن ي  تحتاج المن  العمل  إل
اول  اآلخرين  مع د  مسؤولياتها  لتن ذا  يكون  وق شآت  مع  العمل  ه اظرة  المن سين  المن ر     (  أوالمناف سلوك غي اة تجنب ال أو مراع

  .تأثير المنشأة ضمن مجال الصلة وثيق طرف أي أو القيمة سلسة من أجزاء أخرى أو) التنافسى

   يصف أهمية المساواه بين الجنسين وعالقتها بالمسؤوليه المجتمعيه2: اإلطار

   المساواة بين الجنسين والمسؤولية المجتمعية2اإلطار 
ات أدوا ع المجتمع شترط أى تخصص جمي ذى ي التعلم ال سب ب ذه األدوار هى سلوك مكت ساء ، ه ا الرجال والن وم به را ليق

ى           ذآر أم األنث رأة             . األنشطة والمسؤوليات يمكن إدراآها ليقوم بها ال ز العنصرى ضد الم وع من التميي ذه األدوار ن د ه وتع
وع ا        . وأيضًا ضد الرجل    سبة لن ز العنصرى بالن إن التميي ع الحاالت ف ى جمي ة األسر والجماعات       فف لجنس يحد من إمكاني

  .والمجتمعات
ى أن   سبب ف ا يوضح ال ة وهو م صادية واإلجتماعي ة اإلقت سين والتمني ين الجن ساواة ب ين الم ابى مثبت ب رابط إيج اك ت وهن

ة            ة لأللفي شأة ومناصر               . المساواة بين الجنسين تعد أحد أهداف التنمي شطة المن سية فى أن ساواة الجن ز الم د تعزي تها أحد   ويع
  .المكونات الهامة للمسؤولية المجتمعية بالمنشأة

  :وينبغى على المنشأة أن تراجع قراراتها وأنشتطها إلقصاء التحيز الجنسى ، شاملة ما يلى

  .بين الرجل والمرأة فى الهيكل الحاآم للمنشأة وإدارتها بهدف تحقيق المساواة بشكل متقدم) الخلط(المزج  -

ي   ة ب ة العادل أة     المعامل ى والمكاف دريب وفرص الترق ة والت ى وظيف د التوظيف والتخصيص ف ساء عن ال الرجال والن ن العم
 .وإنتهاء الخدمة الوظيفية

 .المساواة في األجور بين الرجل والمرأة بالنسبة للعمل ذو القيمة المتساوية -

 .مة المجتمعالتأثيرات المتباينة على الرجال والنساء فيما يتعلق بمكان العمل وصحة وسال -

رأة                     - ساواة إلحتياجات آل من الرجل والم ين الم أثيرات        (أنشطة المنشأة التى تنظر بع د من أى ت ال التأآ ى سبيل المث عل
ساء تظهر فى آى                 ة صور الرجال والن متباينة على الرجال والنساء ناجمة عن تطوير منتجات معينة أو خدمات أو مراجع

 .إعالن للمنشأة

لكًال من الرجل والمرأة من دعوة المنشأة ومن مساهمات في تنمية المجتمع، ومع إيالء اهتمام خاص إلعادة        فوائد بالنسبة    -
  توجيه ومعالجة المجاالت حيث سواء إن آان النوع محروم أو يحتاج إلى رعاية
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ين الج             شأة ،     وتعد المساواة الجنسية فى مشارآة األطراف المعنية وسيلة هامة أيضًا لتحقيق المساواة ب شطة المن سين فى أن ن
ويتم . وإلى جانب تحقيق التوازن بين الرجل والمرأة فقد تجد المنشآت األمر نافعًا لطلب الخبرة فى معالجة القضايا الجنسية                 

ق                            تم إحرازه فى تحقي ذى ي دم ال ع التق ة وتتب ات بصورة منتظم ة العملي تشجيع المنشآت إلستخدام مؤشرات وأهداف لمراقب
  . الجنسينالمساواة بين

   يصف آيف تغطى هذه المواصفه القياسيه الدوليه أنشطة المنشئات الصغيره والمتوسطه3:  اإلطار 

   والمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم26000 أيزو 3اإلطار 
ل من حد          ة أق ود إن المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم هى تلك المنشآت التى يبلغ عدد العاملين بها أو حجم أنشطتها المالي

شمل                  . معينة، وهذه الحدود تختلف من دولة ألخرى       صغيرة ومتوسطة الحجم ت شآت ال إن المن ة ف وفى هذه المواصفة الدولي
تم                 . تلك المنشآت متناهية الصغر    إن ي ومن أجل دمج وتكامل المسؤولية المجتمعية داخل منشأة صغيرة أو متوسطة الحجم ف

ا لكى    . إجراءات معقدة أو مكلفةإتخاذ إجراءات عملية بسيطة غير مكلفة وليست    شآت وقابليته ونتيجة لصغر حجم هذه المن
ر                 ام فهى أآث ة ، وبوجه ع دة بوجه خاص للمسؤولية المجتمعي تصبح أآثر مرونة وإبداعًا فقد تقدم هذه المنشآت فرص جي

ا          مرونة فيما يتعلق باإلدارة التنظيمية وغالبًا ما تكون على عالقة وثيقة بالمنظومات المحلي              ا العلي ا يكون لقياداته ادة م ة وع
  .تأثير فورى أآبر على أنشطة المنشأة

ي     ة تبن نهج  تتضمن المسؤولية المجتمعي شطة  إلدارة متكامل  م شأة  أن ا  المن اول  أن وينبغي  .وتأثيراته شأة وتراقب   تتن  المن
شأة  لكًال من حجم راالعتبا في األخذ مع وذلك والبيئة المجتمع على وأنشطتها بقراراتها التأثيرات الخاصة ا  المن  .وتأثيراته

د  .وأنشطتها بقراراتها السلبية بأآملها الخاصة للنتائج الفورية بالمعالجة تقوم أن للمنشاة الممكن من غير سيكون و  يكون  ق
 .أولويات اختيارات ووضع عمل الممكن من

 :مساعدة آعوامل التالية االعتبارات استخدام يمكن قد

ا  المعنية األطراف إلي التقارير تقديم و الداخلية اإلدارية اإلجراءات أن اعتبارها في نشأةالم تضع أن ينبغي  -  من  وغيره
ر  قد تكون  العمليات ة  أآث ر  مرون ا  رسمية  وغي ق  فيم شآت  يتعل صغيرة  بالمن ة  الحجم  ومتوسطة  ال شآت  مقارن ة  بالمن  المثيل
 . افيةالشف من مالئمة مستويات على شريطة الحفاظ وذلك حجما األآبر

ة  القضايا وتحديد السبعة الجوهرية المواضيع مراجعة تم ينبغى أن تكون المنشأة على وعى  بأنه عندما  - ه    وثيق صلة فإن ال
ار     سياق  يجب األخذ فى اإلعتب شأة  الخاص  لل ا   بالمن ا وموارده ة  ومصالح األطراف   وظروفه ع   أن مع إدراك  المعني جمي
 .المنشآت بكافة الصلة  ستكون وثيقة- وليس آل القضايا–الموضوعات الجوهرية 

ة قصوى   تكون التي والتأثيرات القضايا في البدء أثناء المنشأة ترآز أن ينبغي  - ة  ذات أهمي ستدامة  للتنمي  أن وينبغي  . الم
 .زمني إطار خالل من الباقية واآلثار لتناول القضايا  خطة الحجم متوسطة أو صغيرة المنشأة لدى يكون

االت  العون من طلب المنشأةت أن ينبغي  - ة  الوآ شآت  الحكومي ة  والمن ة  التعاوني ل ( المعني ات  مث شآت  أو القطاع  جمعي  المن
رامج  إرشادية دالئل وضع فى لمساعدتها القومية، هيئات التقييس وربما )أوالمناظرة المظلة ذات ة  وب  استخدام  حول  عملي
ذه  ة  المواصفة  ه ذه  تكون  أن وينبغي  .الدولي دالئل  ه رامج موضوعة  وال ال ا  ب ة الخاصة   طبق شآت  واحتياجات  للطبيع  المن

  .المعنيين وأطرافها والمتوسطة الصغيرة

اظرة  والمنشآت القطاع منشآت مع تتعاون أن – ممكنا ذلك آان آلما – المنشأة على ينبغي  - دال من   المن ا  العمل  ب  بمفرده
سياق      إتخاذ اإلجراءات فعلى على القدرة ولتعزيز الموارد للحفاظ على ى تعمل فى نفس ال  سبيل المثال بالنسبة للمنشآت الت

 .والقطاع فإن تحديد والمشارآة مع األطراف المعنية يمكن أن يكون أآثر فاعلية أحيانًا إذا تم جماعيًا
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ذآورة  لألسباب إفادتهم شانه من مجتمعيًا مسؤول أن التصرف بسلوك حيث  ذه  آل أرجاء   في  الم د   ةالدولي  المواصفة  ه فق
ي  األخرى  المنشآت أن تجد المنشآت الصغيرة والمتوسطة املون  الت ا  يتع ر  معه ديم  تعتب ا  العون  تق ق  فيم ود   يتعل ذه الجه   به

 .المجتمعية مسؤوليتهم من جزءا تجاههم يعد

ش  إلي العون تقديم اعتبارها في المجتمعية المسؤولية في الكبيرة والفاعلية الخبرة ذات المنشآت تضع وقد صغيرة  آتالمن  ال
  .الجيدة والممارسة المجتمعية المسؤولية بقضايا الخاص الوعي تنمية في مساعدتهم ذلك في والمتوسطة بما

  
 المستدامة والتنمية المجتمعية المسؤولية بين  العالقة5.3.3
د  أن من الرغم على ستعملون  األشخاص  من  العدي ة  المسؤولية  مصطلحي  ي ة  المجتمعي ستدامة  والتنمي ادلي  نحو  ىعل  الم  تب
  .األخر عن يختلف مفهوم لكل منهما أن إال المصطلحين، بين وثيقة عالقة هناك أن من الرغم وعلى

ى  حاز  إرشادي  هدف  وهو عليه على نطاق واسع متفق مفهوم هو  :المستدامة التنمية د  عل دولي   من  مزي راف ال د   االعت بع
ة  وتهدف  [174] المشترك مستقبلنا:" 1987والتنمية ةبالبيئ المعنية العالمية باللجنة الخاص التقرير إصدار ستدامة  التنمي  الم

ة   ى تلبي ة للكوآب   الحدود  في  العيش  خالل  من  المجتمع  احتياجات  إل ال  باحتياجات  المساس  دون البيئي ستقبلية   األجي الم
ربطهم ببعض      – إقتصادية وإجتماعية وبيئية     –وللتنمية المستدامة ثالثة أبعاد     .وتلبيتها ى ت ى سبيل         الت ة ، عل ات متبادل هم عالق
    .يتطلب الحد من الفقر آًال من حماية البيئة والعدالة اإلجتماعية: المثال

ة  حول  المتحدة  األمم مؤتمر مثل وذلك 1987 عام منذ األهداف هذه على أهمية الدولية المنتديات من العديد أآدت ولقد  البيئ
  . 2002 عام في المستدامة لتنميةا العالمية حول والقمة 1992عام  في والتنمية

ى  ترآز : المجتمعية المسئولية شأة     عل سئوليات المن تم بم شآت وته ة ، وهى      المن اه المجتمع والبيئ رتبط   تج ق   ت شكل وثي  ب
شترآة     . المستدامة بالتنمية ة الم ة والبيئي صادية واإلجتماعي ه    . وألن التنمية المستدامة تتناول األهداف اإلقت اس فإن ين آل الن  ب

سعى              ى ت شآت الت ل المن ار من قب اج ألخذها فى اإلعتب يمكن إستخدامها آوسيلة إلختصار التوقعات األآبر للمجتمع التى تحت
ة                      . للقيام بعملها بطريقة مسؤولة    ساهمة فى التنمي ًا هو الم شأة إجتماعي سية لمسؤولية المن ه من األهداف الرئي ك فإن ى ذل وعل

التطبيق   األساس التالية المواد في المذآورة الجوهرية والمواضيع اتوالممارس المبادئ وتشكل. المستدامة ي  الخاص ب  العمل
ستدامة   المجتمعية للمسؤولية ة الم ًا         . للمنشأة ومساهمتها فى التنمي سئولة مجتمعي شأة م ا من وم به ى تق شطة الت القرارات واألن ف

 المستدامة التنمية في مثمر بشكل تساهم أن يمكن
  

ة  وتهدف  شأة             ال التنمي ة أى من تدامة أو قابلي تم بإس تدامة للمجتمع آكل وآوآب األرض،وهى ال ته ق اإلس ى تحقي ستدامة إل م
ستمرة     صفة م ق ب ة للتطبي تدامة . معين شأة  فاس ة  المن د  الفردي تدامة  تتوافق مع   ال أو تتوافق  ق ذه  أن حيث  آكل  المجتمع  اس  ه

وارد    فاالستهالك متكامل، نحو على لبيئيةواالقتصادية وا المجتمعية السمات تناول عن تنتج االستدامة المستدام وإستخدام الم
  .آكل المجتمع باستدامة جميعها تتعلق المستدامة الكسب والمعيشة ومصادر المستدامة

  
  المجتمعية والمسؤولية الدولة 4.3 

ة  على بناءا التصرف في الدولة مسؤولية األشكال من شكل بأي تغير أو محل تحل أن الدولية المواصفة يمكن لهذه ال  المنفع
ال،  سبيل  فعلي .المنشآت عن القوانين لذا فهى تختلف وتطبيق لسن المنفردة السلطة تمتلك الدولة أن وحيث العامة، إن  المث  ف
ة  مسئولية اه  الدول ة  تج وق  حماي سان تختلف   حق سئوليات  عن  اإلن شآت  م ا  المن ق  فيم وق  يتعل سان  بحق ة  اإلن ذه  في  المتناول  ه
 .لدوليةا المواصفة

سئولية  تحل  أن يمكن  وال ة  الم شآت  المجتمعي أي  للمن سئوليات وااللتزامات   محل  األشكال  من  شكل  ب سارية  الم  الخاصة  ال
ا  يقصد  وال الملزمة القانونية للوائح يخضع ينبغي أن ما حول إرشاديا دليال تقدم ال المواصفة هذه أن حيث .بالدولة ضا  به  أي
   .السياسية المؤسسات خالل من فيها فقط الفصل يمكن التي االستفسارات تناول

ة مسؤولة                           امهم بطريق ذلونها ألداء مه ى يب ودهم الت دة فى جه وعلى الرغم من ذلك يمكن للدولة مساعدة المنشآت بطرق عدي
  .مجتمعيًا
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  المجتمعية المسؤولية مبادئ  4
  

  عام 1.4
 .مجتمعيةال للمسؤولية مبادئ حول سبعة إرشاديا دليال البند هذه توفر

ة  المسؤولية ممارسة أثناء للمنشأة الرئيسي الهدف يكون ادة  هو  المجتمعي ساهمتها  زي ستدامة   في  م ة الم ى  وينبغي  .التنمي  عل
 جوهرى  موضوع  لكل المخصصة المبادئ إلي باإلضافة أدناه الموضحة مبادئ تطبق السبعة أن الهدف هذا لتحقيق المنشأة

ذآورة  من الموضوعات   د  في  الم ى  وينبغي  .6 البن شآت  عل ي  أن المن ى  سلوآها  تبن ايير  عل ادية  الخطوط  أو المع  أو اإلرش
  .محددة مواقف سياق ضمن المتوافقة مع المبادئ المقبولة للسلوك الجيد أو الصحيح الخاصة بالسلوك القواعد

ة،     بتطبيق هذه المواصفة الدولية فمن األفضل أن تأخذ المنشأة في اعتبارها االختالفات االجتما          ة، الثقافي ة، القانوني ة، البيئي عي
ة                          ايير الدولي ة للمع ا تكون مالئم صادية، في حين أنه السياسية، والتنظيمية، وآذلك االختالفات في الظروف واألحوال االقت

  .للسلوك

 للمسائلة  القابلية 2.4
  .والبيئة لمجتمعا على تأثيراتها عن مستجيبة للمسائلة تكون أن ينبغي المنشأة أن المبدأ هذا من يقصد

 في مسئوليتها على توافق أيضا وأن المالئمين والتدقيق الفحص على وتوافق تقبل أن ينبغي المنشأة أن إلى المبدأ هذا ويشير
 .والتدقيق الفحص هذا مع التجاوب

ستجيبة للمصالح   لتكون  اإلدارة على التزاما المسئولية هذه وتفرض شأة   واالهتمامات  م ة للمن ضا  وتفرض  الحاآم ا  أي  التزم
 تتضمن أيضًا للمسائلة فالقابلية والقواعد بالقوانين فيما يتعلق السلطات القانونية قبل من للمسائلة مستجيبة لتكون المنشأة على
  للمسائلة مستجيبة المنشأة آون

  . على المجتمع أثيراتهابوجه عام عن إجمالى ت وآذلك من قبل المجتمع وأنشطتها بقراراتها من قبل هؤالء المتأثرين باألفراد

ذه  يتوافق مستوي  وينبغي أن والمجتمع المنشأة من آال على ايجابيا تأثيرا ذات للمسائلة القابلية هذه وتكون ة   ه ى  –القابلي  عل
 يتعلق فيما عناية اآبر تولي أن ينبغي المطلقة السلطة ذات فالمنشآت السلطة، مدي أو حجم مع -الرغم من إحتمالية إختالفه 

ة حدوث   في  - المسؤولية  تقبل أيضا للمسائلة القابلية وتشمل .ورؤيتهم قراراتهم ودةبج داءات  أي حال اذ  – اعت دابير  التخ  الت
 .أخرى حدوثها مرة منع على والعمل االعتداءات هذه لمعالجة المالئمة

 :يلي عما المنشأة وينبغى أن تسأل

 .قتصاد وباألخص النتائج الغير مقصودةوأنشطتها على المجتمع والبيئة واال قراراتها نتائج  −
 .اإلجراءات التي اتخذت لمنع تكرار هذه اآلثار السلبية غير المقصودة وغير المنظورة  −

 
  الشفافية3.4 
 .والبيئة على المجتمع تؤثر التي وأنشطتها قراراتها في بالشفافية تتحلي أن ينبغي المنشأة أن المبدأ هذا من يقصد
ة    ودقيق واضح نحو على تفصح نأ المنشأة علي ينبغي ة ووافي تها  عن  وتام وبدرجة معقول ا  سياس شطتها  وقراراته ي   وأن الت
ذه  أن تكون  ويجب  .والمجتمع  البيئة على والمحتملة المعروفة التأثيرات ذلك في بما عنها مسئولة تكون متاحة   المعلومات  ه

   .قبل المنشأة من جوهري بشكل تأثرهم المحتمل أو نالمتأثري األشخاص ومفهومة ويمكن الوصول إليها مباشرة من قبل
  

ك  وموضوعي  واضح نحو على وأن تتاح فعلية معلومات تكون وأن المناسب الوقت في المعلومات هذه تقدم أن وينبغي  وذل
  .الصلة وثيقة مصالحهم على بدقة قرارات وأنشطة المنشأة تأثير تقييم من المعنية األطراف لتمكين
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ي  المعلومات تلك أو المحمية قانونيا المعلومات إتاحة أيضا تتطلب وال للعامة الملكية معلومات إتاحة الشفافية بتتطل وال  الت
  .األمنية أو الخصوصية الشخصية أو التجارية أو القانونية لاللتزامات خرقا إتاحتها تعد

  
  .:يلي فيما بالشفافية المنشأة تتحلي أن وينبغي

 مارسة أنشطتهاهدف وطبيعة ومكان م  −

 . في نشاط المنشأةمتحكمةتحديد أي مصلحة   −

 والسلطات المسائالت و األدوار والمسؤوليات تحديد ذلك في بما قراراتها خالله من وتراجع وتطبق تتخذ الذى السلوك  −
 المنشأة؛ داخل المختلفة بالوظائف يتعلق فيما

  المجتمعية؛ بالمسؤولية المتعلق ائهاأد أساسها على المنشأة تقيم التي المواصفات والمعايير  −

  أدائها بشأن القضايا الهامة ذات الصلة بالمسئولية المجتمعية  −

 مصدر مواردها المالية  −

 والبيئة؛  أطرافها المعنية والمجتمع  على وأنشطتها لقراراتها والمحتملة المعروفة التأثيرات  −

 .وإشراآهم واختيارهم لتحديدهم مةالمستخد واإلجراءات والمعايير المعنية األطراف تحديد  −

 

  األخالقي السلوك4.4 
 .األوقات جميع في أخالقي بشكل المنشأة تتصرف أن المبدأ هذا من يقصد
ي  أن ينبغي  شأة  سلوك  يبن ى  المن ات  عل ة  أخالقي دل  األمان ك  والتكامل  والع ا  وذل ق  فيم ات   يتعل ة  باألشخاص والحيوان  والبيئ

 .المعنية األطراف مصالح بتناول وااللتزام
 :بواسطة األخالقي السلوك تعزيز على فعال بشكل تعمل أن المنشأة على ينبغي
 وضع وتحديد قيمها ومبادئها الجوهرية  −

  .مع اآلخرين تفاعالتها وفي المنشاة داخل األخالقي السلوك تعزيز علي حوآمية التى تساعد هياآل وضع  −

 المبادئ مع يتالءم نحو على وأنشطتها غرضها مع تتالءم تيال األخالقية السلوك معايير وتطبيق وتبني تحديد  −
 .الدولية المواصفة هذه في الموضحة

 بها الخاص األخالقي السلوك معايير اإللتزام وتعزيز تشجيع  −

 -وموظفيها ومورديها والمتعاقدين ومن المالك والمديرين من هيكلها الحوآمى المتوقعة األخالقي السلوك معايير تحديد  −
المنشأة والعاملين  وتشغيل وإستراتيجية وتكامل وثقافات قيم تأثير آبير على لهم يكون الذي هؤالء خاصة -أمكن ذلك إذا 

 .بالنيابة عنها مع الحفاظ على الهوية الثقافية المحلية

 .أخالقي غير سلوآا إحداث شانه من المنشأة عبر المصالح أو تسوية في  تضارب أي حدوث منع  −

 .األخالقي السلوك وتطبيق لمراقبة رقابية آليات إنشاء  −

 .انتقام من خوف األخالقي دون بالسلوك الخاصة المخالفات حول التقارير تقديم عملية لتسهيل آليات إنشاء  −
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 .األخالقي مع السلوك تتعارض أو المحلية واللوائح القوانين فيها تغيب التي المواقف وتناول إدراك  −

  .لمعترف بها دوليًا للسلوك األخالقي عند إجراء بحث الموضوعات البشريةتبني وتطبيق المعايير ا  −

إحترام رفاهية الحيوانات عندما تؤثر على حياتهم وبقائهم من خالل ضمان توافر ظروف مناسبة إلبقاء وتربية وتوالد   −
 .وإستخدام الحيوانات

  

 المعنية األطراف مصالح احترام 5.4 
   أهداف أن من الرغم على.المعنية أطرافها مصالح مع وتتجاوب اعتبارها في وتضع المنشأة تحترم أن المبدأ هذا من يقصد
ية،   أو عمالئها أو أعضائها أو مالكيها مصالح على مقصورة تكون قد المنشأة راد  أن إال عناصرها األساس  أوالجماعات  األف

ضا  يجوز  األخرى  م  يكون  أن أي وق  له ات  حق ى   أومصالح  ومطالب ه الت ار،  في  تؤخذ  أن بغي ين معين راد  هؤالء  االعتب  األف
  .األطراف المعنية للمنشأة سويا يشكلون أوالمجموعات

 :يلي بما المنشأة تقوم أن ينبغي
 المعنية؛ أطرافها تحدد أن  −

 المعلنة؛ اهتماماتهم مع تتجاوب المصالح وان هذه تحترم وان المعنية أطرافها وإهتمامات بمصالح دراية على تكون أن  −

  المعنية؛ ألطرافها الشرعية والمصالح القانونية بالحقوق تعترف أن  −

 .أن تدرك أنه يمكن لبعض األطراف المعنية أن تؤثر بشكل آبير على أنشطة المنشأة  −

 .أن تقيم وتأخذ فى اإلعتبار لقدرة األطراف المعنية النسبية لإلتصال والمشارآة مع والتأثير على المنشأة  −

 إلي باإلضافة المستدامة والتنمية والتوقعات األآبر للمجتمع المعنية األطراف مصالح بين العالقة االعتبار في تضع أن  −
 المعنية بالمنشأة؛ األطراف عالقة طبيعة

 في رسميا دورا لهم يكن لو لم حتى ما، بقرار تتأثر قد التي المعنية باألطراف الخاصة الرؤى اعتبارها في تضع أن  −
 .المنشأة أوأنشطة في قرارات بمصلحتهم دراية على كونواي لم أو المنشاة حوآمة

  

 القانون سيادة احترام 6.4
 .إلزامي بشكل القانون لسيادة احترامها على توافق أن ينبغي المنشأة أن المبدأ هذا من يقصد
 الذي القانون فوق يكون أن منشأة أو فرد ألي يحق ال أنه بحيث هيمنته القانون بسيادة يقصد
 أن عامة المعروف أنه من حيث للسلطة االستبدادية والممارسة القانون سيادة بين تعارض وهناك ً.الحكومة أيضا له تخضع
ة  بالقوانين والقواعد المتعلقة تلك هي القانون سيادة ة  المكتوب ذة  والمعلن ا إلجراءات   والمنف  سياق  وفي  .ومحددة  راسخة  طبق

رام  فان المجتمعية، المسئولية يادة  احت ي  انونالق  س شأة  أن تنصاع  يعن ة  المن وانين  لكاف ة  والقواعد  الق ي  .المطبق ك  ويعن  أن ذل
شأة  ة      تحذو  أن ينبغي  المن ى دراي القوانين  خطوات لكى تكون عل ة  والقواعد  ب شأة  داخل  تخبراألشخاص  لكي  المطبق  المن

 .بإلتزامهم لمراقبة وتنفيذ اإلجراءات

 :يلي بما المنشأة تقوم أن ينبغي
المنشأة فيها، سواء إن آانت هذه القوانين  تعمل التي القضائية االختصاصات داخل القانونية روطللش اإلذعان   −

 .وااللزامات مطبقة بشكل آاف

  والصحيح المقصود القانوني اإلطار ضمن تقع وأنشطتها عالقاتها أن من التأآد   −
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 القانونية بكافة اإللتزامات دراية على تبقي أن   −

  .دوري بالقوانين وااللتزامات المطبقة بشكل انهاإذع مدي تراجع أن   −

  

 للسلوك الدولية المعايير احترام 7.4
  .القانون احترام سيادة بمبدأ االلتزام مع للسلوك الدولية المعايير تحترم أن ينبغي المنشأة أن المبدأ هذا من يقصد

 احترام إلي جاهدة تسعي أن المنشأة على نبغيي المجتمع أوالبيئة، حماية من األدنى الحد توفر ال في المواقف التي  −
 .للسلوك الدولية المعايير

ينبغي  للسلوك، الدولية تطبيقه يتعارض بشكل آبير مع المعايير أو الداخلي وفيما يتعلق بالبلدان التي يكون بها القانون  −
 .ممكن نحو أقصي على المعايير هذه الحترام جهدها قصارى تبذل أن المنشأة على

سيكون  المعايير هذه إتباع عدم آان إذا ما حالة وفي للسلوك الدولية تعارض القانون أو تطبيقه مع المعايير حاالت وفي  −
 .القانوني النطاق هذا وعالقاتها داخل أنشطتها طبيعة مراجعة – أمكن آلما – المنشأة على ينبغي له عواقب وخيمة فإنه

 لعالج والهيئات على المنشآت التأثير إلي الهادفة الشرعية والقنوات فرصال اعتبارها في تضع أن المنشأة على ينبغي  −
 .وتطبيقه الداخلي القانون مع هذا مثل تعارض أي

  .الدولية كمعايير السلوغير متوافقة مع  أخري منشأة أنشطة فى القانوني غير التورط عن تبتعد أن ينبغي على المنشأة  −

  التورط فهم 4 رقم اإلطار

 .قانوني غير واألخر قانوني احدهما يان،معن للتورط

سياق  ضمن  انوني  ال ه     الق ى أن ورط عل أثر جوهرى     . تصرف  ارتكاب  عرف الت ه ت ال يكون ل م     أو إهم ة، مع العل آالجريم
  .بالمساهمة فى هذا الفعل غير القانونى

  .إن مصطلح التورط متعلق بمفهوم المساعدة أو التحريض على عمل أو إغفال غير قانوني

 اعتبار يتم يمكن أن السياق هذا وفي .للسلوك المجتمعية العامة التوقعات من مشتق انه على القانوني غير السياق في وعرف
دمت  إذا متورطة  المنشأة ساعدة  ق ال  الرتكاب  الم ر  أفع ة  غي ل  من  قانوني ر         قب ة مع أو غي ر متوافق اآلخرين والتى تكون غي

تها  نتيجة  – لمنشأةا بحيث تكون محترمة لمعايير السلوك الدولية اد   لممارس ى  – واجب اإلجته ة  عل  تكون  أن ينبغي  أو دراي
 هذه بان دراية على

 التزمت إذا متورطة المنشأة تعتبر ان أيضا ويمكن .المجتمع أو البيئة على سلبيا تأثيرا ستؤثر األفعال

  .األفعال هذه من تستفيد آانت إذا أو القانونية غير األفعال هذه تجاه الصمت

   
 اإلنسان حقوق  احترام 8.4
ة  تعترف  أن وينبغي  اإلنسان حقوق تحترم أن ينبغي المنشأة أن المبدأ هذا من يقصد وق   بأهمي ذه الحق ا  ه  انظر ( .وعموميته
 )3.6 البند في اإلنسان بحقوق المعني الجوهرى الموضوع أيضا

 :يلي بما القيام المنشأة على ينبغي

 .اإلنسان لحقوق الدولي الميثاق في الموضوعة الحقوق وتعزيز احترام   −

 .والمواقف والثقافات الدول في آافة المطبقة الحقوق من يتجزأ ال جزءا وتعد وعامة عالمية تعد الحقوق هذه بأن القبول   −
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 على أيضا تعمل وأن اإلنسان حقوق تحمي ال التي البالد في اإلنسان حقوق احترام على العمل نحو خطوات تحذو أن   −
 المواقف هذه من االستفادة عن داالبتعا

  .اإلنسان لحقوق آافية حماية ال يوفر تطبيقه أو الوطني القانون آان إذا للسلوك الدولية المعايير احترام بمبدأ تلتزم أن   −

  

 المعنية األطراف وإشراك المجتمعية  إدراك المسؤولية 5

   عام 1.5
ين  البند هذه تتناول ة الم المسؤولية  ممارسات  من  اثنت شأة لمسؤوليتها    . جتمعي ا إدراك المن د   وهم ة وتحدي  وإشراك  المجتمعي

ذه  أن توضع  ينبغي  فإنه) 4(البند  في المبينة المبادئ مع الحال هو وآما .المعنّية األطراف ار  في  الممارسات  ه د  االعتب  عن
  .6البند   المبينة في المجتمعية للمسؤولية الجوهرية المواضيع تناول

ا  ينبغي  التي وآذلك الطريقة وأنشطة المنشأة، قرارات أثارتها تأثيرات التي القضايا تحديد على ينطوي المسؤولية إدراك  به
 .المستدامة التنمية في المساهمة أجل من القضايا لهذه التصدي

ضا  ينطوي  إدراك المسؤولية ى  أي ة  األطراف  إدراك عل شأة  المعني ى  للمن ين في   النحو  عل د  المب دأ  ،5.4 البن  من  اسي أس فمب
  .المعنية التي سوف تتأثر بقراراتها وأنشطتها مصالح أطرافها وتراعي المنشأة تحترم أن هو المجتمعية المسؤولية مبادئ

  
  المجتمعية المسؤولية دراكإ 2.5 

 والتوقعات والمصالح التأثيرات 1.2.5
   )2 الشكل انظر(عالقات  أمور ثالث تفهم أن المجتمعية لمسؤوليتها تناولها عند للمنشأة ينبغي

 تفهم أن أيضا وينبغي  آما.المجتمع على وقراراتها أنشطتها تؤثر آيف المنشأة تفهم أن ينبغي :والمجتمع المنشأة بين  −
 المواضيع في النظر خالل من ذلك يتم أن  وينبغى.التأثيرات هذه بشأن المسؤول السلوك عن المجتمع توقعات المنشأة

  ).2.2.5 البندأنظر (المجتمعية  بالمسؤولية المعنية والقضايا الجوهرية

 وقرارات ألنشطة تكون قد. أطرافها المعنية بمختلف دراية على المنشأة تكون أن ينبغي :المعنية وأطرافها المنشأة بين  −
  .)1.3.3انظر (والمنشآت  األفراد على هؤالء وفعلية محتملة تأثيرات المنشأة

المنشأة  بعمل تتأثر التي المعنية األطراف مصالح بين العالقة تفهم أن للمنشأة بغيين :والمجتمع المعنية األطراف بين  −
وعلى الرغم من أن األطراف المعنية هى جزء من المجتمع إال أنه قد تكون .أخرى جهة من المجتمع وتوقعات جهة، من

ريدة من نوعها فيما يتعلق ويكزن لألطراف المعنية مصالح وإهتمامات ف. لهم مصلحة تتعارض مع توقعات المجتمع
فعلى سبيل المثال فإن إهتمام . بالمنشأة والتى يمكن تمييزها من التوقعات المجتمعية لسلوك مجتمعيًا فيما يتعلق بأى قضية

 .المورد للقيام بالسداد وإهتمام المجتمع إلحترام العقود يمكن أن يكون له رؤى مختلفة بشأن هذا الموضوع
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 والمجتمع المعنية وأطرافها المنشأة بين العالقة  -2الشكل

  

شأة       .الثالثة  العالقات الحسبان المنشأة في تأخذ أن ينبغي لمسئولياتها المجتمعية، إدراآًا ومن المحتمل أن يكون لكل من المن
دافهم       ة نظرًا إلختالف أه ة .وأطرافها المعنية والمجتمع رؤى مختلف راد  أن إدراك ينبغي  الحال،  وبطبيع شآت  األف د  والمن  ق

 .منشأة أي عن الصادرة والقرارات باألنشطة التى يمكن أن تتأثر مختلفة مصالح عديدة لها يكون

  
 المجتمعية المسؤولية وقضايا الجوهرية المواضيع  إدراك2.2.5
شأة  فعالة وسيلة د  للمن سئولياتها  لتحدي ة  م ى  تتعرف  أن هو  المجتمعي ضايا  عل ة  الق ة   المتعلق سبعة   بالمسؤولية المجتمعي  في ال

ة  مواضيع  ة  الجوهري وق  المؤسسية؛  الحوآم سان؛  حق ل؛  ممارسات  اإلن ة؛  العم شغيل  ممارسات  البيئ ة؛  الت ضايا  العادل  ق
  . 8.6 )،2.6( أنظرالمجتمع وتنمية مشارآة المستهلك؛

ا  ينبغي التصدي   التي تملةوالمجتمعية المح والبيئية االقتصادية التأثيرات الموضوعات الجوهرية هذه وتغطي  جانب  من  له
 موضوع جوهرى قضايا أي مناقشة وتغطي6 البند في االعتبار بعين أخذها تم الموضوعات الجوهرية هذه من آل .المنشآت

شأة  ينبغي  محددة  ار  في  تأخذها  أن للمن د  االعتب د مسؤولياتها   عن ة  تحدي يس  و جوهرى،  موضوع  لكل  ويكون . المجتمعي  ل
 .منشأة عالقة بكل – ضيةق آل بالضرورة

 أن يجب آيف تشرح التي تتخذها المنشأة والتوقعات أن ينبغي التي اإلجراءات من عدًدا قضية آل بشأن تتضمن اإلرشادات
ى  المجتمعية لمسؤوليتها المنشأة وتحديدًا تتصرف شأة  فإنه ينبغي عل ة  قضية  آل  تعّرف  أن المن شطتها  متعلق ا،  بأن  وقراراته
 3.7 و 2.7 البنديينفي  القضايا تحديد بشأن إضافية  وهناك إرشادات.الصلة  والتوقعات ذات إلجراءاتا إلى باإلضافة

 تكون قد القضايا آل القضايا، وليست بهذه يتعلق فيما وقراراتها المنشأة أنشطة على المترتبة االعتبار لآلثار في األخذ ينبغي
ضايا ا هذه فإن ذلك على عالوة .بمنشأة معينة صلة ذات ة  لموضوعات الجوهرية والق ا  المتعلق صنيفها  أو وصفها  يمكن  به  ت

صاد  والسالمة، الصحة في ذلك بما الهامة االعتبارات ويتم تناول بعض .مختلفة بطرق سلة  االقت ة  وسل ر  تحت  القيم  من  أآث
 .6 البند في الجوهرية الموضوعات من واحد

  

المجتمع والبيئة

 تأثير القرارات التوقعات

 تأثير القرارات المصالح

 المنشأة

 

األطراف 
المعنيـة
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ة  صلة   ينبغي أن تقوم المنشأة بمراجعة القضايا الجوهري ضايا ذات ال د الق د   .  لتحدي ع تحدي ضايا  وينبغى أن يتب صلة  ذات الق  ال
 بها يؤثر التي والطريقة ، المعنية األطراف من آل إلى أهمية التأثير بالرجوع إلى النظر المنشأة وينبغي تقييم أهمية تأثيرات

 .المستدامة التنمية على

 مع التفاعالت في خالل النظر من  للمنشأة فإنه يتم مساعدتها لمجتمعيةا للمسؤولية الجوهرية والمواضيع القضايا  عند تحديد
 .األطراف المعنية على وقراراتها تأثير أنشطتها في تنظر أن المثال على المنشأة سبيل على األخرى، المنشآت

ا  آل في تنظر أن المجتمعية مسؤوليتها إدراك إلى تسعى التي وعلى المنشأة ة ،   االلتزامات  من  القيود القانونية وغيره القائم
ة  االلتزامات  وتشمل وانين  القانوني ة فضالً    الق ة  االلتزامات  عن  والقواعد المطبق ضايا  المتعلق صادية   بالق ة أو اإلقت  المجتمعي
ا  بها قامت التي االلتزامات هذه على المنشأة أن تأخذ فى إعتبارها وينبغي .عقود سارية المفعول في ترد قد التي والبيئية  فيم
ة  بالمسؤولية يتعلق ذه  ويمكن . المجتمعي سلوك األخالقى أو    تكون  أن االلتزامات  له ادية   يقواعد ال  التزامات  أو خطوط إرش

 .إليها تنتمي التي في الجمعيات العضوية

ار االع في  القرارات وأخذها  و لألنشطة المحتملة التأثيرات وينبغى تحديد .مستمرة عملية المجتمعية المسؤولية إن إدراك  تب
ة    الجارية بشكل ضرورى األنشطة وينبغى أن يتم مراجعة. الجديدة لألنشطة التخطيط مرحلة خالل شأة واثق  حتى تكون المن

ة  مسؤولياتها  أن من  زال  ال المجتمعي ا  تجري  ت د  معالجته ا إذا  ولتحدي اك  آانت  م ضايا  هن دة فى حاجة ألخذها     ق  في  جدي
  .االعتبار

  المنشأة ال تأثيرومج المجتمعية المسؤولية  3.2.5

ديها سيطرة رسمية و      ة  . تعتبر المنشأة مسؤولة عن اآلثار الجانبية للقرارات واألنشطة حيث أن ل شير مصطلح   (أو واقعي وي
دما ال يكون                     ى عن شطة طرف آخر، حت رارات وأن ى إمالء ق درة عل سيطرة واقعية إلى المواقف حيث يكون لدى المنشأة الق

املة    ). قانونية لفعل ذلكلديها السلطة الرسمية أو ال دة وش د تكون ممت ى  وباإلضافة . ومثل هذه اآلثار ق ا  إل سئولة عن   آونه  م
ر . معها لها عالقة التي األطراف  سلوك في التأثير على القدرة لديها الحاالت، بعض في وقراراتها فقد يكون أنشطتها  وتعتب

  .المنشأة تأثير مجال ضمن واقعة الحاالت هذه مثل

شأة    ويشمل مجال  ة لكل         .  التأثير ذلك العالقات ضمن ووراء سلسلة قيمة المن سلة القيم ع سل يس بالضرورة أن تق ك، ل ومع ذل
شآت                          . منشأة ضمن مجال تأثيرها    ذلك المن ا، وآ شارك من خالله ي ت ر رسمية الت ك المؤسسات الرسمية والغي شمل ذل د ي وق

 .األقران أو المنافسة

ك              ال تمتلك المنشأة دائمًا المسؤولية       ى فعل ذل درة عل ديها الق ا ل ال، ال يمكن أن       . لممارسة التأثير ببساطة ألنه ى سبيل المث عل
ار ليست                       ذه اآلث ا إذا آانت ه أثير عليه ديها بعض الت تكون مسؤولة عن اآلثار الجانبية لمنشأة أخرى والتي يمكن أن يكون ل

مسؤولية   مع  اآلخرين  على التأثير على المنشأة قدرة حيث تكون حاالت هناك ستكون ذلك ومع. نتيجة لقراراتها أو أنشطتها
  .و يتم تحديد هذه الحاالت عن طريق مدى عالقة المنشأة التي تساهم باآلثار السلبية التأثير هذا ممارسة

د                               ك ق ا مع ذل أثير، فإنه ديها مسؤولية لممارسة الت يس ل شأة ل رغم من أن المن ى ال وسوف يكون هناك أيضًا حاالت حيث عل
  .أو يطلب منها أن تفعل ذلك تطوعًاترغب 

ضا  التي وهي أخرى، منشأة مع عالقة تريد إقامة آانت إذا المنشأة ما تقرر وقد ة  تقرر أي ذه  ومدى  طبيع ة  ه  ستكون  .العالق
شأة تحمل   فيها ينبغي حاالت هناك ه  مسؤولية  للمن ار   التنب ى اآلث ة  إل شطة  عن  الناجم رارات  أن شآت  وق اذ  األخرى  المن  واتخ
 .المنشآت هذه مع بعالقتها تتعلق التي السلبية تلك اآلثار تخفيف أو لتفادي بيرالتدا

  3.3.7 فهناك إرشادات في لتجنب المساهمة في اآلثار الجانبية من خالل عالقاتها

   المعنية وإشراآهماألطرافتحديد  3.5

  عام 1.3.5

 . المجتمعية ؤوليتهامس في هو أمر أساسى للمنشأة للنظر المعنية األطراف تحديد وإشراك
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  المعنية األطراف تحديد 2.3.5

شأة و  أنشطة من أيٍّ في أآثر أو واحدة مصلحة لديها أفراد أو منشآت هي المعنية األطراف ذه  ألن وقرارات المن المصالح   ه
ة الضروري أن تكون ه   من وليس. المنشأة مع بالمنشأة فإنه يتم إقامة عالقة تتأثر أن يمكن ")األسهم" أو( رسمية،   ذه العالق

ة  لألطراف أو الضروري للمنشأة من ليس آما أنه ذه  إدراك المعني ة  ه ا  أجل  من  العالق د  و .إيجاده شأة   تكون  ال ق ا المن  دائم
ة  األطراف من العديد قد ال تكون.معنية  فى حين أنه ينبغى عليها محاولة تحديدهم  أطراف من لديها ما بكل على علم  المعني

  .المنشأة قبل من مصالحهم على تأثير تمال وجوداح من بينة على

ا  يكون  أن يمكن  شيء إلى المصلحة تشير هذا السياق، وفي ة  أساًس ذه  .للمطالب ات  ه يس  المطالب شمل  أن من الضروري   ل  ت
 صلة أو  ويتم تحديد  مدى أهمية.االستماع إليه بحق  أن تكون المطالبة ببساطة يمكن فأحيانا قانونية حقوق أو مالية مطالبات
 .المستدامة عالقتها بالتنمية أفضل من خالل بشكل المصلحة

 آيفية أطرافها المعنية ، وسوف يمكن فهم بين من بالمنشأة ، تتأثر أن يحتمل التي أو المتأثرة، المجموعات أو ويعتبر األفراد
شأة  بأنشطة المجموعات أو األفراد تأثر ا  المن د المصالح   من  وقراراته ي  تحدي ة  تؤسس  الت ذه  مع  العالق شأة  ه الي .المن   وبالت
 ).2أنظر الشكل (بالمنشأة  األطراف المعنية أهم تحديد سيسهل وقراراتها المنشأة أنشطة على المترتبة اآلثار تحديد

 فإن مختلف  ذلك على وعالوة .المعنية األطراف من العديد وقد يكون للمنشآت جًدا، واسع "الطرف المعنى"مصطلح  معنى
ة ا األطراف ديها  لمعني ددة  مصالح  ل ا تكون   متع األطراف   مصالح  وأحيان سة ، ف ة  متناف ديها  أن يكون  يمكن  المعني  مصالح  ل
شمل  أن يمكن  المجتمع  في فمصالح المقيمين المثال سبيل وعلى .المنشأة مع متعارضة ومصالح مشترآة ار  ت ة  اآلث  اإليجابي

 .التلوث مثل المشروع نفسالسلبية ل  توظيف العمالة وآذلك اآلثار لمشروع ما مثل

ر  األطراف بعض م   من  يتجزأ  ال جزًءا  المعنية تعتب شأة وه شملوا  المن شأة،   األعضاء أو  وي املين بالمن ة  عن  فضال  الع  حمل
م  هؤالء األطراف  إدراك أن وينبغي .المنشأة ّمالك من غيرهم أو األسهم شترآة  مصلحة  له شأة  هدف  في  م ا،  المن  ونجاحه
 .متماثلة ستكون بالمنشأة يتعلق فيما مصالحهم أن جميع ذلك من بالرغم يعني ال وهذا

 .للمنشأة المجتمعية بالمسؤولية صلة ذات المعنية األطراف معظم تكون مصلحة أن يمكن

شترآة  تكون المصالح   أن يمكن  ة  لألطراف  الم ى   .مرتبطة بالتوقعات األشمل للمجتمع     المعني ال عل ك  ومث مصلحة   هو  ذل
ة ضمن            . تفقد ملكيته أهميتها بسبب مصدر جديد للتلوث      صاحب ملكية والذى     ذه الحال وقد ال يقع اإلهتمام األشمل للمجتمع به

 .القيمة المتغيرة لملكية الفرد ولكن ضمن الزيادة العامة فى معدل التلوث

شآت  عرض مصالحهم في هدف لها منظمة مجموعات إلى تنتمي للمنشأة المعنية األطراف جميع وليس د محددة  لمن   ،فالعدي
 تكون قد المشكلة هذه .تجاهلها أو بالخطأ إغفالها يتم قد السبب، على اإلطالق، ولهذا منظمة تكون ال قد المعنية األطراف من
 .للمجموعات المستضعفة واألجيال المستقبلية بالنسبة خاصة أهمية لها

شأة المع األطراف من بيئية أو اجتماعية ألسباب المخّصصة قد تكون الجماعات ي  نية لمن شطتها  تكون  الت ا  أن  ذات وقراراته
  .األسباب تلك على آبير تأثير ولها صلة

د  أو معنية محددة  أطراف عن نيابة بالتحدث تطالب التي الجماعات ومصداقية تمثيل تزن أن ينبغي على المنشأة  أسباب  تؤي
ل  الممكن  من يكون لن الحاالت، بعض وفي .محددة يالً   مصالح  تمثي ة تمث ًرا  مهم ى  .مباش ال،  سبيل  عل إن  المث ال ال  ف  األطف
 ذات الجماعات  آلراء اهتماًما تولي أن المنشأة على يجب الحالة، هذه  وفي.منظمة من األفراد فى مجموعات التحكم يمكنهم

 .المصالح هذه مثل تسعى لحماية التي المصداقية

 :التالية ةاألسئل نفسها يجب على المنشأة أن تسأل المعنية، األطراف لتحديد

  القانونية؟ االلتزامات حددت لمن −

  أو قرارات المنشأة؟ أنشطة من سلبًيا أو إيجابًيا يتأثر قد من −

 من الذي قد يعرب عن قلقه إزاء قرارات وأنشطة المنشأة؟ −

  المعالجة؟ إلى مماثلة قضايا احتاجت  فى الماضى حين مشترآا آان من −
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 محددة؟ ارآث معالجة في المنشأة يساعد أن يمكن من −

 من قد يؤثر على قدرة المنشأة للوفاء بمسؤوليتها؟  −

  المشارآة؟ من استبعد لو المنفعة من سيحرم من −

  القيمة؟ سلسلة في المتضرر هو من −

  المعنية األطراف  إشراك 3.3.5
شمل  إشراك   ة  األطراف  ي ين  الحوار  المعني شأة  ب ر  أو وواحد  المن ة   من  أآث ا المعني ك ال  .أطرافه ساعد ذل اول   وي شأة لتن من

 . مسؤوليتها المجتمعية من خالل تقديم أساس معلوم لقرارات المنشأة

شأة  من  بمبادرة يكون أن ويمكن عديدة،  أشكاال يأخذ أن يمكن المعنية األطراف إشراك دأ  أن أو يمكن  المن  من  آاستجابة  يب
ر  أو رسمية  عات في اجتما سواًء يحدث أن المعنية ويمكن األطراف من أآثر أو لواحد المنشأة  يأخذ  أن ويمكن  رسمية،  غي

ة،   مثل أشكاًال عديدة ؤتمرات،  االجتماعات الفردي ل،  ورش الم سات  العم ة،  االستماع  جل شات  العام دة  مناق ستديرة،  المائ  الم
  أمر  هو  المعنية األطراف  إشراك.التفاعلية اإلنترنت منتديات إجراءات التشاور والمعلومات المنتظمة، اللجان االستشارية،

 .اتجاهين في اتصاالت على ينطوي أنه له األساسية وتعد السمة. تفاعلى

  :أجل من أن يستخدم يمكن المعنية األطراف فإشراك المعنية، أطرافها مع للعمل للمنشأة شتى أسباب وهناك

   معنية محددة؛وتأثيراتها على أطراف أنشطتها من المحتملة للعواقب أفضل  تحديد وفهم خالل من قراراتها تبليغ  −

 آثار ضارة؛ أي لتقليل وقراراتها المنشأة ألنشطة المفيدة اآلثار لزيادة السبل أفضل تحديد  −

  تحسينه؛ يمكنها حتى أدائها استعراض على المنشأة مساعدة  −

  آكل؛ وتوقعات المجتمع أطرافها المعنية مصالح مصالحها، بين التضارب بين التوفيق  −

 المجتمع آكل؛ تجاه ومسؤوليات المنشأة المعنية األطراف مصالح بين الصلة تناول  −

  للمنشأة؛ المستمر التعلم في المساهمة  −

 ).الموظفين المثال سبيل على( القانونية بااللتزامات الوفاء  −

 المعنية؛ األطراف بين أو المعني، والطرف المنشأة بين سواءًا تضارب المصالح، لمعالجة  −

 المختلفة؛ النظر وجهات على بالحصول لمرتبطةا بالفوائد المنشأة تزويد  −

 والمصداقية لقراراتها وأنشطتها؛ الشفافية زيادة  −

  تكوين شراآات لتحقيق األهداف ذات المنفعة المتبادلة؛  −

شأة،  تعرف سوف الحاالت معظم في سهولة  يمكن  أو المن تعلم  أن ب شأة أن        توقعات  ت ذى ينبغى للمن المجتمع من األسلوب ال
ة  مع العمل على تعتمد أن الضروري من ليس فإنه الظروف، هذه مثل في آثارها،و تعالجتنتهجه ل م  محددة  أطراف معني  لفه

 في  توجد  التوقعات هذه  ومثل.أخرى أن تقدم مزايا يمكن المعنية األطراف مشارآة عملية أن من الرغم على التوقعات هذه
 الممارسات أو المواصفات الموضوعة    أفضل واسع، على نطاق المقبولة ةالثقافي أو المجتمعية التوقعات والقواعد، القوانين

ة  مصالح األطراف بشأن وهناك توقعات .محددة بمسائل يتعلق فيما ـ     المعني  التوقعات   اإلجراءات " في األجزاء الخاصة ب
صلة  ذات ضايا  مختلف  عقب شرح   "ال د  في  الق شأة    ال .6 البن ى المن شارآة  استخدام  ينبغي عل ة  افاألطر  م يلة   المعني آوس

 .سلوآها بشأن فعلًيا الموجودة التوقعات لتجنب
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األآثر إهتمامًا ويجب أن تكون مصلحة أو مصالح     المعنية األطراف إشراك على تقوم ومالئمة نزيهة عملية تطوير وينبغي
أطراف  المحددين أو األفراد المنشآت ة  آ د عم        معني ة التحدي ة ويجب أن تتحقق عملي أثروا أو من    أصيلة وحقيقي انوا ت ا إذا آ

ك  آان المحتمل تأثرهم بأى قرار ونشاط للمنشأة، حيثما شأة         ذل شارآة مع المن تم الم ه ينبغى أن ت ا، فإن ًبا وعملًي ر  مناس  األآث
 .العامة العالقات مجرد وتتجاوز النية أساس حسن على الفعالة المعنية األطراف ويكون إشراك .المصالح لهذه تمثيال

ة "أآثر  ألنها منظمة لجماعة األفضلية للمنشأة ان تعطى ينبغي ال المعنية فإنه األطراف إشراك عند وم  أن أو "ودي دعم  تق  ب
ة  تدعم مجموعات  أو تشكل أن ينبغي للمنشأة ال .أخرى مجموعة من أآثر أهدافها ديها  أن مظهر  إلعطاء  معين  في  شريك  ل
ى أطراف       ليس واقع األمر في المفترض فى حين أن الشريك الحوار ة عل مستقًال، حيث يقتصر الحوار مع األطراف المعني

 .مستقلة وشفافة لكشف أي دعم مالي أو ماشابه ذلك

ا  واحتياجات  مصالح واعية لتأثير قراراتها وأنشطتها على المنشأة تكون أن ينبغي ولي      أطرافه ة، حيث أن ينبغي أن ت المعني
 .والمشارآة مع المنشأة على االتصال بيةالنس قدرتهم اهتمامًا بأطرافها المعنية وآذلك

شارآة   :تتوافر العناصر التالية يكون عندما مفيًدا األرجح على المعنية األطراف يكون  إشراك  ،وجود وفهم هدف واضح للم
ة      ة                  ،تحديد مصالح األطراف المعني ى تكون مباشرة أو هام شأة والطرف المعن ين المن ذه المصالح ب شأها ه ى تن ة الت ، العالق

ستدامة              ة الم ق التنمي ة المعلومات            ،توافر الصلة واألهمية لمصالح األطراف المعنية فى تحقي دى األطراف المعني أن يكون ل
 .الضرورية والفهم لصنع قراراتهم

  

  المجتمعية للمسؤولية الجوهرية الموضوعات دليل إرشادى حول  6

 عام 1.6
د  ة  مسؤوليتها  نطاق  لتحدي د  ، المجتمعي ضايا  وتحدي صلة  ذات الق ا،  ووضع  ال شأة  ينبغي  أولوياته اول  أن للمن  المواضيع  تتن

   )3أنظر الشكل (التالية،  الجوهرية

 المؤسسية؛ الحوآمة  −

  اإلنسان؛ حقوق  −

   العمل؛ ممارسات  −

   البيئة؛  −

   العادلة؛ التشغيل ممارسات  −

   المستهلك؛ قضايا  −

 .المجتمع وتنمية مشارآة  −

ة  الجوانب  عن  فضال  ادية،االقتص الجوانب التعامل مع يتم ، سالمة  بالصحة  المتعلق سلة  وال يم  وسل  المواضيع  من خالل   الق
رأة فى آل من الموضوعات         ذلك آان حيثما الجوهرية السبعة ة للرجل والم مناسًبا، آما تم أيضًا تناول المسائل ذات األهمي
  .الجوهرية السبعة

ذه  في شرحها يتم عيةالمجتم المسؤولية من قضايا يشمل عددًا جوهرى موضوع آل د  ه  ذات والتوقعات  اإلجراءات  مع  البن
ة   والمسؤولية.الصلة ة  المجتمعي ة  تطوراالهتمامات  وتعكس  ديناميكي ضايا   المجتمعي ة وق  في  تظهر  أن يمكن  أخرى  والبيئي

 .المستقبل

ة المسؤولية ا  وممارسات مبادئ على والقضايا الجوهرية المواضيع هذه بشأن العمل يقوم أن ينبغي ادتين   ( لمجتمعي أنظر الم
أثير  لها التي القضايا تلك جميع تحديد ومعالجة على المنشأة ينبغي الجوهرية، المواضيع من موضوع ولكل) 5.4 ر  ت  أو آبي

ار  في  تؤخذ  أن ينبغي قضية، صلة تقييم عند) 5أنظر البند ( وأنشطتها  على قراراتها ذو صلة ى  األهداف  االعتب  المدى  عل
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ك   ومع .لوالطوي  القصير سبًقا  محدد  ترتيب  يوجد  ال ذل شأة   م اول  أن ينبغى للمن ضايا  الموضوعات  تتن ة من   والق  الجوهري
  .وباألخص حسب حالتها أو سياقها المنشأة حسب يتفاوت سوف األمر فهذا خالله،

ة  جميع أن من الرغم على ة،  مترابطة  الموضوعات الجوهري ة  ومتكامل ة  فطبيع شئ عن   تختلف بعض ا   المؤسسية  الحوآم ل
ة  الحوآمة تمكن) 2.1.2.6 البندأنظر (الموضوعات الجوهرية األخرى  شأة  الفعال اذ  من  المن شأن الموضوعات    إجراء  اتخ ب

 .4البند  في الواردة المبادئ  األخرى ومن تنفيذ والقضايا الجوهرية

شأة  تنظر  أن وينبغي  ة  الموضوعات  في  المن شمولية،  الجوهري ه  أي ب ضايا   ج في  تنظر  أن ينبغي  أن ع المواضيع والق  مي
  محددة وال ينبغى السماح لتحسينات خاصة تستهدف قضية واحد موضوع على الترآيز مجرد من بدال وترابطها الجوهرية،
ى  أو وخدماتها،  أ منتجاتها حياة دورة على ضارة تأثيرات أو تخلق أخرى قضايا على سلبا فى أن تؤثر ا  عل ة  أطرافه  المعني

  .سلسلة القيمة أو على

  المجتمعية المسؤولية تكامل بشأن اإلرشاد من المزيد) 7(ويتضمن البند 

  

  

  السبعة الجوهرية المواضيع -3 الشكل

ق   المواضيع من خالل تناول هذه ة  المسؤولية  تكامل  والقضايا الجوهرية ومن خالل تحقي ا   المجتمعي شطتها  مع قراراته  وأن
  )5 أنظر االطار(الهامة الفوائد بعض يقتحق للمنشأة ويمكن

 الناجمة عن المسؤولية المجتمعية للمنشأة) المزايا(الفوائد   5اإلطار 

 :المحتملة للمنشأة ، والتى تتضمن ما يلى) المزايا(قد توفر المسؤولية المجتمعية العديد من الفوائد 

شاملة (المجتمعية  بالمسئولية لمجتمع والفرص المرتبطةلتوقعات ا مطور فهم أساس على القرارات اتخاذ عملية تشجيع  -
 ؛ المجتمعية المسؤولية تحمل عدم ومخاطر )إدارة أفضل المخاطر القانونية

 المخاطر بالمنشأة؛ إدارة ممارسات تحسين  -

  

3.6 
 حقوق اإلنسان

 

4.6 
ممارسات 
 العمل

 
5.6 
 البيئة

8.6 

مشارآة تنمية 
 المجتمع

 

 المنشأة

6.6 
ممارسات 
التشغيل 
العادلة

7.6 
 المستهلك
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  للجمهور؛ أآبر ثقة وتشجيع المنظمة، سمعة تعزيز  -

 دعم ترخيص المنشأة االجتماعية للعمل؛  -

 تكار؛توليد االب  -

 .تحسين تنافسية المنشأة فيما يتعلق بمنافسيها شاملة السماح للتمويل ووضع الشريك المفضل  -

دة واالتصال          األطراف مع عالقة المنشأة تحسين  - ار من خالل التعرض لوجهات نظر جدي المعنية وقدرتها على االبتك
  بقطاع متنوع من األطراف المعنية؛

 .معنوية ومشارآتهمال وروحهم الموظفين والء تعزيز  -

 والرجال؛ النساء من العاملين وصحة سالمة تحسين  -

 بهم؛ واالحتفاظ الموظفين وتحفيز توظيف على المنشأة قدرة على اإليجابي التأثير  -

ق   - دخرات المرتبطة   تحقي ادة  الم ة  بزي اءة  اإلنتاجي وارد،  وآف ة  استهالك  وخفض  الم اه،  الطاق ات،  وخفض  والمي  النفاي
 الفرعية القيمة؛ جاتالمنت واسترداد

 الفساد؛ وانعدام العادلة والمنافسة المسؤولة  السياسية المشارآة خالل من المعامالت ونزاهة اعتمادية تحسين  -

  الخدمات؛ أو المنتجات بشأن المستهلكين مع المحتملة الصراعات من الحد أو المنع -

 

  المؤسسية الحوآمة  2.6

  يةالمؤسس الحوآمة حول عامة نظرة 1.2.6

 المؤسسية والحوآمة المؤسسات 1.1.2.6
  .أهدافها لتحقيق المنشأة قرارات وتنفيذ اتخاذ يحكم الذي النظام هي المؤسسية الحوآمة

ي                        ر رسمية الت ات غي وقد تشكل الحوآمة المؤسسية آًال من آليات الحكم الرسمية المؤسسة على هياآل وعمليات محددة وآلي
شأة        تظهر في اتصال مع ثقافة وقيم ا       ودون المن ة         . لمنشأة، وأحيانًا تتأثر باألشخاص الذين يق ة المؤسسية هي وظيف إن الحوآم

  .جوهرية لكل نوع من المنشآت ألنها اإلطار الخاص بصنع القرار داخل المنشأة

شأة،  ونوع حجم على بناءًا الحوآمة وتتنوع أنظمة سياق  المن ي  وال سياسي  واالقتصادي  البيئ ا   وال افي واالجتم ذي  عيوالثق  ال
ة  وتكون  .فيه تعمل ل  من  موجه ات  مالك،أعضاء،  األشخاص  (من  مجموعة  أو شخص  قب ديها   والتي )األخرى  والمكون  ل
  . المنشأة أهداف لتحقيق والمسؤولية السلطة

   الحوآمه المؤسسيه والمسؤوليه المجتمعيه2.1.2.6
ل مسؤولية تأثير قراراتها وأنشطتها ودمج المسؤوليه      الحوآمه المؤسسيه هى العامل األآثر تأثيرا فى تمكين المنشأه من تحم          

  المجتمعيه خالل المنشأه وفى عالقاتها

شاه أن تعمل                         ى المن ا يجب عل ا موضوعا محوري ه خاصه آونه الحوآمه المؤسسيه فى سياق المسؤوليه المجتمعيه لها طبيع
  عيا بالنسبه للموضوعات المحوريه األخرىبناءا عليه ووسيله لزيادة قدرة المنشأه على التصرف بطريقه مسؤوله مجتم

ا     ديها نظام ون ل ا يجب أن يك سؤوله مجتمعي صبح م ستهدف أن ت ى ت شأه الت ه أن المن ن الحقيق ع م ه الخاصه تنب ذه الطبيع ه
د             ذآوره فى البن ه الم ادىء المسؤوليه المجتمعي  موضع  4للحوآمه المؤسسيه يمكن المنشأه من توفير إشراف عام ووضع مب

  التطبيق
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ا  مسؤولة  تكون أن إلى تهدف التي المنشأة أن حقيقة من تنبع الخاصة السمة هذه ديها ينبغى أن يكون نظام     مجتمعًي اذ  ل  التخ
  .4البند  في إليها المشار المجتمعية المسؤولية مبادئ لممارسة مصمم القرارات

 واالعتبارات المبادئ 2.2.6
ذه ) 4انظر البند (المسؤولية المجتمعية مبادئ  دمج على الفعالة تقوم الحوآمة أن ينبغي ادئ   . في صنع القرار وتنفي ذه المب وه
 اتخاذ في عملية القانون سيادة واحترام المعنية األطراف مصالح واحترام والسلوك األخالقي والشفافية القابلية للمساءلة: هي

س      القرارات وق اإلن رام حق سلوك واحت ة لل د   (ان وتنفيذها، واحترام المعايير الدولي ادئ،     ). 4انظر البن ذه المب ى ه باإلضافة إل
ينبغي أن تنظر المنشأة في الممارسات، والمواضيع الجوهرية وقضايا المسؤولية المجتمعية عندما تقوم ببناء ومراجعة نظام         

  .7يتوفر المزيد من التوجيه عن دمج المسؤولية المجتمعية خالل المنشأة في البند . حوآمتها

سبة   . أيضًا عامًال حاسمًا في تفعيل الحوآمة التنظيمية    تعتبر القيادة    ضًا بالن وهذه حقيقة ليس فقط بالنسبة لصنع القرار ولكن أي
 .لتحفيز الموظف على ممارسة المسئولية المجتمعية ودمجها داخل ثقافة المنشأة

ضايا  معالجة في للمنشأة مفيًدا يكون واجب اإلجتهاد نهًجا أن أيضا ويمكن سئولي  ق ة الم ه انظر     . ة المجتمعي د من التوجي ومزي
1.3.7.  

 القرار صنع وعمليات هياآل 3.2.6

  القضية وصف  1.3.2.6
رار  صنع وعمليات هياآل ي  الق ى  تفضي  الت ة  المسؤولية  إل ك  هي  المجتمعي ي  تل شجع  الت ى االستخدام   ت ي  عل ادئ  العمل  للمب

 .5.4الواردة فى المادتين  والممارسات

شأة  آل  ديها  من ات و هياآل  ل صنع  عملي رار، والتى تكون في     ل ل   رسمية  الحاالت  بعض  الق وانين  وتخضع  ومتطورة ب  للق
ات  يجب أن تضع   المنشآت جميع .رسمية غير تكون أخرى حاالت والقواعد، بينما في ة  العملي  محل  في  والهياآل  واألنظم

  .المسؤولية المجتمعية  وممارسات مبادئ تطبيق من يمكنها

 صلة ذات اتوتوقع إجراءات 2.3.2.6
 :من تمكنها أن ينبغي بالمنشأة القرار صنع وهياآل إن عمليات

 تطوير االستراتيجيات واألهداف التي تعكس وتوضح التزامها بالمسؤولية المجتمعية؛  −

 إظهار التزام القيادة والمساءلة؛  −

 ؛4ة انظر البند المسؤولية المجتمعي ممارسة مبادئ يتم من خاللهما حيث البيئة والثقافة وتعزيز خلق  −

 ؛ المجتمعية المسؤولية في باألداء مرتبط االقتصادية وغير االقتصادية الحوافز من نظام إنشاء  −

 _ بكفاءة؛ والبشرية والطبيعية المالية الموارد استخدام  −

 في العليا مناصبال في) العرقية والعنصرية والجماعات النساء ذلك في بما(تمثيال  األقل الفئات تمثيل في العدالة تعزيز  −
 المنشأة؛

 المقبلة؛ األجيال واحتياجات الفورية االحتياجات ذلك في بما المعنية وأطرافها المنشأة احتياجات بين التوازن تحقيق  −

 في تساعد المعنية، األطراف مصالح االعتبار بعين تأخذ والتي المعنية األطراف مع اتجاهين ذات اتصال عمليات إنشاء −
 النزاعات المحتملة؛ لحل التفاوض وفي واالختالف، التفاقا مجاالت تحديد

 ؛ المجتمعية المسؤولية قضايا بشأن المنشأة في القرارات اتخاذ في الفعالة لكافة مستويات العاملين المشارآة تشجيع  −
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  المنشأة؛ عن نيابة القرارات يتخذون الذين األشخاص وقدرة والمسؤولية السلطة مستوى في التوازن  −

 آانت سواء  وقرارات المنشأة أنشطة نتائج عن قابلية المسائلة إتباعها وذلك لتحديد من للتأآد القرارات تابعة تنفيذم  −
 .سلبية أو إيجابية

 .مراجعة وتقييم عمليات الحوآمة للمنشأة بصفة دورية  −

 .ضبط العمليات وفقًا لنتائج عمليات المراجعة وتواصل التغيرات خالل المنشأة  −

 اإلنسان قوقح  3.6

 اإلنسان حقوق استعراض 1.3.6

 اإلنسان وحقوق المنشآت: 1.1.3.6
 .اإلنسان لحقوق رئيسيتين فئتين هناك.بشر لكونهم لهم تحق والتي البشر لجميع األساسية الحقوق هي اإلنسان إن حقوق

انون  الحرية، والمساواةو الحياة في الحق الحقوق هذه وتشمل والسياسية، المدنية بالحقوق األولى الفئة تتعلق ة  أمام الق  وحري
 الغذاء في والحق العمل في الحقوق الحق هذه وتشمل والمجتمعية والثقافية، االقتصادية بالحقوق الثانية الفئة وتتعلق .التعبير
 .األمن المجتمعى في والحق في التعليم والحق الصحة في والحق

سان   أن أساس  على لفكريةوا والقانونية األخالقية المعايير مختلف وتقوم وق اإلن سمو  حق وق  ت وانين  ف د  أو الق ة  التقالي  .الثقافي
وق  األساسية  والمواثيق اإلنسان لحقوق الميثاق الدولى في الدولي قبل المجتمع من اإلنسان لحقوق األولوية تأآيد تم وقد  لحق

ذي   وعلى نطاق أوسع، سوف تستفيد ). 6تم مناقشته فى االطار رقم  آما (اإلنسان اعي ال المنشأة من الترتيب الدولي واالجتم
 .من خالله يمكن أن تتحق الحقوق والحريات بالكامل

وانين  معظم  أن حين  في  وق  ق سان  حق ات  تتصل  اإلن ين  بالعالق ة  ب راد،  الدول ه  واألف سلم  من  فإن ه أن  الم ر  المنظمات  ب  غي
  .احترامها لديها مسؤولية يكون وبالتالي لألفراد، اإلنسان حقوق على تؤثر أن يمكن الحكومية

 اإلنسان لحقوق األساسية والمواثيق اإلنسان لحقوق الدولي الميثاق 6 رقم اإلطار

ه   [117] )العالمي اإلعالن( اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن ة   اعتمدت ة العام م  الجمعي ام  في  المتحدة  لألم  ، وهو 1948  ع
 و يوفروه .اإلنسان حقوق مجال في انتشاًرا أآثر المواثيق

انون  األساس  وق  لق سان،  حق ل عناصر   اإلن ه  وتمث انون  من دولي  الق شآت       ال راد والمن دول واألف زم لكل ال دعو .العرفي المل  ي
المي   اإلعالن  ع "الع ساهمة  "المجتمع  أعضاء  جمي أمين  في  للم وق  ت سان  حق ة      . االن وق المدني دولى حول الحق اق ال إن الميث

دولى حول الحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية هى مواثيق تبنتها الجمعية العامة الميثاق ال والسياسية جنبًا الى جنب مع
  .1976 للتصديق عليها من قبل الدول ودخلت حيز التنفيذ فى عام 1966لألمم المتحدة فى عام 

 ]المدنية والسياسية لحقوقبا الخاص والميثاق الدولى العالمي، اإلنسان حقوق إعالن إلى لحقوق اإلنسان الدولية تشير الوثيقة
ى  ، وآذلك [108]والثقافية والمجتمعية االقتصادية بالحقوق  والميثاق الدولى الخاص [107]  ولين  إل اريين  البروتوآ  االختي
 .[108]عقوبة اإلعدام إلغاء إلى يهدف بالميثاقين والذى الملحقين

ة  أساسية  مواثيق  سبعة هناك اإلنسان، لحقوق الدولية الوثيقة إلى اضافة وق  دولي شكل     لحق ي ت سان الت ضا  اإلن  من  جزًءا  أي
دولي  القانون وق  ال سان  لحق اول  والتي  اإلن ى  القضاء  :تتن ع  عل ز   جمي ى   والقضاء [105] العنصري  أشكال التميي ع  عل  جمي
ز  أشكال رأة  ضد  التميي ود  [97]الم ة لمكافحة    والجه ذيب  المبذول ا  التع ة  ضروب  من  وغيره ة  أو المعامل  أو اسية الق العقوب

ة  أو الالإنسانية وق   [96]المهين ل   وحق ال  وإشراك  ،[199]الطف سلحة  النزاعات  في  األطف ع  [110]الم ال   وبي اء  األطف  وبغ
راد  المهاجرين العمال وحماية ،[111]اإلباحية المواد في األطفال األطفال واستغالل  [106]  [45] [43] [44] أسرهم  وأف

   .[98]ذوى اإلحتياجات الخاصة  األشخاص وحقوق ، [104]القسر االختفاء من األشخاص جميع وحماية]

دول   هذه المواثيق .العالمية اإلنسان لحقوق الدولية للمعايير األساس مجتمعة المواثيق هذه تشكل ة لل ي  ملزم ا   تصدق  الت عليه
 .االختيارية روتوآوالتالب في الواردة القواعد اإلجرائية مراعاة مع الفردية، الشكاوى بتقديم وتسمح هذه المواثيق
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 المجتمعية والمسئولية اإلنسان حقوق  2.1.3.6
ة  ولمفاهيم القانون لسيادة أساسًيا أمًرا باعتبارها واسع نطاق على اإلنسان لحقوق وهناك إعتراف واحترام  العدالة اإلجتماعي
 .يالنظام القضائ مثل المجتمع أهمية مؤسسات أآثر عليه تقوم الذي واإلنصاف واألساس

 في بما اإلنسان، حقوق احترام مسؤولية المنشأة وتتحمل حقوق اإلنسان، لحماية وإحترام وتلبية ومسئولية واجب الدول على
  . تأثيرها مجال في ذلك

  واالعتبارات المبادئ 2.3.6

 المبادئ 1.2.3.6
 :ومترابطة للتصرف أوالتجزئة ، عالمية قابلة غير متأصلة، اإلنسان حقوق
  الجميع لكونهم بشر؛ تخص ألنها ذلك متأصلة، هي −

 غيرها أو الحكومات قبل التنازل عنها أو حرمانهم منها من على يوافقوا أن يمكن ال الناس ألن للتصرف، قابلة غير هي −
 المؤسسات؛ من

  حالة؛ أي عن النظر بغض الناس جميع على تنطبق ألنها عالمية، هي −

  انتقائية، بصورة اإلنسان قحقو تجاهل يجوز فال للتجزئة، قابلة غير هي −

 .األخرى الحقوق تحقيق في يسهم أحدها فتحقيق مترابطة، هي −

 االعتبارات  2.2.3.6
وق  وآذلك الحترام وتحقيق اإلنسان، حقوق انتهاك ضد والجماعات األفراد لحماية واجب الدول لدى سان  حق  نطاق  في  اإلن

ذا   وتتخذ الدول إجراءات بشكل متزايد لتشجيع ا  . واليتها لمنشآت الموجودة فى نطاق واليتها إلحترام حقوق االنسان خارج ه
راد   أن هو  واسع  نطاق على به المعترف ومن .النطاق  شآت واألف ديها  المن ة  ل أثير  امكاني ى  الت وق  عل سان،  حق  بصورة  اإلن
 أو قادرة غير الدولة نتآا إذا عما النظر بغض اإلنسان، حقوق جميع احترام المنشآت مسؤولية ولدى .مباشرة وغير مباشرة
  . حقوق اآلخرين على التعدي عدم اإلنسان حقوق ويقصد احترام .الحماية في واجبها أداء راغبة في غير

اذ  اك            خطوات  وتستلزم هذه المسؤولية إتخ ة فى انته شارآة بفاعلي سلبية أو الم ة ب شأة تتجنب الموافق ضمان أن المن ة ل إيجابي
ة  قيام عدم حالة واجب اإلجتهاد في بذل من البد اإلنسان حقوق امالحقوق، وللقيام بمسؤولية احتر ا  الدول ة  في  بواجبه  الحماي

د  شأة  تضطر  ق ى  المن اذ  إل دابير  اتخ ضمان   ت ا  إضافية ل ى  عمله رام  عل وق  احت سان  حق وق      .اإلن ة لحق ة الواجب شير العناي د ت  ق
 .ي العادياإلنسان إلى ضرورة اتخاذ إجراءات ما هو ضروري في سياق العمل التجار

دولي   للقانون األساسية القواعد بعض فهناك األول، المقام في الدول يلزم الدولي القانون أن رغم ائي ال ي  الجن ة  هي  الت  ملزم
سانية،  ضد التعذيب والجرائم حظر تشمل وهى والقابلية للمسائلة،  القانونية المسؤولية وتستتبع األفراد والمنشآت لجميع  اإلن
ة بعض الجرائم          .لجماعيةا واإلبادة والرق ة لمحاآم شريعات الوطني وفى بعض الدول تخضع المنشآت للتقاضى فى ظل الت

ا    ارف عليه ة المتع سان     . الدولي وق اإلن ة  نطاق االلتزامات   وتحدد المواثيق األخرى لحق شآت  القانوني وق  مجال  في  للمن  حق
  .اإلنسان وأسلوب تنفيذها

ومع ذلك فقد تواجه المنشأة توقعات ألطراف  .  تتبع الدولة هى إحترام حقوق اإلنسان      إن المسؤولية األساسية للمنشآت التى ال     
سان       وق اإلن ة حق ساهمة فى تلبي شأة     . معينة التى تتجاوز اإلحترام أو قد ترغب فى الم أثير المن وم مجال ت ساعد مفه م  وي  لفه

د    أصحاب فئاتب يتعلق ما ذلك في بما اإلنسان، حقوق في دعم للمنشأة المتاحة الفرص نطاق و ق الحقوق المختلفة ، وبذلك فه
سان يمكن   قدرتها على يساعد المنشأة على تحليل ا  يكون  أن التأثيرأو تشجيع األطراف األخرى وقضايا حقوق اإلن ر  له  األث
 .تتأثر أن شأنها من التي الحقوق األآبر عليها وأصحاب

سبة  اإلنسان األعظم  وقحق لدعم للمنشأة المتاحة الفرص تكون الحاالت، من آثير في ا  بالن ا  لعملياته ى   . وعامليه باإلضافة إل
  .أن لديها فرص عمل مع الموردين والنظراء ومنشآت أخرى ومجتمع خارجي
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راد  المنشآت من غيرها مع التعاون خالل من  تأثيرها زيادة في المنشآت ترغب قد الحاالت بعض في يم   .واألف يعتمد تقي  وس
ه  تعمل  الذي بالسياق خاصة وبعضها خاصة بالمنشأة بعضها معينة، ظروف زيد من التأثير علىإتخاذ إجراء والم فرص . في

ى                  أثير عل ى الت ومع ذلك، فإنه ينبغي على المنشأة أن تنظر دائمًا في احتمالية العواقب السلبية أو الغير مقصودة عند السعي إل
  .منشآت أخرى

ذين  ينبغي على المنشأة أيضًا أن تنظر في تيسير         تعليم حقوق اإلنسان لتعزيز الوعي بحقوق اإلنسان بين أصحاب الحقوق وال
  .مع احتمالية امتالك تأثير عليهم

  

 واجب اإلجتهاد: 1 قضية حقوق اإلنسان  3.3.6

 القضايا  وصف1.3.3.6
ستطيع  مسؤولية فإنه ينبغى على المنشآة تحمل اإلنسان، حقوق والحترام د تح ممارسة واجب اإلجتهاد ولت ع  دي  ومعالجة  ومن
ة  السلبية التأثيرات ة  أو الفعلي ى  المحتمل وق  عل سان  حق ا         عن  والناتجة  اإلن ا به ى تربطه شآت الت ك المن شطة تل شطتها أو أن أن
سان                        . عالقات وق اإلن ببًا فى إنتهاآات حق وا س د يكون ذين ق ى سلوك اآلخرين ال أثير عل وقد يستلزم أيضًا واجب اإلجتهاد الت

  .منشأة متورطة فيهوالتى قد تكون ال
  

  الصلة ذات التوقعات و  اإلجراءات 2.3.3.6
ادات            ن اإلرش د م سان، المزي وق اإلن ك حق ي ذل ا ف ة، بم وعات الجوهري ل الموض ى آ ق عل ة تنطب ة الواجب وألن العناي

م م نحو  وعلى فى عملية واجب اإلجتهاد، تتضمن أن وينبغي. 1.3.7والتوجيهات عن العناية الواجبة قد تكون في   لحجم  الئ
  :التالية العناصر وظروف المنشأة

 يرتبطون الذين وأولئك المنشأة داخل األشخاص ألولئك معنى ذات إرشادات تعطي والتي للمنشأة اإلنسان حقوق سياسة −
 بالمنشأة؛ وثيقا ارتباطا

  اإلنسان؛ حقوق على تؤثر أن المقترحة وتلك القائمة لألنشطة يمكن آيف سبل لتقييم −

 أنحاء المنشأة؛ جميع في اإلنسان حقوق سياسة إدماج سبل −

 .والمنهجيات األولويات في تعديالت من يلزم ما اتخاذ على قادًرة المنشأة لتكون الوقت، مّر على األداء تتّبع سبل −

 .أعمال لمعالجة اآلثار السلبية الخاصة بقراراتها وأنشطتها −

 

 اإلنسان حقوق التى تواجه المخاطر على تنطوي التي الحاالت : 2اإلنسان حقوق  قضية 4.3.6

 القضايا وصف  1.4.3.6
اقم    ومشاآل تتعلق  تحديات لمواجهة عرضًة أآثر المنشآت فيها تكون والبيئات الظروف بعض هناك د يتف بحقوق اإلنسان وق

  :خطر إنتهاك حقوق اإلنسان ، ويتضمن ذلك ما يلى
ورة ، اإلخفاق فى وضع نظام ديموقراطى أو قضائى ، غياب  أو عدم اإلستقرار السياسى البالغ الخط[93]الصراع   −

 .الحقوق السياسية والمدنية األخرى

 .الفقر والجفاف والتحديات الصحية أو الكوارث الطبيعية  −

المشارآة فى األنشطة اإلستخراجية أو األنشطة األخرى التى قد تؤثر بشكل آبير على الموارد الطبيعية مثل المياه أو   −
 .و الغالف الجوى أو توقع الفوضى فى المجتمعاتالغابات أ

 .تقارب العمليات للمجتمعات اآلهلة بالمواطنين األهليين  −

 .األنشطة التى يمكن أن تؤثر أو تشرك األطفال  −
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 ثقافة الفساد −

 سالسل القيمة المعقدة التى تتضمن العمل الذى يتم أدائه على أساس غير رسمى بدون حماية قانونية −

 .اءات مكثفة لضمان أمن المبانى أو األصول األخرىالحاجة إلجر −

  

 الصلة ذات التوقعات و  اإلجراءات 2.4.3.6
ة       . الموضحة أعاله  الحاالت مع التعامل تولى إهتمام خاص عند أن المنشآت على ينبغي ة عناي ذه الحاالت عملي د تتطلب ه ق

 .ل المثال من خالل تقييم آثار حقوق اإلنسان المستقلةوقد يتم ذلك على سبي. واجبة متقدمة لتأآيد احترام حقوق اإلنسان
ام  تواجه أن المرجح من الظروف، هذه من أآثر أو واحد التى تتحقق فيها بيئات في العمل عند دة  صعبة  المنشآت أحك  ومعق
اك  يكون  ال  وحينما قد.التصرف آيفية حول ه ينبغى    صيغة  أو حل  هن سيطة فإن ى  ب شأة  عل ى  أن المن رار   أي تبن ا ق ى  له   عل

 .اإلنسان مع المساهمة أيضًا فى تعزيز والدفاع عن التلبية الشاملة لحقوق اإلنسان  مسؤوليتها الرئيسية الحترام حقوق
رام    في الهدف المنشود يتحقق بحيث لتصرفاتها المحتملة العواقب في التفكير المنشأة على ينبغي ذلك، على ورًدا ع إلحت الواق

م  من  الخصوص فإنه وجه وعلى . حقوق اإلنسان ى   عدم  المه ة عل ق  الموافق د    أال وينبغي . أخرى  انتهاآات  خل ستخدم تعقي ي
  .الفعل لعدم آذريعة الموقف

 

 التورط تجنب : 3 اإلنسان حقوق قضية  5.3.6

  القضايا  وصف 1.5.3.6
  .إن مصطلح التورط له معنيان قانوني وغير قانوني

انونى،    سياق الق ورط  يعّرف  فى ال ه  الت انونى              رتكاب إ بأن ر ق ى إرتكاب فعل غي الغ عل أثير ب ه ت ال يكون ل ا أو إغف ة م فعل
  .آالجريمة ، مع العلم بالمساهمة فى هذا الفعل غير القانونى

 .يرتبط مصطلح التورط بمفهوم المساعدة أو التحريض على عمل غير قانوني
ة ال      غير السياق وفي ق من التوقعات المجتمعي ورط ينبث سلوك  القانوني فإن الت ة لل ى  النظر  يمكن  .عام شأة  إل ا   المن ى أنه   عل

ا ساعدت   إذا متورطة  ال  ارتكاب  في  م ر  األفع ة         المشروعة  غي ايير الدولي رم المع لآلخرين والتي تتعارض مع أو ال تحت
ال  هذه للسلوك حيث أن المنظمة خالل ممارسة العناية الواجبة آانت على علم أو قد آانت على علم بأن أنها  من  األعم  أن ش

شأة متورطة إذا التزمت    .جوهرية على البيئة أو المجتمع سلبية آثار إلى تؤدي ذه    الصمت  ويمكن أيضًا أن تعتبر المن اه ه تج
 .األفعال غير القانونية أو إذا آانت تستفيد منها

 :للتورط أشكال ثالثة هناك فإن ثم، ومن
 اإلنسان؛ حقوق انتهاك في تساعد المنشأة عن علم عندما هذا ويحدث :المباشر التورط  −

  التي اإلنسان حقوق انتهاآات من مباشرة المنشأة استفادة على ينطوي وهذا :المفيد التورط  −

 أو أنشطتها، حاشدة ضد سلمية مظاهرة تقمع أمن قوات مع المنشأة تسامح ذلك على األمثلة  ومن .آخرين يرتكبها  −
 في األساسية للحقوق إساءة الموردين من اقتصادًيا تستفيد منشأة التيال أو مرافقها، حراسة أثناء قمعية تدابير استخدام
 العمل؛

المستمرة أو  اإلنسان حقوق انتهاآات مسألة برفع المنشأة قيام عدم على ينطوي أن يمكن وهذا التورط الصامت  −
  .معينة موعاتمج العمل ضد قانون في المنظم التمييز التصريح ضد عدم مثل المختصة، السلطات إلى المنتظمة

 التوقعات ذات الصلة و اإلجراءات  2.5.3.6
 يتعلق ما اإلنسان حقوق انتهاآات في المحتمل بالتورط يتعلق فيما المجاالت أبرز من

 تحترم األمنية ترتيباتها أن من تتحقق  أن– ضمن التزامات أخرى –الصدد ينبغى على المنشأة  هذا األمنية ،وفي بالترتيبات
د  أو الموظفين( األمن  موظفي.القانون لتنفيذ الدولية القواعد والمعايير مع وتتماشى ،اإلنسان حقوق د    المتعاق م أو المتعاق معه

 آافًيا، تدريًبا مدرّبين يكونوا أن ينبغي)معهم من الباطن
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 فيها والتحقيق مناأل أفراد أو إجراءات من التصدي للشكاوى  يجب.اإلنسان حقوق بشأن المعايير لهذه ذلك االمتثال في بما 
وعالوة على ذلك، ينبغي أن تمارس المنشأة العناية الواجبة لتأآيد عدم المشارآة في . مستقل بشكل األمر يقتضي وحين فوًرا

  .التيسير أو االستفادة من خروقات حقوق اإلنسان من قبل قوات األمن العام
  :باإلضافة إلى، أنه ينبغي على المنشأة

  .و خدمات لكيان يستخدمهم فى تنفيذ انتهاآات حقوق االنسانعدم اإلمداد بسلع أ  −

عدم الدخول فى شراآة رسمية مع شريك يرتكب إنتهاآات لحقوق اإلنسان فى سياق هذه الشراآة أو في تنفيذ العمل  −
 المتعاقد عليه؛

 .شرائهاتبلغ نفسها بالظروف اإلجتماعية والبيئية التى يتم خاللها انتاج السلع والخدمات التى تم   −

ضمان أنها ليست متورطة في تشريد أي شخص من أرضه مالم يتم ذلك وفقًا للقانون الوطني والمعايير الدولية، والذي   −
 يشمل استكشاف جميع الحلول البديلة وتأمين األطراف المتضررة ومنح تعويض مناسب؛

 .تمييز التى تتم فى العمل فى الدولة المعنيةدراسة إتاحة أو إتخاذ إجراء آخر ليدل على أنها ال تتجاوز عن أعمال ال  −

 .تجنب االنخراط في العالقات مع الهيئات التي تشارك في األنشطة المعادية للمجتمع  −

سمات  دمج  خالل  من  التورط مخاطر ومواجهة ومنع إدراك للمنشأة ويمكن ايير   ال شترآة للمع ة  الم ة  القانوني  في  والمجتمعي
  .بها الخاصة واجب اإلجتهاد عمليات

  

 حل الشكاوى:   4 اإلنسان قضية حقوق :6.3.6

 القضايا  وصف1.6.3.6
ا  حدوث خالفات بشأن تأثير أنشطة المنشأة وقراراتها الممكن من ق  فيم وق  يتعل سان  بحق ى  اإلن و  حت شآت  آانت  ل  تعمل  المن

 .أمثل بشكل
ا  دورا الفعالة الشكاوي آليات وتلعب ة  واجب  في  هام ة  الدول وق  لحماي سا  حق شأة بمسؤوليتها     ن،اإلن ام المن ل لقي اه  وبالمث  تج
أنه تم انتهاك حقوقهم وال ينبغى على هذه اآللية الحاق   يعتقدون الذين لهؤالء عليها أن تضع آلية ينبغي اإلنسان حقوق احترام

وات      ى القن ة الوصول ال ة  الضرر بعملي وم  أن ينبغي  وال. المتاحة  القانوني ة  أي تق ات  من  آلي ة  ال(الخاصة   اآللي ع الدول  ) تتب
  .واإلصالح لالستعانة إضافية فرص تقديم يمكنها ولكن القضائية خاصة اآلليات الدولة قوة مؤسسات بتفويض

 
  الصلة وثيقة التوقعات و  اإلجراءات2.6.3.6

 أن ينبغي ةفعال اآلليات هذه ولكي تكون .المعنيين وأطرافها المنشأة قبل من تستخدم لكي معالجة آليات تضع أن المنشأة على
 :تكون
 طرفي من أيا تدخل عدم ومستقلة بشكل آافى لضمان بالشفافية وتتمتع واضحة هياآل حوآمة ذلك يتضمن :شرعية  −

 .عدالة هذه العملية يمس نحو على الشكوى

 وجهواي قد الذين الشاآية الكافي لألطراف العون يقدم وأن معلن اآلليات هذه وجود يكون أن هذا ويعني  :المنال سهلة  −
 .االنتقام من الخوف أو المسافة أو التمويل أو أو نقص الوعى األمية أو عوائق للوصول مثل اللغة

 أنواع وضوح وآذلك لكل مرحلة واضح زمني إطار وذات ومعروفة واضحة اإلجراءات تكون أن ينبغي :للتوقع قابلة  −
 .نتائج أي مراقبة عملية تطبيق وسائل باإلضافة إلي اآلليات هذه تقدمها أن يمكن أو ال يمكن التي والنتائج العمليات

 في للدخول الالزمة والخبرة المعلومات والنصح مصادر على االطالع حق المظلومة لألطراف يتاح أن ينبغي : عادلة  −
 .ومنصفة عادلة شروط على التظلم عملية
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 .دوليا بها المعترف حقوق اإلنسان معايير مع متماشية والمعالجات النتائج تكون أن ينبغي  :الحقوق مع متماشية  −

 تكون أن ينبغي العملية والناتج أن إال األوقات، بعض في تطلب قد السرية أن من الرغم على :شفافية وواضحة ذات  −
 .العام للصالح األولوية تعطي أن وينبغي آافي بشكل للعامة معلنة

مظلومة الحق فى الوصول إلى آليات بديلة مستقلة للقضاء  ينبغى أن تمنح األطراف ال:قائمة على الحوار والوساطة  −
 .عندما تفشل اآلليات الثنائية التى تشمل المظلوم والمنشأة فقط

  

 المستضعفة والمجموعات العنصري التمييز:  5 اإلنسان  قضية حقوق7.3.6

 القضايا وصف 1.7.3.6
ة أو الفرص ويكون    العنصرى أى تمييز أو استثناء أو أفضلية يكون ل التمييز يتضمن ذا  ه تأثير الغاء المساواة فى المعامل  ه
شمل  .قانوني أساس على ال اإلجحاف على مبني االعتبار ر   وت ة  األسس غي ز  القانوني ى  العنصري  للتميي ال  سبيل  عل  ال المث
اعي  واألصل والديانة أوالمنشأ والعمر والحالة االجتماعية واللغة والملكية والجنسية والجنس واللون العرق :الحصر  االجتم
ة  ة  والطبق سي     االجتماعي اه الجن صادية واالتج ة  واألسس االقت دز  وحاالت  الصحية  والحال ة  االي اء   والحمل  واإلعاق واالنتم

سياسى   د ]117[ ]103[ ]102[ ]101[ ]100[ ]43[ [36]ال ة  تحريم   ويع ادئ   من  العنصرية  التفرق م المب ة  أه  الجوهري
 .اإلنسان لحقوق الدولي للقانون

شآت   فرصا يتيح المستضعفة، المجموعات فيهم بما المجموعات لكافة المجتمع في الفعالة فالمشارآة ة المن  واألشخاص  لكاف
 .األفراد آافة واحترام العادلة الفرص لضمان وجود فعال منهج اتخاذ خالل من الكثير على تحصل قد فالمنشأة المعنيين،

   عرضة لمزيد من أآثر مرسخة، تكون مساوئ وجود إلي المؤدي ي الدائم،العنصر التمييز من تعاني التي فالمجموعات
 تكون وبينما .المنشأة قبل من واحترامهم بحمايتهم فيما يتعلق االهتمامات ترآيز محور هي حقوقهم تكون أن وينبغي التمييز

ا هو وارد فى     المتضمنة  تلك هي المستضعفة المجموعات د م ه  إال 2.7.3.6 البن اك  يكون  أن كن المم من  أن  مجموعات  هن
 .ما منشأة فيه معين  تعمل مجتمع في أخري مستضعفة

ة  التمييز يكون أن الممكن ومن ر  بطريق ذا  ويحدث  مباشرة،  غي ا  ه اك  يكون  حينم داد  هن ار  أو  إم ة  ممارسة  أو معي  انحيازي
د  بحيث معين جنسي اتجاه أو نوع أو عمر إعاقة أو أو معين اعتقاد أو معينة ديانة ذوي أشخاص على تطبق ذا  يع ازا  ه  انحي
شكل موضوعى    اإلمداد هذا تبرير لم يتم ما وذلك آخرين بأشخاص مقارنة ار أو الممارسة ب  وحيث  شرعي  بهدف   أو المعي
  .مالئمة وضرورية الهدف هذا تحقيق وسائل تكون

 
  الصلة وثيقة والتوقعات اإلجراءات 2.7.3.6
شرآاء  الموظفين ضد عنصري لديها تمييز أي وجود عدم بضمان المنشأة تعتني أن ينبغي ة  والعمالء واألطراف   وال  المعني

  .لتأثير المنشأة يخضع أو بالمنشأة اتصال على يكون أخر شخص أي أو واألعضاء
ائم          ز العنصرى الق د التميي ك لتحدي ا وذل وينبغى على المنشأة فحص عملياتها وعمليات األطراف األخرى داخل مجال تأثيره

ان مباشرًا أو غير مباشر ، فعلى سبيل المثال يمكنها القيام بعملية تحليل للطرق النمطية التى تتفاعل من خاللها مع                     عما إذا آ  
  وآذلك دراسة مدى موضوعية السياسات والقرارات ذات الصلة أو أنها تعكس التصورات _  بالمقارنة مع الرجل –المرأة 
سان        وقد ترغب فى الحصول على النصح من      . النمطية وق االن رة فى مجال حق ة ذات خب ة أو دولي شآت محلي م   . من د يحك وق

  .المنشأة النتائج والتوصيات الناجمة عن عمليات المراقبة الدولية أو القومية أو االجراءات االستطالعية
ى    و. وينبغى على المنشأة أن تأخذ بعين االعتبار تسهيل نشر الوعى بحقوقهم بين أعضاء المجموعات المستضعفة                 ينبغى عل

ى سبيل   –المنشأة أيضًا المساهمة فى معالجة التمييز العنصرى أو ميراث التمييز العنصرى فى الماضى                إذا أمكن ذلك ، فعل
  المثال عليها أن تبذل جهود خاصة للعمل أو عقد صفقات مع منشآت يديرها أشخاص من المجموعات التى عانت تاريخيًا 
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ة أو          من التمييز العنصرى ، آما       ة التحتي ى خدمات البني يم والحصول عل أنه يجب عليها دعم الجهود لزيادة دخولهم فى التعل
  .الخدمات اإلجتماعية للمجموعات التى حرمت من الوصول بشكل آامل

م            ط الج     . ويمكن للمنشأة أن تتبنى رؤية تنوع إيجابية وبناءة بين األفراد التى تتفاعل معه يس فق ضًا دراسة ل ا أي وانب  ويمكنه
ة                                  ة الكامل ة المضافة من خالل التنمي ق بالقيم ا يتعل ا فيم ضًا المكاسب الناتجة عن عملياته سان ولكن أي وق اإلن المتعلقة بحق

  .للموارد البشرية وعالقاتها
  : وفيما يلى أمثلة على المجموعات المستضعفة

 

ص والموارد بشكل عادل مثل الرجل  تمثل نصف المجتمع ولكنهن غالبًا ما يحرمن من الحصول على الفر :المرأة  −
 واالقتصادية االجتماعية والتوظيف واألنشطة التعليم ذلك في بما تمييز دون اإلنسان حقوق بكافة التمتع للمرأة يحق.

 أن وينبغي .اإلنجابية بصحتهم يتعلق فيما القرار اتخاذ في العائلية والحق والشئون الزواج قرار اتخاذ حق إلى باإلضافة
االقتصادية  المجاالت في والمرأة الرجل بين العادلة المعاملة وتعزز المرأة حقوق وأنشطة المنشأة سياسات تحترم

 .والسياسية واإلجتماعية

 المنشأة تساهم أن  يكونوا غالبًا معرضين للتمييز بسبب الشك فى مهاراتهم وقدراتهم وينبغي :اإلحتياجات الخاصة ذوي  −
فينبغى  .المجتمع في آاملة ومساهمة واستقاللية اإلحتياجات الخاصة يمنحوا آرامة ذوي والنساء الرجال أن ضمان في

 .ذلك أمكن آلما الالزمة التسهيالت احترام مبدأ عدم التمييز وينبغى على المنشآت تقديم

 قد تصرف أي اتخاذ هم أآثر قطاعات المجتمع المستضعفة وذلك نظرًا لتبعيتهم وإتكالهم على اآلخرين حال  :األطفال  −
 في ووضع احترام وينبغي .الطفل صالح فيه ما أساسي بشكل االعتبار في أن يوضع ينبغي األطفال، على تأثير له يكون

 وحرية والتنمية الحياة والبقاء في الطفل وحق التمييز عدم تتضمن والتي الطفل حقوق باتفاقية الخاصة االعتبار المبادئ
المنشأة سياسات لمنع موظفيها من االنخراط في أشكال االستغالل الجنسي وغيره من أشكال  وينبغي أن يكون لدى .التعبير

 .استغالل األطفال

مجموعة مستضعفة ألن لديهم خبرة التمييز المنهجي والذي قد اشتمل االستعمار،  هميمكن اعتبار :األشخاص األصليين  −
. ستثنائية عن غيرهم من المواطنين، وانتهاآات حقوق اإلنسانوالتجريد من أراضيهم، والذي اشتمل أيضًا حالة منفصلة وا

األشخاص األصليين يتمتعون بحقوق تضامنية وتقتسم األفراد الذين ينتمون إلى األشخاص األصليين حقوق اإلنسان 
يقصد بها (إثبات الذات : و تشمل هذه الحقوق التضامنية. العالمية وبصفة خاصة حقهم فى المساواة فى المعاملة والفرص

وإدارة األرض الموروثة بعيدة ) الحق فى تحديد هويتهم وحالتهم ومرآزهم السياسي والطريقة التي يرغبون في تطويرها
؛ الحصول على وإدارة األراضي الموروثة، والمياه، والمصادر؛ ]15[ ]40[عن التمييز ، إدارة ملكيتهم الفكرية والثقافية 

وينبغي على المنشأة أن تعترف وتحترم حقوق األشخاص األصليين عندما تقوم . الثقافيةوأيضًا إدارة ملكيتهم الفكرية و
وينبغي أيضًا أن تعترف وتحترم  مبادئ عدم التمييز وحقوق األفراد الذين ينتمون إلى . بتنفيذ قراراتها وأنشطتها

 .األشخاص األصليين عند قيامها بتنفيذ قراراتها وأنشطتها

 قد يعدوا هم وأسرهم من المجموعات المستضعفة بسبب أصولهم األجنبية أو اإلقليمية :المهاجرينالمهاجرين والعمال   −
وينبغى على المنشأة أن تحترم حقوقهم وأن تسهم فى تعزيز مناخ . خاصة لو أنهم غير نظاميين أو مهاجرين غير موثقين
 .إحترام حقوق المهاجرين والعمال المهاجرين وعائالتهم

يعانى مئات الماليين .  التمييز العنصرى على أساس الساللة المنحدرين منها شامًال الطبقة اإلجتماعيةأشخاص تعانى  −
ويبنى هذا الشكل من أشكال التمييز العنصرى . من األشخاص من التمييز العنصرى بسبب ساللتهم أو وضعهم الموروق
وينبغى على المنشأة . لمجموعة التى ولدوا بينهاعلى التصور بأن بعض األشخاص ينظر اليهم على أنهم نجسين بسبب ا

 .تجنب مثل هذه الممارسات والسعى للمساهمة فى القضاء على مثل هذه اإلنتهاآات

 ويتعرض هؤالء األشخاص إلى التمييز بسبب نسبهم، :أشخاص تعاني التمييز العنصري على أساس العرق أو النسب  −
هذا الشكل من أشكال التمييز العنصرى على التصور بأن بعض األشخاص ويبنى . وهويتهم الثقافية، واألصل العرقي

وفي الغالب يكون هناك عنصرية في بعض . ينظر اليهم على أنهم أوضاع وأدنى منزلة وذلك بسبب لون البشرة أو الثقافة
 .المناطق ذات تاريخ طويل من العبودية أو االضطهاد العنصري من مجموعة إلى أخرى
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 آبار السن والمشردين والفقراء واألميين وأناس يعيشون – على سبيل المثال – وتشمل :ضعفة اخرىمجموعات مست −
 .بفيروس نقص المناعة أو اإليدز واألقلية والجماعات الدينية

  

 والسياسية المدنية الحقوق: 6 اإلنسان  قضية حقوق 8.3.6

 القضايا وصف 1.8.3.6
سياسية  المدنية الحقوق تتضمن وق  وال ة  الحق ل  المطلق اة و  حق  مث ة وحق     الحي اة بكرام ذيب   التحرر  حق الحي وحق   من التع
م حال   العادل واالستماع القوانين ممارسة وحق األشخاص وسالمة حرية وحق االمتالك وحق اآلمن ه  له م  توجي ة  ته  .جنائي

ضا  وتتضمن ة  أي رأي  حري ر  ال ة  والتعبي سلمي  التجمع  وحري ات   ال ة   وعمل الجمعي سلمية وحري اق اع ال ان  وممارسة  تن  األدي
 على الحصول وحق الخصوصية حق المراسالت وآذلك أو والمنزل شئون العائلة في التدخل من والتخلص االعتقاد وحرية
  .]113[ ]107[االنتخابات  في العامة وحق المشارآة الخدمات

  
 الصلة وثيقة والتوقعات  اإلجراءات2.8.3.6
 . على سبيل المثال ال الحصر على ذلكأمثلةالمدنية والسياسية للفرد ، وفيما يلى   جميع الحقوق المنشأة تحترم أن ينبغي
 الحياة في األفراد حق −

 يعرب الشخص آان لو اآلخرين حتى أو رؤى نظر وجهات قمع إلي المنشأة تهدف أال وينبغي والتعبير الرأي حرية حق −
 .خارجيا أو داخليا للمنشأة نقده عن

 .السلمية ياتوالجمع السلمي التجمع حق −

 .الوطنية الحدود عن النظر وسيلة بغض أي طريق عن نقلها و عليها الحصول و واألفكار المعلومات وراء السعي حق −

 .حق الملكية الخاصة، فردًا أو مع مجموعة، والتحرر من حرمانه تعسفًا من أمواله −

 تشمل وال مالئمة التدابير تكون هذه أن وينبغي داخلية، تأديبية تدابير أي اتخاذ قبل عادل بشكل واالستماع التقاضي حق −
 .مهينة أو إنسانية غير معاملة أو جسدية عقوبة أي

  

 والثقافية والمجتمعية االقتصادية الحقوق :7 اإلنسان  قضية حقوق 9.3.6

  الموضوع وصف 1.9.3.6
ه أساسية لكر  وثقافية ومجتمعية اقتصادية حقوقا – المجتمع في عضوا بكونه – شخص لكل ه الشخصية   امت  تتضمن  .وتنميت
شة مناسب          والتعليم الصحة على تمييز دون الحصول الحقوق هذه ام مستوى معي ة والطع والعمل فى ظروف مناسبة وعادل

ى تتخذ           للصحة البدنية والعقلية له وألسرته والملبس والمسكن والرعاية الطبية والحماية االجتماعية المطلوبة مثل التدابير الت
االت ى ح شة وال تخضع   ف ى المعي ؤثر ف ى ت ل الظروف الت ا مث شيخوخة أو غيره ل وال ة والترم ة والمرض واإلعاق  البطال

ة   للسيطرة عليها اق ديان ة  واعتن ة  والفرص  والثقاف شارآة  الحقيقي ز  دون للم رار  صناعة  في  تميي ى  الق دعم   النحو  عل ذي ي  ال
  .لقة بهذه الحقوقالمتع السلبية الممارسات ويمنع ويقوض االيجابية الممارسات

  
 الصلة وثيقة والتوقعات اإلجراءات 2.9.3.6

ضمان    من والثقافية والمجتمعية االقتصادية الحقوق احترام عن مسؤولة المنشأة تكون اد ل ا  خالل القيام بواجب اإلجته  ال أنه
يجب أن تقوم به المنشأة إلحترام وفيما يلى أمثلة على ما . الحقوق بهذه التمتع تعيق تعرقل أو تشترك فى إتخاذ إجراءات التى

ينبغى على المنشأة أن تقوم بتقييم التأثيرات المحتملة ألنشطتها ومنتجاتها وخدماتها وآذلك المشروعات الجديدة              . هذه الحقوق 
ين             واطنين المحلي وق الم املة حق وق ش ذه الحق شكل            . حول ه ع ب شأة أن تحدد أو تمن ى المن ك فال ينبغى عل ى ذل وباإلضافة إل

  على سبيل المثال ال ينبغى لعمليات اإلنتاج الكشف . اشر أو غير مباشر الحصول على منتج رئيسى او مورد مثل المياهمب
  



 )الرسميةالترجمة  (ISO 26000:2010أيزو 

31
 Official translation - رسميةالالترجمة 

© ISO 26000:2010جميع الحقوق محفوظة    

 

سياسات                . عن إمداد موارد مياه الشرب النادرة      اء ال اد أو إبق وينبغي على المنشأة، حيثما يكون ذلك مناسبًا، أن تنظر في اعتم
  .لخدمات حيث أن هذا التوزيع يعد مهدد باالنقراضالخاصة لضمان آفاءة توزيع السلع وا

درات                  ألدوار والق ار ل ويمكن أيضًا للمنشأة المسئولة مجتمعيًا أن تسهم فى التمتع بهذه الحقوق آلما أمكن مع األخذ فى االعتب
ين اإل       . المختلفة للحكومات والمنشآت األخرى فيما يتعلق بتوفير هذه الحقوق           ار   ويمكن للمنشأة أن تأخذ بع ى سبيل     –عتب  عل

  : ما يلى–المثال 
 
 . التعليم، والتعلم مدى الحياة ألعضاء المجتمع– وإذا أمكن تقديم الدعم والتسهيالت –طرق تسهيل الدخول فى   −

تضافر الجهود مع المنشآت األخرى والمؤسسات الحكومية التى تدعم احترام وتلبية الحقوق االقتصادية واإلجتماعية   −
 .والثقافية

 .حث السبل المرتبطة بأنشطتها الجوهرية للمساهمة فى تحقيق وتلبية هذه الحقوقب  −

 .سبل تأقلم السلع أو الخدمات مع القدرة الشرائية للفقراء  −

صادية  الحقوق يتم األخذ فى اإلعتبار أن ينبغي ة  االقت ة  والمجتمعي سياق  ضمن  والثقافي ي  ال ا هو الحال مع اى حق       المحل آم
ل 8.6 البندوتتضمن . آخر صلة   اإلجراءات والتوقعات   حول  إضافي  إرشادي   الخاصة  بتنمية ومشارآة المجتمع دلي ذات ال

  .وتنميته المجتمع بمشارآة
 

 العمل في الجوهرية والحقوق المبادئ: 8اإلنسان  قضية حقوق10.3.6

   عام1.10.3.6
ا م        . ترآز المبادئ والحقوق األساسية على قضايا العمل       م اعتماده ه ت سان أساسية             حيث أن وق إن دولي آحق ل المجتمع ال ن قب
  .وعلى هذا النحو تم وضعها تحت بند حقوق اإلنسان

  
 القضية  وصف2.10.3.6

 :يلي ما تشمل وهي العمل، في الجوهرية الحقوق بتحديد الدولية العمل منظمة قامت
 التضامنية الصفقات بحق الساري واالعتراف الجمعيات حرية  −

 اإللزامية أو الجبرية عمالةال أشكال آافة إقصاء  −

 األطفال عمالة الفعال على القضاء  −

 بالتوظيف يتعلق فيما العنصري التمييز القضاء على  −

 

 الصلة وثيقة والتوقعات اإلجراءات 3.10.3.6
م  الحقوق هذه أن من الرغم على شريعها  ت د  في  ت ضائية إال  االختصاصات  من  العدي ه  الق شآت أن    أن ى المن ل   ينبغى عل  تكف
 :التالية للموضوعات تناولها مستقل بشكل
 دون تمييز من أي نوع ودون قيد سوى قواعد المنشأة فقط، يكون لدى العمال :التضامنية الصفقات و الجمعيات حرية  −

بالمنشآت  االعتراف يتم أن وينبغي. والموظفين الحق في اإلنشاء واإلنضمام إلى المنشآت التي يختارونها دون إذن مسبق
 مفاوضات خالل من شروط العمل وضع يتم قد .التضامنية الصفقات لغرض للعمال المكونة أو من الملحق بها يليةالتمث

 أداء من لتمكنهم العمال لممثلي مالئمة تسهيالت تعطي وينبغي أن .االختيار حق للعمال يكون حيث إختيارية جماعية
النزاعات  بفض متعلقة بنود الجماعية االتفاقيات تتضمن أن ينبغي .تدخل بدون بأداء دورهم لهم وتسمح بفاعلية عملهم

 لمزيد من 4-6 البندأنظر (مفاوضات مثمرة لحدوث الالزمة بالمعلومات العمال ممثلي تزويد يتم أن ينبغي .وتسويتها
 .)المجتمعي بالحوار الجماعية االتحادات وآيف ترتبط حرية اإلتحاد الصفقات حرية مدي المعلومات حول
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 أن ينبغي ال حيث أو اإللزامية الجبرية للعمالة استخدام أي من تستفيد أو المنشأة تشترك أن ينبغي ال :الجبرية عمالةال  −
 أن ينبغي ال .إرادي بشكل يؤدي ال العمل آان إذا أو تهديد العقوبة تحت خدمة أو عمل على شخص أي من الحصول يتم

 المحكمة وتكون قبل من إدانتهم تم قد المسجونين يكون لم ما السجون في ةالموجود العمالة تستفيد من أو المنشأة تشترك
 يتم لم ما الخاصة المنشآت قبل عمالة السجون من تستخدم أن آما أنه  ال ينبغي العامة ، وسلطة إشراف تحت عمالتهم
 .عمل عادلة والئقة بشروط مشهود اختياري أساس على األداء

 يتعلق فيما تمييز أي من بها الخاصة التوظيف سياسات المنشأة تتأآد أن ينبغي : لعنصريا التمييز تكافؤ الفرص أوعدم  −
. النوع أو الدين أو الجنسية أو بلد المنشأ أو األصل اإلجتماعى أو اإلنتماء السياسي أو العمر أو اإلعاقة أو اللون أو بالجنس

اإلجتماعية أو الحالة اإلجتماعية أو العالقات الشخصية أو العنصرية أو الطبقة :وتشمل أيضًا األسباب المحظورة الناشئة
أن سياسات وممارسات التشغيل واألرباح وظروف  من تتأآد الحالة الصحية مثل مدى اإلصابة بفيروس اإليدز ، وأن

 تحذوأن  وينبغي .الوظيفة متطلبات فقط على مبنية العمل والحصول على التدريب والترقى بإنتهاء مدة الوظيفة تكون
 :العمل عن طريق في التحرش منع نحو خطوات أيضا المنشآت

 .ينبغى على المنشأة أن تقوم بتقييم التأثير على تعزيز تكافؤ الفرص وعدم التمييز العنصرى بصفة دورية  −

مال ينبغى على المنشأة أن تتخذ إجراءات إيجابية لحماية وتنمية المجموعات المستضعفة مثل األشخاص األصليين والع  −
المهاجرين والعمال ذو إعاقة ، وقد يتضمن ذلك إنشاء أماآن للعمل لألشخاص ذوى اإلحتياجات الخاصة وذلك لمساعدتهم 
فى آسب قوتهم فى ظل ظروف مناسبة وآذلك إقامة أو المشارآة فى برامج تتناول قضايا مثل اإلرتقاء بوظائف الشباب 

 . أآثر توازنًا للمرأة فى لمراآز المتميزةوتوفير فرص عمل متكافئة للمرأة وتحقيق تمثيل

فال ينبغي أن تستفيد ). 7انظر الجدول ( الحد األدنى لسن العمل تم تحديده من خالل الصكوك الدولية :عمالة األطفال  −
وإذا اآتشفت المنشأة وجود عمالة أطفال في عمليات تشغيلها أو ضمن نطاق . المنشآت من أي استخدام لعمالة األطفال

ثيرها، فإنها ال تكتفي فقط بالتأآد من إعفائه من العمل ولكن ينبغي أيضًا أن تتأآد من توفير البدائل المناسبة للطفل خاصة تأ
فالعمل ذو الطابع الخفيف الذي ليس من شأنه إيذاء الطفل أو التعارض مع حضوره في المدرسة أو مع األنشطة . التعليم

 .ال يعتبر عمالة أطفال) مثل األنشطة االستجمامية(آامل األخرى الالزمة لتنمية الطفل بشكل 

  

 األطفال عمالة 7اإلطار 

 والذي العمل أو الوظيفة في العمر للقبول من ادني بحد يلزم لكي المحلي للقانون عمل إطار توفر العمل منظمة تقدم اتفاقيات
ل  يكون  ال األحوال  يعجم وفي في المدرسة، اإللزامي التعليم إتمام سن من اقل يكون أال يجب ام  15 من  اق ا  .ع ق  وفيم  يتعل
العمر للعمل    من األدنى الحد يكون أن يجوز المتقدمة، البالد من اقل واالقتصادية التعليمية فيها التسهيالت تكون التي بالبالد

ق بالعمل   فيما عام12أو  13 أيضا ليكون سن العمل استثناء عمل ويمكن .عام14 ة  ذو يتعل ة الخفي الطبيع ا  .ف ى  الحد  أم  األدن
ي  أوالظروف العمل لطبيعة آنتيجة أوأخالقه الطفل وأمان يضر بصحة ما غالبا الذي العمل – الشاقة لألعمال ؤدي  الت  من  ي
 )أدناه  الجدول انظر () .البلدان آافة على ذلك ويطبق عام 18 يكون ينبغي أن – خاللها

شباب  توظيف " ومصطلح "فالاألط عمالة" مصطلح بين تشوش أي يحدث أن ينبغي ال  أن حيث  "الطالب  عمل "أو  "ال
دريبى   تدريب من أدائهم آجزء تم إذا فيهم ومرغوب قانونيان يكونا قد المصطلحين هذين امج ت رم  حقيقي وبرن وانين  يحت  الق

  .الصلة وثيقة والقواعد
ة  تعد ال  عمال وق  المنتهك  االستغالل  أشكال  من  شكال  األطف سان  لحق ة  .اإلن ال األ فعمال ة   طف دمر التنمي ة  ت ة   البدني والمجتمعي

يم  من أيضا ويحرمون وآرامتهم من طفولتهم والبنات األوالد تحرم األطفال فعمالة .للطفل والروحية والنفسية والذهنية  التعل
ين  يظلوا ما غالبا األساسي، تعليمهم يكملوا لم الذين  فاألطفال.عائالتهم عن ينفصلون أن أيضا الممكن ومن سبوا  وال أمي  يكت
ة   وبالتالي، .الحديث االقتصاد تنمية في المساهمة من تمكنهم وظيفة على للحصول المهارات الالزمة أبدا ان عمال ال  ف  األطف

ر  المهارة من اقل قدر ذوي عمال وجود في تتسبب ؤهلين  وغي سبب  م ة  في اإلضرار   وت ستقبلية  بالتنمي ارات  الم وي  لمه  الق
الغين من إتاحة فرص عمل      .االقتصادية المستقبليةو االجتماعية والتنمية العاملة  وقد تحرم عمالة األطفال أيضًا الشباب والب

 .لهم وتقلل من أجورهم
ة  إقصاء  اجل  من جهدا المنشآت تبذل أن ينبغي واع  آاف ة  وأشكال  أن ال  عمال ستخدم  ينبغي أن  وال .األطف ود  ت  الخاصة  الجه
ة   أخرى  الأشك  لتبرير األطفال عمالة أشكال أسوء بإقصاء ال  من عمال ل  أن ينبغي  .األطف شآت  تحل ة  الظروف  المن  المختلف
ا  يتأثر المختلفة التي والطرق واألوالد للفتيات ال  به ة  مجموعة  من  أطف ز،  تتعرض  مجموعة  أو عرقي م  للتميي وم  ث  بعمل  تق

 مكان عمل، في يعمل - للعمل القانونية السن تحت - طفل وجد وإذا .فعالة وهادفة وتصحيحية تدابير وقائية
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ذا  من  إعفائه اجل من التدابير اتخاذ ينبغي ن؛  مدي  وألقصي  .العمل  ه ساعد  ينبغي  ممك شأة  أن ت ال  المن ين  األطف  من  المعفي
ن  أنه من لتتأآد للتطبيق وبدائل قابلة مالئمة خدمات على للحصول وعائالتهم العمل ه  ينتهي  ل ي  الحال  ب ل  وضع  إل  أو مماث
  .استغالله بشكل آخر أو أخر مكان بالعمل في إما أسوء

اون                         شأة التع ى المن وتتطلب مواجهة عمالة األطفال والتصدي لها بفاعلية التعاون على نطاق واسع في المجتمع ، فينبغي عل
  .مع المنشآت األخرى والوآاالت الحكومية لتسريح األطفال من العمل وإدخالهم في برامج تعليمية جيدة ومجانبية ومتفرغة

  
  
  
  
  
  

  النامية الدول  المتقدمة الدول  
  عام 14على األقل   عام 15على األقل   العادي العمل
  عام 18  عام 18  )الخطر(الشاق  العمل
  عام 12   عام13  الخفيف العمل

 
  

  ممارسات العمل4.6

 العمل ممارسات حول عامة نظرة 1.4.6

 العمل وممارسات المنشآت 1.1.4.6

شأة   المؤدي بالعمل المتعلقة والممارسات السياسات آافة للمنشآت العمل ممارسات تشمل ة  أو بواسطتها  أو داخل المن  بالنياب
 .بما في ذلك أعمال المقاولة من الباطن. عنها
ا  المنشأة بين العالقة لتشمل العمل ممارسات تمتد شأة   المسؤوليات  أو المباشرين  وموظفيه ان  داخل  الخاصة بالمن  العمل  مك
 .مباشر بشكل هفي تتحكم أو تملكه الذي
ة  توظيف  العمل  ممارسات تشمل ال؛  وترقي ة  اإلجراءات  العم شكاوى؛  التأديبي ل  وال ع   نق ر مواق ال؛  وتغيي اء  العم ة  إنه  عالق
ارات؛  وتنمية التدريب العمل؛ ان  الصحة  المه صناعية؛   واألم ؤثر  ممارسة  أو سياسة  أي والصحة ال ى  ت  العمل  ظروف  عل
 .والرواتب العمل ساعات خاصة
شارآة    بمنظمات االعتراف أيضا العمل ممارسات وتشمل ل م ال وتمثي ال  من منظمات   آال  العم  في  العمل  وأصحاب  العم

  .بالعمل القضايا المجتمعية لتناول وذلك  )8اإلطار  انظر(الثالثية  واالستشارات المجتمعي والحوار الجماعية الصفقات
  

 الدولية العمل منظمة 8اإلطار 

ي   هيكل ذات المتحدة لألمم تابعة وآالة هي الدولية العمل منظمة ال وأصحاب   الحكومات (ثالث  مؤسسة  وهي ) العمل  والعم
ة  العمل  مواصفات  وضع  لغرض  ذا  .الدولي ى  الحد  وه د  من المواصفات   األدن ة   تع ادئ  تضع  مواثيق قانوني وق  المب  والحق
 من ويقصد المنشآت من نوع أي في يعملون الذين مكان أي في العمال المواصفات تخص وهذه .العمل في العالمية األساسية

ار  تم .والتعسف االستغالل على المبنية العادلة غير المنافسة المواصفات منع هذه ال والحكومات   العمل  أصحاب  إخب  والعم
ي      الثالثية المفاوضات أدت حيث بدعمها وقاموا الدولية العمل منظمة بمواصفات المى إل ى المستوى الع نهم عل ي  بي ذه  تبن  ه

  .لمواصفاتا
ات  خالل من المواصفات هذه تحديث وتم ة  عملي ة اإلشراف   خالل  ومن  مراجع انوني  آلي رجم  والتي  الرسمي  الق ي  تت  المعن

 الجوهرية والحقوق بالمبادئ الخاص وإعالنها العمل الدولية  منظمة فاتفاقيات وتوصيات .المواصفات لهذه المالئم والتطبيق
تم تحديثه فى ) 1977(المجتمعية  والسياسة الجنسيات متعددة بالمنشآت المتعلقة للمبادئ ثيالثال وإعالنها )1998(العمل  في

 وتسعي .األخرى المجتمعية الهامة وبعض الموضوعات العمل يتعلق بممارسات فيما إرشادية دالئل سويًا يشكلوا ،)2006(
ق  إنتاجي لعم على للحصول والرجال للسيدات الفرص إلي تعزيز الدولية العمل منظمة ذي  العمل  وهو  والئ ة   ال تم تعريف  ي
  .البشرية والكرامة واألمان واإلنصاف فى ظل ظروف تحترم الحرية مؤدي عمل أنه على

  



 )الرسميةالترجمة  (ISO 26000:2010أيزو 

Official translation - الرسميةالترجمة 
© ISO 26000:201034   جميع الحقوق محفوظة  

 

 المجتمعية والمسئولية العمل ممارسات 2.1.4.6
ي  باإلضافة  الوظائف  خلق يعد م اإلسهامات اال   من  المؤدي  للعمل  المدفوعة  األجور والتعويضات األخرى    إل صادية أه  قت

 خالل من المعيشة يتم تحسين مستويات التنمية البشرية و في أساسيا عنصر يعد والمنتج المثمر فالعمل .للمنشآت والمجتمعية
 فيما آبيرا العمل تأثيرا ممارسات تمتلك. المجتمعية المشاآل في يعد سببا رئيسيا العمل غياب أما .والمؤمن الكامل التوظيف
 ضرورية مجتمعيا تعد المسؤولة العمل فممارسات .في المجتمع الموجودة العدالة بإحساس وفيما يتعلق نبسيادة القانو يتعلق

 .والسالم واالستقرار للعدالة اإلجتماعية
 

 واالعتبارات المبادئ 2.4.6

  المبادئ 1.2.4.6
ام   فيالدلفيا إعالن في الرئيسي المبدأ ة  الخاص   1944 ع ة  العمل  بمنظم ال الع أن هو  الدولي سوا  م لعة  لي ي .س ذا   ويعن  أن ه
 فالموضوعات .السلع على المطبقة السوقية القوى تخضع لنفس التي اإلنتاج عناصر من آعنصر يعاملوا أن ينبغي ال العمال

ة  ال    المتعلق وازن للعم ي   باالستضعاف المت ة  والحاجة إل وقهم  حماي سية،  حق د  الرئي المي  اإلعالن  في  انعكست  ق وق  الع  لحق
ه   آسب  في  شخص  آل حق وتتضمن المبادئ  والثقافية، والمجتمعية االقتصادية الدولية حول الحقوق تفاقيةواال اإلنسان قوت

  .ومفضلة عادلة عمل توفير ظروف في والحق بحرية يختاره عمل خالل من
 

 االعتبارات 2.2.4.6
وق 10.3.6 البند لقد تناولت  سان  حق ا  المعترف  اإلن ل  من  به ة  قب ة  العمل  منظم ة   الدولي وق جوهري اك   .العمل  في  آحق  وهن

ات  من  العديد ة  وتوصيات  اتفاقي ة  العمل  منظم واردة فى        الدولي ود ال المي  اإلعالن   األخرى لتكمل وتعزز مختلف البن  الع
 معني حول عملي إلرشاد آمصدر استخدامها والتى يمكن 6اإلطار  في له المذآورتين التابعتين واالتفاقيتين اإلنسان لحقوق
  .نسان المتنوعةاإل حقوق
  :من خالل ذلك ويتحقق .للعمال والمالئمة العادلة المعاملة لضمان الرئيسية المسئولية الحكومات وتتحمل

  الدولية العمل بمنظمة وقواعد العمل اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن مع تتوافق التي التشريعات تبنى  −

 .ظمة التفتيش المحلية للعملالقوانين، وذلك من خالل تطوير وتمويل أن هذه تطبيق  −

  .العدالة على للحصول ضروري هو يمتلكون ما والمنشآت العمال  من أن التأآد  −

 .أخري إلي دولة من العمل وممارسات قوانين تختلف  −

م  إذا ستطيع  ل شريعات،  عمل  الحكومات  ت زم  أن فينبغي  ت شآت  تلت ة  المن ذه  في  العامل ة  ه ادئ الموضحة   البيئ ذه   في  بالمب ه
زم  أن ينبغي آافي فإنه بشكل غير آان له الحكومة تطبيق ولكن آافيا المحلي القانون آان وإذا .اثيق الدوليةالمو شآت  تلت  المن

  .بالقانون
 المنشآت أو الحكومية فالهيئات .عمل آصاحب الحكومة دور وبين آأساس للدولة الحكومة دور بين التفريق الضروري ومن

  .العمل مثل المنشآت األخرى بممارسات يتعلق فيما المسئوليات نفس الدولة تتحمل قبل من المملوآة
  

 العمل وعالقات التوظيف:1العمل ممارسات قضية 3.4.6

 القضية وصف :6-4-3-1
شرية،  التنمية في التوظيف أهمية على عالميا االتفاق تم شأة   أن حيث  الب سهم - آصاحب عمل   –المن م  احد  في   ت  اهداف  أه

 .والمؤمن والعمل المحترم الكامل التوظيف من خالل المعيشة مستويات تحسين وهو على نطاق واسع هاعلي المتفق المجتمع
 الدقيقة والمعايير من االختبارات الرغم وعلى والموظفين، العمل أصحاب بين العالقة ينظم قانوني عمل إطار دولة آل توفر
ي أخري،   دولة من تختلف الموجودة العمل عالقة آانت إذا ما لتحديد ه  إال إل ه  المتفق  من  أن ا  علي  األطراف  سلطة  أن عالمي

انون  الخاص  األساس  الحقيقة هذه وتشكل إضافية، حماية إلي لذلك نتيجة الموظفين يحتاجون وأن متساوية غير المتعاقدة  بق
 .العمل
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 .والمجتمعالمنشأة  مصلحة في يصب نحو على الطرفين آال على التزامات وتفرض حقوق العمل عالقة تمنح
 الموظفون والنساء بواسطة الرجال أيضا تؤدي والخدمات األعمال أن حيث .العمل عالقة إطار ضمن األعمال آل تؤدي ال

 بين والفرق .عدال وأآثر تجارية عمل عالقة لديهم البعض ويكون بعضها عن مستقلة األطراف تعد الحاالت هذه وفي ذاتيا،
وق  الحماية عادة يتلقون ال العمال بكون ما ينجم عنها تكون عادًة واضحة ال التجارية والعالقة العمل عالقة المفترضة   والحق
    .لهم
 تمت وسواء .مالئم ومؤسسى قانوني إطار أن يتم إدراك وتطبيق العمل الذى يؤدى والفرد المجتمع من لكال الضروري ومن
وا  أن ينبغي  افآل األطر  فان تجاري، عقد بموجب أو عمل عقد بموجب العمل تأدية وقهم  يتفهم سئولياتهم  حق اح  وأن وم  يت
 .العقد شروط من أيا احترام عدم الالزمة حال للمطالبة الصحيحة الطرق لهم
ي  العمل يفهم السياق، هذا وفي ه  عل ذي  العمل  أن ؤدي  ال ل  ي شطة  يتضمن  وال بمقاب ؤداه  األن ل المتطوعين    الم ى  .من قب  وعل
ذه  المتعلقة اإليفاء بااللتزامات المنشآت لتنفيذ أو تتبناها آافة أن ينبغي التي بيروالتدا السياسات فإن ذلك من الرغم ياء   به األش

  .الشأن هذا في المتطوعين ينخرط االعتبار ايضًا حينما في توضع ألن تحتاج مثل المسئولية المجتمعية وواجب الرعاية
 

 الصلة وثيقة والتوقعات  اإلجراءات 2.3.4.6
 بهم معترف أو قانونيا آموظفين بهم معترف ونساء رجال قبل من يؤدي العمل أن تتأآد من  أن شأةعلى المن ينبغي   −

 ذاتيا؛ موظفون أنهم على قانونيا

 التي العالقات من تتنكر بأن وذلك العمل على صاحب القانون قبل من المفروضة التزاماتهم عن التخلي إلي تسعي أال  −
 .القانون موجبب عالقات عمل أنها على بها يعترف

 وذلك الفعالة العاملة القوي باستخدام والمجتمع، حيث تقوم العمال من لكال الوظيفي العمل تأمين بأهمية تعترف أن  −
 على يؤدي الذي للعمل المفرط االستخدام أو العارضة األسس على أدائه يعتمد في الذي العمل استخدام تجنب إلي للتخطيط
 .ذلك العمل طبيعة تقتضي لم ما مؤقتة وذلك أسس

 – العمال ممثلى مع باالشتراك – في اعتبارها تضع أن و المناسب التوقيت في ومعلومات معقولة إخطارات تقدم أن  −
 عمليات مثل بها الخاصة التشغيل عمليات في التغييرات دراسة أثناء حد ممكن السلبية ألقصى التأثيرات تخفيف آيفية

 .الوظيفة على التي تؤثر اإلغالق

 أي في مباشرة غير أو مباشرة سواء بطريقة بينهم عنصريا تميز واال للعمال جميعًا المتساوية الفرص تكفل أن  −
 .عمالية ممارسات

  .التمييزي أو التعسفي الفصل ممارسات بأي عدم القيام  −

 .حماية البيانات الشخصية للموظف والحفاظ على سريتها  −

 على القادرة لعمل أو التعاقد الفرعى عليه فقط للمنشآت المعترف بها قانونيُا أو تلكإتخاذ التدابير لضمان التعاقد على ا  −
 غير الوسطاء تستخدم المنشآت فقط أن ينبغي و .مناسبة عمل شروط توفير وعلي العمل صاحب تولي مسؤوليات

وال ينبغي أن . ء القائمين بالعملالهؤال قانونية حقوق تمنح لتأدية العمل أخري اتفاقيات أي حيث أن قانونيا بهم المعترف
 .يعامل العاملين بالمنازل أسوأ من العامليين باألجر

 من مقاوليها أو مورديها أو بشرآائها التعسفية الخاصة أو االستغاللية أو المجحفة العمل ممارسات من تستفيد اال  −
المسؤولة  العمل إلتباع ممارسات يمجال تأثيرهاف الموجودة المنشآت لتشجيع جهدا معقوال المنشأة تبذل أن وينبغي .الباطن

 .التأثير هذا لممارسة المسؤولة العمالية الممارسات من مستوي عالي يقابله التأثير من العالي المستوي مع ادراك أن
 على الموردين تعاقدية التزامات وضع – والتأثير الموقف حسب على – المعقولة هذه المجهودات تضمن أن ويمكن
 اإلشراف في الالزمة وممارسة واجب االجتهاد العناية مفاجئ وتفتيش معلنة غير زيارات وعمل الباطن من اولينوالمق
هذه  فإن العمل، ممارسة بقواعد االلتزام منهم يتوقع الباطن والمقاولون من الموردون أن وحيث .والوسطاء المقاولون على

الدولية  العمل لمنظمة معايير لعمل في المرسخة والمبادئ اإلنسان قوقلح العالمي مع اإلعالن تتماشي أن ينبغي القواعد
 .)فى مجال التأثير المسئوليات حول إضافية معلومات على  للحصول3-2-5 البندأنظر (
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 الدولة شعوب وتطوير تعزيز والي والتنمية المهنية العمل فرص زيادة إلي تسعي  عليها أن دولي بشكل العمل عند  −
 .مطبقا ذلك آان إذا المحلية المشروعات والتوزيع خالل االآتساب ذلك ويتضمنالمضيفة، 

  

 المجتمعية والحماية العمل  ظروف :العمل  قضية ممارسات4.4.6

  القضية وصف1.4.4.6 
رات  العمل  ووقت المكافأة أشكال من وغيرها األجور العمل ظروف تتضمن ة  الراحة واألجازات والممارسات    وفت  التأديبي
اء واإل ة  من  عف ة  الخدم ة  حق  وحماي ل  الرخاء األخرى   وموضوعات  األموم شرب   مث اه ال ة  مي صغيرة  والمطاعم  اآلمن  ال

ي  والحصول  ة  الخدمات  عل د   .الطبي ذه  من  وتحدد العدي ل  اإلشتراطات من   ه وانين  قب ة  والقواعد  الق  خالل  من  أو المحلي
من  الرغم على العمل صاحب يحدد أن ويمكن .لصالحهم العمل ومن يؤدي العمل يؤدون من الملزمة بين القانونية االتفاقيات

  .العمل ظروف من العديد ذلك
شة  جودة  على آبير بشكل العمل تؤثر ظروف ال  معي ضا  وأسرهم  العم ى  وأي ة  عل ة   التنمي صادية والمجتمعي  أن ينبغي  .االقت

  .العمل ظروف جودة االعتبار في يوضع
ضمانات  آافة المجتمعية بالحماية يقصد ة  ال سياسات  القانوني ة  والممارسات  وال ل    لتخفيف  التنظيمي  أو خسارة  من وطأة تقلي
ة  أو أو البطالة السن أو آبر األبوة أو األمومة أو المرض أو العمل إصابة حاالت في الدخل ة  صعاب  أو اإلعاق  .أخري  مالي
ع  عام، فبشكل .اإلجتماعية بالعدالة عوروإرساء الش البشرية على الكرامة في الحفاظ هاما دورا المجتمعية الحماية وتلعب  تق

  .المسئولية الرئيسية عن المسؤولية المجتمعية على عاتق الدولة
  

  الصلة وثيقة والتوقعات اإلجراءات 2.4.4.6
 : المنشأة على ينبغي
 الدولية؛ العمل مع معايير وتماشيها والقواعد المحلية القوانين مع العمل ظروف تماشي ضمان  −

قانونيا مثل اإلتفاقيات  المطبقة والملزمة المواثيق األخرى خالل من الموضوعة النصوص من العليا ستوياتالم إحترام −
 الجماعية؛

 العمل منظمة قبل من الموضوعة العمل الدولية معايير في المحددة اإلشتراطات من األدنى الحد األقل على تطبيق  −
 حيالها؛ الصمت ليالتشريع المح التزم التي األمور في خاصة الدولية

 والسالمة والصحة واألجازات والراحة األسبوعية العمل وساعات باألجور يتعلق فيما مالئمة عمل توفير ظروف  −
 األسرية؛ مع المسؤوليات العمل ضم على والقدرة األمومة حق وحماية

 آلما آان ذلك ممكنًا، االحتفال بالعادات والتقاليد الوطنية والدينية؛  −

 الظروف هذه توفر بحيث عمل مماثلين محليًا أصحاب قبل من المعروضة بتلك مقارنتها يمكن عمل فتوفير ظرو  −
 والعمل ألقصى حد ممكن؛ الحياة بين توازن

 المنشأة تدفع أن وينبغي .الجماعية المحلية أو الصفقات والقواعد للقوانين طبقا أجور واألشكال االخرى للمكافأة توفير  −
 العام اعتبارها المستوي في المنشأة تضع أن ينبغي ذلك، عمل وعند .وأسرهم العمال قل احتياجاتاأل على تالءم أجور

 األخرى ، المجتمعية للمجموعات ومستويات المعيشية االجتماعي التأمين ومميزات المعيشة وتكلفة الدولة في لألجور
اإلنتاجية  ومستويات االقتصادية التنمية طلباتمت ذلك في بما االقتصادية العناصر اعتبارها أيضا في تضع أن وينبغي
 تحديد عند العمال مع المنشأة بالتفاوض تقوم أن وينبغي .العمل من عالي مستوي على والحفاظ الحصول في والرغبة
 االعتبارات وفقًا للنظم القانونية للصفقة الجماعية ؛ هذه تعكس التي العمل وشروط أجور

 المساوية القيمة ذو للعمل عادل توفير مقابل  −

 القانون قبل من المفروضة االستقطاعات أو إلي القيود فقط األجور هذه وتخضع مباشرة بطريقة العمال إلي األجور دفع  −
 الجماعية؛ االتفاقيات أو
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 االلتزام بتوفير الحماية المجتمعية للعمل فى نطاق الدولة التى تعمل فيها؛  −

 القواعد أو أو القانون في المذآورة عليها أو المتفق العادية العمل ساعات دبعد يتعلق فيما االعمال إحترام حقوق  −
 .األجر مدفوعة سنوية وأجازة أسبوعية راحة للعمال تمنح المنشأة أن وينبغي .الجماعية االتفاقيات

ندما يكون ذلك احترام المسؤوليات األسرية بالنسبة للعمال وذلك من خالل توفير ساعات عمل معقولة، وإجازة أبوة، ع  −
 .ممكنًا، ورعاية األطفال وغيرها من المرافق التي يمكن أن تساعد العاملين في تحقيق التوازن بين العمل والحياة السليمة

 أن العمال من المنشأة وإذا طلبت . أو القواعد أو االتفاقيات الجماعية للقانون طبقا اإلضافي العمل مقابل للعمال تدفع  −
  .بالعمل متعلقة أضرار أي من عليهم والحفاظ وسالمتهم مصلحة العمال اعتبارها في تضع أن ينبغي ،إضافي عمل يعملوا
 تحترم أن وينبغي .بدون مقابل يكون والذي اإلجباري اإلضافي العمل تمنع التي والقواعد القوانين المنشأة أن تحترم ينبغي
 الجبرية؛ ةبالعمال يتعلق فيما بالعمال الخاصة اإلنسان حقوق دائما

  
 المجتمعي الحوار: 3العمل  ممارسات 5.4.6

 القضية  وصف1.5.4.6
 العمل  وأصحاب  ممثلي الحكومات بين المعلومات وتبادل أ االستشارات أو المفاوضات أنواع آافة المجتمعي الحوار يشمل

   هذا يحدث أن ويمكن .والمجتمعية ةاالقتصادي المرتبطة بالمواضيع المشترك االهتمام ذات بالموضوعات يتعلق فيما والعمال
 في  الحكومات تدخل أن ويمكن مصالحهم على تؤثر التي الشئون حول العمل وممثلي العمال صاحب بين المجتمعي الحوار
 .المحلية المجتمعية والسياسة التشريع مثل األوسع الحوار في الموضوعات هذا

تقاللية  يشترط تم  أن غي وينب .المجتمعي  الحوار  في  األطراف  اس ار  ي ي  اختي ال  ممثل وانين     العم ا للق ة ـ طبق  أوالقواعد  بحري
 من الممثلين هؤالء تعيين ينبغي ال و .من قبل العمال أو العمالية االتحادات أعضاء قبل من – الجماعية االتفاقيات أو المحلية

   اآلليات و المنشأة مستوي في علوماتالم ذلك في بما متنوعة الحوار المجتمعي أشكاال يأخذ .العمل صاحب أو الحكومة قبل
 هام العمال ـ دور  قبل من مختار ممثل بكونها – التجارية االتحادات .الجماعية والصفقات) العمال مثل مجالس( االستشارية

  .المجتمعي الحوار في تلعبه لكي
ذا الحوار     ويقوم الحوار المجتمعى على إدراك أن آًال من أصحاب العمل والعمال لديهم مصالح متنا              فسة ومتبادلة ، ويلعب ه

  . فى العديد من الدولالحوآمةدورًا هامُا فى العالقات الصناعية ووضع السياسات 
ن     ل م ات آ ات وإحتياج ار أولوي ى اإلعتب ذ ف ى تأخ ول الت اد حل سياسات وإيج ة لوضع ال ال آلي ى الع وار المجتمع دم الح ويق

ى حد سواء            أصحاب العمل والعمال مما يتسبب فى نتائج هادفة        شأة والمجتمع عل سهم الحوار       .  طويلة األمد للمن ويمكن أن ي
  المجتمعى فى إرساء المبادئ الديمقراطية والمشارآة فى مكان العمل وتحسين الفهم بشكل أفضل بين المنشأة وهؤالء الذين 

تعانة    ل اإلس ا يقل ل مم ات صحية إلدارة العم ة عالق ا وإقام ون بعمله وع(يقوم ى منا) الرج ة إل شات صناعية مكلف د . ق ويع
  التحاور المجتمعى وسيلة فعالة إلدارة التغيير ، حيث يمكن إستخدامها لتصميم برامج تنمية المهارات بما يسهم فى التنمية 

شآت                ات المن ر فى عملي سلبية للتغيي ة ال ويمكن أن يتضمن الحوار    . البشرية وتعزيز اإلنتاجية أو لتقليل التأثيرات اإلجتماعي
 .جتمعى أيضًا شفافية الظروف المجتمعية للمتعاقدين من الباطنالم
ال  وقد يرغب  متنوعة، مستويات على يحدث أن الممكن ومن األشكال من العديد المجتمعي الحوار يتخذ قد شكيل  في  العم  ت

 األوضاع  فضل في أ  والعمال العمل صاحب ويكون .وأوسع اآبر تغطية مهنية أو مهنية داخلية أو جغرافية ذات مجموعات
 مالئمة المستويات أآثر سويًا للتقرير

ة   المنشآت مستوي على اتفاقيات تكملها عمل إطار اتفاقيات تبني وهي فقط واحدة خالل طريقة من ذلك عمل ويمكن . المحلي
 .وفقًا للقانون أو الممارسة المحلية
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ا  يكون  يالت المستمرة الموضوعات المجتمعي الحوار يتناول قد أوقات، وفي ى   األطراف  فيه ادرين عل ام  ق ة  القي  لحل  بعملي
ق  فيما المجتمعي الحوار يخصص أن أيضا النزاع ،ويمكن ي   يتعل شكاوى الت ا  تكون  بال ة  فيه شكاوى  آلي ة  ال  في  خاصة  مهم

وى     وآلية التظلم هذه قد تنطبق أ.آافي بشكل العمل في والحقوق األساسية المبادئ حماية يتم فيها ال التي البلدان ى الق ضًا عل ي
 .العاملة من الباطن

ات   الحوار ويشمل متزايد اتجاه هو الدولي المجتمعي فالحوار ين  العالمي واإلقليمى واالتفاقي شآت  ب ة  المن  واالتحادات  الدولي
  .الدولية التجارية

  
 الصلة وثيقة والتوقعات  اإلجراءات2.5.4.6

 في المتضمنة المطبقة الصفقات الجماعية هياآل وأهمية تمعيالمج الحوار مؤسسات ينبغى على المنشأة إدراك أهمية  −
 الدولي للمنشآت؛ المستوي

 الجماعية؛ الصفقات إلبرام أو مصالحهم إلي منشآتهم لتعزيز االنضمام أو تكوين في إحترام حق العمال  −

 غير المباشر لخلق جو من بهدف اإلنتقام أو التهديد المباشر أو ضدهم العنصري التمييز يمارس وأال عدم فصل العمال  −
 صفقات عمل في يرغبون الذين أو إليها االنضمام أو بهم خاصة منشآت في تكوين يرغبون الذين التهديد أو الخوف للعمال

 جماعية؛

 توظيفية تأثيرات لها ستكون التشغيل عمليات تغييرات آانت إذا فى حالة  −

 ذلك  أنه من خالل حيث العمال وممثلي المعنية الحكومية سلطاتال إلي معقوال إخطار تقدم  فعلى المنشآت أن آبيرة،  −
 .ممكن أقصي حد إلي السلبية التأثيرات تخفيف أجل من مشترك بشكل المعاينة يمكن

 والي العمل أماآن إلي الوصول من تمكنهم وأن صانعي القرارات مع التواصل من ذلك أمكن آلما العمال ممثلي تمكين  −
تسمح  التي بالمعلومات تزويدهم إلي باإلضافة أدوارهم لتأدية الضرورية التسهيالت وآذلك توفير هميمثلون الذين العمال
 بالمنشأة وأنشطتها؛ الخاصة المالية بالموارد يتعلق فيما وحقيقية عادلة صورة على بالحصول لهم

 والصفقات االتحادات ريةالخاصة بح دوليا بها المعترف الحقوق لتقييد ممارسة الحكومات االمتناع عن تشجيع  −
ينبغي أن تتجنب المنشأة العثور على مواقع أو مصادر فرعية من الشرآات الموجودة في : وعلى سبيل المثال. الجماعية

المناطق الصناعية المتخصصة حيث أنه يتم تقييد حرية تكوين الجمعيات والمحظورات، حتى وإن آانت القواعد واللوائح 
  .هذه القيود على مبنية تحفيزية خطط  الحق، وينبغي االمتناع عن المشارآة فيالخاصة بها تعترف بهذا

ا  في  تضع  أن في  أيضا المنشآت ترغب وقد ا  – اعتباره شارآة  – أمكن  آلم شآت  في  الم يلة  أصحاب العمل   من ق  آوس  لخل
  .القنوات هذه من خالل تعبيرهم للمسؤولية المجتمعية ولكي ينقل المجتمعي الحوار فرص

  

 العمل في والسالمة الصحة :الرابعة القضية :العمل قضية ممارسات 6.4.6

 القضية  وصف1.6.4.6
ال  والعقلية والمجتمعية البدنية الصحة أعلى مستويات والحفاظ على بتعزيز العمل في والسالمة الصحة تتعلق  وبالعمل  للعم
دهور  من  الحد  على ق   ظروف  نتيجة  الصحة  ت ة   العمل ، وتتعل ضا بحماي ال ال أي ي  المخاطر  من  عم ؤثر  الت ى  ت  الصحة  عل

 .للعمال والبدنية النفسية وفقًا لإلحتياجات المهنية للبيئة وبالتكيف
ة  والمجتمعية التى يتكبدها المجتمع المالية فالتكاليف ى العمل    المرض  بحاالت  والمتعلق ة عل اة   العمل  وإصابات  الناجم والوف

ؤثر  وقد .باهظة تعد العمل نتيجة وث  ي ره  والمزمن  عارض ال التل ال   العمل  مشقات  من  وغي ضارة بالعم ى  ال  المجتمعات  عل
ى  للحصول( .والبيئة د  عل ة  المعلومات  من  المزي ة   المتعلق د فى  (النظر  يرجي  باألخطار البيئي شأ  )5.6 البن  موضوعات  وتن

سالمة  الصحة  ا  وال ق  فيم دات  يتعل ات  بالمع واد   والعملي ة  ذات والممارسات والم ة الك( الخطرة  الطبيع ة  يميائي  والفيزيائي
  .)والبيولوجية
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 الصلة وثيقة واإلجراءات التوقعات 2.6.4.6
 :على المنشأة ينبغي
 الصحة معايير تطبيق أن توضح وبيئة العمل والتي والسالمة بالصحة المتعلقة السياسات علي والحفاظ وتطبيق وضع  −

 تبادلية بطريقة آالهما يطبق حيث :الجيد األداء مقابل هايتم استبدال أن ينبغي ال البيئية والمعايير والسالمة الجيدة

 الهندسية والرقابة واالستبدال اإلقصاء :المستويات الرقابية ذلك في بما والسالمة الصحة إدارة مبادئ وتطبيق فهم  −
 الشخصية؛ الوقاية العمل ووسائل وإجراءات اإلدارية والرقابة

 في أنشطتها؛ الموجودة السالمةو بالصحة الخاصة المخاطر تحليل ومراقبة  −

 أن من والتأآد األوقات آافة في اآلمنة الممارسات آافة   بضرورة اتباع العمال بالمتطلبات الخاصة المعلومات توصيل  −
 اإلجراءات المالئمة؛ يتبعون العمال

 مع للتعامل مهنية والالزمةال والحوادث األمراض لمنع الالزمة شاملة المعدات الوقائية الشخصية السالمة معدات توفير  −
 الطارئة؛ الحاالت

 .التسجيل والتحقق من جميع الحوادث الخاصة بمشكالت الصحة والسالمة من أجل تقليلها أو الحد منها  −

خاصة الحوامل أو (للنساء  المهنية الصحة والسالمة على تؤثر التي  أحيانًا للمخاطر والمختلفة المحددة الطرق تفهم  −
ذوي االحتياجات  والرجال أو العمال خاصة األشخاص) أطفال حديثًا أو في مرحلة الرضاعة الطبيعيةالالئي رزقن ب

  الخاصة، أو العمال األصغر سنًا أو من هم قليلي الخبرة؛

توفير حماية عادلة لصحة وسالمة العمال المؤقتين والذين يعملون بعض الوقت وآذلك العمال المتعاقد معهم من   −
  الباطن؛

  ؛ الضغط واألمراض إلي تؤدي أو تساهم التى العمل في ة األخطار النفسية المجتمعيةإزال  −

  المتعلقة؛ الموضوعات آافة حول المعنيين للموظفين آافي تدريب توفير  −

 الصحة والسالمة فى العمل؛ بإجراءات متعلقة نفقات أي في العمال إشراك عدم مبدأ إحترام  −

 وادراك واحترام حقوق )9انظر االطار (المعنيين  مشارآة العمال على مبنية ئةالبي و والسالمة الصحة أنظمة وضع −
 :يلي ما لعمل العمال

 الممارسات والسالمة وأفضل بالصحة المتعلقة بالمخاطر يتعلق فيما ودقيقة آاملة معلومات على الحصول  −
 .المخاطر هذه لمواجهة المستخدمة

 بعملهم؛ فيما يتعلق وسالمتهم بصحتهم الخاصة الجوانب ةآاف حول استشارتهم يتم وان بحرية السؤال  −

 . وصحة اآلخرين للخطر حياة يعرض والذي لخطر وشيك أوصحتهم حياتهم يعرض الذي العمل رفض  −

 .الخارجي من منشآت العمال وغيرهم الذين لديهم الخبرة النصح طلب −

 .مةوالسال بالصحة المتعلقة بالشئون المعنية تقديم تقارير للسلطات  −

 .والسالمة شاملة التحقيق فى الحوادث بالصحة المتعلقة المشارآة فى األنشطة والقرارات  −

  . أى من هذه األشياء عمل نتيجة باالنتقام تهديد أي التحرر من  −
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 والسالمة للصحة المشترآة العمالية اإلدارة  لجان- 9اإلطار 

ال  شراكإ علي المهنية والسالمة للصحة الفعال البرنامج يعتمد ة      تكون  أن ويمكن  .العم ر أهمي ذه اللجان الجزء األآث  من  ه
 :يلي ما عمل يمكنها حيث برنامج الصحة والسالمة للمنشأة

 المعلومات؛ جمع  −

 بالسالمة؛ الخاصة التدريبية والبرامج الكتيبات ونشر وضع  −

 حولها؛ االستقصاءات وعمل وتسجيلها الحوادث عن تقديم تقارير  −

 .لها واالستجابة العمال أو اإلدارة قبل من لمقامةا المشاآل فحص  −

 أن وينبغي  .أنفسهم انتخابهم بواسطة العمال يتم أن يجب ولكن اإلدارة قبل من اللجان هذه في العمال ممثلي تعيين ينبغي وال
سم  ذه  في  العضوية  تق ين  مناصفة  اللجان  ه ي  ب ال وينبغي   اإلدارة وممثل ساء  الرجال  تتضمن  أن العم ا آل والن ك  أمكن  م  .ذل

 في  أن تمثل ينبغي التي للمنشأة التابعة والمواقع واألقسام بالورديات يتعلق آافي فيما حجم ذات هذه اللجان تكون أن وينبغي
  .المجالس العمالية أو التجارية لالتحادات آبديل اللجان هذه تعد أن وال ينبغي .اللجان هذه

  
 العمل مكان في والتدريب يةالبشر التنمية :5العمل  قضية ممارسات7.4.6

  القضية وصف 1.7.4.6
 يؤدي حيث البشري البشرية والعمل القدرات زيادة طريق عن األشخاص اختيارات مدي توسيع عملية البشرية التنمية تشمل
ة  صحية  حياة إلي ذلك ساء  للرجال  وطويل ين وأن يحصلوا    والن وا واعي ى  وأن يكون ستويات  عل شية  م ة ،  معي شمل  مالئم  وت
ضا  البشرية لتنميةا ى الفرص   الحصول  أي صادية   عل سياسية واالقت ة  ال ى  والمجتمعي دعين  يصبحوا  حت ع  ومنتجين  مب  وللتمت

 .فيه والمساهمة باالنتماء للمجتمع الذات والشعور باحترام
ستخدم  أن يمكن  ادرات  سياسة  العمل  أصحاب  ي ان  ومب ز  العمل  مك ة  لتعزي شرية  التنمي اول الموضوعا    من  الب  تخالل تن

ة    المسؤوليات  توازن و العنصرى التمييز محاربة مثل الهامة المجتمعية ز الرفاهي نهم  .والصحة  األسرية وتعزي ضا  ويمك  أي
ذه  استخدام  سياسات  ه ادرات  ال ادة  والمب راد   لزي درات األف ى العمل   ق درة  بمصطلح  ويقصد  .عل ى  الق رات  العمل  عل  الخب
   .مالئم عمل على والحفاظ للحصول ادقدرات األفر تزيد من التي والمؤهالت والكفاءات

 
 الصلة وثيقة والتوقعات اإلجراءات 2.7.4.6

 والتدريب مهاراتهم والتدريب تنمية إمداد جميع العمال فى جميع مراحل خبراتهم العملية بكيفية: المنشأة  على ينبغي  −
 تمييزية؛ وغير عادلة أسس على متقدمة عمل فرص على المهني والحصول

أنظمة تقدير المهارات، آما يتم مساعدتهم  خالل من جديدة إلي وظائف لالنتقال مساعدتهم يتم العمال نمن أ تأآد  −
 . إذا لزم األمر–للحصول على التدريب على اإلدارة 

 .وضع برامج مشترآة إلدارة العمل التى ترتقى من شأنها بالصحة والمعيشة  −

  
   البيئة 5.6

 البيئة عن عامة نظرة 1.5.6

 البيئة و المنشآت 1.1.5.6
أثيرات  .موقعهم آان أيا - البيئة على تأثير لها يكون دائما المنشآت أنشطة و قرارات إن د تكون   هذه الت  باستخدام  مرتبطة  ق

ات،  التلوث وإحداث وغير الحية، الحية الموارد ار الناتجة   والنفاي شأة،   اآلث شاطات المن ى  والخدمات  والمنتجات  لن ة  عل  البيئ
صادية  اآلثار إعتباره في يأخذ متكامل تبني منهج المنشآت يجب على البيئية، آثارها لتقليل و .الطبيعية ة  و االقت  و االجتماعي

  .أنشطة المنشأة و قرارات عن البيئية الناتجة
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 المجتمعية المسؤولية و البيئة 2.1.5.6
ات  والتغير والتلوث الطبيعية الموارد استنزاف منها بيئية تحديات عدة المجتمع يواجه ة  المناخي وتدمير البيئ ونقص   الطبيعي

  وتدهور المستوطنات فى الريف والحضر، ومع الزيادة السكانية فى العالم  األنظمة البيئية بأآملها انهيار و الجنس البشرى
شري، وصحة   األمن متزايد لتهديد أثر ذو أصبحت القضايا هذه فأن وتزايد اإلستهالك ة  الب ذل   ورفاهي اك   المجتمع ل إن هن ك ف

اج     ستديمة لإلنت ر الم اذج غي ن النم تخلص م ل وال ارات لتقلي د إختي ة لتحدي تهالكحاج تهالك  واالس تدامة إس ن إس د م  وللتأآ
ة  المستويات على البيئية إن القضايا .الموارد لكل فرد ة  المحلي ة  واإلقليمي ذه  مترابطة، والتطرق   والعالمي ضايا يتطلب   له  الق

 .توجه شامل ونظامى وجماعى
ا  لذا و .البشر رفاهية و لبقاء مسبق شرط هي البيئية المسؤولية إن ر  فإنه ا  تعتب ا  جانب سئولية    هام ة  من جوانب الم  .المجتمعي

   أنها آما . الموضوعات والقضايا الجوهرية األخرى المتعلقة بالمسؤولية المجتمعية مع وثيقا ارتباطا ترتبط البيئة قضايا
ز  في  أساسي  شرط  البيئي يعتبر التثقيف حيث أن لتعليما بأهمية أيضا اإللمام تتطلب ة  تعزي اليب   تنمي اة   المجتمعات وأس الحي

يم     14000 وينبغى أن تؤخذ فى اإلعتبار األدوات الفنية فى سلسلة مواصفات األيزو  .المستدامة ل تقي ات مث ذ العملي  وعند تنفي
ة                األداء البيئى وقياس اإلنبعاثات الغازية لإلحتباس الحرارى وت        ة والبطاق صميم البيئ اة وت يم دورة الحي ذلك وتقي ارير ب قديم تق

  .البيئية
  

 االعتبارات و المبادئ 2.5.6

  المبادئ 1.2.5.6

  :التالية البيئية المبادئ تعزز و تحترم أن المنشأة على
 األعباء البيئية تحمل المسؤولية عن على المنشأة  إلى جانب التوافق مع القانون والقواعد يجب :البيئية المسئولية  −

 تعمل أن وينبغي. عام بشكل الطبيعية المدنية والبيئة أو الريفية في المناطق خدماتها و أنشطتها ومنتجاتها عن الناجمة

 .مجال تأثيرها أو سيطرتها داخل أداء اآلخرين على فضال لتحسين أدائها، المنشأة

وجدت  ة والتنمية وما تاله من إعالنات وإتفاقيات التى حيثمامأخوذة من إعالن ريو الخاص بالبيئ : الوقائية المنهجية  −

أوذات تأثير مدمر على البيئة أو صحة اإلنسان ينبغى عدم إستغالل  جدية تعزز المفاهيم بأنه فى حالة وجود  تهديدات

 التدهور لتكلفة لتجنبا حيث من الفعالة التدابير نقص الثبوت العلمى الكامل فيما يتعلق باألضرار البيئية آذريعة لتأخير

وينبغي على المنشأة أن تأخذ بعين االعتبار التكلفة على المدى البعيد وليس القريب وذلك . البيئي أو دمار صحة اإلنسان

 .عند قياس تكلفة التأثيرات

وذلك لتجنب واإلستدامة  مع المخاطر برامج ذات منظور قائم على تطبق أن المنشأة  ينبغى على :البيئية المخاطر إدارة  −

 و توعية أنشطة عليها أيضًا تطوير وتنفيذ األنشطة والمنتجات ، وينبغى وآلثار الناجمة عن  البيئية المخاطر وتقليل وتقييم

مع  التواصل و الحوادث عن السالمة الناجمة و الصحية و البيئية األعباء من وتخفيف إجراءات لمواجهة الطوارئ للحد

 .حوادث بيئية أي عن لإلبالغ المختصة السلطات

 العبء حجم بحسب ومنتجاتها وخدماتها أنشطتها عن الناجم التلوث تكلفة تتكبد أن المنشأة على ينبغى: المسبب للتلوث  −

). إعالن ريو من 15 المبدأ انظر( المقبول للمستوى أو درجة تجاوز التلوث المطلوب، العالجي للمجتمع واإلجراء البيئي

  لمنع والبيئية االقتصادية المنافع حجم المسبب للتلوث وذلك لتحمل تكلفة التلوث ذاتيًا وقياس  بدأم وعليها أيضًا تطبيق
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قد تختار المنشأة التعاون مع اآلخرين لتطوير األدوات االقتصادية مثل الصناديق المالية . آثاره من من التخفيف التلوث بدال
 .ةللطوارئ لمواجهة تكاليف الحوادث البيئية الخطير

 االعتبارات 2.2.5.6
 :وتوظيفها آلما أمكن المناهج والخطط التالية تقييم على المنشأة ينبغي البيئية أنشطة اإلدارة في
يهدف بشكل رئيسى إلى تقليل اآلثار البيئية للمنتجات والخدمات وآذلك إلى تحسين أدائهم  :الحياة دورة تأمل  −

لتي تشكل استخراج المواد الخام وتوليد الطاقة، من خالل إنتاج واستخدام اإلجتماعى واإلقتصادى طوال دورة حياتهم، وا
وينبغي أن ترآز المنشأة ليس فقط على االمتثال ولكن أيضًا على االبتكارات، . النظام والترتيب واإلصالح مدى الحياة

 وينبغي أيضًا أن تقوم بتنفيذ التحسينات المستمرة في أدائها البيئي؛

 ينبغى على المنشأة أن تقيم اآلثار البيئية قبل البدء فى نشاط أو مشروع جديد وأن تستخدم نتائج :البيئىتقييم التأثير   −
 .عملية التقييم آجزء من عملية صنع القرارات

 بمزيد الموارد عن طريق استخدام البشرية االحتياجات لتلبية استراتيجيات هي هذه  :البيئية والكفاءة األنظف اإلنتاج  −
 نهاية في وليس المصدر في تحسينات إجراء الترآيز على ومن المهم. والنفايات التلوث من أقل قدر وإحداث فاءةالك من

 الصيانة تحسين ممارسات : يلي  على ما تشتمل البيئية ومناهج الكفاءة أمانا واألآثر األنظف  إن اإلنتاج.النشاط أو العملية
وترشيد إستخدام المياه .وإستخدام طاقة متجددة  وإستخدام الطاقة المواد وتقليل جديدة، تقنيات أو عمليات إدخال أو وتحسين

 .المنتجات والخدمات تصميم وتحسين والنفايات بأمان والسامة الخطرة المواد والتخلص من أو إدارة

يقصد به (وفيرها المنتجات أو ت بيع من ترآيز تفاعالت السوق لتحويل هذا النظام استخدام يمكن : المنتج خدمة نظام  −
بإحتياجات  تفي التي والخدمات المنتجات من توفير منظومة أو بيع إلى ) نقل الملكية من خالل البيع مرة واحدة أو تأجيره

 تبادل أو واستئجار المنتج، إيجار المنتج خدمة وتشمل نظم .)من خالل آليات مختلفة للخدمة والتوصيل(معًا  العمالء
 عن العائدات فصل أن تسهم هذه النظر فى ترشيد استهالك المواد، ويمكن .الخدمة مقابل والدفع اتالمنتج المنتج، وتجميع

 .المصاحبة والخدمات ، المنتج حياة دورة خالل الصانع الممتدة من مسؤولية تعزيز في األطراف المعنية إشراك اإلنتاج،

 ونشر التنمية تبنى وتعزيز تطوير إلى تسعى أن نشأةالم  ينبغى على :بيئيا السليمة والممارسات التقنيات استخدام  −
 ). من إعالن ريو9أنظر المبدأ (بيئيًا  السليمة الخدمات و التقنيات

 واالجتماعي االعتبار األداء البيئي في تأخذ أن للمنشأة ينبغي : الشراء قرارات في المستدامة الشراء عمليات  −
ينبغي أن توجه أفضليتها للمنتجات أو  آما دورة حياتهم بأآملها ، اؤها طوالشر التى يتم الخدمات أو واألخالقى للمنتجات

 .الخدمات ذات آثار قليلة مع اإلستفادة من برامج بطاقات البيانات المستقلة والفعالة مثل بطاقات البيانات البيئية

عم الجهود البيئية ضمن المنشأة  ينبغي على المنشأة أن تخلق الوعي وتشجيع فرص التعلم لد:إرتقاء بالوعي والتعليم  −
 .وضمن نطاق تأثيرها

  
  التلوث منع 1 البيئية القضية 3.5.6

 القضية وصف 1.3.5.6
مثل  الهواء في تنشر الملوثات والتي بالمنشأة الصادرة عن االنبعاثات يمكن أن تسبب  :الهواء في المنتشرة االنبعاثات −

 تآآل تسبب التي والمواد أآسيد النيتروجين الكبريت وثاني وأآسيد المتطايرة العضوية والمرآبات والزئبق الرصاص
 عن مباني مباشرة االنبعاثات هذه تنشأ وقد .مختلف بشكل األفراد على بيئية وصحية التى تؤثر تأثيرات األوزون، طبقة

توليد  طريق عن أوالمنشأة  وخدمات منتجات استخدام أو معالجة طريق عن مباشرة غير أو بطريقة المنشأة وأنشطتها
 .تستهلكها التي الطاقة

 بطريقة سواء المباشر في المياه التصريف خالل من المياه تلويث في المنشأة تتسبب أن يمكن  :المياه في التصريف −
 .الجوفية  التسريب إلى المياه أو المياه طريق تصريف مياه األمطار دون عمد إلى سطح عن أو مقصودة غير أو مقصودة

 .المنشأة وخدمات منتجات استخدام طريق عن غير مباشرة بطريقة المنشأة أو مباني من مباشرة التصريف هذا تييأ وقاد
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 تم إدارتها والتي إذا صلبة أو سائلة نفايات إحداث في المنشأة ومنتجاتها وخدماتها أنشطة تتسبب قد : إدارة النفايات −
 إلي للنفايات المسئولة  واألرض وتسعي اإلدارة .والتربة والماء الهواء تلوث تسبب أن الممكن فمن مالئم غير بشكل
 و والعمليات التدوير إعادة و االستخدام إعادة و تقليل المصدر خالل من النفايات تقليل وسائل وإتباع النفايات تجنب
بطريقة مرنة على أساس نهج  ينبغي أن يتم استخدام التسلسل الهرمي في الحد من النفايات .والتخلص منها النفايات معالجة

 .دورة الحياة

 طبيعيا الحادثة(خطرة وسامة  آيميائية مواد تنتج التي تستخدم أو إن المنشأة : والخطرة السامة الكيميائية المواد انتشار −
أو ) فورية(حادة  تأثيرات خالل من اإلنسان البيئية وصحة األنظمة على عكسى بشكل تؤثر أن الممكن من )طبيعيا غير و

 األفراد من مختلف األعمار واألجناس على ذلك يؤثر أن هذه المواد، ويمكن انبعاثات عن تنتج )األمد طويلة( مستمرة
 .مختلف بشكل

 بشكل تؤثر التلوث والتي أخري من أشكال في وخدمات المنشأة ومنتجات أنشطة تتسبب قد  :األخرى التلوث أشكال −
 ذلك ويتضمن مختلف، بشكل على األفراد أن تؤثر أيضًا الممكن من يوالت المجتمعات ورفاهية صحة على سلبي

 مثل الفيروسية( الملوثة والعوامل واإلشعاعي والتلوث الموجي البصري بالشم والتلوث المتعلق والتلوث الضوضاء
  ).مثل السالالت العدوانية ( البيولوجية من مصادر متفرقة واألضرار االنبعاثات) والبكتيرية

  

 الصلة وثيقة والتوقعات اإلجراءات 2.3.5.6

 :األتي التلوث أن تقوم بعمل لمنع وخدماتها ومنتجاتها أنشطتها أداء وتحسين تطوير اجل من المنشأة على ينبغي

 .تحديد تأثيرات وجوانب قراراتها وأنشطتها على البيئة المحيطة  −

 .بأنشطتها المتعلقة والنفايات التلوث مصادر تحديد  −

 . الطاقةواستهالك المياه وإخراج النفايات واستهالكالحد من التلوث  حول والتقرير لوتسجي قياس  −

 الجيدة اإلدارة من بإدارة النفايات والتأآد الخاص التسلسل باستخدام والنفايات التلوث منع إلي تهدف التي التدابير تطبيق  −
 المحتومة؛ والنفايات للتلوث

 الملوثة الفعلية والمحتملة، وبالمخاطر الصحية، االنبعاثاتا يتعلق بالنفايات المشارآة مع المجتمعات المحلية فيم  −
 وتدابير التخفيف الفعلية والمحتملة؛

تطبيق التدابير للحد التدريجي والتقليل المباشر والغير مباشر ضمن نطاق سيطرتها، وباألخص من خالل تطوير   −
 ات البيئية االجتماعية؛وتعزيز االمتصاص السريع لمزيد من المنتجات والخدم

المخاطر المعروفة التى  في ذلك بما والمنتشرة المستخدمة الخطرة السامة بالمواد المتعلقة واألنواع الكميات إعالن  −
 المواد بالنسبة للعمليات العادية وآذلك اإلصدارات العرضية؛ لهذه البيئية والمخاطر اإلنسان بصحة تضر

  : ما يلىالتجديد بإنتظام ومنع إستخدام  −

 .والمحددة من قبل القانون المحلى والمواثيق الدولية المحظورة الكيميائية المواد  −

وينبغى على المنشأة أن تسعى أيضًا . المواد الكيميائية المحددة من قبل الجهات العلمية أو آى طرف معنى آخر  −
 الكيميائية المواد وتشمل .تأثيرها لمنع إستخدام هذه المواد الكيميائية من قبل المنشآت آلت تقع ضمن مجال

 الدائمة، العضوية ، الملوثات األوزون طبقة لتآآل المسببة الحصر المواد المثال ال سبيل على تجنبها الواجب
 تحديدها تم آما(الضارة  الحشرية والمواد الكيميائية روتردام ، المبيدات اتفاقية في والمواد الكيميائية المشمولة

 من منتجات الناتج للدخان التعرض ذلك بما في( المسرطنة الكيميائية والمواد )العالمية لصحةمنظمة ا قبل من
 البيولوجي التراآم ذات وآذلك المواد اإلنجاب على تؤثر التي والمواد الكيميائية للطفرات المسببة أوالمواد )التبغ

 والمواد السامة؛
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 الموجودة داخل وخارج الحوادث تغطى طوارئ وخطة لها دواالستعدا الحوادث الكيميائية منع برنامج تنفيذ  −
 وينبغى أن يتضمن .المحلية واألطراف المعنية األخرى والهيئات والمجتمعات والشرآاء العمال وإشراك الموقع

 .العامة والمعلومات والتعليم اإلخطار وأنظمة االتصال وإجراءات مثل هذا البرنامج تحديد وتقييم المخاطر

 للموارد المستدام االستخدام :2 البيئية ضيةالق 4.5.6

 القضية وصف 1.4.5.6
قدرة  ضمن حتى تعمل التغيير إلي تحتاج واإلنتاج لالستهالك الحالية األشكال فان المستقبل، في الموارد إتاحة من للتأآد

 اآتماله لمستوي  مساويأو من بمعدل اقل استخدامه للمورد أن يتم المستدام االستخدام ويعني .التحمل لكوآب األرض
فإن اإلستدامة طويلة األمد تتطلب أن يكون معدل إستخدامها ) مثل الوقود الحجرى(بالنسبة للمورد غير المتجدد  .الطبيعي

 من خالل للموارد المستدام االستخدام تجاه المنشأة تقدم تحقق أن يمكن.أقل من المعدل الذى يتم به إستبدال المورد المتجدد
استبدال  أو دمج خالل مسئولية ومن أآثر بطريقة واألراضي والمياه والمعالجة الخام المواد و الكهرباء والوقود استخدام
 وهناك أربعة . التقنية المبتكرة– على سبيل المثال –المتجددة وذلك عن طريق إستخدام  بالموارد المتجددة غير الموارد
 :وهم الفعالة رئيسية للتنمية مجاالت

 وعمليات للمباني والنقل الطاقة الالزمة لتقليل الطاقة حول آفاءة برامج تنفذ أن ينبغى على المنشأة : لطاقةا آفاءة  −
 استخدام في الكفاءة آما أن التحسينات .وتقديم الخدمات أو األغراض األخرى االليكترونية واألجهزة والمعدات اإلنتاج
مثل الطاقة الشمسية  المتجددة للمواد المستدام االستخدام  لتطويرأيضًا المجهودات المبذولة ينبغى أن تكمل الطاقة

 .البيولوجية والكهرباء المائية وطاقة المد وطاقة الرياح والكتلة

وتعيد إستخدامها فى عملياتها وأن تحث على الحفاظ  المياه على المنشأة تحافظ أن ينبغى : المياه على والحصول الحفاظ  −
االحتياجات  من الصحية والخدمات فيها اآلمنة والموثوق مياه الشرب توفير ويعد.ل تأثيرهاعلى المياه فى نطاق مجا

 الشرب مياه على المستدام الحصول توفير) 13اإلطار (  اإلنمائية أهداف األلفية وتشمل.األساسية لإلنسان والحقوق
دام المياه في عملياتها وتحث على حفظ المياه  وينبغي على المنشأة أن تقوم بترشيد وتقليل استخدام وإعادة استخ.اآلمنة

 ضمن نطاق تأثيرها؛

 عن العبء البيئي المسبب لتقليل المواد بكفاءة خاصة تنفيذ برامج ينبغى على المنشأة  :دالموا الكفاءة فى إستخدام  −
ويعتمد  .خدماتها توصيل في أو أنشطتها المستخدمة في المكتملة للمنتجات أو اإلنتاج لعمليات الخام المواد استخدام طريق

.  عن طريق تحديد الطرق لزيادة آفاءة إستخدام المواد الخام فى مجال تأثير المنشأة– فى جوهره –برنامج آفاءة المواد 
 النظم البيئية على بالتأثير المثال سبيل على ترتبط مباشرة غير أو سواء مباشرة عديدة بيئية يسبب أعباء المواد فاستخدام
 المواد ومعالجة ونقل استخدام عن الناتجة واالنبعاثات الغابات والعمل في للتعدين

 . ينبغي أن يأخذ في االعتبار متطلبات المصادر للمنتج النهائي أثناء االستخدام: متطلبات مصادر محدودة من المنتج  −

  

 الصلة وثيقة والتوقعات اإلجراءات 2.4.5.6
 :يلي ما عمل المنشأة على غيينب ، المنشأة  بكافة أنشطة يتعلق فيما

 المستخدمة؛ الموارد من وغيرها والمياه الطاقة مصادر تحديد −

 األخرى؛ والموارد والمياه للطاقة الرئيسية االستخدامات حول والتقرير وتسجيل قياس −

 عتبار لمؤشراتفي اال الوضع مع األخرى والموارد والمياه للطاقة استخدامها تقليل الموارد بهدف لكفاءة تدابير تنفيذ −
 المعايير؛ من وغيرها الممارسات أفضل

  منخفض؛ تأثير وذات متجددة بديلة بموارد المتجددة غير الموارد استبدال أو إستكمال −

 إستخدام مواد تم إعادة تدويرها وإعادة إستخدام المياه آلما أمكن ذلك؛ −
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  ستخدمين؛الم لكل المياه علي العادل الحصول لضمان المائية الموارد إدارة −

 تعزيز عملية الشراء المستدامة؛ −

 النظر في اعتماد وتبني مسئولية المنتج الممتدة؛ −

 .تعزيز االستهالك المستدام −

  

 المناخي التغير حدة من التخفيف :  3 البيئية القضية 5.5.6

 القضية وصف 1.5.5.6
 هي والميثان، أآسيد الكربون ثاني ثلم البشرية األنشطة من الحراري االحتباس غازات انبعاثات أن به المعترف من

 المالحظة االتجاهات ومن .والبشرية على البيئة الطبيعية الجوهرية التأثيرات ذو العالمي المناخي للتغير الرئيسية المسببات
 ،تكرارية أآثر بشكل شديدة مناخية أحداث حدوث أشكال سقوط األمطار، تغييرات في الحرارة، درجات ارتفاع :والمتوقعة
 إلي يصل قد المناخي التغير أن المتوقع ومن .وصيد األسماك والزراعية البيئية في األنظمة البحر، التغير مستويات ارتفاع

  .مواجهتها الصعب ومن عنيفة التغيرات فيه هذه حد تكون

 وسوف )اشرةأو غير مب مباشرة بطريقة سواء( الحراري ات االحتباس غاز انبعاثات عن بعض مسئولة منشأة آل تكون
 الحراري االحتباس غازات انبعاثات بتقليل ضمنية فيما يتعلق ادوار منشاة ولكل .المناخي بالتغير ما بطريقة منشأة آل تتأثر

 ضمنية أشكال له المناخي التغير مع التكيف .)التكيف(للتغير المناخي  إلي التخطيط باإلضافة) التخفيف(بها  الخاصة
  .اإلنسان وحقوق والرخاء ت على الصحةفى صورة تأثيرا اجتماعية

  

 الصلة وثيقة والتوقعات اإلجراءات 2.5.5.6

 المناخي التغير حدة من التخفيف 1.2.5.5.6
  :يلي ما على المنشأة عمل ينبغي وخدماتها، ومنتجاتها المنشأة بأنشطة المتعلقة المناخي التغير حدة تأثيرات من للتخفيف

 المسؤولية )مجال(وتحديد حدودها  الحراري االحتباس غازات النبعاثات المباشرة وغير المباشرة المصادر تحديد −
 بها؛ الخاصة

 استخدام خالل من أن يكون ذلك ويفضل عنها الناتجة الحراري االحتباس غازات انبعاثات حول والتقرير وتسجيل قياس  −
وأدوات خاصة  للمبادرات بعض أمثلة  يوجدحيث أ انظر الملحق( دوليا عليها المواصفات المعايير في الموضحة الطرق

 ؛)بالمسؤولية المجتمعية

 أومجال مجال تحكمها ضمن االحتباس الحراري لغازات المباشرة وغير المباشرة االنبعاثات لتقليل إجراءات تنفيذ  −
 تأثيرها؛

 استخدام  طريق عن– على سبيل المثال –الوقود الحجرى واآلثار الناجمة عن إستخدامه وذلك  إستخدام تقليل −
 الحراري، مع االحتباس غازات حياة انبعاثات دورة تقليل بهدف المتجددة والطاقة االنبعاثات المنخفضة ذات التكنولوجيات

 الموارد؛ المتزايد لهذه االستخدام عن الممكنة الناتجة والمجتمعية البيئية العواقب االعتبار في الوضع

 المعدات من العمليات أو) األوزون طبقة تآآل تسبب التي تلك خاصة(الحراري  ساالحتبا غازات انبعاث منع أو تقليل  −
 الهواء؛ وتكييف والتهوية التسخين وحدات ذلك في بما

تحقيق مدخرات من الطاقة بقدر اإلمكان في المنشأة، بما في ذلك شراء السلع ذات الكفاءة في استخدام الطاقة وتطوير   −
 آفاءة خدمات ومنتجات الطاقة؛
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 غازات لموازنة انبعاثات اإلجراءات الالزمة تطبيق خالل من الكربون انبعاثات من صفر نسبة تحقيق إلي تهدف أن  −
االنبعاثات والتى تعمل بأسلوب  هذه التي تقلل البرامج  دعم-على سبيل المثال  -خالل من وذلك الباقية الحراري االحتباس

 .بون أو عزلهيتسم بالشفافية أو برامج لحفظ وتخزين الكر

  

  المناخي التغير مع  التكيف2.2.5.5.6
 :يلي ما عمل المنشأة على ينبغي المناخي، للتغير التعرض لتقليل

 المناخي التغير مع ودمج التكيف المخاطر لتحديد المناخية العالمية والمحلية المستقبلية التغيرات اعتبارها في تضع أن  −
 قراراتها صناعة ضمن

 للتكيف مع أمكن آلما الفرص هذه واستخدام المناخي المرتبط بالتغير الضرر تقليل أو لتجنب كوذل الفرص تحديد  −
 ؛)10انظر إطار (المتغيرة  الظروف

تطبيق التدابير للرد على اآلثار القائمة أو المتوقعة والتي تقع ضمن نطاق تأثيرها، والمساهمة في زيادة قدرة األطراف   −
 . المعنية من أجل التكيف

  التكيف مع تغير المناخ  إجراءات  أمثلة10طار اإل

 :وتشمل األمثلة على اإلجراءات المتخذة للتكيف مع ظروف تغير المناخ

 المناخي التغير ألثار األخذ في االعتبار مع التحتية والبنية المناطق وصيانة وتصميم األراضي استخدام اجل من التخطيط  −
والعواصف والجفاف وندرة المياه أو  الفيضانات في ذلك بما المناخية الحادة باتالتقل حدوث وإمكانية المناخي والغموض

 إرتفاع درجات الحرارة؛

 من التأآد إلي لمن يحتاجونها باإلضافة وإتاحتهم والطبية وغيرها والصناعية الزراعية والتقنيات التكنولوجيات تطوير  −
  .اإلنسان الالزمة لصحة األخرى ردواألغذية والموا ومنع تفشى األمراض الشرب مياه سالمة

ويتضمن ذلك إصالح األراضى . اإلجراءات اإلقليمية لتقليل التعرض إلى الفيضانات الناجمة عن مياه األمطار واألنهار  −
األنهار بعيدًا عن المناطق السكنية وتقليل ) تسيير(المرطبة الذى يمكن أن يساعد فى إدارة مياه الفيضانات وإعادة توجيه 

 .خدام األسطح غير المسامية فى المناطق الحضريةإست

  .إتاحة فرص آبيرة لزيادة الوعى من خالل التعليم وغيره بأهمية التكيف واإلجراءات الوقائية من أجل مرونة المجتمع

  

   حماية البيئة وإستعادة البيئة الطبيعية: 4 القضية البيئية  6.5.6

  : وصف القضية1.6.5.6
ة فى      خالل الخمسون عامًا    رة مماثل أى فت ة ب الماضية ، غير النشاط البشرى األنظمة البيئية بشكل سريع ومكثف وذلك مقارن

ى                                   وى عل وع الحي ة  والتن ة للبيئ ة ونهائي ه خسارة جوهري تج عن ة ن وارد الطبيعي ى الم د عل التاريخ ، حيث أن الطلب المتزاي
  .تيجة للتصرفات البشريةاألرض ، فالمساحات الشاسعة سواء فى الريف أو الحضر تحولت ن

يمكن أن تصبح المنشأة ذات مسؤولية مجتمعية أآبر من خالل قيامها بحماية البيئة وإستعادة البيئة الطبيعية والمهام 
). مثل الغذاء والمياه وتنظيم المناخ تكوين التربة والفرص اإلستجمامية(والخدمات المختلفة التى تقدمها النظم البيئية 

  : الرئيسية لهذه القضية ما يلىوتتضمن السمات

التنوع الحيوى هو تنوع الحياة بمختلف أشكالها ومستوياتها وإتحاداتها ويتضمن ذلك تنوع : تقييم وحماية التنوع الحيوى  −
وتهدف حماية التنوع الحيوى إلى ضمان بقاء األنواع البرية والمائية . األنظمة البيئية وتنوع الفصائل والتنوع الجينى

 .وع الجينى واألنظمة البيئية الطبيعيةوالتن
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تساهم األنظمة البيئية فى رفاهية المجتمع من خالل تقديم الخدمات مثل : تقييم وحماية وإستعادة خدمات األنظمة البيئية  −
 التلوث الغذاء والمياه والوقود والسيطرة على الفيضانات وتوفير التربة واللقاح واأللياف الطبيعية واإلستجمام والتخلص من

 .وإذا تم التقليل من قدر هذه األنظمة أو تم تدميرها ، فإنها تفقد قدرتها على تقديم هذه الخدمات. والنفايات
قد تحمى مشروعات المنشأة إلستخدام األراضى الماء والتربة : إستخدام األراضى والموارد الطبيعية بطريقة مستدامة  −

 .البيئة الطبيعيةواألنظمة البيئية أو قد تعمل على إنحطاط 
يمكن لقرارات وأنشطة المنشأة أن تكون ذات تأثيرات جوهرية على البيئة : دفع عجلة التنمية البيئية الحضرية والريفية  −

ويمكن أن ترتبط هذه التأثيرات بالتخطيط الحضرى أو البناء والتشييد أو . الحضرية أو الريفية وأنظمتها البيئية وثيقة الصلة
 .و إدارة مياه الصرف الصحى والنفايات أو التقنيات الزراعيةأنظمة النقل أ

  

    اإلجراءات والتوقعات وثيقة الصلة2.6.5.6
  :ينبغى على المنشأة فيما يتعلق بأنشطتها ومنتجاتها وخدماتها ، عمل ما يلى

  
دابير الالزمة إلقصاء أو تقليل تحديد التأثيرات السلبية المتوقعة على خدمات األنظمة البيئية والتنوع الحيوى وإتخاذ الت  −

 هذه التأثيرات؛

إذا آان ذلك مالئمًا ومتاحًا ، المساهمة فى آليات السوق لتضمين تكلفة األعباء البيئية الناجمة وخلق قيمة إقتصادية فى   −
 حماية خدمات األنظمة البيئية؛

تعادة األنظمة البيئية وأخيرًا فإنه فى حالة عدم أن تعطى األولوية الكبرى لتجنب فقدان األنظمة البيئية الطبيعية ثم إلس  −
امكانية عمل اإلجرائيين السابقين أو عدم آفائتهما لتقليل الخسائر يكون من خالل اإلجراءات التى تؤدى إلى ربح صافى فى 

 .الوقت اإلضافى لخدمات البيئة

ية التى تعزز اإلستخدام المستدام والمحافظة أن تضع وتطبق إستراتيجية متكاملة إلدارة األرض والمياه واألنظمة البيئ  −
 علية بإسلوب مجتمعى عادل؛

 أن تتخذ التدابير الالزمة للحفاظ على األجناس المهددة باإلنقراض أو المستوطنة أو البيئة الطبيعية والتى قد تتأثر سلبًا؛  −

 المحتملة الناتجة عن قراراتها المتعلقة أن تطبق الخطط والتصميمات وممارسات التشغيل آوسيلة لتقليل األعباء البيئية  −
 بإستخدام األراضى بما فى ذلك القرارت المتعلقة بالتنمية الزراعية والحضرية؛

إدماج حماية البيئة الطبيعية واألراضى الرطبة والغابات واألحياء البرية والمناطق المحمية واألراضى الزراعية فى تنمية  −
 أعمال البناء والتشييد؛

ممارسات المستدامة الزراعية والخاصة بصيد األسماك ورعاية الحيوان والغابات آما هو موضح فى المواصفات تبنى ال  −
 .الرئيسية وبرامج منح الشهادات

أن تستخدم بشكل متزايد جزءًا أآبر من منتجات الموردين الذين يقومون باإليفاء بإشراطات المواصفات وبرامج منح   −
 الشهادات؛

يوانات الوحشية وبيئتهم الطبيعية تمثالن جزء من األنظمة البيئية الطبيعية وعلى ذلك فإنه ينبغى أن يتم إعتبار أن الح  −
 تقييمها وحمايتها؛

اإلبتعاد عن المناهج التى تهدد بقاء األجناس أو تؤدى إلى إنقراضها عالميًا أو إقليميًا أو محليًا أو تسمح بإنتشار أو تكاثر   −
 .األنواع العدوانية
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  ممارسات التشغيل العادلة  6.6

  نظرة عامة على ممارسات التشغيل العادلة 1.6.6

   المنشآت وممارسات التشغيل العادلة1.1.6.6
راد     رى واألف شآت األخ ع المن شأة م امالت المن ى تع ى ف سلوك األخالق ة بال شغيل العادل ات الت ق ممارس ك .تتعل ضمن ذل ويت

سيهم                 العالقات بين المنشآت والوآاالت الحكو     اوليهم ومناف ورديهم ومق شآت وشرآائهم وم ين المن ة ب مية باإلضافة إلى العالق
  .والجمعيات التى يكونوا أعضاء فيها

سة                            ام والمناف اخ الع ساد واإلنخراط المسؤول فى المن ة فى مجاالت مكافحة الف شغيل العادل تظهر موضوعات ممارسات الت
  . وإحترام حقوق الملكيةاألخرىق بالمنشآت العادلة والسلوك المسؤول مجتمعيًا فيما يتعل

  
   ممارسات التشغيل العادلة والمسؤولية المجتمعية2.1.6.6

فى مجال المسؤولية المجتمعية فإن ممارسات التشغيل العادلة تختص بالطريقة التى تقوم فيها المنشأة  بإستخدام عالقاتها مع                   
شآت  رىالمن ى يم  األخ ة الت ائج اإليجابي ز النت ى        لتعزي ى تبن شجيع عل سليمة والت ادة ال وفير القي الل ت ن خ ق م ن أن تتحق ك

  .المسؤولية المجتمعية بشكل أوسع فى نطاق مجال تأثير المنشأة
 

   المبادئ واالعتبارات2.6.6
رام    إن إحت ذا ف شآت ول ين المن رة ب ا ومثم رف به ات معت م عالق شاء ودع ر أساسى إلن و أم دة ه ات الجي التصرف باألخالقي

ز و  ع ممارسات        وتعزي شكل األساس بجمي سلوك األخالقى ت ايير ال شجيع مع ة   ت شغيل العادل ع  .الت ساد،  من وممارسة   و الف
د  المسؤولة  السياسية المشارآة ى  يعتم رام  عل انون   احت يادة الق د . س ايير  والتقي ة،  بالمع سائلة   و األخالقي ة الم شفافية  و قابلي  .ال
  .أمانة و بصدق بعضها مع تتعامل ال المنشآت آانت إذا تتحقق أن كنيم ال حقوق الملكية احترام و العادلة المنافسة

  

 الفساد مكافحة:  العادلة التشغيل  قضية ممارسات 3.6.6

  القضية وصف 1.3.6.6
دة ومن    .مشروع غير آسب تحقيق اجل من الممنوحة للسلطة السيئ االستخدام هو الفساد  ويمكن أن يأخذ الفساد أشكال عدي
ة  ساد  أمثل ول رشوة     (رشوة  ال الف ى أو عرض أو قب ام والقطاع     للمسؤولين  )الحث عل  تضارب   الخاص،  فى القطاع الع

 .العادل غير والتأثير التجاري األموال، غسيل النصب، المصالح،
ة   توقيع إلى باإلضافة القانونية للمسائلة ويعرضها للمنشأة األخالقي الصيت الفساد يقوض ة وإداري ا  عقوبات مدني د  .عليه  وق
 المنافسة على سلبيا يؤثر أيضا أن ويمكن .السياسية وإضرارا بالبيئة للعمليات تآآال و اإلنسان لحقوق انتهاآا الفساد عن ينتج

  .االقتصادي والنمو الثروات وتوزيع
 

 الصلة وثيقة والتوقعات اإلجراءات 2.3.6.6
 :والرشوة الفساد منع اجل من يلي ما عمل المنشأة على ينبغي

 واالبتزاز؛ والرشوة الفساد تكافح التي والممارسات السياسات وتطبيق وتنفيذ الفساد خاطرم تحديد  −

 تعد مثًال لمحاربة الفساد وتوفير اإللتزام والتشجيع ومراقبة عملية تطبيق سياسات محاربة الفساد؛ القيادة التأآد من أن  −

 الشأن؛ هذا في مضيا التقدم من اجل حوافز وتقديم والفساد الرشوة علي  للقضاء جهودهم في موظفيها ومندوبيها دعم  −

 مكافحته؛ وآيفية الفساد حول وعي موظفيها ومندوبيها ورفع تدريب  −

 فقط؛ قانونية خدمات ومقابل مالئمة تكون ومندوبيها موظفيها عليها يحصل المكافآت التي أن من التأآد  −
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 جهة الفساد؛إقامة والحفاظ على نظام فعال للمراقبة الداخلية لموا  −

 آليات تمكن تبني خالل من المنشأة سياسات انتهاآات حول التقارير لتقديم موظفيها وشرآائها ومندوبيها ومورديها تشجيع  −
 ؛ االنتقام من خوف دون التقرير من

 الجنائي؛ القانون انتهاآات إلي المعنية القانون تنفيذ سلطات اهتمام توجه أن −

 ممارسات لتبني تشجيع اآلخرين التى ترتبط المنشأة بهم من خالل عالقات عمل خالل نم الفساد مكافحة علي تعمل أن −
 .مماثلة لمكافحة الفساد

  

 المسئولة السياسية المشارآة:  2العادلة التشغيل  قضية ممارسات4.6.6

 القضية وصف 1.4.6.6
ام  في تصب التي عامة سياسة وضع تشجع  العامة وأن العمليات السياسية المنشآت تدعم أن يمكن  .مصلحة المجتمع بوجه ع

راه  التالعب والتهديد مثل إستخدام تأثير غير مالئم وأن تتجنب السلوك تمنع المنشآت أن ينبغي  ذى  واإلآ أن  الممكن  من  وال
  .العامة السياسية العملية يفسط

  
  : االجراءات والتوقعات وثيقة الصلة2.4.6.6

  :ينبغى على المنشأة عمل ما يلى
 وزيادة وعيهم فيما يتعلق بالمشارآة والمساهمة السياسية المسؤولة وآيفية تناول تضارب –ب موظفيها ومندوبيها تدري  −

 .المصالح

 أن تتحلى بالشفافية بخصوص سياستها وأنشطتها المتعلقة بالتكتل والمساهمات السياسية والمشارآة السياسية؛  −

 شطة األشخاص الموآلين للعمل بالنيابة عن المنشأة؛أن تقيم وتطبق سياسات خطوط إرشادية إلدارة أن  −

 أن تتجنب المساهمات السياسية التى تهدف إلى التحكم فى صانعى السياسة من أجل سبب معين؛  −

 .صنع األنشطة التى تشمل المعلومات الخاطئة أو التحريف أو التهديد أو اإلآراه  −

 
 

   العادلةالمنافسة: 3 قضية ممارسات التشغيل العادلة  5.6.6

  : وصف القضية1.5.6.6
شآت  ة المن اليف المنتجات والخدمات وتضمن أن آاف ل من تك ار وتقل اءة واالبتك ى الكف شرة عل ة المنت سة العادل تحث المناف
ى المدى                      ة عل تحصل على فرص متساوية وتشجع تطوير المنتجات أو العمليات الجديدة أو المحسنة ، وتعزز المنافسة العادل

  وتضر مخاطر السلوك غير التنافسى بسمعة المنشأة مع أطرافها المعنية ومن . و االقتصادى ومستويات المعيشةالبعيد النم
  

ة      اخ              . الجائز أن تخلق مشاآل قانوني اء من ساعد فى بن ا ت سى ، فإنه ر التناف سلوك غي شآت اإلشتراك فى ال رفض المن دما ت عن
  .مصلحة الجميعيكون فيه هذا السلوك غير مقبوًال بحيث يصب ذلك فى 

  
ا             سى ، من بينه ر التناف تج أو          : وهناك أشكال عديدة للسلوك غي ع نفس المن آمر مختلف األطراف لبي ا يت تثبيت االسعار حينم

  األطراف ليضاربوا بعرض األسعار التنافسى ، التسعير السلبى تزوير عروض األسعار حينما يتآمر الخدمة بسعر واحد ، 
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ر               بمعنى أن يتم بيع الم     ات غي سوق وفرض عقوب ة ال سين من حلب اد المناف ة بهدف إبع نتج أو الخدمة مقابل سعر ضئيل للغاي
  . عادلة على المنافسين

  
  

   االجراءات والتوقعات وثيقة الصلة2.5.6.6
  :ينبغى على المنشأة أن تعمل ما يلى لتعزيز المنافسة العادلة

  
 .لقواعد التنافسية وأن تتعاون مع الهيئات المعنيةأن تقوم بأنشطتها بطريقة تتماشى مع القوانين وا  −

 إتخاذ إجراءات وغيرها من الضمانات لمنع المشارآة أو الترط فى أى سلوك غير تنافسى؛  −

 أن تعزز من وعى الموظفين بأهمية اإلذعان بالتشريعات التنافسية والمنافسة العادلة؛  −

 السياسات العامة التى تشجع المنافسة؛أن تدعم ممارسات مكافحة اإلغراق واإلحتكار وآذلك   −

إدراك السياق المجتمعى الذى تعمل فيه المنشأة وعدم إستغالل الظروف االجتماعية مثل الفقر لتحقيق مزايا تنافسية غير   −
 .عادلة

  

  تعزيز المسؤولية المجتمعية فى سلسلة القيمة:  4 قضية ممارسات التشغيل العادلة 6.6.6

    وصف القضية1.6.6.6
ادة     .  من خالل ممارسة قراراتها المتعلقة بالحيازة والشراء       األخرىيمكن أن تؤثر المنشأة على المنشآت        وأيضًا من خالل القي

  .تبنى ودعم مبادئ وممارسات المسؤولية المجتمعية،والمراقبة طوال سلسلة القيمة يمكنها تحسين 
  

ار المحت          ار اآلث شراء         وينبغى على المنشأة أن تأخذ بعين اإلعتب ازة وال ة بالحي ا المتعلق ر المقصودة لقراراته ائج غي ة أو النت مل
شآت  ى المن ى    األخرىعل ب عل ن الطل د م ضًا أن تزي ن أي ن الممك لبى وم ر س ل آث ب أو تقلي ام خاص لتجن ه إهتم  وأن توج

سلطا         . المنتجات والخدمات المسؤولة مجتمعياً    دور ال ديل ل ا ب ى إنه ذه اإلجراءات عل رى ه ذ    الينبغى أن ت ق وتنفي ت فى تطبي
  .القوانين والقواعد

  
  .تعد آل منشأة في سلسلة القيمة مسؤولة عن االمتثال للقوانين والقواعد المطبقة وعن تأثيرها على المجتمع والبيئة

  
  

   االجراءات والتوقعات وثيقة الصلة2.6.6.6
  :تأثيرهاينبغى على المنشأة أن تقوم بما يلى لتعزيز المسؤولية المجتمعية فى مجال 

  
أن تدمج داخل سياساتها وممارستها الخاصة بالشراء والتوزيع والتعاقد آافة المعايير األخالقية والمجتمعية والبيئية   −

 والخاصة بالمساواة بين الجنسين بما فى ذلك الصحة والسالمة وذلك بهف تحسين التوافق مع أهداف المسؤولية المجتمعية؛

  تبنى السياسات المماثلة دون المشارآة فى سلوك غير تنافسى فى عمل ذلك؛أن تشجع المنشآت األخرى على  −

أن تنفذ استقصاءات ومراقبة مالئمة حول المنشآت التى تتعامل معها وذلك من أجل منع قبول التسويات فيما يتعلق   −
 بالتزامات المنشأة تجاه المسؤولية المجتمعية؛

الصغير والمتوسطة بما فى ذلك مساعدتهم لرفع الوعى حول الموضوعات أن تضع فى إعتبارها توفير الدعم للمنشآت   −
المساعدات الفنية أو بناء : على سبيل المثال (اإلضافيةالمتعلقة بالمسؤولية المجتمعية وأفضل الممارسات وآذلك المساعدات 

 لتقابل أهداف المسؤولية المجتمعية؛) القدرات أو الموارد األخرى

  فى زيادة وعى المنشآت التى تتعامل معها حول قضايا المسؤولية المجتمعية ومبادئها؛أن تساهم بشكل فعال  −
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دعم وتعزيز المعالجة العادلة والعملية للتكاليف والفوائد الناجمة عن تطبيق ممارسات مسؤولة مجتمعيًا عبر سلسلة القيمة   −
وذلك يشمل ممارسات . لبية األهداف المسؤولة مجتمعيًا تعزيز قدرة المنشآت فى سلسلة القيمة لت– آلما أمكن ذلك –شاملة 

 .شرائية آافية، مثل التأآد من أنه تم دفع مبالغ معقولة وعادلة وأنه يوجد أوقات تسليم آافية وعقود ثابتة

  

 إحترام حقوق الملكية: 5 قضية ممارسات التشغيل العادلة 7.6.6

   وصف القضية1.7.6.6
ك المصلحة فى األراضى واألصول                      تشمل حقوق الملكية الملكيات ا     ا فى ذل ة بم ة الفكري لمادية والممتلكات الخاصة بالملكي

وق األخرى                     ة والحق وق المعنوي ة والحق وارد المالي راع والم راءات اإلخت د    . المادية األخرى وحقوق الطبع والنشر وب وهى ق
ة   ل المعرف ر مث ة أآب ة ملكي شمل مطالب ضًا لت د أي ةتمت ات معالتقليدي ة   لمجموع ة الفكري سكان األصليين أو الملكي ل ال ة مث ين

  .للموظفين أو غيرهم
  

  .إن اإلعتراف بحقوق الملكية يعزز االستثمار واألمان اإلقتصادى والمادى باإلضافة إلى تشجيع اإلبداع واإلبتكار
  
  

   اإلجراءات والتوقعات وثيقة الصلة2.7.6.6
  :ينبغى على المنشأة

 ت التى تعزز احترام حقوق الملكية والمعرفة التقليدية؛أن تطبق السياسات والممارسا  −

 أن تقوم بإجراءات االستقصاءات المناسبة لكى تثق فى شرعية الملكية من أجل استخدام أو التصرف فى الملكية؛  −

 أال تزاول أى أنشطة تنتهك حقوق الملكية بما فى ذلك سوء إستخدام الوضع السائد والتزوير واإلنتحال؛  −

  تعويضات عادلة للملكية التى تحصل عليها أو تستخدمها؛أن تدفع  −

أن تضع فى اعتبارها توقعات المجتمع وحقوق االنسان واالحتياجات الرئيسية لألفراد عند ممارسة وحماية حقوق الملكية   −
 .الفكرية الخاصة بها وآذلك حقوق الملكية المادية

 
 

   قضايا المستهلك  7.6

  المستهلك نظرة عامة عن قضايا 1.7.6

  المنشآت وقضايا المستهلك  1.1.7.6
ستهلكين                         اه هؤالء العمالء والم ا مسؤوليات تج ستهلكين له اول  . إن المنشآت التى تقدم منتجات أو خدمات للعمالء والم وتتن

ى تت        6-6 البند ضايا الت سبة للق ا بالن ة أم شكل    القضايا التى تتعلق بشكل رئيسى بالعمالء الذين يشترون ألغراض تجاري ق ب عل
د وهناك أجزاء معينة بكل من       . البندفيتم تناولها فى هذه     ) مستهلكين(رئيسى باألشخاص الذين يشترون ألغراض خاصة         البن

  . يمكن أن تخص العمالء أو المستهلكين على حد سواءالبند وهذه 6-6
ف                  ة وش ة واستخدام معلومات نزيه وفير معلومات دقيق ات         هذه المسؤوليات تتضمن التعليم وت سويق والعملي دة فى الت افة ومفي

ة عن إستخدام المنتجات والخدمات ومن                    ل المخاطر الناجم ضًا تقلي ا تتضمن أي ستدام ، آم التعاقدية وتعزيز اإلستهالك الم
شآت               د من المن وم العدي دعم وإجراءات اإلسترداد وتق داد بالمعلومات وخدمات ال ع واإلم صنيع والتوزي خالل التصميم والت

  .تناول المعلومات الشخصية ويكون لديها مسؤولية لحماية هذه المعلومات وخصوصية المستهلكينبجمع أو 
ضايا                             البندتطبق مبادئ هذه     د تختلف صلة الق ك فق رغم من ذل ى ال ستهلكين ، وعل ة الم م لخدم  على آافة المنشآت فى دوره

  ). امة أو أنواع أخرىمثل مشروع خاص أو خدمة ت(إختالفًا آبيرًا وفقًا لنوع وظروف المنشأة 
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ى     رة ف رص آبي ساهمة بف شآت بالم وم المن تهالك وتق دمها        اإلس ى تق ا الت الل منتجاته ن خ ستدامة م ة الم ستدام والتنمي الم
  .والمعلومات التى تقدمها ، بما فى ذلك معلومات عن االستخدام واإلصالح والتخلص من النفايات

  
  معية قضايا المستهلك والمسئولية المجت2.1.7.6

سالمة واإلستهالك            ة الصحة وال ة وحماي سويق العادل ترتبط قضايا المستهلك فيما يتعلق بالمسؤولية المجتمعية بممارسات الت
ية     ات األساس دمات والمنتج ى الخ ات والخصوصية ، والحصول عل ة البيان ا وحماي ات ومعالجته سوية المنازع ستدام وت الم

ا  يم وغيره ادي  . والتعل وط اإلرش دم الخط ضايا       يق ن ق ية ع ات األساس ستهلك المعلوم ة الم ة بحماي دة والخاص م المتح ة لألم
 )11أنظر اإلطار (المستهلك واإلستهالك المستدام 

  

   الخطوط اإلرشادية لألمم المتحدة لحماية المستهلك-11اإلطار 
ة فى مجال حماي                  ائق الدولي ة          تعد الخطوط اإلرشادية لألمم المتحدة لحماية المستهلك أهم الوث د تبنت الجمعي ستهلك ، وق ة الم

ام              ادية فى ع اع  1985العمومية لألمم المتحدة هذه الخطوط اإلرش ام     .  باإلجم ذه الخطوط           1999وفى ع م توسيع نطاق ه  ت
ستدام        ى تواجه           . اإلرشادية لتشمل فقرات حول اإلستهالك الم ستهلكين من األخطار الت ة جموع الم دول لحماي دعو ال وهى ت

صادية         صحتهم وسالمتهم و   ة المصالح اإلقت ز وحماي ستهلكي لتعزي وفير             نللم ة وت ارات واعي ام بإختي ستهلكين للقي ين الم  وتمك
وين جماعات            ة لتك ستدام وضمان الحري اذج اإلستهالك الم التعليم للمستهلكين وتوفير التعويضات الحقيقية لهم واإلرتقاء بنم

  .للمستهلكين
ا                تم وضع وتفصيل مبادئ حماية المستهلك هذه م        م اإلشارة إليه األمم المتحدة، وت ن خالل نص الخطوط اإلرشادية الخاص ب

  ".حقوق المستهلك"بوصفها 

  
  المبادئ واالعتبارات 2.7.6

  المبادئ 1.2.7.6
ستهلك     هناك عدد من المبادئ التى ينبغى أن توجه ممارسات المستهلك المسئولة مجتمعيًا وهى             وق الم مبادئ مأخوذة من حق

 تشكل جزءًا من الخطوط اإلرشادية لألمم المتحدة لحماية المستهلك ، ورغم أن هذه الخطوط اإلرشادية مصاغة            الثمانية التى 

ساهم                   ا ت لمستوى الدول ، فهى توفر التوجيه بشأن القيم األساسية لحماية المستهلك ، والتى يمكن أن تكون مفيدة للمنشآت ألنه

 :ف بالحقوق التاليةفى تحليل قضايا المستهلك ، هذه المبادئ تعتر

  هذا هو الحق فى الحماية من عمليات اإلنتاج والمنتجات والخدمات التى تشكل خطرًا على الصحة :األمن والسالمة   −
 .والحياة

  هذا هو الحق فى الحصول على الحقائق الالزمة لإلختيار الواعى ، والحماية من اإلعالنات أو ) :اإلعالم(آن على علم   −
 يانات المضللة أو غير شريفةمن بطاقات الب

  هذا هو الحق فى أن تكون قادر على اإلختيار من مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المقدمة  : حق اإلختيار  −
 .بأسعار تنافسية مع ضمان جودة مرضية

مية ، وفى  هذا هو الحق فى الحصول على تمثيل مصالح المستهلكين فى صنع وتنفيذ السياسة الحكو:حق اإلستماع   −
 .تطوير المنتجات والخدمات

   هذا هو الحق فى الحصول على تسوية عادلة من الشكاوى والمطالبات ، بما فى ذلك التعويض عن سوء  :التعويضات  −
 .التمثيل أو تقديم المنتجات سيئة أو خدمات غير مرضية
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رات الالزمة لعمل إختيارات واعية موثوق فيها   تثقيف المستهلك  هذا هو الحق فى إآتساب المعرفة والمها:التثقيف   −
 .بشأن المنتجات والخدمات مع اإللمام بحقوق المستهلك األساسية ومسؤولياته وآيفية التعامل معها

 .  هذا هو الحق فى العيش والعمل فى بيئة ال تهدد رفاهية الجيل الحالى واألجيال القادمة :بيئة صحية  −

 : تتضمن مبادئ إضافية
التى تنص على أنه ال يجوز ) 12البند (  هذه هى مستمدة من اإلعالن العالمى لحقوق اإلنسان  :م حق الخصوصيةإحترا  −

إخضاع أحد للتدخل التعسفى فى حياته الخاصة أو شئون أسرته أو بيته أو مراسالته ، أو التهجم عليه فى شرفه وسمعته 
 .دخل أو التهجموأنه لكل فرد الحق فى حماية القانون من مثل هذا الت

هذه هى مستمدة من إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية وما تاله من إعالنات أو إتفاقات والتى تعزز   :المنهج الوقائى  −
المفهوم بأنه فى حالة وجود خطر جسيم أو تدمير نهائى للبيئة أو الصحة البشرية ، فإنه ينبغى أال يستخدم نقص اليقين 

جيل إتخاذ التدابير لمنع تدهور البيئة أو الضرر على صحة اإلنسان، عند النظر في فعالية حساب العلمى الكامل آذريعة لتأ
 .التكلفة، فإنه ينبغي على المنشأة أن تضع في اعتبارها التكاليف والفوائد االقتصادية على المدى الطويل

) 2،6أنظر اإلطارين (قوق اإلنسان  وهذا مستمد من اإلعالن العالمى لح:المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة   −
الذى يوفر األسس اإلضافية لتحليل قضايا المستهلك ومنع إستمرار ) 13انظر اإلطار (واألهداف اإلنمائية لأللفية الجديدة 

 )12أنظر اإلطار (اآلراء الشائعة للجنسين 

ه من قبل جميع األشخاص ألقصى درجة   هذا هو تصميم المنتجات والبيئات لكى يتم إستخدام :تعزيز التصميم العالمى  −
االستخدام العادل ، المرونة فى اإلستخدام ، :  مبادئ للتصميم العالمى7هناك . ممكنة دون الحاجة للتعديل أو لتصميم خاص

اإلستخدام البسيط والبديهى ، المعلومات المدرآة ، التجاوز عن األخطاء ، الجهد البدنى المنخفض وحجم ومكان التوجه 
 .ستخدامواإل

  
   اإلعتبارات2.2.7.6

ه يمكن                            سية، فإن ة اإلحتياجات الرئي رام حق تلبي ضمان إحت دول ل ى عاتق ال ع عل سية تق رغم من أن المسؤولية الرئي على ال
وال سيما فى المناطق التى تكون فيها الدولة غير قادرة على تلبية اإلحتياجات األساسية       . للمنشأة اإلسهام فى تحقيق هذا الحق     

ك اإلحتياجات                     للش ة تل اس لتلبي درة الن ا    . عب بشكل آافى ، فإنه على المؤسسات أن تراعى تأثير أنشطتها على ق وينبغى عليه
  .أيضًا أن تتجنب اإلجراءات التى من شأنها أن تعرضها للخطر

دي            ) 8.7.3.6أنظر الفقر   (ويحتاج المستهلكون من المجموعات المستضعفة       م ل وع خاص ، فه هم إحتياجات   إلى معاملة من ن
ر                   ضًا غي وا أي د يكون رفتهم ، وق ًا لمع ادرين للعمل وفق خاصة حيث أنهم قد ال يدرآون حقوقهم ومسؤولياتهم أو يكونوا غير ق
دما                          ة عن ام متوازن اذ أحك ى إتخ مدرآين أو غير قادرين على تقييم المخاطر المحتملة المرتبطة بالمنتجات أو الخدمات أو عل

  .يقوموا بعمليات تسوق
  

  التسويق العادل ، المعلومات الحقيقية والنزيهة ، والممارسات التعاقدية العادلة: 1 قضية المستهلك  3.7.6

  وصف القضية 1.3.7.6
ة والن   ات الحقيقي ادل والمعلوم سويق الع ات     زإن الت ة بالمنتج ات الخاص وفر المعلوم ة ت ة العادل ات التعاقدي ة ، والممارس يه

ه                  والخدمات فى أسلوب يفهمه الم     يح ل شترياته ويت ق بم ا يتعل ة فيم رارات واعي اذ ق ستهلكين إلتخ ك للم يح ذل ستهلكين حيث يت
ًال من        . المقارنة بين صفات المنتجات والخدمات المختلفة  شرعية لك ة المصالح ال ى حماي فالعمليات التعاقدية العادلة تهدف ال

ا لطة التف ى س وازن ف دم الت ن خالل تخفيف ع ستهلكين م وردين والم ين االطرافالم سئول . وض ب سوق الم ستلزم الت د ي وق
ة من     . اإلمداد بالمعلومات حول التأثيرات المجتمعية والبيئية طوال دورة الحياة وسلسلة القيمة آاملة          وتلعب التفاصيل المقدم

لبيانات الوحيدة  قبل الموردين الخاصة بالمنتجات والخدمات دورًا هامًا فى قرارات الشراء حيث أن هذه المعلومات قد نوفر ا                
  . المتاحة للمستهلكين بسهولة
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تالءم مع                   سبب فى شراء منتجات وخدمات ال ت ة أو المضللة يمكن أن تت ر الكامل ة أو غي ر العادل فالتسويق والمعلومات غي
ؤدي  . احتياجات المستهلك وبالتالى تتسبب فى إهدار األموال والموارد والوقت وقد تضر المستهلك او البيئة         د ي ضًا   وق ك أي  ذل

ون                 اذا يثق ون بمن أو بم ستهلكين حيث ال يعرف و أسواق المنتجات والخدمات         . إلى انخفاض ثقة الم ى نم ضًا عل ؤثر أي د ي وق
  .األآثر استدامة

  
   االجراءات والتوقعات وثيقة الصلة2.3.7.6

  :ينبغى على المنشأة عمل ما يلى عندما تتواصل مع المستهلكين
 خداعية مضللة أو غير عادلة بما فى ذلك إزالة معلومات ضرورية وحرجة؛أال تشترك فى أى ممارسة   −

الموافقة على مشارآة المعلومات ذات الصلة على نحو يتسم بالشفافية والذي يسمح بتيسير الوصول والمقارنات آأساس   −
 .للحصول على االختيار الواعي من قبل المستهلكين

 اضح؛أن تحدد عمليات التسويق واإلعالن بشكل و  −

 ضرورية ملحقات إلي أي باإلضافة والخدمات أن تعلن السعر اإلجمالى والضرائب والشروط الخاصة  بالمنتجات  −
 السنوية لفائدة الفعلية بالنسبة تخبره أن ينبغي بالقسط المشتري الشراء على تعرض وعندما .النقل تكاليف وآذلك لالستخدام
 وتواريخ االستحقاق الدفع أقساط وعدد دفعه الواجب والمبلغ اإلجمالية لتكلفةا تتضمن المئوية التي النسبة متوسط وآذلك
 األقساط؛ لهذه

 .أن تكون قادرة على تقديم األدلة والبراهين من خالل توفير الحقائق والمعلومات األساسية عند طلبها  −

 لنوع أو العالقات الشخصية؛أال تستخدم نص أو رسوم التى تخلد اآلراء النمطية فيما يتعلق بالجنس والدين وا  −

أن تعطي األولوية إلعالن وتسويق أفضل المصالح والفوائد الخاصة بالمجموعة المستضعفة بما فيهم، األطفال، وليس   −
 .االنخراط في األنشطة التي تضر بمصالحهم

 :أن توفر معلومات آاملة ودقيقة ومفهومة وقابلة للمقارنة بلغات نقطة البيع حول  −

ار                       آافة األوج  − تثمارية مع األخذ فى االعتب ة واالس ك المنتجات المالي ه المتعلقة بالمنتجات والخدمات بما فى ذل

 دورة الحياة الكاملة؛

تخدام     − ددة باس ى مح ا ه دمات آم ات والخ سية للمنتج ودة الرئي مات الج تم   إس ى ي ية والت ار قياس راءات اختب ج

ى              مقارنتها بمتوسط األداء أو الممارسة األفضل إذا أمكن           ذه المعلومات مقصورًا عل وفير ه  ؛ ينبغى أن يكون ت

 الظروف التى تكون مالئمة وعملية لمساعدة المستهلكين؛

رة        − واد الخط ة والم رة المحتمل ات الخط ل العملي دمات مث ات والخ ة بالمنتج سالمة الخاص صحة وال ب ال جوان

 والمواد الكيميائية الخطرة التى تحتويها أو تفرزها المنتجات؛

  الحصول على المنتجات والخدمات؛إمكانيةت حول معلوما −

ك          − ا فى ذل عنوان المنشأة وتليفونها وعنوان البريد االليكترونى الخاص بها فى حالة آان البيع محلى أو دولى بم

 .وسائل االنترنت والتجارة االليكترونية والطلبات البريدية

 :أن تستخدم العقود التى تكون آما يلى −

 .ومفهومةمكتوبة بلغة واضحة  −
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أال تتضمن شروط تعاقدية غير عادلة مثل إقصاء  وتتسم بالشفافية فيما يتعلق بمدة سريان العقد وفترات اإللغاء      −

ستهلكين أو                          ى الم ل خطر اإلفالس ال شروط ونق ر األسعار وال رد لتغيي ر عادل والحق المنف المسؤولية بشكل غي

 .العقود ذات المدد الطويلة على نحو غير مالئم

رات              أ  − د وفت دة سريان العق اليف وم شروط والحاالت والتك ن توفر معلومات واضحة وآافية حول األسعار وال

 .اإللغاء

 
  حماية صحة  وسالمة المستهلكين: 2 قضية المستهلك 4.7.6

   وصف القضية1.4.7.6
سبب فى ضرر                        سبب آى خطر يت ة الت وفير منتجات وخدمات أمن د استخدامها     تشمل حماية صحة وسالمة المستهلكين ت  عن

ة                    ة متوقع سيئون إستخدامها بطريق دما ي ر مباشر أو عن د التعليمات الواضحة الخاصة        . وإستهالآها بشكل مباشر أو غي وتع
  .باإلستخدام اآلمن شاملة للتجميع والصيانة جزءًا مهمًا لحماية الصحة والسالمة

ستهلكين  قد تتأثر سمعة المنشأة بطريقة مباشرة من خالل تأثير منتجاتها و         وينبغى أن تكون   . خدماتها على صحة وسالمة الم
  . أم الةالقانونيالمنتجات والخدمات آمنة بغض النظر عن مدى تطبيق اشتراطات السالمة 

تخلص                     وتتضمن السالمة توقع المخاطر المحتملة لتجنب الضرر أو الخطر، وحيث أنه من الصعب توقع آافة المخاطر أو ال
  .لخاصة بحماية السالمة ينبغى أن تتضمن آليات لسحب المنتجات وإعادتهامنها ، فإن التدابير ا

  
   االجراءات والتوقعات وثيقة الصلة2.4.7.6

ة           ة خاص ولى عناي ة وأن ت راءات التالي ذ االج شأة ان تتخ ى المن ى عل ستهلكين ينبغ المة الم حة وس ة ص ق بحماي ا يتعل فيم
  :ديها القدرة لتدرك أو تقيم المخاطر المحتملةبمجموعات األقلية التى من الممكن ان يكون ليس ل

ينبغى على المنشأة أن تقدم منتجات وخدمات آمنة للمستخدمين واألشخاص اآلخرين وممتلكاتهم والبيئة وذلك تحت   −
 ظروف االستخدام العادية والمعقولة والمتوقعة؛

. ات الصحة والسالمة لتناول آافة أوجه الصحةينبغى على المنشأة أن تقيم مدى مالئمة قوانين ومعايير وقواعد ومواصف  −
وينبغى أن تهدف المنشأة الى ما هو وراء الحد االدنى من متطلبات السالمة إذا آان هناك دليل يشير إلى هذه المتطلبات 
األعلى ستحقق بشكل جوهرى حماية أفضل آما هو موضح من خالل الحوادث الخاصة بالمنتجات أو الخدمات التى تتطابق 

 ع الحد األدنى من المتطلبات ، أو إتاحة المنتجات أو تصميم المنتجات التى من الممكن أن تقلل عدد أو شدة هذه الحوادث؛م

إذا أظهر منتج ما بعد طرحه فى السوق أى اضرار غير متوقعة أو به عيب خطير أو يحتوى على معلومات مضللة أو   −
 التى ال تزال فى سلسلة التوزيع وأن تقوم باسترداد المنتجات مستخدمة زائفة ، ينبغى أن تسحب المنشأة آافة المنتجات

االجراءات المالئمة وطرق االعالم للوصول إلى األشخاص الذين قاموا بشراء هذا المنتج وقد تكون إجراءات التتبعية نافعة 
 .فى هذه الحالة

 :ينبغى على المنشأة أن تقلل المخاطر فى تصميم المنتجات من خالل  −

 المستخدمين المرجحة وأن تولى عناية خاصة بمجموعات األقلية؛) مجموعات(أن تحدد مجموعة   −

ة                           − ة واألضرار الناشئة فى آاف ة أو الخدم تج أو العملي ع للمن أن تحدد االستخدام المراد وسوء االستخدام المتوق

 المراحل وشروط استخدام المنتج أو الخدمة؛

ك الحوامل     –تخدام محدد أو مجموعة اتصال     لكل اس  –أن تتوقع وتقيم المخاطر       − ا فى ذل شأ من    – بم  والتى تن

 االضرار الموضحة؛

اع ترتيب             − ق اتب ات أن تقلل من المخاطر عن طري الى األولوي ة      :  الت صائح الوقائي ة والن عمل التصميمات اآلمن

 .وتوفير معلومات للمستخدمين
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ت مع مراعاة احتياجات المستهلكين المختلفة، واحترام وجود ضمان تصميم معلومات مناسب بالنسبة للمنتجات والخدما  −
 تباين أو قدرات محدودة من المستهلكين، وباألخص من حيث الوقت المخصص لمعالجة المعلومات؛

 على سبيل المثال ال –ينبغى على المنشأة فى عملية تطوير المنتجات أن تبتعد عن استخدام المواد الكيميائية الضارة   −
إذا . تلك المصنفة على أنها مسرطنة أو مسببة للطفرات أو سامة لالنجاب او التى تكون دائمة وذات تراآم حيوى –الحصر 

 تم عرض المنتجات التى تشمل فى محتوياتها هذه المواد الكيميائية للبيع ، ينبغى أن يتم توضيح ذلك؛

مخاطر المنتجات والخدمات على الصحة البشرية قبل  أن تقوم بعمل تقييمات حول – آلما أمكن ذلك –ينبغى على المنشأة   −
 إدخال مواد جديدة أو تكنولوجيات جديدة أو طرق جديدة لإلنتاج وينبغى أن تتيح المستندات المتعلقة بذلك إذا أمكن؛

 عليها  تلك المتفق– إذا أمكن ذلك –ينبغى أن توفر المنشأة معلومات آمان حيوية للمستهلكين عن طريق استخدام الرموز   −
 دوليًا باإلضافة إلى المعلومات النصية؛

ينبغى أن توجه المنشأة المستهلكين الى االستخدام المالئم للمنتجات وأن تحذرهم من المخاطر الناجمة عن االستخدام   −
 العادى أو المتوقع؛

 خزين غير السليم؛ينبغى أن تتبنى المنشأة التدابير التى تمنع آون المنتجات غير آمنة بسبب التناول أو الت  −

 
 
 

  االستهالك المستدام: 3 قضية المستهلك 5.7.6

   وصف القضية1.5.7.6
ستدامة             وم من       . االستهالك المستدام هو استهالك المنتجات والموارد فى معدالت تتفق مع التنمية الم ذا المفه ز ه م تعزي د ت وق

اة         من إعالن ريو الخاص بالبيئة والتنمية الذى ينص على8خالل المبدأ    اء بجودة الحي ستدامة واالرتق ة الم ق التنمي ه لتحقي  أن
وم                 اج واالستهالك ويتضمن مفه ستدامة لالنت ر الم اط غي ة األنم لجميع الناس ينبغى على الدول أن تعمل على تخفيض وإزال

  .االستهالك المستدام أيضًا االهتمام بالحيوان واحترام سالمتهم البدنية وتجنب الوحشية
شأة ة  إن دور المن ة وطبيع سلة القيم ا وسل دمها ودورة حياته ى تق دمات الت شأ عن المنتجات والخ ستدام ين تهالك الم ى االس  ف

  .المعلومات التى تقدمها للمستهلكين
تنفاد                            ة واس ك الضرر الالحق بالبيئ سهم فى ذل ا ي ستدامة مم ر م ا غي شكل واضح أنه ين ب إن المعدالت الحالية لالستهالك تب

  .تهلكون دورًا محوريًا فى تعزيز التنمية المستدامة من خالل قراراتهم الشرائيةالموارد، ويلعب المس
  

   االجراءات والتوقعات وثيقة الصلة2.5.7.6
  :للمساهمة فى االستهالك المستدام فعلى المنشآت أن تقوم بما يلى

وب المعيشة على رفاهيتهم وعلى البيئة اإلرتقاء بعملية التعليم والتثقيف المطلوبة إلبالغ المستهلكين بآثار اختيارات أسل  −
  .ويمكن تقديم النصائح العملية حول آيفية تعديل أنماط االستهالك ، وإدخال التغييرات الالزمة. على حد سواء

تقدم للمستهلكين منتجات وخدمات مفيدة آخذه فى االعتبار الدورة الكاملة لحياة المنتجات والحد من اآلثار السلبية على   −
 :والمجتمع عن طريق ما يلىالبيئة 

 أو التقليل من اى تأثيرات صحية وبيئية سلبية للمنتجات والخدمات ، حيث                – حيثما امكن ذلك     –القضاء على     −

ر                              أثير سلبي آبي ا ت ي ال يكون له ار من المنتجات والخدمات الت وفر خي تكون بدائل أقل ضررًا واآثر آفاءة، وت

 .على المجتمع والبيئة

دويرها                 تصميم المنتج   − ادة ت ات وتعبئتها وتغليفها بحيث يمكن إعادة إستخدامها بسهولة او إعادة إصالحها أو إع

 إذا امكن ، أو تقديم اقتراح بخدمات إعادة تدويرها والتخلص منها؛
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 تفضيل اللوازم واالحتياجات التي يمكن أن تسهم في تحقيق التنمية المستدامة؛  −

 عمر أطول، وبأسعار معقولة؛تقديم منتجات ذات جودة عالية، و  −

ا، والتى           − إمداد المستهلكين بمعلومات موثوقة علميًا ومتسقة، صادقة ودقيقة، قابلة للمقارنة، ويمكن التحقق منه

ك                          ا فى ذل اج وتوصيل المنتجات أو الخدمات ، بم ة المرتبطة باإلنت يمكن تتبعها حول العوامل البيئية والمجتمعي

 ؛]15[ ذات الصلة ، مع األخذ بسلسلة القيمة فى اإلعتبارمعلومات عن فعالية الموارد

ة                   − اءة الطاق توفير المعلومات للمستهلكين بشأن المنتجات والخدمات ، بما فى ذلك فعالية األداء ، بلد المنشأ ، آف

اً           (المكونات   ، المحتويات أو  ) إن وجد ( ة وراثي ات المعدل ك استخدام الكائن ى ال      ) بما فى ذل أثيرات عل صحة ،  ، الت

 الجوانب المتصلة برعاية الحيوان ، االستخدام اآلمن ، الصيانة ، التخزين والتخلص من المنتجات وتعبئتها؛

ال                       − ى سبيل المث ة ، عل ستقلة والفعال ات الم ة البيان رامج وضع بطاق ة وتواصل     : االستفادة من ب ات البيئي البطاق

 السمات ذات الفائدة المجتمعية للمنتجات والخدمات؛الجوانب البيئية االيجابية وآفاءات الطاقة وغيرها من 

 

  خدمة المستهلك ودعمه وتسوية المنازعات والشكاوى :4 قضية المستهلك 6.7.6

   وصف القضية1.6.7.6
ستهلكين من                           ة احتياجات الم شأة لتلبي ستخدمها المن ات ت شكاوى هى آلي تعد خدمة المستهلك ، ودعمه وتسوية المنازعات وال

شأن استخدامها ، فضًال      . لخدمات بعد شرائها المنتجات وا  ى ب دعم التقن وتشمل هذه اآلليات الترآيب المناسب والضمانات وال
  .عن أحكام اإلرجاع واالصالح والصيانة

ى   ؤدى ال د ت تخدام ، ق سوء االس ة ل وب أو أعطال نتيج سبب عي ا ب وفر االداء المرضى ، إم ى ال ت فالمنتجات والخدمات الت
  .مستهلك ، فضًال عن تبديد لألموال والموارد والوقتانتهاك حقوق ال

ديم منتجات وخدمات                    ويمكن لمقدمى الخدمات أو المنتجات العمل على زيادة رضا المستهلك وخفض مستويات الشكاوى بتق
د  وينبغى لهم أن يقدموا مشورة واضحة للمستهلكين حول اإلستخدام المناسب وسب اإلرجاع أو اإلصالح       . عالية الجودة     عن

ق الدراسات                   . عدم فعالية األداء   ويمكن أيضًا رصد فعالية الخدمة ما بعد البيع والدعم وإجراءات تسوية المنازعات عن طري
  ]127[ ]124[اإلستقصائية لمستخدميها 

  
   االجراءات والتوقعات وثيقة الصلة2.6.7.6

  :ينبغى على المنشأة أن تقوم بما يلى
رجاع المنتجات فى غضون فترة زمنية محددة أو الحصول على إ من خالل تقديم خيار ])4([اتخاذ تدابير لمنع الشكاوى   −

 سبل إصالح أخرى مناسبة للمستهلكين

 .مراجعة الشكاوى وتحسين الممارسات لمواجهة الشكاوى المقدمة  −

ة لطول حياة المنتجات  التى تتجاوز الفترات التى يكفلها القانون وتكون مناسب– إذا آانت ذات صلة –تقديم الضمانات   −
 المتوقعة؛

التواصل بوضوح مع المستهلكين حول الكيفية التى يمكن الوصول بها الى الخدمة بعد التقديم ودعمها وآذلك تسوية   −
 ؛]6[ ]5[المنازعات وآليات اإلصالح 

 تقديم الدعم الكافى والمربح وآذلك نظم المشورة؛  −

تها بأماآن يسهل الوصول اليها وإتاحة المعلومات حول مدى توافر قطع تقديم الصيانة واإلصالح بسعر معقول وإتاح  −
 غيار المنتجات؛
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اإلستفادة من االجراءات البديلة لتسوية المنازعات والصراعات واإلصالح التى تستند على معايير وطنية أو دولية ،   −
كين على التنازل عن حقوقهم لإللتماس باللجوء  ، وال تجبر المستهل]6[ ]5[وتكون مجانية أو بأقل تكلفة ممكنة للمستهلكين 

 .القضائى

 

  تسوية منازعات المستهلك-12اإلطار 

ـ                   ق ب ادية تتعل ة مواصفات إرش إدارة الجودة مجموعة من ثالث زو الخاصة ب سلة مواصفات األي قواعد إرضاء   : تتضمن سل
شكاوى الناشئة       (العمالء   ال ال س       ) مصممة لتخفيض إحتم شكاوى ، ت ة    ، معالجة ال ك الحاالت    (وية المنازعات الخارجي فى تل

ع شكاوى العمالء والتعامل     ). التى ال يمكن فيها حل الشكاوى داخل المنشأة  وتقدم هذه المواصفات الثالثة منهجًا تضامنيًا لمن
ا و                       . معها وتسوية المنازعات   ًا إلحتياجاته ذه المواصفات تبع ر من ه ضَا إستخدام واحدة أو أآث شآت أي ا ويمكن للمن . ظروفه

ستهلكين اإلصالح وإتاحة فرصة   وفر للم ا لت اء بإلتزاماته ى الوف شآت عل ذه المواصفات المن ى ه دم ف اد المق ساعد اإلرش وي
  :وتتمثل هذه المواصفات فيما يلى. اإلستماع لهم

د هذه وتساع. ]4[ خطوط إرشادية لقواعد سلوك المنشآت – إرضاء العميل – ، إدارة الجودة 10001مواصفة األيزو   −
  .المواصفة الدولية المنشآت فى وضع وتنفيذ قواعد سلوك فعالة وعادلة ودقيقة

 . ]5[ خطوط إرشادية لمعالجة الشكاوى داخل المنشآت – إرضاء العميل – ، إدارة الجودة 10002مواصفة األيزو   −
 منتجاتها وخدماتها بطريق عادلة وتقدم هذه المواصفة الدولية اإلرشاد للمنشآت حول آيفية معالجة الشكاوى المقدمة عن

  .وفعالة دورًا هامًا فى تعزيز رضا العمالء

. ]6[ خطوط إرشادية للمنشآت لتسوية المنازعات الخارجية – إرضاء العميل –إدارة الجودة : 10003مواصفة األيزو   −
ة بها من خالل آلياتهم الداخلية وتتناول هذه المواصفة الدولية المواقف التى ينبغى على المنشآت تسوية النزاعات الخاص

  .لتناول الشكاوى ومعالجتها

 
  

  حماية بيانات المستهلك وخصوصيتها: 5 قضية المستهلك 7.7.6

   وصف القضية1.7.7.6
يقصد بحماية بيانات المستهلك وخصوصيتها حماية حقوق المستهلكين فى الخصوصية عن طريق الحد من أنواع المعلومات        

ة      . رق التى يتم خاللها الحصول عليها  وإستخدامها وتأمينها        التى يتم جمعها والط    ا  (وزيادة إستخدام االتصاالت االلكتروني بم
شأن                  ) فى ذلك المعامالت المالية    ر مخاوف ب ى نطاق واسع يثي ات عل و قواعد البيان واإلختبار العلمى الوراثى فضًال عن نم

  .]125[ ]124[ ]123[ ]36[لق بالمعلومات الشخصية خصوصيات المستهلك وآيفية حمايتها ، وال سيما فيما يتع
ى                          ة للحصول عل ا من خالل إستخدام نظم دقيق ستهلكين به ة الم ويمكن أن تساعد المنشآت على الحفاظ على مصداقيتها وثق

  .بيانات المستهلك وإستخدامها وحمايتها
  

   االجراءات والتوقعات وثيقة الصلة2.7.7.6
  :لشخصية وانتهاك الخصوصية عند جمعها ومعالجتها ، ينبغى على المنشأة أن تقوم بما يلىلتجنب التعدى على البيانات ا

تحدد جمع البيانات الشخصية إما فى المعلومات األساسية من أجل توفير المنتجات والخدمات المقدمة أو مزودة مع العلم   −
 والموافقة اإلختيارية للمستهلكين؛

ت أو المطالبة بالعروض الخاصة يتوقف على اتفاقية من قبل المستهلكين الستخدام االمتناع عن االستفادة من الخدما  −
 البيانات الغير مرغوب فيها بالنسبة ألغراض التسويق؛

 الحصول على البيانات بطرق ووسائل مشروعة وعادلة فقط؛  −

 نات؛تحدد الغرض الذى يتم من أجله جمع البيانات الشخصية ، سواء قبل أو فى وقت جمع البيا  −
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عدم إنشاء أو إتاحة أو إستخدام البيانات الشخصية ألغراض أخرى غير تلك المحددة ، بما فى ذلك التسويق ، إال بعلم   −
 .وموافقة إختيارية من المستهلكين أو بسلطة القانون إذا تطلب األمر ذلك

وإستقصاء هذه البيانات على النحو المحدد فى   تعطى للمستهلكين الحق للتأآد ما إذا آان لدى المنشأة البيانات الخاصة بهم  −
 . ذلكأمكنوإذا تم اإلستقصاء بنجاح ، يجب أن تمحى البيانات أو تصحح أو تكمل أو تعدل آلما . القانون

 .حماية البيانات الشخصية من خالل إتخاذ إجراءات أمنية آافية  −

انات الشخصية ، وتوفير السبل المتاحة بسهولة إلثبات اإلنفتاح على التطورات والممارسات والسياسات فيما يتعلق بالبي  −
 .وجودها وطبيعتها واإلستخدامات الرئيسية لها

الذى يطلق عليه أحيانًا مراقب (الكشف عن هوية والمكان المعتاد للشخص المسؤول عن حماية البيانات فى المنشأة   −
 .الف ذآرها والقانون المعنى بذلك، وجعل هذا الشخص مسئوًال عن اإلمتثال للتدابير الس) البيانات

 
 

  الحصول على الخدمات األساسية: 6قضية المستهلك  8.7.6

   وصف القضية1.8.7.6
على الرغم من أن الدولة مسئولة عن ضمان إحترام حق تلبية اإلحتياجات األساسية ، فهناك العديد من الحاالت أو الظروف          

ة الحق   التى ال يمكن الدولة فيها ضمان حماية هذا ال         حق ، وحتى عند حماية تلبية بعض االحتياجات االساسية فقد ال يتم حماي
اه البالوعات ،                                 اه ، مي اه ، خدمات الصرف ، مصارف المي از ، المي اء ، الغ ل الكهرب فى بعض هذه الخدمات األساسية ، مث

  .الهاتف بشكل آامل للمنشأة ويمكن للمنشأة أن تسهم فى تحقيق هذا الحق
  

  الجراءات والتوقعات وثيقة الصلة ا2.8.7.6
  :ينبغى على المنشأة التى تقدم الخدمات األساسية

عدم . أال تقطع الخدمات األساسية لعدم التسديد دون إتاحة الفرصة للمستهلكين من خالل فترة زمنية معقولة للتسديد  −
 . النظر عن الدفعاللجوء إلى قطع الخدمات الجماعية التى تفرض عقوبات على جميع المستهلكين بغض

 .عند تحديد األسعار والرسوم ، تقدم تعريفة من شأنها أن توفر الدعم ألولئك الذين هم فى حاجة له  −

 .أن تعمل بطريقة شفافة ، وتوفر المعلومات ذات الصلة بتحديد األسعار والرسوم  −

 . من مجموعات المستهلكينإدارة آى تقليص أو إنقطاع فى اإلمدادات على نحو منصف ، وتجنب التمييز ضد أى  −

 .الحفاظ بإستمرار وتحسين نظمها للمساعدة على منع أى إنقطاع للخدمة  −

  
 

  التعليم والتوعية: 7 قضية المستهلك 9.7.6

  وصف القضية1.9.7.6

سئولياتهم     ر إس  . تمكن مبادرات التوعية والتعليم والمستهلكين من أن يكونوا على دراية جيدة وواعيين بحقوقهم وم تعدادًا وأآث
  المستهلكون المحرومون فى المناطق الريفية . لتولى دور نشط وإلتخاذ قرارات شرائية واعية واالستهالك بشكل مسؤول

ام      ث اإللم ن حي ة م ستويات ضعيفة أو منعدم ستهلكون ذو م نخفض والم دخل الم ك ذو ال ى ذل ا ف اطق الحضرية ، بم والمن
ستهلك           . ة للتعليم وزيادة الوعى   بالقراءة والكتابة يكون لديهم احتياجات خاص      ا وم وحينما يكون هناك عقد رسمى بين منشأة م

  .فإنه ينبغى على المنشأة أن تتحقق من أنه تم إبالغ المستهلك بكافة حقوقه وإلتزاماته
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ة ،                     ذه المعرف ك       والهدف من تعليم المستهلك ليس فقط المعرفة ، بل أيضًا لتوفير الممارسة الجيدة فى العمل على ه ا فى ذل  بم
ات        ارات                . تطوير المهارات لتقييم المنتجات والخدمات وإلجراء المقارن أثير خي شأن ت وعى ب ادة ال ى زي ضًا ال وهى تهدف أي

د             . ]154[اإلستهالك على اآلخرين وعلى التنمية المستدامة        ستهلك عن وال يعفى التعليم المنشأة من مسؤولياتها إذا تضرر الم
  .اتاستخدام المنتجات والخدم

  
   االجراءات والتوقعات وثيقة الصلة2.9.7.6

  :ينبغى للمنشأة عند تعليم المستهلكين أن تتناول ما يلى
 الصحة والسالمة ، بما فيها مخاطر المنتجات؛  −

معلومات حول القوانين والقواعد المناسبة ، وسبل الحصول على التعويض والوآاالت والمؤسسات المعنية بحماية   −
 المستهلك؛

  بطاقات البيانات على المنتجات والخدمات والمعلومات الواردة فى الكتيبات والتعليمات؛وضع  −

 معلومات عن االوزان والمقاييس ، واألسعار والجودة وشروط اإلئتمان وتوافر الخدمات األساسية؛  −

 .معلومات عن المخاطر التى تتعلق باإلستخدام وأية تدابير وقائية الزمة  −

 ت المالية واالستثمارية؛المنتجات والخدما  −

 حماية البيئة؛  −

 االستخدام الفعال للمواد والطاقة والمياه؛  −

 االستهالك المستدام؛  −

 .التخلص المناسب من مواد التغلبف والمخلفات والمنتجات  −

  
   مشارآة المجتمع وتنميته8.6

   نظرة عامة على مشارآة المجتمع وتنميته1.8.6
هذه العالقة قد تكون على اساس       .  أن يكون للمنشآت عالقة مع المجتمعات التى تعمل فيها         من المقبول على نطاق واسع اليوم     

ة المجتمع           ساهمة فى تنمي شارآة المجتمع     . مشارآة المجتمع فى الم ى                –م ات الت ة أو من خالل الجمعي  سواء بصورة فردي
ام        دنى       –تسعى الى تعزيز الصالح الع ز دور المجتمع الم ى تعزي ساعد عل ة مع       إن ال.  ت ة محترم شترك بطريق ى ت شآت الت من

  .المجتمع ومؤسساته تعكس وتعزز القيم الديمقراطية والمدنية
ذه      د فيما يتعلق به إن تعريف      البن شأة أو مجاالت               " المجتمع   "  ف ع المن ى قرب ملموس لموق ى النطاق الجغرافى عل شير ال ي

أثيرات                 إن الحيز والمجموعات التى تشكل المجتمع تعتم        . التأثير للمنشأة  ة ت ى حجم وطبيع صفة خاصة عل سياق وب ى ال د عل
شأة ع    . المن ال مجتم بيل المث ى س ع ، عل ى أساس واس ه عل ون تعريف المصطلح وفهم د يك ى بعض الظروف، ق ن ، ف ولك

  .معنى بقضية خاصة" عملى"
  .إن مشارآة المجتمع وتنميته تعد جزءًا ال يتجزأ من التنمية المستدامة

ضًا دعم                  آما أن مشارآة المجتمع    شمل أي شأة ، وهى ت  تتجاوز تحديد وإشراك األطراف المعنية فيما يتعلق بوقع عمليات المن
ة المجتمع                    راف بقيم ستلزم اإلعت شأ      .التماثل وبناء العالقات مع المجتمع، وفوق آل شئ فهى ت شأة   إشراك وينبغى أن ين  المن

  .م المصالح المشترآة مع المجتمعللمجتمع بدافع إدراك أن المنشأة هى طرف معنى فى المجتمع يقتس
ة هى تحسين جودة         . إن مساهمة المنشأة فى تنمية المجتمع تساعد على تعزيز مستويات أعلى من رفاهية المجتمع              هذه التنمي

شمل مصالح                          . المعيشة للسكان  د والتى ت ة األم ة طويل ك فهى عملي ى ذل إن تنمية المجتمع ليست عملية تخطيطية ، عالوة عل
  .يها ومختلفةمتعارف عل
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ة المجتمع                ) السمات( إن الخصائص    إن تنمي ك ف ى ذل ستقبلة وعل ات م ى إمكاني التاريخية والثقافية تميز آل مجتمع وتؤثر عل
ة                   ة المعني وى المجتمعي ى خصائص الق د عل د تختلف    . هى نتاج السمات المجتمعية والسياسية واإلقتصادية والثقافية وتعتم وق

سئولية      –عنية فى المجتمع    المصالح بين األطراف الم    أتى الحاجة للم ا ت  بل ويمكن أن تتعارض مع بعضها البعض ، ومن هن
  .المشترآة لتعزيز ودعم رفاهية المجتمع آهدف مشترك

ق فرص عمل من خالل توسيع نطاق                                  ا خل سهم فيه شأة أن ت ة المجتمع والتى يمكن للمن سية لتنمي وتتضمن المجاالت الرئي
دخل           وتنويع األنشطة اإلقتص   ق ال ة فى خل تثمارات المجتمعي ضًا من خالل اإلس ادية والتنمية التكنولوجية ويمكن أن تساهم أي

ديم     ة ، تق ة الثقافي يم ، الحماي ارات والتعل ة المه رامج تنمي شر ب ة ، ن صادية المحلي ة اإلقت ادرات التنمي ن خالل مب روة م والث
ة              وقد تشتمل التنمية المجتمعية     . الخدمات الصحية للمجتمع   ديات الجماعي ه ومنت ز المؤسسى للمجتمع ومجموعات ى التعزي عل

  .والبرامج الثقافية والمجتمعية والبيئية وشبكات العمل المحلية والتى تشمل مؤسسات متعددة
ع                   ة وتتب شارآة العام وعادة ما يتم إحراز تقدم فى التنمية المجتمعية عندما تعمل القوى المجتمعية فى المجتمع على تعزيز الم

نهم     ز بي واطنين دون تميي ة الم ة لكاف شية آريم ستويات معي ة وم وق مكافئ ى   . حق ذ ف ى تأخ ع الت ل المجتم ة داخ ى عملي وه
الحقوق                 ع ب ى تحول دون التمت ى العوائق الت ة من      . اإلعتبار للعالقات القائمة بالفعل وتتغلب عل ة المجتمعي ز التنمي تم تعزي وي

  .خالل اتباع سلوك مسئول مجتمعيًا
إن                             ويعد ا  ام ف ا وبوجه ع ى تعمل به ة المجتمعات الت شآت فى تنمي سهم المن ا أن ت الستثمار المجتمعى وسيلة يمكن من خالله

ا          شأة ولكنه ة للمن االستثمارات المجتمعية هى أنشطة غير مرتبطة أو ال تهدف مباشرة الى تعزيز االنشطة التشغيلية الجوهري
  ).9.8.6انظر (تها مصممة لدعم وتعزيز عالقات المنشأة مع مجتمعا

ذه                 شتها  في ه د بينما يمكن فهم بعض جوانب اإلجراءات التي تمت مناق إن        البن ة، ف ال الخيري درج ضمن األعم ا تن ى أنه  عل
شأة    ي المن ة ف سؤولية المجتمعي ج الم ن دم و م دف المرج ق اله دها ال تحق ة وح شطة الخيري ري واألن ل الخي ا تمت (العم آم

  ).4.3.3المناقشة في 
 

 
   المبادئ واإلعتبارات2.8.6

   المبادئ1.2.8.6
د            ة                   ) 4(فضًال عن مبادئ المسؤولية المجتمعية المحددة فى البن ادئ التالي ار المب شأة أن تأخذ فى اإلعتب ى المن ه ينبغى عل فإن

  :الخاصة بمشارآة وتنمية المجتمع
 .د إشراك المجتمع معها وتنميته عن– ال يمكن فصلها عنه –ينبغى على المنشأة ان تعتبر نفسها جزء من المجتمع   −

ينبغى على المنشأة أن تدرك وتحترم حقوق أفراد المجتمع إلتخاذ قرارات تتعلق بمجتمعهم واتباع طرق زيادة مواردهم   −
 .والفرص المتاحة باألسلوب الذى يختارونه

الثقافات، الديانات، : المثالينبغى على المنشأة أن تدرك وتحترم تاريخ وسمات المجتمع عند تفاعلها معه، على سبيل   −
 التقاليد، والتاريخ؛

 .ينبغى على المنشأة أن تدرك قيمة العمل من خالل شراآه بما يدعم تبادل الخبرات والموارد والجهود  −

 

   اإلعتبارات2.2.8.6
ذ ا       " يقرأ إعالن آوبنهاجن     ة والنب ر والبطال ة خاصة الفق ة عميق اعى بالحاجة الملحة للتصدى لتحديات إجتماعي د  " . إلجتم وق

ة                 ة بحري ار العمال ر وهدف التوظيف بإختي ى الفق دولى بجعل القضاء عل امج العمل للمجتمع ال اجن وبرن تعهد إعالن آوبنه
  .وجعلهم ينتجون بشكل مثمر ومكافئتهم بشكل مناسب وتعزيز التكامل اإلجتماعى هى األهداف الرئيسية للتنمية

ة       ويحدد إعالن األلفية لألمم امتحدة األ      ى تواجه عملي سية الت هداف التى ستساعد فى حالة تحقيقها فى التصدى للتحديات الرئي
ة                 ). 13أنظر اإلطار   (تنمية العالم    ود عملي ى يجب أن تق ة هى الت سياسات العام ويؤآد هذا اإلعالن على أنه بالرغم من أن ال

شآت               ة المن ى إسهامات آاف د عل سا . التنمية إال أن عملية التنمية تعتم ساهمة       وت شارآة المجتمع فى الم ى المستوى   –عد م  عل
  . فى تحقيق هذه األهداف–المحلى 
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ا من                 ) 2أجندة  (للبيئة والتنمية   " ريو"قدم إعالن    ذها محلي التي من خاللها يمكن أن تضع المنشأة خطة عمل شاملة يمكن تنفي
  .لى المجتمع والبيئةقبل المنشآت  في جميع المناطق التي يكون فيها لألنشطة البشرية تأثير ع

 
 
 

   األهداف اإلنمائية لأللفية– 13اإلطار 
ة   ة لأللفي داف اإلنمائي ام    ]153[األه ول ع ا بحل ى تحقيقه داف ينبغ ة أه ى ثماني ة   2015 ه ديات التنمي ستجيب لتح ى ت  والت

  :هى على النحو التالىوهذه االهداف مأخوذة من اإلجراءات واألهداف الواردة فى إعالن األلفية، و. الرئيسية فى العالم
 .القضاء على الفقر المدقع والجوع .1
 .تحقيق تعميم التعليم األساسى .2
 .تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة .3
 .تخفيض معدل وفيات األطفال .4
 .تحسين صحة األم .5
 . االيدز والمالريا وغيرها من األمراض–مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية  .6
 .ئيةضمان اإلستدامة البي .7
 .إقامة شراآة عالمية من أجل التنمية .8

 . مؤشرًا48 هدفًا قابًال للقياس التى يتم قياسها من خالل 18وتنقسم األهداف اإلنمائية لأللفية إلى 

 
 
ك فرص                     يح ذل د يت ع، وق ينبغى على المنشأة أن تأخذ فى اإلعتبار دعم السياسات العامة ذات الصلة عند المشارآة مع المجتم

  .نتائج المرغوب فيها التى تعزز التنمية المستدامة من خالل رؤية مشترآة وفهم عام ألولويات التنمية والشراآاتلزيادة ال

ذه                    ل ه ك فينبغى أن تمث دم بمصالحهم ، ومع ذل وغالبًا ما تنخرط المنشآت فى شراآات وترتبط مع اآلخرين للدفاع عن والتق

ل ، وينبغى أن تعمل                  المشارآات مصالح أعضائها على أساس إحترام حقو       ك بالمث ق األفراد والمجموعات األخرى لفعل ذل

  .دائمًا بطريقة تؤدى إلى زيادة إحترام سيادة القانون والعمليات الديمقراطية

وقبل إتخاذ قرار بشأن منهجية إلشراك المجتمع وتنميته ينبغى على المنشأة أن تبحث آثارها المحتملة على المجتمع وتخطط           

ة         طرق تخفيف ا    ار اإليجابي ادة اآلث سلبية وزي ار ال شأة أن                   . آلث ى المن ه ينبغى عل د وضع خطط إلشراك المجتمع وتنميت وعن

ة               رتين     (تسعى إلى الفرص للمشارآة مع عدد آبير من األطراف المعني د    3.5 ،   5.4أنظر الفق ك      ). 7 والبن ى ذل باإلضافة إل

شكل                  فإنه من المهم أن يتم تحديد والتشاور مع مجموعات األقل          ة ب ز العنصرى أو الممثل تم ضدها التميي ية والمهشمة والتى ي

  .ضئيل

وسوف تعتمد المجاالت األآثر أهمية لمشارآة المجتمع وتنميته على المجتمع الخاص والمعرفة والموارد والقدرة اإلستثنائية               

  . التى تقدمها آل منشأة للمجتمع

فى التنمية المجتمعية فى حين أنه قد تهدف أنشطة أخرى إلى أهداف  وقد تهدف بعض أنشطة المنشأة بوضوح الى المساهمة     

  .خاصة لكنها تعزز بشكل غير مباشر التنمية والتطور العام

ومن خالل تكامل ودمج مفهوم مشارآة المجتمع داخل أنشطة المنشأة فإن ذلك يمكن المنشأة من تقليل أو تجنب اآلثار السلبية         

ا      . مترتبة على هذه األنشطة والتنمية المستدامة داخل المجتمع         ويزيد من الفوائد والمزايا ال     ويمكن أن تستخدم المنشأة مهاراته

  ).14أنظر اإلطار (المتأصلة آأساس لمشارآة المجتمع 
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   المساهمة فى تنمية المجتمع من خالل األنشطة الجوهرية للمنشأة-14اإلطار 
  :لها األنشطة الجوهرية للمنشأة فى تنمية المجتمع ما يلىتتضمن بعض أمثلة الطرق التى يمكن أن تسهم من خال

  قيام المنشأة التى تبيع معدات زراعية بتوفير التدريب حول تقنيات الزراعة؛  −

إشراك المجتمع فى مرحلة التخطيط قبل بناء الطريق الذى تخطط المنشأة لبنائه وذلك لتحديد آيف يمكن بناء هذا الطريق   −
 ؛)على سبيل المثال ، تسهيل الوصول للمزارعين المحليين(جات المجتمع وأيضًا لتلبية إحتيا

إستخدام نقابات العمال لشبكات العضوية بها لنشر المعلومات عن الممارسات الصحية الجيدة فى المجتمع على نطاق   −
 واسع؛

ًا أن يوفر مياه نظيفة للمجتمع صناعة تكثيف المياه وإنشاء معامل لتنقية المياه لتلبية إحتياجاتها الخاصة، يمكن أيض  −
 .المحلى

يمكن لجمعية حماية البيئة التى تعمل فى منطقة نائية أن تشترى المعدات والمستلزمات المطلوبة ألنشطتها من التجارة   −
 .المحلية والمنتجين

 من البالغين فى المجتمع      الفرصة إلستخدام منشآتها لممارسة أنشطة تعليمية بها لألشخاص األميين         االستجماميةتتيح النوادى   
  .المحيط

 
اقم          ع وتف اة المجتم ى حي اع الفوضى ف دد بإيق ى ته رى الت روف األخ سانية أو الظ ات اإلن شأة باألزم ة المن تم مواجه د ي وق

سان   دالمشكالت المجتمعية واإلقتصادية بالمجتمع وقد تزيد أيضًا المخاطر الناجمة عن سوء إستخ       وق اإلن د أنظر   (ام حق  البن
ضانات والمجاعات            : وتتضمن أمثلة على هذه الحاالت    ). 4.3.6 حاالت الطوارئ لألمن الغذائى ، الكوارث الطبيعية مثل الفي

  .والبراآين والزالزل وتشريد السكان واإلصطدامات المسلحة
اثرة                          ة مت ة األخرى فى منطق شرآاء أو األطراف المعني ات أو ال شآت ذات العملي دى المن ذر للم  –وقد يكون ل ساهمة فى   الع

دءًا من تخفيف        . األنسانيةتهدئة هذه الحاالت أو قد ترغب فى القيام بذلك بدافع من     دة ب شآت بطرق عدي سهم المن ويمكن أن ت
وفى آل حالة ينبغى تناول المعاناة البشرية مع توجيه إهتمام خاص للمجموعات              . الكوارث وصوًال إلى جهود إعادة اإلعمار     

ع          . معينة وفى السكان بوجه عام مثل النساء واألطفال         األآثر إستضعافًا فى حالة      وق جمي ة وحق ز آرام ويجب إحترام وتعزي
  .الضحايا

سلطات                           اون مع ال تم العمل بالتع ه من الضرورى أن ي ذلك فإن سق ول اذ رد فعل من م إتخ وفى مواقف األزمات فإنه من المه
  . إذا أمكن ذلك–خرى المعنية العامة ومع المنظمات الدولية للحقوق اإلنسانية والكيانات األ

 
 

  إشراك المجتمع:  قضية إشراك المجتمع وتنميته  3.8.6

   وصف القضية1.3.8.6
اه المجتمع        شأة تج ا المن وم به تباقية تق ة اس ع توعي شارآة المجتم د م ز     . تع ع وحل المشاآل وتعزي ى من نهج يهدف إل ذا ال وه

ح إلى تكوين مواطنة تنظيمية جيدة داخل المجتمع وهى ال تحل محل  الشراآات مع المنشآت المحلية واألطراف المعنية ويطم      
ة     ع والبيئ ى المجتم أثيرات عل سؤولية الت ولى م ة لت م      . الحاج ى دع شارآة ف الل الم ن خ ا م ى مجتمعاته شآت ف ساهم المن ت

  .المؤسسات المدنية ومن خالل المشارآة فى شبكات من المجموعات واألفراد التى تشكل المجتمع المدنى
ى تع         و شآت عل ة             يفهمرتساعد مشارآة المجتمع ايضًا المن شأة اإلنمائي ود المن ى تكون جه ات المجتمع حت  بإحتياجات وأولوي

ال       –فقد تشترك المنشأة من خالل      . وغيرها متوافقة مع جهود المجتمع     ا           – على سبيل المث ى تقيمه ل الت شارآة فى المحاف  الم
  .السلطات المحلية وجمعيات السكان

شكل     بعض الم سها دون أن ت ن نف ر ع ت تعب بكات االنترن وار أو ش ات الح ليين أو رابط سكان األص ة أو ال ات التقليدي جتمع
دة من مجموعات              . رسمية" منشأة" ر رسمية         –وينبغى للمنشأة أن تدرك أن هناك أنواع عدي ى يمكن أن      – رسمية أو غي  الت

  .افية واالجتماعية والسياسية لمثل هذه المجموعاتتسهم فى التنمية ، آما ينبغى عليها أن تحترم الحقوق الثق
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وق وآراء اآلخرين                   رم حق ى تحت ومن المهم أن تدعم اجراءات إشراك المجتمع إحترام سيادة القانون والعمليات اإلشراآية الت
  .للتعبير عن مصالحهم والدفاع عنها

  
   اإلجراءات والتوقعات وثيقة الصلة2.3.8.6

  : ما يلىينبغى على المنشأة عمل
ويجب . تتشاور بانتظام مع مجموعات ممثلة للمجتمع فى تحديد أولويات االستثمار المجتمعى وأنشطة التنمية المجتمعية  −

االنتباه بشكل خاص الى المجموعات المستضعفة والمهمشين التى تتعرض للتمييز ضدها والمجموعات غير الممثلة 
 .ريقة تساعد فى توسيع إختياراتهم واحترام حقوقهموالممثلة تمثيًال ناقصًا وذلك إلشراآهم بط

تتشاور مع المجتمعات المحلية والسكان األصليين والتوافق معهم فيما يتعلق بالبنود وشروط التنمية التى تؤثر عليهم ،   −
 .وينبغى أن يتم التشاور قبل عملية التنمية ويجب أن تقوم على معلومات وافية ودقيقة وسهلة الحصول

 واالستطاعة ، وذلك بهدف المساهمة فى الصالح العام واألهداف اإلمكانيةراك فى الجمعيات المحلية ، حسب اإلشت  −
 .اإلنمائية للمجتمعات

الحفاظ على عالقات شفافة مع المسؤولين الحكوميين المحليين والممثلين السياسيين تكون خالية من الرشوة أو إستغالل   −
 .النفوذ

 يكونوا متطوعين لخدمة المجتمع؛تشجيع ودعم األشخاص ل  −

المساهمة في وضع السياسات وإقامة وتنفيذ ومراقبة وتقييم برامج تنمية، وعند عمل ذلك ينبغي على المنشأة احترام   −
 .حقوق وآراء اآلخرين للتعبير عن مصالحهم والدفاع عنها

 
 

  التعليم والثقافة: 2 قضية إشراك المجتمع وتنميته 4.8.6

  لقضية وصف ا1.4.8.6
ة المجتمع                      صادية وجزء من هوي ة واالقت ة االجتماعي ز    . إن التعليم والثقافة  هما اساس آل من التنمي ى وتعزي اظ عل إن الحف

  .]151[التعليم والثقافة المتوافقة مع احترام حقوق االنسان له آثار ايجابية على التماسك االجتماعى والتنمية 
  

  لصلة اإلجراءات والتوقعات وثيقة ا2.4.8.6
  :ينبغى على المنشأة ما يلى

تشجيع ودعم التعليم على جميع المستويات ، والدخول فى إجراءات لتحسين جودة التعليم وامكانية الحصول عليه وتعزيز   −
 المعرفة المحلية والقضاء على األمية؛

 ؛ بوجه خاص للمجموعات المستضعفة أو التى تتعرض للتمييز العنصرى ضدها–دعم فرص التعلم   −

تشجيع التحاق االطفال بالتعليم الرسمى ، والمساهمة فى القضاء على الحواجز التى تحول دون حصول االطفال على   −
  ؛]35[) مثل عمل االطفال(التعليم 

. تعزيز االنشطة الثقافية وتقييم واحترام الثقافات المحلية والتقاليد الثقافية ، مع االذعان لمبدأ احترام حقوق االنسان  −
طى االجراءات لدعم االنشطة الثقافية التى تعزز هوية الفئات المهشمة تاريخيًا بأهمية خاصة آوسيلة لمكافحة التمييز وتخ

 العنصرى؛

 دراسة تسهيل التعليم ونشر الوعى بحقوق االنسان؛  −
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 التراث المساعدة فى حفظ وحماية التراث الثقافى ، ال سيما حيثما يكون لعمليات المنشأة تأثير على هذا  −
   ؛] 164[]163[]161[

 .]40[تشجيع استخدام المعرفة التقليدية والتقنيات الخاصة بمجتمعات السكان االصليين   −

 
 

  توفير فرص العمل وتنمية المهارات: 3قضية اشراك المجتمع وتنميته   5.8.6

   وصف القضية1.5.8.6
لمجتمعية ومن خالل خلق فرص العمل يمكن لجميع المنشآت   العمل هو هدف معترف به دوليًا ويتصل بالتنمية االقتصادية وا         

ق فرص                            ة فى سياق خل صادية والمجتمعي ة االقت ز التنمي الكبيرة والصغيرة على حد سواء أن تسهم فى الحد من الفقر وتعزي
   .4-6 ، 3-6 البندالعمل ، ينبغى أن يطبق اصحاب العمل االرشاد المشار اليه فى 

اساسى من عناصر تعزيز فرص العمل ومساعدة الناس لتأمين فرص عمل الئقة ومنتجة وتمثيل تنمية المهارات هى عنصر  
 .أمرًا حيويًا للتنمية االقتصادية والمجتمعية

  
   اإلجراءات والتوقعات وثيقة الصلة2.5.8.6

  :ينبغى على المنشأة القيام بما يلى
يث يكون مجديًا اقتصاديًا ، يمكنها القيام باستثمارات تحليل تأثير قراراتها االستثمارية بشأن خلق فرص العمل ، وح  −

 مباشرة للتخفيف من حدة الفقر من خالل خلق فرص العمل؛

النظر فى تأثير اختيار التكنولوجيا على العمالة وحيث يكون مجديا اقتصاديًا على المدى األطول تقوم باختيار   −
 التكنولوجيات التى تزيد فرص العمل؛

القرارات من مصادر خارجية على خلق فرص العمل سواء داخل المنشأة التى تتخذ القرار داخل المنشآت النظر فى تأثير   −
 الخارجية التى تتأثر بمثل هذه القرارات؛

 النظر في االستفادة من خلق العمل المباشر بدًال من ترتيبات العمل المؤقت؛  −

قومية بما فى ذلك البرامج التدريبية واليرامج التى ترآز على النظر فى المشارآة فى برامج تنمية المهارات المحلية وال  −
 الفئات المهشمة بشكل خاص ، وبرامج التعلم ، واالعتراف بالمهارات وبرامج منح الشهادات؛

إذا لم تكن هناك برامج تنمية المهارات بشكل آافى والتى من الممكن أن توجد فى الشراآة مع األخرين فى المجتمع ،   −
 منشأة أن تنظر فى تقديم المساعدة الالزمة لوضع او تحسين مثل هذه البرامج فى المجتمع ؛ينبغى لل

 توجيه اهتمام خاص للمجموعات المستضعفة فى توفير فرص عمل لهم وبناء القدرات؛  −

 .النظر فى المساعدة على تعزيز ظروف إطار العمل الضرورية لخلق فرص العمل  −

 
  تطوير التكنولوجيا والوصول اليها: 4ميته  قضية إشراك المجتمع وتن6.8.6

   وصف القضية1.6.8.6

ى           ن ال ول اآلم ى الوص رى ال ور أخ ين أم ن ب ات م اج المجتمع ة ، تحت صادية واالجتماعي ة االقت ع التنمي ى دف ساعدة ف للم
ق ال                     . التكنولوجيا الحديثة  ا من خالل تطبي ى تعمل فيه ة المجتمعات الت ارات    ويمكن للمنشآت أن تساهم فى تنمي ة والمه معرف

  .    والتكنولوجيا المتخصصة بطريقة تساعد فى تعزيز تنمية الموارد البشرية ونشر التكنولوجيا
شطة                                 د من األن سبة للعدي يم بالن ل أساس ق اة المعاصرة ، وتمث رًا من الحي تميز تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت جزء آبي

. إلخ..... رئيسيًا للتغلب على التباينات بين الدول واالقاليم واالجيال واالجناس         ويعد الوصول الى المعلومات أمراً    . االقتصادية
راءات    شراآات وإج دريب وال ن خالل الت ات م ذه التكنولوجي ى ه ى تحسين فرص الحصول عل سهم ف شأة أن ت ن للمن ويمك

  .أخرى
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   االجراءات والتوقعات ذات الصلة2.6.8.6

  : ينبغى على المنشأة القيام بما يلى
لنظر في تطوير ابتكار واختراع التكنولوجيات التي قد تساعد في حل القضايا البيئية واالجتماعية في المجتمعات ا  −

 المحلية؛

النظر فى المساهمة فى تطوير التكنولوجيات ذات التكلفة المنخفضة التى يمكن تكرارها بسهولة ولها أثر إيجابى آبير   −
 للقضاء على الفقر والجوع؛

ثما آان ذلك ممكنًا من الناحية االقتصادية ، فى تطوير المعارف والتكنولوجيات المحلية والتقليدية عند احترام النظر ، حي  −
 حق المجتمع فى المعرفة والتكنولوجيا؛

النظر فى الدخول فى شراآات مع منشآت محلية على سبيل المثال الجامعات أو المختبرات البحثية وذلك لتعزيز التطور   −
  ]124[لتكنولوجى مع شرآاء من المجتمع المحلى ، مع توظيف السكان المحليين فى هذا العمل العلمى وا

تبنى الممارسات التى تتيح نقل التكنولوجيا ونشرها ، حيثما تكون مجدية اقتصاديًا ، وينبغى للمنشأة أن تضع احكام   −
آما ينبغى األخذ فى . ة بذلك فى التنمية المحليةوشروط معقولة للحصول بسهولة على التراخيص أو نقل التكنولوجيا مساهم

 .االعتبار لقدرة المجتمع المحلى على إدارة التكنولوجيا

 
  خلق الثروة والدخل: 5قضية اشراك المجتمع وتنميته  7.8.6

  وصف القضية 1.7.8.6

ى أى م      روة ف ق الث سى لخل رك الرئي ات المح سية والتعاوني ة ذات التناف شروعات المتنوع د الم عتع ساعد  . جتم ن أن ت ويمك
سهم بصورة     . المنشآت فى خلق بيئة نمو تنمو فيها الشراآات مما يجلب فوائد مستمرة على المجتمعات    شآت أن ت ويمكن للمن

إيجابية فى خلق الثروة والدخل من خالل برامج شراآة وتنمية الموردين المحليين وتوظيف أفراد المجتمع وآذلك من خالل                  
صادية                       بذل جهود على نطاق      ة االقت أنها الرفاهي سهل من ش ى ت ة الت ات االجتماعي صادية والعالق وارد االقت ز الم أوسع لتعزي

ه               . والجتماعية أو تنتج فوائد للمجتمع     ى فإن ى المستوى المحل دخل عل روة وال ق الث ساعدة فى خل ه بالم ك فإن ى ذل باإلضافة ال
ر           ة خاصة                وتخ. يمكن للمنشآت أن تلعب دورًا هامًا فى الحد من الفق رأة بأهمي ة للم ات الموجه شراآة والتعاوني رامج ال طى ب

  .حيث أنه من المتعارف عليه أن تمكين المرأة يسهم بشكل آبير فى رفاهية المجتمع
ة           ويعتمد خلق الثروة والدخل ايضًا على التوزيع العادل ألرباح النشاط االقتصادى، وترتكز الحكومات على المنشآت الملتزم

  .ب المستحقة عنها وذلك للحصول على االيرادات التى تساعدها فى معالجة قضايا التنمية األساسيةبسداد الضرائ
ا      ة لتنميته صادية عقب ة واالقت ًا في      . يعتبر آثير من الحاالت النفسية والعزلة االجتماعي شآت أن تلعب دورًا إيجابي ويمكن للمن

ذه                  تطوير المجتمعات المحلية من خالل دمج السكان المحليين        ة، وبه سلة القيم شطتها أو في سل شآت في أن  والجماعات والمن
  .الطريقة قد تصبح اعتبارات تنمية المجتمع جزء ال يتجزأ من األنشطة الرئيسية للمنشآت

شل مجموعات المجتمع للعمل     . وتسهم المنشأة فى التنمية من خالل اإللتزام بالقوانين والقواعد      وفى بعض الظروف يكون ف
ة               داخل إطار   ر أو ظروف التنمي انونى مخصص هو نتيجة للفق شترك مع             .  ق ى ت شأة الت ى المن ذه األحوال ينبغى عل وفى ه

ا العمل                 ا ينبغى عليه ة ، آم ة التنمي اء بعملي ر واإلرتق سعى للحد من الفق انونى أن ت المجموعات التى تعمل خارج اإلطار الق
ق     ق تواف ن تحقي ات م ذه المجموع تمكن ه ى س رص الت ق ف ى خل ات    عل ق بالعالق ا يتعل ة فيم انون خاص ع الق ام م ر وت  اآب

 .االقتصادية
  

  االجراءات والتوقعات وثيقة الصلة 2.7.8.6
  :ينبغى للمنشأة أن تقوم بما يلى

النظر فى األثر االقتصادى واإلجتماعى لدخول أو الخروج من مجتمع شاملة اآلثار على الموارد األساسية المطلوبة   −
 . تدامة للمجتمعلتحقيق التنمية المس

 .النظر فى دعم المبادرات المالئمة للحث على تنوع النشاط االقتصادى القائم فى المجتمع  −
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النظر فى إعطاء األفضلية للموردين المحليين للمنتجات والخدمات والمساهمة فى تنمية المورد المحلى وتطويره آلما  −
 .أمكن ذلك

والفرص للموردين المحليين للمساهمة فى سالسل القيمة مع توجيه إهتمام خاص النظر فى القيام بمبادرات لتعزيز القدرة   −
 .للمجموعات المحرومة داخل المجتمع

 .مساعدة المنشآت األخرى لتعمل ضمن اإلطار القانونى المناسب  −

ة المتطلبات اإلنخراط فى األنشطة اإلقتصادية مع المنشآت التى نظرًا إلنخفاض مستويات التنمية تجد صعوبة فى تلبي  −
 :القانونية إال فى الحاالت التالية

 معالجة الفقر المدقع؛  −

     توافق أنشطة هذه المنشآت مع حقوق اإلنسان وأن يكون هناك توقع معقول بأن هذه المنشآت سوف تعمل    −

 .للقيام بأنشطتها داخل اإلطار القانونى المناسب   

ى تساعد أفراد المجتمع ، وال سيما النساء ، فى إقامة المشاريع التجارية النظر فى المساهمة فى البرامج والشراآات الت  −
 –والتعاونيات ، فى تحسين اإلنتاجية وتعزيز الشراآة وتشجيع اإلستخدام الفعال للموارد المتاحة، ويمكن لمثل هذه البرامج 

 ومواصفات الجودة المطلوبة للموردين  أن توفر التدريب حول التخطيط للمشروعات التجارية والتسويق–على سبيل المثال 
 .والمساعدات الفنية واإلدارية والحصول على التمويل وتسهيل المشروعات المشترآة

 تشجيع استخدام المصادر المتاحة بكفاءة بما في ذلك الرعاية الجيدة للحيوانات األليفة؛  −

 من – على سبيل المثال –شآت المجتمع شاملة دراسة الطرق المناسبة لسهيل الحصول على فرص شرائية بشكل أآبر لمن  −
 .خالل بناء القدرات للوفاء بالمواصفات الفنية وإتاحة المعلومات حول فرص الشراء

النظر فى دعم المنتجات واألفراد الذين يقدمون منتجات وخدمات مطلوبة للمجتمع مما يتسبب أيضًا فى توفير وظائف   −
 .واإلقليمية والحضرية مما يكون له عظيم األثر على رفاهية المجتمعمحلية والترابط مع األسواق المحلية 

 . النظر فى الطرق المناسبة للمساعدة فى تطوير جمعيات المقاولين فى المجتمع −

 . أداء مسؤولياتها الضريبية مع إمداد السلطات بالمعلومات الالزمة لتحديد الضرائب المستحقة على الوجه الصحيح −

 .ة في تقاعد ومعاشات الموظفينالنظر في المساهم  −

 
  الصحة: 6 قضية مشارآة المجتمع المحلى وتنميته 8.8.6

  وصف القضية 1.8.8.6
ا              ى تواجه الصحة     . الصحة هى عنصر اساسى للحياة فى المجتمع وهى حق من حقوق االنسان المعترف به دات الت إن التهدي

ا   العامة يمكن أن يكون لها وقع شديد على المجتمعات ويمكن           ق تنميته ى حد سواء        . أن تعي شآت عل ع المن إن جمي الى ف وبالت
 لتعزيز الصحة من خالل – فى حدود امكانيتها –الكبيرة منها والصغيرة ، ينبغى أن تحترم حق الفرد فى الصحة وأن تساهم           

 وقد ). 4.7.6 ، 5.6، 6.4.6أنظر أيضًا ( التخفيف من األضرار التى تلحق بالمجتمع – إذا آان من الضرورى –منع أو 
ى                   . يتضمن ذلك المشارآة فى حمالت صحية عامة       ك اتحسين فرص الحصول عل ا أمكن ذل وينبغى لها ايضًا أن تسهم حيثم

ة نظام              . الخدمات الصحية  ا الدول وفر فيه ى ت ى فى المجتمعات الت ويمكن لجميع المنشآت النظر فى المساهمة فى الصحة حت
ق              إن المستوى العالى من     . عام للصحة  سهم فى تحقي ام وي ى عاتق القطاع الع الصحة فى المجتمع يقلل من العبء الملقى عل

 .بيئة إقتصادية وإجتماعية جيدة لجميع المنشآت
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  اإلجراءات والتوقعات وثيقة الصلة2.8.8.6  
  :ينبغى على المنشأة القيام بما يلى

 .عملية إنتاج أو منتجات أو خدمات تقدمها المنشأةتسعى إلى تقليل أو القضاء على اآلثار الصحية السلبية ألية   −

تنظر فى تعزيز صحة جيدة من خالل ، على سبيل المثال ، المساهمة فى الحصول على األدوية واللقاحات و تشجيع   −
 بما فيها ممارسة التمارين والتغذية الجيدة و الكشف المبكر لألمراض ونشر الوعى بوسائل منع –أنماط الحياة الصحية 

 الحمل وتثبيط استهالك المنتجات والمواد غير الصحية ويجب توجيه إهتمام خاص لتغذية األطفال؛

تساعد فى زيادة الوعى حول التهديدات الصحية واألمراض الرئيسية والوقاية منها ، مثل ووفقًا للظروف واألولويات   −
 قلب والمالريا والسل والبدانة؛اإليدز والسرطان وأمراض ال.  فيروس نقص المناعة البشرية –المحلية 

 دعم الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية األساسية والمياه النظيفة وتعزيز الصحة آوسيلة لمنع المرض؛  −

 
 

  اإلستثمار المجتمعى: 7قضية إشراك المجتمع وتنميته   9.8.6

   وصف القضية1.9.8.6
ى تحسين                  يحدث االستثمار المجتمعى عندما تستثمر المنشآت مواردها فى        ى تهدف ال رامج الت ا من الب ة وغيره  البنية التحتي

اة المجتمع         ة من حي دريب          . الجوانب اإلجتماعي التعليم والت شاريع المرتبطة ب ة الم تثمارات المجتمعي واع االس د تتضمن أن وق
ات أو آ ى المعلوم ية وتحسين الحصول عل ة األساس دخل وتطوير البني صحية ومصدر ال ة ال ة والرعاي شاط آخر والثقاف ى ن

  .يعزز من شأن التنمية االقتصادية أو اإلجتماعية
ات         ات وأولوي ع احتياج ة م ى مواءم هاماتها ف ب إس شأة أن ترت ى المن ى عل ى ، ينبغ تثمار المجتمع رص االس د ف د تحدي عن

ين وا            رارات المحلي ل صانعى الق وميين  المجتمعات التى تعمل فيها مع األخذ فى اإلعتبار األولويات المحددة من قب د  . لق ويع
  .تبادل المعلومات والتشاور والمفاوضات أدوات مفيدة لمنهجية تقوم على المشارآة لتحديد وتنفيذ االستثمارات المجتمعية

ة    ال الخيري ة األعم تثمارات المجتمعي ستثنى اإلس ال  (ال ت بيل المث ى س ات : عل ات والهب ات والتبرع ى  ). اإلعان ى عل وينبغ
شجع م ضًا أن ت شآت أي اء  المن ى البق شروعات عل ساعد الم ك ي ث أن ذل شروعات حي ذ الم صميم وتنفي ى ت ع ف شارآة المجتم

ا        . والنجاح عندما ال تستمر مشارآة المنشأة      ا وقابليه ًا ألولويته ويجب على اإلستثمارات المجتمعية أن ترتب المشروعات تبع
 .للتنفيذ على المدى البعيد وإسهامها فى التنمية المستدامة

  
  االجراءات والتوقعات وثيقة الصلة 2.9.8.6

  :ينبغى للمنشأة أن تقوم بما يلى
وينبغي أن يتم توسيع جميع . األخذ في االعتبار تعزيز تنمية المجتمع المحلي في التخطيط لمشاريع االستثمار االجتماعي  −

ات المحلية واالستعانة اإلجراءات على نطاق الفرص المتاحة للمواطنين، على سبيل المثال، عن طريق زيادة المشتري
 بمصادر خارجية وذلك لدعم التنمية المحلية؛

 تجنب اإلجراءات التى تكرس إعتماد مجتمع ما على األنشطة الخيرية للمنشأة ، وعلى وجودها أو دعمها بصفة دائمة؛  −

فراد داخل المنشأة وتحديد تقيم المبادرات المجتمعية القائمة وتقديم ردود الفعل على نجاحها ومدى مالئمتها للمجتمع ولأل  −
 .المجاالت التى يمكن إدخال تحسينات عليها

النظر في إقامة شراآات مع المنشآت األخرى، بما في ذلك، المنشآت الحكومية، واألعمال التجارية، والمنشآت غير   −
 الحكومية لتحقيق أقصى قدر من التآزر واالستفادة من الموارد التكميلية والمعارف والمهارات؛

النظر فى المساهمة فى البرامج التى توفر الحصول على الغذاء والمنتجات األساسية األخرى للمجموعات المستضعفة أو   −
التى تتعرض للتمييز ضدها واألفراد ذوى الدخل المنخفض ، مع األخذ فى اإلعتبار أهمية المساهمة فى قدراتهم ومواردهم 

 . وفرصهم المتزايدة
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  ج المسئولية المجتمعية خالل المنشأة إرشادات حول دم 7

   عام1.7
ة ،                            ة بالمسؤولية المجتمعي ة المتعلق ضايا والمواضيع الجوهري ادئ والق ة المب ذه المواصفة الدولي سابقة من ه حددت البنود ال

  وفى معظم . ويقدم هذا البند إرشادات حول تنفيذ المسؤولية المجتمعية فى منشأة ما
ة              الحاالت تستطيع المنشأة أ    ن تضع المسؤولية المجتمعية موضع التنفيذ بناء على النظم والسياسات والهياآل والشبكات القائم

  بها على الرغم من أن بعض األنشطة قد تتم بطرق جديدة أو مع األخذ فى االعتبار لمدى
  . أوسع من العوامل

شطته    دة ضمن أن اليب جدي ات إلدراج أس ل تقني شآت وضعت بالفع ون بعض المن د تك ة  ق م فعال ذلك نظ رار وآ اذ الق ا إلتخ
ة ة الداخلي صال والمراجع ة المؤسسية أو للجوانب األخرى . لإلت دمًا للحوآم ل تق ًا أق شآت األخرى نظم دى المن د تكون ل وق
ة سؤولية المجتمعي ة بالم اج   . المتعلق ى إدم دايتها ف ة ب ت نقط ًا آان شآت أي ع المن ساعدة جمي ى م ة إل ادات التالي دف اإلرش وته

   ).4أنظر شكل ( ولية المجتمعية فى الطريقة التى تعمل بها المسؤ
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ـ إدماج المسؤولية المجتمعية في جميع أنحاء المنشأة4الشكل
 

 
   العالقة بين خصائص المنشأة والمسئولية المجتمعية2.7

ه من ا               شأة فإن ة خالل المن سئولية المجتمعي اج الم وم إلدم صها       لتوفير أساس معل اط خصائ ة إرتب ل آيفي شأة أن تحل د للمن لمفي
سئولية             ). 5أنظر البند   (األساسية مع المسئولية المجتمعية      صلة بالم وسوف يساعد هذا التحليل أيضًا فى تحديد القضايا ذات ال

  .المجتمعية داخل آل موضوع جوهرى وفى تحديد األطراف المعنية بالمنشأة
  : عوامل مثل–مكن ذلك  آلما أ–وينبغى أن يتضمن التحليل 

 .نوع المنشأة وهدفها وطبيعة عملياتها وحجمها  −

 :المواقع التى تعمل فيها المنشأة شاملة  −

 سواء آان هناك إطار قانونى قوى ينظم العديد من األنشطة المتعلقة بالمسؤولية المجتمعية  −

 الخصائص المجتمعية والبيئية واإلقتصادية لمناطق العمل  −

بيئةالمجتمع وال

 التطـوير المراجعـة
 

  المنشأة
 إستراتيجية المسئولية

خطط تنفيذية ، المجتمعية
  الدمج ، االتصاالت،

 

األطراف 
المعنيـة

 اإلرتبـاط
المشارآة في التنمية 

 المستدامة 

  التعرف علي المسئولية

المواضيع  (  المجتمعية
  والقضايا االساسية   
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 .األداء التاريخي للمنشأة حول المسؤولية المجتمعيةأي معلومات عن   −

 خصائص القوى العاملة للمنشأة أو موظفيها شاملة العمالة المتعاقد عليها  −

 :المنشآت القطاعية التى تشارك فيها المنشأة شاملة  −

 .األنشطة المتعلقة بالمسؤولية المجتمعية والتى تقوم بها هذه المنشآت  −

 .ألخرى المتعلقة بالمسؤولية المجتمعية والتى يتم تعزيزها من قبل هذه المنشآتالقواعد واإلشتراطات ا  −

 .إهتمامات األطراف المعنية الداخلية والخارجية فيما يتعلق بالمسؤولية المجتمعية  −

 .بنية وطبيعة صنع القرارات فى المنشأة  −

 .سلسلة القيمة للمنشأة  −

ة         من المهم أيضًا للمنشأة أن تكون على وعى بالت         سئولية المجتمعي ا للم م قيادته ا وتفه تفهم  . يارات السارية ومدى إلتزامه إن ال
شأة                     ة خالل المن سئولية المجتمعي ى دمج الم رة عل ساعد بدرجة آبي ة سي سئولية المجتمعي الكامل لمبادئ ومواضيع وفوائد الم

  .وفى مجال تأثيرها
 

 
  تفهم المنشأة للمسئولية المجتمعية  3.7

  لواجباإلجتهاد ا1.3.7 
ة                              ة والبيئي سلبية االجتماعي ار ال د اآلث تباقية لتحدي ة اس ة شامل، وعملي اد الواجب في سياق المسؤولية المجتمعي يعتبر اإلجته

  .واالقتصادية الفعلية والمحتملة الخاصة بقرارات وأنشطة المنشأة، وذلك بهدف تجنب وتفادي وتقليل هذه اآلثار
ضًا ا  اد الواجب أي سلتزم اإلجته د ت سان أو أي   وق وق اإلن ود حق ي وج سبب ف م ال م ه ث أنه رين، حي لوك اآلخ ى س أثير عل لت

  .انتهاآات أخرى في المنشأة التي قد تكون متورطة
شطتها  إجراء أن وم ب ي تق ا أو الت ي تعمل فيه ة الت ياق الدول ي س شأة أن تنظر ف ى المن ة، ينبغي عل ة واجب ة عناي ي أي عملي ف

  علية أو المحتلمة ألنشطتها الخاصة؛ واحتمالية النتائج السلبية الناجمة عن إجراءات الهيئات بداخلها؛ وأن تنظر في اآلثار الف
  .أو الكيانات األخرى أو األشخاص الذين يمارسون أنشطة مرتبطة إلى حد آبير بهذه المنشأة

  :يةينبغي أن تتضمن عملية العناية الواجبة، بطريقة مناسبة لحجم وظروف المنشأة، العناصر التال
  
سياسات تنظيمية تتعلق بموضوع جوهري ذات صلة والذي يعطي معنى لتلك اإلرشادات داخل المنشأة وتلك التي ترتبط   −

 ارتباطًا وثيقًا بالمنشأة؛

 وسيلة لتقييم مدى تأثير األنشطة القائمة والمقترحة على هذه السياسات؛  −

 معية خالل المنشأة؛وسيلة لدمج الموضوعات الجوهرية الخاصة بالمسؤولية المجت  −

 وسيلة لتتبع األداء مع مرور الوقت، حتى تكون قادرة على إجراء التعديالت الالزمة في األولويات والنهج؛ −

 .اإلجراءات المناسبة لمعالجة اآلثار السلبية الخاصة بأنشطتها وقراراتها −

م أف                  ى فه سعى إل شأة أن ت ى المن ل، ينبغي عل ة نظر      في تحديد المجاالت المحتملة للعم ضل التحديات والمعضالت من وجه
  .األفراد والمجموعات التي يحتمل أن تتأذى
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باإلضافة إلى هذا التقييم الذاتي، فقد تجد المنشأة أنه في بعض الحاالت يكون من الممكن والمناسب أن تسعى إلى التأثير على    
ية، وبصفة خاصة تلك التي تربطها بها عالقات وثيقة         سلوك الكيانات األخرى من أجل تعزيز األداء على المسؤولية المجتمع         

ا                رة       . أو حيث تعتبر المنشأة أن القضايا مقنعة بشكل خاص أو ذات صلة بمواقفها وحاالتها وظروفه شأة تكتسب خب وألن المن
ات األخرى ف               دخل مع الكيان درتها واستعدادها للت ذا   في مجال تعزيز أداء المسؤولية المجتمعية، فإنها قد تنمي ق دعوة له ي ال

  .الهدف
 
 

   تحديد صلة وأهمية الموضوعات والقضايا الجوهرية للمنشأة2.3.7

   تحديد الصلة 1.2.3.7
ع الموضوعات    شأة أن تراجع جمي ى المن شأة، وينبغي عل ل من ا صلة بك ضايا له ل الق ست آ ة و لي ل المواضيع الجوهري آ

  .الجوهرية لتحديد أي القضيا ذات صلة
  : القيام بما يلى–  التحديد حسبما يكون مناسبًا –ة عند بدء عملية وينبغى على المنشأ

 وضع قائمة بالمجاالت الكاملة ألنشطتها  −

 )3-5أنظر الفقر (تحديد األطراف المعنية   −

تحديد أنشطة المنشأة نفسها وأنشطة المنشآت داخل مجال تأثيرها ويمكن أن يكون ألنشطة الموردين والمتعاقدين تأثير   −
 مسؤولية المجتمعية للمنشأةعلى ال

تحديد القضايا والمواضيع الجوهرية التى قد تظهر عندما تمارس المنشأة وغيرها من المنشآت داخل سلسلة القيمة هذه   −
 االنشطة ، مع األخذ فى اإلعتبار آافة التشريعات المعنية

 .لى األطراف المعنية والتنمية المستدامةفحص مدى والطرق التى يمكن أن تحدث بها قرارات المنشأة وأنشطتها تأثير ع  −

دراسة السبل التي بها يمكن لألطراف المعنية وقضايا المسؤولية المجتمعية أن يؤثرون على قرارات وأنشطة وخطط   −
 .المنشأة

 .تحديد آافة قضايا المسؤولية المجتمعية التى تتصل بأنشطة آل يوم وآذلك تلك التى تنشأ فقط تحت ظروف خاصة جدًا  −

ة                     ة الخاصة بمسؤولياتها المجتمعي تفهم التوقعات المجتمعي د ت سها ق د انظر   (ورغم أن المنشأة نف ه ينبغى   ) . 3.2.5 البن إال أن
ضايا          عليها أن تأخذ فى إعتبارها إشراك األطراف المعنية فى عملية التحديد لتوسع من المنظور الخاص بالموضوعات والق

 .هذه القضايا قد تكون وثيقة الصلة حتى فى حالة فشل األطراف المعنية فى تحديدهاومن المهم االعتراف بأن . الجوهرية
ة    اول الموضوعات الجوهري وانين تتن ه ق د ب ان توج ى مك ل ف ا تعم سبب أنه ه ب شأة أن د تفترض المن ى بعض الحاالت ق وف

  ولكن . ذه الموضوعات المعنيةللمسؤولية المجتمعية فإن التوافق مع القانون يكون آافيًا لضمان تناول آافة جوانب ه
 قد يكشف أن بعض القضايا ذات الصلة ليس لها قواعد            6اإلستعراض الدقيق للقضايا والمواضيع الجوهرية الموضحة بالبند        

 .تنظمها أو أن القواعد المنظمة لها تطبق على الوجه المطلوب أو ليست واضحة أو مفصلة بشكل آافى
 

وى فى                وحتى بالنسبة للقضايا أو الموا     ضيع الجوهرية التى يشملها القانون الواجب تنفيذه فإن اإلستجابة لروح القانون قد تحت
  بعض الحاالت على أداء إجراءات ال مجرد إمتثال ، على سبيل المثال على الرغم من أن بعض القوانين والقواعد البيئية 

سعى إلستخدام أفضل             تحدد إنبعاثات ملوثات الهواء أو الماء بمقادير أو مستويات محددة          ًا ت شأة المسؤولة مجتمعي  إال أن المن
  . الممارسات لخفض إنبعاثات هذه الملوثات أو لتغيير العمليات التى تستخدمها حتى يتم القضاء تمامًا على هذه اإلنبعاثات

شفى         يس    وأمثلة أخرى، مدرسة متطوعة تقرر أن تعيد استخدام مياه األمطار في بعض األغراض الصحية، ومست رر ل د تق  ق
 .فقط االمتثال للقوانين بشأن ممارسات العمل ولكن أيضًا عمل برنامج خاص لدعم التوازن بين الحياة والعمل لموظفيها
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   تحديد االهمية2.2.3.7
  بمجرد أن تحدد المنشأة حدود القضايا المرتبطة بأنشطتها فإنه ينبغى عليها أن تمعن النظر فى تلك القضايا المحددة 

ة                             و ر أهمي ر صلة وأآث ا أآب ة يكون له ضايا والموضوعات الجوهري شأن آى الق رار ب اذ ق ايير إلتخ تضع مجموعة من المع
  :بالنسبة للمنشأة ، وينبغى أن تشمل هذه المعايير ما يلى

 
 مدى تأثير الموضوع أو القضية الجوهرية على األطراف المعنية والتنمية المستدامة  −

 جراء أو عدم إتخاذ إجراء بشأن هذا الموضوع أو القضية الجوهريةاألثر المحتمل إلتخاذ إ  −

 درجة إهتمام الطرف المعنى بهذا الموضوع أو القضية الجوهرية  −

 .تحديد توقعات المجتمع عن السلوك المسؤول وفقًا لهذه اآلثار  −

ة     القضايا التي تعتبر آبيرة بشكل عام ال تتطابق مع القانون؛ وتتناقض مع المعايير الد              ولية للسلوك؛ ومحتمل أن تكون منتهك
ي يمكن أن                          ضًا آالممارسات الت ر أي ى الخطر؛ وتعتب لحقوق اإلنسان؛ وتعتبر آالممارسات التي تعرض الحياة أو الصحة إل

 .تؤثر تأثيرًا خطيرًا على البيئة
  
 

   مجال تأثير المنشأة3.3.7

   تقييم مجال تأثير المنشأة 1.3.3.7
وتستمد أية منشأة التأثير من عدة مصادر            عوامل تشمل التقارب الملموس ونطاق ومدة وقوة العالقة          يعتمد التأثير على عدة   

 :مثل
  
 . ويشمل ذلك طبيعة ونطاق الملكية أو التمثيل  إن وجد فى الجهة الحاآمة للمنشأة المرتبط بها:ملكية وحوآمة  −

همية النسبية لهذه العالقة ألية منشأة؛ األهمية الكبرى بالنسبة  ويشمل هذا مدى العالقة االقتصادية واأل:العالقة اإلقتصادية  −
 لمنشأة قد يخلق المزيد من النفوذ لمنشـأة أخرى؛

 على أحكام ملزمة قانونيًا فى العقود أو وجود تفويض قانونى – على سبيل المثال – وهذه تعتمد :سلطة قانونية سياسية  −
 آيات على اآلخرينيمنح المنشأة القدرة على تنفيذ بعض السلو

  وهذا يشمل قدرة المنشأة على التأثير على الرأى العام وتأثير الرأى العام على من يحاول أن يؤثر عليهم:رأى عام  −

 .يعتمد التأثير على عدة عوامل تشمل التقارب الملموس ، نطاق ومدة وقوة العالقة
 
 

   ممارسة التأثير 2.3.3.7
سلبية أو                 يمكن للمنشأة أن تمارس تأثيرها م      ار ال ل اآلث ستدامة أو لتقلي ة الم ى التنمي ة عل ار اإليجابي ز اآلث ع اآلخرين إما لتعزي

  . آالهما
  .عند تقييم نطاق نفوذها وتحديد مسئولياتها، ينبغي تنظيم ممارسة اإلجتهاد الواجب

 
 :وتشتمل طرق ممارسة التأثير ما يلى

  
 .وضع األحكام التعاقدية أو الحوافز  −

 .ة من قبل المنشأةبيانات عام  −

 .التعامل مع المجتمع، والقادة السياسين، واألطراف المعنية األخرى  −

 .اتخاذ قرارات االستثمار  −
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 .تقاسم المعرفة والمعلومات  −

 .إقامة مشاريع مشترآة  −

 .القيام بالتأثير المسئول وإستخدام العالقات مع وسائل اإلعالم  −

 .تشجيع الممارسات الجيدة  −

 .ت مع الجمعيات القطاعية والمنشآت وغيرهاإقامة شراآا  −

سؤولية     شترآة والم ة الم ة بالحوآم ك المتعلق ة وتل ة والمجتمعي ب البيئي ار الجوان ين اإلعتب ذ بع شأة أن تأخ ى المن ى عل وينبغ
دمها ومن خالل قراراتها وأنشطتها والمعلومات التى تق. المجتمعية للمنشآت التى قد سعت وتسعى إلى تحقيق بعض العالقات      

  .لألطراف المعنية حول أساس قراراتها فإنه يمكن للمنشأة أن تؤثر على المؤسسات المالية وأطرافها المعنية
  

سؤولية       رى للم ات اآلخ ادئ والممارس ى والمب سلوك األخالق اس ال ى أس ًا عل ون دائم ى أن يك شأة ينبغ أثير المن ة ت وممارس
وعى               وعندما تمارس ال  ). 4.5أنظر المادتين   (المجتمعية   ى تحسين ال منشأة تأثيرها ينبغى عليها أوًال تدخل فى حوار يهدف إل

وإذا لم يكن هذا الحوار مجديًا فإنه ينبغى إتخاذ تدابير بديلة بما فى        . بالمسؤولية المجتمعية وتشجيع السلوك المسؤول مجتمعياً     
  .ذلك تغيير طبيعة العالقة

  
أثيراً          شأة ذات ت شابه مع المسؤولية                      فى الظروف التى تكون فيها المن إن مسؤوليتها للعمل يمكن أن تت ى اآلخرين ف ًا عل  عالي
شأة           . الموجودة عندما يكون للمنشأة السيطرة الحقيقية      دى المن ا ل ويقصد بالسيطرة الحقيقية المواقف والظروف التي يكون فيه

  .نية أو الرسمية لفعل ذلكالقدرة على أن تملي قرارات وأنشطة طرف آخر، حتى وإن آانت التملك السلطة القانو
 

 
   وضع األولويات لمعالجة القضايا والمواضيع الجوهرية 4.3.7

  . ينبغى للمنشأة أن تحدد اولويات العمل على أساس خططها لدمج المسئولية المجتمعية خالل المنشأة وممارساتها اليومية
رة وذات صلة                 ر آبي ي تعتب شرك األطراف         ). 2.3.7انظر   (ينبغي تحديد األولويات من بين القضايا الت شأة أن ت وينبغى للمن

 .وتختلف األولويات بمرور الوقت). 3.5 البندأنظر (المعنية فى تحديد أو لوياتها
 :ينبغي على المنشأة أن تنظر فيما يلي لتحديد سواء إن آانت هذه القضية لها أولوية عالية أم ال

  
  لقانوني والمعايير الدولية للسلوك وأفضل الممارسات؛األداء الحالي للمنشأة فيما يتعلق باالمتثال ا  −

 ما إذا آانت القضية قد تؤثر تأثيرًا آبيرًا على قدرة المنشأة والمواصفات الدولية لتحقيق األهداف الهامة؛  −

 األثر المحتمل لإلجراء والصلة مقارنة بالموارد الالزمة للتنفيذ؛  −

 ة؛طول الفترة الزمنية لتحقيق النتائج المرجو  −

سهولة وسرعة التنفيذ، والتي قد يكون لها تأثير على زيادة الوعي والحافز للعمل بشأن المسؤولية المجتمعية داخل   −
 .المنشأة

  .ويختلف ترتيب األولويات فيما بين المنشآت
 

ضايا ذات الص           . باالضافة الى تحديد األولويات لإلجراءات الفورية      ات الق ى     فإنه يمكن للمنشأة أن تضع أولوي شطة الت لة باألن
ادة                            شطة زي ام بأن دين أو القي اء وتوظيف موظفين جدد وتوظيف متعاق تتوقع المنشأة القيام بها فى المستقبل مثل التشييد والبن

  .التمويل وستشكل إعتبارات األولوية جزءًا من التخطيط لهذه األنشطة المستقبلية
 

  .سبة للمنشأةينبغى مراجعة وتحديث األولويات على فترات دورية منا
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   ممارسات ادماج المسؤولية المجتمعية خالل المنشأة4.7

   زيادة الوعى وبناء الكفاءة للمسؤولية المجتمعية1.4.7
شأة ستويات المن ة م ى آاف تفهم عل زام وال شأة يتطلب اإللت ى آل جوانب المن ة ف سؤولية المجتمعي اء الم ى المراحل . إن بن وف

ى مجال  شأة ف ود المن ى لجه تفهم لجوانب  األول ادة ال ى زي ة عل اء التوعي ز لبن ة ينبغى أن ينصب الترآي سؤولية المجتمعي  الم
  .المسؤولية المجتمعية شاملة المبادئ والقضايا والمواضيع الجوهرية

اء  ىف آبير بدور المجتمعية للمنشأة المسؤولية فوائد تفهم يقوم أن ويمكن ، المنشأة رأس من واإللتزام التفهم يبدأ ان ينبغى  بن
 . المجتمعية  المسؤولية وفوائد ألثار شامل المنشأة بتفهم قيادة إلمداد الجهود بذل ينبغى ثم ومن . المنشأة قيادة إلتزام
شأن المسؤولية   إجراء  إلتخاذ وتقبال إهتماما أآثر المنشأة من أجزاء وبعض الموظفين بعض ة من اخرين    ب د . المجتمعي   وق

ت  تحدد المنشأة  ز  م المفيد أن ي ود  ترآي ة  الجه ى  األولي اطق   عل ذه المن ر  ه بال  األآث اذا  لتوضيح  تق ى  م ق اللمسؤولية   يعن  تطبي
 .المجتمعية

  
شأة  داخل  المسؤولية المجتمعية ثقافة خلق ا  من د  م ستغرق  ق ا  ي را  وقت ة  األمور بصورة   سير  ولكن  آبي القيم  والعمل  منتظم  ب

 . المنشآت من آثير فى فعاال آان القائمة والثقافات
 النشاط مجاالت فى بعض المهارات تنمية أو تقوية على ينطوى قد المجتمعية المسؤولية ممارسات لتطبيق الكفاءات إن بناء

ل  شارآة  مث ة  األطراف  م ة  وفى تحسين   المعني م  المعرف ق  وتفه ة   تطبي ود     . الموضوعات الجوهري ستفيد الجه وينبغى أن ت
با  يكون داخل المنشأة ، وعندماالمبذولة من المعرفة القائمة ومهارات األفراد  شمل  أن ينبغى  مناس اء     ت ضًا بن ود اي ذه الجه  ه

 . القضايا لبعض مفيدا يكون الخاص قد التدريب إن . اإلمداد سلسلة فى والعمال  للمديرين والتدريب الكفاءة
 والحوآمة عمليات صنع القرار فى تغييرات إلى الحاجة تحديد المنشأة من يتطلب قد المجتمعية للمسؤولية الفعال إن اإلدماج

ضاً   تجد  وقد. جديدة أفكار ومناهج إلقتراح والتحفيز والسلطة الحرية من مزيد يشجع شأنه من والذى شأة اي ا  المن اج  أنه  تحت
 .أدائها جوانب بعض وقياس لرصد أفضل أدوات إلى

 
اء           اء الكف وعى وبن ادة ال سيًا لزي ة  ويعد التعليم والتعلم مدى الحياة أمرًا رئي يم      . ة للمسؤولية المجتمعي إن التعل شأن ف ذا ال وفى ه

رام       ى احت شجيعهم عل للتنمية المستدامة يضع اتجاه جديد لتمكين األشخاص من تناول قضايا المسؤولية المجتمعية من خالل ت
  .القيم التى تعزز االجراء القوى والفعال

  

   تحديد إتجاه المنشأة للمسؤولية المجتمعية2.4.7
اه  دد إتج ات         يتح يم وأخالقي ات وق دف وتطلع ذلك ه شأة وآ ادة المن ذها قي ى تتخ راءات الت صريحات واإلج ن الت شأة م  المن

ذه الجوانب                      وإستراتيجية المنشأة ، ولجعل المسؤولية المجتمعية جزء هام وفعال من عمل المنشأة ينبغى أن ينعكس هذا فى ه
 .للمنشأة

  
ا المؤسسية وإستراتيجيتها          ينبغى للمنشأة أن تحدد إتجاهًا بأن تجعل المس        اتها وثقافته ؤولية المجتمعية جزءًا متكامًال من سياس

  :وهياآلها وعملياتها، ويمكن أن تشمل بعض السبل ما يلى
  
أن تزج فى طموحاتها أو رؤيتها بيان محدد يشير إلى الطريقة التى تعتزم المنشأة من خاللها جعل المسؤولية المجتمعية   −

 .تؤثر على أنشطتها

تدمج فى غرضها وإرسالتها بيان محدد واضح وموجز يشير الى الجوانب الهامة للمسئولية المجتمعية شاملة مبادئها   −
 .وقضاياها التى تساعد فى تحديد أسلوب عمل المنشأة

م إلى إعتماد قواعد سلوك مكتوبة أو أخالقيات تحدد إلتزام المنشأة بالمسؤولية المجتمعية وذلك بترجمة المبادئ والقي  −
حول السلوك المناسب وينبغى أن تعتمد هذه القواعد على مبادئ المسؤولية المجتمعية الموضحة فى ) تصريحات(بيانات 

 ).6(وعلى اإلرشاد الوارد فى البند ) 4(البند 

إدراج المسؤولية المجتمعية بصفتها عنصر رئيسى من إستراتيجية المنشأة من خالل دمجها فى النظم والسياسات   −
 .العمليات وسلوآيات إتخاذ القرارو
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ترجمة أولويات العمل الخاصة بالقضايا والمواضيع الجوهرية إلى أهداف تنظيمية يمكن إدارتها ذات إستراتيجيات   −
وعمليات وجداول زمنية ويجب أن تكون األهداف محددة وقابلة للقياس أو ممكن إثباته ويمكن أن تكون مدخالت األطراف 

 المسؤوليات وينبغى أن تكون الخطط التفصيلية للوصول إلى االهداف شاملة.  فى مساعدة هذه العمليةالمعنية مفيدة
 عنصرًا أساسيًا فى تحديد األهداف واإلستراتيجيات –والجداول الزمنية والميزانيات واألثر على األنشطة اآلخرى للمنشآت 

 .من أجل تحقيقها

 
  آمة نظم وإجراءات المنشأة بناء المسؤولية المجتمعية فى حو3.4.7

تم من                         ذى ي ا النظام ال تعتبر حوآمة المنشأة أحد الوسائل الهامة والفعالة إلدماج المسؤولية المجتمعية خالل المنشأة حيث أنه
 .خالله صنع القرارت وتنفيذها سعيًا لتحقيق أهداف المنشأة

  
ا المرتبطة بكل          شآت داخ مجال       ينبغى على المنشأة أن تدير بأسلوب منهجى آثاره ار المن موضوع جوهرى وأن تراقب آث

  وذلك من أجل تقليل الخطر الذى يتسبب فى الضرر البيئى والمجتمعى وزيادة اآلثار اإليجابية والفرص وعند صنع . تأثيرها
  

ى ا                             رارت عل ذه الق ة له أثيرات المحتمل شأة أن تنظر فى الت ى المن دة ينبغى عل شطة الجدي ألطراف  القرارات التى تخص األن
المعنية ، وعندما تفعل ذلك ينبغى عليها أن تأخذ فى إعتبارها أفضل السبل لتقليل اآلثار الضارة الناجمة عن أنشطتها ولزيادة         

ين            . اآلثار اإليجابية لسلوآها تجاه المجتمع والبيئة      وعند صنع القرارت ينبغى أن تؤخذ فى اإلعتبار الموارد والتخطيط الالزم
  لهذا الغرض

 
د     (أن تؤآد المنشأة أنه يتم تطبيق مبادئ المسئولية المجتمعية          يجب   ا          ) 4أنظر البن ا وثقافته نعكس فى هيكله ا وت . فى حوآمته

أخوذة فى              شأة م ة للمن وعلى المنشآت أن تراجع إجراءاتها وعملياتها على فترات مناسبة لتتحقق من أن المسؤولية المجتمعي
  .اإلعتبار

 :دة ما يلىقد تشمل بعض اإلجراءات المفي
  
 تطبيق ممارسات اإلدارة القائمة لتناول المسؤولية المجتمعية للمنشأة  −

 تحديد سبل تطبيق مبادئ المسؤولية المجتمعية وقضاياها وموضوعاتها الجوهرية فى مختلف أنحاء المنشأة  −

ة وتعديل إجراءات التشغيل إذا آان مناسبًا لحجم وطبيعة المنشأة أن تنشئ أقسامًا أو مجموعات داخل المنشأة لمراجع  −
 لتصبح متوافقة مع مبادئ والموضوعات الجوهرية للمسؤولية المجتمعية

 أخذ المسؤولية المجتمعية فى اإلعتبار عند إجراء العمليات للمنشأة   −

 .إدماج المسؤولية المجتمعية فى ممارسات الشراء واإلستثمار، إدارة الموارد البشرية والمهام التنظيمية اآلخرى  −

شأة ،                       ة خالل المن ويمكن أن يكون للقيم المتواجدة ولثقافة المنشأة تأثير فعال سهولة وسرعة إدماج المسؤولية المجتمعية آامل

اج مباشرة             ة اإلدم د تكون عملي وفى بعض المنشآت التى يكون فيها القيم والثقافة وثيقة القرب من قيم المسؤولية المجتمعية ق

ر    وفى البعض اآلخر    . تمامًا اوم التغيي د تق ة وق تم إشراك    . قد ال تعترف بعض أجزاء المنشأة بفوائد المسؤولية المجتمعي د ي وق

  .الجهود المنظمة على مدى فترة زمنية ممتدة فى دمج منهج مسؤول مجتمعيًا فى هذه المجاالت

 

شأة ال تحدث آ                   ة خالل المن سرعة        ومن المهم أيضًا أن ندرك أن عملية إدماج المسؤولية المجتمعي نفس ال رة واحدة أو ب ا م له

ة      ة فى األجل                   . لجميع القضايا والمواضيع الجوهري ضايا المسؤولية المجتمعي اول بعض ق دًا لوضع خطة تتن د يكون مفي وق

شأة                         درات المن ار ق ة وأن تأخذ فى اإلعتب ذه الخطة واقعي زمن ، وينبغى أن تكون ه القصير وبعضها على فترة أطول من ال

  .4.3.7 وأولويات القضايا والموارد المتاحة
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 المجتمعية المسؤولية فى  اإلتصال5.7

 المجتمعية المسؤولية فى اإلتصال دور1.5.7 
ة  بالمسؤولية  المرتبطة  الممارسات  من ستشمل آثير واع  بعض  المجتمعي داخلى  اإلتصال  أن  تخدم  أن يمكن  . والخارجى  ال
 : ذلك بما فى المجتمعية ةفى المسئولي المختلفة من المهام العديد اإلتصاالت

 
رفع مستوى الوعى داخل وخارج المنشأة بإستراتيجيتها وأهدافها وخططها وأداءها والتحديات التى تواجهها فيما يخص   −

 المسئولية المجتمعية؛

 المساعدة فى الدخول وخلق حوار مع األطراف المعنية؛  −

  المتعلقة بالمسؤولية المجتمعية؛معالجة المتطلبات القانونية وغيرها للكشف عن المعلومات  −

إظهار آيف تفى المنشأة بإلتزاماتها بالمسؤولية المجتمعية وآيف تستجيب لمصالح األطراف المعنية وتوقعات المجتمع   −
 بصفة عامة؛

اإلمداد بالمعلومات عن تأثيرات أنشطة ومنتجات وخدمات المنشأة شاملة تفاصيل حول آيف تتغير التأثيرات بمرور   −
 قت؛الو

 المساعدة على اشراك وتحفيز العاملين وغيرهم لدعم أنشطة المنشأة فى مجال المسؤولية المجتمعية؛  −

 تيسير المقارنة مع المنشآت المناظرة والتى يمكن أن تحفز تحسينات األداء فيما يتعلق بالمسؤولية المجتمعية؛  −

 .ية المساءلة لتعزيز ثقة األطراف المعنية فى المنشأةتعزيز سمعة المنشأة للعمل المسؤول واإلنفتاح والتكامل وقابل  −

 
  خصائص المعلومات المتعلقة بالمسؤولية المجتمعية2.5.7

 ينبغى أن تكون المعلومات المتعلقة بالمسؤولية المجتمعية 
  
  .ينبغى أن تتناول المعلومات آافة األنشطة والنأثيرات الهامة المتعلقة بالمسؤولية المجتمعية  :آاملة  −

ينبغى اإلمداد بالمعلومات فيما يتعلق بالمعرفة والخلفية الثقافية والمجتمعية والتعليمية واالقتصادية لمن  :مفهومة  −
البند  بما فيها اسلوب ) عرض(سيشارآون فى عملية االتصال وينبغى أن تكون آل من اللغة المستخدمة وأسلوب تقديم 

  .قبل هذه المعلوماتتنظيمها فى متناول األطراف المعنية التى تست

  .ينبغى أن تكون المعلومات متجاوبة مع مصالح األطراف المعنية :متجاوبة  −

  .ينبغى أن تكون المعلومات صحيحة مبنية على حقائق وأن تقدم تفاصيل آافية ومفيدة ومناسبة للغرض منها :دقيقة  −

  .ت السلبية ذات الصلة بتأثيرات أنشطة المنشأةينبغى أن تكون المعلومات متوازنة وعادلة وال تغفل المعلوما :متوازنة  −

عندما تشرح المعلومات األنشطة خالل فترة زمنية محددة .  المعلومات فى غير وقتها ممكن أن تكون مضللة:فى وقتها  −
أداء منشآت فإن تحديد الفترة الزمنية ستتيح لألطراف المعنية مقارنة األداء الحالى للمنشأة مع األداء السابق لها أو حتى مع 

  .أخرى

  .المعلومات الخاصة بقضايا محددة ينبغى أن تتاح لألطراف المعنية :متوفرة  −
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   أنواع التواصل الخاص بالمسؤولية المجتمعية3.5.7
 : وتشمل بعض االمثلة ما يلى. هناك أشكال عديدة ومختلفة للتواصل الخاص بالمسؤولية المجتمعية

  
 .طراف المعنيةعقد اجتمعات او التحاور مع األ  −

اإلتصال باألطراف المعنية بشأن قضايا أو مشروعات تتعلق بالمسؤولية المجتمعية ، وآلما امكن ذلك ينبغى أن يتضمن   −
 .هذا اإلتصال التحاور مع االطراف المعنية

يعتبر مثل هذا و. اإلتصال باإلدارة وموظفى المنشأة أو األعضاء لزيادة الوعى العام بالمسؤولية المجتمعية واألنشطة  −
 .االتصال فعال أآثر بشكل عام عند الدخول في حوار

 .ترآيز االنشطة المشترآة على تكامل ودمج المسؤولية المجتمعية خالل المنشأة  −

التواصل مع األطراف المعنية بشأن المطالب الخاصة بالمسؤولية المجتمعية لألنشطة ، ويمكن أن يتم التحقق من هذه   −
ولتعزيز المصداقية فقد يتم التحقق من هذه المطالب . والتأآد منها داخليًا) مراجعتها(إعادة النظر فيها المطالب من خالل 

 .خارجيًاوآلما أمكن ينبغى أن يوفر التواصل فرص لردود أفعال األطراف المعنية

 .االتصال بالموردين بشأن متطلبات الشراء فيما يتعلق بالمسؤولية المجتمعية  −

وقبل حاالت الطوارئ فإن هذا . مهور فى حاالت الطوارئ التى يكون لها تضمينات للمسؤولية المجتمعيةاالتصال بالج  −
وأثناء حاالت الطوارئ ينبغى أن يكون األطراف المعنية على . االتصال ينبغى أن يهدف الى زيادة الوعى وحسن اإلستعداد
 . الالزمةوعى وآذلك لديهم المقدرة لتقديم المعلومات بشأن اإلجراءات

التواصل فيما يتعلق بالمنتج مثل وضع بطاقة بيانات على المنتج وتقديم معلومات خاصة بالمنتج وغيرها من المعلومات   −
 .ويمكن أن تحسن فرص اآلراء المرتدة من هذا الشكل للتواصل. التى تهم المستهلك

ت او النشرات االخبارية التى تستهدف المنشآت آتابة مقاالت حول الجوانب المتعلقة بالمسؤولية المجتمعية فى المجال  −
  .النظيرة

 .اإلعالنات أو التصريحات العامة األخرى لإلرتقاء ببعض جوانب المسؤولية المجتمعية  −

 .الخضوع للجهات الحكومية أو إستفسارات الجمهور  −

 ).15أنظر اإلطار  (تقديم تقارير عامة بصفة دورية مع تقديم الفرص لآلراء المرتدة من األطراف المعنية  −

ة                   وهناك العديد من األشكال والوسائل المتنوعة التى يمكن إستخدامها للتواصل والتى تتضمن االجتماعات واألحداث العام
ى    د األلكترون ات والبري ات والخطاب ة واإلعالن صقات اإلعالني ة والمجالت والمل شرات اإلخباري ارير والن ديات والتق والمنت

ات المنتجات               والفيديو والمواقع ا   ة بيان ة وبطاق ة االلكتروني شات الجماعي ومن  . أللكترونية والبث اإلذاعى األلكترونى والمناق
االت                            ق وسائل االعالم بإستخدام اإلصدارات الصحفية واألحاديث الصحفية والمق تم التواصل عن طري الممكن أيضًا أن ي

 . الصحفية واإلفتتاحية 
 

 
 مسؤولية المجتمعية تقديم تقارير عن ال– 15اإلطار 

 
أثرة                             ة المت ة لألطراف المعني ق بالمسؤولية المجتمعي ا يتعل ا فيم رات مناسبة حول أدائه ى فت . على المنشأة أن تقدم تقارير عل

ق بالمسؤولية                              ا يتعل ا فيم ة حول أدائه صفة دوري شطتها ب ة بأن ر لألطراف المعني دم تقري شآت تق د من المن وهناك عدد متزاي
ة ن. المجتمعي داد    ويمك ة ، إع ع األطراف المعني اع م املة اإلجتم ة ش دة ومختلف ة بطرق عدي ارير لألطراف المعني ديم تق  تق

ًا ، إصدار                            رة محددة ، إتاحة المعلومات الكتروني ة خالل فت ق بالمسؤولية المجتمعي خطابات تشرح أنشطة المنشأة فيما يتعل
  .تقارير دورية حول المسؤولية المجتمعية

 
ير ألطرافها المعنية ينبغى أن تدرج المنشأة فى تقريرها معلومات عن اهدافها وادائها الخاص بالموضوعات       وعند تقديم تقار  

ة فى            تم اشراك االطراف المعني الجوهرية والقضايا ذات الصلة بالمسؤولية المجتمعية ، آما ينبغى عليها شرح آيف ومتى ي
  .ةالتقارير المقدمة من المنشأة حول مسؤوليتها المجتمعي
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امًال        ) غير متحيزة (صورة مكتملة وعادلة    ) تعرض(وينبغى على المنشأة أن تقدم       ة ش ألدائها فيما يتعلق بالمسؤولية المجتمعي
  .اإلنجازات واإلخفاقات وآذلك الطرق التى سيتم خاللها معالجة هذه اإلخفاقات

 
ر منفصل               دم تقري ع                  وقد تختار المنشأة لتغطية أنشطتها آكل مرة واحدة أو تق ان أو موق ا فى مك وم به ى تق شطة الت  حول األن

ر          معين ، وغالبًا ما ترى مجموعات المجتمع أن التقارير المقدمة حول أنشطة فى مكان محدد أو أصغر فى حجمها تكون أآث
 .نفعًا بالنسبة لهم عن تلك التقارير الكبيرة فى حجمها

  
ة         إن نشر تقرير حول المسؤولية المجتمعية يمكن أن يكون جا          سئولية المجتمعي . نب ذو قيمة من أنشطة المنشأة فيما يتعلق بالم

 :وعند إعداد تقرير حول المسؤولية المجتمعية ينبغى أن تأخذ المنشأة فى إعتبارها النواحى التالية
  
 .يجب أن يتناسب مجال التقرير الذى تقدمه المنشأة مع حجم وطبيعة المنشأة  −

دد محدود من           يمكن أن تعكس التفاصيل مدى خبرة         − ا بع شآت جهوده دأ المن ر ، وفى بعض الحاالت تب المنشأة بهذا التقري

د              شآت المزي التقارير التى تغطى فقط موضوعات رئيسية قليلة وخالل سنوات متالحقة تمتد عملية التغطية حيث تكتسب المن

 من الخبرة ويصبح لديها بيانات آافية لتكون قاعدة لمجال أوسع للتقرير

 تضمن التقرير وصفًا لكيفية تحديد المنشأة للقضايا التى يتم تغطيتها فى التقرير وطريقة تناولهايجب أن ي  −

 يجب أن يعرض التقرير األداء التشغيلى للمنشأة ومنتجاتها وخدماتها فى سياق أآثر إستدامة  −

ا ال                  − شأة واحتياجات اطرافه ك إصداره          يمكن إصدار هذا التقرير فى عدة أشكال بناء على طبيعة المن د يتضمن ذل ة وق معني

  ويمكن أن يكون هذا التقرير أيضًا وثيقة مستقلة بذاتها أو جزء من التقرير السنوى للمنشأة. الكترونيا أو ورقيًا

ادرات واألدوات الخاصة         ة من المب ويمكن الحصول على المزيد من المعلومات بشأن التقارير الخاصة بالمسؤولية المجتمعي
د     ) أ(لى المستوى العالمى أو القومى أو القطاعى والواردة فى الملحق           بتقديم تقارير ع   ضًا البن اد   8-7أنظر أي  الخاص باإلرش

 .حول تقييم مبادرات المسؤولية المجتمعية
 
 

   التحاور بين األطراف المعنية بشأن التواصل فيما يتعلق بالمسؤولية المجتمعية4.5.7
ة فإ    شأن آراء            من خالل التحاور مع األطراف المعني شكل مباشر ب ادل المعلومات ب ستفيد من تلقى وتب شأة أن ت ه يمكن للمن ن

  :وينبغى أن تسعى المنشأة للتحاور مع أطرافها المعنية بهدف. االطراف المعنية
 تقييم مدى آفاءة وفاعلية المحتوى ووسائل اإلعالم وتكرارية ومجال التواصل وبذلك يمكن تحسينها بالمستوى المطلوب  −

 . األولويات لمحتوى التواصل المستقبلىوضع  −

 تأمين عملية التحقق من المعلومات المقدمة فى التقرير من قبل األطراف المعنية فى حالة إستخدام هذا التوجه للتحقق  −

 تحديد أفضل الممارسات  −

 
   تعزيز المصداقية بشأن المسؤولية المجتمعية 6.7

   طرق تعزيز المصداقية1.6.7
 التى ترسى من خاللها المنشأة مصداقيتها ومنها إشراك األطراف المعنية ، آما أن التحاور مع األطراف              هناك طرق مختلفة  

شارآين      ة الم ساهم     . المعنية أحد السبل الهامة لزيادة الثقة بأنه تم تفهم وتدارك مصالح وأهداف آاف ذا التحاور أن ي ويمكن له
د م     . فى بناء الثقة وتعزيز المصداقية     زاعم                ويمكن أن تع ة التحقق من م ة أساس إلشراآهم فى عملي شارآة األطراف المعني

سنى           . المنشأة بشأن أدائها   ى يت ة حت ة لألطراف المعني ات الالزم ويمكن أن تتعاون المنشأة وأطرافها المعنية فى عمل الترتيب
  .المراجعة الدورية أو مراقبة جوانب أداء المنشأة
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شهادات ويمكن تعزيز المصداقية فيما يتعل  م إعداد    . ق بقضايا معينة أحيانًا من خالل المشارآة فى برامج محددة لمنح ال د ت وق
المبادرات لتضمن سالمة المنتج أو العمليات أو المنتجات فيما يتعلق بتأثيرهم البيئى وممارسات العمل وغيرها من الجوانب                  

ة  سؤولية المجتمعي ة بالم س  . المتعلق رامج م ذه الب ون ه ى أن تك صداقية  وينبغ سم بالم شرك   . تقلة وتت االت ت ى بعض الح وف
ك                        ى ذل اال عل ة مث شارية أو لجان المراجع شاء لجان است د إن ضمان المصداقية ، ويع شطتها ل المنشآت أطراف مستقلة فى أن

ة                         م سيصبجون أهل ثق ة ألنه ارهم بعناي تم اختي راد ي ضم فى عضويتها أف ضم     . حيث أن هذه اللجان ت ان تن وفى بعض األحي
ل     ال شطتهم أو داخ اق أن ل نط ًا داخ سؤول مجتمعي سلوك الم اء بال اء أو اإلرتق اظرة إلرس شآت من ضم من ات ت شآت لجمعي من

  .مجتمعاتهم
  

ة                         اذ اإلجراءات الالزم ا واتخ ق بآثاره ا يتعل صلة فيم ويمكن للمنشآت أن تعزز مصداقيتها من خالل عمل االلتزامات ذات ال
  .لمحرز وأوجه القصوروتقييم األداء واإلبالغ عن التقدم ا

  

   تعزيز مصداقية التقارير والمطالب الخاصة بالمسؤولية المجتمعية2.6.7
  :هناك طرق عديدة لتعزيز مصداقية التقارير والمطالب بشأن المسؤولية المجتمعية ، ومنها

  
ارير الصادرة عن المنشآت إعداد تقارير حول األداء الخاص بالمسؤولية المجتمعية متجانسة عبر الزمن متماثلة ومع التق  −

 المناظرة مع إدراك أن طبيعة التقرير ستعتمد على نوع وحجم وقدرة المنشأة 

تقديم شرح مختصر ألسباب عدم تغطية موضوعات محذوفة من التقارير لتوضيح أن المنشأة بذلت مجهودًا لتغطية آافة   −
 الموضوعات الهامة

اللها تتبع البيانات والمعلومات حتى الوصول إلى مصدر موثوق به للتحقق إستخدام عملية دقيقة ومسؤولة للتحقق يتم خ  −
 من دقة هذه البيانات والمعلومات

اإلستعانة بفرد أو مجموعة من األفراد مستقلين عن عملية إعداد التقرير إما من داخل المنشأة أو خارجها وذلك للقيام   −
 بعملية التحقق

 زء من التقريرنشر بيان يصدق على عملية التحقق آج  −

اإلستفادة من مجموعات األطراف المعنية لتحديد أن التقرير يعكس القضايا الهامة ذات الصلة بالمنشأة وأنه مستجيب   −
 إلحتياجات األطراف المعنية وأنه يقدم تغطية آاملة للقضايا المتناولة

يقة يمكن التحقق منها بسهولة من قبل إتخاذ إجراءات إضافية لتحقيق الشفافية من خالل تقديم نوعية معلومات بطر  −
اآلخرين ، فعلى سبيل المثال بدًال من مجرد تقديم تقارير حول االحصائيات بشأن االداء فإنه يمكن للمنشأة أيضًا إتاحة 

وفى بعض الحاالت يمكن . بيانات تفصيلية حول مصادر المعلومات والعمليات المستخدمة إلعداد وتطوير هذه اإلحصائيات
 زيد المنشأة من مصداقية مطالبها حول سلسلة اإلمداد من خالل وضع قائمة باألماآن التى تجرى فيها أنشطتهاأن ت

 تقديم تقارير حول المطابقة مع متطلبات تقديم تقرير لمنشأة خارجية  −

 

   تسوية الصراعات أو الخالفات بين المنشأة وأطرافها المعنية3.6.7
ات مع بعض                فى سياق االنشطة التى تقوم بها        المنشأة فيما يتعلق بالمسؤولية المجتمعية فقد تواجه المنشأة صراعات أو خالف

وهناك امثلة محددة ألنواع الصراعات وآليات التصدى . االفراد من االطراف المعنية أو مع مجموعات من األطراف المعنية        
سان           وق االن د أنظر   (لهم واردة فى الجزء الخاص بحق ضايا   ) 7.3.6 البن ستهلك  وق د أنظر  (الم ا أن الطرق   ) 6.7.6 البن ، آم

  .الرسمية لتسوية النزاعات أو الخالفات غالبًا ما تشكل جزء من اإلتفاقيات الخاصة بالعمال
زاع أو                       وع الن ا يتناسب مع ن ة بم ات مع االطراف المعني سوية النزاعات أو الخالف ات لت شآت أن تضع آلي وينبغى على المن

   :راف المعنية المتأثرة ، وقد تشتمل هذه اآلليات على ما يلىالخالف وذات صلة باالط
  
 مناقشات مباشرة مع األطراف المعنية المتأثرة  −
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 تقديم معلومات مكتوبة لمواجهة سوء الفهم  −

 عقد منتديات يشارك فيها آل االطراف المعنية والمنشأة لعرض وجهات نظرهم والبحث عن حلول  −

 سميًاوضع إجراءات لتناول الشكوى ر  −

 وضع إجراءات للتوسط أو التحكيم  −

 وضع نظم التى تمكن من وضع تقارير حول األفعال الخاطئة بدون خوف من اإلنتقام  −

 وضع اجراءات اخرى لحل الشكاوى −

ات      ات والخالف سوية النزاع ة لت راءات المتاح ول اإلج ة ح راف المعني صيلية لألط ات تف شآت معلوم يح المن ى أن تت .  وينبغ
شفافية          وينبغى أن ت   سم بال ة وتت ذه االجراءات عادل وق                . كون ه د من المعلومات حول اإلجراءات الخاصة بحق اك المزي وهن

  ).6(االنسان وقضايا المستهلك فى الجزء الخاص بالموضوعات الجوهرية فى البند 
  

 
 

    مراجعة وتحسين إجراءات المنشأة وممارساتها الخاصة بالمسئولية المجتمعية7.7

   عام1.7.7
شطة                         يع ة األن يم ومراجع ة والتقي ة الدقيق زام والمراقب ى اإللت ى عل شكل جزئ ة ب تمد األداء الفعال الخاص بالمسؤولية المجتمعي

ذلها        ى تب ود الت ا من الجه وارد المستخدمة وغيره ق أهداف محددة والم تم احرازه وتحقي ذى ي دم ال ا والتق ام به تم القي ى ي الت
  . المنشأة

ذ    وتستهدف عملية المراقبة ا    تم تنفي ه ي لمستمرة أو مالحظة األنشطة الخاصة بالمسؤولية المجتمعية بشكل أساسى للتأآد من أن
ى               ة الت سيطة فى الطريق ديالت ب ة ، إجراء تع األنشطة آما هو مقرر ، تحديد أية أزمة أو ما يخرج عن إطار األحداث العادي

  .يتم بها اداء االشياء
لألداء لتحديد التقدم الذى يتم احرازه فى المسؤولية المجتمعية وللمساعدة فى أن تظل      وقد تستخدم عمليات المراجعة الدورية      

ساهمة فى تحسين األداء                   ر وللم اج للتغيي ى تحت ويمكن أن يلعب األطراف       . البرامج مرآزة بشكل جيد ولتحديد المجاالت الت
  .ةالمعنية دورًا هامًا فى مراجعة أداء المنشأة الخاص بالمسؤولية المجتمعي

رة             الظروف المتغي ى ب ى وع ون عل ضًا أن تك شآت أي ى المن ى عل ه ينبغ ودة فإن شطة الموج ة األن ى مراجع افة إل وباإلض
شأن                         ا ب ز جهوده دة لتعزي ة والفرص الجدي ؤثر فى المسؤولية المجتمعي والتوقعات وبالتطورات القانونية أو التنظيمية التى ت

ة  سؤولية المجتمعي ذه  . الم دد ه دوتح ة       الفرعالبن ة ومراجع ستخدمها لمراقب شآت أن ت ستطيع المن ى ت ات الت ة بعض التقني ي
  .وتحسين أدائها الخاص بالمسؤولية المجتمعية

  
  

   مراقبة األنشطة المتعلقة بالمسؤولية المجتمعية2.7.7
م     لكى تتوافر الثقة فى الكفاءة والفاعلية التى يتم بها ممارسة المسؤولية المجتمعية من قبل آافة أعضاء ا         ه من المه شأة فإن لمن

د          . ان يتم مراقبة االداء المستمر الخاص باالنشطة المتعلقة بالقضايا والموضوعات الجوهرية             ذا الجه اين مدى ه وسوف يتب
  .المبذول بشكل واضح مع مجال الموضوعات الجوهرية التى يتم تغطيتها مع حجم وطبيعة المنشأة وغيرها من العوامل

  
سعى ألن            وعندما يتخذ قرار بشأن   ة وان ت شطة الهام ك االن ى تل شأة أن ترآز عل ى المن ا ينبغى عل تم مراقبته  االنشطة التى ي

  .تكون نتائج عملية المراقبة سهلة فى فهمها وموثوق بها وفى وقتها وآذلك مستجيبة الهتمامات االطراف المعنية
  

ة االداء الخاص               ى يمكن استخدامها لمراقب ة           وهناك طرق عديدة ومختلفة الت ات المراجع املة عملي ة ش  بالمسؤولية المجتمعي
ا عن           . الدورية والتمييز والحصول على اراء مرتدة من األطراف المعنية         شآت من التعمق فى برامجه تمكن المن ا ت وغالبًا م

ة            راءات المتعلق ى اإلج ات عل ذه المقارن ز ه د ترآ رى ، وق شآت األخ شطة المن ع أن ا م صها وأدائه ة خصائ ق مقارن طري
  .ضوعات جوهرية محددة أو حول توجهات أوسع إلدماج المسؤولية المجتمعية خالل المنشأةبمو

ائج              . ويعد القياس فى مقابل المؤشرات أحد الطرق االآثر شيوعا         ائج أو النت ة المعلومات حول النت ة أو آمي المؤشر هو نوعي
  . المتعلقة بالمنشأة التي يتم مقارنتها وتغييرها مع مرور الوقت
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تم از  وي ة انج يم عملي ة أو تقي تخدامها لمراقب ق( اس زمن ) تحقي ر ال شروع عب داف الم رات  . أه ذه المؤش ون ه ى أن تك وينبغ
وللحصول على المزيد من التفاصيل حول اختيار واستخدام المؤشرات يمكن        . واضحة وتوجيهية وعملية ودقيقة وموثوق بها     

  .مجتمعية واالستدامةالرجوع الى العديد من المراجع الخاصة بالمسؤولية ال
ة                      وعلى الرغم من ان المؤشرات التى تعطى نتائج آمية تكون واضحة ومباشرة نسبيا فى استخدامها اال انها ليست آافية لكاف
اك                     ان هن ا إذا آ ساء حول م إن آراء الرجال والن جوانب المسؤولية المجتمعية ، فعلى سبيل المثال فى مجال حقوق االنسان ف

ة           مساواة فى التعا   التمييز فى المعامل ة الخاصة ب د  . مل معهما يمكن ان تكون هادفة بشكل اآبر عن بعض المؤشرات الكمي وق
صف اآلراء      ى ت ة الت رات النوعي ة بالمؤش شات الجماعي صاءات أو المناق ائج اإلستق ة بنت ة المرتبط رات الكمي رن المؤش تقت

تم اد      . واإلتجاهات أو الظروف أو الوضع       ضًا أن ي م اي ة تتجاوز انجازات محددة فى       ومن المه راك أن المسؤولية المجتمعي
شكاوى               ق فى ال وث والتحقي ق              . االنشطة القابلة للقياس مثل تقليل التل يم وتطبي ى الق وم عل ة تق وحيث أن المسؤولية المجتمعي

ات الشخصية   ن اإلتجاه د م ة المزي ضمن المراقب د تت ات فق ة واإلتجاه سؤولية المجتمعي ادئ الخاصة بالم اءات المب ل اللق  مث
  .واألحاديث الصحفية والمالحظة وغيرها من األساليب لتقييم السلوك وااللتزامات

  

   مراجعة التقدم الذى تحرزه المنشأة وأدائها الخاص بالمسؤولة المجتمعية3.7.7
ه ينبغى على المنشآت إلى جانب اإلشراف اليومى ومراقبة المنشأة لألنشطة التى تقوم بها والخاصة بالمسؤولية المجتمعية فإن    

د                          ذلك لتحدي ة وآ دافهم الخاصة بالمسؤولية المجتمعي ق أه ا لتحقي ى يتبعونه ة الت القيام بعمليات مراجعة دورية لتحديد الطريق
  .التغيرات المطلوبة فى البرامج واإلجراءات

  
ة للمسؤولية ال                 ة األداء الخاص بالموضوعات الجوهري ة مقارن ة     وتتضمن هذه العمليات للمراجع ائج الناجم ة مع النت مجتمعي

ذه                                 ضًا ه ق األهداف ، وينبغى أن تتضمن اي تم لتحقي ذي ي اس اإلنجاز ال دم وقي د التق ك لتحدي عن عمليات مراجعة سابقة وذل
ة وتكامل ودمج المسؤولية                العمليات فحص لجوانب األداء االقل سهولة فى قياسها مثل اإلتجاهات بشأن المسؤولية المجتمعي

ة        . الل المنشأة واإللتزام بالمبادئ وبيانات القيم والممارسات      المجتمعية خ  ة ذات قيم ويمكن أن تكون مشارآة األطراف المعني
  .فى هذه المراجعات

 :وتشمل الدورية المراجعة عمليات أثناء تثار قد التى التساؤالت من العديد وهناك
 
 ؟ متصورا آان آما األهداف تحقيق تم هل  −

 ؟ األهداف مع متناسبة والعمليات اتاإلستراتيجي آانت هل  −

 ؟ ولماذا يتم عمله لم وماالذى ؟ ولماذا عمله تم الذى ما  −

 ؟ مناسبة األهداف آانت هل  −

  ؟ أفضل بشكل به القيام الممكن من آان الذى ما  −

  هل تم إشراك جميع األشخاص المعنيين؟  −

 األداء وتحسن عيوب ستعالج أية التى برامجها فى تغيراتال تحدد أن المنشأة على ينبغى المراجعة عمليات نتائج على وبناء
  . المجتمعية بالمسؤولية الخاص

  
 

   والمعلومات البيانات وإدارة جمع عملية في الثقة تعزيز  4.7.7
ة  للجهات  األداء المطالبة إلمداد بيانات المنشأت إن ر  الحكومي ة  وغي اظ  أو الجمهور  أو والمؤسسات اآلخرى   الحكومي  للحف

نظم  فى تزيد الثقة أن تستطيع دقيقة معلومات على تحتوى البيانات التى قواعد على ى  ال ستخدمها  الت ات  وإدارة لجمع  ت  البيان
  : يلى ما إلى المراجعات هذه تستهدف النظم وقد لهذه تفصيلية مراجعة عمليات خالل من
 
 . دقةبال تتسم آلخرى للجهات المنشأة تقدمها التى البيانات بأن الثقة زيادة −

  . والمعلومات البيانات مصداقية تحسين −

 البيانات وسرية أمن لحماية النظم مصداقية تأآيد −
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ارة  يتم وقد ذه  إث صيلية  المراجعات  ه ق  عن  التف ات  طري ة  متطلب ا  أو قانوني ات حول   إلصدار  غيره ات  بيان ة  اإلنبعاث  الغازي
اس الحرارى   ات  أو لإلحتب ات  أو الملوث داد  متطلب ات  لإلم امج الب ببيان ل   رن ة   أو لجهات التموي  شروط  أو لجهات الرقابي

 .الشخصية أو الطبية أو المالية البيانات الخاصة مثل المعلومات حماية بشأن واإلهتمامات أو التراخيص البيئية التراخيص
  

ستقلة  المجموعات  أو األفراد على ينبغى المراجعات من هذه وآجزء شأة أن  خارج  أو داخل  من  سواء  الم ة  ومتق  المن  بعملي
تم  التى للطرق فحص ا  ي ات  جمع  به سجيلها  البيان ا  أو أوت ا  تخزينه ل  وإستخدامها من   وتناوله شأة  قب ساعد  أن ويمكن  . المن  ت
د  فى المراجعة عمليات ات   إدارة نظم  فى  األخطاء  تحدي ؤدى   وجمع البيان ى ت ى  الت ات  فى  أخطاء  حدوث  إل سمح  أو البيان  ت
ا  وتحسين لتعزيز المنشأت المراجعة عمليات نتائج تساعد أن محظورين عليها، ويمكن أفراد بحصول ويمكن تحسين   . نظمه

ال مباشرة                         ات وردود أفع ة البيان سائلة عن دق ة الم ات وقابلي د لجامعى البيان دريب الجي دقة ومصداقية البيانات من خالل الت
ك        لألفراد الذين يرتكبون أخطاء وعمليات جودة البيانات التى تقارن البيانات ا           سابقة وتل ات ال شأنها مع البيان لتى يقدم تقرير ب

  .الواردة من مواقف مماثلة
 
 

  األداء تحسين  5.7.7
ى  الطرق  فى إعتبارها تأخذ أن المنشأة ينبغى على مناسبة زمنية فترات على أو الدورية المراجعات على بناء  من  يمكن  الت

ة المج بالمسؤولية  يتعلق فيما المنشأة أداء تحسين خاللها ائج  وينبغى إستخدام   .تمعي ذه  نت ساعدة فى   المراجعات  ه ق  للم  تحقي
ة  المسؤولية  فى  متواصل  تحسين شأة  المجتمعي ذه  تتضمن  أن ويمكن  . للمن ديل  التحسينات  ه تعكس  األهداف  تع  الظروف  ل
ة  والبرامج األنشطة نطاق توسيع ويمكن . اإلنجازات لمزيد من الطموح أو المتغيرة ة  بالمسؤولية  المتعلق  ويمكن  . المجتمعي
ام   المجتمعية بالمسؤولية المتعلقة لألنشطة مختلفة أو إضافية بموارد اإلمداد موضوع أن يكون  ويمكن  . ودراسة  محل إهتم

  .حديثا الفرص المحددة من لإلستفادة أنشطة أو برامج أيضا التحسين عمليات تتضمن أن
  

ا ع التعبير يتم التى المعنية األطراف أراء تساعد وقد اء  نه ات  أثن ة  عملي شأة  المراجع د فرص   فى  المن دة  تحدي  وتوقعات  جدي
  .المجتمعية الخاصة بالمسؤولية أنشطتها أداء تحسين وهذا من شأنه أن يساعد فى متغيرة

  
درج  المنشأت بعض فإن التنظيمية األهداف تحقيق عملية ولتشجيع ة  ت ق  عملي ة  محددة للمسؤولية   أهداف  تحقي  فى  المجتمعي
شأة  أداء من  الغرض  أن اإلجراءات وتؤآد هذه. والمديرين المسؤولين لكبار الدورية أو السنوية راجعة االداءم عمليات  المن

  . يصبح إلتزام أن هو المجتمعية بالمسؤولية يتعلق فيما
 
 

  المجتمعية المسؤولية حول اإلختيارية  المبادرات8.7

  عام1.8.7
ادرات  بوضع  المنشأت العديد من قامت ة إخت مب شأت  مساعدة  بهدف  ياري ى  األخرى  المن  مسؤولة  أن تصبح  ترغب فى   الت

ة  المسوولية جوانب لتتناول مختلف المبادرة المنشأة تضع الحاالت بعض وفى ، أآبر بشكل مجتمعيا ذلك  المجتمعي  تكون  وب
وع  النتيجة  ل  تن ادرات  من  هائ ة   المتاحة  المب شأت المعني ة  بالمسؤولية  للمن ضمام باإل بعضها ( المجتمعي شأت  دعم  أو ن  المن
 .)األخرى

  
ذه  بعض  وتتناول ادرات  ه ر  أو أحد  جوانب  المب ضايا  أو الموضوعات  من  أآث ة  الق اول   الجوهري ا تتن ادرات  بينم  أخرى  مب
ة  المسؤولية  تكامل ودمج بها يمكن التى الطرق مختلف رارات   داخل  المجتمعي شطة وق شأة  أن ذه  وبعض  ، المن ادرات  ه  المب
 المنشأة خالل المجتمعية المسؤولية تكامل ودمج فى يمكن إستخدامها التى عملية أدلة إرشادية أو محددة تأدوا تدعم أو تخلق

 قواعد عديدة منها أشكاال وتطور أو تعزز بعض المبادرات الحد األدنى من التوقعات بشأن المسؤولية المجتمعية ، التوقعات 
ل قطاعات    . القيمة مبادئ وبياناتال وإعالنات اإلرشادية والخطوط والتوصيات السلوك وقد تم إعداد بعض المبادرات من قب

ار بعض القطاعات لوضع              . مختلفة سعيًا منها لمواجهة بعض التحديات الخاصة بقطاع واحد              ة إلختي اك أسباب متباين وهن
 ال يعنى أن هذا القطاع  مبادرات قطاعية حول المسؤولية المجتمعية ، فإن وجود مبادرة للمسؤولية المجتمعية فى قطاع محدد             

  .مسؤوًال بشكل أآبر وأنه يتسبب فى ضرر أآبر
 

   طبيعة المشارآة الطوعية 2.8.7
ذه األدوات،            ستخدم أي من ه ليس من الضروري أن تشارك المنشأة في أي من هذه المبادرات للمسؤولية المجتمعية، أو أن ت

  للمسؤولية به موثوق مؤشرا ليس مبادرة أدوات إستخدام أو ةمبادر فى المشارآة إن. حتى تكون منشأة مسؤولة مجتمعيًا
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ا  الوثوق مبادرة أو بكل األخذ اليتم بأنه وعي على تكون أن المنشأة على ينبغى المبادرات تقييم وعند. المجتمعية للمنشأة   به
ضا  المنشأة وينبغى على ، المعنية األطراف قبل من ا  تحدد بموضوعية    أن أي ا  آانت  إذا م ساعد المب شأة  درة ست اول  المن  لتن

ة   أشكال  من  شكل  هي المبادرة آانت إذا وعما المجتمعية مسؤوليتها ات العام صفة  العالق يلة  أو أساسية  ب ة  وس  سمعة  لحماي
   . فقط المخاطر إدارة أشكال من شكل أنها على المجتمعية معاملة المسؤولية ينبغى وال . المشارآة المنشأت أو األعضاء

  
ة  بالمسؤولية خاصة مبادرة تقييم عند بوجه خاص هام رإعتبا وهناك ا  وهو  المجتمعي ذه  آانت  إذا عم ادرة  ه د  المب سير   تعي تف

 . ال أم واحد جانب من المسؤول للسلوك عليها والمتعارف بالفعل الموجودة التوقعات
د  شارآة  وتع ة  الم ة  األطراف  مع  الفعال نظم  المعني ددة  وال ة  األطراف  المتع سية  ة خصائص والتنمي  للحوآم ز  رئي  بعض  تمي

 يكون قد المنشأت أنواع من نوع أو واحد لقطاع تم إعدادها التى المبادرات أن اإلعتبار فى األخذ مع ، غيرها عن المبادرات
شآت واألطراف        . للحوآمة هياآل أحادية الطرف لديها شارآة المن ادرة بم م تطوير المب د ت وينبغي أن يأخذ في االعتبار أنه ق

  . حتى يتم تغطيتها من قبلهمالمعنية
  

د  شأة  تجد  وق ه  المن د  من  أن ا  المفي شارك  أن له ستخدم  أو فى  ت ر  أو واحدة  أدوات ت ادرات المسؤولية   من  أآث ة  مب  . المجتمعي
ذه  تؤدى أن وينبغى شارآة  ه ة  الم أخرى  أو بطريق ى  ب شأة   ملموس  أداء إل ل  داخل المن ى  الحصول  مث تعلم  أو دعم  عل  من  ال
شارآة  تكون أن ويمكن . اآلخرين ة  ذات الم دما  بوجه خاص   قيم دأ  عن شأة  تب تعانة  إستخدام  فى  المن أدوات  أواإلس ل  أو ب  دلي
  .يصاحب المبادرة الذى عملى إرشادى

  
 آأساس واسع نطاق على المبادرات اإلعتراف ببعض ويتم . اإلعتراف أنواع لبعض وصوال مبادرات المنشأت تستخدم وقد

دم  اإلرشاد يتباين أن ويمكن . محددة قضايا أو محددة ممارسات بشأن التوافق أو اءالعام باآلد لإلعتراف مصدق  العملى المق
  .ثالث لطرف تحقق عملية إلى الذات لتقييم أدوات من المبادرات هذه خالل من

 
 

   االعتبارات3.8.7
  : تأخذ فى اعتبارها العوامل التاليةولتحديد ما إذا آان سيتم المشارآة فى أو إستخدام مبادرة فإنه يتعين على المنشأة أن

  
 )4(البند رقم  فى الواردة المبادئ مع متوافقة المبادرة آانت إذا ما  −

لمساعدة المنشأة لتتناول  قضية أو موضوع جوهرى خاص ولدمج  وقيما عمليا إرشادا تقدم المبادرة آانت إذا ما  −
 .المسؤولية المجتمعية خالل أنشطتها

 .رة مصممة لهذا النوع الخاص من المنشآت أو مجاالت إهتمامهاما إذا آانت المباد  −

 .ما إذا آانت المبادرة ذات صلة محليًا أو إقليميًا أو ما إذا آانت ذات مجال عالمى وتطبق على آافة أنواع المنشآت  −

  . ما إذا آانت المبادرة ستساعد المنشأة للوصول إلى مجموعات معينة من األطراف المعنية  −

 غير أو حكومية جهة مثل وتحكمها المبادرة بإعداد قامت التى المنشأت أو منشأةال نوع  −

 . األآاديمى أو الخاص القطاع ، عمالية رابطة ، حكومية  −

 اإلعتبار فى األخذ مع وتحكمها المبادرة بإعداد قامت التى المنشأت أو المنشأة سمعة  −

 . وتكاملها لمصداقيتها  −

من خالل عملية  حوآمتها المبادرة أو إعداد تم آان إذا ما المثال سبيل على ، المبادرة ةوحوآم إلعداد العملية طبيعة  −
 . ومتقدمة نامية دول من مشارآين وتضم إليها الوصول واإلنفتاح وسهلة بالشفافية وتتسم المعنية األطراف متعددة

 آانت إذا أوعما للمشارآة توقع عقدا أن أةالمنش على يجب آان إذا ما المثال سبيل على ، المبادرة إلى الوصول سهولة  −
  . للمبادرة لإلنضمام مالية رسوم هناك

 قبول يكون قد سبيل المثال على ، النتائج تفسير آيفية حول حذرة المنشأة تكون ينبغى أن وغيرها العوامل هذه وبدراسة 
 لديها المبادرة هذه أن على أيضا دلي ويمكن أن وأهميتها بالموضوع صلتها مدى على دليل واسع نطاق على المبادرة
 .تحديا أو إبتكارا أآثر تكون قد األقل إنتشارا فى إستخدامها المبادرة فإن النقيض وعلى . صرامة أقل متطلبات
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 مادى من المرجح أن مبلغ مقابل المتاحة المبادرة أن إال مجانية جذابة بصفة المتاحة المبادرة تبدو قد ذلك إلى وباإلضافة
 إن الواقع بشأن إتاحة مبادرة أو أداة بصفة مجانية أو بمقابل مادى ال .المدى البعيد على قيمة أآثر تكون وبذلك محدثة تحفظ

آى  صلة مدى مراجعة يتم أن المهم ومن. ينبغى أن يعد داللة على مدى أهمية وآفاءة هذه المبادرة أو األداة عن مثيالتها
  .ةدوري بصفة وأهميتها بالموضوع مبادرة

  

  )أ(مالحظات على الملحق  4.8.7
الخاصة بالمسؤولية المجتمعية والتي تم تحديد  اإلختيارية واألدوات بالمبادرات مفصلة غير قائمة على) أ(الملحق  ويحتوى

 أثناء مراحل 26000هذه المبادرات واألدوات من قبل خبراء مجموعة العمل المعنية بوضع وإعداد مواصفة األيزو الدولية 
وال تمثل هذه المعايير حكمًا من قبل ). أ(داد المواصفة، مع إستخدام مجموعة معينة من المعايير الموضحة فى الملحق إع

مبادرة  تضمين يعد وال). أ(األيزو حول أهمية أو فاعلية أى من مبادرات أو أدوات المسؤولية المجتمعية الواردة فى الملحق 
 أدواتها أوتستخدم لهذه المبادرة تنضم قد أو االداة من قبل األيزو التى المبادرة بهذه اإقرار أو أداة فى ملحق هذه المواصفة

وال يتم التعرض للخصائص الهامة للمبادرة التى ال يمكن قياسها بشكل موضوعى داخل مجال هذه المواصفة الدولية مثل .
يم مثل هذه الخصائص مباشرة من قبل هؤالء المهتمين وينبغى أن يتم تقي. فعاليتها ومصداقيتها وشرعيتها وطبيعتها المثالية

وهذا دليل إرشادي حول الجوانب الهامة األخرى لألخذ في االعتبار بينما يتم تقييم المبادة في . بإستخدام مبادرة أو أداة
  ).16(اإلطار 

 
 

  تصادية المبادرات الحاصلة على شهادات والمبادرات المرتبطة بمصالح تجارية أو إق– 16إلطار ا

إمكانية منح الشهادة فى مقابل المبادرة من ) أ(مبادرات المسؤولية المجتمعية الواردة فى الملحق ) وليس آل (تتضمن بعض 
وال ينبغى أن يعد تضمين . وفى بعض الحاالت يكون منح الشهادات أحد متطلبات إستخدام المبادرة. قبل أطراف ثالثة مستقلة

وال يمكن إستخدام عملية تنفيذ . لب الالزم لمنح الشهادات على أنه داللة على أهمية هذه المبادرةالمبادرة إلمكانية أو المتط
 على أنها داللة على التوافق مع – شاملة تلك التى تتضمن منح الشهادات –) أ(أى أداة أو مبادرة من تلك الواردة فى الملحق 

  . أو لعرض اعتمادها أو تطبيقها26000الدليل اإلرشادى المقدم فى مواصفة األيزو الدولية 

 وبصرف النظر عما إذا تم إعداد هذه المبادرات أو األدوات من قبل منشآت ربحية أو غير ربحية فإنه ترتبط بعض 
المبادرات أو األدوات بمصالح تجارية أو إقتصادية ، تضمين الدافع لإلستخدام ، رسوم عضوية أو الدفع مقابل خدمات 

ويعد إستخدام مبادرة أو أداة بهدف اإلرتقاء بمنتج أو منشأة ما مثاًال آخر على هذا اإلتصال . لشهاداتالتحقق أو منح ا
إن وجود مثل هذه المصالح ال يعد فى حد ذاته جانب سلبى من مبادرة المسؤولية المجتمعية فقد تكون هذه المصالح . التجارى

درة أو األداة لتغطية نفقاتها وأنشطتها أو قد يكون إبالغ األطراف  ضروروية للمنشأة التى تدير المبا:على سبيل المثال
ومع ذلك عند تقييم مبادرة أو أداة مرتبطة بهذه . المعنية بالخصائص ذات الصلة الخاصة بمنتج أو منشأة ما وسيلة قانونية

التجارية المرتبطة وإمكانية تعارض المصالح فإنه ينبغى على مستخدم هذه الواصفة الدولية األخذ فى اإلعتبار لتلك المصالح 
هذه المصالح ، فعلى سبيل المثال قد تعطى المنشأة التى تدير مبادرة للمسؤولية المجتمعية أولوية غير مستحقة للحصول على 
عائدات من منح الشهادات وللضرر الناجم عن الدقة فى التحقق من المتطلبات لهذا المنح للشهادات ، وبذلك فإن تقييم 

اقية المنشآت التى تدير مبادرات أو أدوات يعد أمرًا هامًا بوجه خاص عندما تكون مرتبطة بمصالح تجارية أو مصد
 .إقتصادية
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 ملحــق أ
  )إعالمـى(

  المجتمعية المسئولية حول التطوعية واألدوات أمثلة على المبادرات

وال تهدف .  ليست مواصفة لنظم اإلدارة26000رقم   يزو الدوليةبإستخدام هذا الملحق فإنه من المهم تذآر أن مواصفة األ
وسيعد أى عرض لمنح . هذه المواصفة إلى إستخدامها فى أغراض منح الشهادات أو فى إستخدامات تنظيمية أو تعاقدية

ض من هذه  بمثابة تشويه للهدف والغر26000شهادة أو المطالبة بأن يتم الحصول على شهادة وفقًا لمواصفة األيزو 
وتهدف المعلومات الواردة فى هذا الملحق إلى تقديم بعض األمثلة عن إرشادات إضافية تطوعية متاحة . المواصفة الدولية

وفى حين أنه قد تقدم هذه المبادرات إرشاد مفيد حول المسؤولية المجتمعية إال أنه ليس شرط . حول المسؤولية المجتمعية 
 .   من هذه المبادرات أو تستخدم أى من هذه االدوات لكى تكون مسؤولة مجتمعيًامسبق أن تشارك المنشأة فى أى

 إلي تقديم الملحق ،ويهدف هذا  المجتمعية بالمسؤولية المعنية التطوعية واألدوات بالمبادرات حصرية غير قائمة الملحق هذا
   .للمسؤولية المجتمعية التكامل سات الجوهرية وممار الموضوعات  حول الموجودة واألدوات المبادرات حول أمثلة

من أجل فهم وتطبيق للمسؤولية المجتمعية أفضل، فإنه يتم تشجيع المستخدمين على االطالع على الفهرس، التي تعتبر جزأ 
يمد الفهرس المراجع بالصكوك الدولية التي تعتبر مصادر موثوقة للتوصيات في هذه . 26000ال يتجزأ من مواصفة األيزو 

 .صفة الدوليةالموا

 المنصب على ما برنامج منشأة أو  نشاط" :المجتمعية المسؤولية مبادرة بمصطلح يقصد الدولية، المواصفة هذه ولغرض
 :"المجتمعية المسؤولية أداة" بمصطلح ويقصد). 2.10(المجتمعية  بالمسؤولية يتعلق معين بهدف اإليفاء تجاه تقدم إحداث 
 المنشآت لمساعدة خصيصا والمصممة المجتمعية، للمسؤولية معينة بمبادرة المتعلقة المماثلة ئلالوسا أو المنهجية أو النظام
  .المجتمعية بالمسؤولية يتعلق اإليفاء بهدف معين في

 " 1-الجدول أ(تطبق على أآثر من قطاع  التي واألدوات للمبادرات احدهما يخصص حيث جدولين؛ إلي الملحق ينقسم
 2-أنظر الجدول أ(معينة  أوعامة خاصة  على قطاعات فقط تطبق التي لتلك ر يخصصواألخ ")قطاعى عرضى 

  .")قطاعى"

:  ثالثة أنواع من المبادرات 1-تتضمن المبادرات القطاعية العرضية الخاصة بالمسؤولية المجتمعية والواردة فى الجدول أ
مبادرات األطراف المعنية "، )  المنظمات الدوليةتم إعدادها أو إدارتها من قبل منشآت" (مبادرات المنظمات الدولية"

تم إعدادها أو " (مبادرات أحادية الطرف )  " تم إعدادها أو إدارتها من خالل عمليات متعددة األطراف المعنية" (المتعددة
 ).إدارتها من خالل عمليات ذو طرف معنى واحد

 إلى المبادرات التى تم إعدادها من قبل 2-واردة فى الجدول أتشير المبادرات القطاعية الخاصة بالمسؤولية المجتمعية وال
وذلك سعيًا لمواجهة بعض ) الزراعة ، تكنولوجيا المعلومات ، الخدمات العامة ، السياحة وغيرها: مثل(قطاعات معينة 

 ليس من الضرورى أن وال يتضمن الملحق آافة القطاعات قامت بإعداد المبادرات ، آما أنه. التحديات الخاصة بهذا القطاع 
وال ينبغى وجود مبادرة فى قطاع معين .  فى هذا الجدول– فى أى من القطاعات المشار اليها –يتم تضمين جميع المبادرات 

  .أن هذا القطاع أآثر مسؤولية أو أآثر ضررًا

يتعلق  فيما تقدم المعلوماتو األداة هذه أو المبادرة هذه أطلقت التي المنشآت أو المنشأة أداة أو مبادرة آل في ويحدد
 هناك ويكون .المجتمعية المسؤولية بدمج الخاصة أو ممارساتها 26000 ايزو الدولية بالموضوعات الجوهرية للمواصفة

 األداة أو للمبادرة الموقعين والمستخدمين لألغراض مختصر شرح مع أداة أو مبادرة بكل الصلة اليكتروني وثيق موقع أيضا
 آما تتوفر معلومات حول مدى .األداة أو المبادرة الستخدام ال أم مشترطة العضوية آانت إذا ما ولتفاصيل ح وآذلك

مشارآة األطراف المعنية والجهات الحكومية فى عملية إعداد أو إدارة المبادرة أو األداة وآذلك عما إذا آانت هذه المبادرة 
 .أو األداة لغرض منح الشهادات أم ال

هذه  وتعكس الدولية المواصفة هذه صياغة في مشارآين خبراء قبل من مقدمة الملحق هذا في ودةالموج المعلومات
 المواصفة تم تعديل إذا أو عندما االيزو قبل من مراجعتها وسيتم االنتهاء من هذه المواصفة وقت في الوضع المعلومات

   التغيير، دائم مجال هي المجتمعية المسؤولية أن وحيث شاملة غير الملحق هذا في المتاحة أن المعلومات وحيث .الدولية
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 مصادر من محدثة معلومات للحصول على األداوات أو للمبادرات الممكن اعتبارها االستخدام في بان تضع المنشآت تنصح
  .قطاعهم أو إقليمهم أو بدولتهم التى يمكن تطبيقها حول المبادرات أخري

 :التالية المعايير  ية الخاصة بالمسؤولية المجتمعية فقط فى حالة إجتيازها لجميعتضمين المبادرة أو األداة التطوع تم

آما هو (المنشأة  فى المجتمعية المسؤولية دمج جوانب أو الجوهرية الموضوعات من أآثر أو موضوع جوانب تتناول أن  −
 ؛)من هذه المواصفة الدولية 7.6.5موضح فى البنود 

تخدامها خصيصًا فى دولة واحدة أو من قبل منشآت من دولة واحدة حتى لو آانت تعمل أال يتم تصميمها لكى يتم إس  −
 بالخارج؛

 يتم إستخدامه حاليًا فى أآثر من دولة؛  −

يقصد بها المنشآت المرتبطة ببعضها من (أال يتم تصميمها لإلستخدام من قبل منشأة واحدة أو مجموعة من المنشآت   −
 خالل مالك مشترآين أو شرآاء؛

فى حقيقة األمر فإن المنشأة المسؤولة عن المبادرة : ملحوظة(إتاحتها للجمهور بدون مقابل مادى آأداة أو دليل إرشادى   −
أو األداة قد يكون لها أنشطة اخرى فى مقابل رسوم مالية لمستخدميها مثل رسوم العضوية أو رسوم للخدمات المقدمة إال 

 من إدراجها هنا بصرف النظر عما إذا آانت التكلفة قد تكون مرتبطة فى بعض انها ال تستثنى هذه المبادرة أو األداة
 ؛)الحاالت بالمبادرة أو األداة

 وتحقيق المكاسب المادية بشكل أساسى؛" تهدف الى الربح"ال يتم إدارتها من قبل منشأة خاصة   −

 .متاحة على األقل فى إحدى اللغات الرسمية لمنظمة األيزو  −

 
 

  دم إقرار المبادرات من قبل منظمة األيزو ع– 17إلطار ا

ال تمثل المعايير الموضحة أعاله إقرارًا من قبل األيزو بقيمة أو فعالية أى من المبادرات أو األدوات الخاصة بالمسئولية 
درات المجتمعية والواردة فى الملحق ، حيث تهدف هذه المعايير ببساطة إلى تقديم أساس موضوعى لتحديد نموذج من المبا

  .واألدوات التى قد تطبق على العديد من المنشآت

وعند تحديد عما إذا آان سيتم إستخدام أى من هذه المبادرات أو األدوات فينبغى على المنشأة أن تأخذ فى إعتبارها تلك 
معية التى تهدف وعلى الرغم من أن الملحق يتضمن بعض المبادرات الخاصة بالمسؤولية المجت. 8.7 البنداآلراء الواردة فى 

إلى منح شهادات بها فإنه ليس من الضرورى أن يتم الحصول على شهادة بأى من هذه المبادرات لكى يتم إعتبار المنشأة 
  ).16أنظر اإلطار (ملتزمة بهذا الدليل اإلرشادى الوارد فى هذه المواصفة الدولية 

باإلضافة .  أى شكل من أشكال التصديق عليها من قبل األيزوإن اإلشارة إلى أى مبادرة أو أداة فى هذا الملحق ال تدل على
إلى ذلك فإنه ال يتم التعرض للخصائص الهامة ذات الصلة بالمبادرة والتى ال يمكن قياسها بشكل موضوعى داخل مجال هذه 

ئص مباشرة من قبل فعاليتها ومصداقيتها وصحتها وطبيعتها المثالية ، وينبغى تقييم هذه الخصا: المواصفة الدولية مثل 
 .هؤالء المعنيين بإستخدام هذه المبادرة أو األداة
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   أمثلة المبادرات القطاعية العرضية1-الجدول أ
  )ومقدمة الملحق أ 8.7 البند أنظر أيضًا –التى تطبق على أآثر من قطاع أو نشاط (

وقد تم تضمين تلك المبادرات واألدوات فقط التى تفى .  مجموعة العمل الدولية للمسئولية المجتمعيةتم تحديد المبادرات واألدوات الواردة فى الجدول من قبل خبراء
  .بأية معلومات غير دقيقة واردة به) 26000أيزو (ولم يتحقق القائمين على إعداد هذه المسودة للمواصفة الدولية . بالمعايير الموضحة فى مقدمة الملحق

 االقل من تلك الواردة فى البندالى أن هذه المبادرة أو األداة تعكس جانب أو قضية واحدة على " x"تشير عالمة 
  26000ال تدل هذه العالمة على توافق المبادرة أو األداة مع المواصفة القياسية الدولية األيزو . الفرعية المناظرة 

مسئولية  لدمج الالالزمةالممارسات 
 الموضوعات الجوهرية المجتمعية

 معلومات اضافية
 موجز موضوعى للمبادرة أو األداة ، تتضمن شرح(

المهتمين  بها . مشارآة االطراف المعنية فى حوآمتها
عما إذا آانت تهدف لمنح  وشروط الحصول عليها ،

الشهادات ام ال، والموقع االلكترونى ألي معلومات 
  )إضافية

  
7.7 6.7 5.7 4.7 3.7 2.7 3.5 2.5 8.6 

CID 
7.6 

Con 
6.6 

FOP 
5.6 
Env 

4.6 
Lab 

3.6 
HR 

2.6 
OG 

  المنشأة
 مبادرة أو اداة 

مرتبة ترتيبًا (
مندرجة وابجديًا 

تحت آل قسم 
بواسطة 

 )المنشأة)المنشأة

 2.5 إشراك وتنمية المجتمع 8.6 قضايا المستهلك ، 7.6سات التشغيل العادلة ،  ممار6.6 البيئة ، 5.6 الممارسات العمالية ، 4.6 حقوق اإلنسان3.6 الحوآمة المؤسسية ، 2.6:  26000فهرس البنود الفرعية لمواصفة األيزو 

مج المسؤولية   المجتمعية فى ممارسات د: 4.7فهم المسؤولية   المجتمعية  للمنشأة ، : 3.7العالقة بين خصائص المنشأة والمسؤولية   المجتمعية ،  : 2.7تحديد وإشراك األطراف المعنية ،  : 3.5اإلعتراف بالمسؤولية   المجتمعية ، 
  .مراجعة وتحسين أفعال وممارسات المنشأة المرتبطة بالمسؤولية   المجتمعية: 7.7تعزيز المصداقية فيما يتعلق بالمسؤولية   المجتمعية ، : 6.7التواصل فيما يتعلق بالمسؤولية   المجتمعية ،  : 5.7المنشأة ، 

  يةالمبادرات والمنظمات الدول: 1القسم 
 )مبادرات وأدوات تحت المسئولية المباشرة للمنظمات الدولية مثل وآاالت األمم المتحدة(

اطر    ة المخ ي دراس تخدامها ف شرآات إلس ص لل ة فح ز قائم تجهي
دان الناتجة           ي البل ة ف شطة المحتمل ة المرتبطة باألن والمعضالت األخالقي

  www.oecd.org عن ضعف الحوآمة
  X     X X X X X X   X   X X X 

(OECD) 
أداة للتوعية ضد 
المخاطر بمناطق 
الضعف الخاصة 

ة بالحوآمة وهذه األدا
 تخدم الشرآات

 العالمية

شرآات       شفافية لل بة وال ضايا المحاس شمل  . مجموعة عمل مخصصة لق وت
ة ،          ارير مالي ديم تق ة وتق بة الدولي ى المحاس ا ف م تناوله ى ت ضايا الت الق

صغي   شآت ال ل المن ن قب بة م ن  المحاس شف ع م ، الك طة الحج رة ومتوس
ة   ارير بيئي ديم تق شرآات ، تق ة لل راف . الحكوم ات االط ع مجموع تجتم

ى               ضايا الت شأن التوجهات الخاصة بالق اق ب شة واإلتف المعنية سنويًا لمناق
ة ا المجموع وم  . تتناوله ة رس دون أي شآت ب ة المن ة لكاف  .متاح

 www.unctad.org.isar 

   X         X X   X  X X   X 

(UNCTAD)  
إتحاد األمم المتحدة 
 (للتجارة والتنمية

مجموعة عمل بين 
الحكومات تضم 
خبراء معنيين 

بالمواصفات الدولية 
للمحاسبة وتقديم 

  )التقارير

هى مبادرة مفتوحة لكل المنشآت التابعة للبرنامج وتسهل تبادل المعرفة 
لمنشآت فى تحقيق الحد من إنبعاثات غازات االحتباس لمساعدة ا

الحرارى ، ويشرف على البرنامج مجموعة من المديرين من األطراف 
   www.climateneutral.unep.org     المعنية المحددة

X X X X 

       

X 

   (UNEP) 
برنامج األمم المتحدة 

 بيئةلل
الشبكة الحيادية 

  للمناخ
اة       ال إدارة الحي ى مج ة ف شآت العامل راء المن ة لخب ادرة مفتوح ى مب . ه

نوياً  ضويًا س وم ع ع رس ب دف ضم  . تتطل ى ت ل الت رق العم سعى ف وت
درة                ة الق ة لتنمي شارآين من األطراف المعني سكرتارية األمم المتحدة وم

اة ات دورة الحي ى توجه دريب ف ذه ال. والت ع ه م وتتي امج األم ادرة برن مب
  fr.unep.lcinitiative:.. http  .المتحدة للبيئة

X  X X     X X  X X 

  (UNEP) 
برنامج األمم المتحدة 

مبادرة دورة للبيئة 
  الحياة

  

ن     شارآين م دة وم م المتح كرتارية األم ل س ن قب ادرة وضعت م ى مب ه
وتتبع . لحياةاألطراف المعنية لتنمية القدرة والتدريب فى توجهات دورة ا        

شآت   . هذه المبادرة برنامج األمم المتحدة للبيئة   ة للمن وهذه المبادرة موجه
شأة      ة من ة ألي ى مفتوح صناعة وه ة أو ال ادرة  . التجاري دد المب  10وتح

تتوقع . مبادئ فى مجاالت حقوق اإلنسان  والعمل والبيئة ومكافحة الفساد 
ع ا ى م وات تتماش ذو خط شارآة أن يح شآت الم ن المن زامهم وأن م لت

يتم منح شهادات وإستخدام شعار المنشأة بناء . يتواصلوا حول مجهوداتهم
ن  ة م ى موافق ومUNGCعل ة رس دون أي   ب

www.unglobalcompact.org/ 

     X         X X X X   
(UNGC) 

الميثاق العالمى لألمم 
  المتحدة

ساه       أثير التنموى والم ز الت ة   أداة تخطيط التقييم الذاتى لتعزي ى التنمي مة ف
ة        . المستدامة لللشرآاء فى القطاع العام والخاص       ًا لكاف وهى متاحة مجان

شآت دريب . المن دة الت م المتح ة لألم صناعية التابع ة ال ة التنمي دم منظم تق
شرآات       ة لل سئولية المجتمعي ة للم ات اإلداري شر التوجه شارين لن للمست

  .والتقنيات لدى المنشآت فى جميع أنحاء العالم
www.unglobalcompact.org/lssues/partnership/pat.html 

   X   X  X       

(UNGC, 
UNDP, 

UNITAR)  
الميثاق العالمى 
لألمم المتحدة ، 
برنامج األمم 

المتحدة للتنمية ، 
معهد األمم المتحدة 

لبحث للتدريب وا
أداة األمم المتحدة 
  لتقييم الشرآات

ة   UNIDOهذه المبادرة مدعم من    رامج تحليلي  والتي تقدم إطار عمل وب
ق               ي تطبي شرآات عل ك ال ساعدة تل للشرآات صغيرة ومتوسطة الحجم لم

   المسؤولية  المجتمعية
www.unido.org/reap  X  X X X  X X   X X X X  

(UNIDO) 
لية ؤوبرنامج مس

ت رجال أنجازا
 األعمال
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  )متابعة( 1-الجدول أ
   

 الى أن هذه المبادرة أو األداة تعكس جانب أو قضية واحدة على االقل من تلك الواردة فى البند" x"مة تشير عال
  26000ال تدل هذه العالمة على توافق المبادرة أو األداة مع المواصفة القياسية الدولية األيزو . الفرعية المناظرة 

 لدمج المسئولية الالزمةالممارسات 
 الموضوعات الجوهرية المجتمعية

 معلومات اضافية
تتضمن شرح موجز موضوعى للمبادرة أو األداة ، (

المهتمين  بها . مشارآة االطراف المعنية فى حوآمتها
عما إذا آانت تهدف لمنح  وشروط الحصول عليها ،

الشهادات ام ال، والموقع االلكترونى ألي معلومات 
  )إضافية

  
7.7 6.7 5.7 4.7 3.7 2.7 3.5 2.5 8.6 

CID 
7.6 

Con 
6.6 

FOP 
5.6 
Env 

4.6 
Lab 

3.6 
HR 

2.6 
OG 

  المنشأة
 مبادرة أو اداة 

مرتبة ترتيبًا (
جة مندروابجديًا 

تحت آل قسم 
بواسطة 

 )المنشأة)المنشأة

 2.5 إشراك وتنمية المجتمع 8.6 قضايا المستهلك ، 7.6 ممارسات التشغيل العادلة ، 6.6 البيئة ، 5.6 الممارسات العمالية ، 4.6 حقوق اإلنسان3.6 ،  الحوآمة المؤسسية2.6:  26000فهرس البنود الفرعية لمواصفة األيزو 

ممارسات دمج المسؤولية   المجتمعية فى : 4.7فهم المسؤولية   المجتمعية  للمنشأة ، : 3.7جتمعية ، العالقة بين خصائص المنشأة والمسؤولية   الم : 2.7تحديد وإشراك األطراف المعنية ،  : 3.5اإلعتراف بالمسؤولية   المجتمعية ، 
  .تبطة بالمسؤولية   المجتمعيةمراجعة وتحسين أفعال وممارسات المنشأة المر: 7.7تعزيز المصداقية فيما يتعلق بالمسؤولية   المجتمعية ، : 6.7التواصل فيما يتعلق بالمسؤولية   المجتمعية ،  : 5.7المنشأة ، 

  مبادرات األطراف المعنية المتعددة: 2القسم 
 )مبادرات وأدوات تم إعدادها وإدارتها من خالل عمليات متعددة األطراف المعنية(

شآت                منظمة قائمة على اساس العضوية برسوم وهى مفتوحة لكل المن
ت    ن اإلس د م و التأآ سى ه ا الرئي ال عمله راد ، ومج ارير واألف دامة وتق

ة           ا       . المسؤولية   المجتمعية ومشارآة األطراف المعني تج عنه د ن  3ولق
  :مواصفات المراد استخدامها من قبل المنشآت

-AA1000APS  : توفر المبادئ العامة للقابلية للمسائلة  
-AA1000AS  : ن د م راء التأآ ة إلج ات الالزم وفر المتطلب ت

  .اإلستدامة
-AA1000SES  : عمل إلشراك االطراف المعنيةتوفر إطار 

net.21accountability.www     

X X X X X X X X X X X X X X X القابلية للمسائلة  
  AA1000سلسلة 

ى             سعون ال ذين ي راد ال ى اساس العضوية المتاحة لألف ة عل منظمة قائم
سان     وق اإلن د . تعزيز احترام حق ادرة مصدرًا للمعلومات     وتع ذه المب  ه

سان      "حول إحترام حقوق اإلنسان  ويتضمن اصدار           وق اإلن ادئ حق مب
  قائمة فحص" للشرآات

org.amnesty.bwww.www 
 X  X           X  

  العضو العام الدولى
مبادئ حقوق اإلنسان  

 للشرآات

ى   ز عل ناعية ترآ ادرة ص داد   مب ل اإلم ى سالس ة ف ات العمالي الممارس
شكل اساسى          ) التزويد( ة ب ارة التجزئ ى تج رى ف ويكون  . للشرآات الكب

دفعون    ذين ي سويق ال رآات الت ة وش ار التجزئ ن تج ضاء م م األع معظ
زودين     ة الم ى مراجع وا عل ضوية ويوافق وم الع وردين(رس ا ) الم وفق

 وتمنح هذه المبادرة شهادة. لقاعدة السلوك 
 org.eu-bsci.www.  

    X  X X X  X X X X  
(BSCI)  

مبادئ اإلذعان 
اإلجتماعى الخاص 
 ةباألعمال التجاري

. منظمة المانية تسعى لتعزيز االخالقيات التجارية فى ألمانيا وأوروبا
وهى تقدم  اطار عمل حوآمى حول القضايا القانونية واالقتصادية 

  .البيئية والمجتمعيةو
(German)   

php.wertwmanagement.de.dnwe.www  

X X X X X     X X X X X X X 
مرآز االخالقيات 

  )ZFW(التجارية 
  دارة القيمإنظم 

ة                   شآت معني ى عضويتها من ضم ف ى أساس العضوية ت منظمة قائمة عل
ة ب  تخدام     بالبيئ سعون إلس ذين ي ستثمرين ال ع الم ويًا م ى س شكل اساس

ة           ضايا الحوآم ى ق شرآات ف ة بهدف اشراك ال أسواق استثمارية إنتاجي
ة ادئ  . والبيئ رار المب شرآات إلق وة ال تم دع ذه  . وي ق ه ضمن تطبي ويت

. وهناك رسوم عضوية   . المبادئ عمليات مراجعة وتقديم تقاري عامة  
شرآاء االعضاء ال ن لل ضايا ويمك ى الق ة ف ساعدات فني ى م حصول عل

  . البيئية وإدارتها

org.ceres.www  

  X X        X    (Ceres)  
  مبادئ سيلرس

شرآات ة لل سؤولية   المجتمعي ًا حول الم ات دولي ادل المعلوم زز تب . تع
ع  " منشأة شريكة"ويتطلب األمر المساهمة والموافقة لكى تصبح    وتجتم

   حدةتالشبكة من خالل المشروعات التجارية بالمملكة الم
www.csr360.org  X X X X X X X X X X X X X X X 

(CSR360)  
 المسؤولية 360

  المجتمعية
شبكة الشرآاء 
 العالميين

سؤولية   ى إدارة الم تخدامها ف تم اس ى ي صممة لك ذاتى م يم ال أداة للتقي
ة       وفيما سب . المجتمعية للشرآات  ق آانت العضوية فى المنظمة االوروبي

صناعية ) EFQM(إلدارة الجودة  ة وال شآت التجاري ام المن ة ام مفتوح
ضوية         وم للع ل رس ى مقاب ربح ف دف لل ى ال ته ك الت ة وتل . والحكومي

  .وتسهل المنظمة تبادل المعلومات وتقدم الخدمات ألعضائها
 org.efqm.www  

X X X X X X X X X X X X X X X 

(EFQM)  
إطار عمل للمسئولية 

المجتمعية للشرآات 

 ونموذج التميز

منظمة قائمة على أساس العضوية المفتوحة لكافة الشرآات والمنظمات         
شرآات تعمل                 ا هو جعل ال ة والغرض منه األهلية واالتحادات التجاري

ق     مع المنظمات األهلية واالتحادات التجارية لتتعلم       أفضل الطرق لتطبي
تدفع الشرآات رسوم    . قواعد سلسلة اإلمداد الخاصة بالممارسة العمالية     

ا           ى مورديه العضوية وتوافق على تطبيق قواعد الممارسات العمالية عل
  وتقديم تقاري حول انشطتها ومراعاة المتطلبات االخرى

gor.ethicaltrade.www  

               
(ETI)  

مبادرة التجارة 
 االخالقية
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  )متابعة( 1-الجدول أ
   

 الى أن هذه المبادرة أو األداة تعكس جانب أو قضية واحدة على االقل من تلك الواردة فى البند" x"تشير عالمة 
  26000ال تدل هذه العالمة على توافق المبادرة أو األداة مع المواصفة القياسية الدولية األيزو . الفرعية المناظرة 

 لدمج المسئولية الالزمةالممارسات 
 الموضوعات الجوهرية المجتمعية

 معلومات اضافية
تتضمن شرح موجز موضوعى للمبادرة أو األداة ، (

المهتمين  بها . مشارآة االطراف المعنية فى حوآمتها
عما إذا آانت تهدف لمنح  وشروط الحصول عليها ،

كترونى ألي معلومات الشهادات ام ال، والموقع االل
  )إضافية

  
7.7 6.7 5.7 4.7 3.7 2.7 3.5 2.5 8.6 

CID 
7.6 

Con 
6.6 

FOP 
5.6 
Env 

4.6 
Lab 

3.6 
HR 

2.6 
OG 

  المنشأة
 و اداة مبادرة أ

مرتبة ترتيبًا (
مندرجة وابجديًا 

تحت آل قسم 
بواسطة 

 )المنشأة)المنشأة

 2.5 إشراك وتنمية المجتمع 8.6 قضايا المستهلك ، 7.6 ممارسات التشغيل العادلة ، 6.6 البيئة ، 5.6 الممارسات العمالية ، 4.6 حقوق اإلنسان3.6 الحوآمة المؤسسية ، 2.6:  26000 األيزو فهرس البنود الفرعية لمواصفة

ممارسات دمج المسؤولية   المجتمعية فى : 4.7فهم المسؤولية   المجتمعية  للمنشأة ، : 3.7ة بين خصائص المنشأة والمسؤولية   المجتمعية ، العالق : 2.7تحديد وإشراك األطراف المعنية ،  : 3.5اإلعتراف بالمسؤولية   المجتمعية ، 
  .ة وتحسين أفعال وممارسات المنشأة المرتبطة بالمسؤولية   المجتمعيةمراجع: 7.7تعزيز المصداقية فيما يتعلق بالمسؤولية   المجتمعية ، : 6.7التواصل فيما يتعلق بالمسؤولية   المجتمعية ،  : 5.7المنشأة ، 

  )متابعة(  مبادرات األطراف المعنية المتعددة: 2القسم 
 )مبادرات وأدوات تم إعدادها وإدارتها من خالل عمليات متعددة األطراف المعنية(

منظمة قائمة على اساس العضوية مقابل رسوم سنوية تخصص لتعزيز       
 خالقيات التجارية وهى تنظم مؤتمرات وتصدر مطبوعاتاأل

www.eben-net.org   

 X     X      X X X X X X X X 
 األوروبية الشبكة

 التجارية لألخالقيات
(EBEN)  

ة        ات العمالي اول الممارس دف لتن ة ته راف المعني ددة االط ادرة متع مب
شرآات والجام   ا ال شارآين فيه ين الم ن ب داد ، وم سلة االم ات لسل ع

  ويجب أن تدعم الشرآات. والجمعيات األهلية 
www.fairlabor.org  X X X X   X X      X X X العادل العمل جمعية 

(FLA)  

يم نظام اإلدارة                 ق وتقي شأن إرساء وتطبي ايير ب المبادرة التى تضع المع
  الخاص باألخالقيات والمسؤولية   المجتمعية

 )أسبانى(
     es.foretica.www              X X X X X   X 

FORÉTICA 
 األخالقية اإلدارة نظام

 المجتمعية والمسؤولية
  للشرآات

شأن     ارير ب تقدم المبادرة دالئل ارشادية أو أدوات تدعيميه حول عمل تق
تدامة ة     . االس اد والحوآم شآت اإلرش ة بالمن راف المعني دم األط وتق
شأة ا. للمن ات وتت ذلك الملحق ادرة وآ ادية الخاصة بالمب دالئل اإلرش ح ال

ادرة    تم   . والمرفقات مجانًا على الموقع اإللكترونى الخاص بالمب ولكن ي
ة األخرى          واد التدريبي ى الم دفع مقابل اسمى فقط من أجل الحصول عل

  :وتشمل مبادراتها وأدواتها ما يلى. وثيقة الصلة 
  تقارير حولالدالئل االرشادية حول تقديم ال

  االستدامة -
ل      - االت مث ى مج ين ف اع مع ة بقط ة خاص ات متنوع اء ، : ملحق البن

  المنسوجات ، االتصاالت
org.globalreporting.www   

X X X   X   X X X X X X X X X 

 التقرير مبادرة
 (GRI) العالمى

 حول ارشادية دالئل
 بشأن تقارير تقديم

  اإلستدامة

ة المع ذه المؤسسة القومي وق ه شروع لحق ديها م سان  ل وق اإلن ة بحق ني
شأن موقف  ات ب دم المعلوم ذى يق ة وال شروعات التجاري سان  والم اإلن
ضًا      دم أي ا يق سان  ، آم وق اإلن ق بحق ا يتعل دول وفيم ن ال د م العدي

ة              ل رسوم مالي ى مقاب . اإلرشادات وأدوات االدارة والتى تكون أحيانًا ف
ع           ويعد تقييم االلتزام بحقوق اإلنسا     ى الموق ا عل ن  أدة مفصلة يتم اتاحته

ـ    . األلكترونى فى مقابل رسوم مالية  سبة ل  HRCA Quick"أما بالن
Check    "     ًا ة مجان ى متاح صيًال فه ل تف االق

org.humanrightsbusiness.www    

X X X X X   X X  X   X X  
 رآىالدنما المعهد
 اإلنسان لحقوق

 بحقوق اإللتزام تقييم
 اإلنسان

ة    ات الدولي وم للهيئ ل رس ى مقاب ضوية ف ى اساس الع ة عل ة قائم منظم
وهى تدعم المواصفات    . المعنية بوضع المواصفات البيئية واإلجتماعية    

ا         ة آم ة واإلجتماعي اإلختيارية وتقييم المطابقة فيما يتعلق بالقضايا البيئي
 مات لوضع المواصفات والتقييانها تقدم األدو

org.isealalliance.www  
X X X X X X X X X X X X X X X 

 الدولى االتحاد
 البيئى لإلعتماد

 واإلجتماعى
 بطاقات ووضع
 (ISEAL)  البيانات

ل رسوم            ى مقاب ى اساس العضوية ف ائم عل ادل المعلومات ق برنامج لتب
تراطات ا      ع اإلش ق م ات لتتواف ساعدة الهيئ ك لم ة  وذل ة الخاص لقانوني

يقدم هذا البرنامج قائمة بالبيانات لشرح      . بالمواد الكيميائية فى المنتجات   
ة الموجودة داخل المنتجات          المواد الكيميائي ونقل المعلومات الخاصة ب
ات         وائم البيان ادل ق ات لتب ا المعلوم ة لتكنولوجي ة التحتي ذلك البني . وآ

  تعليميه لنشر خططهويتضمن هذا البرنامج عقد جلسات تدريبية و
: httpenglish.com.info.jamp.www    

X X X X X X   X   X X X X     

 االدارى الدعم جمعية
 المشترآة للبنود

(JAMP) 
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  )متابعة( 1-الجدول أ

   
 الى أن هذه المبادرة أو األداة تعكس جانب أو قضية واحدة على االقل من تلك الواردة فى البند" x"تشير عالمة 

  26000ال تدل هذه العالمة على توافق المبادرة أو األداة مع المواصفة القياسية الدولية األيزو . فرعية المناظرة ال

 لدمج المسئولية الالزمةالممارسات 
 هريةالموضوعات الجو المجتمعية

 معلومات اضافية
، تتضمن شرح موجز موضوعى للمبادرة أو األداة (

المهتمين  بها . مشارآة االطراف المعنية فى حوآمتها
عما إذا آانت تهدف لمنح  وشروط الحصول عليها ،

الشهادات ام ال، والموقع االلكترونى ألي معلومات 
  )إضافية

  
7.7 6.7 5.7 4.7 3.7 2.7 3.5 2.5 8.6 

CID 
7.6 

Con 
6.6 

FOP 
5.6 
Env 

4.6 
Lab 

3.6 
HR 

2.6 
OG 

  المنشأة
 مبادرة أو اداة 

مرتبة ترتيبًا (
مندرجة وابجديًا 

تحت آل قسم 
بواسطة 

 )المنشأة)المنشأة

 2.5 إشراك وتنمية المجتمع 8.6المستهلك ،  قضايا 7.6 ممارسات التشغيل العادلة ، 6.6 البيئة ، 5.6 الممارسات العمالية ، 4.6 حقوق اإلنسان3.6 الحوآمة المؤسسية ، 2.6:  26000فهرس البنود الفرعية لمواصفة األيزو 
ممارسات دمج المسؤولية   المجتمعية فى : 4.7فهم المسؤولية   المجتمعية  للمنشأة ، : 3.7العالقة بين خصائص المنشأة والمسؤولية   المجتمعية ،  : 2.7تحديد وإشراك األطراف المعنية ،  : 3.5اإلعتراف بالمسؤولية   المجتمعية ، 

  .مراجعة وتحسين أفعال وممارسات المنشأة المرتبطة بالمسؤولية   المجتمعية: 7.7تعزيز المصداقية فيما يتعلق بالمسؤولية   المجتمعية ، : 6.7التواصل فيما يتعلق بالمسؤولية   المجتمعية ،  : 5.7شأة ، المن

  )متابعة(  مبادرات األطراف المعنية المتعددة: 2القسم 
 )ت تم إعدادها وإدارتها من خالل عمليات متعددة األطراف المعنيةمبادرات وأدوا(

ر الحدود          ة عب ين المؤسسات التجاري إتفاقيات يتم التفاوض عليها فيما ب
ية        وحكومات اإلتحاد العالمى ، وهى معدة لتناول المشاآل وبصفة أساس
ددة               ة متع ات شرآة معين ى عملي ة ف تلك التى تتعلق بالممارسات العمالي

  نسيات على المستوى الدولىالج
70rubrique?php.spip/org.unions-global.www://http   

X X X X X  X X X   X X X   االتفاق الدولى إلطار
  العمل

منظمة قائمة على اساس العضوية والتى تم إنشائها لوضع المواصفات          
ة     اإل االت الزراع ى مج ين ف شهادات للمنتج نح ال ة وم ة والبيئي جتماعي

سياحة ى  . وال رى ف ة األخ ساعدات الفني دريب والم دم الت ى تق وه
  الصناعات التى تشملها أنشطتهم لمنح الشهادات

org.alliance-rainforest.www   
X X X X     X   X X X  إتحاد مزارعي الغابات  

ى وضع         مواصفة نظام ادارى تتاح مجانًا  لكافة المنشآت التى ترغب ف
  نظم إدارة اإلذعان القانونى واألخالقى 

  )يابانى(
/jp.ac.u-reitaku.bec-r://http.  X   X            

R-bec  
مواصفة نظام إدارة 
اإلذعان القانونى 

  األخالقى

سيجما  ادية ل دالئل االرش ول  ال شآت ح صح للمن دم الن ادية تق ة ارش وثيق
  آيفية المساهمة فى التنمية المستدامة

asp.default.guidelines.uk.co.projectsigma.www://http  X X X X   X X X   X X X    مشروع سيجما  
  دالئل سيجما

مجموعة من ادوات التدريب والتحليل التى تقدم دعمًا للمنشآت الصغير          
ى ا  طة ف ا    والمتوس تهم فيم ادراتهم وممارس وير مب ة لتط ا الالتيني مريك

  .يتعلق بمسئولياتهم المجتمعية
  )أسبانى(
-produccionmaslimpia.www

htm.index.herramientas..net.la   

   X   X X X    X X   اتحاد المسؤليات
 الجتماعيةا

سلة   ة لسل ات العمالي اول الممارس ة يتن راف المعني دد األط اد متع اتح
ًا      سائلة مجتمعي ة الم ة  SA 8000اإلمداد ، ويضع مواصفة قابلي  والقابل

شهادات        . للتدقيق ألماآن العمل   وبكونه آيانًا مستقًال فإنه يعتمد مانحى ال
SAI 8000 .   ام إدا ق نظ يًال لتطبي اد دل ذا االتح صدر ه سلة وي رة سل

ؤتمرات       . اإلمداد المسئول مجتمعيًا وأدوات أخرى     اد م ذا االتح وينظم ه
  .والتدريب الخاص بالقضايا العمالية لسلسلة االمداد

org.inti-sa.www 

X X X X X  X X   X  X X  
اإلتحاد الدولى 

للمسائلة  مجتمعيًا 
)SAI( 

ستدامة،           هي منظمة دول   ة الم ق التنمي ربح مكرسة لتحقي ة لل ية غير هادف
)TNS (             ديم أدوات ي تق دة باإلضافة إل يقدم نموذج لتخطيط النظم المعق

ساهمة         د عن والم ة المزي متاحة مجانًا لتمكين األفراد والمنظمات لمعرف
 في التنمية المستدامة

org.lstepthenatura.www 
 

X X X X X X X X X X X X X X X  الخطوة الطبيعية
  )TNS(العالمية 

وتوفر . المنظمة غير الحكومية العالمية التى تسعى إلى محاربة الفساد
. ادوات وبيانات للشرآات ولقطاعات اقتصادية معينة وهيئات حكومية

  :وفيما يلى امثلة لهذه االدوات
  ميثاق التكامل -
  محاربة الفساددليل  -
  المبادئ التجارية لمحاربة الرشوة -
  مجموعة أدوات محاربة الفساد -
 org.transparency.www  

X X      X   X    X 
الشفافية الدولية 

)TI(  
  ادوات متنوعة
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  )متابعة( 1-الجدول أ

   
 من تلك الواردة فى البندالى أن هذه المبادرة أو األداة تعكس جانب أو قضية واحدة على االقل " x"تشير عالمة 

  26000ال تدل هذه العالمة على توافق المبادرة أو األداة مع المواصفة القياسية الدولية األيزو . الفرعية المناظرة 

ة  لدمج المسئوليالالزمةالممارسات 
 الموضوعات الجوهرية المجتمعية

 معلومات اضافية
موضوعى للمبادرة أو األداة ، تتضمن شرح موجز (

المهتمين  بها . مشارآة االطراف المعنية فى حوآمتها
عما إذا آانت تهدف لمنح  وشروط الحصول عليها ،

الشهادات ام ال، والموقع االلكترونى ألي معلومات 
  )إضافية

  
7.7 6.7 5.7 4.7 3.7 2.7 3.5 2.5 8.6 

CID 
7.6 

Con 
6.6 

FOP 
5.6 
Env 

4.6 
Lab 

3.6 
HR 

2.6 
OG 

  المنشأة
 مبادرة أو اداة 

مرتبة ترتيبًا (
مندرجة وابجديًا 

تحت آل قسم 
بواسطة 

 )المنشأة)المنشأة

 2.5 إشراك وتنمية المجتمع 8.6 قضايا المستهلك ، 7.6تشغيل العادلة ،  ممارسات ال6.6 البيئة ، 5.6 الممارسات العمالية ، 4.6 حقوق اإلنسان3.6 الحوآمة المؤسسية ، 2.6:  26000فهرس البنود الفرعية لمواصفة األيزو 

سؤولية   المجتمعية فى ممارسات دمج الم: 4.7فهم المسؤولية   المجتمعية  للمنشأة ، : 3.7العالقة بين خصائص المنشأة والمسؤولية   المجتمعية ،  : 2.7تحديد وإشراك األطراف المعنية ،  : 3.5اإلعتراف بالمسؤولية   المجتمعية ، 

  .مراجعة وتحسين أفعال وممارسات المنشأة المرتبطة بالمسؤولية   المجتمعية: 7.7تعزيز المصداقية فيما يتعلق بالمسؤولية   المجتمعية ، : 6.7التواصل فيما يتعلق بالمسؤولية   المجتمعية ،  : 5.7المنشأة ، 

  مبادرات أحادية الطرف: 3القسم 
 )أدوات تم إعدادها أو إدارتها من خالل عمليات ذو طرف معنى واحدمبادرات و(

ة  ادئ االخالقي ز المب ى تعزي سعون إل ذين ي ال ال ال األعم بكة رج ش
واطنين      وميين والم وظفين العم ديرين والم ين الم اون ب وار والتع والح

ام         . ا للقي وب اتباعه ادئ المطل ًا بالمب ة بيان ال التجاري ادئ االعم وفر مب ت
  .ل التجارية بشكل أخالقىباالعما

org.cauxroundtable.www   

       X X X X X X X  

 المائدة المستديرة
  آوآس

مبادئ األعمال 
  التجارية

شرآات                  ى اساس العضوية برسوم وهى مخصصة لل ة عل مبادرة قائم
س    ة بالم ة المعني سات القومي ة والمؤس ة االوروبي ؤولية   المجتمعي

شرآات صدر   . لل ات وت نظم اجتماع شروعات وت ادرة م ذه المب يم ه وتق
  .مطبوعات

 org.consumersinternational.www  

X  X X      X X X    

االتحاد الدولى 
  للمستهلكين

ميثاق االعمال 
  التجارية العالمية

شرآات                مبادرة ق  ى اساس العضوية برسوم وهى مخصصة لل ة عل ائم
ة     سؤولية   المجتمعي ة بالم ة المعني سات القومي ة والمؤس االوروبي

شرآات صدر   . لل ات وت نظم اجتماع شروعات وت ادرة م ذه المب يم ه وتق
  / org.csreurope.www. مطبوعات

X X X X X X X X   X X X X X X 
المسؤولية   

المجتمعية للشرآات 
  بأوروبا

ى القطاع                  ة ف سؤولية   المجتمعي ز الم ى تعزي منظمة برازيلية ترآز عل
التجارى وهى توفر مجانًا أدوات متعددة للمسئولية المجتمعية للشرآات         
شرآات       ة لل سؤولية   المجتمعي رات الم ن مؤش ة م ضمنة مجموع . مت

br.org.ethos.www اللغة البرازيلية   
X   X X X  X X X X X X X X 

 Ethosمعهد 
 Ethosمؤشرات 

للمسئولية المجتمعية 
  للشرآات

صادى        اعى واإلقت قواعد السلوك االختيارية العالمية حول االداء االجتم
ة             . والبيئى   ساسات الداخلي د وضع ال ادئ عن وتلتزم المنشآت بإتباع المب

ارير والت ديم التق ة   . دريب وتق ضوية مطلوب وم أو ع اك رس ست هن ولي
  .إلستخدام هذه القواعد وال تشارك األطراف المعنية فى إعداد القواعد

asp.default.gsp.org.thesullivanfoundation.www   

 X X  X   X X  X  X X  مبادئ العالمية ال
  للمسئولية المجتمعية

 مؤسسة ال تهدف للربح تدعمها منظمات تجارية واقتصادية       IBLFتعد  
ستدامة     ة الم ة للتنمي ساهمة التجاري أنها الم ن ش زز م ى تع رة والت . آبي

ل           دة مث سان     : وتصدر هذه المؤسسة مطبوعات وأدوات عدي وق اإلن حق
ة شروعا  : المترجم ى للم ادى مرجع ل ارش ام  . تدلي ى ع  2007وف
 بالتعاون مع اإلتحاد الدولى للتمويل التابع للبنك الدولى IBLFأصدرت 

  دليًال ارشاديًا لتقييم تاثير حقوق اإلنسان  ومشروع إختبار طرق اإلدارة
394612=id?isp.general.resources.org.iblf.www   

   X       X X X X  

IBLF  
دليل ارشادى حول 
تقييم تأثير حقوق 

  اإلنسان

ى اساس العضوية            ة عل ة وهى قائم ال التجاري هى منشأة عالمية لألعم
ة    صالح التجاري ل الم دف لتمثي وم ، وته ن    . برس د م دمت العدي د ق ولق

سؤولية   ن الم ة م ب مختلف ة بجوان ادرات واالدوات المتعلق المب
  :عية مثلالمجتم

  قواعد الغرفة المدمجة الخاصة بممارسة االتصال لالعالن والتسويق -
  الخطوات التسع الخاصة بالغرفة للسلوك التجارى المسئول -
  الدليل اإلرشادى الخاص بالغرفة حول سلسلة اإلمدام -
  الدليل اإلرشادى الخاص بالغرفة حول المصادر المسئولة  -
  لغرفة حول التنمية المستدامةالميثاق التجارى الخاص با -
 org.iccwbo.www   

X X X X X X X X X X X X X X X 

  
  

الغرفة الدولية للتجارة 
)ICC(  

مبادرات وأدوات 
  متنوعة

  
  
  
  

زام     ى تتطلب الت وة الت ة ممارسة الرش سلوك لمحارب ة لل قواعد اختياري
ى             ب) التسامح(بعدم التهاون    ة عل شرآات الموقع ل ال شأن الرشوة من قب

هذه المبادرة أية رسوم مالية ، ويشارك فيها األطراف المعنية من خالل 
  . مجموعات عمل ومجلس الحكام3

htm.index/paci/initiatives/en/org.weforum.www://http  
          X     

مبادرة الشراآة 
  لمحاربة الفساد
مبادئ األعمال 
  لمكافحة الرشوة

ى                 ة ف نوية موجه ل رسوم س منظمة قائمة على اساس العضوية فى مقاب
ادرات         . االساس الى الشرآات الكبيرة الحجم     د من المب دمت العدي ولقد ق

  :واالدوات المتاحة العامة مثل
  أداة المياه العالمية -
  شارآة األطراف المعنية تحسين م -
  قياس التأثير: إصدار إدارة  : الحوآمة المؤسسية -
  اداة تعليمية: التنمية المستدامة  -
ة         - وثائق ارشادية ومبادرات وادوات عديدة حول قضايا مجتمعية وبيئي

  معينة
org.wbcsd.www   

X X X X X X X X X X X X X X X 
(WBCSD)  

المجلس التجارى 
العالمى للتنمية 
  المستدامة

مبادرات وادوات 
  متنوعة
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  )متابعة( 1-الجدول أ

   
 الى أن هذه المبادرة أو األداة تعكس جانب أو قضية واحدة على االقل من تلك الواردة فى البند" x"تشير عالمة 

  26000ال تدل هذه العالمة على توافق المبادرة أو األداة مع المواصفة القياسية الدولية األيزو . الفرعية المناظرة 

 لدمج المسئولية الالزمةالممارسات 
 الموضوعات الجوهرية المجتمعية

 معلومات اضافية
تتضمن شرح موجز موضوعى للمبادرة أو األداة ، (

المهتمين  بها . مشارآة االطراف المعنية فى حوآمتها
عما إذا آانت تهدف لمنح  وشروط الحصول عليها ،

ام ال، والموقع االلكترونى ألي معلومات الشهادات 
  )إضافية

  
7.7 6.7 5.7 4.7 3.7 2.7 3.5 2.5 8.6 

CID 
7.6 

Con 
6.6 

FOP 
5.6 
Env 

4.6 
Lab 

3.6 
HR 

2.6 
OG 

  المنشأة
 مبادرة أو اداة 

مرتبة ترتيبًا (
مندرجة وابجديًا 

تحت آل قسم 
بواسطة 

 )المنشأة)المنشأة

 2.5 إشراك وتنمية المجتمع 8.6 قضايا المستهلك ، 7.6 ممارسات التشغيل العادلة ، 6.6 البيئة ، 5.6 الممارسات العمالية ، 4.6 حقوق اإلنسان3.6 الحوآمة المؤسسية ، 2.6:  26000نود الفرعية لمواصفة األيزو فهرس الب
ممارسات دمج المسؤولية   المجتمعية فى : 4.7فهم المسؤولية   المجتمعية  للمنشأة ، : 3.7العالقة بين خصائص المنشأة والمسؤولية   المجتمعية ،  : 2.7عنية ، تحديد وإشراك األطراف الم : 3.5اإلعتراف بالمسؤولية   المجتمعية ، 

  .مراجعة وتحسين أفعال وممارسات المنشأة المرتبطة بالمسؤولية   المجتمعية: 7.7جتمعية ، تعزيز المصداقية فيما يتعلق بالمسؤولية   الم: 6.7التواصل فيما يتعلق بالمسؤولية   المجتمعية ،  : 5.7المنشأة ، 

  )متابعة( مبادرات أحادية الطرف: 3القسم 
 )مبادرات وأدوات تم إعدادها أو إدارتها من خالل عمليات ذو طرف معنى واحد(

وم    ى تق شرآات لك ة لل صفة مجاني ة ب ة متاح سابية وتقريري مواصفة ح
ستة   ب رارى ال اس الح ازات االحتب ات غ ول إنبعاث ارير ح ل تق عم

دة       م المتح ل األم ار عم ة إط و إلتفاقي ول آيوت ى بروتوآ ذآورين ف الم
ساعدة      . المعنية بالتغير المناخى   ذه المواصفة أدوات متنوعة لم دم ه وتق

  الشرآات فى حساب اإلنبعاثات الصادرة عنها
org.ghgprotocol.www  

  X         X    

(WBCSD)  
المجلس التجارى 
العالمى للتنمية 
  المستدامة

مبادرات وادوات 
  متنوعة
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   أمثلة المبادرات القطاعية العرضية2-الجدول أ
  )الملحق أومقدمة  8.7 البند أنظر أيضًا –التى تطبق على أآثر من قطاع أو نشاط (

وقد تم تضمين تلك المبادرات واألدوات فقط التى تفى . تم تحديد المبادرات واألدوات الواردة فى الجدول من قبل خبراء مجموعة العمل الدولية للمسئولية المجتمعية
  .بأية معلومات غير دقيقة واردة به) 26000زو أي(ولم يتحقق القائمين على إعداد هذه المسودة للمواصفة الدولية . بالمعايير الموضحة فى مقدمة الملحق

 الى أن هذه المبادرة أو األداة تعكس جانب أو قضية واحدة على االقل من تلك الواردة فى البند" x"عالمة تشير 
  26000ال تدل هذه العالمة على توافق المبادرة أو األداة مع المواصفة القياسية الدولية األيزو . الفرعية المناظرة 

 لدمج المسئولية الالزمةالممارسات 
 الموضوعات الجوهرية المجتمعية

 معلومات اضافية
تتضمن شرح موجز موضوعى للمبادرة أو األداة ، (

المهتمين  بها . مشارآة االطراف المعنية فى حوآمتها
عما إذا آانت تهدف لمنح  وشروط الحصول عليها ،

الشهادات ام ال، والموقع االلكترونى ألي معلومات 
  )إضافية

  
7.7 6.7 5.7 4.7 3.7 2.7 3.5 2.5 8.6 

CID 
7.6 

Con 
6.6 

FOP 
5.6 
Env 

4.6 
Lab 

3.6 
HR 

2.6 
OG 

  المنشأة
 مبادرة أو اداة 

مرتبة ترتيبًا (
ندرجة موابجديًا 

 تحت آل قسم
بواسطة 

 )المنشأة)المنشأة

 2.5 إشراك وتنمية المجتمع 8.6 قضايا المستهلك ، 7.6 ممارسات التشغيل العادلة ، 6.6 البيئة ، 5.6 الممارسات العمالية ، 4.6 حقوق اإلنسان3.6سية ،  الحوآمة المؤس2.6:  26000فهرس البنود الفرعية لمواصفة األيزو 

ممارسات دمج المسؤولية   المجتمعية فى : 4.7فهم المسؤولية   المجتمعية  للمنشأة ، : 3.7المجتمعية ، العالقة بين خصائص المنشأة والمسؤولية    : 2.7تحديد وإشراك األطراف المعنية ،  : 3.5اإلعتراف بالمسؤولية   المجتمعية ، 
  .لمرتبطة بالمسؤولية   المجتمعيةمراجعة وتحسين أفعال وممارسات المنشأة ا: 7.7تعزيز المصداقية فيما يتعلق بالمسؤولية   المجتمعية ، : 6.7التواصل فيما يتعلق بالمسؤولية   المجتمعية ،  : 5.7المنشأة ، 

 الزراعـة : القطـاع

ار ،        ستثمرين ، تج سكر ، م زأة لل ار تج ضويتها تج ى ع ضم ف سة ت مؤس
اول        دف تن ادئ به ايير والمب عت المع ى وض ة الت ات اهلي ين ، جمعي منتج

سكر   اج ال ى إنت ة ف ة واإلجتماعي ضايا البيئي ف الق وم . مختل اك رس وهن
سيير،  ة الت ضوية بلجن ضوية  للع ل او ع ة عم اص لمجموع شار خ  مست

  .بمجموعة عمل
org.bettersugarcane.www     

   X X X X X X   X X    مبادرة قصب السكر
  )BSI(األفضل 

ات  ) البن(جمعية قائمة على اساس العضوية المفتوحة لمنتجى القهوة   والهيئ
صناع  ة وال صنعين     ( ية التجاري سويق والم ائمين بالت ة والق ار التجزئ ) تج

ة         (والمجتمع المدنى    ادات التجاري ة واإلتح ر الحكومي بهدف  ) المنظمات غي
بن   اج ال د إنت صادية عن ة واإلقت ة والبيئي الظروف االجتماعي اء ب . اإلرتق

 ، نظام للتحقق ، 4cويتضمن البرنامج قاعدة مشترآة للمجتمع المحلى للبن    
  ويشارك األعضاء فى مبادرات الحوآمة والتحقق. لمنتجيندعم فنى ل

org.coffeeassociation-c4.www  

X X X X X X X X X X X X X X  

القاعدة المشترآة 
لجمعية المجتمع 

المحلى للبن 
  4c) القهوة(

 قواعد السلوك

ى     المنظمة المعنية بمبادرات وض     ات ف ات البيان ة من خالل    20ع بطاق  دول
ًا        . شبكة من الجهات المانحة للشهادات والمنتجين       شهادات وفق نح ال دم م وتق

ين               ام أو محددة بقطاع مع ا بوجه ع ة إم ارة العادل ويمكن  . لمواصفات التج
شهادات       نح ال ة م ستخدموا عالم هادات أن ي ى ش لين عل ضاء الحاص لألع

  ومجلس الحكامويشارآوا فى الجمعية العامة 
net.fairtrade.www   

X X X X X X X X X X X X X X X 
المنظمات الدولية 
لوضع بطاقات 

البيانات للتجارة 
 العادلة

ة ألغراض     جمعية ال تهدف للربح ، تم اشائها لوضع المواصفات اإلختياري
ات ال  ات والممارس شهادات للمنتج نح ال ة م وم  . زراعي ضائها رس دفع أع ي

  مالية للمشارآة فى عملية إعداد هذه المواصفات
org.globalgap.www   

  
X X  X      X X X X 

الممارسات 
الزراعية الجيدة 

 العالمية

او         الجى الكاآ ة ومع ات األهلي ة والمنظم ادات التجاري ا االتح ترك فيه اش
ة  ومارآ شيكوالته العالمي د     ، ات ال ن ع د م ى التأآ ادرة إل ذه المب سعى ه ت

ة  د زراع سفية عن ة التع اء الممارسات العمالي ذلك انه ال وآ تغالل االطف إس
  الكاآاو

org.cocoainitiative.www   

 X X X    X  X X X X X X  مبادرة الكاآاو
 الدولية

ات          منظ زارع ومجموع ن الم ون م ضوية تتك اس  الع ى اس ة عل ة قائم م
توائية المصدرة        دمون بزراعة المحاصيل األس ذين يق سعى  . المنتجين ال وت

المنظمة إلى تعزيز أفضل ممارسة إدارية عبر سالسل القيمة الزراعية من            
خالل تشجيع المزارعين لإلنصياع إلى مواصفات شبكة الزراعة المستدامة 

  لتجار والمستهلكين لدعم اإلستدامةوتحفيز ا
standards=id?cfm.agriculture.org.rainforestalliance.www  

 

X X X X X X X     X   X 

مواصفات شبكة 
  الزراعة المستدامة
إتحاد المنتجين 

للمحاصيل 
  ةاالستوائي

ة     ايير االجتماعي ضع المع ى ت سلوك الت دة لل اس قاع ى اس ة عل ادرة قائم مب
ستخدم              ة ، ت ة الفعال سئولة واإلدارة الزراعي والبيئية للمارسات الزراعية الم
مراجعين طرف ثالث وهى ترآز على إنتاج البن ، الكاآاو ، الشاى ، زيت       

لحاصل على شهادة  وتشمل الخدمات نظام التتبع الذى يتابع المنتج ا      . النخيل
داد         ك إلم الج وذل ى المع وًال ال صانع وص ن ال دءًا م سلة ب الل السل ن خ م

  المشترين برؤية عن مصدر المنتج
org.utzcertified.www   

X X X X X X X X X   X X X X 

 
 
 

منح الشهادات لـ 
UTZ 

ضم عضويتها      منظمة قائمة على أساس العضوية فى      ى ت ل رسوم والت  مقاب
صناعية     ادات ال او ، اإلتح الجى الكاآ اور مع شيكوالته ، تح ى شرآات ال . ف

ة                     ستدامة ، تنمي ًا والم سليمة بيئي ى تعزز الزراعة ال رامج الت دعم الب وهى ت
  المجتمع المحلى ، المواصفات العمالية ، التقارير المحسنة والعادلة

org.worldcocoafoundation.www   
 X X X X X X X X X   X    المنظمة العالمية

 للكاآاو
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  )متابعة( 2-الجدول أ
   

 الى أن هذه المبادرة أو األداة تعكس جانب أو قضية واحدة على االقل من تلك الواردة فى البند" x"تشير عالمة 
  26000مواصفة القياسية الدولية األيزو ال تدل هذه العالمة على توافق المبادرة أو األداة مع ال. الفرعية المناظرة 

 لدمج المسئولية الالزمةالممارسات 
 الموضوعات الجوهرية المجتمعية

 معلومات اضافية
تتضمن شرح موجز موضوعى للمبادرة أو األداة ، (

المهتمين  بها . مشارآة االطراف المعنية فى حوآمتها
عما إذا آانت تهدف لمنح  ،وشروط الحصول عليها 

الشهادات ام ال، والموقع االلكترونى ألي معلومات 
  )إضافية

  
7.7 6.7 5.7 4.7 3.7 2.7 3.5 2.5 8.6 

CID 
7.6 

Con 
6.6 

FOP 
5.6 
Env 

4.6 
Lab 

3.6 
HR 

2.6 
OG 

  المنشأة
 مبادرة أو اداة 

مرتبة ترتيبًا (
مندرجة وابجديًا 

تحت آل قسم 
بواسطة 

 )المنشأة)المنشأة

 2.5 إشراك وتنمية المجتمع 8.6 قضايا المستهلك ، 7.6 ممارسات التشغيل العادلة ، 6.6 البيئة ، 5.6 الممارسات العمالية ، 4.6 حقوق اإلنسان3.6 الحوآمة المؤسسية ، 2.6:  26000فهرس البنود الفرعية لمواصفة األيزو 

ممارسات دمج المسؤولية   المجتمعية فى : 4.7فهم المسؤولية   المجتمعية  للمنشأة ، : 3.7العالقة بين خصائص المنشأة والمسؤولية   المجتمعية ،  : 2.7تحديد وإشراك األطراف المعنية ،  : 3.5ة ، اإلعتراف بالمسؤولية   المجتمعي
  .مراجعة وتحسين أفعال وممارسات المنشأة المرتبطة بالمسؤولية   المجتمعية: 7.7صداقية فيما يتعلق بالمسؤولية   المجتمعية ، تعزيز الم: 6.7التواصل فيما يتعلق بالمسؤولية   المجتمعية ،  : 5.7المنشأة ، 

 المالبس/ الكساء : القطاع
ى   ة ف ات القومي ضم الهيئ ة ت ة دولي ة مخصصة 12جمعي ة اوروبي  دول

ال   ن العم دفاع ع ى صناعة المالبس وال ل ف ى لتحسين ظروف العم ف
وهى تشن حملة بشأن بعض الحاالت . الصناعة التى تسعى الى التغيير   

ا   سلطات لحله شرآات وال ع ال شترك م ضًا  . وت ة اي ذه الجممعي دم ه وتق
صناعة     معلومات حول ظروف العمل والممارسات العمالية فى قطاع ال

  .ولديها قاعدة خاصة بها
org.clothesclean.www   

 X X  X X   X X  X     حملة المالبس
  )CCC (النظيفة

ة      ات العمالي اول الممارس ى تن دف ال ددة يه ة متع راف معني اد وأط اتح
وتصبح الشرآات المصنعة . لسلسلة االمداد فى قطاع المالبس واألحذية 

عضوًا بهذا اإلتحاد من خالل المساهمة سنويًا وتبنى قواعد الممارسات         
ا         . الية واإللتزام بالمتطلبات االخرى   العم نويًا فيم شرآات س يم ال ويتم تقي

  يتعلق بمدى التزامها بالقواعد 
 nl.fairwear.www   

 X X     X  X X X X X X 
اتحاد الممارسات 
العادلة فى مجال 

 )FWF(المالبس 

رو      مبادرة تهدف إلى تزويد المستهلكين با      لمعلومات حول سياسة بيع الف
ة الل        . بالتجزئ ن خ رو  م ات الف ع منتج اء بي ى إنه ادرة إل دف المب ته

ذين    ة ال ائعى التجزئ ى ب ساندة إل ديم الم ق تق ن طري ة ع محالت التجزئ
  تعهدوا آتاببًا لاللتزام بسياسة عدم بيع الفرو 

 www.infurmation.com/ffr.php  

   X  X       X   فرو برنامج بيع ال
 بالتجزئة مجاًنا

  الوقود الحيوى: القطاع 

شات       سهل المناق ى ت وم، وه ضوية برس اس الع ى أس ة عل ة قائم منظم
ود      اج الوق ايير إلنت ادئ والمع ع المب ة لوض راف المعني شارآة األط بم

  html.65660page.ch.epfl.cgse://httpالحيوى 
 X X X  X X X X X X X    

المائدة المستديرة 
حول الوقود الحيوى 

 المستدام

  البناء والتشييد: القطاع 

شييد                 اء والت ى صناعة البن شآت المنخرطة ف ة المن المشارآة متاحة لكاف
وذلك مقابل رسم عضوية سنوى وتتضمن برنامج عمل مشترك لتعزيز 

اة        ع منظور دور الحي شييد م اء والت ى    استدامة البن شارك األعضاء ف  وي
امج      أنها برن دعم ش ى ت ادرات الت ل لوضع األدوات والمب امج العم برن

  . العمل وهذه المبادرة فى شراآة مع برنامج األمم المتحدة للبيئة
 org.unepsbci.www    

   X        X  X X 

UNEP  
برنامج األمم المتحدة 

ة البناء للبيئة مبادر
والتشييد والمبانى 

  المستدامة

 كيماويال: القطاع 

شرآات        ام ال منظمة قائمة على أساس العضوية برسوم وهى مفتوحة أم
ة ى     . الكيميائي ر البيئ سالمة واألث صحة وال ى ال ز عل ون الترآي ويك

  . للمنتجات والعمليات
  دونعطى برنامج اإلنتاج واستخدام المواد الكيماوية وسلسلة اإلمدا

 org.responsiblecare.www   

X X X X X X X   X X X X X X 
المجلس الدولى 
 للجمعيات الكيمياوية
  الرعاية المسؤولة

  البيع بالتجزئة. السلع االستهالآية : القطاع 

  . ادمنظمة صناعية تهدف لتناول الممارسات العالمية لسلسلة اإلمد
ع             شراآات األخرى المتوق ة، وال العضوية متاحة لشرآات البيع بالتجزئ
د    ًا لقواع ا وفق ورد به ة م ذه المنظم شرآات واألعضاء به ع ال أن تراج

  السلوك الخاصة بالمبادرة وتمنح المبادرة شهادة للمراجعين
 org.eu-bsci.www  

X X X X        X X X X 
مبادرة اإلذعان 

االجتماعى 
للمشروعات التجارية 

)BSCI(  

  اإلليكترونيات: القطاع 

د          نوية تعتم ل رسوم عضوية س منظمة قائمة على أساس العضوية مقاب
ضوية    ة الع شرآة وحال رادات ال ى إي ضاء   . عل ة األع ن آاف ب م ويطل

ن    ون م س اإلدارة المك دم مجل سلوك، ويق د ال ق قواع املين تطبي الع
  .راف المعنية بقطاع الصناعة اإلرشاد واستعراض للمنظمةاألط

 html.index.info.eicc.www      X X X X X X  X    X X  

ائتالف المواطنة 

الخاص بالصناعات 

اإلليكترونية قواعد 
السلوك الخاص 

بالصناعات 

 اإلليكترونية
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 داة تعكس جانب أو قضية واحدة على االقل من تلك الواردة فى البندالى أن هذه المبادرة أو األ" x"تشير عالمة 
  26000ال تدل هذه العالمة على توافق المبادرة أو األداة مع المواصفة القياسية الدولية األيزو . الفرعية المناظرة 

 لدمج المسئولية الالزمةالممارسات 
 الموضوعات الجوهرية المجتمعية

معلومات اضافية   
تتضمن شرح موجز موضوعى للمبادرة أو األداة ، (

المهتمين  بها . مشارآة االطراف المعنية فى حوآمتها
عما إذا آانت تهدف لمنح  وشروط الحصول عليها ،

الشهادات ام ال، والموقع االلكترونى ألي معلومات 
  )إضافية

  
7.7 6.7 5.7 4.7 3.7 2.7 3.5 2.5 8.6 

CID 
7.6 

Con 
6.6 

FOP 
5.6 
Env 

4.6 
Lab 

3.6 
HR 

2.6 
OG 

  المنشأة
 مبادرة أو اداة 

مرتبة ترتيبًا (
مندرجة وابجديًا 

تحت آل قسم 
بواسطة 

 )شأةالمن)المنشأة

 2.5 إشراك وتنمية المجتمع 8.6 قضايا المستهلك ، 7.6 ممارسات التشغيل العادلة ، 6.6 البيئة ، 5.6العمالية ،  الممارسات 4.6 حقوق اإلنسان3.6 الحوآمة المؤسسية ، 2.6:  26000فهرس البنود الفرعية لمواصفة األيزو 

ممارسات دمج المسؤولية   المجتمعية فى : 4.7جتمعية  للمنشأة ، فهم المسؤولية   الم: 3.7العالقة بين خصائص المنشأة والمسؤولية   المجتمعية ،  : 2.7تحديد وإشراك األطراف المعنية ،  : 3.5اإلعتراف بالمسؤولية   المجتمعية ، 
  .مراجعة وتحسين أفعال وممارسات المنشأة المرتبطة بالمسؤولية   المجتمعية: 7.7تعزيز المصداقية فيما يتعلق بالمسؤولية   المجتمعية ، : 6.7التواصل فيما يتعلق بالمسؤولية   المجتمعية ،  : 5.7المنشأة ، 

ل إرشادى                   من سلوك دلي دم قواعد ال ى أساس العضوية تق ة عل ظمة قائم
  ).ألمانى(لتحسين اإلداء البيئى واالجتماعى فى صناعة اإلليكترونيات 

 de.zvei.www  X X X X X X X X     X  X 
قواعد السلوك 

بالمسؤولية  الخاصة 

 المجتمعية للشرآات

  الطاقة: قطاع 

ة ال د الطاق صناعة لتولي ة ال شورات منظم تج األدوات والمن ة تن كهرمائي
تدامة      ادات اإلس دم توصيات   ) IHA(المختلفة التوفرة للجمهور، إرش تق

  .األجراءات فيما يتعلق بالقضايا االقتصادية واالجتماعية والبيئية
org.hydropower.www  

 X  X   X X X X X X X  X 

IHA  
ستدامةأرشادات األ  

  المستخرجات: القطاع 
ات   ضويتها الحكوم ى ع ضم ف ددة ت ة متع راف معني ادرة ذات أط مب
دعم الكشف                ا ي ستثمرين بم دنى والم والشرآات ومنظمات المجتمع الم
ى قطاعات            ة ف رادات الحكوم شرآات وإي دفوعات ال عن والتحقق من م

يم تقارير  وتوافق الشرآات المشارآة على تقد    . البترول والغاز والتعدين  
ادرة          ذه المب ق ه ى تطب بالمدفوعات للحكومات آما توافق الحكومات الت

شارك منظمات    . على تقديم تقارير بالمدفوعات المتلقاة من الشرآات       وت
  .المجتمع المدنى فى إعداد ومراقبة خطط معينة

 org.eiti://http   

    X  X         
فية مبادرة الشفا

للصناعات 
االستخراجية 

)EITI( 

از      جمعية صناعية قائمة على أساس العضوية المتاحة لكافة شرآات الغ
  . مطبوعات: والبترول وتقوم بتقديم أدوات عديدة متاحة للجميع مثل

   مجموعة األدوات التدريبية لحقوق اإلنسان  لصناعة البترول والغاز -
رو     - از والبت ة      دليل إرشادى لصناعة الغ ارير الطوعي ديم التق ل حول تق

  . لالستدامة
 دالئل إرشادية خاصة بالصناعات البترولية حول تقديم التقارير بشأن          -

  .انبعاث غازات االحتباس الحرارى
  . دليل التشغيل فى مجاالت النزاع لصناعة الغاز والبترول-
 org.ipieca.www   

 X X X X  X X  X X X X X X 

الجمعية الدولية 
للمحافظة على البيئة 

وعلى الصناعات 
البترولية 

)IPIECA(  
أدوات ومبادرات 

 متنوعة

رآات      ام ش ة أم ضوية المفتوح اس الع ى أس ة عل ناعية قائم ة ص منظم
صلة        صناعية ذات ال زم األعضاء    . التعدين والمعادن واالتحادات ال ويلت

ستد        ة الم ذى يتكون من مجموعة من            بتبنى إطار عمل للتنمي  10امة ال
  .مبادئ

-sustainable/work-our/com.icmm.www://http
developmentframework   

X X X X X X X X X X X X X X X 

المجلس الدولى 
للتعدين والمعادن 

)ICMM(  
تنمية إطار عمل ال
 المستدامة

ة     دة األمريكي ات المتح دة والوالي ة المتح ات المملك ا حكوم ادرت به . ب
ة حول تعريف            توفر المبادئ دليل إرشادى للشرآات والمنظمات األهلي

ن اطر األم سان  ومخ وق اإلن د حق تم . وتحدي اد ي ن اإلرش د م ولمزي
ن الخاصة   وات األم ة وق ع الدول اون م شارآة والتع ر. الم ب األم  يتطل

  الحصول على مقابل من أجل استخدام هذه المبادئ
 org.voluntarypriciples.www   

 X X X        X   X 
المبادئ التطوعية 
حول األمن وحقوق 

 اإلنسان

  االستثمارى / المالى: القطاع 
ة المخاطر االجتماعية معايير الصناعة المالية لتحديد وتقييم وإدار

  .والبيئية فى تمويل المشروع
 com.principles-equator.www             X X X  المبادئ المعتدلة 

دليل إرشادى حول التقارير المتعلقة بالقضايا االقتصادية واالجتماعية 
 الماليين حول آيفية تكامل هذه والحوآمية وحجر األساس للمحليين

  .القضايا فى تحليلها
fi_non/kommissionen/dvfa_die/de.dvfa.www 
 php.35683/dok/nancials )German(  

               

دليل إرشادى لتقديم 
تقارير حول القضايا 

االقتصادية 
جتماعية واال

والحوآمية والتكامل 
  فى التحليالت المالية
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  )متابعة( 2-الجدول أ

  
 الى أن هذه المبادرة أو األداة تعكس جانب أو قضية واحدة على االقل من تلك الواردة فى البند" x"تشير عالمة 

  26000ال تدل هذه العالمة على توافق المبادرة أو األداة مع المواصفة القياسية الدولية األيزو . الفرعية المناظرة 

 لدمج المسئولية الالزمةالممارسات 
 الموضوعات الجوهرية المجتمعية

معلومات اضافية   
تتضمن شرح موجز موضوعى للمبادرة أو األداة ، (

المهتمين  بها . مشارآة االطراف المعنية فى حوآمتها
عما إذا آانت تهدف لمنح  وشروط الحصول عليها ،

لكترونى ألي معلومات الشهادات ام ال، والموقع اال
  )إضافية

  
7.7 6.7 5.7 4.7 3.7 2.7 3.5 2.5 8.6 

CID 
7.6 

Con 
6.6 

FOP 
5.6 
Env 

4.6 
Lab 

3.6 
HR 

2.6 
OG 

  المنشأة
 أو اداة مبادرة 

مرتبة ترتيبًا (
مندرجة وابجديًا 

تحت آل قسم 
بواسطة 

 )المنشأة)المنشأة

 2.5 إشراك وتنمية المجتمع 8.6 قضايا المستهلك ، 7.6 ممارسات التشغيل العادلة ، 6.6 البيئة ، 5.6 الممارسات العمالية ، 4.6 حقوق اإلنسان3.6 الحوآمة المؤسسية ، 2.6:  26000ة األيزو فهرس البنود الفرعية لمواصف

ممارسات دمج المسؤولية   المجتمعية فى : 4.7فهم المسؤولية   المجتمعية  للمنشأة ، : 3.7قة بين خصائص المنشأة والمسؤولية   المجتمعية ، العال : 2.7تحديد وإشراك األطراف المعنية ،  : 3.5اإلعتراف بالمسؤولية   المجتمعية ، 
  .عة وتحسين أفعال وممارسات المنشأة المرتبطة بالمسؤولية   المجتمعيةمراج: 7.7تعزيز المصداقية فيما يتعلق بالمسؤولية   المجتمعية ، : 6.7التواصل فيما يتعلق بالمسؤولية   المجتمعية ،  : 5.7المنشأة ، 

  )متابعـة(   االستثمارى / المالى: القطاع 

توفر إطار عمل للمستثمرين ألداء مهامهم مع إعطاء اعتبارات  مالئمة   
للقضايا البيئية واالجتماعية والحوآمية يتم إعداد إطار العمل من خالل            

ذلك         مجموعة من الخبر   ارهم ل تم اختي يتطلب  . اء من األطراف المعنية ي
ديم رسم              ة ولكن يفترض تق وجود عضوية وال توجد أى رسوم إجباري

  .عضوية بشكل تطوعى
 org.unptri.www .   

X   X   X X X  X X X  X  مبادئ االستثمار
  )PRI(المسؤول 

 للشرآات والمؤسسات منهجية متاحة مجانًا تقدم، هي منظمة غير هادفة
يم         شغيل وتقي ات الت ون الناتجة عن عملي لحساب وآشف أنبعاثات الكرب
ذه       تخدام ه ن أس شرآات يمك اخ، ال ر المن اطر تغي هم لمخ دي تعرض م
ي       ع األلكترون ي الموق المنهجية وتوفير معلومات التي ستكون متاحة عل

ة       والتي يمكن استخدامها من   ) CDP(الخاص ب    ل المؤسسات المالي  قب
  في تحديد نسب الكربون الناتج لتمويل المؤسسات المالية اإلستثمارات

net.cdproject.www    

   X        X X  X  مشروع آشف
  الكربون

م عضوية    ل رس الى مقاب اع الم ى القط شآت ف ة المن ة لكاف ادرة متاح مب
ز             سنوى، حيث تعم   ة وتعزي ويًا لتنمي شارآة س شآت الم ادرة والمن ل المب

ة   دم األطراف المعني الى وتق تدامة واألداء الم ة واالس ين البيئ رابط ب الت
  مقترحات لمشروعات والمشارآة فى تطوير المشروعات

 org.unptri.www .  
X   X        X  X X 

UNEP  
ة المبادرة المالي

لبرنامج األمم المتحدة 
  للبيئة

داد    منظمة قائمة على أساس العضوية المفتوحة أمام البنوك العالمية إلع
ساد       المواصفات الخاصة بصناعة الخدمات المالية والمبادئ لمحاربة الف

ادئ        . وغسيل األموال  وتقوم األطراف المعنية بوضع المواصفات والمب
  .المتاحة للجمهور

html.index/com.principles-wolfsberg.www://http   
X X   X X X X    X X  X 

  مجموعة وولفسبيرج
مبادئ وولفسبيرج 
  ضد غسيل األموال

  الصــيد: القطاع 
ات      ة للممارس ات البيئي ات  البيان ع بطاق شهادات ووض نح ال ادرة لم مب

  : تدامة وتشملالصيد المس
  قواعد السلوك للصيد المسئول* 
  .قواعد الممارسة الجيدة لوضع المواصفات االجتماعية والبيئية* 
ة الخاصة بمنتجات األسماك     *  ات البيئي ات البيان ادية لبطاق ل إرش دالئ

تخدام      شهادات واس نح ال وم لم اك رس ر، وهن ن البح يدها م م ص ى ت الت
  .بطاقة البيانات

org.msc.www  

   X X X       X X X 
 

مجلس التمثيل 
 البحرى

  الغابـات: القطاع 
ة      ى متاح وم وه ل رس ى مقاب ضوية ف اس الع ى أس ة عل ة قائم مجموع

شآت راد والمن ع  . لألف ة ووض ة الحوآم ى عملي ضاء ف ساعد األع وي
ذى يق           . السياسات شهادات ال نح ال ذا المجلس نظام لم د ه دم خدمات  ويع

شرآات         اد لل ة واالعتم دولية لوضع المواصفات وتوآيد العالمة التجاري
 .والمنشآت والمجتمعات المحلية بـالمسؤولية  

 org.fsc.www://http /  

 X X X   X X X X X X X  X 
 

مجلس التمثيل 
لخدمات الغابات 

)FSC( 

ادل    راف المتب ة لإلعت ط منظم رامج(لخط ة   ) ب شهادات الخاص نح ال م
وتقدم الجهات  القومية الحوآمة واالعتراف . باإلدارة المستدامة للغابات
  .بالمجموعات من األعضاء

 org.pefc.www://http   
 X X X   X X X  X X  X X 

برنامج إقرار خطط 
منح الشهادات للغابات 

)PEFC( 

  تكنولوجيا المعلومات: اع القطـ
ى مجال                  صلة المنخرطة ف ة ال شرآات والمنظمات وثيق ة ال منظمة لكاف
ل     وفر دلي ث ت نوية، حي صاالت س ات واالت ا المعلوم ناعة تكنولوجي ص

  .إرشادى وأداة تقييم لتحسين األداء المستدام الخاص  بأعضائها
org.gesi.www     X   X     X X X X 

برنامج األمم المتحدة 
للبيئة واالتحاد الدولى 

  )ITU(لالتصاالت 
 المبادرة العالمية 
  لالستدامة اإللكترونية
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  )متابعة( 2-الجدول أ
  

 الى أن هذه المبادرة أو األداة تعكس جانب أو قضية واحدة على االقل من تلك الواردة فى البند" x"تشير عالمة 
  26000ألداة مع المواصفة القياسية الدولية األيزو ال تدل هذه العالمة على توافق المبادرة أو ا. الفرعية المناظرة 

 لدمج المسئولية الالزمةالممارسات 
 الموضوعات الجوهرية المجتمعية

معلومات اضافية   
تتضمن شرح موجز موضوعى للمبادرة أو األداة ، (

المهتمين  بها . مشارآة االطراف المعنية فى حوآمتها
عما إذا آانت تهدف لمنح  حصول عليها ،وشروط ال

الشهادات ام ال، والموقع االلكترونى ألي معلومات 
  )إضافية

  
7.7 6.7 5.7 4.7 3.7 2.7 3.5 2.5 8.6 

CID 
7.6 

Con 
6.6 

FOP 
5.6 
Env 

4.6 
Lab 

3.6 
HR 

2.6 
OG 

  المنشأة
 مبادرة أو اداة 

مرتبة ترتيبًا (
مندرجة وابجديًا 

تحت آل قسم 
بواسطة 

 )المنشأة)المنشأة

 2.5 إشراك وتنمية المجتمع 8.6 قضايا المستهلك ، 7.6 ممارسات التشغيل العادلة ، 6.6 البيئة ، 5.6 الممارسات العمالية ، 4.6 حقوق اإلنسان3.6 الحوآمة المؤسسية ، 2.6:  26000فهرس البنود الفرعية لمواصفة األيزو 

ممارسات دمج المسؤولية   المجتمعية فى : 4.7فهم المسؤولية   المجتمعية  للمنشأة ، : 3.7العالقة بين خصائص المنشأة والمسؤولية   المجتمعية ،  : 2.7تحديد وإشراك األطراف المعنية ،  : 3.5   المجتمعية ، اإلعتراف بالمسؤولية
  .مراجعة وتحسين أفعال وممارسات المنشأة المرتبطة بالمسؤولية   المجتمعية: 7.7تعزيز المصداقية فيما يتعلق بالمسؤولية   المجتمعية ، : 6.7التواصل فيما يتعلق بالمسؤولية   المجتمعية ،  : 5.7المنشأة ، 

  النقــل: القطاع 

الجهة الدولية الممثلة لصناعة النقل بالطرق يهدف الميثاق إلى االرتقاء 
  .بالتنمية المستدامة فى هذا القطاع

cas_com_iru_en/index/org.iru.www     X  X      X    
االتحاد الدولى للنقل 

  بالطرق 
ميثاق التنمية 
  المستدامة

 معايير بهدف 6قواعد اختيارية للسلوك التى تلزم المنظمات لتطبيق 
وفى . ع السفر والسياحةحماية األطفال من االستغالل الجنسى فى قطا

 ECPATتقدم تدريب مجانى حول تطبيق هذه المعايير، وتتولى 
  .بالواليات المتحدة مهام السكرتارية

net.ecpat.www   
org.thecode.www   

 X          X   X 

ائتالف المنظمات 
ة بالسياحة المعيشي

قواعد السلوك لحماية 
األطفال من االستغالل 
الجنسى فى السياحة 

 والسفر

مبادرة من جانب االتحاد وبرنامج األمم المتحدة للبيئة وهيئة األمم 
المتحدة للسياحة العالمية، وهى تضم فى عضويتها مختلف الجمعيات 

احة والهدف من معايير السي. الصناعية والمنظمات غير الحكومية
المستدامة هى أن تصبح األساس لفهم مشترك لما تعنيه السياحة 

  المستدامة 
org.sustainabletourismcriteria.www   

   X   X X    X   X 
اتحاد والشرآاء 
اآلخرين الشراآة 
العالمية لمعايير 
  السياحة المستدامة
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  )ب( الملحق 
  )ىـعالمإ(

  
  المصطلحات المختصرة

  
APR               النسبة المئوية السنوية  

CH4الميثان                  

CO2ثانى أآسيد الكربون                  

CSRالمسؤولية المجتمعية للشرآات                 

GHGغازات اإلحتباس الحرارى                

HIV/AIDS ظاهرة نقص المناعة المكتسبة/       فيروس نقص المناعة البشرية  

ILOمنظمة العمل الدولية                 

MDGأهداف التنمية األلفية               

NGOالمنظمات غير الحكومية               

NOXأآسيد النيتروجين                 

N2Oوجين                ثاني أآسيد النيتر 

OSH غالبًا يتم آتابتها أيضًا (               السالمة والصحة المهنيةOHS   الصحة والسالمة   

  )                      المهنية

PBTمواد ثابتة وسامة ومتراآمة حيويًا                 

POPملوثات عضوية دائمة                 

SMO        المنشآت الصغيرة والمتوسطة        

SOXأآاسيد الكبريت                  

UN منظمة األمم المتحدة                   

UNFCCميثاق إطار عمل األمم المتحدة حول تغير المناخ            

VOCمرآب عضوي متطاير                

vPvB شديدة الثبات والتراآم الحيوي              

WTOمنظمة التجارة العالمية               
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يــان المراجــعب  

  

  . األساسيات والمرادفات-، أنظمة إدارة الجودة 9000أيزو   )1(

  .  المتطلبات–، أنظمة إدارة الجودة 9001أيزو   )2(

   . منهج إدارة الجودة–دارة من أجل النجاح المستدام للمنشآت  اإل-، أنظمة إدارة الجودة 9004أيزو   )3(

  .للمنشآتئل إرشادية حول ميثاق األخالق   دال- إرضاء المستهلك -، إدارة الجودة 10001أيزو    )4(

  .  دالئل إرشادية حول تداول المنشآت للشكاوي- إرضاء المستهلك -، إدارة الجودة 10002أيزو   )5(

 .  دالئل إرشادية حول حل النزاعات خارج المنشآت- إرضاء المستهلك -، إدارة الجودة 10003أيزو   )6(

 .بات مع إرشادات اإلستخدام المتطل–، أنظمة اإلدارة البيئية 14001أيزو   )7(

 . إرشادات عامة للمبادئ واألنظمة والتقنيات الداعمة–، أنظمة اإلدارة البيئية 14004أيزو   )8(

 شاملة إلستخدام تقييم  إرشادات للتطبيق التدريجي لنظام اإلدارة البيئي–، أنظمة اإلدارة البيئية 14005أيزو   )9(
 . األداء البيئي

 . إرشادات لدمج التصميم البيئي–البيئية ، أنظمة اإلدارة 14006أيزو   )10(

  . التقييم البيئي للمواقع والمنشآت–، اإلدارة البيئية 14015أيزو   )11(

  .  المبادئ العامة–، العالمات واإلعالنات البيئية 14020أيزو   )12(

  .   المطالبات البيئية المعلنة ذاتيًا–، العالمات واإلعالنات البيئية 14021أيزو   )13(

  .  المبادئ واإلجراءات– العالمات البيئية 1  النوع –مات واإلعالنات البيئية ، العال14024أيزو   )14(

 .  المبادئ واإلجراءات- اإلعالنات البيئية3  النوع –، العالمات واإلعالنات البيئية 14025أيزو   )15(

 . إرشادات– تقييم األداء البيئي –، اإلدارة البيئية 14031أيزو   )16(

 . مبادئ وإطار عام–تقييم دورة الحياة  –، اإلدارة البيئية 14040أيزو   )17(

 . متطلبات وإرشادات– تقييم دورة الحياة –، اإلدارة البيئية 14044أيزو   )18(

 . تقييم الكفاءة البيئية ألنظمة المنتج–، اإلدارة البيئية 14045أيزو   )19(

 .14042 أمثلة لتطبيق أيزو – تقييم األثر خالل دورة الحياة –، اإلدارة البيئية 14047أيزو   )20(

  

 

 تحت األعداد  : (1       
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 . نموذج توثيق البيانات– تقييم دورة الحياة –، اإلدارة البيئية 14048أيزو مواصفة فنية   )21(

 لوضع 14041 أمثلة لتطبيق أيزو – تقييم دورة الحياة –، اإلدارة البيئية 14049أيزو تــقــريــر فــنــي   )22(
 .األهداف وتحديد نظاق التعريف وتحليل الجرد

 . المصطلحات–، اإلدارة البيئية 14050يزو أ  )23(

 . إطار عام– حساب تكلفة إنسياب المادة –، اإلدارة البيئية 14050أيزو   )24(

 . دمج األبعاد البيئية عند تصميم وتطوير المنتج–، اإلدارة البيئية 14052أيزو تــقــريــر فــنــي   )25(

 .دات وأمثلة إرشا– اإلتصاالت البيئية –، اإلدارة البيئية 14063أيزو   )26(

مواصفات مع إرشادات لتحديد : 1 الجزء –) غازات الصوبة(، غازات اإلحتباس الحراري 1-14064أيزو   )27(
 .آميات وإعداد تقرير إنبعاثات غاز اإلحتباس الحراري وإزالتها علي مستوي المنشأة

دات علي مواصفات مع إرشا: 2 الجزء –) غازات الصوبة(، غازات اإلحتباس الحراري 1-14064أيزو   )28(
مستوي المشروع للتقدير الكمي والمراقبة وإعداد التقرير لخفض إنبعاثات وتعزيز إزالة غازات اإلحتباس 

 .الحراري

 متطلبات لألعتماد أو ألي شكل من –) غازات الصوبة(، غازات اإلحتباس الحراري 14065أيزو   )29(
 .الحرارياألعتراف بالهيئات القائمة بالتحقق من أو إقرار غازات اإلحتباس 

 متطلبات الكفاءة ألفراد فرق التحقق من –) غازات الصوبة(، غازات اإلحتباس الحراري 14066أيزو   )30(
  .غازات اإلحتباس الحراري وفرق اإلقرار

 .الحصر الكمي: 1 الجزء –، الوطأه الكربونية للمنتجات (12-14067أيزو   )31(

 .تصاالتاإل: 2 الجزء –، الوطأه الكربونية للمنتجات (22-14067أيزو   )32(

 الحصري الكمي وإعداد تقارير غازات اإلحتباس الحراري –، غازات اإلحتباس الحراري (2 14069أيزو   )33(
 .1-14064 إرشادات لتطبيق أيزو –) الوطأه الكربونية للمنشأة(للمنشآت 

  .   ، دالئل إرشادية حول مراجع أنظمة إدارة الجودة أو اإلدارة البيئية19011أيزو   )34(

  .   اشتراطات ألى منشأة فى سلسلة الطعام–انظمة ادارة سالمة االطعمة  ، 22000أيزو   )35(

 .  اإلشتراطات– أنظمة امن المعلومات -  تقنيات األمن - ، تكنولوجيا المعلومات 27001أيزو   )36(

 .متطلبات الرفق بالحيوان: 2 الجزء –، التقييم الحيوي لألجهزة الطبية 2006 :2-10993أيزو   )37(

 .، إرشادات للتعامل مع المواضيع البيئية في مقاييس المنتج دليل إرشادي64أيزو   )38(

 . مصطلحات عامة–، التقييس واألنشطة المرتبطة به 2004 :02أي إي سي دليل/أيزو  )39(

، إرشادات لمطوري المقاييس للتعامل مع إحتياجات آبار السن وذوي 2001 :71أي إي سي دليل/أيزو  )40(
 .اإلحتياجات الخاصة

 .2003يقي لمنع ومكافحة الفساد،إتفاقية اإلتحاد األفر  )41(

 إطار –)  إصالح- إحترام –حماية  (2008 أبريل A/HRC/8/5 ،7 مجلس حقوق اإلنسان  –األمم المتحدة   )42(
 تقرير الممثل الخاص ألمين عام األمم المتحدة حول مسألة حقوق -لألعمال التجارية وحقوق اإلنسان 
 . اإلنسان والشرآات متعددة الجنسيات

 

 تحت األعداد  : (2       
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و " دائرة التأثير"، توضيح مفاهيم2008 مايو A/HRC/8/5 ،15 مجلس حقوق اإلنسان  –األمم المتحدة   )43(
  تقرير الممثل الخاص ألمين عام األمم المتحدة حول مسألة حقوق اإلنسان والشرآات متعددة –" التواطؤ"

 .الجنسيات والمنشآت التجارية األخري،جون راجي

 .1999 إتفاقية الفساد –نون المدني األوروبي مجلس القا  )44(

 .1998 إتفاقية الفساد –مجلس قانون الجريمة األوروبي   )45(

 من معاهدة اإلتحاد األوروبي لمكافحة K.3 (2) (c)اإلتحاد األوروبي، اإلتفاقية المبنية علي أساس البند   )46(
 . في دول األتحاد األوروبيالفساد للموظفين الرسميين في المؤسسات األوروبية أو موظفيين رسميين

غازات اإلحتباس الحراري ) حصر( إرشادات لجرد -IPCC 2006: لجنة الحكومات والتغيرات المناخية  )47(
 .2006، )وطنيًا(

 – 2007 تقرير التقييم الرابع للمتغيرات المناخية،- IPCC 2006: لجنة الحكومات والتغيرات المناخية  )48(
 .2007 تقرير تحليلي وملخص لصانعي السياسات،

  .1957 ) 105رقم ( اتفاقية إلغاء العمالة الجبرية : (ILO)منظمة العمل الدولية   )49(

  .1990 ) 170رقم ( اتفاقية المواد الكيمائية : (ILO)منظمة العمل الدولية   )50(

  .1967 ) 129رقم ( التواصل فيما يتعلق بالتوصيات المتخذة : (ILO)منظمة العمل الدولية   )51(

 .1998إعالن المبادئ والحقوق األساسية فى العمل ، : (ILO)منظمة العمل الدولية   )52(

 .1967) 129رقم (اإلتصاالت بين المتعهدين التوصية : (ILO)منظمة العمل الدولية   )53(

 .1998إعالن المبادئ والحقوق األساسية في العمل : (ILO)منظمة العمل الدولية   )54(

  . 1958) 111رقم ) (لوظيفة التوظيف وا( اتفاقية التمييز : (ILO)منظمة العمل الدولية   )55(

  .2006توصيات عالقة العمل ، : (ILO)منظمة العمل الدولية   )56(

  . 1951 )  100رقم ( اتفاقية المرتبات العادلة ، : (ILO)منظمة العمل الدولية   )57(

  . 1951 ) 90رقم ( توصيات المرتبات العادلة : (ILO)منظمة العمل الدولية   )58(

  .1967 ) 130رقم (  فحص الشكاوى توصيات: (ILO)منظمة العمل الدولية   )59(

  .1930 ) 29رقم ( االتفاقية المعنية بالعمل الجبرى : (ILO)منظمة العمل الدولية   )60(

  .1935 ) 47رقم (  ساعة أسبوعيا 40اتفاقية  : (ILO)منظمة العمل الدولية   )61(

  .1948 ) 87رقم ( اتفاقية حرية االتحادات وحماية حق التنظيم : (ILO)منظمة العمل الدولية   )62(

  . 1970 ) 132رقم ( اتفاقية األجازات مدفوعة االجر : (ILO)منظمة العمل الدولية   )63(

  . 1954 ) 98رقم ( توصيات األجازات مدفوعة األجر : (ILO)منظمة العمل الدولية   )64(

 .1919 ) 1رقم ) ( صناعة ( اتفاقية األجازات ساعة العمل : (ILO)منظمة العمل الدولية   )65(

  ).30رقم ( اإلتفاقية ) التجارة والمكاتب(ساعات العمل : (ILO)منظمة العمل الدولية   )66(
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  .2008إعالن العدالة اإلجتماعية : (ILO)منظمة العمل الدولية   )67(

 .1996 ) 177رقم ( إتفاقية العمل من المنزل : (ILO)منظمة العمل الدولية   )68(

  .1975 ) 142رقم ( اتفاقية تنمية الموارد البشرية ):  ILO(منظمة العمل الدولية   )69(

  . 2004 ) 195رقم ( توصيات تنمية الموارد البشرية ):  ILO(منظمة العمل الدولية   )70(

 االيدز HIV / AIDSميثاق  منظمة العمل الدولية للممارسة المعنى بـ ):  ILO(منظمة العمل الدولية   )71(
  .     2006وعالم العمل 

  .1944) متضمنا إعالن فالدليفيا ( دستور منظمة العمل الدولية ):  ILO(منظمة العمل الدولية   )72(

  .2001دالئل إرشادية حول الصحة والسالمة المهنية ):  ILO(منظمة العمل الدولية   )73(

إعالن منظمة العمل الدولية الثالثى الخاص بالمبادئ فيما يتعلق بالمشروعات ):  ILO(منظمة العمل الدولية   )74(
  .2006طبعة الثالثة . متعددة الجنسيات والسياسة المجتمعية 

  .1989 ) 169رقم ( اتفاقية االفراد القلبين والعاديين ):  ILO(منظمة العمل الدولية   )75(

  .2000 ) 183رقم ( اتفاقية حماية االمومة ):  ILO(منظمة العمل الدولية   )76(

  .2000 ) 191رقم ( توصيات حماية األمومة ):  ILO(منظمة العمل الدولية   )77(

  )نصوص تكميلية ( ة المعنية العمال المهاجرون االتفاقي):  ILO(منظمة العمل الدولية   )78(
  .1975 ) 143رقم  ( 

  .1975 ) 151رقم ( توصيات حول العمال المهاجرون ):  ILO(منظمة العمل الدولية   )79(

  .1949 ) 97رقم ) ( مراجعة ( اتفاقية المعنية بالهجرة من اجل العمل ):  ILO(منظمة العمل الدولية   )80(

  .1973 ) 138رقم (   اتفاقية الحد األدنى للعمر ):ILO(منظمة العمل الدولية   )81(

  .1973 ) 146رقم ( توصيات حول الحد األدنى للعمر ):  ILO(منظمة العمل الدولية   )82(

  .1970 ) 131رقم ( اتفاقية تحديد الحد األدنى للعمر ):  ILO(منظمة العمل الدولية   )83(

  .1970 ) 135رقم ( للعمر توصيات حول تحديد الحد األدنى ):  ILO(منظمة العمل الدولية   )84(

  .1990 ) 171رقم ( االتفاقية المعنية بالعمل الليلى ):  ILO(منظمة العمل الدولية   )85(

  .1990 ) 178رقم ( توصيات حول العمل الليلى ):  ILO(منظمة العمل الدولية   )86(

  .1985 ) 161رقم ( اتفاقية الخدمات الصحية المهنية ):  ILO(منظمة العمل الدولية   )87(

  .1985 ) 171رقم ( توصيات حول الخدمات الصحية المهنية ):  ILO(لعمل الدولية منظمة ا  )88(

  .1981 ) 155رقم ( اتفاقية السالمة والصحة المهنية ):  ILO(منظمة العمل الدولية   )89(

  . 1981 ) 164رقم ( توصيات  حول السالمة والصحة المهنية ):  ILO(منظمة العمل الدولية   )90(

  . 1980 ) 162رقم ( توصيات حول العاملين آبار السن ):  ILO(منظمة العمل الدولية   )91(

 . 1974 ) 140رقم ( اتفاقية اجازة التعليم مدفوعة األجر ):  ILO(منظمة العمل الدولية   )92(
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  . 1994 ) 175رقم ( اتفاقية العمل بدوام جزئى ):  ILO(منظمة العمل الدولية   )93(

  .1994 ) 182رقم ( ام جزئى توصيات حول العمل بدو):  ILO(منظمة العمل الدولية   )94(

  . 1997 ) 181رقم ( االتفاقية المعنية بوآاالت التوظيف الخاصة ):  ILO(منظمة العمل الدولية   )95(

  .1997 ) 188رقم ( توصيات حول وآاالت التوظيف الخاصة ):  ILO(منظمة العمل الدولية   )96(

  .1949 ) 95رقم ( اتفاقية حماية األجور ):  ILO(منظمة العمل الدولية   )97(

  .1949 ) 85رقم ( توصيات حول حماية األجور ):  ILO(منظمة العمل الدولية   )98(

  )إعسار صاحب العمل ( اتفاقية حول حماية مطالبات  العمال ):  ILO(منظمة العمل الدولية   )99(
  .1992 ) 173رقم  ( 

  .1953 ) 97رقم ( توصيات حول حماية صحة العمال ):  ILO(منظمة العمل الدولية   )100(

رقم ( المنبثق من اتفاقية السالمة والصحة المهنية    2002برتوآول عام ):  ILO(مل الدولية منظمة الع  )101(
155 (1981.  

  .1962 ) 116رقم ( توصيات حول تقليل عدد ساعات العمل ):  ILO(منظمة العمل الدولية   )102(

  .1949)  98رقم ( االتفاقية المعنية بحق تنظيم صفاقات تعاونية ):  ILO(منظمة العمل الدولية   )103(

  .2001 ) 184رقم ( اتفاقية السالمة والصحة فى الزراعة ):  ILO(منظمة العمل الدولية   )104(

  .2001  )192رقم ( توصيات حول السالمة والصحة فى الزراعة ):  ILO(منظمة العمل الدولية   )105(

-46 المواد 8 الجزء) ( 102رقم ) ( معايير الحد األدنى ( اتفاقية االمن المجتمعى : منظم العمل الدولية   )106(
52(1952 .  

  . م1982) 158رقم ( االتفاقية المعنية بإنهاء عالقة العمل ):  ILO(منظمة العمل الدولية   )107(

  .1982) 166رقم ( توصيات حول إنهاء عالقة العمل ):  ILO(منظمة العمل الدولية   )108(

 ) 106رقم ) ( المكاتب التجارة و( االتفاقية المعنية بالراحة األسبوعية ):  ILO(منظمة العمل الدولية   )109(
1957. 

  .1957 ) 103رقم ( توصية ) التجارة والمكاتب ( الراحة األسبوعية ):  ILO(منظمة العمل الدولية   )110(

  .1921 ) 14رقم ) ( الصناعة ( منظمة العمل الدولية االتفاقية المعنية بالراحة األسبوعية   )111(

  .1956 ) 102رقم ( توصيات حول تسهيالت الرخاء ): ILO(منظمة العمل الدولية   )112(

  .1971 ) 135رقم ( االتفاقية المعنية بممثلي العمل ): ILO(منظمة العمل الدولية   )113(

   ).156رقم ( 1981االتفاقية المعنية بالعمل والمسئوليات االسرية ): ILO(منظمة العمل الدولية   )114(

  ).165قم ر ( 1981توصيات حول العمال والمسئوليات األسرية ): ILO(منظمة العمل الدولية   )115(

 .1999) 182رقم ( إتفاقية أسوأ أشكال عمالة األطفال ): ILO(منظمة العمل الدولية   )116(
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 . 1999 ) 190رقم ( توصيات حول أسوء أشكال عمالة األطفال ):  ILO(منظمة العمل الدولية   )117(

مواد األخري إتفاقية منع التلوث البحري بإغراق المخلفات وال): IMO(المنظمة الدولية للمالحية البحرية   )118(
  .1972) إتفاقية لندن(

  .2007، برنامج األمم المتحدة للبيئة ؛ نظرة عامة على البيئة العالمية  2005تقييم األلفية للنظام البيئى   )119(

 .1996إتفاقية الدول األمريكية ضد الفساد ): OAS(منظمة الدول األمريكية   )120(

 لمكافحة رشوة الموظفين الرسميين (OECD)إتفاقية : (OECD)منظمة التعاون والتنمية االقتصادية   )121(
 .1997األجانب في التعامالت التجارية الدولية 

الدالئل اإلرشادية الخاصة بالمنظمة لحماية المستهلك ضمن : (OECD)منظمة التعاون والتنمية االقتصادية   )122(
  . 1999سياق التجارة االلكترونية 

نحو :  اإلرشادية حول أمن أنظمة وشبكات المعلوماتالدالئل: (OECD)منظمة التعاون والتنمية االقتصادية   )123(
  . 2002ثقافة األمن 

الدالئل اإلرشادية للمشروعات متعددة الجنسيات مراجعة : (OECD)منظمة التعاون والتنمية االقتصادية   )124(
2000.  

ية الدالئل اإلرشادية حول حماية خصوصية البيانات الشخص: (OECD)منظمة التعاون والتنمية االقتصادية   )125(
2002 .  

  . 2004مبادئ حوآمة الشرآات : (OECD)منظمة التعاون والتنمية االقتصادية   )126(

 لحل النزاعات مع المستهلك (OECD)توصيات : (OECD)منظمة التعاون والتنمية االقتصادية   )127(
 .2007وإصالحها 

) اتفاقية رامسار ( االتفاقية المعنية باألراضي الرطبة ذات األهمية الدولية خاصة التى يسكنها طيور الماء  )128(
1971 .  

اتفاقية جنيف المعنية معاملة سجناء الحرب واتفاقية جنيف المعنية بحماية االشخاص المدنيين فى وقت   )129(
  . 1949الحرب 

 .2000بروتوآل قرطجنة للسالمة الحيوية مع إتفاقية التنوع الحيوي ): UN(االمم المتحدة   )130(

 .2005إتفاقية مكافحة الفساد ): UN(االمم المتحدة   )131(

  . 1984اتفاقية ضد التعذيب وغيره من المعامالت والعقاب القاسي وغير اإلنسانى ): UN(االمم المتحدة   )132(

  . 1979االتفاقية المعنية بإقصاء آافة إشكال التمييز ضد المرأة ): UN(االمم المتحدة   )133(

  . 2006االتفاقية المعنية بحقوق األشخاص ذوى اإلعاقة  ): UN(االمم المتحدة   )134(

  . 1989االتفاقية المعنية بحقوق الطفل ): UN(مم المتحدة اال  )135(

  . 2001اإليدز / إعالن االلتزام حول مرض ضعف المناعة المكتسبة ): UN(االمم المتحدة   )136(

اإلعالن المعنى بإقصاء آافة إشكال عدم التسامح وأشكال التمييز المبينة على أساس  ): UN(االمم المتحدة   )137(
 . 1981الدين أو االعتقاد 
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اإلعالن المعنى بحقوق االشخاص المنتمون األقليات الوطنية أو العرقية أو اللغوية ): UN(االمم المتحدة   )138(
1992 .  

إعالن دربان المنبثق من المؤتمر العاملي ضد التمييز العنصري والتفرقة العرقية ): UN(االمم المتحدة   )139(
  . 2006والخوف من األجانب  والتعصب 

  . 2006التفاقية الدولية لحماية آافة االشخاص من االختفاء اإلجباري ا): UN(االمم المتحدة   )140(

  . 1965االتفاقية الدولية المعنية بإقصاء جميع إشكال العنصري ): UN(االمم المتحدة   )141(

  . 1990االتفاقية الدولية المعنية بحماية حقوق العاملين المهاجرين وأفراد عائالتهم ): UN(االمم المتحدة   )142(

  . 1966االتفاقية الدولية المعنية بالحقوق المدنية والسياسة ): UN(ة االمم المتحد  )143(

  . 1966االتفاقية الدولية المعنية بالحقوق االقتصادية والمجتمعية والثقافية ): UN(االمم المتحدة   )144(

 .إتفاقية األمم المتحدة اإلطارية حول التغيرات المناخية): UN(االمم المتحدة   )145(

توآول آيوتو المنبثق من إطار عمل اتفاقية األمم المتحدة المعنية بالتغيير المناخي برو): UN(االمم المتحدة   )146(
1997 .  

البروتوآول االختياري المنبثق من االتفاقية المعنية بحقوق الطفل والمعنى باشتراك ): UN(االمم المتحدة   )147(
  . 2000األطفال فى النزاعات المسلحة 

اري المنبثق من االتفاقية المعنية بحقوق الطفل والمعنى ببيع البروتوآول االختي): UN(االمم المتحدة   )148(
  . 2000األطفال والمتاجرة بهم فى البغاء 

 . 1995، سبتمبر 04-15) بكين(تقرير مؤتمر المرأة الدولي الرابع ): UN(االمم المتحدة   )149(

األجانب وعدم تقرير المؤتمر العالمي ضد العنصرية والتمييز العنصري وإرهاب ): UN(االمم المتحدة   )150(
 .2001 سبتمبر 8 – أغسطس 31التسامح، دوربان 

 26تقرير قمة األرض حول التنمية المستدامة، جوهانسبرج، جنوب إفريقيا من ): UN(االمم المتحدة   )151(
  . 2002 ،  2002 سبتمبر 4أغسطس إلى 

لمعنية بالحقوق المدنية البروتوآول الثانى االختياري المنبثق من االتفاقية الدولية ا): UN(االمم المتحدة   )152(
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