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2خـــاتمــة

يمذيت
فً ظل المتغٌرات التً ٌشهدها العالم وتحت تأثٌر األزمات المتتالٌة (األزمة المالٌة,
الكوارث البٌئٌة ,األزمات االجتماعٌة ,تفاقم الفقر والبطالة ,خرق لحقوق اإلنسان )...لم
ٌعد دور المؤسسة ٌقتصر على تحقٌق األرباح فقط بل تسعى أٌضا إلى تطوٌر عالقتها مع

جمٌع األطراف من خالل االضطالع بدور مجتمعً ٌهدف إلى مصالحة تامه تأدي إلى
تحسٌن المناخ الداخلً والخارجً.
و من ﺃجل تحقٌق جملة هذه األهداف ارتأت بعض المؤسسات إعطاء البعد االجتماعً و
البٌئً األهمٌة الالزمة إلى جانب البعد االقتصادي والعمل على استدامة نشاطها من خالل

انخراطها فً ما ٌعرف بالمسؤولٌة المجتمعٌة للمؤسسة.
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 .1تمذيى يفهىو انًسؤونيت انًجتًعيت
1.1يفهىو انًسؤونيت انًجتًعيت للمؤسسات
األخذ بعين االعتببر وبصفت طىعيت نالهتًبيبث االجتًبعيت وانبيئيت
ين طزف انًؤسسبث أثنبء أدائهب ألنشطتهب االقتصادٌة وكذنك في
عاللتهب يع األطراف المعنٌة.
انًسؤونيت انًجتًعيت ال تعني التقٌد بااللتزامات القانونٌة سبريت
انًفعىل فمظ و نكن أيضب االستثًبر في الموارد البشرٌة
والعناصرانبيئيت.
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 .1تمذيى يفهىو انًسؤونيت انًجتًعيت
1.1يفهىو انًسؤونيت انًجتًعيت للمؤسسات
تعرٌف المسؤولٌة المجتمعٌة للمؤسسة حسب بعض المنظمات الدولٌة
المسؤولٌة المجتمعٌة وأبعادها
المنظمات الدولٌة
اﻟﻤﺠلس العالمً لألعمال من أجل االلتزام المستمر من قبل شركات األعمال بالتصرف أخالقٌا و المساهمة فً تحقٌق
التنمٌة االقتصادٌة والعمل على تحسٌن نوعٌة الظروف المعٌشٌة للقوى العاملة
التنمٌة المستدامة
وعائالتهم والمجتمع ككل.
البنك الدولً

التزام أصحاب النشاطات االقتصادٌة بالمساهمة فً التنمٌة المستدامة من خالل العمل
مع موظفٌهم وعائالتهم والمجتمع المحلً والمجتمع ككل لتحسٌن مستوى معٌشة الناس
بأسلوب ٌخدم التجارة وٌخدم التنمٌة فً آن واحد.

المنظمة العالمٌة للمعاٌرة

ممارسات تقوم بها المنظمة لتحمل المسؤولٌة الناجمة عن اثر النشاطات التً تقوم بها
على المجتمع والمحٌط لتصبح نشاطاتها منسجمة مع منافع المجتمع والتنمٌة المستدامة
 ,ترتكز المسؤولٌة المجتمعٌة على السلوك األخالقً ,احترام القوانٌن واألدوات
الحكومٌة وتدمج مع النشاطات الٌومٌة للمنظمة.

التنمٌة المستدامة هً التً عرفت منذ 1987على أنها " التنمٌة التً تستجٌب الحتٌاجات
5
األجٌال الراهنة دون المساس بمقدرات األجٌال القادمة ”.

ولئن تعددت المصطلحات المتعلقة بمفهوم المسؤولٌة المجتمعٌة (حٌث تم إحصاء 37تعرٌف
إلى حدود سنة  )2010فهً تهدف كلها إلى مساهمة المؤسسات فً تحمل مسؤولٌتها تجاه
أصحاب الشأن من مجتمع ,بٌئة ,عمال ,حرفاء ,منظمات...

 .1تمذيى يفهىو انًسؤونيت انًجتًعيت
 1.2خصائص المسؤولٌة المجتمعٌة
التأكٌد على الطابع الطوعً للمسؤولٌة المجتمعٌة׃ ال وجود ألي إلزامٌة فً تطبٌق هذه اإلستراتٌجٌةالنهج المتوازن و الشامل للمسؤولٌة المجتمعٌة من خالل الثالثٌة التالٌة׃البعد االقتصادي׃ ٌمثل هذا البعد مجموعة من المسؤولٌات التً ٌجب أن تتحملها المؤسسة من خالل تبنً طرق
إنتاج حدٌثة تمكن المؤسسة من تحقٌق العائد الكافً الستمرارها وتلبٌة حاجات المساهمٌن.

البعد المجتمعً ׃ ٌتضمن احترام قوانٌن العمل,حق العامل فً التدرٌب و التكوٌن ,حقوقه النقابٌة والشراكة فً
اتخاذ القرار.
البعد البٌئً ׃ حماٌة البٌئة ة,الحفاظ على الموارد الطبٌعٌة وتوخً سٌاسة بٌئٌة سلٌمة
عالقتها الوثٌقة بالتنمٌة المستدامةتكامل السٌاسات المجتمعٌة ,البٌئٌة واالقتصادٌة فً األنشطة الٌومٌة للمؤسسةالمٌزة التنافسٌة المتأتٌة من المسؤولٌة المجتمعٌة7

ٌمكن إدراج هذه األبعاد بشكل متفاوت بحسب توجهات وإمكانٌات المؤسسة.

 .1تمذيى انًسؤونيت انًجتًعيت
1.3اآلثار ﺍﻠﺇٌجابٌة للمسؤولٌة المجتمعٌة
للمسؤولٌة المجتمعٌة عدٌد الفوائد على مستوى المنشاة (مؤسسة أو منظمة)....
بالنسبة للمجتمع و بالنسبة للمجموعة الوطنٌة.

بالنسبة للمنشاة׃
 تحسٌن صورة المؤسسة والعالمة التجارٌة
 ترسٌخ القٌم والمبادئ النبٌلة لدى الحر فاء و العاملٌن فٌها والمجتمع ككل
 تحسٌن أداء المؤسسة على الصعٌد االقتصادي و االجتماعً والبٌئً
 تحسٌن مناخ العمل من خالل تحسٌن صحة وسالمة العاملٌن
 تحفٌز الموظفٌن واالحتفاظ بأمهر الكفاءات
 تحسٌن وتنظٌم العالقة مع أصحاب الشأن بهدف دٌمومتها
 الحد من المخاطر والتوقً منها
 تحقٌق المنافسة العادلة والشفافة وانعدام الفساد
 8الزٌادة فً اإلنتاج و اإلنتاجٌة و منها جودة وفاعلٌة المنتجات و الخدمات

 .1تمذيى انًسؤونيت انًجتًعيت
1.3اآلثار ﺍﻠﺇٌجابٌة للمسؤولٌة المجتمعٌة
بالنسبة للمجتمع׃
 تحقٌق االستقرار االجتماعً من خالل تكافئ الفرص لكافة أفراد المجتمع سٌما األفراد قلٌلً
التأهٌل و دعم لدور المرأة و الشباب
 زٌادة الوعً بأهمٌة االندماج بٌن كافة هٌاكل المجتمع الذي ٌساهم بدوه فً االستقرار السٌاسً
والشعور بالعدالة االجتماعٌة
 تكرٌس مبادئ حقوق اإلنسان داخل المؤسسة والمجتمع

بالنسبة للمجموعة الوطنٌة׃
 تخفٌف األعباء التً تتحملها الدولة من خالل مزٌد تفعٌل الخدمات الصحٌة ,التعلٌمٌة ,الثقافٌة
و االجتماعٌة و االضطالع بدور فاعل فً التنمٌة المحلٌة
 التطور التكنولوجً والمساهمة فً خلق مواطن الشغل.
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 .1تمذيى انًسؤونيت انًجتًعيت
1.4تطبٌق المسؤولٌة المجتمعٌة داخل المؤسسة
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 .2انًسؤونيت انًجتًعيت في تىنس
تشهد المسؤولٌة المجتمعٌة فً تونس تطورا ملحوظا نظرا لجملة القرارات و المبادرات
المتخذة فً هذا المجال.
وجود إطار عام مشجع׃ من خالل جملة من االتفاقٌات الممضاة فً الغرض׃
 االتفاقٌة العالمٌة لحقوق اإلنسان
.
 االتفاقٌة الدولٌة المتعلقة بحقوق العمل
 االتفاقٌات الخاصة بحماٌة المحٌط
المرجعٌات الدولٌة والوطنٌة׃
 انخراط تونس فً المٌثاق العالمً لألمم المتحدة منذ سنة 2005
 تركٌز شبكة المٌثاق العالمً لألمم المتحدة حول المسؤولٌة المجتمعٌة سنة 2015
 تبنً مشروع إدراج معٌار اٌزو  26000حول المسؤولٌة المجتمعٌة للمنظمات داخل مجموعة من
المؤسسات التونسٌة
 إصدار المرجعٌة الوطنٌة للحكومة سنة 2015
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 .2انًسؤونيت انًجتًعيت في تىنس
تلعب أٌضا العدٌد من الهٌاكل من منظمات ,جمعٌات ,معاهد ومراكز مختصة دورا حٌوٌا فً
الرقً بها على غرار׃
 االتحاد العام التونسً للشغل ودوره الفاعل فً الحوار االجتماعً

 االتحاد التونسً للصناعة والتجارة والصناعات التقلٌدٌة ودوره فى دعم مبادئ المٌثاق العالمً
لدى المؤسسات
 وزارة الشؤون المحلٌة والبٌئة  :تصور إستراتٌجٌة وطنٌة
 مركز تونس الدولً لتكنولوجٌا البٌئة من خالل تكوٌن المؤسسات ومرافقتهم فً وضع آلٌات و
برامج للتصرف البٌئً السلٌم
 المعهد الوطنً للمواصفات والملكٌة الصناعٌة ׃ تطبٌق المرجعٌة الوطنٌة للحكومة RNG -
 معهد المسؤولٌة المجتمعٌة للمؤسسات بتونس׃ نشر ثقافة المسؤولٌة المجتمعٌة ,مرافقة
المؤسسات و مساعدتهم علً تنفٌذ برامجها,التكوٌن والتوعٌة فً هذا المجال,تنشٌط الشبكة
المحلٌة للمٌثاق العالمً لألمم المتحدة من خالل الندوات والملتقٌات
 كفدرالٌة اﻠمؤسسات المواطنة اﻠتوﻧﺴﻴﺔ و دورها فً دفع المواطنة فى االستثمار
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.3انًيثبق انعبنًي نأليى انًتحذة
 3.1تمذيى انًيثبق العالمً لألمم المتحدة

مبادرة األمٌن العام لألمم المتحدة السٌد كوفً عنان ألول مرة فً خطابه أمام المنتدى
االقتصادي العالمً الذي عقد فً عام  ،1999وقد تم إطالق المرحلة التنفٌذٌة لالتفاق
العالمً فً مقر األمم المتحدة فً نٌوٌورك فً عام .2000
أكبر مبادرة دولٌة طوعٌة لممارسة المسؤولٌة المجتمعٌة للمؤسسة
( 9000مؤسسة اقتصادٌة منخرطة من ضمن  14000منخرط)
76شبكة محلٌة فً العالم
دعم المبادئ العشرة فً مجاالت حقوق اإلنسان والعمل والبٌئة ومكافحة
الفساد
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.3المٌثاق العالمً لألمم المتحدة
 3.1تمذيى انًيثبق العالمً لألمم المتحدة
المٌثاق العالمً لألمم المتحدة لٌس أداة تنظٌمٌة  -فهو ال "ٌنظم" أو ٌفرض أو ٌق ٌّم
سلوكٌات أو برامج عمل الشركات

بم
هو مبادرة طوعٌة لتعزٌز مواطنة الشركات من خالل تحقٌق هدفٌن:
• احترام المٌثاق العالمً و وإدماج مبادئه ضمن إستراتٌجٌة المؤسسة
وعملٌاتها.
• تٌسٌر التعامل مع األطراف المعنٌة وأصحاب الشأن الرئٌسٌٌن وتعزٌز
الشراكات دعما ألهداف األمم المتحدة.
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.3المٌثاق العالمً لألمم المتحدة
 3.1تمذيى انًيثبق العالمً لألمم المتحدة

رؤٌة المٌثاق العالمً
ٌسعى المٌثاق العالمً ،من خالل قوة العمل الجماعً إلى تعزٌز
مواطنة الشركات بحٌث ٌمكن لقطاع األعمال أن ٌصبح فاعالا فً
فً مواجهة تحدٌات العولمة .وبهذه الطرٌقةٌ ،مكن للقطاعٌن
الخاص والعام  -بالشراكة مع األطراف االجتماعٌة األخرى  -أن
ٌساهم فً بعث اقتصاد أكثر قوة و استدامة.
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.3المٌثاق العالمً لألمم المتحدة
 3.1تمذيى انًيثبق العالمً لألمم المتحدة

المبادئ العشرة

حقوق اإلنسان
المبدأ ٌ :1تعٌن على المؤسسات االقتصادٌة دعم حماٌة حقوق اإلنسان المعلنة دولٌا واحترامها.
المبدأ ٌ :2تعٌن علٌها التأكد من أنها لٌست ضالعة فً انتهاكات حقوق اإلنسان.

معاٌٌر العمل
المبدأ ٌ :3تعٌن على المؤسسات االقتصادٌة احترام حرٌة تكوٌن الجمعٌات واالعتراف الفعلً بالحق فً المساومة
الجماعٌة
المبدأ ٌ :4تعٌن علٌها القضاء على جمٌع أشكال العمل الجبري.
المبدأ ٌ :5تعٌن علٌها اإللغاء الفعلً لعمل األطفال.
المبدأ ٌ :6تعٌن علٌها القضاء على التمٌٌز فً مجال التوظٌف والمهن.

البٌئة
المبدأ ٌ :7تعٌن على المؤسسات االقتصادٌة التشجٌع على اتباع نهج وقائً إزاء جمٌع التحدٌات البٌئٌة.
المبدأ ٌ :8تعٌن علٌها االضطالع بمبادرات لتوسٌع نطاق المسؤولٌة عن البٌئة.
المبدأ ٌ :9تعٌن علٌها التشجٌع على تطوٌر التكنولوجٌات التطبٌقٌة غٌر الضارة بالبٌئة و السعً إلى نشرها.

مكافحة الفساد
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المبدأ ٌ :10تعٌن على المؤسسات االقتصادٌة مكافحة الفساد بكل أشكاله ،بما فٌها االبتزاز والرشوة.

.3المٌثاق العالمً لألمم المتحدة
 3.1تمذيى انًيثبق العالمً لألمم المتحدة

فً  25سبتمبر  2015اعتمدت قمة األمم المتحدة للتنمٌة المستدامة ( 193دولة) تحت عنوان "تحوٌل عالمنا:
جدول أعمال  2030للتنمٌة المستدامة" تصنٌفا ٌشتمل على  17هدف للتنمٌة المستدامة
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 .3انًيثبق انعبنًي لألمم المتحدة بتىنس
3.2انشبكت انًحهيت نهًيثبق انعبنًي نأليى انًتحذة بتىنس

إطالق الشبكة المحلٌة للمٌثاق العالمً لألمم المتحدة بتونس
فً  15سبتمبر 2015

معهد المسؤولٌة المجتمعٌة للمؤسسات بتونس هو الشرٌك الرسمً
للمٌثاق العالمً لألمم المتحدة بتونس؛ هدفه :دعم و إرساء ثقافة
المسؤولٌة المجتمعٌة للمؤسسات بتونس
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 .3المٌثاق العالمً لألمم المتحدة بتونس
3.2انشبكت انًحهيت نهًيثبق انعبنًي نأليى انًتحذة بتىنس

فً فٌفري  ،2018بلغ عدد المنخرطٌن فى تونس  47منخرط
الصنف

مؤسسات اقتصادٌة
)(36
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مؤسسات أخرى غٌر
اقتصادٌة
)(11

النشاط

المٌدان

عدد المنخرطٌن

صناعة

صناعات إلكترونٌة و كهربائٌة
بترول و مناجم
صناعات كٌمٌائٌة
طاقة متجددة
صناعة النسٌج
صناعات غذائٌة

)(22

خدمات

خدمات مالٌة
التصرف البٌئى
اتصاالت
خدمات إعالمٌة
خدمات لوجٌستٌة

)(14

جمعٌات
مؤسسات جامعٌة

)(11

.4نماذج من الممارسات الفضلى لبعض المؤسسات التونسٌة
المنخرطة فً المٌثاق العالمً لألمم المتحدة
الممارسات الفضلى لدعم المسؤولٌة المجتمعٌة ׃
تبنً مراجع معتمدة لتطوٌر منظومات التصرف على غرار:

 االنخراط فً منظومة الحوكمة الرشٌدة ومكافحة الفساد على جمٌع المستوٌات و على سبٌل
المثال التكوٌن فً مجال المرجعٌة الوطنٌة للحكومة
 اعتماد انظمة االٌزو فً التصرف البٌئً و الصحة و السالمة المهنٌة

 النهوض بالتشغٌل الالئق داخل و خارج المؤسسة و دعم الباعثٌن و توجٌههم
 المساهمة فً تطوٌر الجهة التً تنتصب بها المؤسسة و االستجابة قدر االمكان لهواجس
المتساكنٌن

 تفعٌل الممارسات فً مجال احترام حقوق اإلنسان
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.4نماذج من الممارسات الفضلى لبعض المؤسسات التونسٌة
المنخرطة فً المٌثاق العالمً لألمم المتحدة
4.1الممارسات الفضلى فً المجال البٌئً׃





العمل على دعم مشارٌع فً مجال التصرف البٌئً مع مرافقة المؤسسات الصغرى فً مجال
االقتصاد األخضر
تقلٌص االثار البٌئٌة لألنشطة باعتماد الوقاٌة و معالجة النفاٌات
وضع معٌار اٌزو  14001إلعداد منهجٌة فً التصرف البٌئً
المساهمة فً تركٌز مشارٌع فً مجال البٌئة من ﺸﺃنها خلق مواطن الشغل وتحسٌن األداء البٌئً

 تقلٌص األضرار البٌئٌة المتأتٌة من أنشطة المؤسسة وذلك من خالل׃ تركٌز محطات معالجة و
تثمٌن النفاٌات و الحد من االنبعاثات
 المساهمة فى تحسٌن جودة الحٌاة فً المناطق
 توخً نمط انتاج نظٌف باستعمال الطاقات المتجددة و ترشٌد استهالك الموارد الطبٌعٌة
 اعتبار مستوٌات استهالك الطاقة و التأثٌر البٌئً عند اقتناء المعدات والتكنولوجٌات الجدٌدة
21

 .4نماذج من الممارسات الفضلى لبعض المؤسسات التونسٌة
المنخرطة فً المٌثاق العالمً لألمم المتحدة
4.2الممارسات الفضلى فً المجال






االجتماعً׃

القٌام باألنشطة التً من شانها تحقٌق مصالحة بٌن المؤسسة و محٌطها االجتماعً من خالل تطوٌر
و تفعٌل الحوار االجتماعً داخل و خارج المؤسسة
المساهمة فً تأهٌل الشباب بعد مسٌرتهم الجامعٌة و اعادة توجٌههم و ذلك بغٌة مالئمة قدراتهم
لمتطلبات سوق الشغل
انتهاج أسلوب التشاور والحوار بٌن مختلف الفاعلٌن داخل و خارج المؤسسة
احترام حرٌة التنظٌم فً العمل ألجمعٌاتً والنقابً وتفعٌل تفتح المؤسسة على محٌطها و ربط
عالقات مع الجهات المعنٌة التً ٌتم تشخٌصها

 العمل على تحسٌن الحوار داخل المؤسسة و تنقٌة المناخ االجتماعً من خالل اعتماد الشفافٌة فً
المعامالت واالنتدابات
 تحسٌن صورة المؤسسة من خالل المساهمة فً عمل البلدٌات وتحسٌن مستوى عٌش المواطن
 توعٌة الشباب وتشجٌعهم على الرٌادة فً األعمال خاصة فً مجال التجدٌد التكنولوجً ودفع تبادل
الخبرات و التجارب فً هذا المجال
22

.4نماذج من الممارسات الفضلى لبعض المؤسسات التونسٌة
المنخرطة فً المٌثاق العالمً لألمم المتحدة
4.3الممارسات الفضلى فً المجال

االقتصادي׃

 المساهمة فً بعث مشارٌع داخل الجهات من اجل رفع نسق التنمٌة وخاصة من حٌث
خلق مواطن الشغل
 المساهمة فً إدماج حاملً الشهادات العلٌا
 المساهمة فً وضع آلٌات لدعم تشغٌلٌة الشباب المباشرة خاصة فٌما ٌخص دعم تموٌل

المشارٌع خاصة فى المناطق الداخلٌة
 تدعٌم دور المواطنة للمؤسسة من خالل االنصات النتظارات العمال و اصحاب الشأن و
األطراف المعنٌة

 بناء عالقة ثقة مع أصحاب المصلحة و الجهات المعنٌة و اصحاب الشأن
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انخبتًت
ال شك أن واقع المسؤولٌة المجتمعٌة فً تونس ٌتطلب مزٌد من العمل والجهد من خالل׃
 ضبط استراتٌجٌة وطنٌة للمسؤولٌة المجتمعٌة للمؤسسات

 إعداد إطار قانونً و تحفٌزي للمسؤولٌة المجتمعٌة فً تونس
 تطوٌر ثقافة المسؤولٌة المجتمعٌة بمزٌد العمل على التروٌج لهذا المفهوم وإعطائه الصبغة
االلزامٌة بالنسبة لبعض األنشطة كون المسؤولٌة المجتمعٌة تجاوزت القٌام باألعمال الخٌرٌة

 تصور و وضع سٌاسات عملٌة و برامج عمل فً القطاعات المستهدفة باالستفادة من نماذج
عالمٌة ومالئمتها لظروف مجتمعنا
 تفعٌل الشراكة بٌن القطاعٌن العام والخاص فً مجال وتبادل التجارب و النجاحات االجتماعٌة

و االقتصادٌة والبٌئٌة
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شكزا عهى االنتببه
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