




تعريف البنك الدولي للمسؤولية االجتماعية 

وهي التزام اصحاب النشاطات التجارية بالمساهمة في التنمية المستدامة من خالل العمل مع 

موظفيهم وعائالتهم والمجنمع المحلي لتحسين مستوى المعيشة لالفراد بأسلوب يخدم 

التجارة والتنمية في آن واحد

وقد انقسمت وجهات النظر تجاه المسؤولية االجتماعية الى قسمين االول داعم لهذه 

المسؤولية و االخر معارض 

حيث ركز الداعمون على ان تبني مبدأ المسؤولية االجتماعية يقلص االرباح على المدى 

القصير ولكن في الوقت نفسه يخلق ظروف مساعدة ومالئمة لبقاء ونمو واستمرار 

باالرباح على المدى الطويل كما ان تبني المسؤولية االجتماعية يكسب الشركة صورة 

شركاء , حكومة , موظفين , زبائن )ذهنية ايجابية في أذهان جمهور الشركة 

(هيئات تعليمية , موردون , جمعيات حماية المستهلك والبيئة , استراتيجيين مثل البنوك

كما ان الشركة التي تساهم من خالل مسؤوليتها االجتماعية غالبا ماتكون معرضة . 

لوطأة التشريعات الحكومية المجحفة والغرامات   وبالواقع تلجأ الشركات الن تكون 

الداعم االجتماعي بسبب ما تخلقه من تلوث ممكن أن تؤثرسلباً على   المجتمع 



بالمقابل فقد كانت ذرائع المعارضين لتبني الشركات للمسؤولية االجتماعية حسب االتي 

ات النهائية تبني الدور االجتماعي يزيد من  كلفة السلع والخدمات وبالتالي رفع االسعار للمنتجات والخدم•

االجتماعي يقلل من االرباح مما يؤثر سلباً على تطوير االنتاج تبني الدور •

تماعي صعوبة المساءلة والمحاسبة عن االنشطة االجتماعية لعدم وجود معايير دقيقة لقياس االداء االج•

محدودية موارد الشركات •

نموي وعند التحدث عن المسؤولية االجتماعية فاننا النتحدث عن العمل الخيري وانما نتحدث عن العمل الت

مرات الذي يترك اثرا واضحا ومستداما في المجتمع وقد شهدت عدد من الدول العربية اقامة العديد من المؤت

مات والندوات التي تهتم بهذه المسؤولية بمشاركة وحضور القطاعين العام والخاص كما تمت مناقشة االز

لك االزمات االقتصادية واثرها على المسؤولية االجتماعية للشركات وكيف يمكن لتلك الشركات التفاعل مع ت

والخروج منها بأقل الخسائر 



محاور المسؤولية االجتماعية 

كل محور يتألف من عدة مبادىء

حقوق االنسان . أ

معايير العمل -ب

المحافظة على البيئة -ج

مكافحة الفساد . د



حقوق االنسان. أ

احترام الشركات لحقوق االنسان حسب االتفاقيات -1

الدولية 

التأكد من عدم وجود ممارسات انتهاك لحقوق -2

االنسان في القطاع الخاص  



معايير العمل . ب

الحرية النقابية والحق في المفاوضة الجماعية -1

القضاء على جميع اشكال العمل الجبري -2

محاربة تشغيل االطفال -3

الحد من التمييز في االستخدام و المهنة -4



المحافظة على البيئة . ج

على الشركات ان تدرك و تدعم الطرق الوقائية ازاء المخاطر -1

البيئية المحيطة 

خلق مبادرات لتشجيع المسؤولية االجنماعية وتوسيع -2

نطاقها 

خدام تشجيع استخدام وتطوير تكنولوجيا صديقة للبيئة مع است-3

تقنيات غير ضارة 



مكافحة الفساد . د

على الشركات اتخاذ االجراءات الكفيلة بمنع انتشار هذه االفة 

الخطيرة بما في ذلك االبتزاز والرشوة 



أسباب تنامي االهتمام بمفهوم المسؤولية 
االجتماعية 

سبب معالجة االثار السلبية للممارسات االقتصادية الخاطئة والتي تسببت ب-1

العولمة االقتصادية ومن اهمها

عدم تحقيق العدالة االجتماعية بين بلدان العالم •

اضعاف قدرة بعض الدول في السيطرة على اقتصادها •

ضعف قدرة الدولة في حمتية المنتجين المحليين من المخاطر •

محدودية قدرة الدولة في تحسين المستوى المعيشي للطبقة الفقيرة •

مل اليقاف تزايد الضغوطات من الهيئات و الجمعيات االنسانية والبيئية والتي تع•

التجاوزات التي تؤثر سلباً على حياة االنسانية 

غياب العدالة في توزيع المكاسب من تحرير التجارة الخارجية •

تزايد حدة االزمات المالية بسبب تحرير االسواق العالمية النقدية •

الوفاة الكوارث البيئية التي تسبب اضرار انسانية وعلى سبيل المثال حاالت•

حالة من جراء االضرار من مصنع الكيماويات ( 30000)

زيادة البطالة •



أسباب تنامي االهتمام بمفهوم المسؤولية 
االجتماعية 

االتجاه العام لشركات القطاع الخاص لتبني المسؤولية -2

:االجتماعية بهدف تحقيق مكاسب نذكر منها 

تحسين سمعة الشركة •

تساعد في الحصول على تسهيالت بنكية •

استقطاب كفاءات عالية •

تعزز العالقات مع الهيئات الحكومية والموردين والشركاء•

االستراتيجيين 

رفع قدرة الشركة على التعلم واالبتكار •



معوقات انتشار برامج المسؤولية االجتماعية 

ماعية الخلط بين مفهومي المسؤولية االجتماعية والعمل الخيري فتنحصر معظم االعمال االجت•

للشركات في اعمال تطوعية دون الوصول الى مستوى المشاريع التنموية المستدامة 

المتابعة قلة توافر الخبرات لتطبيق برامج المسؤولية االجتماعية وخصوصا فيما يتعلق ب•

واعداد التقارير ومؤشرات التقييم 

ارتفاع تكلفة تنفيذ البرامج وعدم تخصيص الموارد المالية الكافية لتغطيتها •

ة ومن غياب االطر التنظيمية التي توفر البيانات والمعلومات الالزمة القامة مشروعات تنموي•

ثم متابعتها وتقييمها 

الزمة البيروقراطية واالجراءات الروتينية الطويلة للحصول على الموافقات والتصاريح ال•

القامة البرامج 

المدني ضعف الشراكة الحقيقية وغياب الثقة والتنسيق بين الشركات و مؤسسات المجتمع•

المعنية بتنفيذ برامج التنمية المجتمعية 



معايير المسؤولية االجتماعية 

وتعتمد باالساس على التزام الشركات بعدد من المعايير الواردة في المواصفة الدولية للمحاسبة االجتماعية 

Social accountability 8000 

معايير من الحقوق االساسية للعاملين والتي تنص عليها معايير العمل العربية والدولية 8وتتضمن المواصفة 

واالعالن العالمي لحقوق االنسان وغيرها من المواثيق الدولية 

عاما ولكن خارج ساعات الدراسة االلزامية 18معايير عمل االطفال فيجوز للشركات تعيين من هم اقل من -1

ساعات يوميا كما ال يجوز لهم العمل 10على ان ال تتجاوز عدد ساعات الدراسة والعمل وتحت اي ظرف ال 

ضمن الفترات المسائية كما وان على الشركات عدم تعريض العمال او الموظفين الصغار الي مواقف او 

مهمات توصف او تتسم ببعض من الخطورة على صحتهم الذهنية او الجسدية ويأخذ احيانا عمل االطفال 

طابعا من التدريب المهني لبناء خبرات المستقبل 

فال يجب استخدام العمالة الجبرية او القسرية وال يجب اجبار اي فرد بايداع ودائع او : معايير العمل الجبري -2

امانات او توقيع سندات او ايصاالت امانة او حتى شيكات عند بدئ تنفيذ عقد العمل دون ارادته وموافقته 

كما ان حجز الشركة الي جزء من رواتب االفراد او مزاياهم الجبارهم على االستمرار بالعمل لدى الشركة 

امر غير اخالقي وال قانوني 

فيحق لالفراد مغادرة مكان العمل عقب انتهاء يوم العمل الطبيعي ولهم الحق في فسخ عقود العمل بشرط تقديم 

اخطار خطي  



معايير المسؤولية االجتماعية 

دارة يكون فعلى الشركة توفير بيئة عمل امنة وصحية وتعيين ممثل عن اال: معايير السالمة والصحة المهنية -3
قائية مسؤوال عن التدريب و التنفيذ لتعليمات السالمة والصحة المهنية وان يتم التأكد من أن المعدات الو

اصة موجودة بالفعل وان يتم شراءها على نفقة الشركة مثال ادوات االسعافات االولية و لوحات النجاة الخ
بالهروب عند نشوب اي حريق ووجود صفارات اخالء و معدات االطفاء 

كما ويجب االحتفاظ و توثيق سجالت مكتوبة لكافة الحوادث  الحاصلة ضمن محيط الشركة 

ن شأنها فيحق لجميع االفراد تكوين اتحادات عمالية ونقابية م: معايير حرية التعبير والتفاوض الجماعي -4
التفاوض مع الشركات من اجل بعض المطالب الخاصة بالعاملين وعلى ادارات الشركات احترام هذا الحق

والتفاوض مع هذه االتحادات من اجل الوصول لبيئة عمل صحية 

الديني او فيجب على الشركات اتباع سياسة منع كافة اشكال التمييز العرقي اوالمذهبي او: معايير التمييز-5
االجتماعي وذلك من خالل احالل العدل والمساواة  في عمليات التوظيف والرواتب والفرص التدريبية 

والترقيات 

كاستخدام معايير الممارسات االنضباطية فالتعامل يجب ان يحفظ للموظفين كرامتهم حيث ان بغض الممارسات-6
ولة العقاب الجسدي او االكراه العقلي او الجسماني او حتى االساءة اللفظية اصبحت من االمور الغير مقب



معايير المسؤولية االجتماعية 

معايير ساعات العمل وحسب قوانين كل دولة تلتزم الشركات بقوانين العمل الخاصة بساعات العمل والعطل -7

ساعة عمل ويحصل االفراد على عطلة ليوم واحد على االقل 48الرسمية وعادة اليتجاوز اسبوع العمل ال 

ساعة اسبوعيا وبشكل 12ايام عمل متتالية وتكون ساعات العمل االضافي بشكل ال يتجاوز ال 6بعد كل 

طوعي 

معايير الرواتب واالجور فعلى الشركات احترام حق االفراد في الحصول على اجر معيشي مناسب وان تكون -8

االجور على االقل تفي بالحد االدنى المنصوص عليه في القانون 

كما يجب على الشركات ان تكفل  وان توضح اجور االفراد والمزايا االضافية وصرف التعويضات والمبالغ الخاصة 

بالعمل االضافي بكل مصداقية ودقة  



أمثلة من الواقع 



، تزامناً مع عيد العّمال العالمّي، وذلك بالتنسيق01/05/2018أطلق بنك الشام مبادرة تشجير وتجميل لبعض شوارع وأحياء دمشق، يوم

.والتعاون مع محافظة دمشق

ٍد من أحياء شارك في حملة التشجير بعض من موظفي إدارات وفروع بنك الشام، حيث قاموا بغرس أشجار السرو وشتالت الورود في عد

دمشق شملت حي أبو رمانة وحي المزرعة وذلك بهدف زيادة رقعة المساحات الخضراء، وإعطاء المزيد من االهتمام باألشجار 

التزامن مع المزروعة وحمايتها، كما كّرمت إدارة بنك الشام بعضاً من عّمال مديرية الزراعة بمحافظة دمشق تقديراً لجهودهم وذلك ب

.عيد العّمال العالميّ 

تمعية، وضرورة وقد أوضح السيد أحمد يوسف اللحام، الرئيس التنفيذي لبنك الشام، أن حملة التشجير نابعة من مسؤولية بنك الشام المج

يساهم في رفع المساهمة في حماية البيئة وتطوير المشهد الجمالي والبيئي في دمشق انطالقاً من مناطق تواجد بنك الشام، األمر الذي س

/  ألول من أيارالوعي االجتماعي حول ضرورة الحفاظ على البيئة والمرافق العامة، وكذلك لفت االنتباه إلى جهود العّمال باعتبار أن ا

.مايو عيد العّمال العالميّ 

، لتشمل 2018وتأتي حملة التشجير ضمن سلسلة من نشاطات ومبادرات برنامج المسؤولية االجتماعية الذي يطلقه بنك الشام خالل 

.مختلف المجاالت والقطاعات وذلك وفاًء لوطننا وإيماناً بواجبنا في لعب دوٍر فعال في بناء المجتمع









https://www.mtnsyr.com/News?formI

D=145 المسؤولية االجتماعية لشركة ام تي 

ان     

https://www.mtnsyr.com/News?formID=145


المسؤولية االجتماعية لشركات القطاع الخاص في ظل •

األزمة 

يرجى الضغط على الرابط  ادناه 

https://sana.sy/?p=847100

https://sana.sy/?p=847100


https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=441587563029821&id=177

760009412579

الخاصالقطاع لمسؤولية االجتماعية لشركات 

من خالل الجهود التي تقوم بها وزارة الشؤون االجتماعية والعمل للتعريف بقانون العمل وقانون التأمينات 

االجتماعية وتأكيداً للدور الذي تقوم به شركات ومنشئات القطاع الخاص تجاه عمالها وبلدها من خالل 

المسؤولية االجتماعية الملقاة على عاتقها فقد نظمت غرفة تجارة دمشق بالتعاون مع وزارة الشؤون االجتماعية 

للمزيد . بعنوان المسؤولية االجتماعية لشركات القطاع الخاص تجاه عمالها / ندوة االربعاء التجاري / والعمل 

اضغط على الرابط 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=441587563029821&id=177760009412579

